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มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน โดยให้ความส าคัญท้ังการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย

ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีมีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3 วิทยาลัย ในปี 2561 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัย 

มโีครงการวิจัยเกือบ 300 โครงการ งบประมาณวิจัยประมาณ 170 ล้านบาท และมีงานวิจัยเป็นจ านวนมากได้รับการ

ตีพิมพ์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตามงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และคร้ังนี้  

ก็เป็นคร้ังท่ี 8 ก็เป็นหน่ึงในกลไกการพัฒนาความเขม้แข็งทางด้านการวจิัยท่ีต่อเนื่องอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 

และเช่นเดียวกันกับวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับตัวสู่รูปแบบการเรียนการสอน

สมัยใหม่ การจัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยคร้ังท่ี 8 “Education Disruption” มีความคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ท่ีร่วมกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นกับประเทศอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวทีทางวิชาการท่ีจัดขึน้ในคร้ังน้ีจะประสบความส าเร็จเหมือนคร้ังก่อน ๆ 

ท่ีเคยจัดมา กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจ านวนมากมาน าเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศึกษา

ค้นคว้าท่ีหลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่าผลงานเหล่านั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การสาน

ปณิธานของมหาวทิยาลัยท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และการพัฒนาประเทศ 

ขอขอบคุณคณะท างานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจ

มาร่วมเสนอผลงานวจิัยในการจัดประชุมท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ในครัง้นี้ 
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มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความรู้ และน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้ังเชิงพื้นท่ี

และเชงิประเด็น โดยหวังเป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการ

ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา  

ในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ตลอดจนประยุกตใ์ชผ้ลงานให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคมต่อไป 

งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Education Disruption” ซึ่งเป็นประเด็นท่ีพูดถึง

กันอย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนัก เรียนรู้และพร้อมแก้ปัญหา

ดังกล่าว จึงจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “University Survival in Disruptive Education Era” โดยได้รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช วิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีเป่ียมไปด้วยความรู้

ความสามารถท้ังทางด้านการบริหาร และเป็นท่ีรู้จักกันดีในแวดวงวิชาการ มาบรรยาย จุดประกายแนวคิด แสวงหา

แนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับบทบาทและพัฒนากลไก ของสถาบันอุดมศึกษาให้พร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 

มหาวทิยาลัยพะเยา หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่การประชุมวิชาการคร้ังนี้ จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อ

พัฒนานักวิจัยของมหาวทิยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศ ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีให้การ

สนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวจิัย” ด้วยดตีลอดมา 

 

 
         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวทิยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคร้ังนี้เป็นปีท่ี 8 โดยจัดขึ้นใน

วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ “Education Disruption” 

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา การจัดแสดง

นทิรรศการจากหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงกิจกรรมทางวชิาการท่ีน่าสนใจอีกหลายส่วน ซึ่งการจัดงานได้

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  

เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนสังคม นอกเหนอืจากนีย้ังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา

นักวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถน าความรู ้และประสบการณ์ท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ไปช่วยสง่เสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความย่ังยนืของประเทศชาติต่อไป 

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ท่ีในงานประชุม

ทางวชิาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8 รวมจ านวนท้ังสิ้น 251 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา 

คือ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยและมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยมกีารน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ดังนี้ 
 

ประเภท Poster Presentation    จ ำนวน  83 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  12 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  42 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  29 ผลงาน 

ประเภท Oral Presentation    จ ำนวน  168 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  10 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  46 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  112 ผลงาน 

 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ

อ านวยการ ฯ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้เกียรติและ

สละเวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้น าเสนอทุกท่าน รวมไปถึง

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ท่ีมีสว่นท าให้งานส าเร็จลุลว่งด้วยดี และหวังเป็นอยา่งยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ 

ครัง้นี้ จะเป็นประโยชนต์อ่แวดวงวชิาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

มนีาคม 2562 
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กลุ่มการวิจัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ การน าเสนอแบบ Poster Presentation 

HS – P02 การออกแบบและการสังเคราะห์สารต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ของยานาโปรเซนและไอบูโปรเฟนด้วยเทคนิคไบโอไอ

โซสเตรยีเพื่อลดอาการข้างเคียงเฉพาะที่ โดย สุทธาทิพย์ มากม ีวัชรากร ค าตุ้ม และเรืองวิทย์ กิจบรรณเดช ................... 1 

HS – P03 ประสิทธิภาพของวิธีการท าความสะอาดที่แตกต่างกัน ในการก าจัดเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ออกจากฐานฟันเทียมชนิด

อะคริลิก โดย ธนาภรณ์ ธนาม ีวิริทธิ์พล ศรมีณีพงศ์ และอรนาฎ มาตงัคสมบัต ิ............................................................ 11 

HS – P04 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลส าหรับแผ่นมาสก์หน้า  โดย นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ  

สรวุฒิ รุจิวพิัฒน์ ชุติกาญจน์ รุ่งศลิป ์และพิชญานิน เรืองพรศักดิ ์.................................................................................. 19 

HS – P05 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดงพะเยา  โดย ปิยะวรรณ นันตาบุญ รัตนา ใจบุญ 

สุรเชษฐ์ กันทะค า สิริญญา ทายะ อรดา ชุมภูค า อ านาจ อ่อนสอาด วิทยา ชัยวังเย็น คมศักดิ์ พินธะ ไมตรี สุทธจิตต์ และ 

พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ ์............................................................................................................................................. 27 

HS – P06 ผลของกระบวนการหุงและนึ่งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารพฤกษเคมีในข้าวหอมมะลินิลและข้าวเหนียวก่ า

พะเยา โดย รัตนา ใจบุญ ปิยะวรรณ นันตาบุญ สุรเชษฐ์ กันทะค า สิริญญา ทายะ อรดา ชุมภูค า อ านาจ อ่อนสอาด 

วิทยา ชัยวังเย็น ไมตร ีสุทธจิตต์ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลยว์งศ์ และคมศักดิ์ พนิธะ ............................................................. 37 

HS – P08 ผลของน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดดอกกานพลูและใบฝร่ังต่อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และแคนดิดา อัลบิแคนส์   

โดย ชยพล ศรพีันนาม ปทมุวรรณ คนงาน ณรงค์ นวลเมือง และอักษรากร ค ามาสุข ............................................. 47 

HS – P11 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยวิธีการทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 5 คร้ัง :  
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สารบญั (ตอ่) 

กลุ่มการวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าเสนอแบบ Oral Presentation (ต่อ) 
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สารบญั (ตอ่) 

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การน าเสนอแบบ Oral Presentation  
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สารบญั (ตอ่) 

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การน าเสนอแบบ Oral Presentation (ต่อ) 

HU – O19 อทิธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย กนกวรรณ กิจชระภูมิ 
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กรุงเทพมหานคร โดย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา และอาริสา ศิลปสธรรม
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กรุงเทพมหานคร โดย เกตุวดี สมบูรณ์ทวี กนกวรรณ กิจชระภูมิ นพมาศ กลิ่นค้างพล ูและนุตประวีณ์ แก้วนา ........ 16733 
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การออกแบบและการสังเคราะห์สารต้านอักเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด์ของยานาโปรเซน

และไอบูโปรเฟนด้วยเทคนิคไบโอไอโซสเตรียเพื่อลดอาการข้างเคยีงเฉพาะท่ี 

Design and synthesis of traditional NSAIDs; naproxen and Ibuprofen by using 

bioisostere technique for reducing local side effect  

สุทธาทิพย์ มากมี1* วัชรากร ค าตุ้ม1 และเรืองวิทย์ กิจบรรณเดช1 

Sutthatip Markmee1* Watcharaporn Kumtoom1 and Ruengwit Kitbunnadaj1 

บทคัดย่อ 

 การอักเสบเป็นการตอบสนองของร่างกาย เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นจากการได้รับความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ โดยมี

สารโพรสตาแกลนดินเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ จึงมีการน ายากลุ่มต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด์ 

(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) ที่มคีุณสมบัตยิับยัง้เอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ในการ

สร้างโพรสตาแกลนดิน จากกลไกการออกฤทธ์ิและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของยา NSAIDs ยังท าให้เกิดอาการ

ข้างเคียงต่อการท างานของไต ความดันโลหิต ความเป็นพิษต่อตับ และยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดเป็น  

การเพิ่มความเสี่ยงตอ่การเกิดเลอืดออก แต่อยา่งไรก็ตามอาการข้างเคียงท่ีต้องค านึงถึงคือ อาการข้างเคียงต่อระบบ

ทางเดินอาหาร และระบบไหลเวียนเลือด เนื่องจากพบได้บ่อยและมีอาการรุนแรง  ซึ่งผลข้างเคียงการะคายเคืองต่อ

ระบบทางเดินอาหารมคีวามสัมพันธ์กับหมูค่ารบ์อกซิลกิในโครงสร้างเคมี จากเทคนิคการดัดแปลงโครงสร้างยาอย่าง

มีเหตุผล และไบโอไอโซสเตรีย จึงได้มีแนวคิดในการเปลี่ยนหมู่คาร์บอกซิลิกเป็นหมู่เตตระโซล และเป็นท่ีมาใน 

การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของยากลุ่ม NSAIDs แบบดั้งเดิม คือ นาโปรเซน และไอบูโปรเฟน เพื่อให้ได้ 

สารอนุพันธ์  เตตระโซลของนาโปรเซน และไอบูโปรเฟนท่ีคาดว่ามีฤทธ์ิต้านการอักเสบและลดการระคายเคืองต่อ

ระบบทางเดินอาหาร โดยได้ร้อยละผลผลิตผลึกสีขาวของอนุพันธ์เตตระโซลของนาโปรเซน คือ 5-(1-(6-เมทอก

ซิแนปทาลิน-2-อลิ)เอทิล)-1ไฮโดรเจน-เตตระโซล และผลึกสีน้ าตาลแดงของอนุพันธ์เตตระโซลของไอบูโปรเฟน คือ 

5-(1-(4-ไอโซบิวทิลฟีนลิ)เอทิล)-1ไฮโดรเจน-เตตระโซล เท่ากับ 48 และ 98 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ยากลุ่มตา้นการอักเสบท่ีไม่ใชส่เตอรอยด์ การสังเคราะห์ อาการข้างเคียง ไบโอไอโซสเตรีย 

                                                 
1ภาควิชาเภสชัเคมแีละเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 
1Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, 

Phitsanulok province, 65000 

*Corresponding author : sutthatipm@nu.ac.th  
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Abstract  

 Inflammation is protective response elicited by the injury of tissues which the prostaglandins are a role in 

the generation of the inflammation. Therefore, the Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been 

used for inhibiting cyclooxygenase enzymes, the prostaglandins synthesizing enzymes. A mechanism of action 

and physicochemical properties of NSAIDs additionally turn out the side effects on kidney function, blood 

pressure, liver toxicity, and inhibition of platelet aggregation which increases the risk of bleeding. However, 

adverse effects on the digestive tract and circulatory system should be considered due to more frequent and 

severe symptoms. The gastrointestinal irritation side effects are associated with the carboxylic group in the 

chemical structure. Thus, rational drug design strategy and bioisostere technique were conducted in this study. 

That has the idea of converting carboxylic groups of traditional NSAIDs, naproxen and ibuprofen, into tetrazole 

group. The existence of anti-inflammatory activity and the deterioration of gastrointestinal irritation for these 

tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen are expected. A white solid tetrazole derivative of naproxen,  

5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole and a red-brown solid tetrazole derivative of ibuprofen, 

5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole were obtained in a yield of 48% and 98%, respectively.  

Keywords: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), Synthesis, Side effects, Bioisostere 

Introduction 

Inflammation is protective response elicited by tissue injury which has symptoms are red, hot, swollen and 

painful. Various inflammatory mediators are released from the sites of inflammation. Roles of prostaglandins in 

pain and inflammation following mechanical or chemical injury are well established. [1} Cyclooxygenase (COX) is 

an enzyme that catalyzes the conversion of arachidonic acid to prostaglandins, An arachidonic acid, substrate of 

COX, is a polyunsaturated fatty acid which has a carboxylic group in its structure. The carboxylate of arachidonic 

acid ionic bond with arginine-120 and hydrogen bond with tyrosine-355 amino acids at COX binding site. COX 

can be divided into 2 isozymes, cyclooxygenase-1 (COX-1) and cyclooxygenase-2 (COX-2). The constitutive 

expression of COX-1 produces homeostatic prostaglandins whereas the inducible expression of COX-2 creates 

pathological prostaglandins. Although both COX-1 and COX-2 convert arachidonic acid to prostaglandin and the 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been used for the disruption this transforming process, 

nevertheless, the consequent inhibition of COX-1 and COX-2 is different. Inhibition of COX-1 is considered 

undesirable while inhibition of COX-2 is desirable. {2}   

In the present, NSAIDs is classified into 2 groups by inhibition of selective COX-2: non-selective COX-2 

inhibitors (so-called traditional NSAIDs) and selective COX-2 inhibitor. The Non-selective COX-2 inhibitors are 

classified by their chemical structure such as salicylate, acetic acid derivatives, propionic acid derivatives, 

fenamic acid, and oxicams. For selective COX-2 inhibitor are coxibs (Figure 1). The use of non-selective NSAIDs 

or traditional NSAIDs, the adverse effects either systemic or local effects might be observed. The mechanism of 

systemic side effect of the traditional NSAIDs due to their less selective on COX-2, the constitutive COX-1 was 
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inhibited as well. Consequently, the disturbance in kidney function, cardiovascular system, liver function, platelet 

aggregation and protective role in the gastrointestinal tract has been recognized. Most of the traditional NSAIDs 

is also acidic owing to the carboxylic group in their chemical structures which in essence play a crucial role in 

their anti-inflammatory effect. {3} A local side effect of NSAIDs is a gastrointestinal irritation. A mechanism due 

to the free carboxylic group structure of NSAIDs which has irritation property and may cause additional damage 

to the gastrointestinal tract. {4, 5}  

Bioisostere techniques are substituents or groups with similar physical or chemical properties which produce 

broadly similar biological properties in a chemical compound. Several publications review the crystallographic 

data to compare the conformational preferences and intermolecular interactions of a carboxylic acid with those of 

1H-tetrazoles. {6-10} 

Therefore, rational drug design strategy and bioisostere technique were conducted in this study. That has the 

idea of converting carboxylic groups of traditional NSAIDs; naproxen and ibuprofen, into tetrazole moiety. 

The novel naproxen and ibuprofen derivatives containing tetrazole moiety were designed and synthesized.  
 

Non-selective COX-2 inhibitors 

Salicylates Acetic acid derivatives 

 

 

 
 

 
 

Diflunisal Acetylsalicylic acid Indomethacin Diclofenac Etodolac 

 

Propionic acid derivatives 

    
buprofen Fenoprofen Naproxen Ketoprofen 

 

Fenamic acids 

    
Mefenamic acid Meclofenamic acid Flufenamic acid Tolfenamic acid 
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Oxicams 

 

 

 

  
 

Meloxicam Piroxicam Doxicam Ampiroxicam 

        

Selective COX-2 inhibitors 

   
Celecoxib Valdecoxib Etoricoxib 

Figure 1 Classification of Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)                 

Research methodology 

To design the new NSAIDs for declining gastrointestinal irritation, the traditional NSAIDs, naproxen, and ibuprofen 

were used as a prototype in this study (figure 2). General scheme to drug design approach was shown in figure 3 

 
Naproxen          Tetrazole derivative 

 

 
Ibuprofen          Tetrazole derivative 

Figure 2 Drug design for the tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 General scheme to drug design approach 

Carboxylic acid 

Traditional 

NSAIDs 
Amide 

Traditional 

NSAIDs 
Nitrile 

Traditional 

NSAIDs 

Tetrazole 

Traditional 

NSAIDs 
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Chemistry 

Compound 1-3 were synthesized according to scheme 1. The naproxen in dichloromethane reacted with 

cyanuric chloride and ammonium hydroxide to give a 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide (1). Second, 

the amide derivative was treated with cyanuric chloride in dimethylformamide to give a 2-(6-

methoxynaphthalen-2-yl)propanenitrile (2). Finally, the nitrile derivative was reacted with sodium azide in N-

methyl-2- pyrrolidone (NMP) : glacial acetic acid : water (7:2:1, v/v/v) to give a 5-(1-(6-methoxynaphthalen-

2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3).  

Scheme 1 Synthetic pathway for the tetrazole derivative of naproxen 

 
Reagent and condition: (i) Dichloromethane, Triethylamine, Cyanuric chloride, 0oC , 1h; (ii) Ammonium 

hydroxide, 0oC, 30min. (iii) Dimethylformamide, Cyanuric chloride, rt , 15min. (iv) NaN3, NMP:AcOH:H2O (7:2:1, 

v/v/v), reflux , 2h. 

 

Compound 4-6 were synthesized according to scheme 2. The Ibuprofen reacted with cyanuric chloride and 

ammonium hydroxide to give 2-(4-isobutylphenyl)propanamide (4). Second, the amide derivative was treated 

with cyanuric chloride in dimethyl formamide to give a 2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (5). Finally, the nitrile 

derivative was reacted with sodium azide in N-methyl-2- pyrrolidone : glacial acetic acid : water (7:2:1, v/v/v) 

to give a 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6).  

 

Scheme 2 Synthetic pathway for the tetrazole derivative of ibuprofen 

 
Reagent and condition: (i) Dichloromethane, Triethylamine, Cyanuric chloride, 0oC, 1h; (ii) Ammonium 

hydroxide, 0oC , 30min. (iii) Dimethylformamide, Cyanuric chloride, rt , 15min. (iv) NaN3, NMP:AcOH:H2O (7:2:1, 

v/v/v), reflux , 2h. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

6 

Experimental section 

Materials   

Reagents were obtained from commercial suppliers and used without further purification. Solvents were 

used either commercial or AR grade. Thin-layer chromatography was carried out on silica gel plates (Merck 

Kieselgel 60 F254 precoated). Column chromatography was performed using Biotage® Isolera OneTM flash column 

chromatography with Biotage® silica gel SNAPTM cartridge (porosity 44 Å, particle size 30 – 90 µm, surface area 

500 – 600 m2/g).1H Nuclear magnetic resonance spectroscopy spectra were recorded on Bruker/Advance at 400 

MHz using the residual undeuterated solvent peak as a reference. High-resolution mass spectrometry was 

performed on Agilent 6540 UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS spectrometer using electrospray ionization (ESI).  

Methods 

2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide (1). Naproxen (3.00 g, 1.30×10-2 mol) was dissolved in 

dichloromethane (20 mL) on an ice bath under a stream of nitrogen gas. Triethylamine (2.72 mL, 1.95×10-2 mol) 

was added in the solution and kept at 0 °C. This mixture was stirred for 5 min. Then, cyanuric chloride (2.40 g, 

1.30×10-2 mol) was added and stirred at room temperature for 1 h to allow for the complete formation of the 

acid chloride.  

Further reaction, ammonium hydroxide solution (20 mL, excess) was added to the mixture in the ice bath 

and stirred at room temperature for 30 min 

The solvent was removed under reduced pressure. The solution was evaporated dichloromethane at 40 oC 

by rotaevaporation under vacuum. Ethyl acetate 30 ml was added in mixture and washed with water (3x20 

ml). The organic layer was collected and dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced 

pressure. The desired product was a white solid (yield 46%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H15NO2, 

230.1181; found, 230.1212. 

2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanenitrile (2). 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propenamide 

(1.00 g, 4.73×10-2 mol) in dimethylformamide (20 mL) was added to the reaction flask, the mixture was stirred 

at room temperature. Cyanuric chloride (1.74 g, 9.46×102 mol) was added and stirred at room temperature for 

15 min until complete (monitored by TLC).  

The solvent was removed under reduced pressure. Diluted sodium carbonate solution (100 mL) was added 

in the mixture then filtered and washed with water. A white solid was collected and dissolved in dichloromethane (100 

mL) through filter paper. The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced 

pressure. The desired product was a yellow solid (yield 90%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H13NO, 

212.1075; found, 212.1103. 

5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3). 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl) propanenitrile 

(0.25 g, 1.11×10-3 mol) was dissolved in NMP:AcOH:H2O (7:2:1, v/v/v) (20 mL) . Sodium azide (0.21 mL, 3.33×10-3 mol) 

was added and stirred by heat under reflux 200oC for 2 h.  
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The solvent was removed under reduced pressure. The reaction mixture was cooled to room temperature 

and ethyl acetate (50ml) was then added. The organic layer was washed with 1 N hydrochloric acid (2x50ml), 

and water (50ml). The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced 

pressure. The desired product was a white solid (yield 48%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C14H14N4O, 

255.1246; found, 255.1264. 1H NMR (400 MHz, DMSO) δ 7.79 (dd, J = 8.7, 3.2 Hz, 2H), 7.69 (s, 1H), 7.35 

(dd, J = 8.5, 1.8 Hz, 1H), 7.29 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.16 (dd, J = 8.9, 2.5 Hz, 1H), 4.67 (q, J = 7.2 Hz, 1H), 3.85  

(s, 3H), 1.74 (d, J = 7.2 Hz, 3H). 

2-(4-isobutylphenyl)propenamide (4). Ibuprofen (3.00 g, 1.45×10-2 mol) was dissolved in dichloromethane 

(20 mL) on an ice bath under a stream of nitrogen gas. Triethylamine (2.20 mL, 2.18×10-2 mol was added in the solution 

and kept at 0 °C. This mixture was stirred for 5 min. Then, cyanuric chloride (2.68 g, 1.45×10-2 mol) was added and 

stirred at room temperature for 1 h to allow for the complete formation of the acid chloride.  

Further reaction, ammonium hydroxide solution (20 mL, excess) was added to the mixture in the ice bath and 

stirred at room temperature for 30 min 

The solvent was removed under reduced pressure. The solution was evaporated dichloromethane at 40 oC by 

rotaevaporation under vacuum. Ethyl acetate 30 ml was added in the mixture and washed with water (3x20 ml). The 

organic layer was dried over anhydrous Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. The desired product was a 

yellow solid (yield 94.8%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H19NO, 206.1545; found, 206.1571. 

2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (5). 2-(4-isobutylphenyl)propenamide (3.00 g, 1.46×10-2 mol) in 

dimethylformamide (20 mL) was added to the reaction flask, the mixture was stirred at room temperature. Cyanuric 

chloride (5.38 g, 2.92×10-2 mol) was added and stirred at room temperature for 15 min until complete (monitored by 

TLC).  

The solvent was removed under reduced pressure. Diluted sodium carbonate solution (100 mL) was added in 

the mixture then filtered and washed with water. A white solid was collected and dissolved in dichloromethane (100 mL) 

through filter paper. The organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced 

pressure. The desired product was a yellow liquid (yield 46.3%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H17N, 

188.1439; found, 188.1444. 

5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6). 2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile (0.50 g, 2.67×10-3 

mol) was dissolved in NMP:AcOH:H2O (7:2:1, v/v/v) (20 mL) . Sodium azide (0.52 mL, 8.01×10-3 mol) was added and 

stirred by heat under reflux 200oC for 2 h.  

The solvent was removed under reduced pressure. The reaction mixture was cooled to room temperature and ethyl 

acetate (50ml) was then added. The organic layer was washed with 1 N hydrochloric acid (2x50ml), and water (50ml). The 

organic layer was dried over anhydrous sodium sulfate and concentrated under reduced pressure. The desired product was 

a red-brown solid (yield 98%). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M + H]+ calcd for C13H18N4, 231.1610; found, 231.1624. 1H NMR )400 

MHz, DMSO (δ 7 .79  )dd, J     = 8 .7, 3 .2 Hz, 2H (, 7 .69  )s, 1H (, 7 .35  )dd, J     = 8 .5, 1 .8 Hz, 1H (, 7 .29  )d, J     = 2 .4 Hz, 1H (, 7 .16 

)dd, J   = 8.9, 2.5 Hz, 1H(, 4.67 )q, J   = 7.2 Hz, 1H(, 3.85 )s, 3H(, 1.74 )d, J   = 7.2 Hz, 3H). 
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Results and Discussion  

 The results showed that the tetrazole derivatives of naproxen and ibuprofen, 5-(1-(6-methoxy-naphthalen-2-

ylethyl-1H-tetrazole (3) and 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl-1H-tetrazole (6), respectively, were obtained from 3 step 

reactions. The first, substitution reaction, conversion of carboxylic group to amide group via acid chloride, gave an amide 

derivative of ibuprofen (4) in a highly yield but for an amide derivative of naproxen (1) in a moderate yield (46.0% for 

compound 1 and 94.8% for compound 4). The proposed mechanisms of amide synthesis in the presence of cyanuric 

chloride and then, ammonium hydroxide was shown in Figure 4. The second step, the primary amides (1 and 4) were 

undergone dehydration reaction by a treatment with cyanuric chloride in anhydrous dimethylformamide as dehydrating 

agent to give a nitrile derivative of naproxen (2) in a highly yield but for a nitrile derivative of ibuprofen (5) in a moderate 

yield (90%for compound 2 and 46.3 for compound 5).The proposed mechanisms of nitrile synthesis with dimethylformamide 

and cyanuric chloride was shown in Figure 5.  The final reaction was cyclization reaction, the nitriles (compound 2 and 5) 

were subsequently treated with sodium azide in the mixture of N-methyl-2- pyrrolidone : glacial acetic acid : water 

(7:2:1, v/v/v) to obtain a tetrazole derivatives (compound 3 and 6) in a moderate to high yield through cycloaddition 

cyclization (48 for compound 3 and 98% for compound 6) The proposed mechanisms of tetrazole formation was shown 

in Figure 6. 

 

Figure 4 Proposed mechanism of amide synthesis in the presence of  

cyanuric chloride and ammonium hydroxide 
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Figure 5 Proposed mechanism of nitrile synthesis in the presence of cyanuric and dimethylformamide 

 

Figure 6 Proposed mechanism of tetrazole synthesis. 

 

Conclusions 

In this study, the tetrazole derivatives of traditional NSAIDs, naproxen, and ibuprofen, were successfully 

synthesized by converting the carboxylic group to tetrazole. The synthetic pathways were achieved within 3 reaction 

steps. 1) Substitution reaction had undergone by the reaction between naproxen (or ibuprofen) and cyanuric chloride. 

Then, ammonium hydroxide was subsequently added and the primary amides, methoxynaphthalen-2-yl)propenamide 

(1) and 2-(4-isobutylphenyl)propenamide (4) were obtained. 2) Dehydration reaction of amides, the corresponding nitrile 

derivatives, 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanedinitrile (2) and 2-(4-isobutylphenyl) propane nitrile (5) were 

synthesized in the presence of cyanuric chloride/dimethylformamide. 3) Subsequently, the corresponding nitriles were 

undergone cyclization reaction. The final tetrazole derivatives, 5-(1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethyl)-1H-tetrazole (3) 

and 5-(1-(4-isobutylphenyl)ethyl)-1H-tetrazole (6) were obtained. The evaluation of anti-inflammatory activity and local 

side effect irritation in the gastrointestinal tract of these novel tetrazole derivatives are needed for further study. 
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บทคัดย่อ 

 สุขอนามัยของฟันเทียมมีส่วนส าคัญในการลดความเสี่ยงการเกิดปากอักเสบเหตุฟันเทียม วิธีการท าความ

สะอาดฟันเทียมมหีลายวิธี แตไ่มม่กีารระบุแน่ชัดว่าวิธีใดเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นข้อก าหนดการท าความสะอาดฟันเทียม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท าความสะอาดฟันเทียมด้วยสารเคมี โดยเฉพาะ

การก าจัดเชื้อแคนดดิา อัลบิแคนส์ ออกจากฐานฟันเทียมชนดิอะคริลกิ โดยเปรียบเทียบเซลล์มีชีวิตท่ีเหลืออยู่หลังการ

ท าความสะอาด วิธีทดสอบ เตรียมชิ้นงานอะคริลิกเรซิน  48 ชิ้น น าไปเพาะเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ท่ีอยู่ในรูปของ

สารละลาย 1 มลิลลิิตร ในถาดหลุมเพาะเลีย้ง 24 หลุม ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดไบโอฟิล์ม 

จากนั้นน าชิน้งานแช่ในกลุ่มการทดลองท้ังหมด 8 กลุ่ม ได้แก่ น้ าเปล่า 1 และ 12 ชั่วโมง, โพลเิดนท์ 15 นาที, 1 และ 12 

ชั่วโมง และ 0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน 15 นาที, 1 และ 12 ชั่วโมง เชื้อมีชีวิตท่ีเหลืออยู่หลังการท าความสะอาดถูกวัดด้วย

ค่าความขุ่นและค านวณเป็นร้อยละเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการทดลองพบว่า  0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน ท่ีแช่เป็นเวลา 

12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกลุ่มการทดลอง ร้อยละของเซลล์ท่ี

เหลืออยู่หลังการท าความสะอาด คือ 13.103.15% (p < 0.05) จากผลการทดลองสรุปว่า 0.2% คลอร์เฮ็กซิดีน 

สามารถใช้ท าความสะอาดฟันเทียมเพื่อลดจ านวนเชื้อแคนดดิา อัลบิแคนส์ และยังมีผลรักษาและป้องกันการเกิดปาก

อักเสบเหตุฟันปลอมร่วมดว้ย 

ค าส าคัญ: ฐานฟันเทียมชนดิอะครลิิก, แคนดดิา อัลบิแคนส,์ ปากอักเสบเหตุฟันปลอม, วธีิการท าความสะอาดฟัน
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Abstract  

The proper denture hygiene is important to reduce the risk of denture stomatitis. There are several denture 

cleaning methods recommended to patients, however it is unclear which is the appropriate denture-cleaning regimen. 

The purpose of this study was to compare the efficacy of cleaning methods in removing Candida albicans from acrylic 

denture base by compared the remaining viable cells after cleaning. The total of 48 acrylic resin specimens were 

prepared. Candida albicans was incubated and cultured as fungal solutions. All specimens were randomly placed in 24-

well tissue culture plate with 1 milliliter of fungal solutions for biofilm formation at 37 degree Celsius for 24 hours. After 

biofilm formations, all specimens were randomly immersed in eight experimental groups of cleaning methods (distilled 

water as the negative controls 1 hour and 12 hour, Polident® 5 minutes, 1 hour and 12 hours and 0.2% chlorhexidine 15 

minutes, 1 hour and 12 hours). The viable cells of Candida albicans after cleaning were determined as optical density and 

the calculated into the percentage for statistically analysis. The results showed that the cleaning method which had the 

highest efficacy to remove Candida albicans from acrylic denture base was using 0.2% chlorhexidine with 12-hours 

immersion time compared with other experimental groups, the percentage of viable cells after this cleaning method was 

13.103.15% (p < 0.05). The results of this study can be concluded that 0.2% chlorhexidine can used as a routine 

denture cleanser to reduce C. albicans and it also had the therapeutic effect for treated and prevented denture stomatitis. 

Keywords: acrylic denture base, Candida albicans, denture stomatitis, denture cleaning methods 

 

Introduction 

One of the most common dental problems that is usually found in geriatric patients is tooth loss form many 

etiologies such as poor oral hygiene, improper dental functions and become partially or completely edentulous. Treatment 

options for replacing the extracted teeth are either removable or fixed prosthesis including dental implant. Removable 

prosthesis is one of dental treatments for edentulous patients to replace the missing teeth and improve their chewing, 

phonetics, esthetics and facial appearance. Under the Thai dental health insurance system, acrylic resin-based denture is 

commonly selected more than metal-based denture with the reason of lower service charge, acceptable function and 

appearance by patients. 

However, acrylic resin cannot be an ideal material for denture base because of its disadvantages, especially the 

biological effects. The porosities and surface roughness are the disadvantages of acrylic resins that allow microbial 

accumulation, especially on tissue surface of denture base. The accumulation and colonization of microorganisms with the 

involvement of Candida albicans is the cause of “denture stomatitis”. [1, 2]  

 The etiology of denture stomatitis is multifactorial. Those have been reported include ill-fitting denture causing 

mucosal trauma, increasing age of dentures and denture wearers, infection from bacteria and fungi, and poor oral 

hygiene [3].  There are several denture cleaning methods recommended to patients, however it is unclear which is the 

appropriate denture-cleaning regimen.   
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 Mechanical and chemical cleaning methods are usually advised to patients to clean plaque and debris from the 

dentures. Several studies suggested denture cleaning methods to remove Candida albicans from acrylic resin denture 

base, such as cleaning with running water and brush daily, soaking in a denture cleaning solution such as Polident® or 

soaking in chlorhexidine solution. There are evidences showing that only mechanical cleaning is insufficient to remove 

denture plaque, so chemical cleaning is needed. [4] However, it cannot be summarized which one is the best cleaning 

method and there is a lack of evidence about comparative effectiveness of cleaning in acrylic denture base. Accordingly, 

the aim of this study is to compare the efficacy of denture cleaning methods in removing Candida albicans from acrylic 

resin denture base.  
 

Materials and Methods 

Specimen preparation 
 Cylindrical clear acrylic resin (Rodex, SPD, Italy) with diameter 15 mm and 20 mm in length were fabricated 

by the loss-wax technique with the cylindrical silicone in the plaster stone mold and metal flask. Heat-activated acrylic 

resin was mixed according to manufacturing’s recommendation and pack into a flask with 1200 Psi of hydraulic press. 

Acrylic resins were polymerized with conventional heat method. Specimens were deflasked after cooled overnight at 

room temperature, then finishing and polishing the specimens with standard procedures. Cylindrical acrylic resins were 

cut into 2 mm of thickness by low speed cutting machine (IsoMet™ Low Speed, Beuhler,USA) using 200 rpm of 

speed and 50 g load then polished with sand paper number 500, 800 and 1000, respectively. Before culturing with 

C. albicans, all specimens were disinfected in 70% alcohol for 10 minutes, washing with distilled water and then 

sterilized with ethylene gas.  

Candida albicans cultured and biofilm formation on specimen 

 C. albicans (SC5314) from the frozen stock was cultured on yeast peptone dextrose (YPD) agar and incubated at 

30°c for 48 hours in the incubator (MyTemp™, Benckmark Scientific, USA). A single colony of this culture was inoculated 

into 10 ml of liquid YPD and incubated at 30°c overnight in the orbital shaker (WiseCube®, CS witeg, Germany). After 

that, the cultures were adjusted to optical density (OD) 0.1. The cultures were incubated for 4-6 hours until log phase at 

OD 0.4-0.6 at 600 nm as measured by spectrophotometer (GENESYS™ 20, Thermo Fisher Scientific, USA). The cell 

suspension was adjusted for the following experiments.  

 Each acrylic resin specimen was placed in 24-well tissue culture plates with 1 ml of C. albicans suspension and 

incubated at 37°c for 24 hours. All procedures were carried out in a biological safety cabinet. 

Each contaminated specimen (n=48) will be randomly place in a new 24-well tissue culture plate and randomly 

assign to one of the following cleaning methods (n=6 per group) by immersing the specimen in denture cleaning solutions 

as listed. There are total 8 experimental groups including negative control as the following and summarized in the Table 1.  

 Group I: distilled water for 1 hour (negative control for 1 hour, 5 minutes and 15 minutes experimental groups) 

Group II: distilled water for 12 hours (negative control for 12 hours experimental groups) 

 Group III: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 5 

minutes, following the manufacturing’s instructions 

Group IV: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 1 hour 
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Group V: distilled water with denture cleansing tablet (Polident®, GlaxoSmithKline, Thailand) for 12 hours 

 Group VI: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 15 minutes  

 Group VII: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 1 hour 

Group VIII: 0.2% chlorhexidine (Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 12 hours 
 

Table 1 Experimental groups 

Group Cleaning Methods Durations 

I distilled water (negative control) 1 hour 

II distilled water (negative control) 12 hours 

III distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 5 minutes 

IV distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 1 hour 

V distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 12 hours 

VI 0.2% chlorhexidine 15 minutes 

VII 0.2% chlorhexidine 1 hour 

VIII 0.2% chlorhexidine 12 hours 
 

MTT colorimetric assay 

MTT colorimetric assay is the cleavage of MTT (3-(4, 5-dimthylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium 

bromide) into the formazan crystals which has a purple color by mitochondrial activity of living cells enzyme. The 

amount of formazan is corresponded with the number of viable cells. 

To examine the viable cells of C. albicans in acrylic resin after cleaning, MTT solutions were prepared 

and warmed at 37°c before use. Each specimen was incubated with MTT at 37°c for 3 hours. The formazan 

crystals were formed in the viable cells and were dissolved by submerged in dimethyl sulfoxides (DMSO). The 

optical density (OD) of the solutions were determined at 540 nm using microplate spectrophotometer (Epoch 2, 

BioTek®, USA). Dimethyl sulfoxides without specimen was used for the blank control. The OD of viable cells after 

cleaning were calculated into the percentage as equation: 

% of viable cells = (OD of each specimen/ mean of control group) x 100 

Statistical analysis 

All statistical computations were performed by SPSS software (IBM SPSS statistics for windows, version 

22.0). The percentage of viable cells after cleaning compared with the negative control groups were presented 

as means and standard deviations. Normality of the data will be determined by Shapiro-Wilk then the data was 

determined by one-way of ANOVA followed by Tukey post-hoc test. A p-value < 0.05 was considered 

statistically significant. 
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Results 

 The means and standard deviations of the percentage of viable cells after cleaning were presented in 

Table 2. The results of Group IV and V (Polident® 1 hour and 12 hours, respectively) had significantly different 

compared with both 1-hour and 12-hours negative controls (p < 0.05), however Group III (Polident® 5 minutes) 

had no significantly different compared with all negative controls (p > 0.05). There were no significant difference 

between all of Polident® experimental groups (p > 0.05). When compared Polident® and 0.2% chlorhexidine 

experimental groups, the results showed that Group III (Polident® 5 minutes) had significantly different when 

compared with all Group of 0.2% chlorhexidine (p < 0.05), Group IV (Polident® 1 hour) had no significantly 

different with Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) and VII (0.2% chlorhexidine 1 hour)  (p > 0.05) ,but it 

had significantly different with Group VIII (0.2% chlorhexidine 12 hours) (p < 0.05) and the results of Group V 

(Polident® 12 hours) had significantly different with Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) (p > 0.05), but it 

had significantly different with Group VII (0.2% chlorhexidine 1 hour) and VIII (0.2% chlorhexidine 12 hours)  (p < 

0.05). For all of 0.2% chlorhexidine experimental groups their results had significantly different when compared 

with all negative controls (p < 0.05). The results between Group VI (0.2% chlorhexidine 15 minutes) and VII 

(0.2% chlorhexidine 1 hour had no significantly different (p > 0.05). For Group VII (0.2% chlorhexidine 12 hours), 

it had significantly different when compared with negative controls and all others experimental groups, the 

results showed that it had the lowest percentage of viable cells after cleaning, therefore it had the highest 

efficacy to removed C. albicans from acrylic denture base. 

Table 2 The percentage of viable cells after cleaning 

Group Cleaning Methods MeanSD* (%) 

I distilled water 1 hour (negative control) 100.005.88a 

II distilled water 12 hours (negative control) 100.005.88a, b 

III distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 5 minutes 89.433.83a, b, c 

IV distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 1 hour 79.507.40c, d 

V distilled water with denture cleansing tablet (Polident®) 12 hours 84.6010.37c, d, e 

VI 0.2% chlorhexidine 15 mins 76.909.43d, e, f 

VII 0.2% chlorhexidine 1 hours 67.963.30d, f 

VIII 0.2% chlorhexidine 12 hours 13.103.15 
*No significant difference (p > 0.05) between groups which noted by the same superscript 
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Figure 1 showed the percentage of viable cells after cleaning 
 

Discussion and Conclusion 

 Denture stomatitis is one of the three most common denture-related problems of Thai geriatric patients. [5] Poor 

denture care and hygiene is one of multifactorial etiologies of denture stomatitis and it also the critical risk due to the 

promoting of anaerobic and low pH condition that lead to opportunistic growth of pathogens such as C. albicans. [3] As 

mentioned above, the proper maintenance of denture hygiene is significant for reducing the risk of microbial infection in 

denture wearers. 

 This study used denture cleansing tablet (Polident®) which is commonly available in market and 0.2% chlorhexidine 

as the denture cleanser. Polident® was classed in alkaline peroxides denture cleanser, the oxygen-liberating mechanism 

of alkaline peroxides was loosened the debris and biofilm and it also removed the light stain. The effervescent effect of 

alkaline peroxides produced hydrogen peroxides which contained of active oxygen when contacted with water, this effect 

had important role to removing debris and antimicrobial from oxygen. [6,7,8] The effect of hydrogen peroxides to C. 

albicans is to induce the hyphal differentiation and the increased amount of hydrogen peroxides is the contrast of the 

biofilm growth situations which occurred in anaerobic conditions. [7,9] This study supported the several previous studies 

that Polident® can reduced C. albicans compared with distilled water, the distilled water referred as patients had no any 

cleaning their dentures and it would lead to the poor denture hygiene. [7,10] The manufacturer’s instructions of Polident® 

used in this study was 15 minutes. There have been several reports about the immersion time of alkaline peroxides 

denture cleansers. The study of Shay [11] showed that 15, 30 and 60 minutes of alkaline peroxides immersion time were 

insufficient, and the study stated that the overnight used of denture cleansers would had more effective. The used of 

alkaline peroxides denture cleanser did not alter the properties of acrylic resins. [12] There was the report supported 
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Shay’s study, it found that the used of alkaline peroxides denture cleanser for 60 minutes immersion time can be 

reduced the amount C. albicans, but it was not completely removed. [13] On the other hand, the results of overnight used 

of alkaline peroxides denture cleanser (Polident®) from the present study did not supported the previous studies, there 

had no different efficacy between 60-minutes and overnight immersion time due to the limited time of effervescent 

effect. 

 Another denture cleanser used in this study is 0.2% chlorhexidine which classed in disinfectant cleansers. 

Disinfectants used for treatment and prevent fungal infection beneath the removeable prosthesis, it not commercially 

found as alkaline peroxides denture cleanser. [7] Chlorhexidine is widely used for against the wide range of organisms 

included C. albicans. The antimicrobial effect of chlorhexidine is from its positive charged bind to the negative charged of 

cell wall, then the leakage of cell substances was initiated. [14,15,16,17] When chlorhexidine was exposed to C. albicans, 

the loosened fragment of the cell wall would occur. [15] There were the reported mentioned that chlorhexidine can be 

used as immersion solution to reduced microbial growth on dental prosthesis and it is also used as a denture cleansing to 

reduced biofilm. [14, 18] McCourtie, et al [15] demonstrated that the pretreatment of chlorhexidine to acrylic was reduced 

the adherence of C. albicans. The study of Pusateri, et al [17] showed that the biofilm of C. albicans on acrylic denture 

was sensitive to be killed and inhibited growth by chlorhexidine, the study stated that chlorhexidine was the therapeutic 

application. 

 The results of this study showed that 0.2% chlorhexidine had more efficacy than Polident® to removed C. albicans 

from acrylic denture base. Therefore, it described that the antimicrobial effect of chlorhexidine was play the important role to 

reduce the viability of C. albicans, whereas Polident® not had this property. In addition, 0.2% chlorhexidine with 12-hours 

immersion time had the highest efficacy to remove C. albicans in this study, it summarized that the long immersion had 

more antimicrobial effect.  

 From the results of this study, 0.2% chlorhexidine can used as a routine denture cleanser to reduce C. albicans 

and it also had the therapeutic effect for treated and prevented denture stomatitis. 
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การผลติและศึกษาคุณลักษณะของไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลส าหรับแผ่นมาสก์หน้า 

Production and Characterization of Biocellulose Hydrogel for Facial Mask 

นัตศวดี อภชิาติวัฒนะ1, สรวุฒิ รุจวิิพัฒน์, ชุติกาญจน์ รุ่งศลิป์, พิชญานิน เรอืงพรศักดิ์ 

Nutsawadee Apichatwatana1, Soravoot Rujivipat, Chutikan Rungsin, Pichayanin Ruengpornsak 

บทคัดย่อ 

 ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของไบโอเซลลูโลสโดยใช้สารก่อเจลต่างๆ ได้แก่ โพลีไวนิล

แอลกอฮอล ์โพลไีวนลิไพโรลิโดน และเจลาตนิ เป็นองค์ประกอบร่วมในโครงสร้างของไบโอเซลลูโลส ในการศึกษานีไ้บ

โอเซลลูโลสไฮโดรเจลถูกผลิตด้วยสองวธีิคอื in situ และ impregnation พบวา่ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลจากทัง้สองวิธีมี

ความใส ปริมาณน้ าสะสม แตกต่างจากไบโอเซลลูโลสเล็กน้อย แต่  impregnation ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลมี

ความสามารถในการดูดน้ ากลับได้ดีกว่าแบบ in situ และไบโอเซลลูโลส แต่ in situ ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลมีความ

ยดืหยุ่นในสภาวะเปียกดีกว่า impregnation และไบโอเซลลูโลส เมื่อน าแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลจากท้ังสองวิธีไป

อบแห้งพบว่าแตกหักได้ง่ายเนื่องจากมีลักษณะแข็งและเปราะ จึงมีการปรับปรุงโดยใช้กลีเซอรินเป็นองค์ประกอบใน

แผ่นไบโอเซลลูโลสแทนสารก่อเจลด้วยวิธี impregnation พบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีความยืดหยุ่นท่ีดีท้ังใน

สภาวะเปียกและแห้ง สามารถพับทบได้และสามารถดูดน้ ากลับได้ดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาเป็นแผ่นมาสก์หน้า

ส าหรับให้ความชุ่มชื้นได้ดี   

ค าส าคัญ: ไบโอเซลลูโลส, ไฮโดรเจล, การดูดน้ ากลับ, แผ่นมาสก์หนา้  

Abstract  

 Biocellulose hydrogel was the modification of biocellulose structure by compositing with some gelling 

agents e.g. Polyvinyl alcohol, Polyvinyl pyrolidone, and Gelatin. The biocellulose hydrogel was produced by two 

methods that was in situ and Impregnation method. The transparency and water content of biocellulose hydrogel 

from both methods were just slightly different from the biocellulose. The impregnated biocellulose hydrogel 

showed better rehydration than the In situ one and the biocellulose. Whereas, the in situ biocellulose hydrogel  

(in the wet state) was flexible than the Impregnated and the biocellulose. Since the dry biocellulose hydrogel 

from both in situ and Impregnation method were hard and brittle. Thus the biocellulose was impregnated with 

glycerin. The result showed that the biocellulose-glycerin was flexible both in wet and dry state, foldable and 

well rehydrated. Therefore, the biocellulose-glycerin had a potential to be developed as moisturizing facial mask. 

Keywords: Biocellulose, Hydrogel, Rehydration, Facial mask  
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บทน า 

ไบโอเซลลูโลสหรือเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เป็นเซลลูโลสท่ีได้จากการย่อยอาหารของแบคทีเรีย ไบโอเซลลูโลส

จะแตกต่างจากเซลลูโลสจากพืชคือ ไบโอเซลลูโลสมีความบริสุทธ์ิสูงไม่มีส่วนประกอบของ ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ส่งผล

ให้ไบโอเซลลูโลสมคีวามออ่นนุม่ยดืหยุน่มากกวา่เซลลูโลสจากพชืและอุม้น้ าได้ดี แบคทีเรียท่ีนิยมน ามาใช้ในการผลิตไบโอ

เซลลูโลสนั้น คือ Acetobacter xylinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียแอโรบิกแกรมลบชนิดท่ีไม่ก่อโรค [1, 2] อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีนิยม

น ามาใช้เลี้ยง A.xylinum นั้นมักจะเป็นผลผลิตจากภาคการเกษตร เช่น น้ ามะพร้าว, กากน้ าตาล, ร าข้าว โดยวัตถุดิบ

เหล่านี้มักเป็นสิ่งเหลือท้ิงจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีราคาถูก [3,4] การน ามาใช้ผลิตไบโอเซลลูโลสจึงเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหล่านี้ เส้นใยเซลลูโลสท่ีได้จากแบคทีเรียจะมีขนาดเล็กสานกันแน่นจนเป็นแผ่นวุ้นสีขาวขุ่น 

เหนียว ทนต่อแรงดึงได้ดี มีความยืดหยุ่นและอุ้มน้ าได้ถึง 60 เท่าของน้ าหนักแห้งมีความคงทนต่อ กรด ด่าง ความร้อน 

[1,2] ไบโอเซลลูโลสจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น อาหารเส้นใยในอุตสาหกรรมอาหารเช่น วุ้นมะพร้าว 

วัสดุทางการแพทย์เช่น วัสดุปิดแผล เลนส์ตา เนื้อเยื่อชีววิศวกรรม วัสดุชีวภาพท่ีย่อยสลายได้ในทางวัสดุศาสตร์ วัสดุ

ทางอิเล็กโทรนิคส์ เป็นต้น [5] จากคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลสท่ีมีความหยืดหยุ่นสูง แข็งแรง และอุ้มน้ าได้ดี จึงเป็นท่ี

นา่สนใจในการน าไบโอเซลลูโลสมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นมาสก์หน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น แต่อย่างไรก็ตามหากจะน าไบโอ

เซลลูโลสมาใช้ส าหรับมาสก์หน้า ผลิตภัณฑ์จะต้องเก็บอยู่ในสภาพเปียก ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเร่ืองของการเจริญเติบโต

ของเชื้อจุลชีพ หรือเป็นปัญหาในการบรรจุ ขนส่ง งานวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นมาสก์

หน้าไบโอเซลลูโลสท่ีเป็นแผ่นแห้งและสามารถดูดน้ าและพองตัวกลับไปเป็นแผ่นมาสก์ไบโอเซลลูโลสท่ีมีความเหมาะสม

ตอ่การมาสก์หนา้ได้เมื่อตอ้งการใชง้าน  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เลขส าคัญโครงการ NUIBC MI 60-07-20 โดยเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคท่ีใช้คือ Acetobacter xylinum จัดซื้อ

จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อาหารเลี้ยงเชื้อ ประกอบด้วยน้ ามะพร้าวท่ีได้จากร้านขายกะทิในตลาดบ้านคลองเทศบาล 5 พิษณุโลก อ.

เมือง จ.พิษณุโลก น้ าตาลทราย 5% และแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5% ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 4-6 ด้วยกรดอะซิติก 

จากนั้นท าให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

เป็นเวลา 15 นาที ทิง้ไวใ้ห้เย็นก่อนน ามาแบ่งบรรจุลงในกล่องเลีย้งเชื้อ 

 การผลิตไบโอเซลลูโลส ท าการเติม A.xylinum ปริมาณ 10% ของอาหารเลี้ยงเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ วาง

ไวใ้นสภาพนิ่งท่ีอุณหภูมิหอ้งจนได้แผ่นไบโอเซลลูโลสหนา 5 มลิลเิมตร แผ่นไบโอเซลลูโลสท่ีได้จะถูกน าไปล้างโดยการ

แช่น้ านาน 48 ชั่วโมง ท าการเปลี่ยนน้ าทุก 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงน าไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 N นาน 

24 ชั่วโมง และน าไปล้างดว้ยการแช่น้ าจน pH ของน้ าท่ีแช่ไบโอเซลลูโลสเท่ากับ pH ของน้ าเร่ิมตน้  

 การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท าโดยสองวิธีการคือ in situ และ 

impregnation  

 In situ ท าโดยเติมสารก่อเจลได้แก่ gelatin, polyvinyl alcohol (PVA) และ polyvinylpyrolidon (PVP) ในความ

เข้มข้น 5% ลงในอาหารเลีย้งเชื้อแลว้ท าการเลีย้งเชื้อจนได้แผ่นไบโอเซลลูโลสท่ีมีความหนา 5 มลิลเิมตร 
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 Impregnation ท าโดยการผลิตไบโอเซลลูโลสด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น หลังจากท าการล้างแผ่นไบโอเซลลูโลส

แลว้น ามาแช่ในสารละลายสารก่อเจล gelatin, PVA, PVP ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างแผ่นไบโอ

เซลลูโลสดว้ยน้ าก่อนน าไปประเมินคุณสมบัตติอ่ไป 
 

การประเมินคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลส  

 ความใสของแผ่นไบโอเซลลูโลส ประเมินด้วย optical photograph โดยวางแผ่น bacterial cellulose หรือ 

bacterial cellulose composite ทาบบนกระดาษเคลือบท่ีพิมพต์ัวอักษรไว ้สังเกตความชัดเจนของตัวอักษร 

 ปริมาณน้ าสะสมในแผ่นไบโอเซลลูโลส (water content) จะประเมินจากผลต่างของน้ าหนักเปียกและ

น้ าหนักแห้ง แผ่นเซลลูโลสท่ีเก็บได้จะถูกซับน้ าบริเวณผิวออกด้วยกระดาษกรองก่อนท าการชั่งคิดเป็นน้ าหนักเปียก 

จากนั้นน าแผ่นเซลลูโลสไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนได้น้ าหนักคงท่ีคิดเป็นน้ าหนักแห้ง ปริมาณน้ าท่ีสะสม

อยู่จะค านวณได้จาก  

Water content,% =((wet weight−dry weight)/dry weight) × 100 

 ความสามารถในการดูดน้ ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลส (Rehydration) จะประเมินโดยน าแผ่นไบโอ

เซลลูโลสท่ีอบจนแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสมาแชใ่นน้ าเป็นเวลา 20 นาที ท าการค านวณค่าความสามารถใน

การดูดน้ ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสจาก 

Rehydration, % = (wet weight after rehydration/dry weight) x 100 

คุณสมบัติเชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลส (Mechanical Properties) ในสภาวะเปียกคุณสมบัติเชิงกลจะ

ประเมินด้วยเคร่ือง texture analyzer (TA.XT plusC Texture Analyser, Stable Micro Systems, United Kingdom) โดยใช ้

Mini tensile Grips: A/MTG ในการยึดแผ่นไบโอเซลลูโลส น้ าหนัก loading cell 50 กิโลกรัม ตั้งค่า stain เป็น 30% และ test 

speed เป็น 5 มิลลิเมตรต่อนาที ส่วนแผ่นไบโอเซลลูโลสในสภาวะแห้งนั้นไม่สามารถยึดติดกับอุปกรณ์ได้จึงท าการ

ประเมนิด้วยการพับทบแผ่นไบโอเซลลูโลสจนเกิดการฉีกขาดและแสดงผลเป็นจ านวนคร้ังท่ีพับจนเกิดการฉีกขาด 

ผลการศึกษา 

 แผ่นไบโอเซลลูโลสและไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีผลิตได้นั้นมีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวขุ่นมีความนุ่มแต่เหนียว  

ในส่วนการผลิตนั้นพบว่าการเตรียมเป็นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยวิธี in situ นั้นท าให้การผลิตช้ากว่าโดยใช้เวลา 

10-14 วัน ในขณะท่ีการผลิตไบโอเซลลูโลสปกติใช้เวลาเพียง 3-5 วัน เมื่อท าการเปรียบเทียบความใสท้ังในสภาวะ

เปียกและแห้งพบว่า แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมี gelatin, PVA และ PVP ท้ังแบบ in situ และแบบ impregnation 

มคีวามใสไม่แตกตา่งจากแผ่นไบโอเซลลูโลส (ภาพท่ี 1) 

 ทางด้านคุณสมบัตใินการอุ้มน้ าพบวา่แผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลสามารถสะสมน้ าไว้

ได้มากถึง 96-99%  แต่เมื่อน าแผ่นไบโอเซลลูโลสแห้งกลับมาแช่น้ าพบว่าสามารถดูดน้ ากลับคืนได้น้อยกว่าปริมาณ

น้ าสะสมในสภาวะเปียก (ตารางท่ี 1) ผลในลักษณะนี้ยังพบในแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมขึ้นด้วยวิธี in situ 

ในขณะท่ีแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมด้วยวิธี impregnation ในสารละลายสารก่อเจลและกลีเซอรินนั้น

สามารถดูดน้ ากลับได้เกือบเท่าปริมาณน้ าสะสมในสภาวะเปียก (ตารางที่ 1)   
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(a)        (b) 

 

 

 

(c) 

 

 

    (c) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Optical photographs เปรียบเทียบความใสของแผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมีสารก่อเจล

ตา่งๆ ท่ีเตรียมด้วยวธีิ in situ (a) และ impregnation (b) และ แผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล แบบแห้งท่ี

มีสารก่อเจลต่างๆและเตรียมด้วยวิธี in situ และ impregnation (impreg) (c); Biocellulose (BC), Polyvinyl alcohol 

(PVA), polyvinylpyrrolidone (PVP) 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ าสะสมและความสามารถในการดูดน้ ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสและแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดร

เจลที่มสีารกอ่เจลต่างๆ เตรียมดว้ยวธีิ in situ และ impregnation 

Type of biocellulose In situ Impregnation 

Water conent, % Rehydration, % Water conent, % Rehydration, % 

Biocellulose 99.17 ± 0.05 54.33 ± 0.08 - - 

Gelatin 98.66 ± 0.09 58.23 ± 0.09 97.72 ± 0.08 78.82 ± 0.09 

PVA 99.00 ± 0.30 52.02 ± 0.30 97.15 ± 0.09 80.72 ± 0.08 

PVP 99.00 ± 0.07 49.05 ± 0.07 96.31 ± 0.16 82.91 ± 0.16 

Glycerin - - 94.37 ±0.09  81.38 ± 1.90 

 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมีสารก่อเจลและกลีเซ

อริน พบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีได้จากการเตรียมโดยวิธี in situ และวิธี impregnation ให้

ลักษณะของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลที่ยดืหยุ่นกว่า (ภาพท่ี 2 a และ b)  โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสและ

เซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวธีิ in situ จะมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลท่ีมีความยืดหยุ่นสูงกว่าแผ่นท่ีได้จาก

การเตรียมโดยวธีิ impregnation และคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นท่ีเตรียมโดยวิธี impregnation จะมีลักษณะท่ีสม่ าเสมอ

กว่าแผ่นท่ีเตรียมโดยวธีิ in situ  ดังนั้นแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมโดยวิธี impregnation จะใช้

ในการศึกษาคุณสมบัตกิาร rehydration ตอ่ไป  

     BC           PVA            PVP         Gelatin      BC              PVA          PVP         Gelatin 

      BC         PVA             PVA            Gelatin 

In situ   Impreg    In situ   Impreg      In situ    Impreg 
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เมื่อน าแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมโดยวิธี impregnation มาท าให้แห้งและน ากลับมา 

rehydration ใหมพ่บวา่แผ่นท่ีได้จากการ rehydration มคีุณสมบัตคิวามยืดหยุ่นใกล้เคียงกันในแผ่นไบโอเซลลูโลสและ

เซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมีสารก่อเจลเป็นส่วนประกอบ ยกเว้นเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมีเจลาตินเป็นส่วนประกอบท่ีมี

ลักษณะความยืดหยุ่นลดลง ส าหรับแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินพบว่ามีลักษณะยืดหยุ่นสูงกว่าแผ่นท่ีมีสารก่อเจล

เป็นสว่นประกอบ (ภาพท่ี 2 a, b และ c)   

ในสภาวะแห้งพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสมีความทนทานต่อการแตกหักโดยสามารถท าการพับทบได้มากกว่า 

20 คร้ัง แต่แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลนั้นมีลักษณะท่ีเปราะกว่าแผ่นไบโอเซลลูโลส โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดร

เจลที่เตรียมโดยวธีิ in situ มคีวามทนทานตอ่การพับทบจนเกิดการฉีกขาดมากกว่าแบบท่ีเตรียมโดยวิธี impregnation 

โดยแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมโดยวิธี in situ พบว่าแผ่นท่ีมี PVP มีความทนทานมากกว่าแผ่นไบโอ

เซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมี PVA และ gelatin อย่างไรก็ตามพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีความทนทานต่อการ

แตกหักใกล้เคียงกับแผ่นไบโอเซลลูโลส (ตารางท่ี 2)   
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิชงิกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลแห้ง แสดงผลเป็นจ านวนคร้ังในการพับทบ

จนเกิดการฉีกขาด 

Type of biocellulose 
จ านวนครัง้ในการพับทบจนเกิดการฉีกขาด 

In situ Impregnation 

Biocellulose >20 - 

Gelatin 1-3 1 

PVA 1-3 1 

PVP 4-10 1 

Glycerin - >20 

 

  
(b) 
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ภาพที่ 2 คุณสมบัตเิชงิกลของแผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีมีสารก่อเจลต่างๆ ท่ีเตรียมด้วยวิธี in situ 

(a) impregnation (b) และ แผ่นไบโอเซลลูโลสและเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมด้วยวธีิ impregnation ท่ีท าการ rehydration (c) 

วิจารณ์และสรุปผล 

การผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยวิธี in situ และ impregnation นั้นพบว่าให้แผ่นไบโอเซลลูโลสท่ีมีความ

ใสไม่แตกต่างกันและไม่แตกต่างจากแผ่นไบโอเซลลูโลส มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเร่ืองของปริมาณน้ าสะสม มี

คุณสมบัตเิชงิกลและความสามารถในการดูดน้ ากลับของแผ่นแห้งท่ีแตกต่างกัน ในการผลิตไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล

โดยวิธี in situ นั้นใช้เวลาในการผลิตนานกว่าการผลิตไบโอเซลลูโลส ซึ่งการเติมสารก่อเจลท าให้อาหารเลี้ยงเชื้อมี

ความหนดืมากขึ้นการย่อยสลายกลูโคสของ A.xylinum เป็นไปได้ช้าและส่งผลให้ความเป็นกรดดา่งของอาหารเลีย้งเชื้อ

มากขึ้นไม่เหมาะสมต่อการผลิตจึงผลิตเซลลูโลสได้ช้ากว่าไบโอเซลลูโลส [6] ด้วยวิธี in situ นั้นสารก่อเจลจะถูกเติม

เข้าไปในโครงสร้างไบโอเซลลูโลสขณะมีการสร้างเส้นใยเซลลูโลสท าให้การกระจายของสารก่อเจลระหว่างเส้นใยเกิด

ได้ท่ัวถึงตลอดแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลและสารก่อเจลท่ีแทรกอยู่ระหว่างเส้นใยยังเป็นเสมือนพลาสติไซเซอร์

ให้กับแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล แต่ส าหรับวิธี impregnation นั้นสารละลายสารก่อเจลจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ใน

ชอ่งว่างระหว่างเส้นใยในโครงสร้างท าให้การกระจายเกิดไม่ท่ัวถึงและเกิดการเกาะกลุ่มกันของสารก่อเจลและเส้นใย

เซลลูโลสได้ [7]  

  

(a)

a 

(c) 
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จากความแตกต่างในการกระจายของสารก่อเจลในโครงสร้างนี่เองส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกล โดยแผ่น   

ไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีเตรียมด้วยวิธี in situ จะมีคุณสมบัติเชิงกลท่ีมีความยืดหยุ่นมากกว่าท่ีเตรียมด้วยวิธี 

impregnation ท้ังในสภาวะเปียกและแห้ง และการกระจายของสารก่อเจลระหว่างเส้นใยเซลลูโลสซึ่งมีขนาดเล็กระดับ

นาโนเมตรนั้นจะท าให้การดูดน้ ากลับเป็นไปได้น้อย เนื่องจากเมื่อท าการอบแห้งโครงสร้างจะเกิดการทรุดและหดตัว

ส่งผลให้มีความหนาแน่นมากขึ้นการดูดกลับของน้ าจึงน้อยกว่าแบบท่ีเตรียมด้วย impregnation ท่ีมีสารก่อเจลอยู่ใน

ชอ่งว่างระหว่างเส้นใยเซลลูโลสจึงสามารถดูดน้ ากลับได้เร็วและมากกว่า [8]  

อย่างไรกต็ามพบวา่การ impregnation แผ่นไบโอเซลลูโลสในสารละลายกลีเซอรินช่วยปรับปรุงคุณภาพของ

แผ่นไบโอเซลลูโลส กลีเซอรินเป็นสารท่ีสามารถดูดซับน้ าหรือความชื้นได้ มีสถานะเป็นของเหลวจึงสามารถ

แพร่กระจายเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของแผ่นไบโอเซลลูโลสได้ดีกว่าสารก่อเจลและจากคุณสมบัติในการดูดซับน้ า    

กลีเซอรินจะดูดซับความชื้นจากอากาศไว้บางส่วนท าให้แผ่นไบโอเซลลูโลสมีน้ าเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยจึงช่วยให้มี

คุณสมบัตเิชงิกลท่ียืดหยุน่และกลีเซอรินยังเป็นตัวช่วยในการดูดน้ ากลับของแผ่นไบโอเซลลูโลสแหง้ได้อีกดว้ย  

จากผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสกลีเซอรินมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแผ่นมาสก์หน้าเพื่อ

เพิ่มความชุ่มชื้นมากกวา่แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลที่มสีารกอ่เจล PVA PVP หรือ gelatin ซึ่งควรจะต้องมีการศึกษา

พัฒนาเพ่ิมเติม เช่น การตรวจสอบการกระจายของสารก่อเจลในโครงสร้างไบโอเซลลูโลสหรือการใช้สารท่ีท าหน้าท่ี

เป็นพลาสตไิซเซอร์ในการปรับปรุงคุณสมบัตขิองแผ่นไบโอเซลลูโลส เพื่อจะน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ควรท าการศึกษาถึงการเติมสารส าคัญซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการบ ารุงดูแลผิวหน้า เช่น วิตามิน สารต้าน

อนุมูลอิสระ สารปรับผิวขาว เป็นต้นในแผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางด้านความงามของ     

แผ่นไบโอเซลลูโลสไฮโดรเจล 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดนิจากข้าวแดงพะเยา 

Antioxidant capacity of proanthocyanidin extract from Phayao red rice 

ปิยะวรรณ นันตาบุญ1 รัตนา ใจบุญ2 สุรเชษฐ์ กันทะค า3 สิรญิญา ทายะ4 อรดา ชุมภูค า1 อ านาจ อ่อน

สอาด2 วิทยา ชัยวังเย็น1 คมศักดิ์ พินธะ1 ไมตรี สุทธจิตต์1 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1,* 

Piyawan Nuntaboon1, Rattana Jaiboon2, Surachet Kuntakum3, Sirinya Taya4, Orada Chumphukam1, 

Amnart Onsa-ard2,Wittaya Chaiwangyen1, Komsak Pintha1, Maitree Suttajit1 and Payungsak 

Tantipaiboonwong1,* 

บทคัดย่อ 

 หลายประเทศในแถบเอเชียนิยมบริโภคข้าวขาวเป็นหลัก แต่แนวโน้มเร่ืองของความสนใจในการดูแลรักษา

สุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ในปัจจุบันขา้วท่ีมีสกีลับได้รับความนยิมมากขึ้น ข้าวที่มีสารสีแดงจึงเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจท่ีจะ

น ามาศึกษาปริมาณสารส าคัญทางพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยการทดลองนี้ได้น าข้าวแดงจังหวัดพะเยามา

สกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลแล้วท าการแยกส่วนสกัดท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวมโดยใช้โครมาโตกราฟี

แบบคอลัมน์ จากการทดลองพบว่าส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีปริมาณโปรแอนโธไซยานิดิน

รวมเพิ่มขึ้นมากกวา่สารสกัดขา้วแดงประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) และส่งผลให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

ชนิดเอบีทีเอสและดีพีพีเอชดีกว่าสารสกัดข้าวแดงประมาณ 4.02 (p<0.05) และ 13.46 เท่า (p<0.01) ตามล าดับ 

ส าหรับการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระชนิดอาร์โอเอสภายในเซลล์ พบว่าท่ีความเข้มข้นท่ีไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (0-100 

µg/ml) สารสกัดกลุ่มดังกล่าวสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระชนิดอาร์โอเอสในเซลล์แมคโครฟาจได้ตามความเข้มข้นท่ี

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าข้าวแดงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

และสามารถน าไปสูก่ารบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจ าวันได้ 

ค าส าคัญ: ข้าวแดง โปรแอนโธไซยานิดนิ สารต้านอนุมูลอสิระ อนุมูลอิสระอารโ์อเอส 

                                                 
1 สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาโภชนาการและโภชนบ าบดั คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 สาขาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
4 คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1 Division of Nutrition, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2 Division of Biochemistry, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
3 Division of Physiology, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
4 Faculty of Medical Science, Nakhonratchasima College, Nakhonratchasima 30000 
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Abstract 

 Many Asian countries consume white rice as a major energy source. Yet, as trend of healthcare is gaining 

popularity, having good nutrition is one such a way to succeed. Color rice thus attract many attentions. In our 

study, the bioactive compounds and their activities in red rice have been focused. Red rice sample, grown in 

Phayao area, has been extracted using 70% ethanol. The ethanolic extract were then partitioned by column 

chromatography and the proanthocyanidin rich fraction were collected. It has been found that, by this 

partitioning, the recovery of proanthocyanidin content in proanthocyanidin rich fraction was 2.23 times (p<0.05) 

higher than that of the starting red rice extract. This also influenced the antioxidant activities where the 

capacities increased by 4.02 times (p<0.05) and 13.46 times (p<0.01) assayed by DPPH and ABTS method, 

respectively. Intracellular antioxidant activity against reactive oxygen species (ROS) was also studied at non-

toxic concentration of red rice extract at 0-100 µg/ml. Interestingly, the red rice extract could inhibit the ROS 

production in macrophage in a dose dependent manner. This activity was as good as that of a grape seed 

extract. This study thus reveals the nutritive value of red rice that should be promoted for daily consumption. 

Keyword: red rice, proanthocyanidin, antioxidant, reactive oxygen species 

บทน า  

 ในปัจจุบันยังพบวา่นอกจากข้าวท่ีมีสขีาวท่ีบริโภคเป็นอาหารหลักแลว้ยังพบวา่มีขา้วท่ีมีสารเคลือบเมล็ดอยู่เช่น 

สารสีด าท่ีเรียกว่า ข้าวด าหรือข้าวก่ า (black rice) สารสีม่วงท่ีเรียกว่า purple rice สารสีแดงท่ีเรียกว่าข้าวแดง หรือ 

red rice อีกด้วย ซึ่งสารสีท่ีเคลือบอยู่นี้จะส่งผลต่อสารส าคัญทางพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีแตกต่างกัน จาก

หลายงานวิจัยพบวา่ ในขา้วแดงและข้าวก่ าจะมีสัดส่วนของสารส าคัญทางพฤกษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีคล้ายกันไม่

ว่าจะเป็นสารกลุ่มกรดไฮโดรเบนโซอิก (hydrobenzoic acids) กลุ่มกรดไฮโดรซินามิก (hydroxycinamic acids) และ

กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) รวมถึงอนุพันธ์ุของวติามนิอี (tocopherol หรือ tocotrienol) และ -oryzanols (1-4) จาก

หลายงานวิจัยพบวา่มีสารส าคัญทางพฤกษเคมีกลุม่หน่ึงท่ีมีความแตกต่างกันอยา่งชัดเจนคือสารส าคัญกลุ่มแอนโธไซ

ยานิดิน (anthocyanidin) ซึ่งพบเป็นองค์ประกอบหลักในข้าวด าหรือข้าวก่ าและโปรแอนโธไซยานิดิน 

(proanthocyanidin) ซึ่งพบเป็นองค์ประกอบหลักในข้าวแดง โดยท่ีสารสองกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนต่างกันมากอย่างเห็นได้

ชัดเจน และจากผลการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินในสารสกัดข้าวก่ าโดยใช้เทคนิค HPLC พบว่าใน

สารสกัดข้าวก่ าสามารถวิเคราะห์พบ cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-rutinoside chloride และ peonidin-3-O-

glucoside เป็นองค์ประกอบหลักและจากสัดส่วนในเชิงปริมาณของสารกลุ่มดังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่อฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี

แตกตา่งกันด้วย  

งานวจิัยนี้มีเป้าหมายศกึษาเกี่ยวกับการวเิคราะห์แยกสารประกอบกลุม่โปรแอนโธไซยานิดนิรวมจากข้าวแดง

โดยใช้โครมาโตกราฟฟีแบบคอลัมน์ จากนั้นน าสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวมท่ีได้มาท าการท่ีสามารถส่งผล

ต่อการยับยั้งการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์นั้นจะ

ท าการศกึษาเกี่ยวกับการยับยั้งอนุมูลอิสระชนิด ROS; reactive oxygen species และ RNS; reactive nitrogen species 

ท่ีถูกเหนี่ยวน าให้เกิดขึ้นภายในเซลล์ 
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จากที่กล่าวมาจึงมีความเป็นไปได้สูงและน่าสนใจมากท่ีเราสามารถน ามาศึกษาต่อยอดถึงคุณสมบัติทางยา

ของสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินรวมในข้าวแดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของข้าวท่ีคนไทยท้ังประเทศบริโภคทุกวัน 

และข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทย ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นผู้ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ท่ีส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีความหลากหลาย

ทางด้านภูมปิระเทศและภูมอิากาศ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุข้าว จึงท าให้มีพันธ์ุข้าวจ านวนมากมายสาย

พันธ์ุ ซึ่งรวมถึงข้าวท่ีมีสีแดงได้แก่ข้าวนิลมันปู โดยในปัจจุบันมีการให้ความสนใจข้าวแดงเพิ่มขึ้น โดยส่วนมากจะ

ท าการศึกษาวิจัยในข้าวมีสีแดงพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระและส่งผลต่อฤทธ์ิการอักเสบท่ีจะช่วยลดภาวะเครียด

ออกซิเดชันและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งท่ีเกิดผ่านกลไกต้านการอักเสบ การต้าน

ออกซิเดชันและการป้องกันการเกิดโรคได้ ข้าวแดงท่ีใช้ในการทดลองเป็นข้าวแดงท่ีปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 

อ าเภอดอกค าใต ้ซึ่งเป็นพืน้ท่ีรับผิดชอบ 1 คณะ 1 อ าเภอ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การสกัดตัวอย่างตัวท าละลาย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล 

 น าตัวอย่างมาท าการบดเป็นผงละเอียดแล้วน ามาท าการสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั้นกรอง

ด้วยกระดาษกรองและท าการระเหยเอาตัวท าละลายออกโดยใช้เคร่ืองป่ันระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ และท า

การระเหยตัวท าละลายออกโดยใชเ้ครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยอืกแข็ง (lyophilizer) จะได้สารตัวอยา่งที่เป็นผง  

 2. การแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวมจากสารสกัดข้าวแดงโดยใช้ Sephadex LH 

20 column chromatography 

 การแยกส่วนสกัดท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดง (5) เร่ิมจากน า Sephadex LH 20 มาแช่ใน 

เมทานอล แลว้ท าการบรรจุลงในคอลัมน์ ตั้งท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นน าตัวอย่างใส่ในคอลัมน์ ท าการชะสารตัวอย่าง

ด้วยเมทานอล และเก็บสารละลายท่ีได้ จากนั้นท าการชะสารตัวอยา่งด้วยอะซิโตนเพื่อแยกสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิ

ดินออกจากคอลันม ์ 

 3. การวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมโดยวิธ ีvanillin assay 

     น าสารสกัด 0.1 กรัมมาละลายในเอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์ (absolute ethanol) ท าการผสมและท้ิงไว้ 1 คืน 

จากนั้นน ามาท าปฏิกิริยากับสารละลายวานิลินในกรดไฮโดรคลอริก ท้ิงไว้เป็นเวลา 15 นาที แล้ววิเคราะห์ด้วย

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร (6) 

 4. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช 

 เตรียมสารตัวอย่างโดยท าการเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายท่ีเหมาะสม จากนั้นปิเปตสารท่ีความเข้มข้น

ตา่งๆ ผสมกับสารละลายดีพีพีเอชเขย่าให้เข้ากัน และตั้งท้ิงไว้เป็นเวลา 30 นาทีในท่ีมืด หลังจากนั้นน าสารละลายไป

วัดค่าการดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร โดยใชก้รดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน (7) 
 5. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีเอบีทีเอส 

 ท าการทดลองโดยน าเอบีทีเอสมาละลายในน้ าให้ได้ความเข้มข้นเป็น 7 mM จากนั้นเติม 2.45 mM K2S2O8 

ท าการผสมและต้ังท้ิงไวใ้นท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12–16 ชั่วโมง จากนั้นน าสารตัวอย่างท่ีท าการเจือจางด้วยน้ า 

(1% v/v) มาท าปฏิกิริยากับสารละลายเอบีทีเอส แลว้น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตรโดย

ใชก้รดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน (8) 
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 6. การศึกษาผลของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของแมคโครฟาจชนิด RAW 264.7  

 น าเซลล์มาเพาะเลี้ยงในจานเพาะชนิด 96 หลุม บ่มท่ี 37°C ในตู้บ่มท่ีมี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารท่ีต้องการทดสอบในความเข้มข้นต่างๆ แล้วบ่มร่วมกับเซลล์เป็นเวลา 24 

ชั่วโมงท่ี 37°C ในตู้บ่มท่ีมี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เมื่อครบ 24 ชั่วโมง แล้วเติม MTT dye solution บ่มเซลล์ต่อท่ี 37°C ในตู้

บ่มท่ีมี 5 เปอร์เซ็นต์ CO2 เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ท าการดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออกจนหมดแล้วเติม DMSO เพื่อละลาย

ผลึกฟอร์มาซาน แลว้น าไปวัดค่าดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และ 630 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอา่นค่า

การดูดกลนืแสงชนดิไมโครเพลท ซึ่งค่าท่ีวัดได้จะบ่งบอกถึงการมชีวีติอยูข่องเซลล์โดยคิดเทียบเป็น % cell survival (9) 

 7. การศึกษาผลของสารสกัดต่อการสร้างอนุมูลอิสระภายในเซลล์ด้วยวิธี DCFH-DA   

 น าเซลล์มาบ่มด้วยสารสกัดท่ีความเข้มข้นต่างๆ (ใช้ความเข้มข้นท่ีไม่เป็นพิษต่อเซลล์) เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 

จากนั้นเตมิ 100 µM H2O2 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างเซลล์ด้วยสารละลาย PBS แล้วเติม 100 µM DCFH-DA บ่มไว้นาน 

30 นาทีแล้วท าการละลายสารเรืองแสงท่ีได้ดว้ย 1 M NaOH น าไปวัดค่าการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ท่ีความยาวคลื่น 

485 นาโนเมตรและ 530 นาโนเมตร (10) 

ผลการศึกษา 

 1. การสกัดข้าวแดงด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลและการแยกส่วนสกัดที่อุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน

    จากผลการสกัดพบวา่ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดข้าวแดงมีสนี้ าตาลออกแดงส าหรับน้ าหนักท่ีได้และ

ร้อยละโดยน้ าหนักของสารสกัดข้าวแดง (Red rice extract) เท่ากับ 7.25 กรัม คิดเป็นร้อยละของผลผลิตกลับคืน  

(% yield) เท่ากับ 7.25 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน าสารสกัดท่ีได้ไปท าการแยกสว่นสกัดท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินรวม 

โดยใช้ Sephadex LH 20 column chromatography จะได้ส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน 

(Proanthocyanidin rich extract) ที่ใชส้ าหรับทุกการทดลอง 

 2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิรวม 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมจากสารสกัดข้าวแดง และส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วย 

โปรแอนโธไซยานิดิน เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น ค านวณได้จากสมการ y = 0.0011x + 0.0469 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9739 

จากการทดลองพบว่า สารสกัดข้าวแดง ส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน และสารสกัดเมล็ดองุ่น  

มีปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวมเท่ากับ 8.030.41, 17.872.86 และ 27.621.11 มิลลิกรัมเทียบเท่า 

แคเทชนิตอ่กรัมของสารสกัด (mg catechin/g extract) ตามล าดับ 

 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าสว่นสกัดข้าวแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ มีปริมาณโปรแอนโธไซยานิดนิ

รวมเพิ่มขึ้นมากกวา่ข้าวแดงท่ีสกัดดว้ย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิรวมของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมดว้ย

โปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE)  เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) 

 

 3. การศึกษาความสามารถในการยับย้ังอนุมลูอสิระดพีพีีเอช 

  จากการวิเคราะห์ฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ของสารสกัดข้าวแดง 

และส่วนสกัดขา้วแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ พบวา่สารสกัดดังกลา่วมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ

ได้ตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นและมีคา่ IC50 เท่ากับ 88.425.49 และ 6.570.44 µg/ml ตามล าดับ เทียบกับสารสกัด

เมล็ดองุ่น กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 6.440.17, 9.62±0.23 และ 14.03±3.81 µg/ml 

ตามล าดับ 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีสามารถในการยับยั้งอนุมูล

อสิระดีพีพีเอชได้ดีกวา่ข้าวแดงท่ีสกัดดว้ย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 13.46 เท่า (p<0.01) ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดขา้วแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE)  เทียบกับ

สารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ ์
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 4. การศึกษาความสามารถในการยับย้ังอนุมลูอสิระเอบทีีเอส 

 จากการวเิคราะห์ฤทธ์ิยับยัง้อนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ของสารสกัดข้าวแดง และ

ส่วนสกัดขา้วแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้

ตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นและมีคา่ความสามารถในการก าจัดอนุมูลอสิระเอบีทีเอสได้คร่ึงหน่ึงของปริมาณอนุมูลอิสระ

ท้ังหมด (Inhibition concentration at 50 µg/ml; IC50)  เท่ากับ 13.420.17 และ 3.340.04 µg/ml ตามล าดับ เทียบ

กับสารสกัดเมล็ดองุ่น กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 0.620.01, 2.300.03 และ 

3.340.04  µg/ml ตามล าดับ 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีสามารถในการยับยั้งอนุมูล

อสิระเอบีทีเอสได้ดกีว่าข้าวแดงท่ีสกัดดว้ย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล ประมาณ 4.02 เท่า (p<0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวแดง (RRE) และส่วนสกัดขา้วแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE)  เทียบกับ

สารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) กรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ ์

 

 5. ผลของสารสกัดต่อการยับยั้งอนุมูลอสิระ ROS ภายในเซลล์ดว้ยวิธี DCFH-DA   

ท าการวิเคราะห์ผลของสารสกัดข้าวแดง และส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน ต่อ 

การยับยั้งอนุมูลอิสระ ROS ภายในเซลล์ด้วยวิธี DCFH-DA  โดยอาศัยหลักการท่ีเอนไซม์เอสเทอเรสในเซลล์ท่ีมีชีวิต

จะสามารถไฮโดรไลซ์สาร 2’-7’-dichlorofluorescein diacetate  (DCFH-DA) ท่ีแพร่ซึมเข้าไปในเซลล์ให้กลายเป็น 

สาร 2’-7’-dichlorofluorescein (DCFH) ก่อน จากนั้นอนุมูลอิสระท่ีอยู่ภายในเซลล์จะออกซิไดซ์สาร DCFH ให้

กลายเป็นสาร oxidized dichlorofluorescein (DCF) ท่ีมีคุณสมบัติเรืองแสงได้ ซึ่งความเข้มของการเรืองแสงจะเป็น

สัดสว่นโดยตรงกับปริมาณอนุมูลอสิระที่มอียู่ในเซลล์ 

จากการทดลองพบวา่สารสกัดขา้วแดง ท่ีความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูล

อิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ 903.5, 721.7, 724.1, 754.3 เปอร์เซ็นต์ (p<0.001) ตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น 

และส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน ความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml สามารถยับยั้งอนุมูล

อิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ 832.8, 667.0, 637.9, 552.0 เปอร์เซ็นต์ (p<0.001) ตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น 

เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น ความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml ซึ่งสามารถยับยัง้อนุมูลอิสระภายในเซลล์ได้เท่ากับ 

802.7, 711.8, 621.0 และ 516.6 เปอร์เซ็นต ์(p<0.001) ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การยับยัง้อนุมูลอสิระ ROS ภายในเซลล์ของสารสกัดข้าวแดง (RRE) 

และส่วนสกัดขา้วแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE)  เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE)  

 

 6. ผลของสารสกัดต่อการเจรญิเตบิโตของแมคโครฟาจชนดิ RAW 264.7   

จากการศึกษาผลของสารสกัดข้าวแดง และส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน ต่อ  

การเจริญเติบโตของเซลล์แมคโครฟาจชนิด RAW 264.7 เทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น โดยวิธี MTT ซึ่งเป็นวิธีการ

ทดสอบหาปริมาณเซลล์ท่ีมีชีวิต โดยท่ีเซลล์ท่ีมีชีวิตจะยังมีการท างานของเอนไซม์ซัคซิเนตดีไฮโดรจีเนส (succinate 

dehydrogenase) ในไมโตคอนเดรียซึ่งจะไปรีดิวส์เตตระโซเลียม (tetrazolium) ไปเป็นผลึกฟอร์มาซานท่ีมีสีม่วง  

จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นของทุกสารสกัดเมื่อถูกเหนี่ยวน าด้วย LPS ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยให้ค่า

ความเข้มข้นท่ีท าให้เซลล์มะเร็งรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือค่า IC20 และ IC50 (Inhibition 

concentration at 20% และ 50%) มีค่ามากกว่า 100 µg/ml ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ผลของสารสกัดขา้วแดง (RRE) ส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมดว้ยโปรแอนโธไซยานิดนิ (PRE) 

และสารสกัดเมล็ดองุ่น (GSE) ต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลลแ์มคโครฟาจ 
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วิจารณ์และสรุปผล  

 คณะผู้วิจัยจะได้น าตัวอย่างข้าวแดงจังหวัดพะเยามาสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั้นน าสารสกัด

ดังกล่าวไปท าการแยกส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินโดยใช้ Sephadex LH 20 column 

chromatography จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ส่วนสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน มีปริมาณ 

โปรแอนโธไซยานิดนิรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าสารสกัดข้าวแดง ประมาณ 2.23 เท่า (p<0.05) และส่งผลให้ความสามารถ

ในการต้านอนุมูลอิสระชนิดเอบีทีเอสและดีพีพีเอชดีกว่าสารสกัดข้าวแดง ประมาณ 4.02 (p<0.05) และ 13.46 เท่า 

(p<0.01) ตามล าดับ ส าหรับการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระชนิด ROS ภายในเซลล์พบว่า ท่ีความเข้มข้นท่ีไม่เป็นพิษ

ตอ่เซลล์ (0-100 µg/ml) สารสกัดกลุ่มดังกล่าวสามารถยับยัง้อนุมูลอิสระชนิด ROS ในเซลล์แมคโครฟาจได้ตามความ

เข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดเมล็ดองุ่น 

 จากผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับหลายกลุ่มวิจัยท่ีพบว่าสารสกัดข้าวแดงมีสารประกอบโปรแอนโธไซ

ยานดิินเป็นองค์ประกอบและสามารถต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบภายในเซลล์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา

ของ Pengkumsri N. ในปี 2015 พบว่า ร าข้าวแดงท่ีสกัดด้วย 80 เปอร์เซ็นต์เอทานอล มีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระโดยวิธีเอบีทีเอส วธีิดพีพีเีอช และสามารถเปลี่ยน Fe3+ ไปเป็น Fe2+ ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถยับยั้ง

อนุมูลอิสระชนิด superoxide anion และ nitric oxide ได้ (11) 

 นอกจากนี้ ในปี 2013 กลุ่มของ  Niu G.Y. คณะ พบว่าข้าวแดงจ านวน 22 ชนิดจาก 11 แหล่งปลูกท่ีสกัดด้วย 

70 เปอร์เซ็นต์เมทานอล มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีเอบีทีเอส วิธีดีพีพีเอช และสามารถเป็นตัวให้

อิเล็กตรอนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน โดยเปลี่ยนจาก Fe3+(CN-)6 ไปเป็น Fe2+(CN-)6 นอกจากนี้ยังพบว่าสาร

สกัดดังกล่าว สามารถลดการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ IL-1, IL-6 และ COX-2 ได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยท่ีสารส าคัญท่ีส่งผลต่อการออกฤทธ์ิดังกล่าวเป็นสารกลุ่มฟีนอลลิกและโปรแอนโธ

ไซยานิดนิ (12) 

 นอกจากนี้ในปี 2014 กลุ่มของ Pintha K. พบว่าข้าวแดงท่ีสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลสามารถยับยั้ง 

การรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ผ่านการยับยั้งการท างานและการหลั่ งเอนไซม์ matrix-metalloproteinase 

(MMP) และเมื่อวิเคราะห์สารพฤกษเคมีพบว่ามีสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินเป็นองค์ประกอบหลัก และในปี 2015 

กลุ่มดังกล่าวยังพบว่าส่วนสกัดท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซยานิดินยังสามารถยับยั้งการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านม

มนุษย์ผ่าน urokinase plasminogen activator (uPA) system และยังสามารถลดการระดับของ IL-6, Nuclear factor 

kappa B (NF-B) และ Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) ได้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตอิกีด้วย (13, 14) 

 ส าหรับการศึกษากลไกผ่านการส่งสัญญาณภายในเซลล์ของสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดงพบว่า 

ในปี 2016 กลุ่มของ Limtrakul P. ได้ท าการสกัดข้าวแดงจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 50 เปอร์เซ็นต์เอทานอล สามารถ

ยับยั้งการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจชนิด Raw 264.7 ผ่านวิถี Activator protein 1 (AP-1), NF-B และ mitogen-

activated protein kinase และสารสกัดดังกล่าวมีโปรแอนโธไซยานิดินและแคเทชินเป็นองค์ประกอบหลัก (15) 

นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวแดงท่ีอุดมด้วยสารกลุ่มฟีนอลลิกและโปรแอนโธไซยานิดินยังมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและต้าน

การอักเสบโดยลดการแสดงออกของ inflammatory cytokine ผ่านกลไกการยับยั้ง NF-B ซึ่งเป็นตัวกลางท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการอักเสบได้อีกด้วย (16) ท้ังนี้ พบว่าส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากร าข้าวแดงและเมล็ดข้าวแดงมี

ความสัมพันธ์กับฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระที่เพิ่มมากขึน้ดว้ย (17-19) 
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 ดังนั้นจากผลการทดลองคร้ังนี้คาดว่าฤทธ์ิชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระท้ังภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ท่ี

เพิ่มมากขึน้อาจเกิดจากโปรแอนโธไซยานิดินท่ีเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของข้าวแดงท่ีปลูกในจังหวัด

พะเยาในด้านการน ามาบริโภคเพื่อสุขภาพท่ีดไีด้ 
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ผลของกระบวนการหุงและนึ่งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและปริมาณสารพฤกษเคมีใน

ข้าวหอมมะลนิิลและข้าวเหนียวก่ าพะเยา 

Effect of cooking and steaming processes on antioxidant capacity and hytochemical 

contents in Phayao black jasmine and black sticky rice 

รัตนา ใจบุญ1 ปิยะวรรณ นันตาบุญ2 สุรเชษฐ์ กันทะค า3 สิรญิญา ทายะ4 อรดา ชุมภูค า2 อ านาจ ออ่น

สอาด2 วิทยา ชัยวังเย็น2 ไมตรี สุทธจิตต์2 พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์2 และคมศักดิ์ พินธะ2,* 

Rattana Jaiboon1, Piyawan Nuntaboon2, Surachet Kuntakum3, Sirinya Taya4, Orada humphukam2, 

Amnart Onsa-ard2, Wittaya Chaiwangyen2, Maitree Suttajit2, Payungsak Tantipaiboonwong2, and 

Komsak Pintha2,* 

บทคัดย่อ  

 คณะผู้วิจัยได้ท าการสกัดข้าวเหนยีวก่ าสายพันธ์ุเฉลิมพระเกยีรต ิ84 พรรษาและข้าวหอมมะลินิลท่ีปลูกในพืน้ท่ี

จังหวัดพะเยาด้วย 70% เอทานอล พบว่าข้าวเหนียวก่ าท่ีผ่านการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิก ฟลาโว

นอยด์และแอนโธไซยานินรวมลดลงประมาณ 1.31, 1.94 และ 2.24 เท่า เมื่อเทียบกับข้าวดิบ แต่ข้าวหอมมะลินิลท่ี

ผ่านกระบวนการหุงส่งผลให้ปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.38, 4.09 และ 5.46 เท่า ส่วนปริมาณ

สารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิไม่มกีารเปลี่ยนแปลง จากนั้นท าการศกึษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบี

ทีเอส และดีพีพีเอช พบว่าข้าวหอมมะลินิลหุงสามารถต้านอนุมูลอิสระกลุ่มดังกล่าวได้ดีท่ีสุดโดยมีค่า IC50 = 

5.92±0.31 และ 61.255.18 µg/ml จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าข้าวหอมมะลินิลท่ีปลูกในจังหวัดพะเยา เมื่อผ่าน

กระบวนการหุงพบว่ามีปริมาณสารพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์แอนโธไซยานินเพิ่มสูงขึ้นและฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระเพ่ิมสูงขึน้ และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริโภคข้าวหอมมะลนิลิเพื่อสุขภาพในชีวิตประจ าวันได้ 

ค าส าคัญ: ข้าวหอมมะลินิลหุง ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง สารต้านอนุมูลอสิระ สารพฤกษเคมี โปรแอนโธไซยานิดนิ 

                                                 
1 สาขาโภชนาการและโภชนบ าบดั คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 สาขาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
4 คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1 Division of Nutrition, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2 Division of Biochemistry, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
3 Division of Physiology, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
4 Faculty of Medical Science, Nakhonratchasima College, Nakhonratchasima 30000 

*Corresponding author e-mail: komsakjo@gmail.com 
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Abstract 

The black sticky rice varieties commemorate the 84th birthday anniversary of King RAMA IX and black 

jasmine rice obtained from Phayao province were extracted with 70% ethanol. In comparison to unprocessed 

rice, the results showed that levels of phenolic, flavonoids and anthocyanins contents in streamed black sticky 

rice were decreased by 1.31, 1.94 and 2.24 fold, respectively. However, the cooking process tended to increase 

the phenolic, flavonoids and anthocyanins contents in black jasmine rice in approximately 2.38, 4.09 and 5.46 

fold, respectively. The level of proanthocyanidin did not change. We found that jasmine rice showed a highest 

antioxidant activity with IC50 of 5.92 ± 0.31 and 61.25±5.18 µg/ml using ABTS and DPPH assays. Our results 

demonstrated that cooked black jasmine rice contained high amount of phytochemicals including phenolic 

compounds, flavonoids and anthocyanins as well as high antioxidant activity. Consumption of black jasmine rice 

in daily life could be recommended as part of a healthy diet. 

Keywords: cooked black jasmine rice, streamed black sticky rice, antioxidant, phytochemicals 

บทน า  

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทย ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นผู้ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ท่ีส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีความหลากหลาย

ทางด้านภูมปิระเทศและภูมอิากาศ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุขา้ว จึงท าให้มีพันธ์ุขา้วจ านวนมากมายหลาย

สายพันธ์ุท้ังขา้วขาว และข้าวท่ีมีสารสีต่างๆ โดยในปัจจุบัน ความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับข้าวท่ีมีสารสีมีเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะข้าวท่ีมีสารสีด าท่ีพบว่ามีสารกลุ่มแอนโธไซยานินในปริมาณสูง มีรายงานวิจัยพบว่า  แอนโธไซยานิน

สามารถป้องกันความเสียหายต่อดีเอ็นเอและเพิ่มระดับสารต้านออกซิเดชัน ท้ังยังพบว่าการรับประทานข้าวท่ีมีสีด า 

สามารถช่วยลดภาวะเครยีดออกซิเดชันและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งท่ีเกิดผ่านกลไก

ตา้นการอักเสบ การต้านออกซิชัน และการป้องกันการก่อมะเร็ง ซึ่งจากการศึกษามาก่อนหน้านี้พบว่า ข้าวท่ีมีสีแดง

และสีด าจะมีสารส าคัญในกลุ่มของแอนโธไซยานิน ซึ่งสารในกลุ่มนี้เป็นสารในกลุ่มใหญ่มีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็งท้ังชนิดรุกราน ( invasive cancer cell) และชนิดไม่รุกราน (non-invasive 

cancer cell) [1-4] เป็นต้น  

 คณะผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยมีพันธ์ุข้าวหลากหลายสายพันธ์ุ จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบ

ปริมาณแอนโธไซยานินรวม โพลีฟีนอลลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวมท่ีพบในเม็ดข้าวท่ีมีสารสีด าก่อนและหลังผ่าน

กระบวนการหุงและนึ่งว่ามีปริมาณสารส าคัญทางพฤกษเคมีคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด รวมถึงน าไปเปรียบเทียบ

ความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอส และการขจัดอนุมูลอิสระดีพีพีเอช เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วย

หรือผู้ท่ีรักสุขภาพให้หันมาทานข้าวก่ ามากขึ้น เป็นการลดการรับประทานอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการน าเข้ามาจาก

ภายนอกประเทศอีกทางหนึ่ง ทัง้นี้ขอ้มูลท่ีได้จะช่วยสนับสนุนคุณประโยชน์ของข้าวท่ีผ่านการหุงต้มและนึ่งและยังเป็น

การเพิ่มมูลของข้าวก่ าสายพันธ์ุไทย ซึ่งอาจส่งผลถึงการน าไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางยาของข้าวก่ าท่ีมี

การเพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นสายพันธ์ุเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีได้จาก

การวิจัยนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ในการน าสารสกัดข้าวก่ าไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมี

บ าบัดเพื่อช่วยให้การรักษามะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถส่งเสริมการบริโภคเพื่อเป็น
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ทางเลือกในการบ ารุงสุขภาพและการป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่ง เป็นการส่งเสริมให้คนท่ีมีสุขภาพดี คนรักสุขภาพ

ตลอดจนผู้ปว่ยโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนการบริโภคข้าวขาวท่ีผ่านการขัดสีมาบริโภคข้าวท่ีมีสีด าและสีแดง

ท่ีมีประโยชน ์มคีุณสมบัตทิางยา และมีคุณค่าต่อร่างกาย ซึ่งจะชว่ยเสริมสร้างสุขภาพชีวิตท่ีดีและช่วยลดงบประมาณ

รายจ่ายดา้นสาธารณสุขของประเทศได้อีกดว้ย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การเตรยีมสารสกัดจากข้าวก่อนการหุงและนึ่ง 

น าข้าวเหนียวก่ าสายพันธ์ุเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลินิล 

มาบดให้ละเอียด จากนั้นสกัดด้วย 70% เอทานอลเป็นเวลา 1 คืน เมื่อครบเวลาท่ีก าหนดระเหยเอาตัวท าละลายออก 

และท าให้สารสกัดแห้งดว้ยเครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยอืกแข็ง (lyophilizer) ใช้ผงสกัดแห้งท่ีได้เป็นสารทดสอบ

ตลอดการทดลอง 

 2. การเตรยีมสารสกัดจากข้าวที่ผ่านการนึ่งและหุง 

น าข้าวเหนียวก่ ามาท าการนึ่งและหอมมะลินิลมาท าการหุง มาบดให้ละเอียด จากนั้นสกัดด้วย เอทานอล

เข้มข้น 70% เป็นเวลา 1 คืน เมื่อครบเวลาท่ีก าหนดท าการระเหยเอาตัวท าละลายออก และท าให้สารสกัดแห้งด้วย

เครื่องกลั่นระเหยภายใต้อุณหภูมิเยอืกแข็ง ใชผ้งสกัดแหง้ท่ีได้เป็นสารทดสอบตลอดการทดลอง 

 3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

เตรียมโดยช่ังสารสกัดตัวอยา่งจากนั้นเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายท่ีเหมาะสม แล้วปิเปตสารมาผสมกับ

สารละลายโฟลนิซิโอแคลทู (Folin–Ciocalteu) เขยา่ให้เข้ากัน จากนั้นเตมิสารละลาย NaCO3 เขยา่ให้เข้ากันและตัง้ท้ิงไว้

ในท่ีมืด น าสารละลายผสมดังกล่าวไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 731 นาโนเมตรด้วยเคร่ืองวัดค่าการ

ดูดกลืนแสง โดยใช้น้ ากลั่นเป็นสารละลายอ้างอิง จากนั้นน าค่าท่ีวัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic 

acid) เพื่อค านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลลกิรวมเฉลี่ยในรูป gallic acid equivalents (GAE) (5)  

 4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม (6) ท าโดยการเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน 

แคเทชิน (Catechin) โดยน าสารทดสอบความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลาย 5% NaNO2 0.15 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลาย 10% AlCl3 

0.15 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มเป็นเวลา 5 นาที แล้วเติมน้ ากลั่นปริมาตร 2.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ปิเปตสาร

ผสมปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใส่ในหลุมไมโครเพลท น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 

จากนั้นน าค่าท่ีวัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐานแคเทชิน เพื่อค านวณปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเฉลี่ยในรูป 

catechin equivalents (CE) 

 5. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวม 

ท าการสกัดแอนโธไซยานินจากข้าวด้วย 0.5 N HCl ใน 70% เอทานอล เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง แยกส่วน

สารสกัดออกจากเม็ดข้าว จากนั้นระเหยตัวท าละลายออกภายใต้ความดันต่ าด้วยเคร่ือง ป่ันระเหยแบบหมุนภายใต้

สุญญากาศ (rotary evaporator) วิเคราะห์ปริมาณ สารประกอบแอนโธไซยานินรวม ด้วยวิธี pH differential โดยใช้

เทคนิคทางสเปคโทรโฟโตเมทรี [7] โดยท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่า pH ท่ีคา่ดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 510 

และ 700 นาโนเมตร โดยน าตัวอยา่งสารสกัดเมล็ดขา้วมาละลายใน 0.025 mM KCl buffer, pH 1.0 เป็นเวลา 15 นาที
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และ 0.4 mM CH3COONa buffer; pH 4.5  เป็นเวลา 5 นาทีจากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ือง 

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 และ 700 นาโนเมตรเทียบกับ Cyanidin-3-glucoside 

 6. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม 

น าสารตัวอยา่งมาท าปฏกิิริยากับสารละลายวานลิิน (vanillin) จากนั้นเตมิ H2SO4 ท้ิงไว้ 15 นาทีจากนั้นน าไป

วัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 490 นาโนเมตรแล้วท าการวิเคราะห์หาปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมเทียบกับ

สารมาตรฐานแคเทชนิ [8] 

 7. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอส 

ศึกษาฤทธ์ิต้านออกซิเดชันโดยการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอสท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี 

เอบีทีเอสถูกออกซิไดซ์โดยตัวออกซิไดซ์ และสารแอนติออกซิแดนท์จะขจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอสท่ีเกิดขึ้น แล้วท าการ

วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร (9) ท าการทดลองโดยน าเอบีทีเอสมาละลายในน้ าให้ได้ความ

เข้มข้นเป็น 7 mM จากนั้นเติม 2.45 mM K2S2O8 ท าการผสมและตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12–16 

ชั่วโมง จากนั้นน าสารตัวอย่างท่ีเตรียมไว้มาท าปฏิกิริยากับสารละลายอนุมูลอิสระเอบีทีเอส โดยน าไปวัดค่าการ

ดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร  โดยใชก้รดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ เป็นสารมาตรฐาน 

 8. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 

ชั่งสารตัวอย่างโดยเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายท่ีเหมาะสม จากนั้นปิเปตสารท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ผสม

กับสารละลายดีพีพีเอช เขย่าให้เข้ากัน และตั้งท้ิงไว้เป็นเวลา 30 นาทีในท่ีมืด หลังจากนั้นน าสารละลายไปวัดค่า 

การดูดกลนืแสงด้วยเครื่องเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตรฐานของ

สารละลายกรดแอสคอร์บิก และโทรลอกซ์ [10]  

ผลการศึกษา 

 1. การสารสกัดข้าวเหนียวก่ า ข้าวหอมมะลินิล ข้าวเหนียวก่ านึ่ง และข้าวหอมมะลินิลหุง 

จากการสกัดพบวา่เม่ือท าการสกัดข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง

ด้วย 70% เอทานอล พบว่า ลักษณะทางกายภาพของข้าวก่ ามีสีด าออกม่วง ข้าวหอมมะลินิลมีสีด าออกม่วงเข้ม  

ข้าวก่ านึ่งมีสดี าออกม่วงอ่อน และข้าวหอมมะลนิลิหุงสดี าออกม่วงเข้ม ส าหรับน้ าหนักของสารสกัดท่ีได้พบวา่ข้าวหอม

มะลินิลหุงมนี้ าหนักของสารสกัดมากที่สุด (11.18 กรัม) รองลงมาคือข้าวหอมมะลนิลิ (9.68 กรัม) ข้าวเหนยีวก่ า (7.92 

กรัม) และข้าวเหนยีวก่ านึ่ง (2.92 กรัม) ตามล าดับ 

 2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟนีอลิกรวม 

 ผลการวเิคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง 

ค านวณได้จากสมการ y= 0.0643X+0.0411 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9956 จากการทดลองพบว่าข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียว 

ก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 68.932.21, 52.572.19, 

54.862.44 และ 130.582.99 มิลลิกรัม เทียบเท่ากรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวมในข้าวเหนียวก่ าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบ

กับข้าวเหนยีวก่ าท่ีไมผ่่านการนึ่ง (p<0.01) ส่วนข้าวหอมมะลินิลท่ีผ่านการหุงจะมีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต ิเมื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลท่ีไมผ่่านการหุง (p<0.001) ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง  

ข้าวหอมมะลนิลิ และข้าวหอมมะลินลิหุง 
 

 3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลิ

นิลหุง ค านวณได้จากสมการ y= 0.0174X-0.008 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9960 จากการทดลองพบว่า ข้าวเหนียวก่ า ข้าว

เหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 18.694.27, 

9.645.77, 13.566.19 และ 55.423.22 มลิลิกรัม เทียบเท่าแคเทชนิต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่า กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในข้าวเหนียวก่ าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

เทียบกับข้าวเหนียวก่ าท่ีไม่ผ่านการนึ่ง (p<0.05) ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุงมีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตเิมื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลท่ีไมผ่่านการหุง (p<0.01) ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วมของสารสกัดขา้วเหนยีวก่ า  

ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ และข้าวหอมมะลินิลหุง 
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4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวม 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินรวมของข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล  และข้าว

หอมมะลินิลหุง พบว่า ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณ

สารประกอบแอนโธไซยานินรวมเท่ากับ 5.321.55, 2.370.06, 3.080.06 และ 16.80.74 มลิลกิรัมตอ่กรัมสาร

สกัด จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวมในข้าว

เหนยีวก่ าลดลงอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับขา้วเหนยีวก่ าที่ไม่ผ่านการน่ึง (p<0.05) ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุง

จะมีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับข้าวข้าวหอมมะลินิลท่ีไม่ผ่านการหุง 

(p<0.01) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณสารประกอบแอนโธไซยานินรวมของสารสกดัข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึง่  

ข้าวหอมมะลนิลิและขา้วหอมมะลินลิหุง 
 

 5. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิรวม 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวมของข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และ

ข้าวหอมมะลนิลิหุง ค านวณได้จากสมการ y = 0.0959x-0.0088 มีค่า R2 เท่ากับ 0.9950 จากการทดลองพบว่าข้าว

เหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลนิลิ และข้าวหอมมะลินิลหุง มีปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม

เท่ากับ 7.351.51, 6.851.84, 9.161.88 และ 9.472.13 มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด จากการทดลองดังกล่าวจะ

เห็นได้วา่ข้าวเหนยีวก่ าที่ผ่านการน่ึงและข้าวหอมมะลนิลิท่ีผ่านการหุงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบ

โปรแอนโธไซยานิดนิรวม ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิรวมของสารสกัดข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินลิ 

และข้าวหอมมะลนิลิหุง 
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 6. การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอสิระเอบทีีเอส 

 จากการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ของข้าวเหนียวก่ า ข้าว

เหนียวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลินิล และข้าวหอมมะลินิลหุง พบว่า ข้าวหอมมะลินิลหุงมีความสามารถในการต้านอนุมูล

อสิระเอบีทีเอสสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง และข้าวหอมมะลินิล โดยมีค่าความสามารถใน

การตา้นอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้คร่ึงหน่ึงของปริมาณอนุมูลอิสระท้ังหมด (Inhibition concentration at 50 µg/ml; IC50)  

เท่ากับ 5.92±0.31, 15.340.52, 17.641.45 และ 21.020.82 µg/ml เทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกและ

โทรลอกซ์ ที่มคี่า IC50 เท่ากับ 2.760.05 และ 3.400.61 µg/ml จากการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่ า

ท่ีผ่านการนึ่งส่งผลให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอสลดลง ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุงท าให้

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเทียบกับข้าวหอม 

มะลินิลท่ีไม่ผ่านการหุง ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 คา่ IC50 ของสารสกัดข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลนิลิ และข้าวหอมมะลินลิหุง 

 7. การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอสิระดีพพีเีอช 

 จากการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ของข้าวเหนียวก่ า  

ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลนิลิ และข้าวหอมมะลนิลิหุง พบวา่ ข้าวหอมมะลนิลิหุงมคีวามสามารถในการตา้นอนุมูล

อิสระดีพีพีเอชสูงท่ีสุด ( IC50 = 61.255.18 µg/ml)  รองลงมาคือข้าวเหนียวก่ า  และข้าวเหนียวก่ านึ่งซึ่งมี

ความสามารถต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ใกล้เคียงกัน ( IC50 = 129.8635.46 และ 125.3214.75 µg/ml) ส่วน 

สารสกัดข้าวหอมมะลินิลมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวน้อยท่ีสุด ( IC50 = 157.4731.53 µg/ml) 

เทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกและโทรลอกซ์ ท่ีมีค่า IC50 เท่ากับ 10.230.25 และ 17.130.27 µg/ml จาก

การทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่ าท่ีผ่านการนึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ใกล้เคียงกับ  

ข้าวเหนียวก่ าท่ีไม่ผ่านการนึ่ง ส่วนข้าวหอมมะลินิลหุงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่าง 

มนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับขา้วหอมมะลินิลท่ีไม่ผ่านการหุง ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 ค่า IC50 ของสารสกัดข้าวเหนยีวก่ า ข้าวเหนยีวก่ านึ่ง ข้าวหอมมะลนิลิ และข้าวหอมมะลินลิหุง 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการสกัดขา้วเหนยีวก่ าสายพันธ์ุเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและข้าวหอมมะลินิลท่ีปลูกในพื้นท่ี

จังหวัดพะเยาดว้ย 70% เอทานอล พบว่า เมื่อวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น (phytochemical screening test) มีสาร

กลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานิน และโปรแอนโธไซยานิดินรวมเป็นองค์ประกอบ จากผลการทดลอง

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวก่ าท่ีผ่านการนึ่งส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และ

แอนโธไซยานินรวมลดลงประมาณ 1.31, 1.94 และ 2.24 เท่า แต่ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ส่วนข้าวหอมมะลนิลิท่ีผ่านกระบวนการหุงกลับส่งผลให้ปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.38, 

4.09 และ 5.46 เท่า และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวก่ านึ่ง  

และข้าวหอมมะลนิลิ 

จากผลงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ข้าวท่ีมีสารสีด าจะมีสารพฤกษเคมีท่ีออกฤทธ์ิส่งเสริมสุขภาพในสัดส่วนและ

ปริมาณท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีฤทธ์ิทางชีวภาพแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธ์ุตลอดจนแหล่งเพาะปลูก 

นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการหุงต้มก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้สารพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพแตกต่างกันไป ดังผล

การศึกษาจากหลายงานวิจับพบว่ากระบวนการนึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและปริมาณของแร่ธาตุและ

คุณค่าทางโภชนาการของขา้วได้ {11-13}  

จากการศึกษาของ Paiva FF และคณะ ในปี 2016 พบว่าข้าวด าท่ีผ่านกระบวนการนึ่ง มีการสูญเสียสารกลุ่ม 

bound phenolic จากความร้อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และส่งผลให้ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้วยเช่นกัน {14} ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองของกลุ่มวิจัยท่ีพบว่า

สารสกัดข้าวเหนยีวก่ ามปีริมาณสารประกอบกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์และแอนโธไซยานนิลดลงอยา่งเห็นได้ชัดเจน 

จากการศกึษาของ Hiemori M และคณะ ในปี 2009 พบว่า เมื่อน าข้าวท่ีมีสารสีด ามาผ่านกระบวนการหุงต้ม

โดยใชห้มอ้หุงขา้ว หม้อความดัน และใช้แก๊ส พบว่ากระบวนการหุงต้มทุกกระบวนการส่งผลให้ปริมาณของแอนโธไซ

ยานิน ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) แต่ส่งผลให้ปริมาณของ protocatechuic acid ซึ่งเป็นสารประกอบ

กลุ่มฟีนอลลกิเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7-3.4 เท่า จากผลดังกล่าวคาดว่าปริมาณ protocatechuic acid ท่ีเพิ่มขึ้นนี้เกิดจาก

การเกิดสลายตัว (degradation หรือ decomposition) ของแอนโธไซยานิน จากความร้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง pH 

ท่ีเกิดขึ้นในการหุงต้มได้อีกด้วย โดยการเปลี่ยน cyanidin-3-glucoside ไปเป็น protocatechuic acid นั้น คาดว่าเกิด

จากหมู่ flavylium cation ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่เสถียรในโมเลกุลของแอนโธไซยานินถูกสลายความร้อนและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเป็น protocatechuic acid ได้ [15]  
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ดังนัน้จากการศึกษาของกลุ่มวจิัยท่ีพบวา่สารสกัดขา้วหอมมะลินิลท่ีผ่านการหุงมีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลลิก 

ฟลาโวนอยด์ และแอนโธไซยานินสูงท่ีสุด และปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวหอมมะลินิลท่ีไม่ผ่าน

กระบวนการหุง และปริมาณสารพฤกษเคมีท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กับฤทธ์ิทางชีวภาพในการต้านอนุมูล

อสิระได้ดีขึ้นกว่าสารสกัดข้าวชนดิอื่น ซึ่งผลดังกล่าวอาจเกิดจากความร้อนในกระบวนการหุงท่ีส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้น

ของ protocatechuic acid เป็นท่ีทราบดีอยู่แล้วว่า protocatechuic acid เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย 

ตา้นการอักเสบ ต้านมะเร็ง และยับยัง้การเคลื่อนท่ี (migration) ของเซลล์มะเร็งได้ [16-23] 

จะเห็นได้ว่าข้าวหอมมะลินิลท่ีปลูกในจังหวัดพะเยา เมื่อผ่านกระบวนการหุงแล้วพบว่ามีปริมาณสารพฤกษ

เคมีเพิม่สูงขึ้นและมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระได้ดี และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริโภคในชีวิตประจ าวันเพื่อสุขภาพ

ได้ ซึ่งการทดลองตอ่ไปจะได้ท าการวเิคราะห์สารกลุม่ฟนีอลลกิ และฟลาโวนอยดโ์ดยใช ้HPLC เทียบกับสารมาตรฐาน

เพื่อยืนยันว่า ในสารสกัดข้าวหอมมะลินิลท่ีผ่านกระบวนการหุงส่งผลให้มีปริมาณของ protocatechuic acid หรือ

สารประกอบฟีนอลลิก และฟลาโวนอยด์ชนิดอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถในการต้านการ

อักเสบและต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของสารสกัดข้าวชนิดดังกล่าว อีกท้ังยังต้องศึกษากลไกเกี่ยวกับการส่ง

สัญญาณในระดับเซลล์ต่อไป 
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ผลของน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดดอกกานพลูและใบฝรั่งต่อสเตร็ปโตคอคคัส มิว

แทนส์และแคนดิดา อัลบิแคนส์  

Effect of mouthwashes containing clove and guava leaf extracts on 

Streptococcus mutans and Candida albicans 

ชยพล ศรีพันนาม1*, ปทุมวรรณ คนงาน2 ณรงค์ นวลเมือง2 และอักษรากร ค ามาสุข2  

Chayaphon Sriphannam1*, Pathumwan Khonngan2, Narong Nuanmuang2 and Aksarakorn Kummasook2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกกานพลู

และใบฝร่ังในการต้านสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยน าสมุนไพรมาสกัดด้วยน้ าร้อน (hot 

water extraction)และน าไปทดสอบฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อจุลชีพด้วยวิธี disc diffusion และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ี

สามารถยับยัง้การเจรญิและฆ่าเชื้อด้วยวิธี agar dilution ผลการศึกษาพบว่าน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ีค่าการเจือจาง 

1:2 สามารถยับยัง้การเจรญิเตบิโตของสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ได้ แต่ท่ีค่าการเจือจางนี้ไม่มีฤทธ์ิในการฆ่าเชื้อ แต่

น้ ายาบ้วนปากนี้ไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ได้ จากการศึกษาสรุปได้ว่าน้ ายาบ้วนปาก

สมุนไพรมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถ

น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากที่มีประสิทธิภาพตอ่ไป  

ค าส าคัญ:   น้ ายาบว้นปากสมุนไพร, สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์, แคนดดิา อัลบิแคนส ์

Abstract 

 This research aimed to study the effect of herbal mouthwashes containing clove and guava leaf extracts 

on Streptococcus mutans and Candida albicans.  Both herbs were extracted by hot water extraction method. 

The essences were tested for an inhibitory zone by a disc diffusion method, and then for a minimum inhibitory 

concentration and a minimum bactericidal concentration by a broth dilution. The results demonstrated that the 

mouthwash diluted at its lowest concentration (1:2) inhibited the growth of, but did not kill, S. mutans. However, 

the growth of C. albicans did not inhibit by the mouthwash. In conclusion, the herbal mouthwash was effective 

against the growth of S. mutans. This results are preliminary and applicable for the development of some 

effective mouthwash products.  

Keywords:   Herbal mouthwash, Streptococcus mutans, Candida albicans  
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บทน า 

ปัจจุบันโรคฟันผุและโรคติดเชื้อราในช่องปากนับว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญของคนไทยเนื่องจากในชีวิตประจ าวัน

ต้องมีการรับประทานอาหารอยู่ทุกวันโดยเฉพาะอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต  ซึ่งภายในช่องปากมีแบคทีเรีย  

Streptococcus  mutans  ท่ีร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตในอาหารท่ีตกค้างบนผิวฟันหรือ            

คราบจุลินทรีย์ ท าให้เกิดเป็นกรดท่ีสามารถสลายแร่ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างของฟันท าให้ฟันผุกร่อนก่อให้เกิด

กระบวนการเร่ิมต้นของโรคฟันผุ นอกจากนี้ผู้ท่ีมีสุขอนามัยช่องปากไม่ดีพอ , ผู้ท่ีได้รับยาปฏิชีวนะหรือผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกัน

ต่ ามักจะมคีวามเสี่ยงสูงตอ่การติดเชื้อราในช่องปากสูง โดยเฉพาะ  Candida albicans  จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจ านวน

ขึ้นได้และในบางคร้ังก็อาจก่อโรคภายในปากตั้งแต่ท่ีมุมปาก  กระพุ้งแก้มจนลึกลงไปในล าคอซึ่งกลุ่มอาการท่ีพบได้

บ่อย  คือ  เกิดฝ้าขาวๆ ในช่องปากท่ีเรียกว่า  “ซาง”  หรือ “Thrush” ดังนั้นการดูแลสุขภาพของช่องปากและฟัน 

จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอโดยในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุและโรคของช่องปาก 

นอกจากการแปรงฟันแล้วการใช้น้ ายาบ้วนปากเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งท่ีช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก โดยน้ ายา

บ้วนปากสามารถซอกซอนท าความสะอาดซอกฟัน และพื้นท่ีท่ีการแปรงฟันและใชไ้หมขัดฟันเข้าไปไม่ถึง เพื่อท่ีจะช่วย

ลดเชื้อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการ

เกิดโรคในชอ่งปาก ฉะนั้นน้ ายาบ้วนปากจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ท่ีมีปัญหาช่องปากท่ีสามารถน ามาใช้ระงับกลิ่น

ปากให้น้อยลงได้  อย่างไรก็ตามน้ ายาบว้นปากท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม   

หากผู้บริโภคใช้น้ ายาบ้วนปากท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ท่ีเข้มข้นมากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้เกิด

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปากได้  ดังนั้นน้ ายาบ้วนปากท่ีมีสารสกัดจากพืชหรือสมุนไพรจึงมีความน่าสนใจ

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติย่อมมคีวามปลอดภัยและไมเ่ป็นอันตรายตอ่ผู้บริโภค   

การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อการต่อต้านการเจริญของจุลินทรีย์มีมาอย่างต่อ เนื่องและยาวนาน  

ในประเทศไทยนยิมใชส้มุนไพรพื้นบ้านท่ีหาได้ง่ายมาประยุกตใ์ชเ้พื่อยับยัง้แบคทเีรียและมีหลายชุมชนน ามาประยุกต์ใช้

เป็นน้ ายาบ้วนปากสูตรพื้นบ้านซึ่งใชก้ันในครัวเรือนหรือชุมชน สมุนไพรท่ีนิยมใช้มีหลายชนิด เช่น ใบฝร่ัง ดอกกานพลู 

อบเชยแห้ง ชะเอมเทศ พลู สะระแหน่ มะรุม เป็นต้น  ฝร่ังมีสารประกอบแทนนินในกลุ่ม catechol และ pyrogallol  

ซึ่งพบได้ท้ังในล าตน้ ใบและผล ซึ่งมีรายงานวา่มีความสามารถในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella  

spp, Shigella spp [1] ในใบฝรั่งยังประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหยอีกหลายชนดิท่ีมีความสามารถในยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

Bacillus subtilis, S. aureus, E. coli, S. Typhimurium [2]  นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบได้อีกด้วย [3]   

กานพลูมีรายงานความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียท่ีก่อโรคในช่องปากและแบคทีเรียอื่นอีก

หลายชนดิ เช่น Pseudomonas aeruginosa, S. mutans, E. coli, S. aureus [4,5]  เชน่เดียวกับน้ ามันสะหระแน่นอกจาก

จะมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระแล้วยังพบว่าสามารถต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด[5,6]  ในปัจจุบันน้ ายาบ้วน

ปากสมุนไพรเร่ิมเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภคเพราะนอกจากจะลดการสัมผัสสารเคมีซึ่งอาจก่อการแพ้แล้วยังสามารถ

ใชไ้ด้ในเด็กซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพในช่องปากได้ต้ังแต่ช่วงวัยเรียน  

จากการท่ีได้ท าโครงการ “สร้างแกนน าสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนแม่ใจ” ภายใต้โครงการ

หนึ่งคณะหนึ่งโมเดลของ มหาวิทยาลัยพะเยา และบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน 

ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการส ารวจปัญหาสุขภาพในชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

ณ  บ้านสันขวาง หมู่ท่ี 3 ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการเก็บข้อมูลชุมชนมีกลุ่มชาวบ้านกล่าวถึง

น้ ายาบ้วนปากสมุนไพรของชุมชนหมู่ท่ี 2 ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ท่ีผลิตน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร

ขึน้มาใช้เองจากสมุนไพรท่ีหาได้ง่ายตามท้องถิ่นของอ าเภอแม่ใจ โดยน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร มีส่วนประกอบของดอก
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กานพลู ใบฝร่ัง และน้ ามันสะระแหน่ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากสมุนไพรท่ีใช้ใน

การท าน้ ายาบ้วนปากเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งและลดจ านวนเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคฟันผุและโรค

ของช่องปากซึ่งก็คือโรคติดเชื้อราในช่องปาก ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลชีพของน้ ายาบ้วนปาก

สมุนไพรจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นน าไปสู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

สร้างอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนต่อไปในอนาคต 

 วิธีการศึกษา 

1. การเตรียมน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร 

 การเตรียมน้ ายาบวนปากสมุนไพรเป็นสูตรท่ีใช้ในชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสายรุ้ง ติณราช  

มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้ น าใบฝร่ัง (50 กรัม) ดอกกานพลูแห้ง (50 กรัม) ท่ีต าพอแหลก และเกลือแกง (9 กรัม)  

มาสกัดด้วยน้ าร้อน(hot water extraction) ซึ่งใชน้้ ากลั่นปริมาตร 1 ลิตร ต้มให้เดือดเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นรอให้อุ่น

แล้วน าไปการกรองด้วยผ้าขาวบาง และในขั้นตอนสุดท้ายเติมน้ ามันสะระแหน่ (ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณ) 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยน้ ายาบ้วนปากท่ีได้จะเก็บไว้ในขวดปิดสนิทและแบ่งเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและท่ี 4 องศา

เซลเซียส เพ่ือใชใ้นการศึกษาต่อไป   

2. การทดสอบความสามารถในการยับยัง้แบคทเีรีย ด้วยวิธี Disc diffusion 

 ใช้ส าลีพันปลายไม้ท่ีปราศจากเชื้อชุบ S. mutans และ C. albicans ท่ีมีความขุ่นเท่ากับ McFarland No. 0.5 

(1×106 CFU/มิลลิลิตร) กระจายเชื้อลงบนอาหาร Mitis  salivarius agar (MS) และ Sabouraud dextrose agar (SDA) 

ตามล าดับ รอประมาณ 5 นาท ีเพื่อให้ผิวหน้าอาหารแข็งแหง้ จากนั้นปิเปตน้ ายาบ้วนปากปริมาตร  25 ไมโครลิตร ลง

บนแผ่น sterilized paper disc เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตรและวางแผ่น paper disc ลงบนอาหาร MS และ 

SDA จ านวน 3 แผ่นต่อจานอาหาร น าจานอาหารไปบ่มท่ีสภาวะ 5% CO2 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

48 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาท าการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของโซนยับยั้ง (inhibition  zone) ท่ีเกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

โดยวัดหนว่ยเป็นมลิลเิมตร   

3. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, 

MIC)  ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร ด้วยวิธี Agar dilution 

  เตรียมอาหารเลีย้งเชื้อ MS ท่ีผสมกับน้ ายาบ้วนปาก ส าหรับทดสอบเชื้อ S. mutans และ SDA ท่ีผสมกับน้ ายา

บ้วนปาก ส าหรับทดสอบเชื้อ C. albicans จากนั้นหยดเชื้อ S. mutans และ C. albicans ท่ีปรับความขุ่นด้วยน้ าเกลือ

ปราศจากเชื้อ ให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ McFarland No. 0.5 ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงในเพลทท่ีมีน้ ายาบ้วนปาก

สมุนไพรผสมอยู่ อ่านค่า MIC จากค่าความเข้มข้นต่ าสุดของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ียังมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ  

S. mutans และ C. albicans โดยการทดลองนี้ใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีผสมยา chlorhexidine digluconate เป็น positive 

control และใช ้อาหารเลีย้งเชื้อท่ีไม่เตมิน้ ายาบว้นปากสมุนไพร เป็น negative control  

4. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration, MBC) และ 

(Minimal fungicidal concentration, MFC) ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรดว้ยวธีิ Broth dilution   

 จากค่า MIC สามารถน ามาหาค่า MBC และ MFC ได้ โดยน าน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ีค่าการเจือจางท่ีเกิด 

การยับยั้งเชื้อจุลชีพน ามาขีดลากลงบนอาหาร MS ส าหรับเชื้อ S. mutans และ SDA ส าหรับเชื้อ C. albicans  

โดยความเข้มข้นของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรท่ีสามารถฆ่าเชื้อได้จะสังเกตไม่พบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบนจาน

อาหารเลีย้งเชื้อดังกล่าว 
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ผลการศึกษา 

1. การเตรียมน้ ายาบว้นปากสมุนไพร 

 จากกระบวนการเตรียมน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรด้วยการสกัดด้วยความร้อนพบว่าน้ ายาบ้วนปากท่ีมีได้ มีสี

น้ าตาลออ่น ค่อนขา้งทับแสง ไมม่ตีะกอน และมกีลิ่นหอมของน้ ามันสะระแหน่    

2. การทดสอบความสามารถในการยับยัง้แบคทเีรีย ด้วยวธีิ Disc diffusion 

 ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยวิธี Disc diffusion โดยใช้ตัวอย่างน้ ายาบ้วนปาก

สมุนไพรท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องควบคู่ไปกับตัวอย่างท่ีเก็บท่ี 4 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาทดสอบท้ังหมด 13 สัปดาห์

เพื่อทดสอบความคงตัวของน้ ายาบ้วนปากร่วมด้วย พบว่าน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งการ

เจรญิเตบิโตของเชื้อ C. albicans แตส่ามารถยับยัง้การเจรญิของ S. mutans ได้ดี แลพบวา่น้ ายาบ้วนปากสมุนไพรเมื่อ

เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสสามารถยับยั้งเชื้อ S. mutans ได้ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้

ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อการประสิทธิภาพการยับยั้งการเจิรญของแบคทีเรียโดยเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลา  

13 สัปดาห์ความสามารถในการยับยัง้การเจรญิตอ่เชื้อ S. mutans ลดลงไปประมาณรอ้ยละ 50 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การเกิด Inhibition zone ตอ่การยับยัง้เชื้อ S. mutans ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร 
 

ระยะเวลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส(inhibition zone) (มลิลิเมตร) 

สัปดาห์ที ่ เก็บที่อุณหภูมหิ้อง เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส 

1 10 11 

2 10 11 

3 9 9 

4 8 8 

5 8 8 

6 7 8 

7 7 7 

9 7 7 

11 6 6 

13 5 5 

หมายเหตุ : ค่า Inhibition zone ไมร่วมเส้นผ่านศูนย์กลางของ disc (6 mm) 
 

3. ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, 

MIC)  ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร ด้วยวิธี Agar dilution 

 จากผลการยับยั้งเชื้อของน้ ายาบ้วนปากท่ีตรวจพบด้วยวิธี disc diffusion จึงมีการทดสอบหาค่าความเข้มข้น

ต่ าสุดของน้ ายาบว้นปากเพื่อบ่งช้ีวา่ น้ ายาบว้นปากมีประสิทธิภาพมากน้อยเพยีงใด  ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเจือจาง

น้ ายาบว้นปากสมุนไพรท่ี 1:2 ไมพ่บการเจรญิของเชื้อ แสดงว่าน้ ายาบว้นปากสมุนไพรสามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ 

S. mutans ได้ถงึค่าการเจือจางเท่ากับ 1:2 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงคา่ MIC ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรต่อเชื้อ S. mutans 

ตัวอย่าง ค่าการเจือจาง ผลการทดสอบ 

น้ ายาบ้วนปากสมุนไพร (จากสารสกัดดอกกานพลู

และใบฝร่ัง) 

ไมเ่จือจาง ไมพ่บการเจรญิของเชื้อ 

1:2  ไมพ่บการเจรญิของเชื้อ (MIC) 

1:4 พบการเจรญิของเชื้อ 

1:8 พบการเจรญิของเชื้อ 

1:16 พบการเจรญิของเชื้อ 

Positive control (chlorhexidine diglucanate 0.01 %) - ไมพ่บการเจรญิของเชื้อ 

Negative control (อาหารเลีย้งเชื้อ) - พบการเจรญิของเชื้อ 

 

4. การทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration, MBC) ของน้ ายา

บ้วนปากสมุนไพรดว้ยวธีิ broth dilution   

 จากการทดสอบค่า MIC ตรวจพบวา่น้ ายาบว้นปากสมุนไพรมีคา่การยับยัง้การเจรญิของเชื้ออยู่ท่ี  1:2 เพื่อเป็น

การทดสอบว่าน้ ายาสมุนไพรบ้วนปากมีฤทธ์ิในการฆ่าเชื้อหรือไม่ จึงน าส่วนผสมของสารสกัดกับเชื้อท่ีมีการเจือจาง

ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรต่างๆ กัน พบวา่ ทุกๆการเจือจางเชื้อยังสามารถเจริญเติบโตได้ แสดงว่าน้ ายาบ้วนปากไม่

มฤีทธ์ิในการฆา่เช้ือ S. mutans ได้ ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคา่ MBC ของน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรต่อเชื้อ S. mutans 

ตัวอย่าง ค่าการเจือจาง ผลการทดสอบ 

น้ ายาบว้นปากสมุนไพร 1:2 พบการเจรญิของเชื้อ 

1:4 พบการเจรญิของเชื้อ 

1:8 พบการเจรญิของเชื้อ 

1:16 พบการเจรญิของเชื้อ 

Positive control (chlorhexidine diglucanate 0.01 % ) - ไมพ่บการเจรญิของเชื้อ 

Negative control (อาหารเลีย้งเชื้อ) - พบการเจรญิของเชื้อ 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในการศึกษานีใ้ชว้ธีิการสกัดสารโดยใชน้้ าเป็นตัวท าละลายซึ่งเหมาะส าหรับใชส้กัดสารท่ีมีขัว้เนื่องจากน้ าเป็น

โมเลกุลท่ีมีขัว้จึงละลายเอาสารสกัดท่ีมีขั้วเหมือนกันออกมาได้เช่น สารแทนนินท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของใบฝร่ังซึ่ง

สามารถละลายน้ าได้ดี แตส่าร eugenol ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของดอกกานพลูอาจละลายออกมาได้เพียงเล็กน้อย 

เนื่องจากละลายได้ดีในตัวท าละลายอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการสกัดสารด้วยน้ าเป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ไม่

มากเหมาะสมส าหรับผลการผลิตใชเ้องหรือในระดับชุมชน แตม่ขี้อควรระวังเร่ืองการปนเป้ือนของแบคทเีรียหรือเชื้อรา

ได้ง่าย  นอกจากนี้การศึกษาถึงผลของสารกลุ่มแทนนินและโพลีฟีนอลต่อการต้านเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุ

ก่อให้เกิดโรคฟันผุ พบกลไกการต้านเชื้อของสารกลุ่มโพลฟิีนอลท่ีหลากหลาย เชน่ กลไกการยับยัง้การท างานของ กลู

โคซิลทรานเฟอร์เรส (glucosyltransferases) และยับยัง้การสังเคราะห์กลูแคนชนดิท่ีไม่ละลายน้ า (insoluble glucan) ซึ่ง

กลูแคนเป็นโพลิเมอร์ของน้ าตาลกลูโคสท่ีท้าหน้าท่ีคล้ายซีเมนส์ยึดเซลล์แบคทีเรียเข้ากันและท าให้เกาะติดฟันซึ่ง
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กลูแคนจะถูกสร้างในขณะท่ีมีน้ าตาลซูโคสโดยใช้เอนไซม์กลูโคซิลทรานเฟอร์เรส  ท่ีอยู่ ท่ีผิวของเชื้อแบคทีเรีย 

นอกจากนั้นแทนนินยังมีกลไกในการยับยัง้การสังเคราะห์ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ท าให้เปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการเลือกผ่านของเซลล์ ส่งผลต่อการท างานของโปรตีนและเอนไซม์ท่ีผนังเซลล์ และรบกวน

กระบวนการเมแทบอลซิึมของแบคทเีรียท าให้ลดการเจริญเติบโตและความรุนแรงของเชื้อลงได้ [7]  ส าหรับกานพลูมี

สารประกอบฟีโนลิกในปริมาณมาก และยังประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหยร้อยละ14-20  โดยมีน้ ามันหอมระเหยท่ี

ส าคัญคือ eugenol ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 70-80 ของน้ ามันหอมระเหยท้ังหมด นอกจากนี้ยังมี beta-caryophyllene, 

acetyl, methyl, amyl ketone, charicol, eugenol acetate เป็นต้น น้ ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโต

ของแบคทเีรียและเชื้อราได้หลายชนดิ [8]   อย่างไรก็ตามในการศกึษานี้ใชว้ธีิการสกัดด้วยน้ าร้อนสารท่ีได้ส่วนใหญ่จะ

เป็นสารในกลุ่มฟีนอลิกมากกว่าน้ ามันหอมละเหย ผลในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียน่าจะมากจากสารกลุ่มฟี

นอลิกหรืออาจจะเกิดจากการสง่ผลร่วมกันของท้ังสารกลุ่มฟีนอลิกและน้ ามันหอมละเหย ในส่วนของน้ ามันสะระแหน่

มีมีสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ เช่น S. aureus ATCC 25923, S. pyogenes ATCC19615), E. coli ATCC 25922 และ 

K. pneumoniae ATCC 13883 [9] แต่การศึกษาใน S. mutans ไม่พบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตด้วย

น้ ามันสะระแหน่ นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่าน้ ามันสะระแหน่ท่ีมีขายตามท้องตลาดไม่มีความสามารถในการยับยั้ง

การเจริญของแบคทีเรีย [10] ในการศึกษานี้ใช้น้ ามันสะระแหน่ท่ีขายตามร้านขายยาสมุนไพรท่ัวไปซึ่งพบว่ามี

ส่วนประกอบของน้ ามันสะระแหนเ่พยีงร้อยละ 50  จึงเป็นไปได้วา่น้ ามันสะระแหน่ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของน้ ายาบ้วน

ปากไม่ส่งผลในการยับยั้งจุลินทรีย์เนื่องจากมีความเข้มข้นน้อยแต่น้ ามันสะระแหน่มีกลิ่นหอมช่วยให้น้ ายาบ้วนปากมี

กลิ่นท่ีน่าใช้ยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาพบว่าน้ ายาบ้วนปากท่ีค่าการเจือจาง 1:2 ยังสามารถยับยั้งการเจริญของ

แบคทเีรียได้และเมื่อเก็บตัวอยา่งน้ ายาบว้นปากไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและท่ี 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าการ

เก็บรักษาน้ ายาบว้นปากไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งไมม่ผีลต่อฤทธ์ิการต้านแบคทีเรีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ ายาบ้วนปากสมุนไพร

จากสูตรท่ีท าได้เองในชุมชนสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. mutans ท่ีเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยังสามารถเก็บรักษาได้นาน อย่างไรก็ตามน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรยังไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อราซึ่งยังพบว่ายังเป็นปัญหาต่อสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ า การพัฒนาสูตรหรือต ารับใหม่

เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการปรับแต่งสีให้น่ารับประทาน รวมท้ังการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตใช้เองยังต้องมี

การด าเนนิการต่อไปในอนาคต  
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยวิธีการทดสอบลุก

จากท่านั่งขึ้นยืน 5 ครั้ง: การเปรียบเทยีบระหว่างเพศ และความสัมพันธ์กับอายุ 

The lower extremity muscle strength evaluation in community-dwelling older adults 

by using five times sit-to-stand test: Gender comparison and relationship with age 

อรุณรัตน ์ศรทีะวงษ์1, พุทธิพงษ์ พลค าฮัก*1, ใหมท่ิพย์ สทิธิตัน2, วนิัฐ ดวงแสนจันทร์3 

Arunrat Srithawong1, Puttipong Poncumhak*1, Maitip Sittitan2, Winut Duangsanjun3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี ้ศึกษาความแตกต่างของความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขาเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง โดย

ใช้วิธีการทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 5 คร้ัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบและอายุ ในอาสาสมัคร

ผู้สูงอายุ จ านวน 188 คน อายุ 60 – 93 ปี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศชายใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่าเพศ

หญิงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < 0.001) และพบความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบกับอายุอยู่ในระดับต่ า อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (rho = 0.324, p < 0.001) การศึกษานี้สรุปได้ว่า เพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

มากกวา่เพศหญิง และอายุท่ีเพิ่มมากขึน้สง่ผลให้ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขาลดลง   

ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย,ุ การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบ าบัด, ลุกจากทา่นั่งขึน้ยืน  

Abstract  

This study compares muscular strength between males and females using a five-time sit-to-stand test 

and explore a correlation between time to complete test and age in 188 elderly subjects aged 60-93 years. The 

study found that males took significantly less time to test than females (p <0.001). The correlation between 

result of test and age was low (rho = 0.324, p <0.001). In conclusion, males have stronger in lower extremities 

muscles strength than females. In addition, an increasing age, resulting in lower leg muscle strength. 

Keywords: Elderly, functional test, physical therapy, sit-to-stand 
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บทน า 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ถือเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญต่อการเกิดข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว 

ความสามารถในการเดิน ความเสี่ยงตอ่การล้ม ความเสี่ยงตอ่การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมไปถึงอัตราการ

เสียชีวิตได้ (Manini et al., 2007; Miljkovic, Lim, Miljkovic, & Frontera, 2015) เช่น ผู้สูงอายุท่ีมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมี

ความเสี่ยงตอ่การเกิดขอ้จ ากัดในการเคลื่อนไหวท่ีรุนแรง 2.6 เท่า เสี่ยงต่อความสามารถในการเดินท่ีมีความเร็วลดลง 

สูงถึง 4.6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 2.1 เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปกติ (Manini  

et al., 2007) ดังนั้นการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญ ส าหรับบุคลาการทาง

การแพทย ์เพื่อชว่ยวางแผนการให้โปรแกรมการรักษาและฟื้นฟู เพื่อป้องกันผลกระทบตามมา  

การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ด้วยวิธีลุกจากท่านั่งขึ้นยืน (sit-to-stand test; STS) เป็นการ

ประเมินความสามารถทางการท าหน้าท่ีหรือเคลื่อนไหว (functional assessments) แบบการทดสอบภาคสนาม  

(field tests) ซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการเคลื่อนไหว และช่วยบ่งชี้ถึงระบบของร่างกายท่ีอาจมีความผิดปกต ิ

เป็นการทดสอบท่ีใช้อุปกรณ์น้อยและไม่ซับซ้อน จึงสามารถท าการทดสอบในสถานท่ีต่างๆ ท้ังทางคลินิกและชุมชน 

และโดยผู้ทดสอบอาจไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมากนัก (van Hedel, Dietz, & Curt, 2007; van Iersel, Munneke, 

Esselink, Benraad, & Olde Rikkert, 2008) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมระบบการสาธารณสุขให้ลงถึงระดับชุมชน 

รวมถึงการเยี่ยมบ้านต่างๆ ดังนั้น การหาวิธีตรวจประเมินแบบ quantitative functional assessments ท่ีมีประสิทธิภาพ

และสามารถท าได้งา่ยในสถานท่ีต่างๆ จึงมีความส าคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการตรวจคัดกรองและ

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการทดสอบลุกยืน 5 คร้ัง (five times sit-to-stand test; FTSST) เป็นการ

ทดสอบท่ีนิยมน ามาประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (R. W. Bohannon, 2006) การศึกษาของ Bohannon และ

คณะ (2010) รายงานความตรงตามเกณฑ์ (criterion validity) ของการทดสอบ FTSST ในผู้สูงอายุ โดยพบ

ความสัมพันธ์กับแรงและแรงบิดของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า (r = -0.48 ถึง -0.57)(R. W. Bohannon, Bubela, Magasi, 

Wang, & Gershon, 2010) และมีรายงานความตรงเชิงสอดคล้อง (convergent validity) กับแบบประเมินตนเอง

ความสามารถทางกาย (self-reported physical functioning) r = -0.47 (Richard W. Bohannon, Shove, Barreca, 

Masters, & Sigouin, 2007) การทดสอบ TUGT (r = 0.73) และความเร็วในการเดิน (r = -0.82) (Schaubert & 

Bohannon, 2005) และการศึกษาความตรงในการท านาย (predictive validity) ความเสี่ยงต่อการล้ม (Buatois et al., 

2008) ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะท าการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดพะเยา เพื่อ

รายงานค่าปกติตามเพศ และเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเพศ และศึกษาความสัมพันธ์กับอายุ เพื่อน ามาใช้ใน

การอา้งอิงในการประเมินความแข็งแรงของกลา้มเนื้อในผู้สูงอายุตอ่ไป  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษานี ้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในอาสาสมัครผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 188 คน อาศัยอยู่

ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิง กลุ่มละ 94 ราย โดยอาสาสมัครทุกคน จะได้รับการซัก

ประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น โดยหากอาสาสมัครมีโรคประจ าตัวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีอาการปวดข้อหรือ

กล้ามเนื้อ ท่ีคะแนนมากกว่า 5 (Visual Analog Scale > 5) จะถูกคัดออกจากการศึกษา หลังจากนั้น อาสาสมัครจะ

ได้รับการทดสอบ ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขา ด้วยวิธีการทดสอบ FTSST โดยมีรายละเอยีดดังนี้  
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การทดสอบ five times sit-to-stand test 

อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ไม่มท่ีีพักแขนท่ีมีความสูงมาตรฐาน (44-46 เซนติเมตร) และพิจารณาจากท่าทางการ

นั่งของอาสาสมัครในท่าเร่ิมต้น นั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตรแล้ว ข้อสะโพก

ตอ้งอยูใ่นลักษณะงอประมาณ 90 องศา วางแขนไว้ขา้งล าตัว จากนั้นให้อาสาสมัครลุกยืนให้เร็วท่ีสุดและปลอดภัย 5 

ครัง้ตอ่เนื่องกัน เร่ิมจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เร่ิม” และหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนั่งลงในคร้ังท่ีห้าหลังชิดพนัก

พิง ท าการทดสอบท้ังหมด 3 รอบ และหาค่าเฉลี่ย เพื่อน าไปใช้วิ เคราะห์ทางสถิติ แต่ละรอบมีระยะพัก  

2 นาที (Poncumhak, insorn, Prasittimet, & Manota, 2014; Shumway-Cook, Baldwin, Polissar, & Gruber, 1997)  

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของ

อาสาสมัคร ใช้สถิติ independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ FTSST ในกลุ่ม

อาสาสมัครท่ีแบ่งตามเพศ และใช้สถิติ Spearman’s rho correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ FTSST 

กับอายุ เน่ืองจากการกระจายตัวของขอ้มูลไม่ปกติ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p < 0.05 

ผลการศึกษา 

อาสาสมัครจ านวน 188 คน แบ่งเป็นเพศชาย 94 คน และเพศหญิง 94 คน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ในเพศ

ชายมีอายุเฉลี่ย 70.34±8.16 ปี (อยู่ในช่วง 60-93 ปี) และในเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 70.40±7.43 ปี (อยู่ในช่วง 60-92 

ปี) ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างอายุเฉลี่ยของท้ังสองกลุ่ม (p > 0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่าท้ังเพศชายและ

หญิงมีคนท่ีมีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค มากถึงร้อยละ 64.89 และ 61.70 ตามล าดับ โดยรายละเอียดของโรค

ประจ าตัวแสดงในแผนภูมิท่ี 1 และโรคอื่นๆ ที่พบในการศึกษานี ้ได้แก่ เกาต ์เขา่เสื่อม โรคปอด หอบหดื ไตวายเรือ้รัง  

  แผนภูมทิี่ 1 ความถี่ (ร้อยละ) ของโรคประจ าตัว ในเพศชายและเพศหญิง  

ผลการทดสอบ FTSST พบค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีใช้ในการทดสอบในผู้สูงอายุในเพศชายเท่ากับ 10.82±2.91 

วนิาที และในเพศหญิงเท่ากับ 14.31±4.30 วนิาที และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า 

เพศชายใชเ้วลาในการทดสอบ FTSST นอ้ยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และพบความสัมพันธ์

ของผลการทดสอบและอายุ อยู่ในระดับต่ าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (rho = 0.324, p < 0.001)  
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 ภาพที่  1 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ FTSST ระหว่างอาสาสมัครสูงอายุเพศชายและเพศหญิง 

 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ FTSST 

วิจารณ์และสรุปผล 

 การศึกษานี ้พบว่าเพศส่งผลตอ่ความสามารถในการทดสอบ FTSST โดยพบวา่ เพศชายมคีวามสามารถในการ

ทดสอบท่ีดีกว่าเพศหญิง รวมไปถึงพบความสัมพันธ์ของอายุและผลการทดสอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอายุท่ีมากขึ้น

ส่งผลให้ใชเ้วลาในการทดสอบนานขึ้น สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถทางกาย

อื่นๆ ลดลง จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า การประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการลุกขึ้นยืน (Sit to stand test, 
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STS test) เป็นการประเมินท่ีมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการรับความรู้สึก การ

ทรงตัว และความเร็วในการเคลื่อนไหว (Lord, Murray, Chapman, Munro, & Tiedemann, 2002) และถูกน ามาใช้เพื่อ

ทดสอบความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขาและความสามารถในการทรงท่าในผู้สูงอายุ (R. W. Bohannon, 2012)  

 จากผลการศึกษา ความแตกต่างของการทดสอบระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาจจะเป็นผลมาจากความ

ทนทานและก าลังของกล้ามเนื้อมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติของกล้ามเนื้อและ

ของเส้นใยกล้ามเนื้อของท้ังสองเพศ พบว่าเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนล่าง เพียงร้อยละ 

66 เมื่อเทียบกับเพศชาย (Miller, MacDougall, Tarnopolsky, & Sale, 1993) และยังพบว่าเพศชายมีกล้ามเนื้อกลุ่มหด

ตัวเร็ว (muscle type II fiber) ของกล้ามเนื้อขา (กลุ่ม knee extensors) มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

(p < 0.05) (Miller et al., 1993) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักในการท างานเพื่อให้สามารถท าการทดสอบ FTSST 

ได้ส าเร็จ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Thaweewannakij และคณะ ท่ีพบว่า เพศชายใช้เวลาในการทดสอบน้อย

กว่าเพศหญิงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิในผู้สูงอายุ 70 ปีขึน้ไป แตไ่มพ่บความแตกตา่งระหว่างเพศในช่วงอายุ 60-69 

ปี (Thaweewannakij et al., 2013) อย่างไรก็ตาม พบว่าในการเปรียบเทียบระหว่างเพศของอาสาสมัคร เพศหญิงมี

จ านวนท่ีมากกว่าเพศชาย ซึ่งแต่กต่างจากการศึกษาปัจจุบัน ท่ีก าหนดจ านวนเพศให้เท่ากัน เพื่อให้สามารถยืนยัน

ข้อมูลการศึกษาว่า เพศชายมคีวามแข็งแรงของกลา้มเนื้อขามากกว่าเพศหญิง  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของอายุและผลการทดสอบ FTSST พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็

ตามพบระดับนัยส าคัญท่ี p < 0.001 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อายุถือเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

ทดสอบ FTSST ท่ีสะท้อนถึงความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขา และบ่งชี้ได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

จะลดลงอย่างชัดเจน (Miller et al., 1993) โดยเมื่ออายุท่ีเพิ่มมากขึ้น ขนาดของมัดกล้ามเนื้อและเส้นใยกล้ามเนื้อแต่

ละชนิดท่ีเล็กลง และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเส้นใยกล้ามเนื้อ (ความแข็งแรงและก าลังกล้ามเนื้อ)  มีส่วนท าให้

เกิด sarcopenia (Delbono, 2011; Walter R. Frontera et al., 2000; W. R. Frontera et al., 2000) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

การสูญเสียความแข็งแรงและก าลังกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากความชรา มสีาเหตุมาจากความสามารถในการออกแรงหดตัว 

(intrinsic force-generating capacity) ของเส้นใยกล้ามเนื้อโครงร่างลดลง (D'Antona et al., 2003; D'Antona, 

Pellegrino, Carlizzi, & Bottinelli, 2007) ซึ่งการศึกษาท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการการท างานหรือ

ออกแรงหดตัวของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ลดลงมากถึงร้อยละ 34 ซึ่งกลไกการการเกิดขั้นตอนนี้ คือการเปลี่ยนแปลง

ของเซลล์และกระบวนการโมเลกุลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Delbono, 2000)  เช่น จ านวนเซลล์ satellite 

มีจ านวนลดลงท่ีสัมพันธ์กับชนิดเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดท่ี 2 (Ciciliot, Rossi, Dyar, Blaauw, & Schiaffino, 2013) 

กระบวนการเร้าและการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อถูกรบกวนหรือหยุดท างาน ส่งผลให้การท างานของเส้นใย

กล้ามเนื้อลดลง การหดตัวหรือออกแรงของกล้าเนื้อลดลง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง (Manini & 

Clark, 2012) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อ myofilament ท่ีลดลง การท างานของ mitochondrial ท่ีเสื่อม

ประสิทธิภาพ เป็นต้น (Delbono, 2000) 

 การศึกษานี้ ยืนยันข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุเพศชายและหญิงมีความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ และพบวา่เม่ืออายุสูงมากขึน้สง่ผลให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลงอย่าง

ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรทางการแพทยอ์าจจะน าวธีิการทดสอบและข้อมูลไปใช้เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ในผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งการทดสอบ FTSST เป็นการทดสอบท่ีงา่ย สะดวก และมีความแม่นย าสูง  
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยวธิีการทดสอบ

อย่างง่าย: การเปรียบเทยีบระหว่างเพศ และประวัติการล้ม 

The lower extremity muscle strength in community-dwelling older adults by 

using simple test: gender and history of falls comparison 

ศริินทิพย์ ค าฟู1, อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์1, วินัฐ ดวงแสนจันทร์2, พุทธิพงษ์ พลค าฮัก1* 

Sirintip Kumfu1, Arunrat Srithawong1, Winut Duangsanjun2, Puttipong Poncumhak1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี ้ศึกษาความแต่งตากของความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขาเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง และ

ผู้ท่ีมีประวัติการล้มและไม่ล้ม โดยใช้วิธีการทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 3 คร้ัง ในอาสาสมัคร 60 ปีขึ้นไป จ านวน  

91 คน ที่มปีระวัตกิารลม้และไม่ลม้ อาสาสมัครท้ังหมดได้รับการซักประวัต ิตรวจร่างกายพื้นฐาน และท าการทดสอบ

ลุกจากท่านั่งขึ้นยืน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครเพศชายใช้เวลาในการทดสอบ TTSST น้อยกว่าเพศหญิงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครท่ีมีประวัติการล้มและไม่ล้ม พบว่าอาสาสมัครท่ีเคยล้มใช้

เวลาในการทดสอบ TTSST นานกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยล้ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การศึกษานี้ ช่วยยืนยันการใช้

ประโยชน์ของการทดสอบ TTSST ในการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเป็นการทดสอบท่ีสามารถแยก

กลุ่มผู้สูงอายุตามเงื่อนไขของเพศ และประวัตกิารลม้ได้ 

ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย,ุ การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบ าบัด, ลุกจากทา่นั่งขึน้ยืน  

Abstract  

This study investigates leg muscular strength between males and females and those with a history of 

falling. The test was carried out three times sit-to-stand test in the elderly aged 60 years old and over, who 

had a history of falling and non-falling. All subjects have been taking subjective and physical examination, follow 

by the three times sit-to-stand test. The results of study indicated that male had significantly less time to test 

for TTSST than women. When compared between subject with falling and non-falling, it was found that subjects 

who had fallen used the TTST test significantly longer than those who had never fallen. This study confirms the 

usefulness of TTSST testing in evaluating leg muscle strength. It is a test that can distinguish elderly people 

according to gender and history of falls. 

Keywords: Elderly, functional test, physical therapy, sit-to-stand 
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บทน า 

การทดสอบลุกจากท่านั่งขึ้นยืน 3 คร้ัง (Three Times Sit to Stand Test; TTSST) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน

การท านายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน  [1] โดยเป็นวิธีการทดสอบใหม่ท่ีประยุกต์จากวิธีการทดสอบลุก

จากท่านั่งขึ้นยืน 5 คร้ัง (Five Times Sit to Stand Test; FTSST) แต่ลดจ านวนคร้ังของการลุกนั่งให้เหลือเพียง 3 คร้ัง

เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบ และคาดว่าน่าจะสะท้อนถึงความสามารถของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ

ความสามารถในการทรงท่า ซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยท่ีอาจจะสะท้อนถึงความสามารถทางกายและสภาวะความเสื่อม

ถอยท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มตามมาได้  [2,3] และสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างง่าย 

ประหยัดเวลา ค่าใชจ้่ายและลดความลา้ของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้ [1] 

การศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า  การทดสอบ TTSST มีความสัมพันธ์ในระดับสูง กับการทดสอบ FTSST  

(r= 0.931;p<0.001) ส่วนในกลุ่มท่ีไม่เคยลม้ใช้เวลาในการทดสอบ TTSST นอ้ยกว่ากลุ่มท่ีลม้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) และความสามารถในการท านายของการทดสอบ TTSST พบวา่มีค่าความไว ร้อยละ 66.67 ค่าความจ าเพาะ 

ร้อยละ 60.87 และมีพื้นท่ีใต้กราฟ (AUC=0.65;95%CI=0.50±0.80) ผลการประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัด

พบว่ามีค่าน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงมาก (ICC=0.975;95%CI=0.954–0.987)1 ดังนั้นการทดสอบ TTSST สามารถ

น ามาใช้ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทรงท่าในกลุ่มท่ีล้มและไม่ล้มในผู้สูงอายุได้  

โดยพบวา่ หากผู้สูงอายุใช้เวลาในการทดสอบ ตั้งแต่ 5.35 วนิาทีขึ้นไป มีความเสี่ยงตอ่การล้ม อย่างไรก็ตาม ยังพบวา่

จ านวนอาสาสมัครในการศึกษานี้ยังน้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผล 

การทดสอบระหว่างเพศ และผู้ท่ีมีประวัติการล้มและไม่ล้ม เพื่อยืนยันความส าคัญของการทดสอบ TTSST ใน 

การน ามาใช้ในผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษานี ้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในอาสาสมัครผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 91 คน อาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยอาสาสมัครทุกคน จะได้รับการซักประวัติท่ัวไป และประวัติเกี่ยวกับการล้มย้อนหลัง 6 เดือน 

ได้รับการตรวจรา่งกายเบือ้งต้น โดยหากอาสาสมัครมโีรคประจ าตัวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีอาการปวดข้อหรือ

กล้ามเนื้อ ท่ีคะแนนมากกว่า 5 (Visual Analog Scale > 5) และไม่สามารถลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ไปสู่ท่ายืนได้เอง จะถูก

คัดออกจากการศึกษา หลังจากนั้น อาสาสมัครจะได้รับการทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ด้วยวิธีการ

ทดสอบ TTSST โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

การทดสอบ three times sit-to-stand test 

อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ไม่มท่ีีพักแขนท่ีมีความสูงมาตรฐาน (44-46 เซนติเมตร) และพิจารณาจากท่าทางการ

นั่งของอาสาสมัครในท่าเร่ิมต้น นั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตรแล้ว ข้อสะโพก

ตอ้งอยูใ่นลักษณะงอประมาณ 90 องศา วางแขนไว้ขา้งล าตัว จากนั้นให้อาสาสมัครลุกยืนให้เร็วท่ีสุดและปลอดภัย 3 

ครัง้ตอ่เนื่องกัน เร่ิมจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เร่ิม” และหยุดเวลาเมื่ออาสาสมัครกลับนั่งลงในคร้ังท่ีห้าหลังชิดพนัก

พิง ท าการทดสอบท้ังหมด 3 รอบ และหาค่าเฉลี่ย เพื่อน าไปใช้วิ เคราะห์ทางสถิติ แต่ละรอบมีระยะพัก  

2 นาที [1] 
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การวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของ

อาสาสมัคร ใช้สถิติ independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการทดสอบ TTSST ในกลุ่ม

อาสาสมัครท่ีแบ่งตามเพศ และแบง่ตามประวัตกิารลม้ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p < 0.05 

ผลการศึกษา 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาท่ีแบ่งกลุ่มตามเพศของอาสาสมัคร พบว่าอายุเฉลี่ย และค่าดัชนีมวลกาย

ระหว่างกลุ่ม ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (p > 0.05) และพบว่าในเพศหญิงมีจ านวนอาสาสมัครท่ีมีประวัติการล้ม

ยอ้นหลัง 6 เดอืนมากกวา่ในเพศชาย และใชเ้วลาในการทดสอบ TTSST มากกวา่เพศชายอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร และผลการทดสอบ TTSST เปรียบเทียบระหว่างเพศ 

ตัวแปร เพศชาย 

(42 คน) 

เพศหญงิ 

(49 คน) 

p 

value* 

อายุ: ปี (คา่เฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 67.21±6.08 67.82±5.42 0.622 

ค่าดัชนมีวลกาย: กิโลกรัม/เมตร2 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 22.76±3.71 22.99±3.36 0.757 

ประวัตกิารลม้: จ านวนคน (ร้อยละ)  13 (30.95) 20 (40.82) - 

ผลการทดสอบ Three Times Sit-to-Stand test (วนิาที) 5.72±1.87 6.79±1.98 0.010 

* P value from Independent sample t-test  
 

เมื่อแบ่งตามประวัติการล้มในผู้สูงอายุ (ตารางท่ี 2) พบว่า อายุเฉลี่ยและค่าดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่ม ไม่มี

ความแตกตา่งกันทางสถิติ (p > 0.05) และพบว่าในเพศหญิงมีจ านวนอาสาสมัครท่ีมีประวัติการล้มย้อนหลัง 6 เดือน

มากกวา่ในเพศชาย และพบว่ากลุ่มท่ีเคยมปีระวัตกิารลม้อยา่งน้อย 1 ครัง้ ใชเ้วลาในการทดสอบ TTSST มากกว่ากลุ่ม

ท่ีไม่เคยล้มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  และยังพบว่า ท้ังสองกลุ่มอาสาสมัคร มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย  

1 โรค สูงถึงร้อยละ 63 (ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลอืดสูง เขา่เสื่อม เกาท์ โรคปอด) 
 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร และผลการทดสอบ TTSST เปรียบเทียบโดยประวัตกิารลม้ 

ตัวแปร non-faller 

(58 คน) 

faller 

(33 คน) 

p value* 

อายุ: ปี (คา่เฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 67.69±6.00 67.27±5.24 0.730 

เพศ: ชาย (ร้อยละ) 29 (50.00) 13 (39.39) - 

ค่าดัชนมีวลกาย: กิโลกรัม/เมตร2 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 22.95±3.09 22.77±4.18 0.831 

มโีรคประจ าตัว: จ านวนคน (ร้อยละ)  37 (63.79) 21 (63.64) - 

ผลการทดสอบ Three Times Sit-to-Stand test (วนิาที) 5.05±1.04 6.79±1.90 < 0.001 

* P value from Independent sample t-test  
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วิจารณ์และสรุปผล 

 การศึกษานี ้พบว่าเพศส่งผลตอ่ความสามารถในการทดสอบ TTSST โดยพบว่า เพศชายใช้เวลาในการทดสอบ

ท่ีน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีประวัติการล้มใช้เวลาใน

การทดสอบ TTSST มากกวา่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่เคยลม้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.001) จากผลการศึกษา แสดงให้

เห็นว่า เพศหญิงและผู้ท่ีเคยมีประวัตการล้ม มักมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาท่ีลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลท่ีพบว่า 

ในกลุ่มท่ีเคยลม้ (33 ราย) เป็นเพศหญิงมากกวา่รอ้ยละ 60   

การประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการลุกขึ้นยืน (Sit to stand test, STS test) เป็นการประเมินท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการรับความรู้สึก การทรงตัว และความเร็วใน 

การเคลื่อนไหว ซึ่งนิยมใช้ทดสอบความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขาในผู้สูงอายุ [4] การทดสอบ TTSST มีลักษณะของการ

ทดสอบท่ีมีการลุกขึ้นจากทา่นั่งขึน้ยืนซ้ า ๆ จ านวน 3 คร้ังต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างกลุ่มเหยียด 

(extensor muscles) ในการลุกยืนเป็นหลัก โดยร่างกายต้องควบคุมจุดมวลรวมของร่างกายให้เคลื่อนท่ีในแนวทแยง 

(ไปข้างหนา้และเฉียงขึน้บน) อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเซหรอืล้มได้5 และจ านวน 3 คร้ังในการลุกยืนน่าจะ

สามารถสะท้อนถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากลุ่มเหยียดได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการทดสอบ TUGT ท่ีพบว่ามี

การลุกขึ้นยืนเพียงคร้ังเดียว และเมื่อเทียบกับการทดสอบ FTSST พบว่าจ านวนคร้ังท่ีลดลง ยังสามารถสะท้อนไปถึง

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง จ านวน  

3 คร้ังต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาท่ีวัดด้วยวิธีการใช้ Contrex MJ isokinetic 

dynamometer (CMV AG, Dubendorf, Switzerland) อยู่ในระดับดี (r=0.753, p < 0.01) [6] อย่างไรก็ตามการศึกษานี้  

ใช้วิธีการในการลุกขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวในอาสาสมัครวัยรุ่น จึงอาจจะไม่มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในกลุ่ม

ประชากรท่ีอาจจะมคีวามบกพร่องของความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ ความสามารถในการทรงท่าอย่างผู้สูงอายุได้  

จากผลการศึกษา ความแตกต่างของการทดสอบระหว่างเพศชายและเพศหญิง อาจจะเป็นผลมาจากความ

แข็งแรงของกลา้มเนื้อมคีวามแตกตา่งกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติของกล้ามเนื้อและของเส้นใย

กล้ามเนื้อของท้ังสองเพศ พบว่าเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนล่าง เพียงร้อยละ 66  

เมื่อเทียบกับเพศชาย [7] และยังพบวา่เพศชายมกีล้ามเนื้อกลุ่มหดตัวเร็ว (muscle type II fiber) ของกลา้มเนื้อขา (กลุ่ม 

knee extensors) มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) [7] ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักในการ

ท างานเพ่ือให้สามารถท าการทดสอบ FTSST ได้ส าเร็จ 

จากผลการศึกษานี้ ช่วยยืนยันการใช้ประโยชน์จากการทดสอบ TTSST ในการน ามาแบ่งความสามารถของ

อาสาสมัครท่ีเคยมีประวัติการล้ม และไม่ล้มออกจากกันได้และจากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าการทดสอบ TTSST 

สามารถท านายความเสี่ยงตอ่การล้มในผู้สูงอายุได้ และท่ีส าคัญการทดสอบ TTSST สามารถน าไปใชท้ านายการล้มใน

ผู้สูงอายุในชุมชนได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบท่ีงา่ย สะดวก ประหยัดคา่ใชจ้่าย จึงสามารถทดสอบในกลุ่มประชากรท่ี

มจี านวนมากได้  
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ผลของบุหรี่ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที 

Effects of smoking on respiratory muscle strength and 6 minute walk distance 
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บทคัดย่อ 

การสูบบุหร่ีมีผลต่อการท างานของปอดและกล้ามเนื้อหายใจ และยังส่งผลต่อความสามารถในการท างาน

ของร่างกาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจ และระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 

นาทีในผู้ท่ีสูบบุหร่ีและไมสู่บบุหร่ี ในชายอายุ 20-59 ปี จ านวน 48 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มไม่สูบบุหร่ี 

24 ราย และสูบบุหร่ี 24 ราย อาสาสมัครทุกคนได้รับการวัดค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้าและออก เพื่อประเมิน

ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจ รวมถึงการทดสอบเดิน 6 นาท ีเพื่อประเมินความความทนทานของหัวใจและระบบ

หายใจ ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 

(112.21±17.93 และ 91.46±24.54 เซนติเมตรน้ า ตามล าดับ; p=0.002) ในขณะท่ีระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาทีท้ังกลุ่ม

ไม่สูบบุหร่ีและสูบบุหร่ีไม่มีความแตกต่างกัน (586.39±62.16 และ 596.06±57.58 เมตร ตามล าดับ; p=0.579)  

สรุปผลได้ว่า บุหร่ีอาจส่งเสริมให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากมีการปรับตัวของ

กล้ามเนื้อหายใจ แต่ไม่มผีลตอ่ความสามารถในการท างานของร่างกาย 

ค าส าคัญ: บุหร่ี แรงดันสูงสุดของการหายใจ ความสามารถในการท างานของร่างกาย การทดสอบเดิน 6 นาท ี
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Abstract  

Smoking affects lungs and respiratory muscle strength as a consequence of decreased functional 

capacity. Therefore, this study aimed to compare maximal respiratory pressure and 6 minute walk distance 

(6MWD) in smokers and non-smokers. 48 male participants, aged 20-59 years were recruited in this study. 

Participants were divided into two groups of 24 non-smokers and 24 smokers group. All subjects were 

evaluated for respiratory muscles strength by maximum inspiratory pressure (MIP), maximum expiratory 

pressure (MEP), and cardiorespiratory endurance was investigated by using 6 minute walk test. The results 

showed that, MIP was significantly higher in smoker than non-smoker group (112.21±17.93 and 91.46±24.54 

cm H2O respectively; p=0.002). There was no significant difference of 6MWD in both groups (586.39±62.16 

and 596.06±57.58 meter respectively; p=0.579). We suggest that smoking can raise inspiratory muscle 

strength, may be adapt of respiratory muscles, but not affect functional capacity. 

Keywords:  Cigarette, maximal respiratory pressure, functional capacity, 6 minute walk test 

บทน า 

ในประเทศไทยมีผู้สูบบุหร่ีประมาณร้อยละ 19 ของจ านวนประชากรท้ังประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง [1] บุหร่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญท าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง  และโรค

ระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [2] ควันบุหร่ีเป็นอันตรายต่อผู้ท่ีสูดดมเข้าไป ซึ่งควัน

บุหร่ีประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น นิโคติน สารก่อมะเร็งหลายชนิด สารอนุมูลอิสระ และคาร์บอนมอนอกไซด์ โดย

ควันบุหร่ีไปกระตุ้นให้มีการสะสมของอนุภาคต่างๆ ในทางเดินหายใจส่วนล่าง เหนี่ยวน าให้แบคทีเรียมาท่ีเยื่อบุ

หลอดลมมากขึ้นท าให้ผนังหลอดลมเกิดการอักเสบและถูกท าลาย และมีการสร้างเยื่อเมือกปกคลุมและการโบกพัด

ด้วย cilia ของเซลล์เยื่อบุ (mucociliary system) ไมส่ามารถท างานได้มปีระสิทธิภาพ ส่งผลให้หลอดลมเกิดการตีบแคบ

และปอดเสียความยืดหยุ่น อากาศคั่งค้างในปอดขณะหายใจออก เมื่ออากาศคั่งค้างเป็นเวลานาน  ส่งผลให้การ

เคลื่อนไหวของปอดและผนังทรวงอกลดลง มีผลท าให้กล้ามเนื้อหายใจต้องท างานหนักมากขึ้น น าไปสู่ทางเดินหายใจ

ติดเชื้อและได้รับอันตรายง่าย [3, 4] ในวัยรุ่นท่ีสูบบุหร่ีพบว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและปริมาตรปอด

ลดลง และทางเดินหายใจอุดตัน ซึ่งยิ่งสูบบุหร่ีในปริมาณมากยิ่งส่งผลให้การท างานของระบบหายใจผิดปกติมากตาม 

[3] และหลังสูบบุหร่ีทันที (acute smoking) ยังส่งเสริมให้ความต้านทานทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นได้ [5] นอกจากนี้บุหร่ียัง

มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตขิองใยกล้ามเนื้อลายจาก type l muscle fiber ไปเป็น type lla fiber ท าให้กล้ามเนื้อ

ลาย รวมถึงกลา้มเนื้อหายใจเกิดการหดตัวเร็วและแรง ท าให้เกิดอาการล้าได้ง่าย [6] อย่างไรนัน้มหีลายการศึกษาที่ไม่

สอดคล้องกันวา่บุหร่ีมีผลท าให้ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง [7, 8] [3, 9, 10] 

ในผู้ท่ีสูบบุหร่ีหากกล้ามเนื้อหายใจท างานไม่มีประสิทธิภาพมักส่งผลให้ความสามารถในการท างานของร่างกาย 

(functional capacity) หรือความทนทานของหัวใจและระบบหายใจลดลง [11] 

ความสามารถในการท างานของร่างกายบ่งชี้ถึงความสามารถในการท างานและเคลื่อนไหวร่างกายได้

ยาวนาน ไมเ่หนื่อยง่าย ซึ่งเป็นการท างานของสามระบบหลักของร่างกายประกอบด้วย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด และระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยทดสอบความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจ 

(Cardiopulmonary endurance) เป็นการทดสอบท่ีแสดงความสามารถของหัวใจและระบบหายใจในการสูบฉีดเลือด
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และล าเลียงออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายในขณะมีการท ากิจกรรม (12) การทดสอบการเดิน 6 นาที 

(six minute walk test; 6MWT) ได้รับความนยิมใชใ้นทางคลินกิอย่างแพร่หลายเพื่อใช้ในการทดสอบความทนทานของ

หัวใจและระบบหายใจ เนื่องจากเป็นวิธีทดสอบท่ีท าง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ไม่จ าเป็นต้องท าใน

ห้องปฏิบัติการ นิยมใช้วัดความสามารถในการท างานของร่างกายท้ังในผู้ใหญ่สุขภาพดีและผู้ท่ีเป็นโรค  เนื่องจากมี

ความหนักระดับเดียวกับการท ากิจวัตรประจ าวัน (submaximal exercise) และยังสามารถใช้เป็นตัวท านายอัตราการ

รอดชีวิตและอัตราการเสียชวีติได้ [13, 14]  

ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจเป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญตอ่ความสามารถในการท างานของร่างกาย ที่ชว่ยให้

คนเราสามารถท างานหรือกิจกรรมได้ตอ่เนื่องโดยท่ีไม่เหนื่อยหรือล้าเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในคนไทยท่ีสูบบุหร่ียังมีจ ากัด ดังนั้น

วัตถุประสงค์ของการศกึษาเพื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจ และระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาทีระหว่างผู้

ท่ีสูบบุหร่ีและไมสู่บบุหร่ี ซึ่งข้อมูลท่ีได้อาจเป็นองค์ความรู้ส าหรับบุคคลากรด้านสุขภาพในการส่งเสริมหรือให้ความรู้

แก่เยาวชนท่ีสูบบุหร่ี รวมถึงคนท่ีสูบบุหร่ีได้ตะหนักถึงผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหายใจ ความสามารถในการท างานของ

ร่างกาย รวมถึงการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการลด ละเลกิบุหร่ี 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ แบบภาคตัดขวาง (cross sectional study) ในเพศชาย อายุระหว่าง 20-

59 ปี ซึ่งค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาก่อนหน้า (9) โดยใช้โปรแกรม G*Power 3.1 ก าหนดค่า power อยู่ท่ี 

0.80 ค่า effect size เท่ากับ 0.73 และค่า Alpha level เท่ากับ 0.05 ได้อาสาสมัครจ านวนท้ังหมด 48 ราย ท่ีอาศัยอยู่

ในเขตต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 24 ราย และกลุ่มท่ีสูบบุหร่ี 

24 ราย ท่ีมปีระวัติสูบบุหร่ีมากกว่า 1 ซองปี (pack-years) สามารถเข้าใจและให้ความร่วมมือในการทดสอบ และถูก

คัดออกหากมโีรคทางระบบทางเดินหายใจ (ปอดอุดกั้นเรือ้รัง หอบหดื วัณโรค เป็นต้น) โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น 

มีอาการเจ็บหน้าอกไม่คงท่ี (unstable angina) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (aortic aneurysm) เคยผ่าตัดช่องอกหรือ

ช่องท้อง อาการปวดรยางค์ส่วนล่าง (pain scale > 5/10)  และออกก าลังกายมากกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์ การศึกษา

ครัง้นี้ได้รับการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขท่ี 

2/012/58) อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมวจิัยลงลายมือชื่อแสดงความยนิยอมก่อนเข้าร่วมการวจิัย 

วิธีการศึกษา 

อาสาสมัครตอบแบบสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อคัดกรองอาสาสมัคร จากนั้นอาสาสมัครวัดค่า

แรงดันสูงสุดของการหายใจเข้า (maximum inspiratory pressure; MIP) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจเข้า วัดค่าความดันสูงสุดของการหายใจออก (maximum expiratory pressure; MEP) เพื่อประเมินความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อหายใจออก ด้วยเคร่ือง Respiratory pressure meter (MicroRPM®; Micro Medical Ltd., Rochester, 

England) และประเมินความทนทานของหัวใจและระบบหายใจด้วยการทดสอบ 6MWT ตามหลักเกณฑ์ของ 

American/European Respiratory Society  
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1. การวัดค่า MIP  

อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งตรง โดยให้อาสาสมัครเร่ิมต้นหายใจเข้าออกปกติ จากนั้นหายใจออกจนสุดถึง

ระดับปริมาตรปอดคงค้างหลังการหายใจออกเต็มท่ี (residual volume) แล้วให้สูดลมหายใจเข้าทางปากเต็มท่ีค้างไว้

อย่างนอ้ย 1 วินาท ีพักระหวา่งการทดสอบ 1 นาท ีท าการวัด 3 คร้ัง แลว้เลอืกค่าสูงสุดวิเคราะห์ขอ้มูล [15, 16] 

2. การวัดค่า MEP 

อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งตรง ให้อาสาสมัครหายใจเข้าออกปกติ จากนั้นดูดลมหายใจเข้าทางปากจนสุดท่ี

ระดับปริมาตรปอดสูงสุด (total lung capacity) แล้วหายใจออกเต็มท่ี ค้างการหายใจเข้าไว้อย่างน้อย 1 วินาที ให้

อาสาสมัครพักระหว่างการทดสอบ 1 นาท ีท าการวัด 3 คร้ัง แลว้เลอืกค่าสูงสุดวิเคราะห์ขอ้มูล [15, 16] 

3. การทดสอบ 6MWT 

ให้อาสาสมัครเดินให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ ไม่วิ่งหรือกระโดด ให้เดินไปตามเส้นทางท่ีก าหนดไว้เป็น

ระยะทาง 30 เมตร ให้ได้ระยะทางไกลท่ีสุดในเวลา 6 นาที ตามหลักเกณฑ์ของ American thoracic society [13] 

อาสาสมัคร หยุดหรือพักได้ ระหว่างการประเมินอาสาสมัครมีอาการเหนื่อยหรือหอบสามารถชะลอความเร็ว หยุด

หรือพักได้หากต้องการ แต่ผู้วิจัยไม่หยุดเวลาการประเมิน และให้อาสาสมัครเดินต่อไปเมื่อท าได้ ผู้วิจัยแจ้งเวลาท่ี

เหลอืในทุก ๆ 1 นาท ีวัดและบันทึกระยะทางรวมท่ีอาสาสมัครเดินได้ท้ังหมด หน่วยเป็นเมตร 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การศึกษานีว้เิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตดิ้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอขอ้มูลดว้ยค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Mean ± SD) ใชส้ถิต ิIndependent t-test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอาสาสมัครสองกลุ่ม โดยก าหนด

ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p<0.05 

ผลการศึกษา 

 ลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่มพบว่า อายุเฉลี่ย 35.20 ± 8.38 ปี โดยกลุ่มไม่สูบบุหร่ีมีอายุเฉลี่ย 

34.83±8.49 ปี กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีอายุเฉลี่ย 34.63±8.75 ปี และมีปริมาณสูบบุหร่ีสูบบุหร่ีต่อปี (pack years) เฉลี่ย

เท่ากับ 6.78±5.85 ซองปี เม่ือเปรียบเทียบน้ าหนักตัว ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย ของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่มพบว่าไม่

มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 1 

 ผลการวัดค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจของสาสมัครท้ังสองกลุ่ม พบว่าค่าแรงดันสูงสุดขณะหายใจออกท้ัง

กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (99.58±20.57 และ 94.58±27.19 

เซนติเมตรน้ า ตามล าดับ; p=0.476) แต่พบวา่กลุ่มท่ีสบูบุหร่ีมีคา่แรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (112.21±17.93 และ 91.46±24.54 เซนติเมตรน้ า ตามล าดับ; p=0.002) ดังตารางท่ี 2 บ่ง

บอกว่าในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี แต่ความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อหายใจออกไมแ่ตกตา่งกัน 

 ผลการประเมินความทนทานของหัวใจและระบบหายใจด้วยการทดสอบ 6MWT เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและ

หลังการทดสอบ 6MWT ของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่มพบว่า ในกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ีมีคะแนนความเหนื่อย และความล้า

ของขามากกว่ากลุ่มท่ีสูบบุหร่ี (p<0.05) แต่อัตราการเตน้ของหัวใจ ค่าความดันโลหิตสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวและคลาย

ตัว ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะทางท่ีเดินได้ท้ังสองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน (586.39±62.16 และ 

596.06±57.58 เมตร ตามล าดับ; p>0.05) แต่ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีค่าระยะทางท่ีน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบ

บุหร่ี ดังตารางที่ 3 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของบุหร่ีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางท่ีเดิน

ได้ใน 6 นาที ซึ่งพบว่า ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี ในขณะท่ี

ระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาที มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีมีแนวโน้มท่ีมีค่ าน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 

 ค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจสะท้อนถึงความแข็งแรงของการกล้ามเนื้อหายใจ ผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มท่ี

สูบบุหร่ีมีคา่ MIP มากกวา่กลุ่มท่ีไม่สูบบุร่ี แสดงให้เห็นว่ามคีวามแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบ

บุหร่ี สอดคล้องกับการศึกษาของ Chen HI พบว่าในผู้ท่ีสูบบุหร่ีมีค่า MIP และ MEP เพิ่มขึ้น บ่งบอกว่าการสูบบุหร่ี

สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจเข้าได้ แต่ท าให้ความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจลดลง [17] ซึ่งการท่ี

ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจในคนท่ีสูบบุหร่ีท่ีสูงขึ้น อาจเกิดจากการปรับตัวของกล้ามเนื้อหายใจเพื่อให้หายใจ

ได้รับปริมาณอากาศเท่าเดิม ท าให้ร่างกายน าออกซิเจนไปใช้อย่างเพียงพอตามความต้องการ อาจอธิบายได้ว่า

สารประกอบในควันบุหร่ีและสารสื่อกลางการอักเสบท าให้เพิ่มการย่อยสลายโปรตีนและยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน

น าไปสู่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกบิน ไมโอโกบิน และส่วนประกอบของลูกโซ่

การหายใจ (respiration chain ) ท าให้การขนสง่ออกซิเจนไปยังไมโตรคอนเดรียและความสามารถของไมโตรคอนเดรีย

ในการสร้างพลังงาน ATP บกพร่อง ส่งผลให้ความทนทานในการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง [18]  บุหร่ียังไปมีผลต่อ

ผนังหลอดลมขนาดเล็ก และผนังถุงลมท่ีอยู่รอบๆ ท าให้เกิดการอักเสบและถูกท าลาย เกิดการตีบแคบของหลอดลม 

ท าให้มีอากาศคั่งค้างในปอดขณะหายใจออก เมื่ออากาศคั่งค้างเป็นเวลานานท าให้การเคลื่อนไหวของปอดและผนัง

ทรวงอกลดลง กล้ามเนื้อหายใจต้องท างานหนักมากขึ้น เพื่อให้หายใจได้รับปริมาณอากาศเท่าเดิม [4] ภาวะเลือด

พร่องออกซิเจน ท าให้ผู้ป่วยต้องใช้ความพยายามในการหายใจเข้าลึกมากขึ้น (deep breathing) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหายใจเกิดการปรับตัว ส่งผลให้ไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อหายใจ [19] นอกจากนี้สารนิโคตินในบุหร่ีไปกระตุ้นการท างานของระบบประสาทซิมพาเทตกิ ส่งเสริมให้เพิ่ม

ความสามารถในท างานของกล้ามเนื้อ [20] อย่างไรนั้นมีหลายการศึกษาท่ีรายงานว่าบุหร่ีส่งผลให้กล้ามเนื้อหายใจมี

ความแข็งแรงลดลง [7, 8] ขณะท่ีหลายการศึกษารายงานว่าท้ังในผู้ท่ีสูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีไม่มีความแตกต่างของ

กล้ามเนื้อหายใจเข้า [3, 9, 10] 

 ในอาสาสมัครกลุ่มไม่สูบบุหร่ีหลังเดินด้วยระยะทางใน 6 นาที พบว่ามีคะแนนความเหนื่อย และอาการล้าขา

มากกว่ากลุ่มท่ีสูบบุหร่ี ขณะท่ีระยะทางท่ีเดินได้ในเวลา 6 นาท่ีท้ังในกลุ่มสูบบุหร่ีกับกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ีไม่แตกต่างกัน 

แตใ่นกลุ่มสูบบุหร่ีมีแนวโน้มท่ีเดินได้ในระยะทางท่ีน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มท่ีสูบบุหร่ี

คะแนนความเหนื่อย และอาการลา้ขาน้อยกว่าอาจเนื่องจากมีค่าแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบ

บุหร่ี อาจเน่ืองจากสารนิโคตินในบุหร่ีไปกระตุ้นการท างานของระบบประสาทซิมพาเทติกท่ีควบคุมการอัตราการเต้น

หัวใจ และยังกระตุ้นให้ mesolimbic หลั่งสารโดพามิน อาจเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมความสามารถในท างานของกล้ามเนื้อ

ในขณะท ากิจกรรม และท าให้ไมเ่หนื่อยและล้าเร็วเกินไป [20] แตอ่ย่างไรนัน้การสูบบุหร่ีเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลอืดมากกวา่คนที่ไมสู่บบุหร่ี รวมถึงความสามารถในการออกก าลังกายก็ลดลง

มากกว่าคนท่ีไม่สูบบุหร่ี [21] อย่างไรนั้นระยะทางท่ีเดินได้ใน 6 นาทีของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่มของการศึกษานี้ไม่

แตกตา่งกัน อาจเน่ืองจาก อาสาสมัครมีจ านวนสูบบุหร่ีในการสูบบุหร่ีน้อย (ค่าเฉลี่ย 6.78±5.85 ซองปี) อาจท าให้ยัง

ไมม่กีารเปลี่ยนแปลงหรือพบความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเมื่อเทียบกับการศกึษาก่อนหน้า ซึ่งมีรายงานว่าใน

ผู้ท่ีสูบบุหร่ีน้อยกว่า 10 ซองปีจะมีการสร้างเสมหะมากขึ้น ประมาณ 18.8% หากสูบบุหร่ีมากกว่า 50 pack years  
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จะมีการสร้างเสมหะมากขึ้นและเรื้อรังร่วมกับส่งผลต่อการท างานของระบบทางเดินหายใจไม่มีประสิทธิภาพ  

ประมาณ 77.4% [16] 

 ในคนท่ีสูบบุหร่ีพบว่ามีแรงดันสูงสุดของการหายใจเข้ามากกว่าคนท่ีไม่สูบบุหร่ี แต่ระยะทางท่ีเดินได้ 6 นาที  

มแีนวโนม้นอ้ยกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี ซึ่งบุหร่ีอาจส่งเสริมให้ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจเข้าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจาก

มกีารปรับตัวของกล้ามเนื้อหายใจ แต่ผลระยะยาวของการสูบบุหร่ีมีผลกระทบตอ่การท างานของระบบทางเดินหายใจ

การท างานของกล้ามเนื้อหายใจ และความสามารถในการท างานของร่างกายได้ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ผลของบุหร่ีต่อความแข็งแรงของกลา้มเนื้อหายใจและระยะทางของการทดสอบเดิน 6 นาที สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ 

การรณรงค์ให้คนท่ีสูบบุหร่ีเห็นผลเสียตอ่สุขภาพร่างกายจากการสูบบุหร่ี 

ตารางที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของอาสาสมัครท้ังหมด (n=48) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสูบบหุรี ่

(n=24) 

กลุ่มไมสู่บบหุรี ่

(n=24) 
p value 

อายุ (ปี) 34.63±8.75 34.83±8.49 0.934 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) 67.26±8.73 72.03±11.90 0.120 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 166.43±6.13 169.79±7.25 0.089 

ดัชนมีวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร2) 24.34±3.31 24.99±3.85 0.533 

จ านวนสูบบุหร่ี (ซองปี) 6.78±5.85 - - 

ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มคี่าความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
 

ตารางที่ 2  คา่แรงดันสูงสุดขณะหายใจของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่ม  (n=48) 

ตัวแปร 
กลุ่มสูบบหุรี ่

(n=24) 

กลุ่มทีไ่ม่สูบบุหรี ่

(n=24) 
p value 

แรงดันสูงสุดขณะหายใจเขา้ (cmH2O) 112.21±17.93 91.46±24.54 0.002* 

แรงดันสูงสุดขณะหายใจออก (cmH2O) 99.58±20.57 94.58±27.19 0.476 

ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มคี่าความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการเดิน 6 นาทขีองอาสาสมัครท้ังสองกลุ่ม  (n=48) 

การทดสอบการเดิน 6 นาท ี
กลุ่มสูบบหุรี ่

(n=24)  

กลุ่มทีไ่ม่สูบบุหรี ่

(n=24) 
P value 

Heart rate (bpm) ก่อนทดสอบ 82.42±12.83 77.85±11.31 0.198 

หลังทดสอบ 94.71±19.36 95.96±17.78 0.817 

Systolic blood pressure 

(mmHg) 

ก่อนทดสอบ 128.38±8.19 128.81±6.26 0.836 

หลังทดสอบ 146.27±16.07 143.29±9.84 0.327 

Diastolic blood pressure 

(mmHg) 

ก่อนทดสอบ 84.79±8.75 84.35±10.27 0.874 

หลังทดสอบ 87.708±9.539 84.29±12.81 0.073 

O2 Saturation (%) ก่อนทดสอบ 96.40±0.79 96.48±1.71 0.135 

หลังทดสอบ 95.65±1.06 96.13±2.01 0.820 

Dyspnea (scores) ก่อนทดสอบ 0.260±0.497 0.271±0.303 0.288 

หลังทดสอบ 1.552±0.927 2.146±0.932 0.032* 

Leg fatigue (scores) ก่อนทดสอบ 0.365±0.505 0.406±0.465 0.591 

หลังทดสอบ 1.448±1.083 2.188±1.097 0.023* 

ระยะทางท่ีเดิน 6 นาท ี(เมตร) 586.39±62.16 596.06 ±57.58 0.579 
 

 ข้อมูลแสดง ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, *p< 0.05 มคี่าความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
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ผลของการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการส่งเสริม

พัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบล อ าเภอเมือง จ.นครราชสมีา  

The Effects of Positive discipline and Community participation program to promotion 

of preschool-aged children development and Executive Function levels in Child 

Development Centers of Local Administrative Organizations, Nakhon Ratchasima 

province 

กฤติยาณี ธรรมสาร1* และ ธนบดี ชุ่มกลาง1 

Krittiyanee Thammasarn1* and Thanabodee Chumklang1 
 

บทคัดย่อ 

 พัฒนาการช่วงปฐมวัย หรือช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิตน้ันเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กมีการ

พัฒนาสมองส่วนการคิดตัดสินใจถูกผิด, การคิดไตร่ตรอง, การควบคุมอารมณ์ ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย ์

สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยูก่ับการกระตุน้ทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดู และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

สังคม การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 2– 5 ปี ในพื้นท่ีเป้าหมายศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 70 คน โดยท าการสุ่มเพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน การจัดโปรแกรมประยุกต์มาจากการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 101 มาเป็นแนวทางในการจัด

อบรม กลุ่มทดลองได้รับการอบรมโดยผู้วิจัยและทีม ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมได้รับการเลี้ยงดูตามปกติจากผู้ปกครอง 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัยเป็นแบบแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน แบบวัดความรู้การเลี้ยง

ดูด้วยวินัยเชิงบวก แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (พัฒนามาจาก Denver II) และแบบประเมินทักษะสมองขั้นสูง 

(BRIEF-P) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิตพิรรณนาแจกแจงความถี่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตวิเิคราะห์ t-Test 

ผลการศึกษาพบว่า ในวันสิ้นสุดการอบรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกมากกว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .001) 

และภายหลังการอบรม 6 เดอืน กลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างระดับพัฒนาการมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และกลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างระดับทักษะ

สมองขั้นสูงมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p < .001)  
 

                                                 
1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1 Department of Public Health, Faculty of Public Health, Vongchavalitkul University, Nakhonratchasima 30000 

*e-mail : Krittiyanee_tha@vu.ac.th 
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 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลต่อ

พัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม  การศึกษาคร้ังนี้จึงสนับสนุนให้

ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข ต้องร่วมกันส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก รวมถึงกระตุ้น

ศักยภาพชุมชนให้มีสว่นร่วมในการส่งเสริมคุณภาพพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน และทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยตอ่ไป 

ค าส าคัญ: การเลีย้งดูด้วยวินัยเชงิบวก, การมสี่วนร่วมของชุมชน, พัฒนาการ, ทักษะสมองขั้นสูง 

Abstract 

 The critical period of children development is in the first 6 years of life. There are many evidence 

revealing about cognitive processes, social skill, muscles and brain development are rapid growth. Especially, the 

frontal lobes areas which are related to the part of cognitive processes. The cognitive processes are the 

components of EF that includes the key processes of cognitive control, working memory, inhibitory and cognitive 

flexibility. These are the skills involved with processing social information, regulating emotions, and enacting 

behavioral strategies in response to stimuli in the social environment. Though the factors of quality of parenting and 

social's principles have realized as playing roles in children EF. This study was a quasi-experimental research design. 

The samples were purposive sampling 2 – 5 years childrens in Child Development Centers of Local 

Administrative Organizations, Nakhon Ratchasima province. About 70 sample was randomized into experimental 

and control group, 35 patients in each group. The 101s positive discipline was applied to develop program 

activities. The 101s positive discipline and community participation program. The experimental group participated 

in program conducted by the investigator and team, while the control group received usual care given by 

parenting. The instruments used were the demographic questionnaire, The 101s Parent Interaction Checklist, 

DENVER II, and BRIEF®-P. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-Test. 

 The results revealed that the experimental group performed significantly better on the parenting skills than before the 

program participation at the end of the program. The experimental group improved significantly in development than the 

control group at six month follow-up (p < .05) and Executive Function levels than the control group at six month follow-up  

(p < .001).  

 The results reflected that Positive discipline and Community participation program are effected to development and 

Executive Function levels of preschool-aged children. Care givers and health personnel can apply this Positive discipline and 

Community participation program in order to improve development and Executive Function levels of preschool-aged children 

and prevent problem of delayed development in children. Longer study to follow up on children development and Executive 

Function levels change, along with the use of IQ and EQ indicator was recommended in further study. 

Keywords:  Positive discipline, Community participation, Children development, Executive Function 
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บทน า 

พัฒนาการช่วงปฐมวัย หรือช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิตน้ันเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาชีวิต

ของเด็ก สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 6 ขวบปีแรก เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้ ภาษา สังคม 

อารมณ์ และกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดู การสอน และระดับปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กได้รับจากครู ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมในชุมชน  

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างใกล้ชิด มีโอกาสท่ีจะมีพัฒนาการทักษะทางด้านการรับรู้ ภาษา 

อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มท่ี ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองในช่วงวัยนี้ จะเป็นตัวก าหนด Intelligence 

quotient (IQ), Emotional quotient (EQ), และ Moral Quotient (MQ) ของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 

2559) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายและตัวชี้วัดหลักของเป้าหมายบริการของกระทรวงสาธารณสุขด้านการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยเน้นเร่ืองการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านร่างกายและ

อารมณ์ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 95.0 โดยมวีัตถุประสงค์ครอบคลุมการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเ์ด็กเล็ก การพัฒนาศักยภาพครู 

ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

2555) ปัจจุบันสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบเด็กแรกเกิด – 2 ปี มีพัฒนาการไม่

สมวัยร้อยละ 22 ส่วนเด็กอายุ 3– 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 โดยเฉพาะด้านภาษา (สุริยเดว ทรีปาตี, 

2556) นครชัยบุรินทร์ได้มีการส ารวจพัฒนาการเด็ก พบว่าเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 67.47 และ

เด็กโตพัฒนาการเด็กสมวัยน้อยกว่าเด็กเล็ก เช่นเดียวกับข้อมูลระดับประเทศ  พัฒนาการด้านท่ีพบว่าสงสัยว่าล่าช้า

มากท่ีสุด คือ พัฒนาการด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยในกลุ่มเด็กเล็ก 0 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2 และเด็ก

กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ร้อยละ 29.3 โดยข้อมูลเด็กพัฒนาการสมวัยของจังหวัดนครราชสีมาใกล้เคียงระดับประเทศ  

ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และงานวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา, 2555) ซึ่งเมื่อทดสอบ IQ เด็กไทย

เฉลี่ย พบว่าอยู่ท่ี 98.6 (ต่ ากว่ามาตรฐานสากลโลกท่ี IQ เท่ากับ 100) และร้อยละ 48 มีสติปัญญาอยู่ในระดับต่ า  

(กรมสุขภาพจิต, 2555)  และเมื่อส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ในรอบ 15 ปีท่ีผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัย 

ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจ านวนท่ีสูงมาก โดยพบว่ามี

พัฒนาการทางภาษาล่าชา้ถึง ร้อยละ 20 ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคมอีก ร้อยละ 5 ซึ่ง

พัฒนาการท้ัง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญา ท าให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาต่อการเรียนรู้ ท้ังด้านทักษะการอ่าน เขียน 

คิดค านวณ และ IQ สาเหตุดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์สาขาประสาทวิทยา (Neuroscience) กล่าวว่า เกิดจากทักษะการ

ท างานของสมองส่วนหน้าท่ีเป็นท่ีตั้งของส่วนบริหารจัดการตนเอง โดยเฉพาะสมองส่วนการคิดตัดสินใจถูกผิด, การคิด

ไตร่ตรองก่อนท า, การควบคุมอารมณ์ (Leteral prefrontal cortex) และส่วนของการยับยั้งความคิดและพฤติกรรม, 

ความรู้สึกพึงพอใจ (Orbitofrontal cortex) ซึ่ง 2 ส่วนนี้เป็นทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย์ ท่ีเรียกเฉพาะว่า 

Executive Functions (EF) หรือ ทักษะสมองขั้นสูง (Miller and Cohen, 2001) 

EF ตอ้งได้รับการพัฒนาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยเฉพาะ 6 ขวบปีแรก เด็กท่ีขาดการพัฒนา EF ในด้านใดด้านหนึ่งหรือ

หลายด้าน จะกระทบต่อพัฒนาการของเด็กคนนั้นๆ จะเป็นเด็กไม่มีสมาธิ กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ไม่แข็งแรง จะไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ก้าวร้าว เป็นเด็กท่ีไม่มีปฏิสัมพันธ์ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การกระตุ้นพัฒนาการ 

และการสร้าง EF สามารถท าได้โดยผู้ปกครอง คุณครู และผู้ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับเด็ก จะส่งผลต่อ

พัฒนาการของ EF ท่ีด ีโดย EF จะเป็นตัวก าหนดพฤตกิรรม บุคลิกภาพ รวมถึงความส าเร็จในโรงเรียน มากกว่า IQ (Flook, 

L., 2010) ดังนั้น หากการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลต่อพัฒนาการและ
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ทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมอืง จ.นครราชสีมา จะช่วยน าร่อง

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสมวัยท้ัง 4 ด้าน ตามนโยบายและตัวชี้วัดหลักของเป้าหมายบริการของกระทรวง

สาธารณสุข และช่วยพัฒนาทักษะสมองท่ีเด็กต้องใช้ก ากับควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนการคิด

วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียนและการท างานของเด็ก ลดปัญหา

พฤตกิรรม ความรุนแรงในสังคมของเด็กและเยาวชนในอนาคตตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย

วนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มท่ีได้รับการเลีย้งดูแบบปกติ 

กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยสองกลุ่ม

เปรียบเทียบก่อน-หลัง (The Pretest-Posttest control group design) โดยมรูีปแบบการวจิัย ดังนี้ 
 

       5 วัน           เดอืนท่ี 2             เดอืนท่ี 4  เดอืนท่ี 6 

 กลุ่มทดลอง  O1    X1           X2            X3           O2  

 กลุ่มควบคุม O3                          O4 
  

 O1 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยก่อนได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย

วนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มทดลอง 

 X1 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูดว้ยวนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นระยะเวลา 5 วัน 

 X2 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน ซ้ าในเดอืนท่ี 2  

 X3 หมายถึง การอบรมโปรแกรมการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน ซ้ าในเดอืนท่ี 4 

ตัวแปรต้น 

รูปแบบการเลีย้งดู 

- การเลี้ยงดูโดยใชโ้ปรแกรมการเลี้ยงดู
ด้วยวนิัยเชงิบวก ร่วมกับการมสี่วนร่วม

ของชุมชน (101s positive discipline and 

community participation program) 

- การเลี้ยงดูโดยรูปแบบตามปกติ 

ตัวแปรตาม 

พัฒนาการ 4 ด้าน 

- ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว 
- ด้านภาษา 
- ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

ทักษะสมองขั้นสูง 5 ด้านหลัก 

- ความจ าเพื่อใช้งาน 

- การยั้งคิดไตร่ตรอง 
- การยืดหยุ่นความคิด 

- การวางแผนและการจัดการท างานให้ส าเร็จ  

- การควบคุมอารมณ์ 
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 O2 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยหลังได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วย

วนิัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มทดลอง ในเดอืนท่ี 6 

 O3 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยในกลุ่มควบคุม  

 O4 หมายถึง การวัดระดับพัฒนาการและระดับทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยของกลุ่มควบคุม ในเดอืนท่ี 6 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  1.1 ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

อ าเภอเมอืง จ.นครราชสีมา จ านวน 11 แห่ง 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling) คือ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเกาะ (Experimental group) และเลือกกลุ่มควบคุมท่ีมีลักษณะ

เหมือนกลุ่มทดลอง บริบทใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้รับการจัดกระท า คงปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใน

การเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จอหอ (Control group) ในการวิจัยในคร้ังนี้ มีการเลือกกลุ่ม

ตัวอยา่งตามคุณสมบัตท่ีิก าหนด (Inclusion Criteria) ดังนี้ 

  -   เด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง 

  -   อายุระหวา่ง 2 ขวบ 0 เดอืน ถึง 5 ขวบ 11 เดอืน 29 วัน 

  -   เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ นานมากกว่า  

6 เดอืนขึน้ไป 

  -   พัฒนาการปกติ ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Cognitive Difficulties) เช่น สมาธิสั้น (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD), ออทิสตกิ (Autism disorder) ท่ีได้รับการวนิจิฉัยโดยแพทย์ 

  -   ประวัตกิารคลอดปกต ิไมม่ปีระวัตกิารบาดเจ็บระหวา่งการคลอด 

  -   ยนิยอมเข้าร่วมการวจิัย โดยผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นยนิยอม 

 เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังนี้ 

  -   มีปัญหาพฤตกิรรม เชน่ พฤตกิรรมเกเร ก้าวร้าว ต่อต้าน (Conduct Disorder), อยู่ไม่นิ่ง (Attention problems) 

ระหวา่งการเข้าร่วมการวจิัย 

  -   เด็กและผู้ปกครองไมย่นิยอมเข้าร่วมการวจิัย 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การด าเนนิการทดลอง ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

2.1 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศเด็ก, อายุเด็ก, ภาวะ

สุขภาพเด็ก, และข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับเด็ก, เพศของผู้ปกครอง, อายุของผู้ปกครอง

, อาชพีของผู้ปกครอง, การศกึษาของผู้ปกครอง, และรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 

   ส่วนท่ี 2  แบบวัดมาตรฐานความรู้ 101s Parents Interaction Checklist (พราวพัทธ์ จิรพัฒน์ภูวดล, 

2557) เป็นแบบวัดทักษะการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลัก แบบสอบถามมีท้ังหมด 20 ข้อ เป็น 

ข้อค าถามด้านการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก 10 ข้อ และข้อค าถามการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิลบ 10 ข้อ 
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ส่วนท่ี 3 แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้าน

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor), ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว (Fine Motor Adaptive), ด้านภาษา (Language) 

และด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง (Personal-Social) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของแบบประเมินพัฒนาการของ 

Denver Developmental Screening Test หรือ Denver II (ฉบับภาษาไทย) มีจ านวน 49 ข้อทดสอบ ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมอื ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมอื KR 20 เท่ากับ 0.97 

   ส่วนท่ี 4 แบบประเมินท่ีดัดแปลงมาจาก Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool 

Version (BRIEF®-P) ฉบับภาษาไทย (ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2554) เป็นแบบประเมินใช้วัดระดับทักษะสมอง เด็กอายุ 2-5 ปี 

โดยผู้ปกครองหลักท่ีเป็นผู้ดูแลเด็ก แบ่งเป็นการประเมินทักษะสมอง 5 ด้านหลัก คือ ความจ าเพื่อใช้งาน (Working 

Memory), การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), การยืดหยุ่นความคิด (Shift),  การวางแผนและการจัดการท างานให้

ส าเร็จ (Planning and Organizing), และการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีมีลักษณะการวัด

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ ท าทุกวัน ท าเป็นประจ า ( 3-4 คร้ัง/สัปดาห์) ท าบ่อย (1-2 คร้ัง/

สัปดาห์) ท านานๆ คร้ัง (1-2 คร้ัง/เดอืน) และไม่เคยท าเลย ข้อค าถามมีท้ังหมด 32 ข้อ คะแนนยิ่งมากแสดงว่ามีทักษะสมอง

ขั้นสูงดี คิดเป็นคะแนนท้ังหมดรวมเท่ากับ 128 คะแนน การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

ประกอบด้วยกุมารแพทย์ นักพัฒนาการ คุณครูปฐมวัย พยาบาลเด็ก และนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หลังจากนั้น

ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย ท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความ

เท่ียงของแบบประเมิน ได้คา่ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 

2.2 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการด าเนนิการทดลอง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง คือโปรแกรมแบบแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชน (101s positive discipline and community participation program) เป็นการออกแบบแผนกิจกรรม

การเลี้ยงดูส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการบูรณาการการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ท้ังนี้ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ เป้าหมาย กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ดังนี้  

1. เป้าหมาย เป็นจุดประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก หลังการจัดประสบการณ์แผนการส่งเสริม

การเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 

- พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว, ด้านภาษา 

และด้านสังคม และการชว่ยเหลอืตนเอง)  

- จุดมุง่หมายการเรียนรู้ ในแผนจะระบุชัดเจนว่า แผนการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 

ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชนนัน้ ตอ้งการให้เด็กเป็นอย่างไร ได้แก่ เพื่อให้ได้ความรู้ (Knowledge), เพื่อให้ความคิดรวบ

ยอด (Concept), เพื่อฝึกฝนทักษะ (Skill), เพื่อสร้างทัศนคต ิ(Attitude), และเพื่อให้ลงมอืท า (Action) 

- EF ด้านต่างๆ จะระบุไว้ในแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกว่า แต่ละกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

สมอง EF ด้านใดบ้าง (5 ด้านหลัก คือ ความจ าเพื่อใช้งาน (Working Memory), การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), 

การยืดหยุ่นความคิด (Shift),  การวางแผนและการจัดการท างานให้ส าเร็จ (Planning and Organizing), และการควบคุม

อารมณ์ (Emotional Control)) 

2. กิจกรรม คือรายละเอยีดเนื้อหาการสร้างวนิัยเชิงบวกท่ีผู้ปกครองจะใช้เลีย้งดูเด็ก  

- ฐานความรู้ การให้ความรู้การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 เทคนิคหลัก/ ประสบการณ์เดิมท่ี

เกี่ยวข้องกับความรู้ในการสร้างวนิัยเชงิบวกของผู้ปกครอง 
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- รูปแบบการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 หลักการส าคัญ จาก 101’s Positive Discipline 

(ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2554) 

- ตัวแบบเล่าประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวนิัยเชงิบวก 

- ให้ค าชมเชยและเสริมแรงให้เกิดความมั่นใจในการเลีย้งลูกด้วยวนิัยเชงิบวกอยา่งตอ่เนื่อง 

3. สภาพแวดล้อม คือการมสี่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมท้ังหมด 6 

ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก, ด้านบุคลากร, ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,  

ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร, ด้านการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน, ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  โดย ผู้ปกครอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ต้องได้รับการอบรมแผนการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (101s positive 

discipline and community participation program) เป็นระยะเวลา 5 วัน และน ามาใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดอืน 

 3. การพทัิกษ์สทิธิกลุ่มตัวอยา่ง  

  การวิจัยน้ีได้รับการอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา ผู้วิจัยได้อธิบายการวิจัยและขอให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อในใบพิทักษ์สิทธ์ิ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

ไวเ้ป็นความลับไมเ่ปิดเผยชื่อ และไมน่ าพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้มาเปิดเผยเป็นรายบุคคล แตน่ าเสนอในภาพรวม 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป โดยวธีิแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัยของ

กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ

เลีย้งดูแบบปกต ิก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิต ิt-Test  

ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.57) อายุเฉลี่ยเด็ก 4 ขวบ (S.D. = 1.29) ภาวะ

สุขภาพเด็กปกติ (ร้อยละ 89.97) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนมาก

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.21) โดยมีความสัมพันธ์เป็นแม่ (ร้อยละ 65.04) อายุของผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนมากมีอายุระหว่าง 

20-30 ปี (ร้อยละ 46.07) อาชีพของผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนมากรับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 53.41) การศึกษาของผู้เลี้ยงดูเด็ก 

ส่วนมากจบการศกึษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 48.20) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ส่วนมากครอบครัวมีรายได้

ประมาณ 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 48.87) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน

เร่ืองระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่าไม่แตกต่างกัน (p > .05) ก่อนการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม

เปรียบเทียบ มรีะดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ไมแ่ตกตา่งกัน (p > .05) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ก่อนการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

- พัฒนาการ 34.57 3.27 36.71 5.59 0.055ns 

- ทักษะสมองขั้นสูง  96.22 9.08 92.00 13.91 0.137ns 

ns - non significance 
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ภายหลังการทดลอง 5 วัน กลุ่มทดลอง มีการเพิ่มขึ้นของความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก และ 6 เดือน

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p < .001) ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ระดับพัฒนาการ และทักษะสมองขั้นสูง ภายใน

กลุ่มทดลอง 

ตัวแปร �̅� S.D. t 

ความรู้ดา้นการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก    

   - ก่อนการเข้าอบรม 13.40 2.73  

   - หลังสิน้สุดการอบรม วันท่ี 5 17.71 1.29 13.49*** 

พัฒนาการ    

   - ก่อนการเข้าอบรม 34.57 3.27  

   - หลังการทดลอง 6 เดอืน 39.85 2.94 17.29*** 

ทักษะสมองขั้นสูง    

   - ก่อนการเข้าอบรม 96.22 9.08  

   - หลังการทดลอง 6 เดอืน 118.74 6.61 18.28*** 

*** p < .001 
 

ภายหลังการทดลอง 6 เดือน กลุ่มควบคุม มีระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ไม่ต่างจากก่อนการ

ทดลอง (p > .05) ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ภายในกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร �̅� S.D. t 

พัฒนาการ    

   - ก่อนการเข้าอบรม 36.71 5.59  

   - หลังการทดลอง 6 เดอืน 37.28 5.41 1.45ns 

ทักษะสมองขั้นสูง    

   - ก่อนการเข้าอบรม 92.00 13.91  

   - หลังการทดลอง 6 เดอืน 93.40 13.14 1.47ns 

ns - non significance 
 

ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการภายหลังการเข้าอบรมโปรแกรมการ

เลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 6 เดือน มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 

.05) และกลุ่มทดลอง มคี่าเฉลี่ยของระดับทักษะสมองขั้นสูงภายหลังการเข้าอบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก

ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 6 เดอืน มากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p < .001) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกตา่งของตัวแปรระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
d S.D. d S.D. 

-  พัฒนาการ 

   ก่อนทดลอง – หลังทดลอง 6 เดอืน 

 

5.28 

 

1.80 

 

0.57 

 

2.32 

 

2.470* 

-  ทักษะสมองขั้นสูง  

   ก่อนทดลอง – หลังทดลอง 6 เดอืน 

 

22.52 

 

7.28 

 

1.40 

 

5.62 

 

10.187*** 

***p < .001, *p < .05 

d = ผลตา่งของค่าเฉลี่ย 
 

นอกจากนี้ในกลุ่มทดลองได้มีการทดสอบความแปรปรวนร่วมของระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่อระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง หลังการทดลอง พบว่า ระดับการศึกษาของ

ผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง 

แสดงว่าสิ่งท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองนั้นเกิด

จากการอบรมโปรแกรมการเลีย้งดูด้วยวินัยเชงิบวกร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ด้านการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก หลังการทดลอง

มากกว่าก่อนการทดลอง (p < .001) ท้ังนี้อาจเนื่องจากโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท่ีจัดขึ้น มีการให้ความรู้การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก 10 เทคนิคหลักการส าคัญ จาก 101’s Positive Discipline 

ร่วมกับใช้ตัวแบบเล่าประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก รวมถึงการให้ค าชมเชยและ

เสริมแรงให้เกิดความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติส าเร็จหลายๆ คร้ัง ยิ่งจะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก สอดคล้องกับท่ีแบนดูรา ได้กล่าวว่า บุคคลจะเกิดการรับรู้ได้เมื่อประสบ

ความส าเร็จในการกระท า ซึ่งประสบการณ์ของการได้รับความส าเร็จเป็นแหล่งท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสร้างการรับรู้ 

(Bandura, A., 1986) การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก จึงถือเป็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครอง

หรือผู้เลี้ยงดูหลัก (จรรยา สุวรรณทัต, 2543) ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรท่ีถูกต้อง จะส่งผลต่อระดับ

สติปัญญาและพัฒนาการท่ีสมวัยของบุตร (Linver and Silverberg, 1995) สอดคล้องกับผลการศึกษาคะแนนพฤติกรรม

การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับพัฒนาการเด็ก การศึกษาของ Jutapakdeegul N. (2011) 

พบวา่ มารดาท่ีมีความรู้ การปฏบัิตดิ้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโปรแกรมท่ีเหมาะสม จะช่วยท าให้พัฒนาการของ

เด็กที่ล่าช้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p < .05) 

 กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับพัฒนาการหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (p < .001) และ

มากกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ท้ังนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Isaranurug S และคณะ (2007) ชี้ให้เห็นว่า การอบรม

เลี้ยงดูของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก อายุ 1-5 ปี การอบรมเลี้ยงดูท่ีดี มีสัดส่วนของพัฒนาการท่ี

เหมาะสมกับวัยสูงกวา่เด็กท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม นอกจากนัน้ยังพบวา่ การอบรมเลีย้งดูของครอบครัว การมีสิ่งแวดล้อม

ในบ้านและนอกบ้านท่ีด ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลตอ่พัฒนาการของเด็กอายุ 1-5 ปี ในขณะท่ีโปรแกรมแผนการเลี้ยงดู

ด้วยวนิัยเชงิบวก ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน เป็นการอบรมเลีย้งดูท่ีเน้นในการให้ความรัก ความอบอุ่น ยอมรับความ
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คิดเห็นของเด็ก ใชเ้หตุผลในการอบรมสั่งสอน การปลูกฝังวินัย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเคารพกฎระเบียบ

ในสังคม โดยการเนน้ท่ีพฤตกิรรมท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสังคมของเด็กเป็นส าคัญจะ

มีผลเชิงบวกต่อพัฒนาการเด็ก (Isaranurug S.,et al., 2007) สอดคล้องกับการศึกษาของ Nanthamongkolchai S. และ

คณะ (2010)  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตอ่ความรู้ การปฏิบัติของมารดาและพัฒนาการเด็กอายุ 1-3 ปี 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2553 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่ง

เป็นมารดาท่ีมีบุตรพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง มารดาในกลุ่มทดลองมีความรู้  

การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาการเด็กสูงกว่าก่อนการทดลอง และความรู้การปฏิบัติของ

มารดาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาการเด็กอายุ 1-3 ปี ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่าง

กัน แสดงว่า การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยจัดโปรแกรมท่ีเหมาะสมให้กับมารดาซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก จะช่วยท าให้

พัฒนาการของเด็ก ซึ่งแต่เดิมมีโอกาสล่าช้ากว่าปกติกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ และนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Nanthamongkolchai S. และคณะ (2007) ท่ีพบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี 

โดยเด็กท่ีถูกเลีย้งดูแบบผสมมโีอกาสท่ีจะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยเป็น 1.9 เท่า ของเด็กท่ีถูกเลี้ยงดูแบบวินัยเชิงบวกและ

ประชาธิปไตย ท่ีเน้นการให้ความรัก ความอบอุ่น การมีเหตุผล รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก นั่นคือ

พัฒนาการของเด็กเป็นผลกระทบท่ีผ่านโดยตรงจากกระบวนการอบรมเลีย้งดูของผู้เลีย้งดูเด็ก  

ภายหลังจากท่ีกลุ่มทดลองได้อบรมโปรแกรมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  

6 เดอืน พบวา่ กลุ่มทดลองมีระดับทักษะสมองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p < .001) ท้ังนี้เนื่องจาก 

โปรแกรมการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน มกีาระบุเป้าหมายชัดเจนว่า หากเลี้ยงดูด้วยวิธีการ

เชงิบวก แตล่ะกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง หรือ EF ด้านใดบ้าง (5 ด้านหลัก คือ ความจ าเพื่อใช้งาน (Working Memory), 

การย้ังคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), การยืดหยุ่นความคิด (Shift),  การวางแผนและการจัดการท างานให้ส าเร็จ 

(Planning and Organizing), และการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)) ซึ่งเมื่อกลุ่มทดลองมีการใช้วินัยเชิงบวกอย่าง

ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมองขั้นสูง สอดคล้องกับ Meltzer and Kalyani Krishnan (2008) พบว่า ทักษะ

สมองขั้นสูง หรือ EF จะท าหน้าที่ก ากับพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมายของบุคคลนั้นๆ ชี้ให้เห็นถึงสิ่งท่ีบุคคลพึงกระท าให้

เหมาะสมกับบริบท โดยค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา รวมถึงสถานการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นตามมาด้วย โดย 

EF ท่ีด ีจะขึน้อยูก่ับการเลีย้งดูดว้ยเหตุผล และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการคิดและตัดสินใจ การเลี้ยงดูด้วย

วินัยเชิงบวก จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการวางแผน การคิดก่อนท า (Response inhibition) การจัดระบบการด าเนินงาน การฝึก

ความมุง่มั่น และความยืดหยุ่น ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะ EF ในเด็กได้ (KinderCare Learning Center, 2015) นอกเหนือจาก

การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกแล้ว  สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม บุคคลท่ีอยู่รอบตัวเด็ก จะมีผลต่อ 

การพัฒนาทาง EF ของเด็ก เนื่องจากประสบการณ์ของเด็ก ถูกก าหนดโดยพื้นท่ีสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก (Chawla, 

2002) ห้องเรียนจะเป็นพื้นท่ีโปรดปราณของเด็ก เป็นท่ีสนับสนุนส่งเสริมความเป็นอิสระ การเข้าสังคม การแสดงออก 

และการส่งเสริมการส ารวจค้นหาอย่างสร้างสรรค์ (Strong-Wilson, Teresa; Ellis, Julia, 2007) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู 

ในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม ไมป่ลอดภัย ไมม่กีิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนทางสังคม ผลการประเมินทางด้านทักษะสมอง 

EF จะด้อยกวา่เด็กท่ีเตบิโตมาในสภาพแวดล้อมท่ีด ี(Talwar, V., Carlson, S. M., & Lee, K., 2011) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

84 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังนี้ พบว่า การเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลต่อการส่งเสริม

พัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย อธิบายได้ว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยและระดับทักษะสมองขั้นสูง หรือ EF 

ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของครอบครัว ผู้เลี้ยงดูเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นท่ี แสดงว่า การส่งเสริม

พัฒนาความรู้ เร่ือง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยวินัยเชิงบวกให้แก่พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กยังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น 

การท่ีจะแก้ไขพัฒนาการล่าช้าแก่เด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย และการส่งเสริมระดับทักษะสมอง

ขั้นสูง เพื่อให้เด็กสามารถก ากับควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียนและการท างานของเด็ก ควรท่ีจะด าเนนิการในเร่ืองตอ่ไปนี้ 

1. ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เน้นกระบวนการให้ความรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้วินัย 

เชงิบวก สามารถใชว้นิัยเชงิบวกในการเลีย้งดูลูกได้อยา่งต่อเนื่อง  

2. ขยายผลโดยการประสานงาน สนับสนุน และเผยแพร่การจัดโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกร่วมกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง ป้องกันภาวะพัฒนาการช้าไม่สมวัย ปัญหา

พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม และเผยแพร่ไปยังชุมชนพื้นท่ีอื่นๆ 

3. ควรมกีารวจิัยโดยการตดิตามการคงอยูข่องการเลีย้งดูดว้ยวินัยเชิงบวก พัฒนาการ และระดับทักษะสมอง โดย

ใชเ้วลาศกึษาอยา่งนอ้ย 1 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาของการคงไวซ้ึ่งพฤติกรรม (maintenance stage) 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการประเมิน Intelligence Quotient (IQ) และ Emotional Quotient (EQ) เนื่องจาก ในการ

ส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กไทย จ าเป็นตอ้งพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา และทักษะ

ด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูง 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาผลของการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการ

ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จ.

นครราชสีมา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับการให้ความรู้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก และพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนให้ตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสภาพแวดล้อมในชุมชน เพื่อสร้าง

เสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 

การศึกษาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นท่ี 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและเด็ก 2 – 5 ปี 

ทุกท่านท่ีอนุญาตให้สอบถามข้อมูล ประเมินพัฒนาการ และระดับทักษะสมองขั้นสูง รวมถึงร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม

โปรแกรมการเลีย้งดูดว้ยวนิัยเชงิบวก ร่วมกับการมสี่วนร่วมของชุมชน ท าให้การวจิัยคร้ังนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังว่า ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล ในการให้ข้อเสนอต่อผู้

บริหารงานสาธารณสุข ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมท้ังผู้ปกครองและ

ผู้ดูแลเด็กตอ่ไป 
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การพัฒนาวธิีโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงอย่างง่ายเพื่อวเิคราะห์ตัวอย่าง

เครื่องดื่มที่มีสารกลุ่มเมทลิแซนทนีและจ าหน่ายในประเทศไทย 

Development of a simple HPLC method for the analysis of methylxanthine-

containing beverages available in Thailand 

สุดาพร วงค์วาร1* สกาวรัตน์ ทับทองหลาง1 และนันทกา โกรานา1 

Sudaporn Wongwan1*, Sakawrat Tabtonglang1 and Nantaka Khorana1 

บทคัดย่อ 

 สารอนุพันธ์เมทิลแซนทีนเป็นสารท่ีพบได้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มให้พลังงาน ช็อกโกแล็ต ชาและกาแฟ เป็นต้น 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จากนั้นท าการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ และท าการวิเคราะห์สาร

ตัวอยา่งด้วยวธีิโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดปริมาณของสารอนุพันธ์เมทิลแซน

ทีน ได้แก่ คาเฟอีน ธีโอโบรมีน และธีโอฟิลลีน ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดของประเทศ

ไทย การแยกสารดังกลา่วเกิดขึ้นบนคอลัมนช์นิด C18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.6 มิลลิเมตร ความยาวของ

คอลัมน์เท่ากับ 250 มิลลิเมตร และขนาดอนุภาคเท่ากับ 5 ไมโครเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้เมทา

นอลและน้ าในอัตราส่วน 40 ต่อ 60 โดยปริมาตร เป็นวัฏภาคเคลื่อนท่ี อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนท่ีเท่ากับ 1.0 

มิลลิลิตรต่อนาที และท าการตรวจวัดสารท่ีความยาวคลื่นเท่ากับ 272 นาโนเมตร วิธีวิเคราะห์ท่ีได้สามารถตรวจวัด

สารธีโอโบรมนี ธีโอฟิลลีน และคาเฟอีนได้พร้อมๆกัน โดยมีระยะเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์สารท้ังหมดเท่ากับ 8 นาที

ต่อหนึ่งตัวอย่าง และมีค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีตรวจวัดสารได้คือ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร กราฟมาตรฐานของสาร

สารธีโอโบรมนี ธโีอฟิลลนี และคาเฟอีนในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 0.01 ถึง 300 มลิลกิรัมต่อลิตรซึ่งเป็นเส้นตรงและ

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากกว่า 0.999 ส าหรับทุกกราฟ ร้อยละความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ท าการศึกษาท่ี

ความเข้มข้นต่ า (10 มลิลกิรัมต่อลิตร), กลาง (150 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสูง (250 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งค านวณได้มี

ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 96 ถึง 105 ส่วนการทดสอบความแม่นย าของวิธีวิเคราะห์ท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, 

150 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค านวณหาร้อยละสัมประสิทธ์ิของการแปรผันในการวิเคราะห์

วันเดียวกันและในการวิเคราะห์ต่างวันกันมีค่าน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นส าหรับทุกความเข้มข้น จากนั้นน าวิธีท่ีผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์แล้วนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างท้ังหมด 20 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถ

ตรวจวัดสารธีโอโบรมีน ธีโอฟิลลีน และคาเฟอีนในตัวอย่างเคร่ืองดื่มได้ในปริมาณท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มท่ีน ามาวิเคราะห์ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์ท่ีพัฒนาขึ้นจึงเป็นวิธีท่ีง่าย มีความไว รวดเร็ว และมี

ความแมน่ย าในการตรวจวัดสารอนุพันธ์เมทิลแซนทนีในผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่ม  

ค าส าคัญ:  เมทิลแซนทนี, คาเฟอีน, ธโีอโบรมนี, ธโีอฟิลลนี, เครื่องดื่ม 

                                                 
1 Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, 

Phitsanulok Province, 65000 
1  Division of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmaceutical Sciences, University of Payao, Phayao Province 56000 
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Proceeding พะเยาวิจยั 8 

88 

Abstract  

 Methylxanthine derivatives are widely found in coffee, tea, chocolate, and energy drinks. They showed 

various pharmacological effects, so that the amount of methylxanthines is controlled by the government section. 

Purposes of the study were to develop and validate a high-performance liquid chromatographic method for the 

determination of methylxanthine derivatives focusing on caffeine, theobromine and theophylline levels in 

methylxanthine-containing beverages available in Thai supermakets. The separation was performed on a C18-

column (4.6 × 250 mm i.d., 5-µm particle size) at 25ºC, with a mobile phase containing methanol-water 

(40:60, v/v). The flow rate was 1.0 mL/min and all analytes were detected at UV wavelength 272 nm. The 

method allowed the simultaneous determination of theobromine, theophylline, and caffeine with the total analysis time 

of 8 min and the detection limits of 0.001 mg/L. Correlation coefficients obtained from the calibration curves in 

the linear range of 0.01 – 300 mg/L were greater than 0.999 for all compounds. The accuracy evaluated at low 

(10 mg/L), medium (150 mg/L) and high (250 mg/L) concentrations was ranged between 96 – 105% for all compounds. 

The intra-day and inter-day precision were determined using QC samples at concentrations of 10 mg/L, 150 mg/L  

and 250 mg/L. The relative standard deviation (RSD) was less than 5% for all compounds. The validated method was 

subsequently applied for the assay of 20 different beverage samples. The peaks of theobromine, theophylline 

and caffeine could be found with different quantities depending on the type of samples. Therefore, the analytical 

method is proved to be a simple, sensitive, rapid and reproducible method that is suitable for the simultaneous 

determination of methyxanthine derivatives in beverages. 

Keywords: methylxanthine, caffeine, theobromine, theophylline, beverage 
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Introduction 

 Methylxanthines are heterocyclic organic compounds which have the chemical structure as a condense-ring 

between pyrimidinedione and imidazole rings [1]. Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine), theophylline (1,3-dimethylxanthine) 

and theobromine (3,7-dimethylxanthine) (Figure 1) are the most relevant naturally occurring methylxanthines 

that can be naturally found in coffee, tea, and cocoa. In addition, theobromine and theophylline are the major 

demethylated byproduct of caffeine that occurs when caffeine is metabolized by cytochrome P450 in the liver. 

 

 
Figure 1 Chemical structures of investigated compounds.  

Caffeine is a stimulant on a central nervous (CNS) and cardiovascular system, possesses mild diuretic properties, and 

diastolic blood pressure in the smooth muscles [1-2]. Theophylline is commonly used in the treatment of bronchial 

asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Theophylline has a diuretic property that is similar to caffeine 

and theobromine. Chronic use of theophylline can cause a toxicity due to its narrow therapeutic index [1, 3]. 

Theobromine presents similar stimulating effects to caffeine, but it has a lesser degree and it does not affect the 

CNS [1, 3]. Theobromine is mainly prevalent in chocolate, however it can be presented in teas and cola nuts [3]. 

Caffeine is mainly found in coffee, thus coffee has been one of the most consumed beverages worldwide. In 

recent years, coffee and tea have become the popular beverages in Thailand, especially in youth and young adults 

because they can provide a burst of energy and stay active. However, caffeine has the drawbacks as well. 

Prolonged use of caffeine can lead to an addiction that can subsequently cause withdrawal symptoms including 

headaches, fatigue, decreased attention, and general irritability [1-2]. The caffeine limits of 71 milligrams per 12 

ounces for cola-type beverages and up to 200 milligrams per dose every 3 to 4 hours for over-the-counter drugs 

are recommended by the U.S. Food and Drug Administration [4]. In Canada, the caffeine intake lower than 85 

mg/day has been recommended for the children aged between 10 – 12 years old [5]. In Thailand, there is a 

notification of Ministry of Public Health that finished aqueous coffee products must not contain more than 100 mg of 

caffeine in 100 ml of the coffee solution, not more than 15 mg/100 ml for beverages in sealed containers (i.e. cola 

drinks), not more than 50 mg/container for berverages spiked with caffeine (i.e. energy drinks), and the content of 

caffeine in instatant tea solution is not limited [6]. To the best of our knowledge, the content of all three 

methylxanthines in commercial beverages in Thailand has never been previously investigated. Therefore, the aim of 

our study was to develop a simple and rapid HPLC method for an assay of caffeine, theobromine and theophylline 

contents in coffee, tea, energy and chocolate drinks that are available in local Thai supermarket.  
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Materials and Methods 

Chemicals 

 Caffeine, theobromine and theophylline were purchased from Sigma/Aldrich, Germany. Methanol and 

acetonitrile were of HPLC grades and obtained from RCI Labscan, Thailand.  

Instrumentation and chromatographic conditions 

 HPLC was performed on a Shimadzu (Japan) system, UV/VIS detector, an oven, and an auto-sampler. The 

system was controlled by Class VP software. The separation was carried out on a C18-column (Phenomenex, 250 

mm × 4.6 mm i.d., 5-µm particle size) at 25ºC, with a mobile phase containing methanol-water. The mobile phase 

consisted of methanol and double-distilled water (40:60, v/v) with a flow rate of 1.0 ml/min and the injection volume 

of 20 µl. All analytes were detected at UV wavelength 272 nm. All solutions were degassed and filtered through 0.45 

µm pore size filter prior to use. The total run time was 8 min.  

Preparation of standard solution 

 The reference standards of caffeine, theobromine and theophylline were accurately weighed in a 50 ml 

volumetric flask and dissolved with the mobile phase to obtain a stock solution of 1 mg/ml. A stock solution was 

subsequently diluted to desired amount with the mobile phase. Prior to injection, the solution was filtered 

through 0.45 µm nylon membrane filters. 

Preparation of tested sample 

Solution: The amount of 2 ml aqueous sample was pipetted in a 10 ml volumetric flask and adjusted to volume 

with the mobile phase. 

Powder: Coffee and tea powders as well as grounded coffee were weighed to an amount as showed on the 

label, and dissolved in 150 ml of hot water. The solution was stirred and allowed to cool at room temperature. Then, 2 ml 

of the solution was subsequently pipetted in a 10 ml volumetric flask and adjusted to volume with the mobile phase. 

Sachets: Japanese green tea sachets were immersed in 150 ml of hot water for 3 min. The sachets were subsequently 

removed and the solution was allowed to cool at room temperature. Then, 2 ml of the solution was pipetted in a 10 ml 

volumetric flask and adjusted to volume with the mobile phase.  

 All solutions were filtered through 0.45 µm nylon membrane filters prior to injection. 

Method development 

 With regard to the literature reviews, the separations of caffeine, theobromine and theophylline carried out on 

a RP-HPLC were achieved employing various UV wavelength and various ratios of water and methanol with or 

without acids as a mobile phase [7 - 10]. Therefore, the UV wavelength and the ratios of water and organic solvents 

including methanol and acetonitrile were investigated.  

Method validation 

 The optimized method was validated in accordance with International Conference on Harmonization guidelines 

(ICH guideline Q2(R1) for validation of analytical procedures [11]. 
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Specificity 

The triplicate of the mobile phase was injected. The co-elution peak was subsequently determined. The 

interfering peaks should not be detected at the retention times of the investigated compounds. 

The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ)  

 LOD and LOQ were estimated from the peak responses using the signal-to-noise ratio of 3:1 and 10:1 for LOD 

and LOQ, respectively. Standard solutions containing various concentration of caffeine, theobromine and theophylline 

were diluted and analyzed. 

Linearity and range 

 The method was validated over the concentration range of 0.01 mg/L – 300 mg/L for caffeine, theobromine and 

theophylline. The spiked standard solution of caffeine, theobromine and theophylline in the mobile phase at concentrations 

0.01, 1, 50, 100, 200 and 300 mg/L were prepared and analyzed. The Linearity was estimated by unweighted linear 

regression using the least-squares method.  

Accuracy 

 The accuracy determines the closeness between the true values and the estimated values. The accuracy was 

investigated at a low concentration, a medium concentration, and a high concentration of the analytes using standard 

addition method. Spiked quality samples containing 10, 150, and 250 mg/L of caffeine, theobromine and theophylline 

were prepared in six replicates and subsequently analyzed. The recoveries of caffeine, theobromine and theophylline 

were calculated. 

Precision  

Precision of the analytical method was determined by repeatability (intra-day precision) and 

intermediate precision (inter-day precision). The repeatability was performed by injection of six replications of 

each quality sample containing 10, 150, and 250 mg/L of caffeine, theobromine and theophylline within one 

day. The inter-day precision was performed by analyzing six replications of quality samples on three consecutive 

days. The relative standard deviation (RSD) was calculated for intra-day and inter-day precision.  

Results  

Method development 

Standard solutions containing caffeine, theobromine and theophylline were subjected to the 

determination of the wavelength at the maximum UV absorbance using a UV/VIS spectrophotometer. UV 

spectrums were showed as follow in Figure 2. UV wavelength at 272 nm was considered as a max for the 

determination of caffeine, theobromine and theophylline in analytical samples. 
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Figure 2 UV spectrum of a) 0.01 mg/ml of caffeine, b) 0.01 mg/ml of theophylline, and c) 0.01 mg/ml of theobromine 
 

 Mobile phases containing methanol and water at ratios 50:50 v/v and 40:60 v/v as well as a 40% of 

acetonitrile in water were evaluated. A co-elution of theobromine and theophylline was detected when the mobile 

phase comprising of acetonitrile and water (40:60%, v/v) was used to separate a standard solution of methylxanthine 

derivatives as showed in Figure 3a. The ratios of acetonitrile and water were subsequently varied but the co-elution 

peaks could not be separated, moreover the use of high content of acetonitrile in the mobile phase could decrease the 

solubility of methylxanthines. Therefore, the separation of methylxanthine derivatives was conducted by the mobile 

phase consisted of methanol and water. The baseline separation of caffeine, theobromine and theophylline could be 

achieved using the mobile phase containing either 50% or 40% of methanol in water (Figure 3b – 3c). The resolution 

of the peaks and tailing factors were calculated. Peak symmetry with the resolution of above 5.0 was obtained by the 

use of 40% v/v methanol in water as the mobile phase, thus this mobile phase was selected for the determination of 

caffeine, theobromine and theophylline in sample beverages. 

272.5 nm 

271 nm 

a) 

b) 

c) 

272.5 nm 
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Figure 3 The chromatogram of standard solution containing caffeine, theobromine and theophylline. The mobile phase 

consisted of a) acetonitrile: water (40:60, v/v), b) methanol: water (50:50, v/v), and c) methanol: water (40:60, v/v) 

(Experimental conditions: RP C18-column, 25ºC, 1 ml/min, UV detection at 272 nm, and injection volume 20 µl) 

Method validation 

Specificity  

There was no interfering peak in the mobile phase. 

The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ)  

LOD of the assay was 0.001 mg/L. LOQ determined at the signal-to-noise ratio greater than 10 was 0.01 mg/L.  

Linearity and range 

a) 

b) 

c) 
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The linearity of the concentration range was performed by the correlation coefficient (r2). The correlation 

coefficient of all calibration curve were greater than 0.999. The linear equations were expressed in Figure 4a – 4c. 
 

 

 

 
 

Figure 4 Calibration curve of a) Caffeine, b) theobromine, and c) theophylline. 

Accuracy 

 Percentage of accuracy or recovery was less than 105% for all investigated compounds. The results were 

summarized in Table 1.  
 

Table 1 Accuracy of the assay (N = 9). 

Compounds %Accuracy 

10 mg/L 150 mg/L 250 mg/L 

Theobromine 104.12 99.17 99.59 

Theophylline 102.88 100.74 96.57 

Caffeine 97.03 101.23 99.77 
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Precision 

 %RSD obtained from the repeatability (intra-day) and inter-day precision was summarized in Table 2. %RSD 

of all QC samples was not exceeded 5% that was acceptable. 
 

Table 2 Precision of the assay (N = 6). 

Compounds Intra-day precision (%RSD) Inter-day precision (%RSD) 

10 mg/L 150 mg/L 250 mg/L 10 mg/L 150 mg/L 250 mg/L 

Theobromine 1.59 1.99 0.35 4.06 4.49 3.10 

Theophylline 3.83 1.14 0.27 3.11 4.82 1.10 

Caffeine 0.88 1.17 0.36 1.04 3.09 1.46 
 

Sample analysis 

 Beverages were randomly bought from Thai local supermarket, except the green tea sachet was bought 

from Japan. The contents of theobromine, theophylline and caffeine in sample beverages were summarized in Table 

3 and 4. Examples of chromatograms of sample beverages were showed in Figure 5.   
 

Table 3 Sample analysis (N = 3). 

Sample 
Concentration (mg/L) 

Theobromine Theophylline Caffeine 

Thai tea (Number one brand) 0.00 0.00 41.65 

Oishi Kabusecha (low sugar) 0.00 0.00 22.43 

Oishi Green Tea Honey lemon 2.35 1.15 21.16 

Green tea Blendy (AGF brand) 0.19 0.00 21.00 

Lipton Lemon Ice Tea 1.39 0.00 19.24 

Japanese green tea sachet 0.09 0.00 18.14 

Oishi Green Tea (Sugar free) 0.00 0.00 16.45 

Puriku White Tea 0.00 0.00  1.74 

Coca Cola 0.16 0.00 17.62 

Sprite <LOQ <LOQ <LOQ 

Ovaltine (Instant powder) 51.95 0.00 4.04 

Lipovitan-D 0.00 0.00 96.06 

M-150 5.66 0.00 65.06 

BON Café Mocca Ground 0.00 0.00 274.47 

Nescafe’ Gold 6.22 0.00 170.24 

Nescafe’ Espresso Roast 24.51 0.00 158.63 

Birdy Robusta 7.56 0.00 120.18 

Moccona coffee 0.00 0.00 118.32 

Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma 15.62 0.00 107.88 

Cofe  61.45 8.86 66.12 
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Table 4 Contents of theobromine, theophylline, and caffeine per container or serving unit. 

Sample 
Content (mg) Container/labelled serving 

units Theobromine Theophylline Caffeine 

Thai tea (Number one brand) 0.00 0.00 31.24 4 g in water 150 ml 

Oishi Kabusecha (low sugar) 0.00 0.00 56.08 500 ml / bottle 

Oishi Green Tea Honey lemon 2.93 1.43 26.46 250 ml / bottle 

Green tea Blendy (AGF brand) 0.09 0.00 10.50 0.8 g in water 150 ml 

Lipton Lemon Ice Tea 2.26 0.00 31.26 325 ml / bottle 

Japanese green tea sachet 0.07 0.00 13.60 4 g in water 150 ml 

Oishi Green Tea (Sugar free) 0.00 0.00 31.25 380 ml / bottle 

Puriku White Tea 0.00 0.00 3.04 350 ml / bottle 

Coca Cola 0.27 0.00 28.63 325 ml / can 

Sprite 0.00 0.00 0.00 200 ml / bottle 

Ovaltine (Instant powder) 38.96 0.00 3.03 20 g in water 150 ml 

Lipovitan-D 0.00 0.00 48.03 100 ml / bottle 

M-150 4.25 0.00 48.79 150 ml / bottle 

BON Café Mocca Ground 0.00 0.00 205.85 10 g in water 150 ml 

Nescafe’ Gold 5.29 0.00 144.71 5 g in water 170 ml 

Nescafe’ Espresso Roast 22.06 0.00 142.76 180 ml / can 

Birdy Robusta 6.80 0.00 108.16 180 ml / can 

Moccona coffee 0.00 0.00 88.74 2 g in water 150 ml 

Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma 10.15 0.00 70.12 19.4 g in water 130 ml 

Cofe  61.45 8.86 66.12 200 ml 
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Figure 5 Chromatogram of a) Thai tea (Number one brand), b) Coca cola, c) Ovaltin, d) M-150,  

and e) Nescafe’ 3 in 1 Rich Aroma. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Discussion and conclusion 

A simple, sensitive, rapid and reproducible HPLC method was developed. The optimized HPLC 

conditions comprised of a C-18 column (250 mm × 4.6 mm i.d., 5-µm particle size), column temperature 25ºC, 

UV 272 nm, flow rate 1.0 ml/ml, and injection volume 20 µl. The mobile phase consisted of methanol and water 

(40:60, v/v). Theobromine, theophylline, and caffeine could be determined simultaneously by the optimized 

method with the total run time of 8 min.   

The developed method was subsequently validated for the linearity and range included specificity, 

LOD, LOQ, accuracy, and precision in accordance with the ICH guideline (Q2R1). The correlation coefficient of all 

calibration curves was greater than 0.999 indicating a sufficient linearity of the calibration ranges. The LOD and 

LOQ of the method were 0.001 mg/ml and 0.01 mg/ml, respectively. Accuracy and precision of the method 

were evaluated by %accuracy and %RSD. Percentage of Accuracy and RSD of all QC samples were within the 

acceptable range (below ±5%).  

The validated method was successfully applied for the determination of methylxanthine derivatives in 

sample beverages. Caffeine was found in most samples, while theobromine could be detected in some tea, 

coffee, and mainly found in chocolate drinks. Coffee contained high amount of caffeine and the highest content 

of caffeine was found in grounded coffee (also known as fresh coffee).  Theophylline could be detected in most 

samples at low level, excepted in Oishi Green Tea Honey lemon and Cofe that could be quantified. Peaks of 

caffeine including theobromine and theophylline could be detected in Sprite sample, but their peak responses 

were lower than LOQ of the assay. The amount of caffeine in caffeine-containing aqueous drinks was not more 

than 100 mg/100 ml, caffeine in cola drinnks was not greater than 15 mg/100 ml, and energy drinks contained 

not more than 50 mg of caffeine per container that were complied with the notification of the Ministry of Public 

Health of Thailand. In healthy people, it is recommended to consume caffeine up to 400 mg per day to avoid 

the adverse effects [12]. Extensive daily caffeine intake can lead to the adverse effects, such as, headache, 

drowsiness, anxiety, nausea as well as an increase of blood pressure [12]. Cola and chocolate drinks also contain 

caffeine, therefore the consumption of these beverages in children should be limited.   

The developed and validated method is proved to be a suitable analytical method for the routine assay 

of theobromine, theophylline, and caffeine in beverages. The method can further be applied for the quality 

control of coffee seeds and tea or qualitative of medical application.  
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ผลของการให้ความรู้ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขาที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

Effect of Guideline Daily Amount (GDA) Knowledge on Food Behavior Change in 

Malnourish Hill-tribe Students 
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Naritsara Phanthurat1* Chomnad Sighan1 Natthaphon Thatsanasuwan1 Yupa Chanwikrai1 Surasak 

Chaikhiandee1 and Wittawat Sajjapong1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน

ชาวเขาท่ีมีภาวะทุพโภชนาการภายหลังการได้รับความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีศึกษาคือนักเรียนชาวเขาก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการจ านวน 77 คน 

ระยะเวลาในการให้ความรู้ 3 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน และหลังการให้ความรู้ โดยใช้แบบสอบถามการบริโภค

อาหาร แบบทดสอบความรู้ดา้นโภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็ม ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้

ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังการให้ความรู้เร่ือง

โภชนาการดีขึ้น โดยลดความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง และน้ าตาลสูง รวมถึงเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ท่ีไม่

ผ่านการแปรรูปมากขึ้น และได้รับพลังงาน และสารอาหารในปริมาณใกล้เคียงกับการบริโภคอาหารส าหรับคนไทยใน

เด็กอายุ 9-12 ปี จากองค์ความรู้ก่อนการศึกษา พบว่าเด็กวัยเรียนไม่มีความรู้ด้านโภชนาการ โดยเฉพาะการอ่าน

ฉลาก จึงสง่ผลท าให้การเลอืกรับประทาน หรือซื้ออาหารไมเ่หมาะสมตอ่ร่างกาย เมื่อได้ใช้สื่อ และให้ความรู้เร่ืองการ

อ่านฉลากโภชนาการแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านฉลาก และสามารถอ่านฉลาก

โภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็มได้ สามารถเลอืกอาหาร หรือขนมได้อยา่งเหมาะสม   

ค าส าคัญ: ฉลากโภชนาการ, ฉลากหวาน มัน เค็ม, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, เด็กวัยเรียน, ภาวะทุพโภชนาการ 
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Abstract 

This study aimed to evaluate the food behavior change of Malnutrition Hill-tribe Students after 

provide Guideline Daily Amount Knowledge. Subjects were 77 of grade 5 and 6 malnutrition hill-tribe students. 

Data were collected by using behavior food questionnaires and pre-posttest GDA reading. The study conducted 

within 3 months. Results showed that after the intervention, the knowledge score of Guideline Daily Amount 

reading were significantly higher than before intervention (p<0.05) that affect to the positive food behavior of 5 

and 6 malnutrition hill-tribe students such as decrease food intake of high fat and sugar but high intake of 

vegetable and non-process fruit. Moreover, the energy and nutrient intake of subject were nearby Thai 

Recommended Daily Intakes. The previous study showed that, the school age that did not nutrition knowledge, 

especially nutrition label reading affect to their snack or beverages selection. On the other hand, the Guideline 

Daily Amount and nutrition label reading media could be helpful in improving snack or beverages selection. 

Keywords: Nutrition label, Guideline Daily Amount, food behavior, School age, malnutrition 

บทน า 

เด็กวัยเรียนเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 6-12 ปี เป็นวัยท่ีมีความต้องการพลังงาน และสารอาหารอย่าง

เพยีงพอ และเหมาะสมท้ังในปริมาณ และสัดส่วน เพื่อน าไปใช้การการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ และ

พัฒนาการตา่ง ๆ เนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองในการเลือกซื้ออาหารรับประทานเองได้ และใช้

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กวัยนี้ประกอบด้วย สังคมเพื่อน, 

การจัดบริการอาหารในโรงเรียน, สื่อโฆษณา และสิ่งแวดลอ้มในครอบครัว (1) 

จากผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 

สุขภาพเด็ก พบว่าเด็กไทยอายุ 1-14 ปี ยังคงมีภาวะโภชนาการท้ังขาดและเกิน โดยมีความชุกภาวะน้ าหนักเกินและ

อ้วนคิดเป็นร้อยละ 8.7, มีภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์ และน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 4.4 และ 4.1 ตามล าดับ  

มคีวามเสี่ยงตอ่สุขภาพท่ีไม่แข็งแรง และระดับเชาวปั์ญญาที่ส่งผลตอ่คุณภาพประชากรในอนาคต (2) จากการส ารวจ

สุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนจังหวัดพะเยา ปี 2555-2558 พบว่า เด็กนักเรียนประถมมีภาวะน้ าหนัก

ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยพบมากท่ีสุดในอ าเภอภูซาง คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาอ าเภอแม่ใจ ร้อยละ 19 อ าเภอปงและ

อ าเภอเชยีงค า รอ้ยละ 18 และอ าเภอเชยีงม่วน ร้อยละ 13 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน และอ้วนขั้น

รุนแรง พบมากท่ีสุดในอ าเภอจุน ร้อยละ 45, อ าเภอเชียงม่วน ร้อยละ 42, อ าเภอดอกค าใต้ ร้อยละ 32 และอ าเภอ  

แมใ่จ ร้อยละ 31 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนจังหวัดพะเยา คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ตัวเด็กเอง และปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น ครอบครัว อาหารรอบโรงเรียน สหกรณใ์นโรงเรียน และอาหารกลางวันใน

โรงเรียน เนื่องจากเด็กนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจ าวันอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นการบริโภคอาหารภายใน

โรงเรียนจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกซื้อขนม หรืออาหารต่าง ๆ จากร้านค้า หรือสหกรณ์ภายใน 

และนอกโรงเรียน  

จากผลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กที่มีอายุ 6-14 ปี 

เป็นวัยท่ีมีการบริโภคอาหารว่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.2 โดยมีความถี่ในการการบริโภคขนมทานเล่น หรือขนม 

กรุบกรอบมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52.1 ของอาหารท่ีบริโภคต่อวัน และเป็นวัยท่ีเลือกซื้ออาหาร 
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โดยนกึถึงความชอบเป็นหลักมากกวา่คุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 19.3 [3] ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อขนม

ทานเล่น หรือขนมกรุบกรอบของเด็กวัยเรียนในระดับบุคคล คือ ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคขนม 

ขบเคีย้ว โดยเฉพาะเร่ืองการอา่นฉลากโภชนาการ [4] นอกจากนี้มีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พบว่า 

เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารว่างอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 38.75 และมีทักษะในการเลือกซื้ออาหารว่างอยู่ใน

ระดับปานกลาง และควรปรับปรุง ร้อยละ 61.50 และ 0.50 (5) 

ผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม แก่เด็ก

วัยเรียนชาวเขาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรม

ด้านการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนชาวเขาท่ีมีภาวะทุพโภชนาการภายหลังการได้รับความรู้ด้านโภชนาการ 

และการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม อีกท้ังยังถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ประกอบอาหาร ครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนชาวเขาได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดอีย่างย่ังยนื  

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 

นักเรียนชาวเขา (ชนเผ่ามง้ หรอือาข่า) ท่ีก าลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 และ 6 (อายุ 11-12 ปี)  

ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (ค่าดัชนีมวลกาย < 18 kg/m2) ท่ีอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 จ านวน 77 คน 

 การเลือกตัวอย่าง 

 1. เกณฑก์ารคัดเข้า (Inclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย 

- อาสาสมัครนักเรียนชาวเขาก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 (อายุ 11-12 ปี) ท่ีมีภาวะ

ทุพโภชนาการ (ค่าดัชนมีวลกาย < 18 kg/m2) ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาพะเยา

เขต 1 และเขต 2 

- อาสาสมัครนักเรียนท่ีมีชนเผ่าเป็นชาวเขา 

- สามารถสื่อสาร ได้แก่ การฟัง พูด อา่นและเขียนได้ด ี 

2. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย 

- ผู้ท่ีไม่สามารถให้ขอ้มูลงานวจิัยได้ 

- ผู้ท่ีมีความบกพร่องด้านสตปัิญญา 

- ผู้ท่ีไม่ยินยอมเข้าร่วมวจิัย 

3. เกณฑ์การให้อาสาสมัครออกจากการทดลอง (Withdrawal of participant criteria) 

- อาสาสมัครไมส่ามารถมาตามนัดได้ตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป 

- อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง 

4. เกณฑ์การยุตโิครงการ (Termination of study criteria) 

- ไมส่ามารถรับอาสาสมัครได้ครบสองในสามของขนาดตัวอย่างท่ีค านวณไว้ใน 1 ปี 
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เครื่องมอืที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรอบรวมขอ้มูล เพื่อการศึกษาการวจิัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมวจิัย ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนักตัว 

   ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณพ์ฤตกิรรม และความถี่ของการบริโภคอาหาร  

2. แบบทดสอบความรู้ดา้นโภชนาการ (pre-post test) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การส ารวจพื้นที่ และหาข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 การส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย เป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีการเก็บรวบรวมโดย

เจ้าหนา้ที่ของโรงเรียน โดยในโครงการนี้จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มงานด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 ท่ีมีนักเรียนชาวเขาก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 

(อายุ 11-12 ปี) ที่มภีาวะทุพโภชนาการ (ค่าดัชนมีวลกาย < 18 kg/m2) 

2. การออกแบบ การพัฒนา และการหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพและการบริโภคอาหาร 

ส าหรับนักเรียน 

3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการให้ความรู้ ประกอบด้วย 

  3.1 การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย  

  3.2 การสอบถามพฤติกรรกการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหาร 

และแบบบันทึกการบริโภคอาหารยอ้นหลัง 24 ชั่วโมง  

  3.3 การทดสอบความรู้ดา้นโภชนาการ และการอา่นฉลาก หวาน มัน เค็ม (Pre test) 

4. ด าเนินการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ระยะเวลา 

3 เดือน โดยผู้วิจัยลงไปให้ความรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง คือเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน  

5. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายหลังการให้ความรู้ 

  5.1 การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย  

  5.2 การสอบถามพฤติกรรกการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหาร 

และแบบบันทึกการบริโภคอาหารยอ้นหลัง 24 ชั่วโมง  

  5.3 การทดสอบความรู้ดา้นโภชนาการ และการอา่นฉลาก หวาน มัน เค็ม (Post test)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงค่าจ านวน ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวเิคราะห์คุณค่าสารอาหารด้วยโปรแกรม INMUCAL V.3 วเิคราะห์ความแตกต่างของความรู้ทางโภชนาการ

ระหวา่งก่อน และหลังการด าเนนิงานวจิัยด้วยสถิต ิpaired T-test โดยมรีะดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากับ 0.05 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยคร้ังนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของ

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ีโครงการวิจัย 3/017/60 และท าการพทัิกษส์ิทธ์ิแกก่ลุ่มตัวอยา่งแล้วกอ่นด าเนนิการวิจัย 
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ผลการศึกษา 

1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขา 

 เด็กนักเรียนชาวเขาผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังหมด 77 คน เป็นนักเรียนชาย 46 คน และนักเรียนหญิง 31 คน โดย

นักเรียนชาวเขาส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง จ านวน 75 คน อาข่า 2 มีค่าดัชนีมวลกาย 17.91±3.31 กิโลกรัม/เมตร2 และ

นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการจากโรงเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.28 ดัง

ตารางที่ 1 

 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขาก่อนการเร่ิมโครงการพบว่า เด็กวัยเรียนชาวเขา

ส่วนใหญ่ได้รับพลังงาน และสารอาหารนอ้ยกว่าความตอ้งการในแต่ละวัน คิดเป็นร้อยละ 56.06 แต่ได้รับโซเดียมจาก

การบริโภคอาหารถึง 1602.99 มิลลิกรัม/วัน (ค่าปกติ < 1100 มิลลิกรัม/วัน) รวมถึงได้รับพลังงานจากแหล่งน้ าตาล

มากกวา่ 20.31 กรัมต่อวัน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

2. ผลการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังการให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการอ่านฉลาก 

หวาน มัน เค็ม 

ข้อมูล 
ทั้งหมด (n=77) 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

46 

31 

 

59.74 

40.26 

2. ชนเผ่า   

มง้ 75 97.40 

อาข่า 2 2.60 

3. น้ าหนักตัว (กโิลกรัม) 34.61±7.29 

4. ส่วนสูง (เซนตเิมตร) 136.72±8.69 

5. ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 17.91±3.31 

6. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการจากแหล่งใดบ่อย/

มากที่สุด 
  

โรงเรียน 18.69 24.28 

วทิยุ/ โทรทัศน์ 12.56 16.31 

อนิเตอร์เน็ต 12.56 16.31 

วทิยุชุมชน/หอกระจายข่าว 6.77 8.79 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล 11.60 15.06 

นติยาสาร/หนังสือพมิพ/์แผ่นพับ 8.69 11.29 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 6.12 7.96 
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จากการศกึษาผลของการได้รับพลังงานและสารอาหารจากแบบสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และ

แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารก่อน และหลัง พบว่าหลังการศึกษาผู้เข้าร่วมงานวิจัย (นักเรียนในโรงเรียน

ชัน้ประถมศึกษา 5 และ 6) ได้รับพลังงานท่ีควรได้รับจากอาหารในปริมาณใกล้เคียงกับการบริโภคอาหารส าหรับคน

ไทย (RDA) ในเด็กอายุ 9-12 ปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการได้รับสารอาหารท่ีให้พลังงาน คือ คาร์โบไฮเดรต และ

ไขมัน แต่การได้รับโปรตีนได้มากกว่าค่ามาตรฐานของค าแนะน าการบริโภคอาหารส าหรับคนไทย (RDA) ในเด็กอายุ 

9-12 ปี ท่ีก าหนดว่าควรได้โปรตนี 40 กรัมตอ่วัน นอกจากนี้การได้รับโซเดียมพบว่า หลังการศึกษาผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

(นักเรียนในโรงเรียนช้ันประถมศึกษา 5 และ 6) ได้รับโซเดยีมนอ้ยกว่าก่อนการศึกษา ร้อยละ 67 ดังตารางท่ี 2  

นอกจากนี้ผู้วจิัยได้เก็บขอ้มูลความถี่ในการบริโภคอาหารก่อน และหลังพบว่า ภายหลังการให้ความรู้เร่ือง

โภชนาการท่ีเหมาะสม ผู้เข้าร่วมงานวิจัยลดความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง และน้ าตาลสูง รวมถึงเพิ่มการ

บริโภคผัก ผลไม้ท่ีไม่ผ่านการแปรรูปมากขึ้น 
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 

การเก็บจากการบรโิภคอาหารกลางวัน และค าแนะน าการบรโิภคอาหารส าหรับคนไทย (RDA) ใน

เด็กอายุ 9-12 ปี (n=77) 

รายการ Mean ± SD (ก่อน) Mean ± SD (หลัง) RDA 

พลังงานและสารอาหารทีใ่หพ้ลังงาน    

พลังงานท่ีได้รับจากอาหาร (Kcal) 897.61 ± 379.08 1148.50 ± 415.78 1,600-1,700 

คารโ์บไฮเดรต (g) 116.72 ± 51.97 143.50 ± 59.77 255 

โปรตนี (g) 36.09 ± 15.01 51.36 ± 22.87 40 

ไขมัน (g) 31.55 ± 13.71 40.59 ± 29.68 57 

วิตามินและเกลือแร ่    

โซเดยีม (mg) 1602.99 ± 780.11 1075.38 ± 93.94  1100 

สารอาหารอื่นๆ    

น้ าตาล (g) 20.31 ± 20.05 12.72 ± 1.84  24 
 

3. ความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม  

จากการศกึษาความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5,6 ก่อน 

และหลัง พบว่า ภายหลังการให้ความรู้ กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้คะแนนมากกว่าก่อนการศึกษาคิดเป็น

ร้อยละ 95 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความรูด้้านการอา่นฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม ก่อนและหลังการศกึษา 

ค่าเฉลี่ย (คะแนน) ก่อน หลัง p-value 

ความรูด้้านการอา่นฉลาก 

(เต็ม 10 คะแนน) 
3.39 ± 1.46 6.61 ± 1.91 0.00 

วิจารณแ์ละสรุปผล 

 1. การศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนชาวเขาพบว่า เด็กนักเรียนชาวเขาส่วนมากชอบ

รับประทานแกงกะท ิและขนมหวานใส่กะท ิเช่น แกงเขียวหวาน แกงบวด ร้อยละ 80 และขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เช่น 

มันฝรั่งทอด ขา้วเกรยีบ พบว่าเด็กชาวเขาชอบรับประทานร้อยละ 67 ซึ่งถ้าบริโภคในปริมาณมากอาจส่งผลให้เกินโรค

อ้วนตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมบริโภคของนักเรียนอายุ 6-14 ปี [3] พบว่าพฤติกรรมบริโภค

ของเด็กวัยเรียนมพีฤตกิรรมการบริโภคอาหารท่ีปฏบัิตเิป็นประจ ามากท่ีสุด คือรับประทานขนมขบเคีย้วกรุบกรอบ เช่น 

มันฝรั่งทอด ข้าวเกรยีบคิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมารับประทานอาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 50 และรับประทานอาหาร

ท่ีมีกะทิเป็นส่วนประกอบ เช่น แกงกะทิ ขนมหวานใส่น้ ากะทิ คิดเป็นร้อยละ 43.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า [6] 

พบวา่ เด็กวัยเรียนร้อยละ 49.6 กินขนม กรุบกรอบเป็นประจ า ท าให้เด็กมีภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม  

จากผลการศึกษาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนชาวเขาได้รับพลังงานน้อยกว่าปริมาณท่ีควรได้รับ

ตามวัย ซึ่งพลังงานท่ีเด็กได้รับส่วนใหญ่มาจากอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนท่ีสูงจนกระท่ังร่างกายได้เปลี่ยน

พลังงานส่วนเกินเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย แต่เมื่อดูการบริโภคแคลเซียมและธาตุเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่พบได้จาก

แหลง่อาหารกลุ่มโปรตนีก็พบวา่ เด็กนักเรียนชาวเขาจ านวนมากได้รับแคลเซียมและธาตุเหล็กจากการบริโภคอาหาร

ในปริมาณต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนชาวเขามีการบริโภคโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี (High Biological Value; HBV) 

ได้แก่ นม เนื้อสัตว์ ไข่ในปริมาณน้อย ส่วนใหญ่ได้รับแหล่งโปรตีนมาจากพืชและธัญพืชเป็นแหล่งของโปรตีน ท่ีมี

คุณภาพน้อยกล่าวคือ เป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโนจ าเป็นน้อยและร่างกายมีการดูดซึมได้น้อยเมื่อเทียบกับแหล่ง

โปรตีนท่ีมีคุณภาพดี  ท้ังนี้การสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมงในการสอบถามเด็กมีอุปสรรคในเร่ืองการ

ประมาณปริมาณอาหารท่ีรับประทานและอาหารบางชนิดเด็กไม่รู้จักชื่อ จึงท าให้การสอบถามอาจได้ข้อมูลท่ี

คลาดเคลื่อนได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการท่ีเหมาะสมแล้วพบว่าพฤติกรรมการบริโภคขนมหวาน ของ

ทอดลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [7] พบว่า การใช้สื่อ หรือนวัตกรรมการสื่อสาร สามารถให้ความรู้ด้าน

โภชนาการ และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียนในพื้นท่ีจังหวัดล าพูนได้  

 2. ผลการศึกษาแบบทดสอบความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม 

จากองค์ความรู้ก่อนการศึกษา พบว่าเด็กวัยเรียนมีความรู้ด้านโภชนาการน้อย โดยเฉพาะการอ่านฉลาก 

จึงท าให้การเลือกรับประทาน หรือซื้ออาหารไม่เหมาะสมต่อร่างกาย เมื่อได้ใช้สื่อ และให้ความรู้เร่ืองการอ่านฉลาก

ข้อมูลโภชนาการแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านฉลาก และสามารถอ่านฉลาก

โภชนาการ และฉลากหวาน มัน เค็มได้ สามารถเลือกอาหาร หรือขนมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ [8] ศกึษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยว และเคร่ืองดื่ม ต่อความรู้ ทัศนคต ิ

และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 พบว่านักเรียนมีความรู้ดี, ทัศนคติดี 

และมีพฤติกรรมดใีนระยะหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการอา่นฉลากโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 38.9, 5.5 และ 25 
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ตามล าดับ นอกจากนี้การสอน และสาธิตการอา่นฉลากจากสถานท่ีจริง เชน่ สหกรณโ์รงเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ี

สารมารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ [9]  

จากผลการศึกษาแบบทดสอบความรู้ด้านการอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็มคร้ังนี้ สามารถอธิบายได้ว่า  

การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ การอ่านฉลาก มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรม เนื่องจากได้มีการเรียนการสอน  

โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร บูรณาการเร่ือง

โภชนาการเข้าไปแตล่ะรายวชิา การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ในโรงเรียนโดยการมีสว่นร่วมของนักเรียน เช่น 

เสียงตามสาย นิทรรศการ และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องโภชนาการพาเพลิน และสาธิตการอ่านฉลาก

โภชนาการ พร้อมยกตัวอย่างถุงขนมให้นักเรียนอ่าน ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง หากนักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

ได้รับความรู้ และทัศนคตจิะสามารถส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวท่ีดีขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลานานถึง

จะเห็นผลท่ีชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาครัง้ตอ่ไป เพื่อให้ผลการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ผู้วิจัยควรมีการติดตามผลเป็นระยะว่าภายหลังสิ้นสุดโครงการ นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีเหมือนอยู่

ระหว่างการด าเนนิโครงการหรือไม ่เพื่อให้พฤติกรรมนัน้ ๆ มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้อยา่งยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น และโรงเรียนบ้านปงใหม่ท่ีให้สถานท่ี 

และความรว่มมือในการศึกษา รวมถึงคณาจารย์ นักวทิยาศาสตร์ และนสิิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัดท่ีช่วย

เก็บขอ้มูลงานวจิัย และขอบขอบคุณบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีให้งบประมาณในการด าเนินงานวิจัยใน
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การพัฒนาสื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีเออาร์ กรณีศึกษา: จังหวัด

เชียงราย 

Development of Travel Guide by Augmented Reality Technology, Case Study: 

Chaing Rai Province 

บุญญรัตน ์อ ่ำสุรำ1* ชนำธิป ตั๋นน้อย1 และณัฐพงษ์ ศรวีิรำช1 

Bunyarat Umsura1*, Chanatip Tannoy1 and Nuttapong Sriwirach1 

บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนำสื อกำรน่ำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที ยว โดยใช้เทคโนโลยีที ผสำนโลกแห่ง

ควำมจรงิและโลกเสมอืนเข้ำไว้ด้วยกัน (Augmented Reality: AR)[14]  เพื อเป็นแนวทำงในกำรท่องเที ยวโดยกำรแสดง

จุดสนใจให้กับนักท่องเที ยว กรณศีกึษำคร้ังน้ีคือสถำนที ท่องเที ยวที ยังไมไ่ด้รับควำมนยิม แต่มคีวำมสวยงำม ในจังหวัด

เชียงรำย 7 แห่ง โดยทีมผู้วิจัยคัดเลือกและอ้ำงอิงข้อมูลจำก กำรท่องเที ยวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำนเชียงรำย [11] 

และสื อแนะน่ำกำรท่องเที ยวออนไลน์ที ได้รับควำมนิยม [9, 10, 13] ซึ งสื อต้นแบบนี้พัฒนำด้วยภำษำจำวำ (Java) ที 

ท่ำงำนบนระบบปฏบัิตกิำรแอนดรอย์ ส่ำหรับส่วนติดต่อผู้ใชง้ำนและจัดกำรเกี ยวกับแผนที  ออกแบบภำพจ่ำลอง 3 มิติ

ผ่ำน Unity 3D น่ำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีเออำร์ผ่ำน Vuforia และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ผลกำร

พัฒนำพบว่ำสำมำรถน่ำสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว โดยเทคโนโลยีเออำร์ไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีค่ำ

ทดสอบควำมพงึพอใจจำกผู้เชี ยวชำญเฉลี ยเท่ำกับ 3.95 และค่ำเบี ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.63 และจำกนักท่องเที ยว 

มีค่ำเฉลี ยที  3.90  และค่ำเบี ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.55 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำระบบมีผลประเมินค่ำควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก และสำมำรถน่ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรน่ำเสนอข้อมูลท่องเที ยวเพื อแสดงจุดสนใจในกับนักท่องเที ยวได้ 

ค าส าคัญ: แนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว เออำร์ ควำมเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีที ผสมผสำนระหว่ำงควำมเป็นจริงและ 

โลกเสมอืน 
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Abstract  

 The aimed to study and development for presentation of development of travel guide by Augmented 

Reality: AR. This travel information to guide tourist by showing points of interest. The travel place used in the study 

are 7 beautiful places in Chaingrai province but still not popular. The system was developed with Java language 

that can supported on Android system for the user interface and map. There was 3D modeling with Unity 3D. And 

the presentation of the data of AR technology via Vuforia. Also, This information published by travel brochure.  

Results showed that the application can work more efficiently. And the satisfaction with system from computer 

expert found that the average satisfaction is 3.95 and standard deviation is 0.63 and the tourist found that the 

average satisfaction is 3.90 and standard deviation is 0.55. So, the system developed is effective in assessing the 

satisfaction level and it can be applied to guide tourist by presenting points of interest of the place.  

Keywords: Travel Guide, AR, Augmented Reality 

บทน า 

ในยุคที ข้อมูลและเทคโนโลยรีำยลอ้มรอบตัวอยำ่งเช่นปัจจุบันนี ้กำรด่ำเนนิกำรต่ำงๆ ก็เป็นไปได้อย่ำงสะดวก 

ง่ำยดำย และรวดเร็วมำกยิ งขึ้น รวมไปถึงกำรท่องเที ยวต่ำงๆ ปัจจุบันนี้นักท่องเที ยวจะให้ควำมส่ำคัญกับกำรวำง

แผนกำรท่องเที ยวก่อนเดินทำง เพื อให้เกิดควำมคุ้มค่ำท้ังเวลำ เงิน และควำมสุขที จะได้รับ ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้นหำ

สถำนที ท่องเที ยว ที พัก อำหำรกำรกิน เส้นทำง รวมไปถึงดูตัวอย่ำงสถำนที จริงก่อนไปพอเจอ ซึ งสำมำรถท่ำได้อย่ำง

รวดเร็วผ่ำนสื อใหม่ (New media) บนโลกออนไลน ์และบนอุปกรณส์ื อสำรเคลื อนที ท้ังสมำรท์โฟน (Smart phone) และ

แท็บเล็ต (Tablet) และปัจจุบันมีกำรน่ำเสนอข้อมูลให้กับนักท่องเที ยวหลำกหลำยสื อ ท้ังเว็บไซต์ เครือข่ำยสังคม

ออนไลน์ เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ ซึ งข้อมูลก็มำจำกหลำยภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐที สนับสนุนกำร

ท่องเที ยว หรือแม้แต้จำกหมู่นักท่องเที ยวด้วยกันที ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ซึ งข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อมูลในเชิง

กว้ำง เช่น กำรบอกเล่ำผ่ำนตัวอักษร ภำพถ่ำย วิดโีอ หรือ เสยีง เป็นต้น ซึ งในบำงสถำนที ก็ยังไม่อนุญำตให้เก็บข้อมูล

ในลักษณะดังที กล่ำวมำข้ำงต้นได้ เช่น วัดและวิหำรโบรำณศักดิ์สิทธ์ิต่ำง ๆ ที มีสถำปัตยกรรมที เป็นเอกลักษณ์

แตกตำ่งจำกที อื น ๆ [2]  

หนึ งในเทคโนโลยทีี สนับสนุนกำรให้ข้อมูลที ยำกแก่กำรเข้ำถึงลักษณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality Technology) ที สำมำรถช่วยน่ำภำพเสมือนที แสดงในรูปแบบ 3 มิติ จ่ำลองเข้ำสู่โลกจริงผ่ำน

กล้องและกำรประมวลผลที จะน่ำวัตถุมำทับซ้อนเข้ำเป็นภำพเดียวกัน ซึ งสำมำรถมองผ่ำนกล้องได้โดยตรง ซึ งจะได้

เห็นต่ำแหนง่จรงิ และน่ำเสนอจุดเด่น จุดที นำ่สนใจได้เป็นอยำ่งดี [14] 

ดังนัน้เพื อเป็นกำรเพิ มช่องทำงในกำรน่ำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที ยวที ยำกแก่กำรเข้ำถึง หรือยังไม่ได้รับควำม

สนใจหรือเป็นที นิยม ให้กับนักท่องเที ยวได้รับทรำบ และน่ำไปวำงแผนในกำรเดินทำง รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์

แหลง่ท่องเที ยวนัน้ ๆ ให้เป็นที รู้จักมำกยิ งขึ้น และเพื อให้เกิดรำยได้แก่ชุมชน อกีทัง้ยังสนับสนุนนโยบำยโอทอปเพื อกำร

ท่องเที ยวของรัฐบำล ทีมผู้วิจัยจึงได้จัดท่ำสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว โดยเทคโนโลยีเออำร์ กรณีศึกษำ จังหวัด

เชยีงรำยขึน้  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  

1. Software  

 Microsoft Windows 10  

 Java Development Kit  

 Android SDK Revision  

 Eclipse  

 Adobe Photoshop 

 Unity 3D 

 Vuforia 

2. Programming Language: Java  

3. Hardware  

 MacBook Air  

- Intel(R) Core™ i5-3317U CPU @1.70GHz  

- Ram 8 GB  

- Hard Disk: SSD 120 GB  

 Video Camera: Canon Camera  

 Printer : Canon 

 Mobile Phone : Android System 
 

วิธีการศึกษา 
1. ศกึษำรวบรวมขอ้มูลและวเิครำะห์ขอ้มูล 

 กำรศึกษำและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที ยว ทำงทีมผู้วิจัยได้รวบรวมจำกกำรท่องเที ยวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำน

จังหวัดเชียงรำย[11] รวมถึงจำกเว็บไซต์น่ำเที ยวต่ำงๆ ที ได้รับควำมนิยม[9, 10, 13] ซึ งจำกข้อมูลท่ำให้ทรำบว่ำจังหวด

เชียงรำย เป็นจังหวัดหนึ งที ได้รับควำมนิยมในกำรท่องเที ยว เพรำะมีที ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือ เป็นจังหวัดที สูงที สุดในแดน

สยำม และมีควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติที ไม่ยิ งหย่อนไปจำกจังหวัดอื น ๆ ในประเทศไทย มีสถำนที ท่องเที ยวท้ังทำง

ธรรมชำตแิละวัฒนธรรมให้ได้เที ยวชมมำกมำย ถึง 114 สถำนที  ซึ งสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มของสถำนที ได้แก่ 1) วัดและวิหำร

โบรำณศักดิ์สิทธ์ิต่ำงๆ 2) ไร่ชำและสวนดอกไม้ พฤกษชำติ 3) น้่ำตก ภูเขำ และดอย 4) บ่อน้่ำพุร้อน 5) แหล่งซื้อสินค้ำ

อุปโภคบริโภค และ 6) พิพิธภัณฑ์ ทำงด้ำนศิลปะและอื นๆ ซึ งสถำนที ท่องเที ยวที ได้รับควำมนิยม มีกำรเผยแพร่ข้อมูล

และประชำสัมพันธ์มำกได้ 20 สถำนที แรกได้แก่ ไร่ชำบุญรอดหรือ สิงห์ปำร์ค, พระธำตุดอยตุง, พระต่ำหนักดอยตุงและ

สวนแม่ฟ้ำหลวง, วัดร่องขุ่น,  ดอยวำวี,วนอุทยำนภูชี้ฟ้ำ, ดอยผำตั้ง,ถนนคนเดินเชียงรำย+ถนนคนม่วนเชียงรำย, วัดพระ

แก้ว, สวนรุกขชำติดอยช้ำงมูบ, อนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช, พิพิธภัณฑ์บ้ำนด่ำ, ดอยหัวแม่ค่ำ, ล่องแม่น้่ำกก,  

วัดร่องเสอืเตน้, DoiTung Tree Top Walk สวนแมฟ่ำ้หลวง, ภูช้ีดำว, ไร่ชำฉุยฟง และภูฟ้ำไทย 
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ซึ งจะเห็นได้วำ่สถำนที หลักๆ ที นักท่องเที ยวนยิม จะมีอยูแ่ค่ประมำณ 20 สถำนที  ท้ังที จริงแล้วจังหวัดเชียงรำย

มีสถำนที ท่องเที ยวมำกมำยถึง 114 สถำนที  ดังที กล่ำวไปข้ำงต้น ดังนั้นทีมผู้วิจัยซึ งเป็นคนในพื้นที เป็นส่วนใหญ่ จึง

คัดเลอืกสถำนที ท่องเที ยวในกลุ่มของวัดและวหิำรโบรำณศักดิ์ต่ำงๆ ซึ งเป็นสถำนที ที ประชำชนภำยในจังหวัดรู้จัก และ

ทรำบถึงควำมสวยงำมเป็นอย่ำงดี แต่ยังไม่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที ยว โดยสถำนที นี้มีประวัติควำมเป็นมำ

น่ำสนใจ และบำงสถำนที สตรีเพศไม่สำมำรถเข้ำเยี ยมชมด้ำนในได้มำท้ังหมด 7 สถำนที  ได้แก่ 1) วัดทรำยมูล 2) วัด

พระธำตุสันติธรรม 3) วัดป่ำสัก 4) วัดป่ำอรัญญวิเวก 5) วัดพระเจ้ำหลวง(ม่อนพระเจ้ำหลำย) 6) วัดพระธำตุเจดีย์

หลวง และ 7) วัดพระธำตุดอยกู่แก้ว โดยสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยวนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) แอพพลิเคชัน 

ที สำมำรถแสดงรูปแบบจ่ำลองโมเดลสำมมิติ ในลักษณะของ Augmented Reality และเปิดดูเส้นทำงเพื อวำงแผนกำร

เดินทำงของสถำนที นั้นๆ  และ 2) คือ เอกสำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที ยว ที นักท่องเที ยวสำมำรถใช้แอพพลิเคชัน

ส่องดูรูปแบบจ่ำลองสำมมติ ิพรอ้มรับทรำบขอ้มูลของสถำนที นัน้ๆ ได้ 

2. ออกแบบระบบงำน 

 กำรท่ำงำนต่ำงๆของระบบ จะท่ำงำนผ่ำนระบบปฎิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยระบบจะเปิดกล้องจำกอุปกรณ์

เพื อรอรับกำรแสดงผลโมเดล 3 มิติ เมื อผู้ใช้งำนส่องไปยังแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ตรงรูปภำพของสถำนที ท่องเที ยว 

ระบบจะแสดงโมเดล 3 มิติซ้อนทับกับภำพจริง ในต่ำแหน่งและอัตรำส่วนที สมจริง โดยจะมีรำยละเอียดชื อ ที ตั้ง

สถำนที แสดง พร้อมกับเมนูเส้นทำง เพื อให้ผู้ใช้งำนกดดูเส้นทำง และค่ำนวณระยะทำงจำกผู้ใช้งำนอยู่ไปยังสถำนที 

จรงิ พรอ้มแสดงภำพแบบ Street View เพื อให้ชมบรรยำกำศจรงิโดยรอบ ซึ งทำงทมีผู้วิจัยได้ท่ำกำรออกแบบระงำนใน

ส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ [4, 15, 16] 

 
ภาพที่ 1 แผนผังกำรท่ำงำนของแอพพลเิคชัน 
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ภาพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิต้ีของแอพพลิเคชัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงกำรออกแบบโมเดล 3 มติ ิและหน้ำจอกำรท่ำงำน 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงกำรออกแบบแผน่พับประชำสัมพันธ์ 
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3. รำยละเอยีดของระบบที เกี ยวข้อง 

ตารางที่ 1 แสดงรำยละเอยีดโมเดล 3 มติ ิ

System Name : ระบบ แสดงโมเดล 3 มติิ 

System Type : Mobile Application 

Description :  

ระบบนี้เป็นกำรท่ำงำนรว่มกับกล้องในอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ที ใชร้ะบบปฎิบัติกำรแอนดรอยด์ 

โดยจะเปิดกล้องพอรอรับข้อมูล Marker เมื อผู้ใช้งำนน่ำกล้องไปส่องที แผ่นพับประชำสัมพันธ์ที มีต่ำแหน่ง

ของ Marker อยู่ ระบบและแสดงรูปโมเดล 3 มติ ิพรอ้มเมนู Map และ Street 

ตารางที่ 2 แสดงรำยละเอยีดกำรค่ำนวณและแสดงแผนที  

System Name : ระบบ แสดงแผนที  

System Type : Mobile Application 

Description :  

ระบบนี้จะท่ำงำนเมื อผู้ใช้งำนคลิกปุ่มเมนู Map ระบบจะท่ำกำรค้นหำเส้นทำงที ดีที สุด ณ จุดที ผู้ใช้งำนอยู่

ไปยังต่ำแหนง่ของสถำนที ท่องเที ยวนัน้ พร้อมแสดงระยะทำง และเวลำในกำรเดินทำง 
 

ตารางที่ 3 แสดงรำยละเอยีดแผนที แบบ Street View 

System Name : ระบบ StreetView 

System Type : Mobile Application 

Description :  

ระบบนี้จะท่ำงำนเมื อผู้ใช้งำนคลิกปุ่มเมนู Street ระบบจะท่ำกำรแสดงแผนที แบบ Street View ให้ผู้ใช้

สำมำรถหมุนภำพ 360 องศำ เพื อดูบรรยำกำศจรงิโดยรอบได้ 
 

4.  พัฒนำ Application 

เมื อท่ำกำรออกแบบระบบงำนตำ่งๆ ครบแลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรพัฒนำแอพพลิเคชั นบนระบบปฎิบัติกำร

แอนดรอยด์ ด้วยภำษำจำวำ และออกแบบ 3D Model โดย Unitty 3D พร้อมจัดท่ำ Marker เพื อแสดงข้อมูล AR 

Technology โดย Vuforia และจัดท่ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์พร้อมใส่รูปภำพที ระบุต่ำแหน่ง Marker เรียบร้อยแล้ว โดย 

Adobe Photoshop[1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17] 

ผลการศกึษา 
 ผู้ใช้งำนจ่ำเป็นต้องท่ำกำรติดตั้งโปรแกรมก่อน หลังจำกนั้นจึงเปิดโปรแกรมใช้งำนร่วมกับแผ่นพับ

ประชำสัมพันธ์ ซึ งแยกกำรท่ำงำนออกเป็นสว่นดังนี้ 

1. ตดิตัง้โปรแกรม “CR Travel AR” ผ่ำน Google Play Store 

2. หนำ้จอหน้ำแรกของระบบสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว โดยเทคโนโลยเีออำร์ 

 เมื อผู้ใช้คลิกที ไอคอนระบบ “CR Travel AR” หลังจำกนั้นแอพพลิเคชันจะเปิดกล้องเพื อกำร

ส่องข้อมูลสถำนที ท่องเที ยวผ่ำนแผ่นพับ 
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ภาพที่ 5 หนำ้จอแรกของระบบ 

3. หนำ้แสดงโมเดล 3 มติ ิ 

 ผู้ใชส้ำมำรถนำ่กล้องไปส่องที แผ่นพับประชำสัมพันธ์ยังต่ำแหน่งที มีจุด Marker (ตรงบริเวณ

รูปภำพสถำนที ท่องเที ยว)  

 
ภาพที่ 6 หนำ้จอแสดงกำรใชก้ล้องส่องบนแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 

 ระบบจะแสดงโมเดล 3 มติ ิซ้อนทับกับสถำนที จริงบนรูปภำพ พร้อมแสดงเมนู Map และ 

Street ให้เลือกดูฟังก์ชั นเกี ยวกบัแผนที  

 
ภาพที่ 7 หนำ้จอแสดงกำรแสดงผลโมเดล 3 มติ ิ
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4. หนำ้แสดงแผนที  ระบบจะแสดงแผนที  พร้อมเส้นทำงจำกต่ำแหนง่ที ผู้ใช้งำนอยูไ่ปยังสถำนที ท่องเที ยวนัน้ 

เมื อผู้ใช้งำนกดที ปุ่ม Map บนหน้ำจอ 

 
ภาพที ่8 หนำ้แสดงแผนที พร้อมเส้นทำง 

5. หน้ำแสดง Street View ระบบจะแสดงภำพบรรยำกำศโดยรอบแบบ 360 องศำ พร้อมชื อของสถำนที 

ท่องเที ยวนัน้เมื อผู้ใช้งำนกดปุ่ม Street บนหน้ำจอ 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 9 หนำ้แสดง Street View 
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วิจารณ์และสรุปผล 
กำรประเมินใช้แบบประเมินที ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยผู้เชี ยวชำญ

จ่ำนวน 3 ท่ำน ในตรวจพิจำรณำด้ำนควำมเหมำะสมของเนื้อหำและควำมถูกต้อง และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กำรวิจัย(IOC)[12] ซึ งผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี ยวชำญซึ งเป็นอำจำรย์สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ 

และสำขำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย 5 ท่ำน ตำมด้ำนต่ำงๆ แบ่งระดับคะแนนจำกมำกที สุด ไปหำน้อย

ที สุด (ระดับ 5 - 1) ระดับคุณภำพวัดจำกค่ำเฉลี ยข้อมูลโดยมีควำมหมำยดังนี้ 4.50 - 5.00 มำกที สุด 3.50 - 4.49 มำก 

2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 – 2.49 นอ้ย 1.00 - 1.49 ควรปรับปรุง และจำกกำรน่ำระบบไปให้ผู้เชี ยวชำญประเมินควำม

ถูกตอ้ง ผลกำรประเมนิมรีำยละเอยีดดังตำรำงด้ำนล่ำง 
 

ตารางที่ 4 ผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี ยวชำญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

ด้านการออกแบบ  

1. ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และนำ่สนใจของ

แอพพลเิคชั น 
4.44 0.70 

มำก 

2. กำรจัดวำงรูปแบบในแอพพลิเคชั นง่ำยตอ่กำรอ่ำนและ

กำรใช้งำน 
3.56 0.49 

มำก 

3. ส่วนหน้ำตำ่งผู้ใชง้ำนสำมำรถเขำ้ใจได้งำ่ย 3.84 0.67 มำก 

4. ควำมเร็วในกำรแสดงโมเดล ตัวอักษร และข้อมูลตำ่งๆ 3.89 0.60 มำก 

5. กำรออกแบบระบบตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้ 3.85 0.65 มำก 

6. โปรแกรมมกีำรออกแบบที เหมำะสมกับกำรใชง้ำน 3.89 0.59 มำก 

7. ภำษำที ใชใ้นแอพพลิเคชั น เป็นทำงกำรตรงประเด็น และ

สื อควำมหมำยชัดเจน 
4.03 0.64 

มำก 

สรุปผลการประเมนิด้านการออกแบบ x̄ = 3.92 S.D = 0.62 มาก 

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ    

8. ควำมเหมำะสมกับเมนูกำรใชง้ำน 4.18 0.69 มำก 

9. ควำมถูกต้องของโมเดลตรงตำม Marker 3.83 0.63 มำก 

10. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของแอพพลิเคชั น 3.87 0.66 มำก 

11. ควำมเหมำะสมของขัน้ตอนกำรท่ำงำนของแอพพลิเคชั น 3.83 0.66 มำก 

12. ประสิทธิภำพกำรแสดงผลโมเดล 3.94 0.63 มำก 

13. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Google Map 4.03 0.62 มำก 

14. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Street View 4.03 0.61 มำก 

15. กำรเชื อมตอ่ของระบบฐำนขอ้มูล มีประสิทธิภำพตอ่กำร

ใชง้ำน (กำรใช้งำนระบบโมเดลไมแ่สดงผลหรือไม ่กำรน่ำ

ทำงแม่นย่ำหรือไม ่กำรแสดงผล Street View ตรงตำม

สถำนที จริงหรือไม)่ 

4.08 0.66 

มำก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมินด้านประสิทธภิาพและประโยชน์

ของระบบ 

x̄ = 3.97 S.D = 0.64 มำก 

สรุปผลการประเมินโดยรวม x̄ = 3.95 S.D = 0.63 มาก 

 

จำกกำรทดสอบพบวำ่ ภำพรวมของผลกำรประเมินโปรแกรมโดยผู้เชี ยวชำญ โดยจ่ำแนกหัวข้อในกำรประเมิน 2 

ด้ำน คือ ด้ำนกำรออกแบบ และด้ำนประสิทธิภำพและประโยชนข์องระบบ พบวำ่ควำมพงึพอใจของผู้เชี ยวชำญในภำพรวม

มีค่ำเฉลี ยเท่ำกับ 3.95 และค่ำส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.63 จึงกล่ำวได้ว่ำระดับควำมพึงพอใจอของ

ผู้เชี ยวชำญในกำรทดสอบสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว โดยเทคโนโลยเีออำร์ มคี่ำเฉลี ยอยูใ่นเกณฑ์ระดับมำก 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบจำกนักท่องเที ยว ตำมด้ำนต่ำงๆ แบ่งระดับคะแนนจำกมำกที สุด ไปหำ

น้อยที สุด (ระดับ 5 - 1) ระดับคุณภำพวัดจำกค่ำเฉลี ยข้อมูลโดยมีควำมหมำยดังนี้ 4.50 - 5.00 มำกที สุด 3.50 - 4.49 

มำก 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 - 2.49 นอ้ย 1.00 - 1.49 ควรปรับปรุง และจำกกำรน่ำระบบไปให้นักท่องเที ยวประเมิน

ควำมพงึพอใจ แล้วท่ำแบบสอบถำมดังกล่ำว โดยผู้ที ท่ำกำรประเมนิคือกลุ่มนักท่องเที ยวทั วไป 135 คน และผู้ใช้งำนทั วไป 

100 คน ผลกำรประเมนิมรีำยละเอียดดังตำรำงด้ำนล่ำง 
 

ตารางที่ 5 ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใชง้ำนระบบ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

ด้านการออกแบบ  

1. ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และน่ำสนใจของ

แอพพลเิคชั น 
4.09 0.63 มำก 

2. กำรจัดวำงรูปแบบในแอพพลิเคชั นง่ำยต่อกำรอ่ำนและ

กำรใช้งำน 
3.77 0.41 มำก 

3. ส่วนหน้ำตำ่งผู้ใชง้ำนสำมำรถเข้ำใจได้งำ่ย 3.75 0.63 มำก 

4. ควำมเร็วในกำรแสดงโมเดล ตัวอักษร และข้อมูลตำ่งๆ 3.76 0.61 มำก 

5. กำรออกแบบระบบตรงตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ 3.98 0.57 มำก 

6. โปรแกรมมกีำรออกแบบที เหมำะสมกับกำรใชง้ำน 3.88 0.59 มำก 

7. ภำษำที ใช้ในแอพพลิเคชั น เป็นทำงกำรตรงประเด็น และ

สื อควำมหมำยชัดเจน 
3.91 0.55 มำก 

สรุปผลการประเมนิด้านการออกแบบ x̄ = 3.87 S.D = 0.57 มาก 

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ  

8. ควำมเหมำะสมกับเมนูกำรใชง้ำน 4.04 0.50 มำก 

9. ควำมถูกต้องของโมเดลตรงตำม Marker 3.91 0.46 มำก 

10. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของแอพพลิเคชั น 3.82 0.61 มำก 

11. ควำมเหมำะสมของขัน้ตอนกำรท่ำงำนของแอพพลิเคชั น 3.90 0.56 มำก 
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รายการประเมนิ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

12. ประสิทธิภำพกำรแสดงผลโมเดล 3.95 0.53 มำก 

13. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Google Map 3.91 0.61 มำก 

14. ประสิทธิภำพกำรแสดงผล Street View 3.91 0.60 มำก 

15. กำรเชื อมตอ่ของระบบฐำนขอ้มูล มีประสิทธิภำพต่อกำร

ใช้งำน (กำรใช้งำนระบบโมเดลไม่แสดงผลหรือไม่ กำรน่ำ

ทำงแม่นย่ำหรือไม่ กำรแสดงผล Street View ตรงตำม

สถำนที จริงหรือไม)่ 

4.04 0.51 มำก 

สรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและประโยชน์

ของระบบ 
x̄ = 3.93 S.D = 0.54 มำก 

สรุปผลการประเมนิโดยรวม x̄ = 3.90 S.D = 0.55 มาก 

 

จำกกำรทดสอบพบว่ำ ภำพรวมของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ โดยจ่ำแนกหัวข้อใน 

กำรประเมิน 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำรออกแบบ และด้ำนประสิทธิภำพและประโยชน์ของระบบ พบว่ำควำมพึงพอใจของ

ผู้เชี ยวชำญในภำพรวมมีค่ำเฉลี ยเท่ำกับ 3.90 และค่ำส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ 0.55 จึงกล่ำวได้ว่ำระดับ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ ในกำรทดสอบสื อแนะน่ำสถำนที ท่องเที ยว โดยเทคโนโลยีเออำร์ มีค่ำเฉลี ยอยู่ในเกณฑ์

ระดับมำก 

ข้อเสนอแนะ เพื อให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกยิ งขึ้น ควรให้รองรับกับระบบปฏิบัติกำรอื น ๆ ด้วยเพื อกำรใช้งำน

ที หลำกหลำยขึ้น เพิ มควำมสำมำรถและกำรใช้งำนที สะดวกและเข้ำใจง่ำยขึ้น พร้อมท้ังเพิ มเติมโมเดลและสถำนที 

ท่องเที ยวต่ำง ๆ ให้มำกขึ้นกว่ำจะท่ำให้ได้รับควำมสนใจมำกยิ งขึ้น หรือ พัฒนำสถำนที ท่องเที ยวที เป็นโมลองจ่ำลอง  

3 มติ ิเพิ มมำเป็น 4 มติ ิหรือท่ำเป็น Animation ประกอบ 3D เพื อเพิ มควำมนำ่สนใจ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณข้อมูลจำกกำรท่องเที ยวแห่งประเทศไทย ส่ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย[11], และเว็บไซต์ท่องเที ยวที 

ได้รับควำมนยิมหลำย ๆ เว็บไซต์ [9, 10, 13] ที ให้ขอ้มูลที เป็นประโยชนอ์ยำ่งยิ งตอ่งำนวจิัยนี้  
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การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ 

แบบพกพา 

Development of portable instrument for measuring and recording 

temperature, humidity, and air pressure  

จ่ำรูญ จันทร์กุญชร1* และกนกวรรณ กันยะมี1 

Jumroon Chankulchorn1* and Kanokwan Kanyamee1 

บทคัดย่อ 

 ข้อมูลสภำพอำกำศถือเป็นข้อมูลพื้นฐำนที มีควำมส่ำคัญในกำรด่ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำง  ๆ แต่เครื องมือ

ตรวจวัดสภำพอำกำศในทอ้งตลำดมีเกณฑ์รำคำค่อนขำ้งสูง และมีฟังก์ชั นกำรท่ำงำนที จ่ำเป็นยังไม่ครบถ้วน เช่น กำร

บันทึก กำรจัดเก็บข้อมูลสภำพอำกำศเพื อเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เป็นต้น ซึ งจะมีในอุปกรณ์เพียงบ้ำงรุ่น หรือมีไม่

ครบถ้วนตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใช้งำน 

 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ เพื อ

อ่ำนวยประโยชนใ์นกำรวัดค่ำอำกำศและจัดเก็บข้อมูลสภำพอำกำศในพื้นที ต่ำง ๆ ตำมที ผู้ใช้ต้องกำร และสำมำรถใช้

ข้อมูลเพื อประกอบกำรตัดสนิใจ กำรวำงแผนกำรด่ำเนนิกิจกรรมในสภำพพื้นที สิ งแวดลอ้มตำ่ง ๆ เชน่ ในฟำรม์ปศุสัตว์ 

รีสอร์ท สวนผลไม้ โรงเรือนเพำะช่ำ โรงสี หรือแมก้ระทั งในตู้ขนส่งสินค้ำ เป็นต้น 

 ผลจำกกำรทดลองใช้อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ 

พบวำ่อุปกรณท่์ำงำนได้อยำ่งแม่นย่ำ ถูกตอ้ง และครบถ้วนทุกฟังก์ชันกำรท่ำงำน  

ค าส าคัญ: อุปกรณแ์บบพกพำ อุณหภูม ิควำมชืน้ ควำมกดอำกำศ  

Abstract  

 Weather information is an important basis for conducting various activities. But the weather meter in the 

market is quite expensive. And there are not enough functions such as recording, weather data to retrieve 

backward data, etc., which are available in some equipment. Or not fully meet the needs of users. 

We have developed a portable instrument for measuring and recording temperature, humidity, and air pressure 

data, which can be used to measure the air temperature and to store weather data in different areas as 

required by the user. It can be used for decision making, planning activities in environmental areas such as 

livestock farms, resorts, orchards, nurseries, mills, or even in containers.  

 The results of the test of portable measurement and recording devices. The device works precisely, 

accurately, and fully functional.  

Keywords: portable instrument, temperature, humidity, air pressure  

                                                 
1 สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
1 Department of Information technology, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit Province, 53000 
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บทน า 

 ปัจจัยในกำรด่ำรงชีวิตประจ่ำวันของมนุษยที์ ส่ำคัญประกำรหนึ งก็คือกำรเรียนรู้ลักษณะอำกำศ เรียนรู้วิถีทำง

ที สภำพอำกำศมผีลกระทบตอ่ชีวิตควำมเป็นอยู ่เรียนรู้ที จะใช้ประโยชน์ จำกสภำพภูมิอำกำศแบบหนึ ง และหลีกเลี ยง

จำกสภำพภูมอิำกำศแบบหนึ งที ไม่เอื้ออ่ำนวยให้เกิดประโยชน ์[1] เพื อที จะสำมำรถจัดกำรกับชีวิตควำมเป็นอยู่ได้อย่ำง

เหมำะสมในแต่ละสภำพอำกำศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื องอำหำร กำรออกแบบที อยู่อำศัย กำรท่ำกำรเกษตร กำรเพำะปลูก 

กำรเดินทำง กำรท่องเที ยว หรอืแม้กระทั งกำรน่ำข้อมูลสภำพอำกำศมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรวำงแผนเพื อให้

ได้ ผลผลิตสู งสุ ด  วำงแผนเพื อ ให้มี กำรใช้พลั ง งำนน้อย ที สุ ด  และวำงแผนเพื อ ให้กำรคมนำคมห รือ  

กำรขนส่งสนิค้ำตำ่ง ๆ เป็นไปดว้ยควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจำกนี้ขอ้มูลสภำพอำกำศยังมีประโยชน์ต่อ

กำรศึกษำวิจัยในดำ้นตำ่ง ๆ เชน่ กำรศกึษำและกำรพัฒนำทำงด้ำนสิ งแวดลอ้ม กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต 

เป็นต้น  

 จะสังเกตเห็นว่ำข้อมูลสภำพอำกำศถือเป็นข้อมูลพื้นฐำนที มีควำมส่ำคัญในกำรด่ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ 

แตเ่ครื องมือตรวจวัดสภำพอำกำศในทอ้งตลำดมเีกณฑ์รำคำค่อนขำ้งสูง เมื อเทียบกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ และกำร

บันทึก จัดเก็บสภำพอำกำศเพื อเรียกดูข้อมูลย้อนหลังซึ งอำจจะมีในบ้ำงรุ่น หรือมีไม่ครบถ้วน ไม่ละเอียดมำกพอตำม

ควำมตอ้งกำรของผู้ใช้งำน ท้ังน้ีในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้มีกำรให้บริกำรขอ้มูลและสถิติภูมอิำกำศ โดยกองพยำกรณ์

อำกำศ [2] กรมอุตุนิยมวิทยำ เป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติภูมิอำกำศ โดยท่ำกำรรวบรวมข้อมูล

ต่ำง ๆ จำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำทั วประเทศ และให้กำรบริกำรข้อมูลที มีกำรประมวลผลแล้วแก่หน่วยงำนท้ังภำครัฐ 

และเอกชน แตก่็จ่ำกัดอยูใ่นเฉพำะพืน้ที  ที สถำนตีรวจอำกำศตัง้อยู่ 

 จำกประเด็นดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ำ กำรจัดเก็บและกำรให้บริกำรข้อมูลดังกล่ำว ยังมีข้อจ่ำกัดบำง

ประกำร เช่น เป็นข้อมูลเฉพำะพื้นที ที กรมอุตุนิยมวิทยำได้จัดเก็บเท่ำนั้น ซึ งพื้นที ส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรวัดและจัดเก็บ

ข้อมูลสภำพอำกำศ และเป็นข้อมูลพื้นที บริเวณจ่ำกัด ส่งผลให้ไม่สะดวกต่อกำรน่ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในส่วน

ด่ำเนนิงำนกิจกรรมเชงิพื้นที ได้อยำ่งแทจ้รงิ  

 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำเพื อ

อ่ำนวยประโยชน์ในกำรวัดค่ำอำกำศและจัดเก็บข้อมูลสภำพอำกำศในพื้นที ต่ำง ๆ ตำมที ผู้ใช้ต้องกำร เพื อ

ประกอบกำรตัดสินใจและวำงแผนกำรด่ำเนินกิจกรรมในพื้นที สิ งแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น ในฟำร์มปศุสัตว์ สวนผลไม ้

โรงเรือนเพำะช่ำ รสีอร์ท โรงสี หรือแมก้ระทั งในตู้ขนส่งสินค้ำ เป็นต้น 

วสัดอุปุกรณ์และวธีิการศกึษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดำ้นพื้นที  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

  2. ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ กำรวจิัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

  ส่วนที  1 ออกแบบอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ บน

ไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน ่(Arduino Microcontroller) 

  ส่วนที  2 พัฒนำโปรแกรมควบคุมกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ และบันทึกค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น และ

ควำมกดอำกำศ โดยใชภ้ำษำซี (C Programming Language)  

ส่วนที  3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที ได้จำกกำรทดลองกับอุปกรณ์เครื องวัดสภำพอำกำศ

ควำมสำมำรถของอุปกรณ ์มีดังนี ้
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(1) อุปกรณส์ำมำรถวัดคำ่ข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้ 

(2) อุปกรณ์สำมำรถบันทึกค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้ โดยให้บันทึก

ข้อมูลลงบนหน่วยควำมจ่ำ 
 

กรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 
 ในกำรสร้ำงอุปกรณว์ัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศนั้น มีขอบเขตด่ำเนินกำร

โดยท่ำกำรออกแบบอุปกรณ ์และพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำซี (C Programming Language) เพื อควบคุมกำรท่ำงำน

บนไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน่ (Arduino Microcontroller) [3] เพื อให้อุปกรณ์สำมำรถวัดและบันทึกค่ำอุณหภูม ิ

ควำมชื้น และควำมกดอำกำศได้ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำวลงบนเอสดีกำร์ด (SD Card) และท่ำกำรเปรียบเทียบ

ข้อมูลที วัดได้จำกกำรใชอุ้ปกรณที์ ผู้วจิัยได้สร้ำงขึน้ กับอุปกรณที์ ใชก้ันอยู่ทั วไป ในพืน้ที ทดลอง 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 
กำรวจิัยนี้เป็นกำรวจิัยประเภท กำรวจิัยและพัฒนำ (Research and Development) ซึ งมวีธีิด่ำเนนิกำรวจิัย ดังนี้ 

1. ตัวแปรที ท่ำกำรศกึษำ 

1.1 ตัวแปรตน้: อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบพกพำ

 1.2 ตัวแปรตำม: ค่ำอุณหภูม ิควำมชืน้ และควำมกดอำกำศ 

2. งำนวจิัยนี้มีขัน้ตอนกำรด่ำเนนิงำน ดังนี้ 

2.1 ศกึษำกำรท่ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน ่(Arduino)  

2.2 ศกึษำกำรเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน ่ 

2.3 ศึกษำตัวเซนเซอร์ หรือตัวตรวจจับ (Sensor) [4] ต่ำงๆ ที สำมำรถน่ำมำใช้ร่วมกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ตระกูลอำดูโน ่(Arduino) ได้ 

2.4 ออกแบบระบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ 

 น่ำข้อมูลเกี ยวกับอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศที อ่ำนคำ่ได้จำกเซ็นเซอร์ ป้อนให้กับตัว

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยอ้ำงอิงเวลำตำมชิพนำฬิกำ แล้วน่ำไปบันทึกลงหน่วยควำมจ่ำแฟลช (Nonvolatile Memory) 

จำกนั้นน่ำข้อมูลที ได้ไปท่ำกำรประมวลผล โดยใช้ค่ำสั งควบคุม (Programming Language) เพื อให้ได้ผลลัพธ์ตำม

เงื อนไขที ออกแบบไว ้แล้งสง่ผลไปแสดงบนจอภำพ  

2.5 ออกแบบทำงด้ำนฮำรด์แวร์ 

คัดเลือกเซนเซอร์ ชิพนำฬิกำที มีควำมแม่นย่ำ (Accuracy) และไมโครคอนโทรลเลอร์ที มี

คุณสมบัตทีิ เหมำะสม โดยอ้ำงองิจำกเอกสำรแสดงคุณสมบัตอิุปกรณข์องผู้ผลิต (Datasheet) ก่ำหนดขำสัญญำณของ

เซนเซอร์ และก่ำหนดขำสัญญำณของชิพนำฬิกำ รวมถึงก่ำหนดช่องติดต่อสื อสำรกับเซนเซอร์ ที ต้องต่อเข้ำขำอินพุต

และเอำท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมไปถึงชุดจอแสดงผลขนำดเล็ก ออกแบบให้สำมำรถท่ำงำนร่วมกันได้อย่ำง

เหมำะสมเข้ำกันได้ 
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2.6 ออกแบบทำงด้ำนซอฟต์แวร์ 

ก่ำหนดโครงสร้ำงของซอฟท์แวร์ ล่ำดับกำรท่ำงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่เริ มต้นระบบ กำรอ่ำนค่ำจำก

เซนเซอร์ ชพินำฬิกำ กำรจัดเก็บขอ้มูล รูปแบบกำรประมวลผล จนถึงกำรแสดงผลบนจอภำพ 

2.7 จัดหำอุปกรณ ์ประกอบอุปกรณ ์และทดลองตดิตัง้ 

น่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ต่อร่วมกันเป็นวงจร โดยใช้ขำสัญญำณต่ำง ๆ ของเซนเซอร์เข้ำกับอินพุต/

เอำท์พุต ลงบนบอร์ดอเนกประสงค์ (Breadboard) โดยให้มีไฟเลีย้งวงจรจำกแหล่งจ่ำยไฟตำมที ระบบต้องกำร จำกนั้น

เมื อระบบท่ำงำนได้อยำ่งถูกตอ้งแล้ว จึงน่ำไปประกอบลงแผงวงจรจรงิ (PCB) [5] 

2.8 พัฒนำโปรแกรม 

เขียนโปรแกรมควบคุมกำรท่ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื อให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น ควำมกดอำกำศ และเวลำที ท่ำกำรอ่ำนค่ำ บันทึกลงบนหน่วยควำมจ่ำแฟลช แล้วน่ำค่ำที ได้

น่ำมำประมวลจึงน่ำไปแสดงโดยใช้ภำษำซีในกำรสั งกำร จำกนั้นท่ำกำรน่ำโปรแกรมเข้ำสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(Upload) 

2.9 ทดลองกำรท่ำงำนของอุปกรณ ์/ เก็บและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง / สรุปผล 

3. กำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ 

ในกำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ ์ได้ก่ำหนดให้มสี่วนประกอบหลัก ๆ ทัง้หมด 5 ส่วน แสดงดังภำพที  1 

ดังนี้ (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (2) เซ็นเซอร์อ่ำนค่ำอุณหภูมิ ควำมชื้น ควำมกดอำกำศ (3) RTC (นำฬิกำ) (4) 

จอแสดงผล และ (5) หนว่ยควำมจ่ำ (Storage) 
 

RTC 
(นา ิกา)

 มโครคอน
โทรลเลอร์

จอแสดงผล

หน่วยความจ า

เ  นเ อร์อ่านค่า
อุณหภูมิ / ความช้ืน / 

ความกดอากาศ

 

ภาพที่ 1 กำรออกแบบกำรท่ำงำนของอุปกรณ ์

และกำรพัฒนำอุปกรณม์กีำรเชื อมตอ่อุปกรณก์ับบอร์ดไมโครคอลโทรเลอร์ ดังแสดงในภำพที  2 
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ภาพที่ 2 กำรเชื อมตอ่อุปกรณ์กับบอร์ดไมโครคอลโทรเลอร์ 

 

4. ผังล่ำดับกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ แสดงได้ดังภำพที  3 

เริ่มต้น

โหลด Library 
โมดูลต่าง  

รับนา ิกาจาก RTC

รับค่าอุณหภูมิ ความช้ืน ความกด
อากาศ จากเ  นเ อร์ BME280

บันทึก วันที-่เวลา อุณหภูมิ 
ความช้ืน ความกดอากาศ ลง SD-Card

แสดง วันท่ี-เวลา อุณหภูมิ ความช้ืน 
ความกดอากาศ ข้ึนจอ LCD

 

ภาพที่ 3 ผังกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ 

Adaptor 220V 

AC 

Regulator 
5V & 3.3V 

LCD Dot matrix 

128x40 
RTC 

Temperature, Humidity, 

Pressure Sensor SD Card 

Module 

Arduino Nano Board 
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ผลการศึกษา 

 1. ผลกำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศแบบ

พกพำ บนไมโครคอนโทรลเลอร์อำดูโน ่ 

 ผลกำรวจิัยได้อุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูม ิควำมชืน้ และควำมกดอำกำศแบบพกพำ ดังแสดงใน

ภำพที  4 และ อุปกรณม์ขีนำด 9 x 13.5 x 4.5 cm และน้่ำหนักรวม 260 กรัม 

 

ภาพที่ 4 อุปกรณว์ัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูม ิควำมชืน้ และควำมกดอำกำศแบบพกพำ 

 

2. กำรทดลองวัดประสิทธิภำพด้ำนฟังก์ชั นกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ 

จำกกำรทดลองวัดประสิทธิภำพด้ำนของฟังก์ชั นกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถแสดงได้

ดังตำรำงที  1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภำพด้ำนฟังก์ชั นกำรท่ำงำนของอุปกรณ์ 

ฟังก์ช่ันการท างาน ท างาน ด ้ ท างาน ม่ ด ้

(1) สำมำรถวัดอุณหภูมิ    

(2) สำมำรถวัดควำมช้ืน   

(3) สำมำรถวัดควำมกดอำกำศ   

(4) สำมำรถแสดงผลบนจอภำพ   

(5) สำมำรถบันทึกข้อมูลลงบนหน่วยควำมจ่ำ   

(6) สำมำรถดูขอ้มูลที จัดเก็บบนหน่วยควำมจ่ำ   

 จำกตำรำงที  1 พบว่ำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศแบบพกพำ 

สำมำรถท่ำงำนได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชั น 

3. กำรเปรียบเทียบผลใช้งำนของอุปกรณก์ับอุปกรณเ์ครื องวัดสภำพอำกำศตำ่ง ๆ  

กำรเปรียบเทียบผลกำรใช้งำนของอุปกรณ์เครื องวัดสภำพอำกำศ เพื อให้มีควำมน่ำเชื อถือมำกยิ งขึ้น 

ผู้วิจัยได้เลือกเครื องมือที ใช้ในกำรทดลองเปรียบเทียบ 2 ตัว คือ (1) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล และ  

(2) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ดังแสดงในภำพที  5  
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กำรทดลองได้ใช้สถำนที ทดลองวัดค่ำสภำพอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ในช่วงเวลำ 

13.00 น. – 24.00 น. ทุก ๆ 30 นำที 

 
ภาพที่ 5 อุปกรณเ์ครื องวัดสภำพอำกำศ 

 

3.1 กำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่ของอุณหภูมิ 

ได้ท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่ของอุณหภูมิ โดยใชอุ้ปกรณ ์3 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัด

ค่ำและบันทึกข้อมูล ที ผู้วจิัยได้พัฒนำขึ้น (2) ) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล และ (3) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ดังภำพที  

5 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมทีิ ได้จำกอุปกรณท้ั์ง 3 ตัว สำมำรถแสดงดังภำพที  6 

 

ภาพที่ 6 กรำฟเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่อุณหภูม ิ

 

จำกภำพที  6 เมื อพิจำรณำค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกตำ่ง สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

(1) ระหวำ่งอุปกรณว์ัดค่ำและบันทึกข้อมูลที ผู้วจิัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำ

มคี่ำควำมแตกตำ่งอยู่ระหว่ำง 0.00 – 2.38 เปอร์เซ็นต์ ซึ งถือวำ่มีควำมแตกต่ำงนอ้ยมำก   

(2) ระหวำ่งอุปกรณว์ัดค่ำและบันทึกข้อมูลที ผู้วจิัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท พบว่ำมี

ค่ำควำมแตกตำ่งอยู่ระหว่ำง 0.00 – 3.95 เปอร์เซ็นต์ ซึ งถือวำ่มีควำมแตกต่ำงนอ้ยมำกเช่นกัน 
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พัฒนา* เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล 

เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
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อย่ำงไรก็ตำมอุปกรณ์ที ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีค่ำอุณหภูมิใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมำกกว่ำเทอร์โมมิเตอร์

แบบปรอท   

3.2 กำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่ของวัดควำมช้ืน 

ได้ท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่ของควำมชืน้ โดยใชอุ้ปกรณ ์2 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัด

ค่ำและบันทึกข้อมูล ที ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น และ (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ผลกำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมิที ได้จำก

อุปกรณท้ั์ง 2 ตัว สำมำรถแสดงดังภำพที  7 

 

ภาพที่ 7 กรำฟเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดคำ่ควำมชื้น 

 

จำกภำพที  7 เมื อพิจำรณำค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกตำ่ง สำมำรถสรุปว่ำ ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและ

บันทึกข้อมูลที ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำมีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 4.53 – 10.34 

เปอร์เซ็นต์ ซึ งถือวำ่มีควำมแตกต่ำงนอ้ย   

3.3 กำรแสดงผลจำกกำรวัดคำ่ของควำมกดอำกำศ 

เนื องจำกอุปกรณ์ที ได้น่ำมำเปรียบเทียบไม่มีฟังก์ชั นของกำรวัดควำมกดอำกำศ ผู้วิจัยจึงจะได้

น่ำเสนอเฉพำะข้อมูลของควำมกดอำกำศที ได้จำกอุปกรณ์วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ที ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น ดังแสดงใน

ภำพที  8 

 

ภาพที่ 8 กรำฟแสดงค่ำควำมกดอำกำศ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จำกกำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ แบบ

พกพำ พบว่ำอุปกรณ์ที ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นสำมำรถท่ำงำนได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชั น และมีควำมถูกต้องแม่นย่ำ อีกท้ัง

อุปกรณ์ยังมีฟังก์ชั นของกำรวัดควำมกดอำกำศซึ งถือได้ว่ำ เป็นฟังก์ชั นพิเศษที ไม่มีในอุปกรณ์ที วำงตำมท้องตลำด 

และอุปกรณย์ังมีขนำดเล็กพกพำง่ำยอีกดว้ย กล่ำวคอื อุปกรณม์ขีนำด 9 x 13.5 x 4.5 cm และน้่ำหนักรวม 260 กรัม  

ในกำรทดลองใช้สถำนที ทดลองวัดค่ำสภำพอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลสภำพ

อำกำศ ในช่วงเวลำ 13.00 น. – 24.00 น. ทุก ๆ 30 นำที 

ด้ำนกำรท่ำงำนเมื อท่ำกำรเปรียบเทียบผลจำกกำรวัดค่ำของอุณหภูมิ โดยใช้อุปกรณ์ 3 ตัว คือ (1) อุปกรณ์

วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ที ผู้วจิัยได้พัฒนำขึ้น (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล และ (3) เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ผล

กำรเปรียบเทียบค่ำอุณหภูมิที ได้จำกอุปกรณ์ท้ัง 3 ตัว พบว่ำ (1) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลที ผู้วิจัยได้

พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล มีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 0.00 – 2.38 เปอร์เซ็นต์ ซึ งถือว่ำมีควำม

แตกต่ำงน้อยมำก และ (2) ระหว่ำงอุปกรณ์วัดค่ำและบันทึกข้อมูลที ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นกับเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 

พบวำ่มีค่ำควำมแตกต่ำงอยูร่ะหว่ำง 0.00 – 3.95 เปอร์เซ็นต์ ซึ งถือวำ่มีควำมแตกต่ำงนอ้ยมำกเช่นกัน 

ส่วนกำรเปรียบเทียบค่ำของควำมชื้น ได้ใช้อุปกรณ์ 2 ตัว คือ (1) อุปกรณ์วัดวัดค่ำและบันทึกข้อมูล ที ผู้วิจัย

ได้พัฒนำขึ้น และ (2) เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล พบว่ำมีค่ำควำมแตกต่ำงอยู่ระหว่ำง 4.53 – 10.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ ง

ถือวำ่มีควำมแตกต่ำงนอ้ย   

ซึ งถือได้ว่ำอุปกรณที์ ผู้วจิัยพัฒนำขึ้น วัดค่ำสภำพอำกำศได้ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมำกกว่ำ

เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ท้ังน้ีค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมแตกตำ่งที เกิดขึ้นถือวำ่ไมม่นีัยส่ำคัญ  

กิตติกรรมประกาศ 

 งำนวจิัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวจิัยจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์  
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เครื่องปรับและคงค่า EC ของปุ๋ย ฮโดรโปนกิส์แบบอัตโนมัติ 

Automatics mixing and control Electric conductivity Hydroponics Fertilizer set. 

สมนึก เครอืสอน1*  สุรสิทธิ์ แสนทอน2  วริศ เทพำรักษ์1 และ อนษิำ ขมพัด1 

Somnuk Khruesorn1* Surasit Santorn2 Warit Thepharak1 and Anisa Khoomphat1 

บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้น่ำเสนอกำรสร้ำงเครื องปรับและคงค่ำ EC ของปุ๋ยไฮโดรโปนกิส์ เพื อมำใช้แทนแรงงำนมนุษย์ โดย

เครื องต้นแบบแบ่งส่วนประกอบหลักออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกถังผสมปุ๋ยขนำด 20 ลิตร ท่ำหน้ำที ผสมปุ๋ยไฮโดรโป

นกิส์ ส่วนที สองวงจรควบคุม ท่ำหนำ้ที ควบคุมกำรท่ำงำนเครื องตน้แบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ 

 จำกกำรทดสอบเครื องต้นแบบในหอ้งทดลองในสว่นของกำรคงค่ำ EC ที ก่ำหนดไว้ 3 ค่ำ คือ 1, 2.5 และ 3.6 

พบว่ำสำมำรถคงค่ำ EC ได้ตลอด 60 วัน โดยมีค่ำควำมคลำดเคลื อนสูงสุดเป็น 13%, 2% และ 0.83% ตำมล่ำดับ 

ถึงแมว้ำ่กำรทดสอบเครื องต้นแบบนี้ยังไมไ่ด้ทดสอบกับระบบไฮโดรโปนิกส์จริงแต่ผลกำรทดสอบท่ำให้เชื อมั นได้ว่ำจะ

สำมำรถน่ำมำแทนแรงงำนมนุษยไ์ด้  
 

 ค าส าคัญ:  เครื องปรับและคงค่ำ EC ของปุ๋ยไฮโดรโปนกิส ์
  

Abstract  
 This paper proposes the construction of a machine for adjustment and regulating electric conductivity 

(EC) value of hydroponic fertilizer to replace human labor. The prototype consists of two main parts: the first 

part, the twenty liters’ mixer, is used for mix the hydroponic fertilizer. The second part, control circuit, uses for 

controlling the prototype to be automatic control. 

 From the testing of the prototype in the laboratory that the 3 EC values are defined as 1, 2.5 and 

3.6 found that the EC values were maintained for 60 days with the maximum errors of 13%, 2% and 0.83% 

respectively. Although the prototype testing has not been tested with actual hydroponics, the testing results have 

convinced that it can replace human labor. 
 

Keywords: Automatics mixing and control Electric conductivity Hydroponics Fertilizer set. 
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บทน า 

 เนื องจำกในปัจจุบันผู้คนได้หันมำใส่ใจในกำรดูแลสุขภำพโดยกำรหันมำบริโภคอำหำรจ่ำพวกผักมำกขึ้น

โดยเฉพำะกำรบริโภคผักที ปลูกแบบไร้ดนิหรือที เรียกว่ำผักไฮโดรโปนกิส์ซึ งก่ำลังเป็นที นิยมอยำ่งมำก [1] เนื องจำกเป็น

กำรปลูกพืชแบบนี้ส่วนใหญ่จะปลูกภำยในโรงเรือนจึงท่ำให้สำมำรถควบคุมผลกระทบหรือสำรเคมีต่ำง ๆ ได้ดีกว่ำ

แบบทั วไป อีกท้ังกำรปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สำมำรถท่ำเป็นระบบปิด กล่ำวคือสำมำรถควบคุมสภำวะแวดล้อมที 

พชืต้องกำรได้ดังนัน้จึงปลูกผักได้เกือบทุกชนิด ทุกฤดู และทุกสถำนที ซึ งเป็นสิ งที กำรปลูกผักในแบบปกติท่ำไมไ่ด้   

 ผู้คนส่วนมำกที ปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ส่ำหรับบริโภคเองภำยในบ้ำน หรือมือใหม่หัดปลูก มักจะประสบปัญหำ 

คือผักไมค่่อยเจรญิเตบิโตหรือผักเจริญเติบโตช้ำเนื องจำกผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลำในกำรดูแลผักที ปลูก เนื องจำก

กำรปลูกผักแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ซึ งเป็นระบบที ต้องกำรดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอโดยเฉพำะในกำรผสมสำรละลำย A 

และสำรละลำย B ให้ได้ค่ำควำมน่ำไฟฟ้ำ (Electric Conductivity: EC) ตรงตำมที พืชชนิดนั้น ๆ ต้องกำร ซึ งค่ำ EC นี้จะ

เปลี ยนแปลงได้ตลอดเวลำเนื องจำกกำรดูดปุ๋ยของพชืที ปลูก หรือต้องปรับค่ำ EC ให้เหมำะสมตำมอุณหภูมิ {2} ดั้งนั้น

ตอ้งมีกำรตรวจสอบและปรับค่ำ EC ทุก ๆ วัน หรอือำจจะทุก ๆ ช่วงของวันที อุณหภูมิเปลี ยนแปลง ดั้งนั้นผู้จัดท่ำจึงมี

ควำมประสงค์ที จะศกึษำหำวิธีกำรเพื อที จะน่ำมำประยุกต์ใช้และสร้ำงเครื องผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบปรับค่ำ EC ได้

เพื อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนทำงด้ำนกำรให้สำรอำหำรแก่พชืผักต่ำง ๆ ในระบบกำรเพำะปลูกแบบไฮโดร

โปนกิส์        
 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เครื่องปรับและคงค่า EC ของการผสมปุ๋ย ฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่น าเสนอ 

 กำรออกแบบเครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที น่ำเสนอนี้ได้ออกแบบ

ตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย คือ สำมำรถน่ำมำใช้แทนคนในกำรปรับค่ำและคงค่ำ EC ของปุ๋ยในกำรปลูกผักแบบ

ไฮโดรโปนกิส์และสำมำรถก่ำหนดและคงค่ำ EC ที แตกต่ำงกันได้ 60 วัน โดยเครื องต้นแบบจะใช้ร่วมกับระบบปลูกผัก

ไฮโดรโปนกิส์ที มีอยูแ่ลว้ โดยต่อเครื องต้นแบบนี้เพิ มเติมเข้ำไปโดยไม่ต้องเปลี ยนแปลงระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เดิม 

ดังแสดงในภำพที  1 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะและกำรตอ่เครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนกิส์แบบอัตโนมัตทีิ น่ำเสนอ 
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 กำรออกแบบเครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที น่ำเสนอดังแสดงในภำพที  2  

ก. และเครื องต้นแบบที สร้ำงขึ้นแสดงในรูปที  2 ข. โดยเครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบ

อัตโนมัตทีิ น่ำเสนอจะมขีั้นตอนกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ดังนี้ เครื องต้นแบบจะดูดน้่ำคร้ังละ 20 ลิตรที อยู่ในถังพักน้่ำของ

ระบบปลูกผักไฮโดรโปนกิส์เข้ำมำที ถังผสม โดยตัวควบคุมจะตรวจสอบค่ำ EC ของน้่ำที ดูดมำเทียบกับค่ำ EC ที ก่ำหนดไว ้ 

เมื อได้ผลกำรเปรียบเทียบค่ำ EC แล้วตัวควบคุมจะท่ำกำรผสมปุ๋ย โดยกำรเตมิ สำรละลำย A สำรละลำย B  เพื อให้ค่ำ EC 

ตำมที ก่ำหนดไว้ จำกนั้นเครื องต้นแบบจะดูดน้่ำที ผสมปุ๋ยแล้วคืนเข้ำระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ตำมเดิม จำกนั้นจะเริ ม

ขั้นตอนผสมปุ๋ยคร้ังตอ่ไปอกีโดยระบบจะท่ำงำนเชน่นี้ไปตลอดตำมวันที ก่ำหนดไว้ 

 

            
                                

ก. แบบเครื องปรับและคงค่ำ EC                                     ข. เครื องตน้แบบ 

ภาพที่ 2 เครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนกิส์แบบอัตโนมัติ 
 

 2. วัสดุอุปกรณ์ 

 เครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัตินี้จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน 

คือ ถังผสมปุ๋ย และ วงจรควบคุม  

2.1 ถังผสมปุ๋ย 

ส่ำหรับถังผสมปุ๋ยนี้จะท่ำหน้ำที ดูดน้่ำที อยู่ในถังพักน้่ำของระบบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เข้ำมำปรับ

ระดับค่ำ EC ตำมที ก่ำหนดไว้ จำกนั้นจะดูดน้่ำที ปรับค่ำ EC แล้วกลับไปยังถังพักน้่ำของระบบฯ ตำมเดิม โดยมี

ส่วนประกอบย่อยๆดงันี้ 

1) ปั๊มน้ าเข้า 

ป๊ัมน้่ำเขำ้จะท่ำหนำ้ที ดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำของระบบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เข้ำถังผสมปุ๋ย ในกำร

ออกแบบจะเลือกใช้ป๊ัมน้่ำแบบแช่ในน้่ำเนื องจำกไม่ต้องกรอกน้่ำเมื อเริ มท่ำงำน ป๊ัมน้่ำดังกล่ำวจะใช้ไฟฟ้ำกระแสตรง  

12 โวลต์ 36 วัตต์ ซึ งระดับแรงดันไฟฟ้ำนี้จะไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์ ส่ำหรับกำรติดตั้งป๊ัมน้่ำเข้ำนี้เครื องต้นแบบจะ

ตอ่กับท่อยำงอ่อนเพื อสะดวกในกำรต่อกับถังพักน้่ำของระบบปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ ดังภำพที  3  
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ภาพที่ 3 กำรตดิตัง้ป๊ัมน้่ำเขำ้ 

2) ปั๊มน้ ากลับ 

 ป๊ัมน้่ำกลับจะท่ำหน้ำที ดูดน้่ำจำกถังผสมที ปรับค่ำ EC แล้ว กลับไปยังถังพักน้่ำของระบบปลูกผัก

แบบไฮโดรโปนกิส์โดยออกแบบให้เป็นป๊ัมชนดิเดียวกับป๊ัมดูดน่้ำเข้ำ โดยติดต้ังในถังผสมปุ๋ย ดังภำพที  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กำรตดิตัง้ป๊ัมน้่ำกลับ 

3) ปั๊มผสมปุ๋ย 

ป๊ัมน้่ำผสมปุ๋ยจะท่ำหน้ำที ฉีดน้่ำในถังผสมที ก่ำลังเติม สำรละลำย A สำรละลำย B ให้เข้ำกัน  

โดยเลอืกใช้ป๊ัมน้่ำชนิดเดียวกับป๊ัมดูดน่้ำเข้ำและตดิตัง้ในถังผสมปุย๋ ดังภำพที  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กำรตดิตัง้ป๊ัมผสมปุ๋ย 
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4) ปั๊มโดสดดูสารละลาย A และสารละลาย B 

ป๊ัมโดสท่ำหน้ำที ดูดสำรละลำย Aและสำรละลำย B เข้ำถังผสมที ควบคุมปริมำณโดยตัวควบคุม  

ดังภำพที  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กำรตดิตัง้ป๊ัมโดสดูดสำรละลำย A และสำรละลำย B 

5) สวิตช์ลูกลอย  

สวิตช์ลูกลอย ท่ำหน้ำที ตรวจจับระดับน้่ำในถังผสม โดยใช้สวิตช์ลูกลอนรุ่น RADAR No.202S  

เมื อระดับน่้ำมรีะดับตำมตอ้งกำร จะส่งสัญญำณให้กับตัวควบคุมอกีทหีนึ ง ติดต้ังไว้ในถังผสม ดังภำพที  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 กำรตดิตัง้สวติช์ลูกลอย 
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2.2 วงจรควบคุม 

วงจรควบคุมท่ำหน้ำที ควบคุมกำรท่ำงำนของเครื องต้นแบบตำมขั้นตอนที ก่ำหนด โดยแบ่งออกเป็น  

3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนอนิพุต  ส่วนเอำตพ์ุตและตัวควบคุม ส่ำหรับส่วนอินพุตจะมีส่วนประกอบที ส่ำคัญดังนี้ คีย์แพด

(Keypad) ท่ำหน้ำที ป้อน ค่ำ EC และจ่ำนวนวันที ต้องกำรคงค่ำ EC, สวติช์ลูกลอยท่ำหน้ำที ตรวจจับระดับน่้ำในถังผสม, 

ตัวตรวจจับค่ำ EC ท่ำหน้ำที วัดค่ำ EC ในถังผสมแล้งส่งข้อมูลให้กับตัวควบคุม, ชิฟนำฬิกำ(Real time clock) ท่ำหน้ำที 

ส่งวันเวลำปัจจุบันให้กับตัวควบคุม, วงจรตรวจจับระดับน่้ำ ท่ำหนำ้ที ตรวจระดับน้่ำในถังพักของระบบไฮโดรโปนิกส์ว่ำ

มนี้่ำหรอืไม่ แล้วส่งสัญญำณให้กับตัวควบคุม, ส่วนเอำตพ์ุตจะมสี่วนประกอบที ส่ำคัญดังนี้ จอแสดงผล LCD ท่ำหน้ำที 

แสดงคำ่ EC ที ก่ำหนด วันเวลำปัจจุบัน จ่ำนวนวันที ท่ำงำน/จ่ำนวนวันที ต้องกำรควบคุม, วงจรขับมอเตอร์จะท่ำหน้ำที  

ปิด / เ ปิดกำรท่ำงำนของป๊ัมต่ำง โดยรับสัญญำณควบคุมจำกตัวควบคุม , ส่วนสุดท้ำยตัวควบคุมจะใช้

ไมโครคอนโทรเลอร์ ARDUINO ท่ำหน้ำที ควบคุมกำรท่ำงำนเครื องต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ท้ังหมดจะ

ตอ่ดังวงจรควบคุมในภำพที  8 

 

 
ภาพที่ 8 วงจรควบคุมเครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนกิส์แบบอัตโนมัติ 
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วิธีการศึกษา 
 ส่ำหรับกำรศึกษำในงำนวิจัยน้ีจะศึกษำโดยผ่ำนกำรทดสอบเครื องต้นแบบ โดยจะแบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรกกำรทดสอบสมรรถนะเครื องตน้แบบและส่วนที สองกำรทดสอบกำรปรับและคงค่ำ EC 

 1. การทดสอบสมรรถนะเครื่องต้นแบบ 

ส่ำหรับขั้นตอนกำรผสมปุ๋ย EC จะมีขั้นตอน คือ ดูดน้่ำจ่ำนวน 20 ลิตรจำกถังพักน้่ำในระบบปลูกผักแบบไฮโดร 

โปนกิส์ จำกนัน้จะท่ำกำรวัดค่ำ EC ขั้นตอนตอ่มำจะเตมิสำรละลำย A และสำรละลำย B ในปริมำณที เท่ำ ๆ กันลงในถังผสม 

จำกนั้นจะท่ำกำรผสมสำรละลำยให้เข้ำกันโดยใช้วิธีกำรกวนน้่ำด้วยใช้ป๊ัมน้่ำ ดังนั้นในกำรทดสอบในส่วนนี้จะประกอบด้วย 

กำรทดสอบกำรดูดน้่ำเข้ำถังผสม กำรทดสอบระยะเวลำกำรผสมปุ๋ย และกำรทดสอบกำรเปลี ยนแปลงค่ำ EC  

1.1 การทดสอบการดูดน้ าเข้าถังผสม 

กำรทดสอบนี้จะท่ำกำรดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำในระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ่ำนวน 20 ลิตรเข้ำมำในถัง

ผสมของเครื องต้นแบบดังแสดงในภำพที  9 เมื อป๊ัมดูดน้่ำเข้ำดูดน้่ำได้ปริมำณ 20 ลิตรแล้ว สวิตช์ลูกลอยจะส่ง

สัญญำณให้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื อสั งให้ป๊ัมดูดน้่ำเข้ำหยุดท่ำงำน โดยจะท่ำกำรทดสอบซ้่ำ5 คร้ังและให้ผลทดสอบ

ดังแสดงในกรำฟภำพที  10    

 

 

 

                                                                            

                                                      

 

ภาพที่ 9 รูปประกอบกำรทดสอบกำรควบคุมปริมำณน้่ำโดยใชส้วติช์ลูกลอย 
 

 
 

ภาพที่ 10 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบควบคุมปริมำณน้่ำโดยใชส้วติช์ลูกลอย 
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1.2 การทดสอบระยะเวลาการผสมปุ๋ย 
กำรทดสอบนี้จะทดสอบหำระยะเวลำที ใช้ในกำรผสมปุ๋ยจนค่ำ EC คงที  ท่ำกำรทดสอบโดยใส่สำรละลำย A 

และสำรละลำย B ลงไปในน้่ำ 20 ลิตร จ่ำนวน 10 มิลลิลิตร เปิดป๊ัมน้่ำผสมปุ๋ยเพื อกวนน้่ำในถังผสมจำกนั้นวัดค่ำ EC  

ทุก ๆ 1 วนิำที ท่ำกำรทดสอบลักษณะนี้ 5 คร้ังให้ผลทดสอบดังแสดงในกรำฟภำพที  11 

   

 

 

ภาพที่ 11 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบระยะเวลำในกำรผสมปุ๋ย 
 

1.3 การทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า EC  

กำรทดสอบนี้จะท่ำกำรทดสอบหำค่ำควำมเปลี ยนแปลงค่ำ EC ในน้่ำเปล่ำจ่ำนวน 20 ลิตร เมื อเติม

สำรละลำย A และสำรละลำย B ในปริมำณ 50 มิลลิลิตร เท่ำกันทุกคร้ัง จำกนั้นจะบันทึกค่ำ EC โดยจะท่ำ 

กำรทดสอบจนค่ำ EC มคี่ำเท่ำกับ 5 มิลลซิีเมนตตอ่เซ็นติเมตร ผลกำรทดสอบดังแสดงกรำฟในภำพที  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรเปลี ยนแปลงค่ำ EC 
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 2. การทดสอบการปรับและคงค่า EC 

ในกำรทดสอบกำรปรับค่ำและคงค่ำ EC ท่ำท่ำกำรทดลอง 2 ลักษณะ คือ กำรปรับค่ำ EC และกำรคงค่ำ EC  

โดยกำรทดลองท้ังสองลักษณะนี้จะท่ำกำรทดลองในห้องทดลองเท่ำนัน้ 

2.1 การทดสอบการปรับค่า EC 

ส่ำหรับกำรทดสอบนี้จะน่ำเครื องต้นแบบที มีควำมสำมำรถกำรผสมปุ๋ยขนำด 20 ลิตรไปปรับค่ำ EC ให้กับ

ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที มีขนำดถังพักน้่ำขนำด 50 ลิตร โดยกำรทดสอบนี้จะใช้น้่ำประปำที มีค่ำ EC ประมำณ 0.39 

มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรมำใช้ในกำรเริ มทดสอบ กำรทดสอบจะก่ำหนดค่ำ EC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 มิลลิซีเมนต์ต่อ

เซนตเิมตร ให้ผลกำรทดสอบกรำฟในภำพที  13 

 
ภาพที่ 13 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรปรับค่ำ EC 

2.2 การทดสอบการคงค่า EC 

กำรทดสอบนี้จะทดสอบกำรคงค่ำ EC ของเครื องต้นแบบ โดยจะทดสอบ 3 คร้ังที ค่ำ EC เท่ำกับ 1 มิลลิ

ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร(เหมำะส่ำหรับปลูก ขิง ดอกลำเวนเดอร์ ), 2.5มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรเหมำะส่ำหรับปลูก  

กระล ่ำปลี มะเขือ) และ 3.6 มิลลซิีเมนต์ต่อเซนติเมตร(เหมำะส่ำหรับปลูก คะน้ำ) โดยแต่ละคร้ังจะก่ำหนดให้ท่ำงำนที  

60 วัน ผลกำรทดสอบแสดงดังกรำฟในภำพที  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบกำรคงค่ำ EC 
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ผลการศึกษา 
 ส่ำหรับผลกำรศึกษำที ได้จำกกำรทดสอบเครื องต้นแบบจะแยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก 

กำรทดสอบสมรรถนะเครื องตน้แบบ ในส่วนของกำรดูดน้่ำจำกถังพักน้่ำเข้ำมำถังผสมจ่ำนวน 20 ลิตรโดยมีสวิตช์ลูกลอย

เป็นตัวตรวจจับปริมำณน้่ำจำกกรำฟในภำพที  10 พบว่ำปริมำณน้่ำที ดูดได้อยู่ระหว่ำง 20.2 ลิตร ถึง 21.2 ลิตร คิดเป็น 

ค่ำคลำดเคลื อน 1% ถึง 6% ในส่วนกำรทดสอบระยะเวลำกำรผสมปุ๋ยจำกกรำฟในภำพที  11 พบว่ำในกำรผสมปุ๋ยแต่ละ

คร้ังจะตอ้งใชเ้วลำในกำรผสมไมน่อ้ยกวำ่ 10 วนิำทีขึ้นไป   ในส่วนกำรทดสอบกำรเปลี ยนแปลงค่ำ EC จำกกรำฟในภำพที  

12 พบวำ่เมื อเตมิสำรละลำย A และสำรละลำย B เพิ มขึ้นจะท่ำให้ค่ำ EC เพิ มมำกขึ้นเรื อย ๆ โดยที ค่ำผลต่ำงของค่ำEC ใน

แต่ละคร้ังไม่เท่ำกัน กล่ำวคือเมื อค่ำ EC มำกขึ้นผลต่ำงของค่ำ EC จะลดลงเรื อย ๆ  ผลกำรศึกษำในประเด็นที สองกำร

ทดสอบกำรปรับและคงค่ำ EC ในส่วนของกำรปรับค่ำ EC จำกกรำฟในรูปที  13 พบว่ำเมื อน่ำเครื องต้นแบบไปใช้กับระบบ

ปลูกผักแบบไฮโรโปนกิส์ที มีถังพักน้่ำขนำด 50 ลิตร ในขณะที เครื องต้นแบบมีควำมสำมำรถในกำรผสมที  20 ลิตร พบว่ำ

เครื องตน้แบบจะตอ้งท่ำกำรผสมอย่ำงน้อย 3 คร้ังขึ้นไป เพื อให้ค่ำ EC ในถังพักมีค่ำควำมคลำดเคลื อนน้อยกว่ำ 20% ใน

ส่วนกำรทดสอบกำรคงค่ำ EC จะท่ำกำรทดสอบโดยก่ำหนดค่ำ EC ท้ังหมด 3 ค่ำที  1, 2.5 และ 3.6 มิลลิซีเมนต์ต่อ

เซนติเมตร ในกำรทดสอบแต่ละค่ำจะให้คงค่ำไว้ 60 วัน ให้ผลกำรทดสอบดังนี้ เมื อก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 1 จะให้ค่ำ EC 

อยูที่  1 ถึง 1.13 มลิลิซีเมนตต์อ่เซนตเิมตร โดยมคี่ำคลำดเคลื อนสูงสุดที  13%  เมื อก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 2.5 จะให้ค่ำ EC 

อยู่ที  2.5 ถึง 2.55 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร โดยมีค่ำคลำดเคลื อนสูงสุดที  2 %   ที ก่ำหนดค่ำ EC เท่ำกับ 3.6 จะให้ค่ำ 

EC อยูที่  3.6 ถึง 3.63 มลิลิซีเมนตต์อ่เซนตเิมตรโดยมคี่ำคลำดเคลื อนสูงสุดที  0.83 % ดังแสดงในกรำฟภำพที  14  

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จำกผลกำรทดสอบเครื องต้นแบบพบวำ่สำมำรถปรับค่ำ EC ได้ตำมตอ้งกำรซึ งค่ำคลำดเคลื อนอยู่ในช่วงที ผัก

เจรญิเตบิโตได้ และสำมำรถคงค่ำได้ตำมขอบเขตที ก่ำหนดที  60 วัน ซึ งจะครอบคลุมอำยุผักที นิยมปลูกในระบบไฮโดร

โปนกิส์ ถึงแมว่ำ่จะยังไม่ได้น่ำเครื องต้นแบบไปทดสอบกับระบบที ใช้งำนจริงแต่ผู้วิจัยเชื อมั นจำกผลกำรทดสอบว่ำจะ

สำมำรถน่ำเครื องปรับและคงค่ำ EC ของกำรผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติต้นแบบนี้ไปใช้แทนแรงงำนมนุษย์ได้ 

จำกประเด็นในเรื องกำรน่ำเครื องต้นแบบไปใชง้ำนจรงิและกำรปรับค่ำ EC ตำมอุณหภูมิจะเป็นประเด็นที ผู้วจิัยให้ควำม

สนใจเป็นล่ำดับตอ่ไป 
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การศึกษาการกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ด้วยเม ดมีดคาร์ บด์ ที่มีผล

ต่อค่าความเรียบผิว 

A Study on the Aluminium Alloy 6063 Turning Parameters by Carbide Insert 

Tool on the Surface Roughness 

บุษยภัทร ตรีกุล1 ถิรวัฒน์ มำกคง1 พงพันธ์ แสงเป็ก1 วสิษฐ์พล อำนุภำพ1 และพจนศักดิ์ พจนำ1* 

Budsayaphat Treekul1 Thirawat Makkhong1 Pongpan Saengpek1, Visitpon Arnuphap1 and 

Potejanasak Potejana1* 

บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้ท่ำกำรศึกษำกำรกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ด้วยเม็ดมีดคำร์ไบด์ ที มีผลต่อควำม

เรียบผิว ด้วยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design เพื อเป็นแนวทำงในกำรก่ำหนดปัจจัยและกำร

เลอืกใช้สภำวะกำรกลึงที ควำมเหมำะสมที สุด เพื อท่ำให้ได้ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที มีคุณภำพผิวที ดี โดยพบว่ำกำรศึกษำ

ปัจจัยในกำรกลึงเพื อให้ได้คุณสมบัติของควำมขรุขระผิวที ดีนั้น จะเกี ยวข้องกับปัจจัยหลักอยู่ 3 ปัจจัย คือ ควำมเร็ว

ตัด (Cutting Speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) และระยะป้อนลึก (Depth of Cut) ซึ งจะเป็นปัจจัยหลักในกำรทดลองนี้ 

โดยมีค่ำควำมหยำบผิวของชิ้นงำนกลึงอะลูมิเนียมเป็นตัวแปรตอบสนอง โดยน่ำผลกำรทดลองไปวิเครำะห์ค่ำควำม

แปรปรวนเพื อหำค่ำที เหมำะสมที สุดในกำรกลงึอะลูมเินยีมอัลลอยด์ เกรด 6063 จำกผลกำรทดลองและกำรวเิครำะห์

ผลกำรทดลองด้วยโปรแกรมทำงสถิติ พบว่ำระดับของแต่ละพำรำมิเตอร์ที เหมำะสมที สุดในกำรทดลองนี้ คือ 

ควำมเร็วตัด 140 เมตรต่อนำที อัตรำป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะป้อนลึกเท่ำกับ 0.65 มิลลิเมตร โดย

ควำมเร็วตัดส่งผลต่อค่ำควำมหยำบผิวของช้ินงำนอะลูมิเนยีมอย่ำงมนีัยส่ำคัญ 

ค าส าคัญ:  อะลูมเินยีมอัลลอยด์, ควำมเรียบผิว, ควำมเร็วตัด, อัตรำปอ้น, ระยะปอ้นลึก, เม็ดมดีคำรไ์บด ์
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Abstract 

 This study illustrates the influence of machining conditions on 6063 aluminum alloy machining with 

carbide inserts tool. The response variable of this study is surface roughness after turning process. Cutting 

speed, Feed rate and Depth of cutting is the controllable factors. The 3k Full Factorial experimental design is 

used to determine the factors and to select the appropriate machining process. Aluminum parts with good 

surface quality is the objective of this study. Based on the preliminary research, it is found that the study of 

turning factors in order to obtain the properties of good surface roughness. Cutting speed, feed rate and Depth 

of cut are the main factors in this experiment. The results are analyzed by the analysis of variance (ANOVA). To 

find the optimal machining aluminum alloy grade 6063 experiment and analyze the results with a program 

Minitab. It was found that the optimum parameter for the response variable was cutting speed of 140 m / min. 

Feed rate was 0.05 mm / min. Depth of cut was 0.65 mm,  

Keywords:  Aluminium Alloy, Surface Roughness, Cutting Speed, Feed Rate, Depth of Cut, Cutting Tool 

บทน า 

 งำนกลึงเป็นกระบวนกำรขึ้นรูปงำนในลักษณะของงำนทรงกระบอกโดยชิ้นงำน (Work Piece) จะยึดติดอยู่กับที 

และหมุนอยู่บนหัวจับ (Spindle) ของเครื องกลึง หลังจำกนั้นเครื องมือตัด (Cutting Tool) จะเคลื อนที เข้ำตัดชิ้นงำนเป็น

รูปร่ำงต่ำง ๆ งำนกลึงเป็นกระบวนกำรที ใช้กันมำกที สุดในกำรตัดโลหะ เพรำะสำมำรถตัดโลหะเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ  ได้  

งำนกลึงมสีองลักษณะใหญ่ คือ 1. งำนกลึงปำดหน้ำ คือ กำรตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื อนที ตัดชิ้นงำนตั้งฉำกกับแนวแกน

ของชิ้นงำน 2. งำนกลึงปอก คือ กำรตัดโลหะโดยให้เครื องมือตัดเคลื อนที ตัดปำดผิวชิ้นงำนไปตำมแนวยำวขนำนกับ

แนวแกนของช้ินงำนโดยที ชิ้นงำนนั้นยังหมุนอยู่กับที และชิ้นงำนที ได้จะมีรูปร่ำงทำงเรขำคณิตเป็นทรงกระบอก ปัจจัยที 

ส่ำคัญที ท่ำให้เกิดกระบวนกำรกลึงปอก คือ ควำมเร็วตัด (Cutting speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) ระยะป้อนลึก (Depth of 

Cut)  มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงำนที ต้องกำรตัดเฉือน (Work piece) ลักษณะของงำนที ต้องใช้งำนกลึง เช่น อะไหล่

รถยนต ์อะไหล่ที ใชใ้นงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื องจักร ชิ้นส่วนเครื องจักร เป็นตน้ 

 ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์จะมีชิ้นส่วนต่ำง ๆ เช่น ล้อ ลูกสูบ , 

ก้ำนสูบ, อนิเจ็คเตอร์, เฟือง, เพลำ เป็นต้น ที ตอ้งใชง้ำนกลึงในกำรผลิต ชิ้นส่วนบำงอย่ำงก็ท่ำมำจำกอะลูมิเนียม และ

ตอ้งกำรควำมเรียบผิวสูง เช่น ลูกสูบ ซึ งปัญหำที พบในกำรกลงึ คือ ชิน้สว่นบำงอย่ำงมีควำมเรียบผิวที ไม่ได้มำตรฐำน 

จึงสง่ผลตอ่กำรประกอบ และอำจส่งผลตอ่กำรท่ำงำนของเครื องยนต์และกำรทนต่อกำรกัดกรอ่นของผิวได้ 

 งำนวิจัยนี้ต้องกำรท่ำกำรศึกษำอิทธิพลของสภำวะกำรตัดเฉือนงำนกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 

6063 ด้วยเม็ดมีดคำร์ไบด์ ที มีผลต่อควำมเรียบผิว ด้วยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design เพื อเป็น

แนวทำงในกำรก่ำหนดปัจจัยและกำรเลือกใช้สภำวะกำรกลึงให้มีควำมเหมำะสมท่ำให้ได้ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที มี

คุณภำพผิวที ดีจำกกำรส่ำรวจงำนวิจัยเบื้องต้นพบว่ำกำรศึกษำปัจจัยในกำรกลึงเพื อให้ได้คุณสมบัติของควำมขรุขระ

ผิวที ดีนั้น จะเกี ยวข้องกับปัจจัยหลักอยู่ 3 ประกำร คือ ควำมเร็วตัด (Cutting Speed) อัตรำป้อน (Feed Rate) และ

ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) ซึ งจะเป็นปัจจัยหลักในกำรทดลองนี้โดยน่ำผลกำรทดลองผ่ำนกำรวิเครำะห์ค่ำควำม

แปรปรวนเพื อหำค่ำที เหมำะสมในกำรกลึงอะลูมิเนยีมอัลลอยด์ เกรด 6063  
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ภาพที่ 1 วัสดุเครื องมือและอุปกรณที์ ใชใ่นกำรทดลอง 

วัสดุและเคร่ืองจักรในการทดลอง 

วัสดุที ใชใ้นกำรทดลองเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ขนำด ∅ 25 มิลลิเมตร ยำว 60 มิลลิเมตร ดัง

รูปที  1(a) เลอืกใช้มีดคำร์ไบด ์(มุม 80 °) เกรด AC820P ดังรูปที  1(b) เป็นวัสด ุ ตัดบนเครื องกลึงยี ห้อ Pinacho รุ่น SP/165 

ดังรูปที  1(c) และวัดควำมเรียบของผิวส่ำเร็จที สภำวะกำรตัดต่ำง ๆ ด้วยเครื องวัดควำมเรียบผิว ยี ห้อ Qualitest รุ่น TR 

1900 ดังภำพที  1(d) 
 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบทำงเคมขีองอะลูมเินยีมอัลลอยด์ เกรด 6063 

Alloy      Mg        Si  Fe Ti Cu Zn Mn Cr อื่น  

Al 6063  0.45-0.90   0.20-0.60 0.35 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 
 

 

 

 
 

(a)                                                    (b) 

 

 

 
 

 

(c)                                                     (d) 

 

 

กำรวัดผิวส่ำเร็จของชิ้นงำนที ผ่ำนกำรกลึงปอก จะท่ำกำรวัดที ระยะห่ำงจำกส่วนปลำยของชิ้นงำนเป็นระยะ 

15 มิลลเิมตร โดยท่ำกำรวัด 3 ต่ำแหน่ง หำ่งกัน 120 องศำ ดังแสดงในภำพที  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 มติ ิขนำด และต่ำแหนง่กำรวัดของชิน้งำนกลงึอะลูมเินยีม อัลลอยด ์เกรด 6063 ในกำรทดลองนี้ 
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การวเิคราะห์ความหยาบของผิว (Surface Roughness) 
โดยในกำรศึกษำนีเ้ลอืกใช้วิธีกำรวัดควำมหยำบผิวเฉลี ย (Arithmetic Surface Roughness, Ra) โดยค่ำควำมหยำบ

ผิวเฉลี ยนี้วัดจำกกรำฟควำมหยำบผิวตลอดตำมแนวแกน x เป็นระยะทำง l โดยแนวแกน y คือ ขนำดควำมหยำบผิว 

ค่ำ Ra จะหำได้จำกสมกำรดังแสดงในภำพที  3 มีหน่วยเป็นไมโครเมตร (µm)  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กรำฟควำมหยำบเฉลี ยของพืน้ผิวตำมอนุกรมเลขคณติ (Ra) 

 

การทดลอง (Experimental) 

1. การออกแบบการทดลองโดยใช้ (Design of Experiment) 

กำรออกแบบกำรทดลองนี้เป็นกำรศึกษำสภำวะที เหมำะสมในกระบวนกำรกลึงปอกอะลูมิเนียม เกรด 6063 

ด้วยวิธีกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Full Factorial Design โดยมีกำรออกแบบแผนกำรทดลองดังนี้ 

 1.1 กำรก่ำหนดปัญหำที ตอ้งกำรศกึษำ 

ปัญหำที ต้องกำรจะศึกษำในงำนวิจัยนี้คือ กำรปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์ที เหมำะสมที สุด ของ

อะลูมเินยีมอัลลอยด์ เกรด 6063 ที มผีลตอ่ควำมเรียบผิว 

1.2 เลอืกปัจจัยที จะท่ำกำรทดลองและจ่ำนวนระดับที ใชใ้นกำรทดลอง 

จำกปัญหำที ต้องกำรศึกษำสภำวะที เหมำะสมในกระบวนกำรกลึงปอกอะลูมิเนียม เกรด 6063 ได้

ท่ำกำรศึกษำทฤษฎี และบทควำมที เกี ยวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยในกำรกลึงปอกที มีผลต่อควำมเรียบผิวของ

อะลูมเินยีมอัลลอยด์ เกรด 6063 โดยจำกบทควำมของ วมิล บุญรอด และธเนศ รัตนวไิล ได้ท่ำกำรศกึษำอทิธิพลของ

ปัจจัยในกำรกลึงปอกต่อควำมขรุขระของผิวอะลูมิเนียมหล่อกึ งของแข็งเกรด 7075 โดยใช้เครื องกลึงควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์และใช้มีดกลึงคำร์ไบด์เครื องหมำยกำรค้ำ Plansee Tizit ชนิด DCGT 070204FN-27 เกรด H10T โดยมี

ส่วนผสมของ Co 6.0% เป็นวัสดุคมตดั มีปัจจัยที ใชศ้กึษำ ได้แก่ ควำมเร็วตัด  อัตรำป้อน และควำมลึกในกำรตัด โดย

ก่ำหนดควำมเร็วตัดอยู่ในช่วง 130- 220 ม./นำที อัตรำป้อน 0.02-0.1 มม./รอบ และควำมลึกในกำรตัด 0.45-0.85 

มม. ผลกำรทดลองพบวำ่อัตรำปอ้นมผีลตอ่ควำมขรุขระผิวสูงที สุด โดยคำ่ควำมขรุขระผิวมีแนวโน้มลดลงเมื อใช้อัตรำ

ป้อนต ่ำลง [1] จึงเลอืกใช้ระดับของแตล่ะปัจจัย ดังแสดงในตำรำงที  2  

ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับของปัจจัยกำรทดลอง 

 

 

 

 

Factor High Medium Low 

Cutting Speed (m/min) 360 220 140 

Feed Rate (mm/rev) 0.1 0.075 0.05 

Depth of Cut (mm) 0.85 0.65 0.45 
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S = 0339564 R-sq = 96.38% R-sq (adj) = 92.89% 

2. การทดลองและการเก บรวบรวมข้อมูลในการออกแบบด้วยวิธีการทดลองแบบ 33 Full Factorial Design  

ก่ำหนดปัจจัยที ต้องกำรศึกษำ 3 ปัจจัย โดยแตล่ะปัจจัยม ี3 ระดับ ดังแสดงในตำรำงที  2  โดยท่ำกำรทดลอง

อย่ำงสุ่ม กำรด่ำเนินกำรใดๆ กับปัจจัยจะต้องเป็นอิสระ เพื อให้ข้อมูลแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน นอกจำกนั้นจะต้อง

ค่ำนึงถึงหลักกำรกระจำยอย่ำงทั วถึงสมดุลย์ (  Balance out) ส่ำหรับปัจจัยอื นที เรำไม่อำจควบคุมได้ โดยกำรวิเครำะห็

ค่ำควำมแปรปรวนใชโ้ปรแกรมมนิแิทบ 18 โดยในแต่ละกำรทดลองมกีำรท่ำซ้่ำ 2 ครัง้  

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง (Results and discussions) 

ในกำรทดลองนี้มีตัวแปรตอบสนองที ใช้คือ ควำมหยำบผิวเฉลี ย Ra มีหน่วยเป็น ไมโครเมตร (µm) น่ำมำใช้ใน

วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ส่ำหรับในกำรทดลองนี้ ได้ก่ำหนดที ระดับควำมเชื อมั น 95% 

หรือระดับนัยส่ำคัญของกำรทดสอบ (α) เท่ำกับ 0.05 เพื อหำระดับของแตล่ะปัจจัยที เหมำะสมที สุดในกำรทดลอง โดย

ใช้โปรแกรมมินิแทบ18 ในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง [3] ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน แสดงได้ดังตำรำงที  3 

ปัจจัยที มีผลต่อควำมเรียบผิวมี 2 ปัจจัย คือ ควำมเร็วตัด (A) มีค่ำ F-value เท่ำกับ 84.6 และอัตรำป้อน (B) มีค่ำ F-

value เท่ำกับ 80.11 สง่ผลเนื องจำกมีค่ำ F-value มำกกวำ่ค่ำ FC 0.05,2,27 ซึ งเท่ำกับ 3.35 และอันตรกิริยำ (Interaction) 

ระหว่ำงควำมเร็วตัดและอัตรำป้อน (AB) มีค่ำ F-value เท่ำกับ 93.31 ส่งผลเนื องจำกมีค่ำ F-value มำกกว่ำค่ำ FC- 

0.05,4,27 ซึ งเท่ำกับ 2.73 
 

ตารางที่ 3 กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนที ระดับควำมเชื อมั น 95% 

Source  DF Seq SS Adj SS Adj MS F P-Value 

Regression 9 8.4546 8.4546 8.4546 1.540 0.190 

Linear 3 4.5820 4.5820 4.5820 2.500 0.083 

A 1 1.4712 1.4712 1.4712 2.410 0.133 

B 1 3.0994 3.0994 3.0994 5.080 0.034 

C 1 0.0115 0.0115 0.0115 0.020 0.892 

Square 3 3.4260 3.4260 3.4260 1.870 0.161 

AA 1 0.0498 0.0422 0.0422 0.070 0.795 

BB 1 3.3740 3.1306 3.1306 5.130 0.033 

CC 1 0.0022 0.0022 0.0022 0.000 0.952 

Interaction  3 0.4466 0.4466 0.4466 0.240 0.865 

AB 1 0.2601 0.2601 0.2601 0.430 0.520 

AC 1 0.0030 0.0030 0.0030 0.000 0.944 

BC 1 0.1835 0.1835 0.1835 0.300 0.588 

Residual Error 24 14.6356 14.6356 0.6098 
  

Lack-of-Fit 5 10.8277 10.8277 2.1655 10.810 0.000 

Pure Error     19 3.8079 3.8079 0.2004 
  

Total 33 23.0902         
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การตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลอง (Model Adequacy Checking) 

  

ก. การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ควำมนำ่จะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้ำง (Normal Probability Plot) 
 

  กำรตรวจสอบข้อสมมติทำงด้ำนกำรกระจำยแบบปกติของข้อมูลที ได้รับจำกกำรทดลองสำมำรถท่ำได้ โดยใช้

กำร พล็อตควำมน่ำจะเป็น (Normal Probability Plot) ของค่ำควำมผิดพลำด (Residuals) ถ้ำข้อสมมติมีควำมถูกต้อง 

กำรน่ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟดังกล่ำวควรมีลักษณะเป็นเส้นตรงจำกภำพที  4 กรำฟกำรพล็อตควำมน่ำจะเป็นแบบ

ปกติของส่วนตกค้ำง พบว่ำกรำฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง กล่ำวคือ ข้อมูลส่วนตกค้ำงมี  

กำรกระจำยตัวแบบปกติกำรตรวจสอบควำมแปรปรวนที คงที  

 

ข. กำรตรวจสอบควำมแปรปรวนที คงที  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กรำฟระหว่ำงสว่นตกค้ำงกับคำ่ควำมแข็งของช้ินงำน 

 
 กำรตรวจสอบควำมแปรปรวนคงที เป็นกำรพล็อต ระหว่ำงค่ำควำมผิดพลำด (Residuals) กับค่ำประมำณ 

กำรทดลองที ระดับ i ใด ๆ ค่ำควำมผิดพลำดดังกล่ำวมีแนวโน้มที มีกำรกระจำยแบบสุ่มจำกภำพที  5 กรำฟระหว่ำง

ส่วนตกค้ำงกับค่ำควำมเรียบผิวของชิ้นงำน (Versus Fits) พบว่ำกำรพล็อตระหว่ำงส่วนตกค้ำงของผลกำรทดลองกับค่ำ

ควำมเรียบผิวของชิ้นงำน มีแนวโน้มที มีกำรกระจำยแบบสุ่ม (ไม่มีรูปแบบ) กล่ำวคือ มีควำมแปรปรวนที คงที  ไม่

เปลี ยนแปลงตำมระดับของปัจจัยหรือขึน้อยูก่ับคำ่พยำกรณ์ของผลตอบสนองกำรตรวจสอบส่วนตกค้ำงมีกำรกระจำย

ตัวแปรอสิระ  
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ภาพที่ 6 กรำฟระหว่ำงสว่นตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง 

   

 จำกภำพที  6 กรำฟระหว่ำงส่วนตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง (Versus Order) พบว่ำกำรพล็อตระหว่ำง 

ส่วนตกค้ำงของผลกำรทดลองส่วนตกค้ำงกับล่ำดับกำรทดลอง มีแนวโน้มที มีกำรกระจำยตัวแบบอิสระ (ไม่มีรูปแบบ) 

ไมแ่ปรผันตำมปัจจัยหรือล่ำดับกำรทดลอง 

กำรวเิครำะห์เพื อหำค่ำเหมำะสมของปัจจัย 
กำรวิเครำะห์หำค่ำที เหมำะสมที สุดในแต่ละระดับของแต่ละปัจจัย ท่ำได้โดยกำรใช้ฟังก์ชัน  Factorial Plots  

ในโปรแกรม Minitab เพื อหำปัจจัยและระดับของแต่ละปัจจัยที เหมำะสมในกระบวนกำรกลึงอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 

เกรด 6063 

 

 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 กรำฟ Main Effects Plot ของกำรวเิครำะห์ด้วย Factorial Plots 
  

ภำพที  7 กรำฟ Main Effect Plot ในแต่ละระดับของปัจจัยกำรทดลอง กรณีของปัญหำ Minimize พิจำรณำ

ตัวแปรตอบสนองคือ ค่ำควำมหยำบผิว โดยปัจจัย A คือ ควำมเร็วตัด (Cutting Speed) ปัจจัย B คือ อัตรำป้อน (Feed 

Rate) และปัจจัย C คือ ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) พบว่ำระดับของแต่ละปัจจัยที เหมำะสมที สุดในกำรกลึงปอก

อะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 คือ ควำมเร็วตัด 140 เมตรต่อนำที อัตรำป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะ

ป้อนลกึ 0.65 มิลลเิมตร ซึ งระดับของปัจจัยดังกล่ำวมคี่ำควำมเรียบผิวเท่ำกับ 1.337 µm  
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การทดลอง ้ าเพื่อยนืยันผลการทดลอง 

 ค่ำระดับของแต่ละปัจจัยที เหมำะสมที สุด ซึ งได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน ถูกน่ำมำใช้ในกำรท่ำกำร

ทดลองซ้่ำจ่ำนวน 7 คร้ัง เพื อยืนยันผล (Confirmation Testing) ดังแสดงในตำรำงที  4 

ตารางที่ 4 ผลกำรทดลองซ้่ำภำยหลังกระบวนกำรกลงึปอก 

 

จำกตำรำงที  4 ระดับของปัจจัยกำรทดลองซ้่ำเพื อยืนยันผลกำรทดลอง กรณีพิจำรณำตัวแปรตอบสนองคือ 

ค่ำควำมเรียบผิว โดยปัจจัย A คือ ควำมเร็วตัด 140 เมตรตอ่นำท ีปัจจัย B คือ อัตรำปอ้น 0.05 มลิลิเมตรต่อรอบ และ

ปัจจัย C คือ ระยะป้อนลึก 0.65 มิลลิเมตร โดยชิ้นงำนมีควำมเรียบผิวเฉลี ยเท่ำกับ 1.337 µm ซึ งเมื อน่ำไปทดลองซ้่ำ

เพื อยืนยันผลกำรทดลอง จ่ำนวน 7 ครัง้ ซึ งให้ค่ำควำมเรียบผิวเฉลี ยของอะลูมิเนยีม 1.206 µm 

 

สรุปผลการทดลอง 

  ผลกำรทดลองปัจจัย A ควำมเร็วตัด (m/min) เป็นปัจจัยที มีผลอย่ำงมีนัยส่ำคัญต่อตัวแปรตอบสนอง คือ  

ค่ำควำมหยำบผิว กล่ำวคือ ขณะที ท่ำกำรกลึงคมตัดจะสัมผัสกับชิ้นงำนตลอดเวลำ เมื อมีกำรสัมผัสกันจึงเกิดแรง

เสียดทำนระหว่ำงมีดกลึงกับชิ้นงำนท่ำให้เกิดควำมร้อนขึ้น เมื อใช้ควำมเร็วตัดสูงขึ้นควำมร้อนระหว่ำงมีดกลึงกับ

ชิ้นงำน และเศษตัดจะเกิดมำกขึน้ ซึ งเป็นเหตุให้เกิดกำรสกึหรอที บริเวณผิวของมดีกลึงกับชิ้นงำนที เสียดสีกัน ซึ งจะท่ำ

ให้อำยุกำรใชง้ำนของมีดกลงึสั้น คมมดีเกิดกำรแตกหักได้งำ่ยจึงสง่ผลตอ่คุณภำพของผิวช้ินงำนที สูงขึ้น แต่ในงำนวิจัย

นี้ผู้วจิัยได้ท่ำกำรวเิครำะห์ผลออกมำแล้วว่ำควำมเร็วตัดที ต ่ำท่ำให้คุณภำพของผิวชิ้นงำนดีขึ้น เพรำะกำรใช้ควำมเร็ว

ตัดที ต ่ำ กำรสึกหรอของมีดจะเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ ท่ำให้คมมีดแตกหักได้ช้ำ ท้ังนี้เพรำะอุณหภูมิจำกกำรเสียดทำน 

ระหว่ำงมดีกลึงกับชิ้นงำนจะมีค่ำต ่ำด้วย จึงสง่ผลตอ่คุณภำพของผิวช้ินงำนท่ำให้ผิวช้ินงำนมีคำ่ลดลง [2] และปัจจัย B 

อัตรำป้อน (mm/rev) เป็นปัจจัยที มีผลอย่ำงมีนัยส่ำคัญต่อตัวแปรตอบสนองคือ ค่ำควำมเรียบผิว สำมำรถอธิบำย

ผลได้ดังภำพที  8 และภำพที  9 

 

 

 

ล าดับ

มาตรฐาน 

ระดับของปัจจัย 

ความเรียบผวิ  

( มโครเมตร) 
ความเร วตัด 

(เมตรต่อนาท)ี 

อัตราป้อน 

(มลิลิเมตรต่อรอบ) 

 

ระยะป้อนลึก

(มลิลิเมตร) 

1 140 0.05 0.65 1.407 

2 140 0.05 0.65 1.620 

3 140 0.05 0.65 0.986 

4 140 0.05 0.65 1.689 

5 140 0.05 0.65 0.793 

6 140 0.05 0.65 1.025 

7 140 0.05 0.65 0.921 
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       ภาพที่ 8 อัตรำปอ้นสูง                 ภาพที่ 9 อัตรำปอ้นต ่ำ 
        

 จำกภำพที  8 เป็นกำรกลงึด้วยอัตรำปอ้นที สูง ในขณะที ท่ำกำรกลึงคมของมีดกลึงเคลื อนที ตัดเฉือนชิ้นงำนใน

ปริมำณที มำกท่ำให้เกิดแรงเสียดทำนระหว่ำงมดีกลึงและชิ้นงำนมำกไปด้วย รวมท้ังมีดกลึงสำมำรถตัดเฉือนชิ้นงำนมี

ระยะห่ำงกัน ท่ำให้ผิวของชิ้นงำนที ออกมำมี Scallop high ที สูง จึงท่ำให้ผิวของชิ้นงำนไม่เรียบ แต่ในโครงงำนนี้ผู้ท่ำ

โครงงำนได้ท่ำกำรวิเครำะห์ผลออกมำแล้วว่ำอัตรำป้อนที ต ่ำท่ำให้คุณภำพของผิวชิ้นงำนดีขึ้น ดังภำพที  9 เนื องจำก 

อัตรำป้อนที ต ่ำ ในขณะที ท่ำกำรกลึงคมของมีดกลึงเคลื อนที ตัดเฉือนชิ้นงำนในปริมำณที น้อยท่ำให้เกิดแรงเสียดทำน

ระหว่ำงมีดกลึงและชิ้นงำนน้อยไปด้วย รวมท้ังมีดกลึงสำมำรถตัดเฉือนชิ้นงำนได้ระยะถี ขึ้น ท่ำให้ผิวของชิ้นงำนที 

ออกมำมี Scallop high ที ต ่ำ จึงท่ำให้ผิวของชิน้งำนมีควำมเรียบมำกขึ้น [4] 
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เครื่องปิ้งอาหารด้วยการแผ่ความร้อนของฮีตเตอร์ 

Toaster with heat dissipation of the heater 

อำภำพล  มหำวีระ1 

Apapol  Mahaveera1* 

บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้เป็นกำรออกแบบและสร้ำงเครื องป้ิงอำหำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ด้วยหลักกำรแผ่ควำมร้อนของฮีตเตอร์

ทดแทนกำรใชถ้่ำนฟืนเนื องจำกในปัจจุบันทรัพยำกรธรรมชำติลดลง กำรน่ำถ่ำนฟืนไปเป็นเชื้อเพลิงประกอบอำหำรประเภท

ป้ิงยำ่งและกรรมวธีิกำรผลิตยังท่ำให้เกิดมลภำวะตำมมำ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที วิธีกำรป้ิงย่ำงอำหำรมำประยุกต์ใช้กับกำร

แผ่ควำมร้อนของฮีตเตอร์ เพื อให้มีควำมปลอดภัยมำกกว่ำกำรป้ิงในเตำถ่ำนในปัจจุบันเครื องป้ิงอำหำรเครื องนี้ สำมำรถป้ิง

อำหำรได้ 3 ประเภท คือ หมูป้ิง ลูกชิ้นป้ิง ปีกไก่ย่ำง สำมำรถปรับอุณหภูมิและควำมเร็วให้สัมพันธ์กันได้ และยังสำมำรถ

ปรับอุณหภูมิได้โดยผู้ใชโ้ดยตรง เครื องป้ิงอำหำรสำมำรถท่ำงำนได้ต่อเนื อง โดยวิธีกำรป้อนอำหำรเข้ำเครื องป้ิงเรื อยๆ เวลำ

เฉลี ยที ใช้ในกำรป้ิง หมูป้ิงใช้เวลำในกำรป้ิง 23 นำที อุณหภูมิที ใช้ในกำรป้ิงหมูแบ่งออกเป็น หมูหนำ 100 ๐C หมูหนำปำน

กลำง 98 ๐C หมูบำง 93 ๐C ลูกชิ้นใชเ้วลำในกำรป้ิง 23 นำที อุณหภูมิที ใช้ 90 ๐C และปีกไก่ใช้เวลำที  30 นำที อุณหภูมิที ใช ้

100 ๐C อำหำรที ได้สุกสม ่ำเสมอทั วท้ังไม ้ อกีท้ังยังมปีริมำณควันที น้อยในกระบวนกำรป้ิง 

ค าส าคัญ: เครื องป้ิงอำหำร, ฮีตเตอร์ 

Abstract  

 This research design and construct an electrically operated toaster. The principle of heating the heater 

to replace the use of charcoal because of the current decrease in natural resources. The use of charcoal as a 

fuel for cooking, grilling and production process also causes pollution. For this reason, the concept of how to grill 

applies to the heat dissipation of the heater. To be more secure than baking in the charcoal stove today, this 

toaster machine there are 3 kinds of food to choose: grill pork, grill Meatball, grilled chicken wings temperature 

and speed can be adjusted. The temperature can be adjusted directly by the user. Toaster can work 

continuously by the way to feed into the toast. Average time spent on baking is pork roast takes 23 minutes to 

cook. The temperature used in the pork is divided into thick pork 100 oC, medium thick pork 98 oC, some pork 

93 oC. The meatballs take 23 minutes to cook is temperature is 90 °C and the chicken wings take 30 minutes to 

cook is temperature is 100 °C. Foods cooked consistently throughout the wood. There is also a small amount of 

smoke in the baking process. 

Keywords: Food toasters, Heater  
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บทน า 

อำหำรป้ิงเป็นอำหำรยอดนิยมอีกประเภทหนึ ง  เพรำะเป็นอำหำรที รับประทำนได้สะดวกและยังให้พลังงำน

สูง สำมำรถรับประทำนเป็นอำหำรว่ำงหรืออำหำรหลักก็ได้ จึงเป็นอำหำรที นิยมของคนหมู่มำก จะเห็นได้ว่ำ

ผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรป้ิง สำมำรถที จะประกอบอำชีพขำยอำหำรป้ิงเกือบทุกแหล่งชุมชน เช่นบริเวณ ตลำดนัดริม

ถนน แหล่งท่องเที ยวต่ำงๆ หรือแม้แต่บริเวณหน้ำบ้ำนของผู้ประกอบกำรเองก็ตำม ไม่ว่ำจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือ

ชนบท ก็สำมำรถค้ำขำยได้คุ้มค่ำกับกำรลงทุนทำงตลำด จึงกว้ำงขวำงกว่ำอำชีพอื น  แต่ขั้นตอนกรรมวิธีในกำรผลิต

แบบเดิม ยังพบปัญหำในกำรป้ิงอำหำร ซึ งท่ำให้อำหำรไหม้ รวมถึงเศษอำหำร น้่ำมันจำกอำหำร และผงฝุ่นจำกถ่ำน 

จึงได้มีกำรคิดค้นและประดิษฐ์เครื องป้ิงอัตโนมัติขึ้นมำเพื อแก้ไขปัญหำดังกว่ำและสำมำรถช่วยได้ในระดับหนึ ง แต่

อย่ำงไรก็ตำมเครื องป้ิงที ท่ำขึ้นนัน้ยังมขี้อบกพร่องอยู่ เช่น กำรออกแบบกรรมวิธีในกำรป้ิง ที ต้องได้น่ำอำหำรกลับมำ

ป้ิงใหม่อีกข้ำงหนึ ง และถำดรองน่้ำมันจำกกำรป้ิงอำหำร จึงได้มีแนวคิดที จะพัฒนำเครื องป้ิงอัตโนมัตขิึน้มำใหม่เพื อลด

ปัญหำที เกิดขึ้นและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้ประกอบกำร ลดกรรมวิธีในกำรป้ิง สำมำรถเลือกประเภทอำหำรที 

ตอ้งกำรป้ิง เพิ มควำมสะดวกในกำรจัดต้ังร้ำนของผู้ประกอบกำร  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. คอมพวิเตอร์พกพำ 2. เครื องป้ิงอำหำรที สร้ำงเสร็จแล้ว 3. โปรแกรมส่ำเร็จรูป Microsoft Office 
 

วิธีการศึกษา 
 ในกำรออกแบบและสร้ำงเครื องป้ิงอำหำรจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของวงจรก่ำลังกับวงจร

กำรควบคุมและส่วนของโครงสร้ำงของเครื องป้ิงอำหำร และขั้นตอนกำรทดลองเครื องป้ิงอำหำร 

1. ส่วนของกำรออกแบบวงจรก่ำลังกับวงจรกำรควบคุม 

 1.1 กำรออกแบบหำขนำดของฮีตเตอร์  

โดยฮีตเตอร์ที ใช้เป็นชนิดอินฟำเรด แบบแผ่นเซรำมิก ขนำด 500 วัตต์ จ่ำนวน 4 อัน เพื อให้ควำมร้อน

ทั วถึงเพื อให้สุกในขั้นตอนเดียว ใชเ้วลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ประมำณ 5 นำท ี 

 
 

ภาพที ่1 ระยะห่ำงอำหำรที จะปิง้กับฮีตเตอร์ 
 

1.2 กำรออกแบบกำรท่ำงำนของชุดขับมอเตอร์สำยพำนล่ำเลียง 

จะท่ำกำรทดลองเพื อให้อำหำรสุกภำยในระยะเวลำประมำณ 3 นำที จะเริ มใส่อำหำรเข้ำท่ำกำรป้ิง 
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ภาพที่ 2 มอเตอร์ขับเคลื อนสำยพำนล่ำเลียงน่ำมำตดิตัง้กับเฟือง 

 

1.3 กำรออกแบบวงจรกำรควบคุม 

ออกแบบกำรตั้งเวลำเพื อให้อำหำรที ป้ิงสุกและไม่ไหม้เมื อเทียบกับควำมเร็วของมอเตอร์และอุณหภูมิที 

ก่ำหนด เวลำหน่วงมอเตอร์  

 
ภาพที่ 3 วงจรควบคุมกำรท่ำงำนของเครื องอำหำรป้ิง 

1.4 กำรออกแบบวงจรก่ำลัง 

เป็นชุดส่ำหรับจ่ำยแรงดันไฟฟำ้ให้กับวงจรควบคุมกำรท่ำงำนของเครื องป้ิงอำหำร 

 2. กำรออกแบบโครงสร้ำงของเครื องป้ิงอำหำร 

กำรออกแบบโครงสร้ำงของเครื องป้ิงอำหำรนัน้ ท่ำกำรออกแบบเพื อ  ให้รับกับอุปกรณที์ ได้จำกกำรค่ำนวณ

ในหัวข้อของกำรออกแบบจงจรก่ำลังและวงจรควบคุม 

�         

              

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของโครงสร้ำงฐำนเครื องป้ิงอำหำร 
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3. ขั้นตอนกำรทดลองเครื องป้ิงอำหำร 

 กำรทดลองเมื อมีเครื องป้ิงอำหำรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ เก็บผลจ่ำนวนของกำรป้ิง หมู ลูกชิ้น 

และปีกไก่ อุณหภูมสิ่ำหรับใชใ้นกำรป้ิง 100, 100 และ 90 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับ 

 4. สรุปผลกำรด่ำเนนิงำน  

5. จัดท่ำรำยงำนวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการศึกษา 
 กำรทดลองเมื อมีเครื องป้ิงจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ เก็บผลจ่ำนวนของกำรป้ิง หมู ปีกไก่ และ

ลูกชิ้น ตำมล่ำดับ 

1. การทดลองปิ้งหมู 

         กำรทดสลองเก็บผลป้ิงหมู จะใช้เนื้อหมู 3 ขนำด คือ หมูหนำ หมูหนำปำนกลำง หมูบำง จับเวลำใน

กำรป้ิงหมูในแต่ละขนำดเพื อทดสอบเวลำในกำรป้ิงหมู อุณหภูมิในกำรป้ิง 100 องศำเซลเซียส 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรป้ิงหมูของเครื องป้ิงอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์) 

จ่ำนวนครัง้ 

ตอ่กำรป้ิงหมู 10 ไม ้

หมูหนำมำก 

(ตอ่นำที) 

หมูหนำ 

ปำนกลำง (ตอ่นำที) 

หมูบำง 

(ตอ่นำที) 
จ่ำนวนหมูป้ิง (ไม)้ 

1 27.30 27.20 27.25 10 

2 32.52 32.45 32.47 20 

3 37.54 37.03 37.49 30 

4 42.56 42.29 42.41 40 

5 48.03 47.51 47.53 50 

6 53.25 52.57 53.05 60 

7 58.42 58.14 58.25 70 

8 64.09 63.36 63.47 80 

9 67.31 68.58 68.48 90 

10 73.18 73.18 73.40 100 

 

2. การทดลองปิ้งปกี ก่ 

ในกำรเก็บผลป้ิงหมู จะใช้เนื้อปีกไก่ 2 ขนำด คือ ปีกไก่หนำ ปีกไก่บำง จับเวลำในกำรป้ิงปีกไก่ในแต่ละขนำด

เพื อทดสอบเวลำในกำรป้ิงปีกไก่ อุณหภูมใินกำรป้ิง 100 องศำเซลเซียส 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรป้ิงปีกไก่ของเครื องป้ิงอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์) 

จ่ำนวน 

ครัง้ 

ปีกไก่หนำ 

(ตอ่นำที) 

ปีกไก่บำง 

 (ตอ่นำท)ี 

จ่ำนวน 

 (ไม้) 

1 36.20 27.45 10 

2 43.11 32.24 20 

3 49.16 37.22 30 

4 56.14 42.24 40 

5 62.12 47.33 50 

6 68.56 53.39 60 

7 75.08 58.48 70 

8 81.56 63.57 80 

9 88.04 68.48 90 

10 94.52 73.41 100 

 

3. กำรทดลองป้ิงลูกชิน้ 

ในกำรเก็บผลป้ิงหมู จะใชลู้กชิ้น 4 ชนิด คือ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นปลำและฮอทดอก จับเวลำในกำรป้ิง

ลูกชิ้นในแต่ละชนดิเพื อทดสอบเวลำในกำรป้ิงลูกชิน้ อุณหภูมใินกำรป้ิง 90 องศำเซลเซียส 
 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรป้ิงลูกชิน้ของเครื องป้ิงอำหำร (รวมเวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์) 

จ่ำนวนครัง้ 

ตอ่กำรป้ิง 

ลูกชิ้นหมู 

(ตอ่นำที) 

ลูกชิ้นเนื้อ 

(ตอ่นำที) 

ลูกชิ้นปลำ 

(ตอ่นำที) 

ฮอทดอก 

(ตอ่นำที) 

จ่ำนวนลูกชิ้น 

(ไม้) 

1 27.30 27.20 27.25 27.45 10 

2 32.52 32.45 32.47 32.44 20 

3 37.54 37.03 37.49 37.29 30 

4 42.56 42.29 42.41 42.51 40 

5 48.03 47.51 47.53 47.33 50 

6 53.25 52.57 53.05 53.55 60 

7 58.42 58.14 58.25 58.35 70 

8 64.09 63.36 63.47 63.27 80 

9 67.31 68.58 68.48 68.38 90 

10 73.18 73.18 73.40 73.50 100 

 

4. เวลำที ที ใชใ้นกำรป้ิง หมู ลูกชิ้น และปีกไก ่ต่อหนึ งไม ้

1.  ทอลองป้ิงหมู 10 ไม้ โดยเลือกใช้หมูขนำดหนำมำในกำรป้ิง เพื อศึกษำระยะเวลำที หมูป้ิงสุก โดยใช้

เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำที ก่อนที จะท่ำกำรป้ิงหม ู
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ภาพที่ 1 หมูป้ิงก่อนเข้ำเครื องป้ิง 

 

 
ภาพที่ 2 หมูป้ิงสุกท้ัง 2 ด้ำน 

 

สรุปผลกำรทดลองกำรป้ิงหมู เวลำที ใช้ในกำรป้ิงหมูต่อไม้ คือ 2.3 นำที หมูป้ิงสุกทั วถึงกันหมด และมี

ลักษณะที สวยงำม ในสว่นของรสชำติน้ันไมแ่ตกตำ่งจำกกำรป้ิงแบบดั้งเดิม ไมม่รีอยเหล็กป้ิงเหมือนกำรป้ิงแบบดั้งเดิม 

แต่อำจจะไหม้บ้ำงเป็นบำงส่วน (ในส่วนที มีมันติดอยู่) ดังนั้นในกำรเลือกหมูควรเลือกหมูที มีมันติดเล็กน้อย เพื อให้สี

ของป้ิงหมูที สวยงำมน่ำรับประทำน 

2. ทดลองป้ิงปีกไก่ 10 ไม ้โดยเลอืกใช้ปีกไก่ ขนำดหนำมำในกำรป้ิง เพื อศกึษำระยะเวลำที ปีกไก่ ปิ้งสุก โดยใช้

เวลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำที ก่อนที จะท่ำกำรป้ิงปีกไก่ 

 
ภาพที่ 3 ปีกไก่ก่อนเข้ำเครื องป้ิง 
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ภาพที่ 4 ปีกไก่ป้ิงสุกท้ัง 2 ด้ำน 

 

สรุปผลกำรทดลองกำรป้ิงปีกไกเ่วลำที ใชใ้นกำรป้ิงปีกไก ่ต่อไม ้คือ 3 นำที ปีกไก่ป้ิงสกุทั วถึงกันหมด และมี

ลักษณะที สวยงำม ในสว่นของรสชำติน้ันไมแ่ตกตำ่งจำกกำรป้ิงแบบดั้งเดิม ไมม่รีอยเหล็กป้ิงเหมอืนกำรป้ิงแบบดั้งเดิม 

แตอ่ำจจะไหมบ้้ำงเป็นบำงส่วน เนื องจำกหนังของปีกไกด่้ำนนอกบำงมำกซึ งอำจไหมก้่อนสุกได้ 

3. ทดลองป้ิงลูกชิ้น 10 ไม้ โดยเลือกใช้ลูกชิ้นขนำดหนำมำในกำรป้ิง เพื อศึกษำระยะเวลำที ปีกไก่ ป้ิงลูกชิ้น 

โดยใชเ้วลำในกำรอุ่นฮีตเตอร์ 5 นำท ีก่อนที จะท่ำกำรป้ิงลูกชิน้ 

 
ภาพที่ 5 ลกูชิ้นก่อนเข้ำเครื องป้ิง 

 

 
ภาพที่ 6 ลูกชิ้นป้ิงสุกท้ัง 2 ด้ำน 

สรุปผลกำรทดลองกำรป้ิงลูกชิน้เวลำที ใชใ้นกำรป้ิงลูกชิน้ต่อไม ้คือ 2.3 นำที ลูกชิ้นป้ิงสุกทั วถึงกันหมด และมี

ลักษณะที สวยงำม ในสว่นของรสชำติน้ันไมแ่ตกตำ่งจำกกำรป้ิงแบบดั้งเดิม ไมม่รีอยเหล็กป้ิงเหมอืนกำรป้ิงแบบดั้งเดิม 

แตอ่ำจจะไหมบ้้ำงเป็นบำงส่วน 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จำกกำรทดลองเครื องป้ิงอำหำรท่ำกำรทดลองป้ิง หมู ปีกไก่ ลูกชิ้น หมูป้ิงที ใช้ในกำรทดลองมีขนำดควำม

หนำ ผลที ได้ คือหมูป้ิงสุกสม ่ำเสมอตลอดท้ังไม้แต่อำจจะมีรอยไหม้บำงบริเวณที มีมันหมูติดอยู่ ส่วนปีกไก่ที ใช้ในกำร

ทดลองผลที ได้ คือ ปีกไก่สุกสม ่ำเสมอตลอดท้ังไม้ บำงจุดอำจจะมีรอยไหม้ เนื องจำกหนังของปีกไก่บำงและมีมันทั ว

ท้ังปีก ลูกชิ้นที ใชใ้นกำรทดลองผลที ได้ คือ ลูกชิน้สุกสม ่ำเสมอตลอดท้ังไม้ บำงจุดอำจจะมรีอยไหม้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุที่เหลือ

ใช้จากการผลติข้าวหลาม 

The Appropriate a Compound to be Charcoal Fuel from Waste Materials in 

Khao-Larm Production. 

กำนต ์วิรุณพันธ์1* ธนำรักษ์ สำยเปลี ยน1 และสนธยำ  ทองอรุณศรี1 

Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Sontaya Tongaroonsri1 

บทคัดย่อ 

 งำนวจิัยนี้เป็นกำรหำอัตรำส่วนผสมที เหมำะสมในกำรท่ำเช้ือเพลงิถ่ำนอัดแท่งจำกเศษวัสดุที เหลือใช้จำกกำร

ผลิตข้ำวหลำม โดยจะน่ำเศษวัสดุประกอบไปด้วยกะลำมะพร้ำวและไม้ไผ่มำเผำเป็นถ่ำนและผ่ำนกำรบดให้ได้เป็นผง

ถ่ำน จำกนั้นน่ำมำหำอัตรำส่วนผสมที เหมำะสมและใช้แป้งมัน*0.5*กิโลกรัมผสมน้่ำ 3*ลิตร เป็นตัวประสำน กำร

ด่ำเนินงำนวิจัยจะก่ำหนดส่วนผสมออกเป็น 11 สูตร น่ำผงถ่ำนที ผ่ำนกำรผสมมำอัดขึ้นรูปด้วยเครื องแบบเกลียวอัด

ผ่ำนแม่พิมพ์รูปทรงห้ำเหลี ยม น่ำแท่งถ่ำนไปอบลดควำมชื้นไม่เกิน*8 เปอร์เซ็นต์ ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช. 238/2547) จำกนั้นน่ำไปทดลองหำประสิทธิภำพทำงควำมร้อนโดยท่ำกำรทดลองหำค่ำควำมชื้น ปริมำณเถ้ำ 

ค่ำพลังงำนควำมร้อน กำรรับแรงกดอัดและปริมำณกำรสิ้นเปลืองในกำรต้มน้่ำ 3 ลิตร ให้เดือดที อุณหภูมิ 80 องศำ

เซลเซียส ตำมล่ำดับ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำอัตรำส่วนผสมที เหมำะสมที สุดในกำรผลิตเชื้อเพลิ งถ่ำนอัดแท่งจำกเศษ

วัสดุเหลอืใช้ในกำรผลิตข้ำวหลำมคือสูตรที *3*โดยมีส่วนผสมของผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว*8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้

ไผ่ 0.95 กิโลกรัม โดยมีค่ำควำมชื้นที  6.07 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณเถ้ำที  10.42 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำพลังงำนควำมร้อนที  

5,748.83*กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม สำมำรถรับแรงกดอัดที  892.530*นิวตันต่อตำรำงมิลลิเมตร และมีปริมำณกำร

สิน้เปลอืงเชื้อเพลงิในกำรต้มน้่ำเดือดที  80 องศำเซลเซียส เป็นปริมำณ 1.917 กิโลกรัมตอ่ชั วโมง 
 

ค าส าคัญ: เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง  ตัวประสำน   กะลำมะพร้ำว  ไมไ้ผ่  ค่ำพลังงำนควำมร้อน 

 

 

                                                 
1 สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ตำก จังหวัดตำก 63000 
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 
* Corresponding author e-mail : kant_wirunphan@hotmail.co.th 
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Abstract 

 This research is the appropriate a compound to be charcoal fuel production from waste materials in the 

of khao-larm production. The operate of research, will used charcoal powder from coconut shell and bamboo to 

burning and Milling. Next, find the appropriate ratio and use 0.5 kilogram of flour per 3 liters of water for binder 

to compression charcoal fuel production. In experiment, the mixture (coconut shell and bamboo powder) divide 

into 11 formula fuel ratio. Next, extrusion charcoal powder pass the hexagonal shape of mold by screw 

compression machine. Next, took a compression charcoal fuel to dehumidification on 8 percentages according to 

community product standard (TCPS. 238/2547). After that, took a compression charcoal fuel to experiment 

determine to moisture, ashes and thermal energy by auto bomb calorimeter, compressive stress and determine 

the quantity of consumption in actual use costive 3 liters of water boiling temperature at 80 degrees celsius. The 

result of experimental, It was found that the appropriate ratio on formula 3 (8.55 kilogram of coconut shell and 

0.95 kilogram of bamboo powder) had efficiency highly more than 10 formula. It had 6.07 percentage of 

moisture, 10.42 percentage of ashes, 5748.83 kilocalories per kilogram of thermal energy, 892.530 newton per 

square millimeters of compressive stress, and 1.917 kilogram per hours of fuel consumption. 

Keywords: Compression charcoal fuel /Binder/ Coconut Shell/ Bamboo/ Thermal energy efficiency 

บทน า 

ปัจจุบันกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงของประชำชนโดยเฉพำะในชนบทจะใช้พลังงำนเชื้อเพลิงถ่ำนไม้และฟืนเป็น

ส่วนมำกซึ งจะส่งผลกระทบตอ่พื้นที ป่ำไม้ในประเทศไทย จำกข้อมูลกำรส่งเสริมพลังงำนพบว่ำประเทศไทยใช้ฟืนและถ่ำน

ไม้ซึ งคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื อเทียบกับกำรใช้พลังงำนอื น ๆ ประกอบกับพื้นที ป่ำไม้ในประเทศไทยลดลงเหลือร้อยละ 

25.62 ของพื้นที ป่ำไม้ท้ังหมดในประเทศไทย พลังงำนเชื้อเพลิงที น่ำมำใช้นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับสภำพ

พื้นที ในกำรใช้งำนและวัตถุดิบ เช่น ถ่ำนไม้ ฟืน ก๊ำซและน้่ำมัน กำรหำพลังงำนเชื้อเพลิงทดแทนจึงเป็นเรื องน่ำสนใจ  

พลังงำนหมุนเวียนที นิยมกันมำกได้แก่ไม้ฟืน ถ่ำน กำกอ้อยและแกลบ ซึ งส่วนใหญ่จะถูกน่ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรหุง

ต้มของครัวเรือนในชนบทและในอุตสำหกรรมอำหำร เพื อให้มั นใจว่ำในอนำคตจะมีพลังงำนใช้กันอย่ำงพอเพียงจึงต้อง

พิจำรณำแหล่งพลังงำนทุกชนิดที สำมำรถน่ำมำใช้และเอื้อประโยชน์  พลังงำนหมุนเวียนเป็นพลังงำนที สะอำดแต่ยังไม่

สำมำรถเป็นแหล่งพลังงำนที มีขนำดใหญ่ได้รวมท้ังรำคำสูงมำก กำรน่ำพลังงำนทดแทนอื นๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็น

สิ งจ่ำเป็นและเร่งด่วนโดยที ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีสิ งสูญเสียและสิ งเหลือใช้จำกภำคเกษตรกรรม 

โรงงำนอุตสำหกรรมด้ำนเกษตรกรรมต่ำง ๆ เช่นชำนอ้อยเน่ำเป่ือย กะลำมะพร้ำว กะลำปำล์ม กะลำตำล เปลือกผลไม้

หรือวัชพืชต่ำง ๆ อยู่จ่ำนวนมำก กำรน่ำชำนอ้อยเน่ำเป่ือย เศษวัสดุทำงกำรเกษตรหรือวัชพืชต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรใช้ทดแทนฟืนและถ่ำนนั้นก่อให้เกิดพลังงำนเชื้อเพลิงทดแทนส่ำหรับหุงต้มในครัวเรือนในรำคำที ถูกและ

เป็นแนวทำงหนึ งที จะชว่ยรักษำและอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำตทีิ ส่ำคัญอกีด้วย [1][4]  

 จำกกำรลงส่ำรวจพื้นที ข้อมูลชุมชนบ้ำนโป่งแค ต่ำบลวังประจบ อ่ำเภอเมือง จังหวัดตำก มีจ่ำนวนประชำกร*

635*คน*184*ครัวเรือน ท่ำกำรประกอบอำชพี กำรเกษตรกรรม*164*ครัวเรือน งำนประจ่ำบริษัท-โรงงำน*12*ครัวเรือน 

ค้ำขำย*7*ครัวเรือนและท่ำงำนประจ่ำรับรำชกำร*1 ครัวเรือน พบว่ำมีชำวบ้ำนกลุ่มหนึ งซึ งท่ำกำรประกอบอำชีพเผำข้ำว

หลำมขำยเป็นงำนประจ่ำ โดยกลุ่มผู้ประกอบกำรจะท่ำกำรเผำข้ำวหลำมในทุก ๆ วัน จะมีปริมำณกำรเผำข้ำวหลำม
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จ่ำนวนมำกในช่วงฤดูหนำว เทศกำลเข้ำพรรษำและเทศกำลปีใหม่ ในกำรเผำข้ำวหลำมนั้นจะใช้วัตถุดิบที ส่ำคัญหลำย ๆ 

อยำ่งได้แก่ ข้ำวเหนยีว มะพร้ำว ไม้ไผ่และถ่ำนไม้เบญจพรรณส่ำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้ควำมร้อนในกำรเผำข้ำวหลำม จะมี

เศษวัสดุเหลือใช้หลังจำกกำรเผำข้ำวหลำมเช่น กะลำมะพร้ำว ไม้ไผ่ ทำงกลุ่มผู้ประกอบกำรจะท่ำกำรรวบรวมเศษวัสดุ

เหลือใช้เหล่ำนั้นกองรวมไว้แล้วท่ำกำรเผำท่ำลำยท้ิงในที แจ้ง ซึ งจำกกำรจัดเก็บเศษวัสดุและกำรเผำท่ำลำยท่ำให้เกิด

ปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กลิ นอันไม่พึ งประสงค์ เป็นที อยู่อำศัยของสัตว์มีพิษ กำรเผำท่ำลำยท่ำให้เกิดควันเขม่ำ  

ฝุ่นละออง ส่งผลเสียตอ่สุขภำพร่ำงกำย เป็นกำรท่ำลำยชัน้บรรยำกำศและเป็นกำรท่ำลำยทัศนยีภำพอกีด้วย 

 จำกปัญหำข้ำงต้นทำงคณะผู้ด่ำเนินงำนวิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมส่ำคัญ ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้เหล่ำนั้น

และผลกระทบจำกปัญหำต่ำง ๆ จึงได้มีแนวควำมคิดที จะน่ำเศษวัสดุเหลือใช้มำใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วน่ำกลับมำใช้

ใหม ่โดยกำรน่ำกะลำมะพร้ำว ไมไ้ผ่ มำผลิตเป็นเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง เพื อใชท้ดแทนเชื้อเพลิงจำกถ่ำนไม้เบญจพรรณ

อกีทำงเลอืกหนึ งต่อไปในอนำคต [2][3][5] จึงได้จัดท่ำโครงกำรวจิัยเรื อง “การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการ

ท าเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม” (The Appropriate a Compound to be 

Charcoal Fuel from Waste Materials in Khao-Larm Production.) 

 

      
          ภาพที่ 1 ลักษณะป่ำไม้เบญจพรรณของประเทศไทย    ภาพที่ 2 กำรลงพืน้ที ของทีมงำนเพื อเก็บขอ้มูล 

                                                                                                    เบือ้งต้น 
 

        
                ภาพที่ 3 วัสดุที เหลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลิต              ภาพที่ 4 กำรเผำท่ำลำยวัสดุที เหลอืใชจ้ำก 

                                     ข้ำวหลำม                                            กระบวนกำรผลิตข้ำวหลำม               
 

วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1.1**วัตถุดิบที เหลอืใชใ้นกำรเผำข้ำวหลำม คือ กะลำมะพร้ำวและไมไ้ผ่ แล้วน่ำมำท่ำกำรเผำเพื อให้เป็นถ่ำน 
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ภาพที่ 5 ลักษณะเศษกะลำมะพร้ำว                              ภาพที่ 6 ลักษณะเศษไมไ้ผ ่

      

        
                    ภาพที่ 7 ลักษณะถ่ำนกะลำมะพร้ำว                              ภาพที่ 8 ลักษณะถ่ำนไม้ไผ่ 

 

1.2**เครื องตีถ่ำนใช้ตีถ่ำนกะลำมะพร้ำวและถ่ำนไม้ไผ่ให้มีขนำดเล็กลงเพื อที จะสำมำรถน่ำไปอัด

เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งได้  

1.3 ตะแกรงใช้ส่ำหรับร่อนถ่ำนเมื อท่ำกำรตถี่ำนเสร็จให้น่ำถ่ำนที ผ่ำนกำรตีไปร่อนในตะแกรง 

1.4**ผงถ่ำนเมื อน่ำถ่ำนไปร่อนผ่ำนตะแกรงก็จะได้ลักษณะผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่ 

 

                                           

 

 

 

 

ภาพที่ 9 เครื องตีย่อยถ่ำน                         ภาพที่ 10 ตะแกรงคัดแยกผงถำ่น 
    

           
                    
                        ภาพที่ 11 ลักษณะผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว           ภาพที่ 12 ลักษณะผงถ่ำนไมไ้ผ่ 
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1.5**เครื องชั งน้่ำหนักพิกัดไม่เกิน 3 กิโลกรัมน่ำผงถ่ำนไปชั งน้่ำหนักตำมที ก่ำหนดท้ัง 11 สูตร  

1.6**กะละมัง ใชบ้รรจุผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับตัวประสำนแต่ละสูตรที ได้ก่ำหนดท้ัง 11 

สูตร เพื อท่ำกำรคลุกเคลำ้ส่วนผสมวัตถุดิบให้เข้ำกัน 

1.7**เครื องอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งแบบเกลียวอัด โดยกำรน่ำผงถ่ำนที ผสมกับตัวประสำนตำม

สูตรผ่ำนกระบอกอัดเกลียวจะได้แท่งเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

1.8**เตำไฟฟำ้แบบขดลวดควำมต้ำนทำน ใช้ส่ำหรับอบเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเพื อให้ค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 

เปอร์เซ็นต์ โดยน่ำเช้ือเพลงิถ่ำนอัดแท่งที ผ่ำนกำรอัดขึน้รูปไปอบไล่ควำมช้ืน 

1.9**หม้อส่ำหรับหุงต้ม ใช้บรรจุน้่ำปริมำตร 1.5 ลิตรในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพื อหำค่ำอัตรำกำร

สิน้เปลอืงเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

1.10*เตำถ่ำนส่ำหรับหุงต้ม ใช้ก่อเชื้อเพลิงในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพื อหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลือง

เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

1.11*นำฬกิำจับเวลำ ใช้ส่ำหรับจับเวลำในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพื อหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ถ่ำนอัดแท่งและกำรทดลองตำ่ง ๆ 

1.12*เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ใช้วัดอุณหภูมิของน้่ำที ต้มในกำรทดลองต้มน้่ำเดือดเพื อหำค่ำอัตรำกำร

สิน้เปลอืงเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

1.13*เครื องชั งน้่ำหนักพิกัดไม่เกิน 1 กิโลกรัม ส่ำหรับชั งเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งในกำรทดลองกำรหำ

ปริมำณเถำ้ 

1.14*ตะแกรงป้ิงย่ำง ใชเ้ชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งวำงบนตะแกรง ในกำรทดลองกำรหำปริมำณเถ้ำ 

1.15*เตำแก๊ส ใชเ้ป็นแหล่งให้พลังงำนควำมร้อนแก่เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งโดยน่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งที ชั ง

น้่ำหนักมำเผำในกำรทดลองกำรหำปริมำณเถำ้ 

1.16*ที คบีถ่ำน ใชค้ีบเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งที ผ่ำนกำรใหค้วำมร้อนมำแลว้ ใชใ้นกำรทดลองกำรหำปริมำณ

เถ้ำ 

1.17*เครื องทดสอบแรงกด (HOUNSFIELD) เป็นเครื องมือในกำรหำค่ำควำมแข็งของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

1.18*เครื อง Oxygen Bomb Calorimeter เป็นเครื องมือในกำรวิเครำะห์หำค่ำพลังงำนควำมร้อนที เกิดจำกกำร

เผำไหมด้้วยออกซิเจนในภำชนะที ปิดสนิท 

 

                         
                   ภาพที*่13*เครื องอัดขึน้รูปเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง                    ภาพที ่14 เตำไฟฟำ้อบลดควำมชืน้ 
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            ภาพที*่15*เครื องทดสอบแบบเอนกประสงค์         ภาพที่ 16 เครื อง Oxygen Bomb Calorimeter 

                                                                                       ยี ห้อ PARR รุ่น 1341 Plain Jacket  

                                                                                               Bomb Calorimeter 
 

2. เงื่อน ขการทดลอง 

2.1**ผสมอัตรำส่วนผสมกับตัวประสำน คือ แป้งมันและน้่ำที อัตรำส่วน 9.5:0.5:3 (กิโลกรัม:กิโลกรัม:ลิตร) 

2.2**น้่ำหนักของน้่ำที ใช้เป็นเพียงตัวผสมระหว่ำงผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับแป้งมันเข้ำ

ด้วยกันเท่ำนัน้ (ปริมำณน้่ำสำมำรถปรับได้ขึ้นอยู่กับควำมชื้นของวัตถุดิบที เตรียมไว้) โดยไม่รวมน้่ำหนักของน้่ำในกำร

ค่ำนวณลดค่ำควำมชืน้  

2.3* ท่ำกำรอัดเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไมไ้ผ่อัตรำส่วนตำ่ง ๆ ดังตำรำงที  1 
 

ตารางที*่1**สูตรในกำรหำอัตรำส่วนผสมในกำรอัดแท่งเชื้อเพลงิ 

สูตรที  
ส่วนผสมของวัตถุดิบ(กิโลกรัม) เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของวัตถุดบิ 

ถ่ำนกะลำมะพรำ้ว ถ่ำนไม้ไผ่ (ถ่ำนกะลำมะพรำ้ว : ถ่ำนไม้ไผ่) 

1 9.50 -                    100 : 0 

2 - 9.50                       0 : 100 

3 8.55 0.95                      90 : 10 

4 7.60 1.90                      80 : 20 

5 6.65 2.85                      70 : 30 

6 5.70 3.80                      60 : 40 

7 4.75 4.75                      50 : 50 

8 3.80 5.70                      40 : 60 

9 2.85 6.65                      30 : 70   

10 1.90 7.60                      20 : 80 

11 0.95 8.55                      10 : 90 

 

จำกตำรำงที  1 สำมำรถเทียบอัตรำส่วนได้ดังนี้ (ตัวอยำ่งสูตรที  3) 

 จำกกำรค่ำนวณอัตรำส่วน 100 เปอร์เซ็นต์โดยกำรแบ่งสัดส่วนท้ังสองให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

  ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว 90 เปอร์เซ็นต ์  
9.5x90
  8.55

100
  กิโลกรัม 

  ผงถ่ำนไม้ไผ่ 10 เปอร์เซ็นต ์   
9.5x10

0.95
100

  กิโลกรัม 
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2.4**ตรวจสอบแท่งเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งโดยกำรสังเกตลักษณะที ได้ตรงตำมที ต้องกำรหรือไม่ 

2.5**เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งท้ังหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

2.6**น่ำเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งท้ังหมดมำลดควำมชืน้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต ์

2.7**น่ำเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพรำ้วและผงถ่ำนไม้ไผ่ น่ำมำทดสอบประสิทธิภำพและ

คุณภำพดว้ยเครื อง Oxygen Bomb Calorimeter ซึ งจะบอกค่ำพลังงำนควำมร้อน และปริมำณเถำ้ 

2.8 เปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำงๆ ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง เพื อให้ทรำบว่ำอัตรำส่วนผสมใดเหมำะสม

ที สุด 
   

 3.*การเตรยีมเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 

3.1**น่ำวัตถุดิบคือ ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่ ผสมกับตัวประสำนคือแป้งมันและน้่ำ  

ในอัตรำส่วนกำรค่ำนวณจำกตำรำงที  1 

3.2**ท่ำกำรอัดแท่งเชื้อเพลงิตำมอัตรำส่วนตำมตำรำงที  1 คือ ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่กับ

ตัวประสำนคือแป้งมันและน้่ำ (ในอัตรำส่วนผสมต่ำง ๆ) โดยแท่งเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งที ได้จะมีลักษณะดังภำพที  17 [5] 

               ภาพที ่17 กำรอัดขึน้รูปแท่งเชื้อเพลงิที                      ภาพที*่18*ลักษณะของแท่งเชื้อเพลงิที ได้ 
 

 4.  การลดค่าความช้ืนของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง ม่เกนิ 8 เปอร์เ  นต์[7] 

 กำรลดค่ำควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์โดยอบในเตำไฟฟ้ำแบบขดลวดควำม

ตำ้นทำน 

 5.  การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 

5.1**กำรทดสอบหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง กำรทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งเพื อตรวจวัด

ค่ำพลังงำนควำมร้อนในเชื้อเพลิงของถ่ำนแต่ละสูตรโดยวิธีกำรต้มน้่ำเดือดที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียสขึ้นไป โดยกำร

ท่ำในบริเวณที ไม่มีอำกำศถ่ำยเท ในกำรต้มน้่ำควรปิดฝำหม้อให้สนิทเพื อเก็บข้อมูลและบันทึกผลกำรทดลองดังต่อไปนี้ 

(1)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งที ผ่ำนกำรลดควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์มำชั งให้ได้ 1 กิโลกรัม (2)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง

ที ชั งแล้วไปก่อไฟเพื อท่ำกำรต้มน้่ำโดยใช้น้่ำปริมำณ1.5 ลิตร (3)*ท่ำกำรจับเวลำตั้งแต่เริ มต้นต้ังหม้อต้มน้่ำจนกระทั งน้่ำ

เดือดที อุณหภูมิประมำณ 100 องศำเซลเซียสขึ้นไป (4) น่ำเทอร์โมมิเตอร์มำวัดอุณหภูมิและท่ำกำรหยุดเวลำ (5) น่ำ

เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งที เหลือจำกกำรต้มหน้ำเดือดมำท่ำกำรชั ง เพื อหำปริมำณคงเหลือหลังกำรต้มน้่ำและท่ำกำรบันทึก

ผลกำรทดลอง 

5.2**กำรทดสอบหำค่ำปริมำณเถำ้ เพื อตรวจหำปริมำณเถ้ำถ่ำนของถ่ำนแต่ละสูตรโดยกำรน่ำเชื้อเพลิง

ถ่ำนอัดแท่งไปท่ำกำรจุดไฟโดยใช้เตำแก๊สเป็นแหล่งให้พลังงำนควำมร้อน ท่ำกำรเผำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเป็นเวลำ  

3 นำที ที ควำมร้อนเท่ำกันและปล่อยท้ิงไว้ให้เชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเผำไหม้จนเหลือแต่เถ้ำถ่ำน ท่ำกำรจับเวลำและ
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บันทึกผลกำรทดลอง ดังนี ้(1)*ท่ำกำรเผำเช้ือเพลงิถ่ำนอัดแท่งที จะน่ำมำท่ำสอบ (2)*เมื อเผำเช้ือเพลิงถ่ำนอัดแท่งแล้ว

ให้น่ำไปวำงไวบ้นตะแกรงโดยไม่ให้มีอำกำศเข้ำมำรบกวนจับเวลำและท่ำกำรบันทึกผลกำรทดลอง 

5.3*กำรทดสอบหำค่ำควำมแข็ง กำรตรวจสอบด้วยเครื องทดสอบแรงดึงและแรงกด (ยี ห้อ 

HOUNSFIELD) เมื อท่ำกำรอัดแท่งวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นกำรตรวจสอบด้วยเครื องทดสอบแรงกด

เพื อตรวจวัดค่ำควำมแข็งในเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งเพื อเก็บข้อมูลและบันทึกผลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1)*น่ำเชื้อเพลิงถ่ำน

อัดแท่งทุกสูตรที ท่ำกำรอัดมำและผ่ำนกำรลดควำมชื้นจนได้ค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตำมที ต้องกำรมำท่ำ 

กำรทดสอบควำมแข็งด้วยเครื องทดสอบค่ำควำมแข็ง (2)*น่ำเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งที ได้มำท่ำกำรกดด้วยเครื องทดสอบ

ค่ำควำมแข็ง เพื อน่ำมำวเิครำะห์และบันทึกข้อมูล  

5.4*กำรทดสอบหำค่ำพลังงำนควำมร้อนดว้ยเครื อง Oxygen Bomb Calorimeter [6] 

  ขั้นตอนกำรทดลอง 

  1.*น่ำบอมบ์ที เตรียมเสร็จแล้วค่อย ๆ หย่อนลงในถังน้่ำโดยใช้ปำกคีบจับ สังเกตฟองอำกำศที 

รั วไหลจำกบอมบ์ ถ้ำมีหำ้มท่ำกำรทดลองตอ่ ให้น่ำมำแก้ไขซ่อมแซมก่อน 

  2.*ตอ่สำยไฟ*2*เส้นเข้ำที หัวบอมบ์แล้วปิดฝำแคลอรีมิเตอร์ เปิดสวิทชม์อเตอร์เพื อท่ำกำรกวนน้่ำ 

  3.*เปิดสวิทช์เทอร์โมมิเตอร์และท่ำกำรวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 นำทีเป็นเวลำ 5 นำที แล้วบันทึก

อุณหภูมไิว้ 

  4.*กดสวิทช์จุดระเบิดเมื อเข้ำสู่นำทีที  6 ให้ไฟสีแดงติดจนกระทั งดับจึงปล่อยมือ แล้ววัดอุณหภูมิ

ทุก ๆ 1 นำที จนกว่ำอุณหภูมจิะขึน้สูงสุด (ประมำณนำททีี  13) 

  5.*เมื ออุณหภูมิลดลงวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 นำที เป็นเวลำ*5*นำทีแล้วบันทึกอุณหภูมิไว้ 

  6.*น่ำบอมบ์ออกมำจำกแคลอรีมิเตอร์เปิดวำล์วระบำยควำมดัน แล้วจึงน่ำฟิวส์ที เหลือออกมำวัด

ควำมยำว หำกมีเชื้อเพลงิเหลอื (เผำไหมไ้มห่มด) ให้ท่ำกำรทดลองใหม่ 

  7.*ท่ำควำมสะอำดเครื องมอืและอุปกรณต์ำ่ง ๆ ให้เรียบร้อย 

  8.*น่ำผลที ได้มำค่ำนวณหำค่ำควำมร้อน 
 

ผลการศึกษา 
 ในกำรด่ำเนินงำนวิจัย ทำงคณะด่ำเนินงำนวิจัยได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนที ก่ำหนดไว้ได้ผลกำรทดลองคือ ค่ำ

ควำมชื้น อัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ปริมำณเถ้ำในแท่งเชื้อเพลิง และด้ำนกำรเปรียบเทียบค่ำพลังงำนควำมร้อน 

ได้ผลดังตอ่ไปน้ี 

 1. ผลกำรลดค่ำควำมชื้น 

 ผลกำรลดค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งค่ำควำมชื้นเริ มต้น 100 เปอร์เซ็นต์ บันทึกผล

กำรทดลองหลังกำรอบทุก 24 ชั วโมง โดยกำรอบที อุณหภูมิ 103 องศำเซลเซียสระยะเวลำ 4 วัน ดังรูตำรำงที  2 
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ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองกำรลดคำ่ควำมชื้นไมเ่กิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว 

               และผงถ่ำนไม้ไผ่ 

อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม) 
จ่ำนวนวัน 

(วัน) 

ค่ำควำมชืน้(เปอร์เซ็นต์) 

ผงถ่ำน

กะลำมะพรำ้ว 
ผงถ่ำนไม้ไผ่ คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 ค่ำเฉลี ย 

9.50 0.00 

1 16.67 16.25 17.64 18.57 17.33 17.29 

2 13.33 13.43 14.28 14.03 12.90 13.59 

3 7.69 5.17 6.66 8.16 7.40 6.42 

4 5.00 4.54 5.35 5.55 6.38 5.36 

0.00 9.5 

1 15.00 13.75 14.12 12.75 13.25 13.77 

2 13.23 10.14 10.95 10.81 11.43 11.31 

3 6.78 8.06 7.69 7.57 9.68 7.95 

4 3.63 3.51 3.33 4.92 3.57 3.79 

8.55 0.95 

1 15.44 15.29 15.71 16.47 16.66 15.91 

2 11.84 11.11 11.86 11.26 12.80 11.77 

3 8.95 7.81 9.61 7.93 9.17 8.69 

4 4.91 5.08 6.38 6.89 7.07 6.07 

7.60 1.90 

1 14.67 15.49 14.86 15.71 16.00 15.35 

2 12.50 13.33 12.69 13.56 14.87 13.39 

3 10.71 11.54 10.91 11.76 12.65 11.51 

4 4.00 6.52 6.12 4.76 4.57 5.19 

6.65 2.85 

1 16.47 16.25 17.33 15.55 17.14 16.55 

2 12.67 13.43 12.90 14.47 13.79 13.45 

3 9.67 10.34 7.40 8.46 7.90 8.75 

4 7.14 8.65 6.50 7.56 6.51 7.27 

5.70 3.80 

1 14.44 13.97 14.58 13.68 14.55 14.24 

2 12.99 11.25 12.19 10.97 12.14 11.91 

3 7.46 9.86 8.33 8.22 7.23 8.22 

4 3.23 4.69 4.55 4.47 3.01 3.99 

4.75 4.75 

1 14.98 15.01 14.51 14.84 15.18 14.89 

2 11.21 12.72 11.92 11.57 12.58 12.00 

3 8.95 9.58 8.77 9.02 8.61 8.99 

4 4.71 5.86 4.23 4.59 5.11 4.90 

3.80 5.70 

1 13.75 14.92 13.98 14.54 14.67 14.37 

2 10.14 12.97 11.57 11.30 12.22 11.64 

3 8.06 8.96 9.06 9.41 9.17 8.93 

4 3.51 5.01 4.92 5.05 4.83 4.66 

2.85 6.65 1 17.09 16.29 17.53 16.00 17.61 16.90 

2 15.98 13.36 15.07 13.42 14.28 14.42 

3 8.15 11.03 10.71 9.54 8.53 9.59 

4 6.23 6.51 5.86 5.37 5.97 5.99 
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ตารางที่ 2 ผลกำรทดลองกำรลดคำ่ควำมชื้นไมเ่กิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว 

               และผงถ่ำนไม้ไผ่ (ตอ่) 

อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม) 
จ่ำนวนวัน 

(วัน) 

ค่ำควำมชืน้(เปอร์เซ็นต์) 

ผงถ่ำนกะลำ 

มะพรำ้ว 
ผงถ่ำนไม้ไผ่ คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 ค่ำเฉลี ย 

1.90 7.60 1 14.12 15.32 14.63 15.11 14.48 14.73 

2 12.33 13.15 11.29 12.75 11.51 12.21 

3 9.38 10.98 9.78 11.35 9.16 10.13 

4 3.45 4.74 5.09 4.82 5.20 4.66 

0.95 8.55 1 15.72 16.37 16.87 16.90 15.66 16.30 

2 13.20 12.99 12.72 12.43 12.80 12.83 

3 9.96 10.21 10.56 10.77 10.28 10.36 

4 4.55 5.34 5.24 5.48 4.91 5.10 
  

จำกผลกำรทดลองกำรลดคำ่ควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว

และผงถ่ำนไม้ไผ่โดยกำรอบที อุณหภูมิ 103 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 4 วันโดยกำรเปรียบเทียบตำมคุณลักษณะที 

ต้องกำรของ มผช.238/2547 จะพบว่ำเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่ในทุกอัตรำ

ส่วนผสมมคี่ำควำมชื้นเฉลี ยไมเ่กิน 8 เปอร์เซ็นต์ตรงตำมคุณลักษณะที ตอ้งกำรของ มผช.238/2547 ก่ำหนดไว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 กรำฟค่ำควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง 
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 2.*ผลการทดลองหาค่าอัตราการสิ้นเปลือง 

 ผลกำรทดลองหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมวลที ใช้ในกำรทดลอง  1 กิโลกรัมโดยกำรต้ม

น้่ำเดือดที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ดังตำรำงที  3 
 

ตารางที ่3 ผลกำรทดลองกำรหำค่ำอัตรำกำรสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

อัตรำส่วนผสม 

 (กิโลกรัม) มวลที เหลือ 

(กิโลกรัม) 

สิ้นเปลือง

เชือ้เพลิง 

(กิโลกรัม) 

ระยะ 

เวลำ 

(ชั วโมง) 

อัตรำกำรสิ้นเปลือง

เชือ้เพลิงถ่ำนอดัแทง่เฉลี ย

(กิโลกรัม/ชั วโมง) 
ผงถ่ำน

กะลำมะพรำ้ว 
ผงถ่ำนไม้ไผ่ 

9.50 0.00 0.677 0.323 00:11:09 1.745 

0.00 9.50 0.623 0.377 00:14:00 1.618 

8.55 0.95 0.697 0.303 00:09:45 1.917 

7.60 1.90 0.647 0.353 00:08:67 2.434 

6.65 2.85 0.670 0.330 00:06:10 3.235 

5.70 3.80 0.677 0.323 00:07:25 2.669 

4.75 4.75 0.680 0.320 00:08:26 2.318 

3.80 5.70 0.687 0.318 00:07:16 2.672 

2.85 6.65 0.680 0.320 00:09:47 2.025 

1.90 7.60 0.633 0.367 00:06:36 3.462 

0.95 8.55 0.617 0.383 00:07:63 3.015 
   

 จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ำอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำน

ไมไ้ผ่จะแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรเผำไหมข้องเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งที เผำไหมไ้ด้ดีติดไฟได้ยำกแตเ่มื อติดอยูไ่ด้นำนจน

กลำยเป็นเถ้ำใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้นำน และกำรเผำไหม้ได้ไม่ดีหรือเผำไหม้ไม่หมดจะติดไฟง่ำยแต่ดับไวใช้

ระยะเวลำในกำรเผำไหมน้อ้ยจำกตำรำงที *3 พบว่ำอัตรำกำรสิน้เปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเฉลี ยมำกที สุด คือ อัตรำ

ส่วนผสมในสูตรที *10*ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว*1.90*กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่*7.60*กิโลกรัม มีอัตรำสิ้นเปลือง

เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 3.462*กิโลกรัมตอ่ชั วโมงและอัตรำกำรสิน้เปลอืงเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งเฉลี ยน้อยที สุด คือ อัตรำ

ส่วนผสมในสูตรที *3*ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว*8.55*กิโลกรัมตอ่ผงถ่ำนไมไ้ผ่*0.95*กิโลกรัม มีอัตรำสิน้เปลอืงเชื้อเพลิง

ถ่ำนอัดแท่ง*1.917*กิโลกรัมตอ่ชั วโมง 
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3.*จากผลการทดลองหาปริมาณเถ้า 
 

ตารางที*่4*ผลกำรทดลองกำรหำปริมำณเถำ้ 

อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม) 
ปรมิำณเถ้ำ(เปอรเ์ซ็นต์) 

ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว ผงถ่ำนไม้ไผ่ 

9.50 0.00 9.75 

0.00 9.50 13.92 

8.55 0.95 10.42 

7.60 1.90 10.64 

6.65 2.85 10.95 

5.70 3.80 11.24 

4.75 4.75 11.85 

3.80 5.70 12.37 

2.85 6.65 12.95 

1.90 7.60 13.42 

0.95 8.55 13.87 
 

 จำกผลกำรทดลองหำปริมำณเถ้ำของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผงถ่ำนไม้ไผ่  

ซึ งปริมำณเถำ้ที เหลอืจำกกำรเผำไหมข้องเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง เมื อมีปริมำณเถำ้มำกค่ำพลังงำนควำมร้อนก็ลดลงแต่

ถ้ำมีปริมำณเถ้ำน้อยค่ำพลังงำนควำมร้อนก็จะเพิ มขึ้นและเป็นภำระในกำรขจัด จำกตำรำงที *4*พบว่ำปริมำณเถ้ำ

สูงสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที  11 ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว*0.95*กิโลกรัมตอ่ผงถ่ำนไมไ้ผ่*8.55*กิโลกรัม มีปริมำณ

เถ้ำ*13.87*เปอร์เซ็นต์และปริมำณต ่ำสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที  3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมต่อผง

ถ่ำนไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีปริมำณเถำ้ 10.42 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที่ 20 อัตรำกำรสิน้เปลอืงของเชื้อเพลงิถ่ำนอัด

แท่ง 
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4.*ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อน 

จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ำพลังงำนควำมร้อนของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งด้วยเครื อง Oxygen Bomb 

Calorimeter  
 

ตารางที*่5*ผลกำรทดลองกำรหำค่ำพลังงำนควำมร้อน 

 

  

  

0
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9.75 
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ปริ
มา

ณเ
ถ้า

(เป
อร์

เซ็
นต์

) 

อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม) 
ค่ำพลังงำนควำมร้อน(แคลอรีตอ่กรัม ) 

ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว ผงถ่ำนไม้ไผ่ 

9.50 0.00 6,388.05 

0.00 9.50 6,041.00 

8.55 0.95 5,748.83 

7.60 1.90 5,699.97 

6.65 2.85 5,624.34 

5.70 3.80 5,813.98 

4.75 4.75 5,677.81 

3.80 5.70 5,630.47 

2.85 6.65 5,576.46 

1.90 7.60 5,446.69 

0.95 8.55 5,363.08 

ภาพที่ 21 ปริมำณเถำ้ของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 
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จำกผลกำรทดลองกำรหำค่ำพลังงำนควำมร้อนของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวและผง

ถ่ำนไม้ไผ่ ซึ งเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งที ได้ให้ควำมร้อนสูงสม ่ำเสมอและทนทำนใช้งำนได้ในแต่ละสูตรมีผลท่ำให้ค่ำ

พลังงำนควำมร้อนที ได้แตกต่ำงกัน จำกตำรำงที *5*พบว่ำค่ำพลังงำนควำมร้อนสูงสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที  6 

ผงถ่ำนกะลำมะพรำ้ว 5.70 กิโลกรัมตอ่ผงถ่ำนไมไ้ผ่ 3.80 กิโลกรัม มีคำ่พลังงำนควำมร้อน 5,813.98 แคลอรีต่อกรัม

และค่ำพลังงำนต ่ำสุด คือ อัตรำส่วนผสมในสูตรที  11 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 0.95 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 8.55 

กิโลกรัม มีคำ่พลังงำนควำมร้อน 5,363.08 แคลอรีต่อกรัม  

 
 

ภาพที่ 22 ค่ำพลังงำนควำมร้อนของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งดว้ยเครื อง Oxygen Bomb Calorimeter 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 อัตรำส่วนผสมที เหมำะสมที สุดในกำรผลิตเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเผำข้ำวหลำม คือ 

สูตรที  3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่ำนไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัด

แท่ง 1.917 กิโลกรัมต่อชั วโมง ใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้ 00:09:45*ชั วโมง กำรลดควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัด

แท่ง*6.07*เปอร์เซ็นต์ ซึ งเป็นไปตำมค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง 

(มผช.238/2547) ปริมำณเถ้ำ 10.42 เปอร์เซ็นต์ ค่ำพลังงำนควำมร้อน 5 ,748.83 แคลอรีต่อกรัม ซึ งเป็นไปตำมค่ำ

พลังงำนควำมร้อนต้องไม่น้อยกว่ำ*5,000*แคลอรีต่อกรัม ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง (มผช.

238/2547) ค่ำควำมหนำแน่น 737.14 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำควำมแข็ง คือ 892.530 นิวตัน แสดงให้เห็นว่ำผง

ถ่ำนกะลำมะพร้ำวมำกกว่ำผงถ่ำนไม้ไผ่ เมื อติดไฟแล้วจะดับได้ยำกจะเผำไหม้จนกว่ำจะกลำยเป็นขี้เถ้ำท่ำให้มีอัตรำ

กำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งน้อยสุดใช้งำนได้นำนและประหยัด เนื องจำกเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมีควำมแข็งมำก

จึงท่ำให้ไม่เปรำะและไมแ่ตกหักได้งำ่ย 
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ตารางที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่งจำกผงถ่ำนกะลำมะพรำ้วและผงถ่ำนไม้ไผ่ 

              กับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547) 

  

จำกผลกำรทดลองกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกกะลำมะพร้ำวและไม้ไผ่กับมำตรฐำน

ถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547) จำกตำรำงที *6*อัตรำส่วนผสมที เหมำะสมที สุดในกำรผลิตเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งจำกเศษ

วัสดุเหลอืใชใ้นกำรเผำข้ำวหลำม คือ สูตรที  3 ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว 8.55 กิโลกรัมตอ่ผงถ่ำนไมไ้ผ่ 0.95 กิโลกรัม มีอัตรำ

กำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง 1.917 กิโลกรัมต่อชั วโมง ใช้ระยะเวลำในกำรเผำไหม้ 00:09:45*ชั วโมง กำรลด

ควำมชื้นของเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่ง*6.07*เปอร์เซ็นต์ ซึ งเป็นไปตำมค่ำควำมชื้นไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ตำมมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง (มผช.238/2547) ปริมำณเถ้ำ 10.42 เปอร์เซ็นต์ ค่ำพลังงำนควำมร้อน 5,748.83 แคลอรีต่อ

กรัม ซึ งเป็นไปตำมค่ำพลังงำนควำมร้อนต้องไม่น้อยกว่ำ*5,000*แคลอรีต่อกรัม ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัด

แท่ง (มผช.238/2547) ค่ำควำมหนำแน่น 737.14 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำควำมแข็ง คือ 892.530 นิวตัน แสดงให้

เห็นว่ำผงถ่ำนกะลำมะพร้ำวมำกกว่ำผงถ่ำนไม้ไผ่ เมื อติดไฟแล้วจะดับได้ยำกจะเผำไหม้จนกว่ำจะกลำยเป็นขี้เถ้ำท่ำให้มี

อัตรำส่วนผสม(กิโลกรัม) ค่ำต่ำง ๆ จำกผลกำรทดลอง 

ผงถ่ำน

กะลำ 

มะพรำ้ว 

ผงถ่ำน 

ไม้ไผ่ 

ควำมชืน้ 

(เปอร์เซ็นต์) 

อัตรำกำร

สิ้นเปลือง

เชือ้เพลิง 

(กิโลกรัม 

/ชั วโมง) 

ปรมิำณเถ้ำ 

(เปอร์เซ็นต์) 

พลังงำน 

ควำมร้อน 

(แคลอรี/กรัม) 

กำรรับ 

แรงกด 

(นิวตัน) 

ควำมหนำแน่น 

(กิโลกรัม/

ลูกบำศก์เมตร) 

9.50 0.00 5.36 1.745 9.75 6,388.05 1,427.333 696.39 

0.00 9.50 3.79 1.618 13.92 6,041.00 541.430 794.28 

8.55 0.95 6.07 1.917 10.42 5,748.83 892.530 737.14 

7.60 1.90 5.19 2.434 10.64 5,699.97 969.460 639.25 

6.65 2.85 7.27 3.235 10.95 5,624.34 310.430 754.28 

5.70 3.80 3.99 2.669 11.24 5,813.98 288.760 888.57 

4.75 4.75 4.90 2.318 11.85 5,677.81 385.730 894.28 

3.80 5.70 4.66 2.672 12.37 5,630.47 71.130 817.14 

2.85 6.65 5.99 2.025 12.95 5,576.46 385.560 751.43 

1.90 7.60 4.66 3.462 13.42 5,446.69 188.560 854.28 

0.95 8.55 5.10 3.015 13.87 5,363.08 601.400 753.54 

ถ่ำนไม้เบญจพรรณ  

(นิภำพรรณ นันตำวงศ์:

2553) 

3.692 2.25 3.86 6,748.97 - - 

 

 

 

 

ไม่เกิน 

8 

เปอร์เซ็นต ์

- - 
ไม่น้อยกว่ำ 

5,000 
-  

มาตรฐานถ่าน- 
อดัแท่ง(มผช.238/2547) 
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อัตรำกำรสิน้เปลอืงเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งนอ้ยสุดใชง้ำนได้นำนและประหยัด เนื องจำกเชื้อเพลิงถ่ำนอัดแท่งมีควำมแข็งมำก

จึงท่ำให้ไมเ่ปรำะและไมแ่ตกหักได้งำ่ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีกำรศึกษำหำตัวประสำนจำกธรรมชำติเพื อลดกำรใช้แป้งมัน เพื อเป็นอีกหนึ งแนวทำงในกำรผลิต

เชื้อเพลงิถ่ำนอัดแท่ง 

 2. ควรหำอุปกรณที์ ทันสมัยในกำรเก็บผลกำรทดลองเพื อทดแทนในกำรใช้คนมำเก็บผลกำรทดลองเพื อไม่ให้
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การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการเผาเถ้าแกลบด้วยเตาเผาระบบเปิด

และระบบปิดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตรับแรงอัด 

A Study to the Appropriate of Temperature in Rice Husk Ashes Burning Process 

by Open and Close Oven System Effected to Compressive Strength of Concrete. 

กำนต ์วิรุณพันธ์1* ธนำรักษ์  สำยเปลี ยน1 และสนธยำ  ทองอรุณศรี1 

Kant Wirunphan1*, Thanarak  Saiplean1 and Sontaya Tongaroonsri1 

บทคัดย่อ 

 งำนวจิัยนี้เป็นกำรศึกษำอุณหภูมทีิ เหมำะสมในกระบวนกำรเผำเถ้ำแกลบด้วยเตำเผำระบบเปิดและระบบปิด

ที ส่งผลต่อคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตรับแรงอัด ในกำรด่ำเนินงำนวิจัยจะน่ำแกลบมำอบไล่ควำมชื้นคร้ังละ 6 

กิโลกรัม ที อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที แล้วน่ำมำเผำด้วยเตำเผำระบบเปิดและระบบปิดที 

อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 3 ชั วโมง บดแกลบที ผ่ำนกำรเผำให้เป็นผงละเอียดน่ำไป

ร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430 แล้วไปท่ำกำรวิเครำะห์หำส่วนผสมทำงเคมีด้วยเครื อง  

X-Ray Diffraction (XRD) จำกนั้นน่ำผงเถ้ำแกลบไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ตรำช้ำง) และทรำย

แม่น้่ำที ผ่ำนกำรร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 4 ตำมมำตรฐำน ASTM D 422 โดยมีอัตรำส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ : ผงเถ้ำ

แกลบ : ทรำยแมน่้่ำ ที  0.95 : 0.05 : 2.75 โดยปริมำตร น่ำไปขึน้รูปเป็นช้ินงำนทดสอบ(ลูกปูน) โดยมีรูปทรงลูกบำศก์ 

ขนำด 50 x 50 x 50 มิลลิเมตร ท้ิงชิ้นงำนทดสอบไว้ในแบบ 1 วัน แล้วน่ำชิ้นงำนทดสอบออกจำกแบบไปบ่มเปียก

ระยะเวลำ 7 วัน เพื อทดลองหำค่ำควำมเคน้แรงกดอัด 

 ผลจำกกำรด่ำเนินงำนวิจัย พบว่ำเถ้ำแกลบที ผ่ำนด้วยเตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส และ

เตำเผำระบบปิดที อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียสให้ปริมำณซิลกิำมำกที สุด จึงส่งผลให้ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดมำกที สุด

เมื อเปรียบเทียบกับช้ินงำนทดสอบที อุณหภูมิอื น คือ 299.39 และ 312.34 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ดังนั้นสรุปได้

วำ่ปริมำณซิลกิำมีผลตอ่ค่ำควำมเคน้แรงกดอัด 

ค าส าคัญ :  กระบวนกำรเผำแกลบ, ผงเถ้ำแกลบ, ปอซโซลำน, ควำมเค้นแรงกดอัด 
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Abstract 

 This research aims a study to the appropriate of temperature in rice husk ashes burning process by 

open and close oven system effected to compressive strength of concrete. The operated of research was 

conducted by we take 6 kilograms of the chaff ashes to clear its humidity at 30°C on 30 minutes. Burning rice 

husks in the open and close system furnaces with the temperature at 600, 650, and 700°C on 3 hours.  After 

that, those rice husk ashes will be blend smoothly and winnowed through a sieve standardized sized 325 ASTM 

C 430. Then, the rice husk ashes is taken to analyze chemical elements with the XRD (X-Ray Diffraction). Next, 

mixing the rice husk ashes with portland cement type 1 (SCG Chang) and some river sand already winnowed 

with a sieve standardized sized 4 ASTM D 422. The mixing proportion of cement : rice husk ashes : sand  was 

ratio 0.95 : 0.05 : 2.75 respectively.  After that, the mortar was shaped into cubes sized 50 × 50 × 50 

millimeters. Leave them for 1 day and was brought into wet curing process for 7 days. Lastly, they were tested 

for the compressive strength. 

 The results of research, it was found that the maximum amount of silica is from the rice husk ashes in the 

open system furnaces at 600°C, also from the closed system furnaces at 700°C. These the maximum of compressive 

stress when comparing with other different degree examinations which are 299.39 and 321.34 kgs/cm2. It, therefore, 

can be said that the amount of silica impacts on compressive strength. 

Keywords:  Rice husk burning process, Powder of rice husk ashes, Pozzolan, Compressive strength   

บทน า 

 ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลำนเป็นปูนซีเมนต์ที ได้จำกกำรผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับวัสดุที มีสำรปอซ

โซลำนท่ำให้ได้ปูนซีเมนต์ที มีรำคำถูกลง ส่ำหรับประเทศไทยมีวัสดุที มีสำรปอซโซลำนอยู่ค่อนข้ำงมำกได้แก่ เถ้ำ

แกลบที ได้จำกกำรเผำแกลบ เถ้ำลอยที ได้จำกกำรเผำถ่ำนหินลิกไนต์และวัสดุอื นๆ ที สำมำรถน่ำมำเผำเป็นเถ้ำได้  

ซึ งวัสดุปอซโซลำนเมื อใช้ผสมคอนกรีตจะท่ำปฏิกิริยำกับคัลเซี ยมไฮดรอกไซด์ที เหลือจำกปฏิกิริยำของปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ ปฏิกิริยำปอซโซลำนคล้ำยกับปฏิกิริยำของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำจะช้ำกว่ำ 

ดังนั้นสำมำรถใช้วัสดุปอซโซลำนเพื อลดควำมร้อนของปฏิกิริยำและสำมำรถเพิ มก่ำลังคอนกรีตให้มีอำยุกำรใช้งำน

ได้นำนขึ้น [1] 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศจะมีอำชีพด้ำนเกษตรกรรมเป็นหลัก

โดยเฉพำะกำรเพำะปลูกขำ้ว ซึ งในแต่ละปีประเทศไทยได้แกลบจำกกำรสีขำ้วประมำณ 4 ล้ำนตัน เมื อน่ำแกลบมำเผำ

จะเหลือขี้เถ้ำแกลบอยู่ประมำณร้อยละ 20 ของน้่ำหนักเดิม  ผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีพบว่ำในเถ้ำแกลบมีซิลิกำเป็น

องคป์ระกอบประมำณรอ้ยละ 70-90 และเถ้ำแกลบมีควำมพรุนมำก น้่ำหนักเบำ มีพื้นที ผิวมำก มีคุณสมบัติดูดซับดี  

อกีทัง้มคีุณสมบัตเิป็นฉนวนด้วย ซึ งแกลบได้ถูกน่ำไปใชใ้ห้เกิดประโยชนห์ลำยทำง เชน่ กำรน่ำแกลบไปใชเ้ป็นเชื้อเพลิง

ในกำรเผำอิฐมอญท่ำให้เกิดปริมำณเถำ้แกลบเป็นจ่ำนวนมำก [2]   
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                       ภาพที่ 1 วัสดุแกลบ                                           ภาพที่ 2 แกลบด่ำที ผ่ำนกำรเผำ 
 

 จำกกำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของเถ้ำแกลบเมื อน่ำมำบดละเอียด พบว่ำมีซิลิกำเป็น

องคป์ระกอบสูง จึงสำมำรถใชเ้ป็นวัสดุปอซโซลำนแทนที ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บำงส่วนในกำรผลิตคอนกรีตได้โดยที 

คอนกรีตยังคงมคีวำมสำมำรถในกำรรับน้่ำหนักหรือแรงกดอัดที เพียงพอต่อกำรน่ำไปใช้งำน เนื องจำกปริมำณซิลิกำ  

ที ได้หรือที อยูใ่นเถ้ำแกลบจะขึน้อยูก่ับอุณหภูมิในกระบวนกำรเผำ นอกจำกคุณสมบัติข้ำงต้นแล้วคุณสมบัติกำรใช้งำน

ก็เป็นอีกประเด็นที น่ำสนใจจะศกึษำเพื อเป็นข้อมูลที จะสนับสนุนถึงควำมเป็นไปได้ในกำรใช้วัสดุทดแทนที เหลือใช้จำก

ภำคกำรเกษตร อีกท้ังยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่ำจัดและยังช่วยลดรำคำค่ำก่อสร้ำง ซึ งถือเป็นทำงเลือกใหม่ที 

นำ่สนใจอย่ำงยิ ง องคป์ระกอบที มีอิทธิพลตอ่คุณสมบัตขิองเถ้ำแกลบและเถ้ำลอยได้แก่คุณสมบัติทำงเคมี วิธีกำรเผำ 

สำรประกอบทำงเคมแีละควำมละเอียด ลักษณะและคุณสมบัตขิองขี้เถ้ำแกลบโดยที แกลบเป็นเปลอืกของข้ำวที ได้จำก

กำรสีข้ำวมีสีตั้งแต่เหลืองถึงสีทอง มีขนำดยำว 5 มิลลิเมตร กว้ำง 2.5-5.0 มิลลิเมตร ส่วนประกอบของแกลบเป็น

เซลลูโลสร้อยละ 40 ลิกนินร้อยละ 30 และขี้เถ้ำร้อยละ 20 ซึ งไม่เหมำะที น่ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ วิธีกำรเผำแกลบ

สำมำรถท่ำได้หลำยวิธี ตั้งแต่กำรเผำแบบง่ำยๆ โดยกำรเผำเป็นกองหรือน่ำไปเผำในเตำเผำที สร้ำงขึ้นโดยเฉพำะ  

ซึ งวิธีกำรเผำแกลบแต่ละวิธีจะได้อุณหภูมิของกำรเผำแกลบและเถ้ำแกลบแตกต่ำงกันดังนี้ (1) กำรเผำแกลบโดย 

กองแกลบบนแผ่นเหล็ก ที มรูีพรุนซึ งวำงสูงจำกพื้นเล็กน้อย ในที กลำงแจ้งขนำดของกองแกลบจะมีผลต่อท้ังอุณหภูมิ

และระยะเวลำของกำรเผำแกลบ ถ้ำกองแกลบขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.2 เมตร สูง 40-45 เซนติเมตร ปริมำณแกลบ 

18-20 กิโลกรัม จะมีอุณหภูมิสูงสุด 600 องศำเซลเซียส และได้เถ้ำแกลบสีเทำขำว (2) กำรเผำแกลบในเตำเผำ  

โดยเตำเผำ 3 ชนิด เตำเผำขนำด 105x105 เซนติเมตร ท่ำจำกแผ่นเหล็กที มีรูพรุน พบว่ำเมื อใช้แกลบ 50 และ 100 

กิโลกรัมจะมีอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุด 600 และ 800 องศำเซลเซียส  ตำมล่ำดับและได้เถ้ำแกลบสีขำว 

เตำเผำถังน้่ำมันขนำด 200 ลิตร พบว่ำอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุดเท่ำกับ 750 องศำเซลเซียส  และได้เถ้ำแกลบ

สีเทำขำวปนด่ำเตำเผำอิฐ พบว่ำอุณหภูมิของกำรเผำแกลบสูงสุดเท่ำกับ 750 องศำเซลเซียส  และได้เถ้ำแกลบสีเทำ

ขำวปนด่ำเชน่กัน 
 

         
        ภาพที่ 3 กำรเผำแกลบโดยกองแกลบบนแผ่นเหล็ก                  ภาพที่ 4 กำรเผำแกลบในเตำเผำ 
 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

178 

อิทธิพลของอุณหภูมิเผำแกลบมีผลต่อคุณสมบัติของเถ้ำแกลบ กำรเผำแกลบที อุณหภูมิสูงและมีอำกำศ

ถ่ำยเทได้เพยีงพอจะได้เถ้ำแกลบสีเทำขำว ถ้ำเผำที อุณหภูมติ ่ำและไมม่อีำกำศถ่ำยเทจะได้เถ้ำแกลบสีด่ำกำรเผำแกลบ

ที อุณหภูมิ 600-650 องศำเซลเซียส จะได้ซิลิกำอสัณฐำนที มีควำมว่องไวต่อกำรท่ำปฏิกิริยำ แต่ถ้ำเผำที อุณหภูมิสูง

กว่ำนี้และใช้เวลำเผำนำน ๆ ซิลิกำจะกลำยเป็นผลึกเฉื อยต่อกำรท่ำปฏิกิริยำ พบว่ำกำรเผำแกลบที อุณหภูมิต ่ำกว่ำ 

500 องศำเซลเซียส และใช้เวลำเผำนำนหรือเผำที อุณหภูมิสูงกว่ำ 680 องศำเซลเซียส และใช้เวลำน้อยคือเพียง  

1 นำที จะได้เถ้ำแกลบอสัณฐำน เมื ออุณหภูมิของกำรเผำแกลบถึง 105 องศำเซลเซียส ควำมชื้นภำยในแกลบจะ

ระเหยออกมำ เมื ออุณหภูมิถึง 200 องศำเซลเซียส แกลบจะถูกเผำไหม้เป็นบำงส่วนและเปลี ยนเป็นสีน้่ำตำล เมื อ

อุณหภูมถิึง 300 องศำเซลเซียส แกลบจะถูกเผำไหม้เปลี ยนเป็นสีด่ำและมีน้่ำหนักลดลงร้อยละ 60 จำกแกลบแห้งที  

105 องศำเซลเซียส และเมื ออุณหภูมิมำกกว่ำ 400 องศำเซลเซียสแกลบเปลี ยนสีเป็นสีขำวน้่ำตำลอ่อนและสีขำวใน

ที สุดและมีน่้ำหนักคงที กำรเผำแกลบที อุณหภูมิต ่ำจะมีคำร์บอนในเถ้ำแกลบปริมำณสูง ปริมำณคำร์บอนมีอิทธิพลต่อ

ปฏิกิริยำไฮเดรชั น ส่วนผสมที มีคำร์บอนต ่ำกว่ำร้อยละ 15–20 ไม่มีผลต่อควำมแข็งแรงหรือก่ำลังของปูนซีเมนต์ผสม

แตถ่้ำมำกกวำ่รอ้ยละ 20 จะท่ำให้ควำมแข็งแรงหรือก่ำลังของปูนซีเมนต์ลดลง กำรสูญเสียเนื องจำกกำรเผำของเถ้ำ

แกลบเป็นกำรสูญเสียน้่ำหนักเมื อเผำที อุณหภูมิ 1100 องศำเซลเซียส กำรเผำที อุณหภูมินี้สำรอินทรีย์จำกเซลลูโลส

และลิกนนิจะถูกเผำไหมห้มด กำรสูญเสียเนื องจำกกำรเผำของเถ้ำแกลบ ที ได้จำกกำรเผำที อุณหภูมิ 200-800 องศำ

เซลเซียส  ซึ งขำดอำกำศถ่ำยเทมคี่ำสูงถึงร้อยละ 39-50 กำรสูญเสียเนื องจำกกำรเผำของเถ้ำแกลบที ได้จำกกำรเผำ

โดยชำวบ้ำนสูงถึงร้อยละ 34 เถ้ำแกลบที มีกำรสูญเสียเนื องจำกกำรเผำสูงจะมีก่ำลังต ่ำเนื องจำกมีสำรอินทรีย์

เหลอือยูใ่นปริมำณค่อนข้ำงมำก [3][4] 

งำนวิจัยนี้เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม ซึ งเป็นกำรน่ำวัตถุดิบเหลือใช้หรือ

บำงคร้ังอำจถูกมองว่ำเป็นขยะที เกิดจำกกำรกำรผลิต ผลผลิตในภำคเกษตรกรรมจ่ำพวกแกลบข้ำว ขี้เลื อยและซัง

ข้ำวโพดกลับมำใช้ประโยชน์ โดยท่ำกำรศึกษำถึงกระบวนกำรผลิตวัสดุส่ำหรับผสมคอนกรีตรับแรงอัดจำกวัตถุดิบ

เหลือใช้ในภำคเกษตรกรรมกลับมำใช้ประโยชน์ ลดกำรน่ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ ลดปัญหำด้ำนขยะและ

สิ งแวดลอ้ม ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตเถ้ำจำกถ่ำนหิน ลดกำรท่ำลำยสภำพของธรรมชำติ ลดกำรก่อเกิดปัญหำโลกรอ้น

จำกกำรท่ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและกระบวนกำรเตรียมเถ้ำลอยจำกกำรเผำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นยังเป็นกำรเพิ ม

คุณสมบัติและคุณภำพแก่คอนกรีตที ได้ให้ทัดเทียมกับอุตสำหกรรมต่ำงประเทศได้ ดังนั้นผู้จัดท่ำงำนวิจัยจึงเล็งเห็น

ควำมส่ำคัญของวัตถุดิบเหล่ำนี้ จึงได้จัดท่ำโครงกำรวิจัยในเรื อง “การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการ

เผาเถ้าแกลบด้วยเตาเผาระบบเปิดและระบบปิดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตรับแรงอัด” (A 

Study to the Temperature Appropriate in Burning Process of Rice Husk Ashes by Open and Close 

Oven System which the Impact to Concrete Compressive Strength.) อนึ งผลที ได้จำกกำรเผำและบดขี้เถ้ำ

แกลบและขีเ้ถ้ำลอยนัน้ยังสำมำรถน่ำมำใช้ทดแทนผงถ่ำนหรือคำร์บอนที ใช้อุตสำหกรรมกำรผลิตธูปหอมและก้อนดูด

กลิ นภำยในบำ้น ตู้เย็นและรถยนต์ได้  ซึ งผู้จัดท่ำงำนวิจัยได้วำงแผนด่ำเนนิงำนต่อไปในอนำคต 
 

วัสดุ เครื่องมอือุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. วัตถุดิบในการทดลอง 

1.1  เถ้ำแกลบที ได้จำกกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิด ที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส 

ระยะเวลำ 3 ชั งโมง 
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      (ก) อุณหภูม ิ600 องศำเซลเซียส    (ข) อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส       (ค) อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส 

ภาพที่ 5  เถ้ำแกลบเตำเผำระบบเปิด   
 

1.2 เถ้ำแกลบที ได้จำกกำรเผำด้วยเตำเผำระบบปิด ที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส เป็น

เวลำ 3 ชั วโมง 

 

            
(ก) อุณหภูม ิ600 องศำเซลเซียส      (ข) อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส            (ค) อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส 

ภาพที่ 6  เถ้ำแกลบเตำเผำระบบปิด            
                 

1.3 เถ้ำแกลบที ไดจ้ำกกำรเผำดว้ยเตำเผำระบบปิดและระบบเปิด ที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำ

เซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง รอ่นผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325  มำตรฐำน ASTM C 430  

1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนดป์ระเภท1 (ตรำชำ้ง) ที ใชส้่ำหรับผสมในกำรขึน้รูปลูกปูน 

1.5 ทรำยแมน่้่ำ ร่อนผ่ำนตะแกรงร่อนเบอร์ 4 มำตรฐำน ASTM D 422 

1.6 น้่ำประปำ ส่ำหรับใชผ้สมสว่นผสมท้ังหมดให้เข้ำกันเพื อน่ำไปขึน้รูปลูกปูน 

 2. เครื่องมอืและอุปกรณ์[5] 

2.1 ตะแกรงใชส้ำ่หรับร่อนเถ้ำแกลบที ผ่ำนกำรตีให้มขีนำดเล็กลงสำมำรถน่ำไปร่อนผ่ำนตะแกรงได้งำ่ยขึน้ 

2.2 ตู้อบทรำย ส่ำหรับใชอ้บทรำยเพื อให้ควำมชืน้ของทรำยที น่ำมำใชท้ดลองมคี่ำเท่ำกัน 

2.3 ตะแกรงใชส้่ำหรับร่อนทรำยก่อนน่ำไปอบและผสมท่ำลูกปนู 

2.4 เตำเผำระบบเปิด และเตำเผำระบบปิด   

2.5 เครื องทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด (Compressive strength)   

2.6 แบบส่ำหรับขึน้รูปลูกปูนรูปทรงลูกบำศก์ขนำด 50 × 50 × 50 มลิลเิมตร   

2.7 เครื องผสม ใชผ้สมปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำใหค้ลุกเคลำ้กันเพื อน่ำไปขึน้รูปลูกปูน     
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               ภาพที่ 7  เครื องทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด                   ภาพที่ 8  แบบส่ำหรับขึน้รูปลูกปูน     
 

2.8 โตะ๊ทดสอบหำปริมำณน้่ำที เหมำะสมที ใชใ้นกำรผสมของมอร์ตำร ์    

2.9 โตะ๊เขย่ำใช้เขยำ่เพื อให้ควำมหนำแน่นในกำรขึ้นรูปมอร์ตำรเ์ท่ำกัน 

2.10 เครื องชั งน้่ำหนักแบบดิจิตอล ใช้ชั งน้่ำหนักปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำ 

2.11 นำฬกิำจับเวลำ ใชจ้ับเวลำในกำรผสม และเขย่ำมอร์ตำร์ 

2.12 เครื องตีเถ้ำแกลบให้มขีนำดเล็กลงสำมำรถร่อนผ่ำนตะแกรงได้งำ่ยขึน้   
 

          
           ภาพที่ 9  เครื องผสมมอร์ตำร ์ตำมมำตรฐำน                     ภาพที่ 10 โตะ๊ทดสอบกำรไหลของมอร์ตำร ์ 

                                ASTM C 305                                             ตำมมำตรฐำน ASTM C 230               

 

 
ภาพที่ 11  เครื องตีย่อยเถ้ำแกลบ   
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วิธีการศึกษา 
1.  กระบวนการเผาระบบเปิดและระบบปดิ[6][7] 

1.1 น่ำแกลบมำท่ำกำรเผำที เตำเผำระบบเปิดและเตำเผำระบบปิด เผำปริมำณคร้ังละประมำณ  

6 กิโลกรัม ที อุณหภูม ิ600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 3 ชั วโมง  

1.2 น่ำขี้เถ้ำแกลบที ผ่ำนกระบวนกำรเผำระบบเตำเปิดและระบบเตำปิดมำตีให้มีขนำดเล็กลงเพื อให้

สำมำรถร่อนผ่ำนตะแกรงได้ง่ำยขึน้ แล้วน่ำมำร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430 
 

 
             ภาพที่ 12  กำรเตรียมเถ้ำแกลบ   ภาพที่ 13 ตเีถ้ำยอ่ยแกลบ      ภาพที่ 14 ร่อนผำ่นตะแกรงเบอร์ 325 

                                                                                                       ตำมมำตรฐำน ASTM C 43 
 

2.  วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคม ี(X-Ray Diffraction)[8] 

 น่ำเถ้ำแกลบที ผ่ำนกำรร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM C 430 จ่ำนวน 6 ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์

หำส่วนผสมทำงเคมีของเถ้ำแกลบด้วยเครื อง XRD (X-Ray Diffraction)เพื อวิเครำะห์หำปริมำณซิลิกำในเถ้ำแกลบแต่ละ

ตัวอยำ่งเนื องจำกปริมำณซิลิกำในเถ้ำแกลบจะส่งผลตอ่ก่ำลังอัดของคอนกรีตให้มีอำยุกำรใช้งำนได้นำนขึน้ 
 

        
ภาพที่ 15  ตัวอยำ่งเถำ้แกลบเตำเผำเปิดที สง่ไปทดสอบ       ภาพที่ 16  ตัวอยำ่งเถำ้แกลบเตำเผำปดิที สง่ไปทดสอบ 

 

3.  ผสมวัตถุดิบตามอัตราส่วนที่ก าหนดและขึน้รูปชิ้นงานทดสอบ 

3.1 ท่ำกำรร่อนทรำยผ่ำนตะแกรงเบอร์ 4 ตำมมำตรฐำน ASTM D 422 แล้วน่ำทรำยที ร่อนไปอบที ตู้อบทรำย

อุณหภูมติูอ้บ 115 องศำเซลเซียส อบทรำยท้ิงไว ้1 วัน   

3.2 ชั งปูน เถ้ำแกลบ ทรำยและน้่ำ น่ำเถ้ำแกลบที ผ่ำนกำรร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 ตำมมำตรฐำน ASTM  

C 430 ไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 (ตรำช้ำง) สัดส่วนผสม ปูนซีเมนต์ : ขี้เถ้ำแกลบ : ทรำยแม่น้่ำ ที มี

อัตรำส่วนผสม 0.95 : 0.05 : 2.75 โดยปริมำตร แล้วน่ำไปผสมกับน้่ำที ได้จำกกำรทดสอบหำค่ำกำรไหล (เพื อหำ

ปริมำณน้่ำที เหมำะสมที ไม่ท่ำให้ส่วนผสมแห้งหรือเหลวจนเกินไป) โดยโตะ๊ทดสอบกำรไหลของมอร์ตำร ์ตำมมำตรฐำน 

ASTM C 230 
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3.3 น่ำส่วนผสมท้ังหมดไปผสมที เครื องผสมมอร์ตำร์ ตำมมำตรฐำน ASTM C 305 โดยเทน้่ำลงไปในหม้อ

ผสมแลว้เทปูนใส่ลงไป เริ มเปิดเครื องควำมเร็วระดับ 1 ใส่ทรำยลงไปภำยในเวลำ 30 วินำที ปิดเครื องคนส่วนผสมให้

เข้ำกัน ปรับควำมเร็วเป็นระดับ 2  เปิดเครื องจับเวลำ 30 วนิำที  ปิดเครื องน่ำผ้ำเปียกคลุมหมอ้ผสมไว้เวลำ 1 นำที 30 

วนิำที เปิดเครื องจับเวลำ 1 นำที แล้วปิดเครื อง 

3.4 ใชน้้่ำมันเช็ดท่ำควำมสะอำดแบบหลอ่ เพื อไม่ให้มอร์ตำรต์ดิแบบหลอ่ 

3.5 น่ำมอร์ตำร์ที ได้จำกกำรผสมอัตรำส่วนผสมคือปูนซีเมนต ์: ขีเ้ถ้ำแกลบ : ทรำยแม่น้่ำ  ไปเทลงในแบบหล่อ

ทรงลูกบำศก์ ขนำด 50 × 50 × 50 มลิลิเมตร  โดยแบ่งกำรเทเป็นสองชั้น ในชั้นแรกเทลงไปประมำณ 25 มิลลิเมตร แล้ว

น่ำไปวำงบนเครื องสั นไล่ฟองอำกำศ ควำมเร็วรอบ 30 รอบตอ่วนิำที ใชเ้วลำ 10 วนิำที หลังจำกนัน้เทชัน้ที สองให้เต็ม 

3.6 น่ำไปวำงบนเครื องสั นไล่ฟองอำกำศอีกรอบ โดยควำมเร็วรอบและเวลำที ใช้เท่ำเดิม เมื อเสร็จแล้วท่ำ

กำรปำดผิวหนำ้มอร์ตำรใ์ห้เรียบ  

3.7 เช็ดท่ำควำมสะอำดแบบหล่อให้เรียบร้อย น่ำไปหุ้มด้วยพลำสติกเพื อกันควำมชื้นออก จำกมอร์ตำร์ 

แลว้ท้ิงไว ้1 วัน จึงแกะมอร์ตำรอ์อกจำกแบบ  

3.8 น่ำลูกปูนที ได้จำกส่วนผสมมอร์ตำรไ์ปบ่มแบบเปียก เนื องจำกเป็นมำตรฐำนกำรบ่มของมอร์ตำร ์โดย

น่ำลูกปูนไปแช่ลงในถังน้ำ่เป็นระยะเวลำ 7 วัน  
 

           
                    ภาพที่ 17  น่ำทรำยไปอบที ตู้อบทรำย               ภาพที่ 18  ปิดเครื องใชช้อ้นผสมสว่นผสม           
 

           
          ภาพที่ 19  เมื อเสร็จแล้วท่ำกำรปำดผิวหนำ้            ภาพที่ 20  หุ้มด้วยพลำสตกิเพื อกันควำมชืน้ 

                          มอร์ตำรใ์ห้เรียบ                                                      ออกจำกมอร์ตำร ์ 
 

         
                 ภาพที่ 21  ถอดมอร์ตำรอ์อกจำกแบบ                           ภาพที่ 22 กำรบ่มลูกปูนแบบเปียก 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

183 

4. ทดสอบความเค้นแรงกดอดั[9] 

4.1 น่ำลูกปูนออกจำกถังน้่ำท้ิงไว ้1 ชั วโมง น่ำไปวัดขนำดหำพืน้ที  และชั งน้่ำหนัก แล้วน่ำไปทดสอบหำค่ำ

ควำมเค้นแรงกดอัด (Compressive strength) ที ห้องทดสอบสำขำวิศวกรรมโยธำและสิ งแวดล้อม  
 

          
 ภาพที่ 23  ทดสอบหำค่ำควำมเคน้       ภาพที่ 24 ลูกปูนจำกส่วนผสมปูน        ภาพที่ 25  ลูกปูนที ได้จำกกำร                 

                แรงกดอัด                              100 เปอร์เซ็นต์หลังกำรทดสอบ      น่ำเถ้ำแกลบมำแทนที ปูนหลัง          

                                                                ควำมเค้นแรงกดอัด                กำรทดสอบควำมเค้นแรงกดอัด                                                       

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

 1. ผลและการอภปิรายผลการวิเคราะห์ปริมาณ ิลิกาในเถ้าแกลบ 

 กำรบันทึกผลและกำรอภิปรำยผลปริมำณซิลิกำที มีอยู่ในเถ้ำแกลบที ผ่ำนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิดและ

ระบบปิดที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส  ซึ งได้จำกำรวิเครำะห์ส่วนผสมทำงเคม ี(X-Ray Diffraction) 
 

ตารางที่ 1  ปริมำณซิลกิำที มีอยูใ่นเถ้ำแกลบ   

ล าดับ ระบบเตาเผา อุณหภูมิ(องศาเ ลเ ียส) ปริมาณ ิลิกา(เปอร์เ  นต)์ 

1  

ระบบเตำเผำเปิด 

600 84.48 

2 650 41.52 

3 700 23.38 

4  

ระบบเตำเผำปิด 

600 79.63 

5 650 81.60 

6 700 86.97 
 

 จำกตำรำงที  1  พบว่ำเตำเผำระบบเปิดที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส มีปริมำณซิลิกำ

แตกต่ำงกันมำก เนื องจำกเตำเผำระบบเปิดขณะที ท่ำกำรเผำแกลบออกซิเจนสำมำรถเข้ำไปได้ตลอดเวลำ  

ซึ งออกซิเจนจะท่ำให้เกิดกำรเผำไหมไ้ด้ดี เมื อเพิ มอุณหภูมิให้สูงขึ้นควำมร้อนเพิ มขึ้นส่งผลให้เกิดกำรเผำไหมไ้ด้มำกขึ้น 

ท่ำให้คำ่กำรสูญเสียน้่ำหนักเนื องจำกจำกกำรเผำมำกขึ้นตำมไปด้วย จึงท่ำให้ปริมำณซิลิกำยิ งลดน้อยลงและเตำเผำ

ระบบปิดที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ปริมำณซิลกิำที ได้จะใกล้เคียงกันในแต่ละอุณหภูมิ เนื องจำก

เตำเผำระบบปิดขณะที ท่ำกำรเผำแกลบสำมำรถควบคุมไม่ให้ออกซิเจนเข้ำไปได้  ท่ำให้ค่ำกำรสูญเสียน้่ำหนัก

เนื องจำกกำรเผำแตกต่ำงกันไม่มำก ปริมำณซิลกิำจึงมีปริมำณใกล้เคียงกัน  
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ภาพที่ 26  ปริมำณซิลกิำระบบเตำเปิดและระบบเตำปิด อุณหภูมิ 600, 650  และ 700 องศำเซลเซียส 

 

 จำกภำพที  26 พบว่ำเตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 

84.48 เปอร์เซ็นต์ และเตำเผำระบบปิดอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 86.97 

เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่ำปริมำณซิลกิำระบบเตำเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส  มีค่ำใกล้เคียงกับระบบเตำปิดอุณหภูม ิ

700 องศำเซลเซียส เนื องจำกระบบเตำเผำเปิดมีกำรแลกเปลี ยนหรือถ่ำยโอนท้ังพลังงำนและมวลให้กับสิ งแวดล้อม 

มวลของระบบไม่คงที เมื อเกิดกำรเปลี ยนแปลงส่งผลให้ค่ำกำรสูญเสียน้่ำหนักเนื องจำกจำกกำรเผำสูงกว่ำระบบ

เตำเผำปดิ  ซึ งเถ้ำแกลบที มีคำ่กำรสูญเสียน้่ำหนักเนื องจำกจำกกำรเผำสูงจะท่ำให้มีปริมำณซิลกิำลดน้อยลง  
 

 2.  ผลการทดลองและการอภปิรายผลการทดลองหาค่าความเค้นแรงกดอัด 

 ผลกำรทดลองและกำรอภิปรำยผลกำรทดลองหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัดของลูกปูนที ใช้ในกำรทดสอบโดย

แบ่งเป็นระบบเตำเปิดและระบบเตำปิดที อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส ที ระยะเวลำกำรบ่ม 7 วัน 

ตารางที่ 2  ผลกำรทดลองหำค่ำควำมเคน้แรงกดอัด  

ล าดับ ระบบ

เตาเผา 

อุณหภูมิ 

(องศา-เ ลเ ียส) 

ความเค้นแรงกดอัด (กิโลกรัมต่อตารางเ นตเิมตร ) 

1 2 3 4 5 6 ค่าเฉลี่ย 

1  

ระบบ

เตำเปิด 

600 300.08 301.16 306.70 299.24 286.67 302.52 299.39 

2 650 299.25 283.12 306.66 276.35 307.56 310.48 297.24 

3 700 288.95 301.57 290.52 291.08 282.05 261.01 284.92 

4  

ระบบ

เตำปิด 

600 276.69 272.44 260.10 266.50 278.82 266.87 270.23 

5 650 305.06 291.07 299.44 301.05 313.12 263.13 295.48 

6 700 315.78 303.01 326.42 307.10 314.99 306.78 312.34 

84.48 

41.52 

23.38 

79.63 81.6 86.97 
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               1 (ระบบเตาเปิด 600 องศาเซลเซียส)                
2 (ระบบเตาเปิด 650 องศาเซลเซียส) 

 3 (ระบบเตาเปิด 700 องศาเซลเซียส)  

4 (ระบบเตาปิด 600 องศาเซลเซียส)  
5 (ระบบเตาปิด 650 องศาเซลเซียส)  
6 (ระบบเตาปิด 700 องศาเซลเซียส) 
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ภาพที่ 27  ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดระบบเตำเปิดและระบบเตำปิด อุณหภูม ิ600, 650 และ 700 องศำเซลเซียส 
 

 จำกภำพที  27  จะพบว่ำเตำเผำระบบเปิด เถ้ำแกลบที ผ่ำนกระบวนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบเปิด อุณหภูม ิ

600 องศำเซลเซียส สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกที สุด คือ 299.39 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร  และเตำเผำระบบ

ปิด เถ้ำแกลบที ผ่ำนกระบวนกำรเผำด้วยเตำเผำระบบปิด อุณหภูม ิ700 องศำเซลเซียส  สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำก

ที สุด คือ 312.34 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ดังนั้นถ้ำต้องกำรเผำแกลบแบบระบบเปิดต้องเผำที อุณหภูมิ 600 

องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ท่ำให้สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกที สุด  แต่ถ้ำจะท่ำกำรเผำแบบระบบปิดต้องเผำ

แกลบที อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง จะท่ำให้สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกที สุด 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จำกผลกำรทดลองกำรศึกษำอุณหภูมิที เหมำะสมในกระบวนกำรเผำเถ้ำแกลบด้วยเตำเผำระบบเปิดและ

ระบบปิดที ส่งผลต่อคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตรับแรงอัด เมื อน่ำเถ้ำแกลบไปวิเครำะห์หำส่วนผสมทำงเคมีพบว่ำ

เตำเผำระบบเปิดอุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 84.48 เปอร์เซ็นต์ และเตำเผำ

ระบบปิดอุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบสูง ปริมำณ 86.97 เปอร์เซ็นต์ เมื อน่ำลูกปูนไป

ทดสอบหำค่ำควำมเค้นแรงกดอัดพบว่ำเตำเผำระบบเปิดที สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำกที สุดคือ อุณหภูมิ 600 องศำ

เซลเซียส รับแรงกดอัดได้ 299.39 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และเตำเผำระบบปิดที สำมำรถรับแรงกดอัดได้มำก

ที สุด คือ อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส รับแรงกดอัดได้ 312.34 กิโลกรัมตอ่ตำรำงเซนติเมตร 

 ดังนัน้ถ้ำต้องกำรเผำแกลบแบบระบบเปิดต้องเผำที อุณหภูม ิ600 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ท่ำให้มี

ค่ำปริมำณซิลิกำ(SiO2 ) สูงสุด แต่ถ้ำจะท่ำกำรเผำแบบระบบปิดต้องเผำแกลบที อุณหภูมิ 700 องศำเซลเซียส เป็น

เวลำ 3 ชั วโมง จะท่ำให้มีปริมำณซิลกิำ (SiO2 ) สูงสุด และส่งผลให้ค่ำควำมเค้นแรงกดอัดมีคำ่มำกที สุด 
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               1 (ระบบเตาเปิด 600 องศาเซลเซียส)                
2 (ระบบเตาเปิด 650 องศาเซลเซียส) 
3 (ระบบเตาเปิด 700 องศาเซลเซียส)  

4 (ระบบเตาปิด 600 องศาเซลเซียส)  
5 (ระบบเตาปิด 650 องศาเซลเซียส)  
6 (ระบบเตาปิด 700 องศาเซลเซียส) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษำอัตรำส่วนผสมที หลำกหลำยมำกขึ้น เช่นกำรเติมอัตรำส่วนของเถ้ำแกลบในปูนซีเมนต์ที  10% 

15% 20% 25% และปริมำณอื น ๆ เพื อหำผลที เกิดขึ้นตอ่ก่ำลังอัดที ดทีี สุดของคอนกรีต 

 2.  ควรศกึษำเกี ยวกับระยะเวลำที ใชใ้นกำรบ่มลูกปูนเพื อหำก่ำลังอัดที ดทีี สุด 

 3.  ควรศกึษำเถ้ำแกลบในแตล่ะเขตพื้นที แล้วน่ำมำเปรียบเทียบกัน 

 4.  ควรศึกษำระยะเวลำในกำรเผำแกลบระบบเตำเปิด อุณหภูมิ 600 องศำเซลเซียสและระบบเตำปิด 

อุณหภูม ิ700 องศำเซลเซียส เพื อหำระยะเวลำในกำรเผำที ดีที สุด 
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การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนส าหรบัการหกล้มของผู้สูงอายุ 

Design and development of the alert rug for a fall of elderly people 

วรำภรณ์ ทุมชำติ1* ศุภวุฒิ ผำกำ1 วรพล คณิตปัญญำเจรญิ1 วีรวัชร พงศน์ภำ1 และ สันติ  วงศ์ใหญ่1   

Waraporn Tumchat1*, Suphawut Paka1, Worapon Kanitpanyacharoen1 Weerawatt Phongnapha1 and 

Sunti Wongyai1 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้เพื อออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ เพื อ

ออกแบบกำรแจ้งเตือนโดยกำรสื อสำรไร้สำย พรมมีขนำด 150x90 เซนติเมตร ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับ 32 จุด 

เซนเซอร์ที ใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) ประมวลผลกำรตรวจจับกำรหกล้ม และกำรแจ้งเตือน โดย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จำกผลกำรทดสอบพบว่ำรูปแบบกำรนอน และกำรหกล้ม เซนเซอร์ตรวจจับได้

มำกกวำ่ 2 ตัว ขึ้นไป ส่งผลให้มีกำรส่งสัญญำณเสียงเตือน คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของ

พรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ 10 เมตร และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยรวม

เฉลี ยอยู่ที  4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.83 มคีวำมพงึพอใจมำกที สุด 

ค าส าคัญ: พรมแจ้งเตอืน หกล้ม ผู้สูงอำยุ 

Abstract  

 The aims of this research are 1) to design and to development of the alert rug for a fall of elderly people, 

2) to design of the notification by wireless communication. The dimension of the rug is 150x90 cm. 32-point 

sensors are installed. Force sensitive resistor sensors (FRS) are applied in the research. The process detects the fall 

and alerts by the buzzer, which is controlled by Arduino microprocessor. The result of this research shows that 

more than two sensors alert when the sleeping and falling position occurred after that the buzzer alarms, which is 

100 percentages. The distance of the notification from the rug is more than 10 meters. The average value of the 

satisfaction from 15 targets is 4.84; the percentage is 96.83, which means that the most satisfied. 

Keywords: Alert Rug, A Fall, Elderly People  
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บทน า 

อุบัติเหตุจำกกำรหกล้มส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมปลอดภัยของอวัยวะร่ำงกำยมนุษย์ อำจเกิดกำรบำดเจ็บ

เล็กน้อยจนถึงกำรบำดเจ็บที รุนแรง เช่น กระดูกหัก บำดเจ็บตำมแขนขำ สมอง เกิดควำมเจ็บปวดไม่สำมำรถเดินได้ 

โดยเฉพำะผู้ป่วยที มีภำวะเสี ยงต่อกำรล้ม และผู้สูงอำยุ ควรได้รับกำรดูแลและป้องกันเป็นพิเศษ ผู้สูงอำยุที ต้องดูแล

ช่วยเหลือที บ้ำนโดยใช้ระยะเวลำส่วนมำกนอนบนเตียง อำจเดินด้วยไม้เท้ำ นั งรถเข็น หรือยังไม่สำมำรถทรงตัวได้ดี 

กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ซึ งมีควำมเสี ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม กำรลื นล้มตกเตียง ต้องมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิ ด 

จะเห็นว่ำในปัจจุบันมศีูนยด์ูแลผู้สูงอำยุของเอกชนเกิดขึ้นจ่ำนวนมำก จำกส่ำนักงำนสถิติแหง่ชำติพบว่ำประเทศไทยได้

ก้ำวเข้ำสูส่ังคมผู้สูงอำยุตัง้แตปี่ 2548 และจำกกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศ พ.ศ. 2543-2573 คำดว่ำจะ

เพิ มขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 จะเห็นได้ว่ำผู้สูงอำยุมีจ่ำนวนเพิ มขึ้นอย่ำงต่อเนื องทุกปี ข้อมูลจำกกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสำธำรณสุข (ส่ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2558) ระบุว่ำผู้สูงอำยุไทย มีสำเหตุกำรตำยจำกกำรพลัดตกหกล้มเป็น

อันดับสอง ในกลุ่มของกำรบำดเจ็บโดยไม่ได้ตัง้ใจรองจำกอุบัตเิหตุทำงถนน ในแต่ละปีมผีู้ตำยสูงเกือบ 1,800 คน หรอื

เฉลี ยวันละ 5 คน โดยเป็นผู้สูงอำยุสูงถึง 800 คน หรือเฉลี ยวันละ 2 คน จำกข้อมูล ณ วันที  29 กันยำยน 2558 

ตำรำงแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกที มีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้ที มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ

ประชำกรแสนคน ปี พ.ศ. 2551-2557 ซึ งในปี 2557 จังหวัดล่ำปำงอยู่ในอันดับ 5 อัตรำ 22.34 (ลวิตรำ ก๋ำวี, 2558) 

และไมว่ำ่จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ หรือกำรจ้ำงผู้ดูแลส่ำหรับกำรเฝ้ำดูแลตลอดเวลำ ก็มีค่ำใช้จำ่ยที สูงในกำรใชบ้ริกำร 

ท่ำให้ไม่เอื้ออ่ำนวยต่อครอบครัวที ไม่พร้อมกับภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ หรือบำงครอบครัวที ต้องกำรดูแลเอง แต่ไม่

สำมำรถดูแลเฝ้ำระวังได้ตลอดเวลำด้วยภำระหน้ำที และกิจวัตรประจ่ำวัน ท่ำให้บำงช่วงเวลำที ผู้สูงอำยุต้องอยู่ตำม

ล่ำพัง อำจเกิดกำรพลัดตกหกล้ม กำรลื นล้มตกเตียง ซึ งก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพร่ำงกำยดังที กล่ำว

มำแล้วในขำ้งต้นเป็นอยำ่งมำก หำกไมไ่ด้รับกำรช่วยเหลอืได้ทันเวลำ 

จำกควำมส่ำคัญที ได้กล่ำวมำแล้วน้ันทำงคณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุที เกิดกำรหกล้มได้รับ

กำรช่วยเหลอืได้ทันทีเมื อเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตอืนแก่ผู้ดูแลในขณะนั้นให้ทรำบและเข้ำช่วยเหลือได้ทันเวลำ โดยกำร

ออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ โดยกำรประยุกต์ใช้ศำสตร์ทำงวิศวกรรมและ

เทคโนโลย ีด้วยกำรวจิัยและพัฒนำเพื อให้ได้ค่ำตัวแปรและกำรออกแบบที เหมำะสม สำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นดำ้นสุขภำพและชวีเวชศำสตร์ ในดำ้นกำรวจิัยและพัฒนำให้เกิดสิ งแวดล้อมที ส่งเสริม

ให้ประชำชนมสีุขภำพที ด ีและมีควำมปลอดภัย สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์ที  2 กำรลดควำมเหลื อมล้่ำของแผนงำนวิจัย

และยุทธศำสตร์ของประเทศ ประเด็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. พรมปูพื้น   2. เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด 3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

4. โมดูลตัวสง่ตัวรับสัญญำณไร้สำย 5. โมดูลล่ำโพง   6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch 
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วิธีการศกึษา 

1. กรอบแนวคิดของโครงการ 

ในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุที เกิดกำรหกล้มได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันทีเมื อเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลใน

ขณะนั้นให้ทรำบและเข้ำช่วยเหลือได้ทันเวลำ โดยกำรออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของ

ผู้สูงอำยุ โดยใช้เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดตรงตำมรูปแบบกำรตรวจจับเมื อมีกำรหกล้ม แล้วส่งผ่ำนข้อมูลไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ งส่งผ่ำนข้อมูลด้วยกำรสื อสำรไร้สำยไปยังตัวรับสัญญำณเพื อแจ้งเตือนกำรหกล้มด้วยเสียง 

เพื อแจ้งให้ผู้เฝ้ำดูแลในขณะนั้นได้ทรำบ ซึ งมีระบบกำรท่ำงำนดังภำพที  1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงกำร 

จำกกำรทบทวนงำนวิจัยที เกี ยวข้องโดย (ลำวรรณ สมตน และคณะ , 2556) ได้ท่ำกำรวิจัยเรื องผลของ

โปรแกรมป้องกันกำรหกล้มส่ำหรับผู้สูงอำยุ เพื อส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองเพื อ

ป้องกันกำรหกลม้ น่ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรจัดกิจกรรมเพื อสง่เสริมควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุในกำรป้องกันกำรหกล้ม

ที บ้ำนและในชุมชน (อภิฤดี จิวะวิโรจน์ และดร.ณิชำภัตร พุฒิคำมิน, 2556) ได้ท่ำกำรศึกษำควำมเสี ยงต่อกำรหกล้ม

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภำพ พบว่ำปัญหำกำรหกล้มมักมีสำเหตุจำกปัญหำกล้ำมเนื้ออ่อนแรง  

ซึ งส่งผลต่อกำรเคลื อนไหวและกำรทรงตัว (กัมปนำท ศิริวัฒนกุล และฐิติวรรณ พิมพ์เทศ, 2557) ได้สร้ำงเครือข่ำย

เซนเซอร์ไร้สำยเพื อกำรตรวจสอบกำรหกล้ม จำกกำรตระหนักถึงปัญหำกำรหกล้มซึ งสำมำรถส่งผลท่ำให้ร่ำงกำย

ได้รับบำดแผลเพียงเล็กน้อย จนกระทั งท่ำให้เสียชีวิตได้หำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยใช้เซนเซอร์ในกำร

วัดควำมเร่ง เพื อน่ำมำตรวจสอบกำรเคลื อนไหวของร่ำงกำยเมื อมีควำมผิดปกติ มีข้อเสนอแนะว่ำควรพัฒนำให้

สำมำรถตรวจจับกำรหกล้มได้ทุกท่ำทำงของกำรหกล้ม เช่น กำรล้มไปข้ำงหน้ำ ด้ำนข้ำง ควรมีควำมแม่นย่ำของค่ำ

ข้อมูล ควรพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง และใช้ต้นทุนต ่ำสำมำรถรับส่งในระยะที ไกลขึ้น (ณัฐิวุฒิ ถำวรวงษ์ และคณะ , 

2554) ได้ท่ำกำรออกแบบชุดตรวจจับกำรหกล้มโดยใช้เซนเซอร์วัดควำมเอียงติดตั้งบริเวณเอวของผู้สูงอำยุ เมื อ

เปลี ยนสถำนะจำกเดิมแนวตั้งเป็นระนำบแนวนอนจะท่ำกำรส่งสัญญำณไปที ล่ำโพงเพื อส่งเสียงเตือน ข้อเสนอแนะ

อุปกรณม์นี้่ำหนักมำกและขนำดใหญ่เกินไป หำกผู้ใช้ไม่ได้หกล้มจริงแค่เอนตัวลงนอนก็ท่ำให้สัญญำณดังไม่สำมำรถ

แยกแยะได้ (ธนกร ทองกิตติดิลก และคณะ, 2555) ได้ออกแบบ Magic Socks ถุงเท้ำเตือนกำรชนในผู้ป่วยเบำหวำน

โรคปลำยประสำมอักเสบ โดยใชเ้ซนเซอร์วัดแรงเมื อเกิดแรงกระแทกที บริเวณเท้ำของผู้ป่วย และแจ้งเตือนผู้ป่วยผ่ำน

บริเวณอวัยวะที ยังสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกได้ (Mastorakis G. and Makris D., 2014) สร้ำงระบบตรวจจับกำรหกล้ม 

โดยใชไ้คเนคอนิฟำเรดเซนเซอร์ (Fukaya K.) สร้ำงเซนเซอร์ตรวจจับกำรหกลม้โดยมลีักษณะเป็นระบบถุงลมนริภัย 
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 2. แบบจ าลองโครงสร้าง 

โครงสร้ำงพรมแจ้งเตอืนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุมขีนำด 150x90 เซนติเมตร ออกแบบต่ำแหน่งติดตั้ง

เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดท้ังหมด 32 จุด แสดงแบบดังภำพที  2 

 
ภาพที่ 2 แบบจ่ำลองโครงสร้ำง 

เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดที เลือกใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) เนื องจำกมีขนำดเล็กและบำง 

สำมำรถตรวจจับแรงกดได้น้อยสุดที หนัก 100 กรัม มีขนำด 1.75x1.5 นิ้ว แสดงในหน่วยเซนติเมตรดังภำพที  3 

 
ภาพที่ 3 เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด 

 

 3. ขั้นตอนด าเนินงาน 

- ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตำมระบบกำรท่ำงำนที ก่ำหนด  

เพื อกำรตรวจจับกำรหกลม้ได้แมน่ย่ำ 

- ประกอบโครงสร้ำงตำมแบบที ออกแบบไวต้ำมต่ำแหน่งพืน้ที ที ก่ำหนด 

- ตดิตัง้ระบบอุปกรณไ์ฟฟำ้ 

- ตรวจสอบควำมถูกต้อง ตรวจวัดค่ำข้อมูล ทดสอบประสิทธิภำพกำรท่ำงำน 

- ออกแบบกำรแจ้งเตือนโดยกำรสื อสำรไร้สำย ในกำรส่งค่ำข้อมูลจำกกำรตรวจจับกำรหกล้มของพรม  

โดยใชโ้มดูลตัวสง่และตัวรับในกำรสื อสำรไรส้ำย และใชเ้สียงในกำรแจง้เตอืน 
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- ทดสอบและตรวจสอบระบบ เพื อควำมถูกต้องของขอ้มูล และแก้ไขเมื อตรวจพบปัญหำ 

- ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื องมือที ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของผู้ทดสอบกำรใช้งำน ใช้เพื อ

ตรวจสอบวัดระดับควำมคิด ควำมเห็น ข้อเท็จจริง ควำมพึงพอใจ โดยเป็นแบบสอบถำมประเภทมำตรประมำณค่ำ 

(Rating scale) เพื อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินข้อค่ำถำมออกมำเป็นมำตรำส่วนตำมระดับควำมคิดเห็น ระดับ

ควำมพงึพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

- ประสำนงำนกับกลุม่ตัวอย่ำงแบบเจำะจง คือผูสู้งอำยุที ได้รับกำรดูแลในที พักอำศัยส่วนบุคคล 

- น่ำไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้ำหมำย เพื อเก็บรวบรวมข้อมูลควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ปัญหำในกำรใช้งำน 

โดยแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ 

- ประเมนิและวเิครำะห์ผลกำรทดสอบ และกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชงิปริมำณ เป็นกำรวิเครำะห์โดยใชส้ถิติ

บรรยำยและสถิตอิำ้งอิง สรุปและรำยงำนผล 
 

ผลการศึกษา 
 จำกกำรทดสอบเซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกด 1 ตัว โดยสร้ำงค่ำสั งลงในบอร์ดควบคุม Arduino โดยใช้มือ

ออกแรงกดน่้ำหนักลงบนตัวเซนเซอร์ ผลกำรทดสอบที ได้คอืเมื อไม่มแีรงกดค่ำแอนะล็อกที ได้เริ มต้นจำกศูนย์และมีค่ำ

เพิ มขึ้นเมื อมีแรงกดมำกขึ้น แสดงดังภำพที  4 

 

ภาพที่ 4 หนำ้จอแสดงผลคำ่ที ได้เมื อออกแรงกดเซนเซอร์ 

ทดสอบโครงสร้ำงพรมแจ้งเตือนตำมแบบจ่ำลองโครงสร้ำงที ได้ออกแบบไว้เพื อหำผลกำรตรวจจับของ

เซนเซอร์ที เหมำะสมในกำรสัมผัสพรมรูปแบบตำ่งๆ แสดงผลมีต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลกำรทดสอบกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตอืน 

รูปแบบการสัมผัสพรมแจ้งเตอืน จ านวนเ นเ อรท์ี่ตรวจจับ ด ้(ตัว) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

ยนืตรง 1 2 1 0 1 

ก้ำวขำ 0 1 1 1 2 

นั ง 1 1 2 1 2 

นอนตะแคง 3 3 2 3 3 

นอนหงำย 3 3 4 5 6 

หกล้มไม่มีรูปแบบ 3 3 4 5 3 
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จำกผลกำรทดสอบกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตือนด้วยรูปแบบกำรสัมผัสพรมต่ำงๆพบว่ำในกำรยืนตรง

หรือก้ำวขำเดินเซนเซอร์สำมำรถตรวจจับได้มำกที สุด 2 ตัว และในรูปแบบกำรนั งหรือกำรนอน และกำรหกล้มท้ังตัว

พบวำ่ส่วนใหญ่เซนเซอร์ตรวจจับได้มำกกว่ำ 2 ตัว ขึ้นไป จำกผลสรุปที ได้จึงน่ำไปสู่กำรตั้งค่ำกำรส่งสัญญำณเสียงเตือน 

ซึ งได้ก่ำหนดให้มีกำรส่งเสียงเตือนเมื อเซนเซอร์ตรวจจับได้ 2 จุด ท้ังนี้เนื องจำกจะเป็นกำรแจ้งให้ผู้ดูแลได้ทรำบว่ำ

ผู้สูงอำยุมีกำรเคลื อนที ต้องได้รับกำรเฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบวำ่มกีำรหกล้มเกิดขึน้หรือไม ่

 

 

ภาพที่ 5 แผนภูมแิท่งแสดงจ่ำนวนเซนเซอร์ที ตรวจจับได้สูงสุดของกำรสัมผัสพรมรูปแบบตำ่งๆ 
 

ตารางที่ 2 ผลกำรทดสอบกำรสง่สัญญำณเสียงเตอืนของพรมแจ้งเตอืน 

รูปแบบการสัมผัสพรมแจ้งเตอืน 
การส่งสัญญาณเสียงเตอืน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

ยนืตรง ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

ก้ำวขำ ไมม่ ี ไมม่ ี มี ไมม่ ี ไมม่ ี

นั ง ไมม่ ี มี มี ม ี ไมม่ ี

นอนตะแคง มี มี มี ม ี มี 

นอนหงำย มี มี มี ม ี มี 

หกล้มไม่มีรูปแบบ มี มี มี ม ี มี 
 

จำกตำรำงที  2 พบว่ำรูปแบบกำรยืนตรงและกำรก้ำวขำมีโอกำสของกำรส่งสัญญำณเตือนน้อยมำก  

โดยรูปแบบกำรยืนตรงไม่มีกำรส่งสัญญำณเตือน และรูปแบบกำรก้ำวขำมีโอกำสกำรส่งสัญญำณเตือนร้อยละ 20 

รูปแบบกำรนั งมโีอกำสของกำรส่งสัญญำณเตอืนสูง คิดเป็นร้อยละ 60 และในส่วนของรูปแบบกำรนอน และกำรหกล้ม มี

กำรส่งสัญญำณเสียงเตอืน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ งจะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลสำมำรถทรำบได้ว่ำผู้สูงอำยุมีกำรเคลื อนที ต้องได้รับ

กำรเฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบวำ่มกีำรหกล้มเกิดขึน้หรือไม่ 
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ภาพที่ 6 แผนภูมวิงกลมแสดงผลกำรสง่สัญญำณเสยีงเตอืนของกำรสัมผัสพรมรูปแบบตำ่งๆ 

 

ตารางที่ 3 ผลกำรทดสอบระยะกำรส่งสัญญำณเสยีงเตอืนของพรมแจ้งเตอืน 

ระยะห่างระหวา่ง 

ตัวรับ-ตัวส่ง สัญญาณ 

การส่งสัญญาณเสียงเตอืน 

 ม่ ด ้  ด ้

10                        √ 

20  √ 

30  √ 

40  √ 

50  √ 

60  √ 

70  √ 

80  √ 

90  √ 

100  √ 
 

จำกตำรำงที  3 พบว่ำระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของพรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ  

10 เมตร โดยมีกำรทดสอบที ระยะห่ำงระหว่ำงตัวรับสัญญำณซึ งมีล่ำโพงส่งเสียงเตือน และตัวส่งสัญญำณอยู่ที 

โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือน ตั้งแต่ระยะห่ำง 10 เมตร ถึง 100 เมตร ซึ งพรมแจ้งเตือนสำมำรถส่งสัญญำณเสียงเตือนได้

ทุกระยะเมื อเซนเซอร์ตรวจจับได้ตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปตำมค่ำที ตั้งไว้ ท้ังนี้สำมำรถเปลี ยนค่ำจ่ำนวนเซนเซอร์ตรวจจับได้

ในโปรแกรมของระบบ 
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ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลดำ้นควำมพงึพอใจ 

ล าดับที ่ ข้อความ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

1 พรมแจ้งเตอืนสำมำรถสง่เสียงเตอืนได้เมื อมีกำรหกล้มบริเวณพรม 4.93 98.67 

2 พรมแจ้งเตอืนชว่ยในกำรแจง้ใหค้นดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลอืไดทั้น 5 100 

3 พรมแจ้งเตอืนมขีนำดเหมำะสมตอ่กำรใชง้ำน 4.6 92 

4 พรมแจ้งเตอืนมคีวำมปลอดภัยตอ่ผู้ใช้งำน 5 100 

5 พรมแจ้งเตอืนสำมำรถใช้งำนไดง้่ำย 4.53 90.67 

6 พรมแจ้งเตอืนสำมำรถเคลื อนย้ำยได ้ 5 100 

7 พรมแจ้งเตอืนสำมำรถน่ำไปใชง้ำนได้จริง  4.67 93.33 

8 ควำมพงึพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตอืนส่ำหรับกำรหกล้มของผูสู้งอำยุ 5 100 

รวมเฉลี่ย 4.84 96.83 

 

จำกตำรำงที  4 ข้อมูลดำ้นควำมพงึพอใจจำกแบบประเมินควำมพงึพอใจกำรใชง้ำนพรมแจ้งเตอืนส่ำหรับกำร

หกล้มของผู้สูงอำยุ ของกลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยข้อที ได้คะแนนเฉลี ยเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ พรม

แจ้งเตือนช่วยในกำรแจ้งให้คนดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลือได้ทัน พรมแจ้งเตือนมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน พรมแจ้ง

เตอืนสำมำรถเคลื อนย้ำยได้ และควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ และโดยรวม

เฉลี ยอยู่ที  4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.83 ซึ งควำมพงึพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยคือ มีควำมพงึพอใจมำกที สุด 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
กำรออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ มีแนวคิดในกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุที เกิด

กำรหกล้มได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันทีเมื อเกิดเหตุ สำมำรถแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลในขณะนั้นให้ทรำบและเข้ำช่วยเหลือได้

ทันเวลำ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื อออกแบบและพัฒนำพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ เพื อ

ออกแบบกำรแจ้งเตอืนโดยกำรสื อสำรไร้สำยและใช้เสียงในกำรแจ้งเตือน โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้ม

ของผู้สูงอำยุมีขนำด 150x90 เซนติเมตร ออกแบบต่ำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดท้ังหมด 32 จุด 

เซนเซอร์แบบตรวจจับแรงกดที ใช้คือ Force sensitive resistor (FSR) มีขนำด 1.75x1.5 นิ้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino เพื อประมวลผลกำรตรวจจับกำรหกลม้และสง่สัญญำณแจ้งเตอืนด้วยเสียง  

จำกกำรศึกษำและทดสอบระบบพบว่ำกำรตรวจจับเซนเซอร์พรมแจ้งเตือนด้วยรูปแบบกำรสัมผัสพรมต่ำงๆ 

พบว่ำในกำรยืนตรงหรือก้ำวขำเดินเซนเซอร์สำมำรถตรวจจับได้มำกที สุด 2 ตัว และในรูปแบบกำรนั งหรือกำรนอน และ

กำรหกล้มท้ังตัวพบวำ่ส่วนใหญ่เซนเซอร์ตรวจจับได้มำกกว่ำ 2 ตัว ขึ้นไป ส่งผลให้รูปแบบกำรนอน และกำรหกล้ม มีกำร

ส่งสัญญำณเสียงเตอืน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ งจะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลสำมำรถทรำบได้ว่ำผู้สูงอำยุมีกำรเคลื อนที ต้องได้รับกำร

เฝ้ำดูแล หรือเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย และตรวจสอบว่ำมีกำรหกล้มเกิดขึ้นหรือไม่ ระยะกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนของ

พรมแจ้งเตือนสำมำรถแจ้งเตือนได้มำกกว่ำ 10 เมตร โดยมีกำรทดสอบที ระยะห่ำงระหว่ำงตัวรับสัญญำณซึ งมีล่ำโพงส่ง

เสียงเตอืน และตัวส่งสัญญำณอยูที่ โครงสร้ำงพรมแจ้งเตือน ตั้งแต่ระยะห่ำง 10 เมตร ถึง 100 เมตร และข้อมูลด้ำนควำม

พึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ ของ

กลุ่มเป้ำหมำยจ่ำนวน 15 คน โดยข้อที ได้คะแนนเฉลี ยเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ พรมแจ้งเตือนช่วยในกำรแจ้งให้คน

ดูแลผู้สูงอำยุเข้ำช่วยเหลือได้ทัน พรมแจ้งเตือนมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน พรมแจ้งเตือนสำมำรถเคลื อนย้ำยได้ และ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

195 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อพรมแจ้งเตือนส่ำหรับกำรหกล้มของผู้สูงอำยุ และโดยรวมเฉลี ยอยู่ที  4.84 คิดเป็นร้อยละ 

96.83 ซึ งควำมพงึพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยคือ มคีวำมพงึพอใจมำกที สุด 

ข้อจ่ำกัดของงำนวิจัยนี้คือ พื้นที กำรตรวจจับกำรหกล้มเฉพำะบริเวณพรมเท่ำนั้น ซึ งมีขนำด 150x90 

เซนติเมตร ถ้ำเกิดกำรหกล้มบริเวณอื นหรือสัมผัสเฉพำะบริเวณขอบพรมจะไม่สำมำรถตรวจจับกำรหกล้มได้ กรณี

ตัวอยำ่งที สำมำรถน่ำงำนวจิัยนี้ไปใชป้ระโยชนไ์ด้เชน่ ผู้สูงอำยุที ต้องดูแลช่วยเหลอืที บ้ำนโดยใชร้ะยะเวลำส่วนมำกนอน

บนเตียง อำจเดินด้วยไม้เท้ำ นั งรถเข็น หรือยังไม่สำมำรถทรงตัวได้ดี กล้ำมเนื้ออ่อนแรง ซึ งมีควำมเสี ยงต่อกำรพลัด

ตกหกล้ม กำรลื นลม้ตกเตยีง เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

- สำมำรถน่ำไปประยุกตใ์ชก้ับกำรแจ้งเตอืนอื นๆได้ เชน่ กำรเฝ้ำระวังในเด็กหัดเดิน 

- พรมตอ้งไม่หนำมำกเกินไป เพื อกำรตรวจจับที แม่นย่ำ 

- กำรปิดงำนดำ้นหลังพรมตอ้งมดิชิด เพื อป้องกันควำมเสียหำยต่อเซนเซอร์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวจิัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนจำก คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด 

Design and development of fresh rice vermicell extruder machine 

กำนต์ จันทระ1* ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์2 ไกรวิชญ์ โคตรวงษำ3 ณัฐพงษ์ หินเธำว์3 ทิฆัมพร เคณเหลื อม3  

ประวิทย์ พงษ์สระพัง3 และอรญำ ทับทิมใส3 

Kan Jantara1*, Yutthasin Chaisit2, Kraiwit Kodewongsa3, Natthaphong Hintao3, Tikampon Kanlueam3,  

Prawit Phongsraphang3 and Oraya Tabtimsi3 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์เพื อออกแบบและพัฒนำเครื องบีบขนมจีนแบบสด และทดลองหำประสิทธิภำพของเครื องที 

สร้ำงขึ้น ขนำดเครื อง 92X103X94 (กว้ำงXยำวXสูง) เซนติเมตร ส่งก่ำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ เฟสเดียว

ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ควำมเร็วรอบ 1450 รอบต่อนำที ทดรอบประสิทธิภำพให้ได้ควำมเร็วรอบ 25 

รอบต่อนำที โดยใชพู้เ่ลยส์องสำยพำน 

 วธีิด่ำเนนิกำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด ด้วยกำรมีค่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยก่ำหนดเวลำ

คงตัวที  10 วินำที (เวลำบีบเส้นขนนมจีน) และ 105 วินำที (เวลำอยู่ในหม้อต้ม) โดยได้ผลลัพธ์น้่ำหนักของขนมจีนที 

ผ่ำนกระบวนกำรสุดท้ำย ทำกำรทดลองซ้่ำแบบเดิม 10 ครัง้แลว้หำประสิทธิภำพเครื อง 

ผลกำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด คณะผู้จัดท่ำได้ท่ำกำรทดลองท้ังหมด 10 คร้ัง ได้ผลลัพธ์กำรทดลอง

ดังต่อไปนี้ 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม พบว่ำ เครื องบีบขนมจีน

สำมำรถบีบขนมจีน ได้ค่ำเฉลี ยท้ังหมดในกำรบีบเครื องบีบขนมจีนแบบสด 0.58 กิโลกรัม  

ค าส าคัญ:  พัฒนำ , บีบ , ขนมจีน 
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Abstract 

 The objective to design the development of fresh rice vermicell extruder machine, live and try to find 

the performance of the machine that created the size 92 x 103 x 94 (width x length x height) centimeters sent 

by an electric motor alternating current single-phase 1 horsepower of 220 Volts, 50 hertz speed 1450 rpm. Trial 

Performance the speed of 25 rpm. using tassel relay two belts 

 How to perform the trial. Squeeze the rice vermicell, live with a constant in the trial is the time by 

defining the hold time for 10 seconds (Time squeeze the hairs milk China) and 105 seconds (Time is in the pot 

by the results the weight of the noodles over the last process repeat test of the original 10 times, and then find 

the performance. 

 A summary of the results of the trial the compress the noodles, live of the user who created the do try 

all 10. The results of the trial of the following 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 and 0.69 

kilograms found that the squeeze the noodles can compress the noodles in the Average all in the compression 

the compress the noodles, live 0.58 kilograms.  

Keywords: Development, Squeeze, rice vermicelli 
 

บทน า 
ขนมจีน เป็นอำหำรที นิยมรับประทำนทุกท้องถิ นของประเทศไทย และอยูคู่่กับคนไทยมำเป็นเวลำนำน โดยเฉพำะ

ในงำนพิธีต่ำง ๆ ขนมจีนก็มักจะเป็นอำหำรหลักในงำนนั้น ๆ ในขณะเดียวกันแม้จะมีคำว่ำ “จีน” แต่ก็ไม่ได้เกี ยวข้องกับ

อำหำรจีน ซึ งในแตล่ะภำคของประเทศไทยก็จะเรียกแตกต่ำงกันไปโดย ภำคกลำงจะเรียกว่ำ “ขนมจีน” ภำคอีสำนรียกว่ำ 

“ข้ำวปุ้น” ภำคเหนือเรียกว่ำ “ขนมเส้น” ภำคใต้เรียกว่ำ “โหน้มจีน” ซึ งขนมจีนเป็นอำหำรที สำมำรถรับประทำนคู่กับ

อำหำรชนิดอื น ๆ ได้หลำกหลำยไม่จ่ำเป็นต้องรับประทำนคู่กับน้่ำยำขนมจีนเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังสำมำรถรับประทำนคู่

กับ ส้มต่ำ แกงเขียวหวำน แกงไตปลำ ได้เชน่กัน โดยข้อมูลกำรรับประทำนจีน พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 63.50 และเพศชำย ร้อยละ 36.50 (อรวรรณ ดีพำ และคณะ 2558) และจำกกำรลงพื้นที บ้ำนกำเนิดเพชร ต่ำบล 

ในเมือง อ่ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่ำจังหวัดเลยเป็นกลุ่มที รับประทำนขนมจีนแบบสด (ไม่ผ่ำนกำรจับหัว) เป็น

จ่ำนวนมำกแทบจะทุกอ่ำเภอในจังหวัดเลย ซึ งมีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรมำกมำยยังคงต้องบีบเส้นขนมจีนแบบสดเอง 

และยังคงต้องใช้ช้อนตักแป้งขนมจีนใสในแม่พิมพ์เพื อบีบลงไปในน้่ำร้อน จึงท่ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรผลิตเส้นขนมจีน

และยังเกิดควำมเมื อยล้ำของแรงงำนด้วย ทำงคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหำในกระบวนกำรผลิตขนมจีนเส้นสดของ

ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร โดยกำรออกแบบและพัฒนำเครื องบีบขนมจีนแบบสด ที ใช้เทคโนโลยีเพื ออ่ำนวยควำมสะดวก

และเพิ มผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรต่อไป 

 เครื องบีบขนมจีนตำมที มีจ่ำหน่ำยในปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ที ใช้ทำงผู้ผลิตจะท่ำขึ้นมำเฉพำะของแต่ละผู้ผลิต 

หำอะไหลย่ำกตำมท้องตลำด ตอ้งสั งโดยตรงกับผู้ผลิต ดังนัน้วจิัยจึงปรับปรุงใชช้ิ้นส่วนที หำงำ่ยตำมท้องตลำด หำง่ำย 

ถอดประกอบง่ำย และท่ำควำมสะอำดได้งำ่ย ให้เหมำะกับผู้ประกอบกำรร้ำนคำ้ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีด าเนินงานและขั้นตอน การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด                                                           

มแีผนกำรด่ำเนนิงำนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ข้อก าหนดในการออกแบ (Design specifications) 

ศึกษำและค้นคว้ำทฤษฎีที เกี ยวข้อง เช่น ทฤษฏีเกี ยวกับขนมจีน ทฤษฏีเกี ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี ยวกับเพลำ

และสำยพำน ทฤษฏีเกี ยวกับเครื องป๊ัมเกียร์ ทฤษฏีเกี ยวกับแรงบีบ  ทฤษฏีเกี ยวกับแรงอัด  สมกำรต่ำงๆ กำร

ออกแบบ กำรค่ำนวณในกำรประเมินผลหำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำน ศกึษำข้อมูลที เกี ยวกับวัสดุ เครื องมอื อุปกรณ์

ที ใชใ้นกำรด่ำเนินกำรสร้ำง 

2. วิธีการออกแบบและสร้าง  

ศึกษำข้อมูลส่วนประกอบของเครื องเพื อน่ำไปใช้ในกำรออกแบบ ด่ำเนินกำรออกแบบ ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid work ให้มีขนำดของเครื อง 

ขนำดเครื อง 92X103X94 (กว้ำงXยำวXสูง) เซนตเิมตร กำรท่ำงำนของเครื องบีบขนมจีนแบบสด อำศัยกำรส่งก่ำลังขับ

ด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำด 1 แรงมำ้ ทดรอบโดยใช้พูเลย์สำยพำนและป๊ัมเฟืองให้เหลือควำมเร็วรอบ 25   รอบต่อนำที 

ขับส่งผ่ำนท่อพลำสติกและสำยยำงต่อไปยังหัวบีบเส้นขนมจีน โดยมีวำล์วส่ำหรับกำรควบคุมเปิดปิด เมื อมอเตอร์

ท่ำงำน ชุดป๊ัมเฟืองท่ำหน้ำที ขับแป้งขนมจีนล่ำเลียงตำมท่อและสำยยำงเพื อผ่ำนหัวบีบขนมจีนลงสูห่มอ้ต้ม ต่อไป แบบ

กำรสร้ำงเครื อง ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 
ภาพที่ 1 แบบชิ้นส่วนต่ำงๆของเครื องบีบขนมจีนแบบสด 

 

กำรท่ำงำนของกำรออกแบบและพัฒนำเครื องบีบขนมจีนแบบสด ใชม้อเตอร์ไฟฟำ้กระแสสลับเฟสเดียว 

ขนำด 1 แรงมำ้ เป็นต้นก่ำลัง สง่ก่ำลังด้วยสำยพำน ไปยังเพลำ และเพลำหมุนไปยังป๊ัมโรตำรี สง่ก่ำลัง เพื อให้แป้ง

ขนมจีนเคลื อนที ผ่ำนท่อล่ำเลียงและสำยยำงไปยังหัวบีบขนมจีนและบีบลงไปยังหมอ้ต้มน้่ำควำมร้อนที เตรียมไว ้ 

3. ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 

    น่ำแป้งขนมจีน 20 กิโลกรัมใส่ลงในฮอปเปอร์รองรับแป้งขนมจีน (ท่ำกำรทดลองบีบขนมจีน จ่ำนวน 10 

ครัง้ ครั้งละ 10 วนิำที)  ท่ำกำรบีบขนมจีนลงในหม้อต้ม(นำฬิกำจับเวลำ 10 วินำที) ปล่อยให้สุก(นำฬิกำจับเวลำ 105 

วินำที)  แล้วตักขึ้นมำล้ำงในน้่ำสะอำด 2 คร้ัง และท่ำกำรชั งน้่ำหนัก  ในกำรทดลองแต่ละคร้ังจะท่ำกำรชั งน้่ำหนัก

ขนมจีน ท่ำกำรบันทึกเวลำในแต่ละคร้ังที ท่ำกำรทดสอบและหำค่ำเฉลี ย และหำก่ำลังกำรผลิตของเครื อง ดังแสดงใน

ภาพที่ 9-14 
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ผลการศึกษา 

1.  ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด 

    จำกกำรศึกษำได้ผลกำรออกแบบและพัฒนำเครื องบีบขนมจีนแบบสด มีจุดเด่นคือ เครื องใช้งำนง่ำย  

มนี้่ำหนักเบำ เคลื อนย้ำยสะดวก รำคำถูก เหมำะส่ำหรับ ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก โดยมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ที ส่ำคัญ 

ดังแสดงในภาพที่ 2 และ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 เครื องบีบขนมจีนแบบสด 

 

1) ชุดโครงสร้ำงเครื อง 

สร้ำงโครงของเครื องบีบขนมจีนแบบสดท่ำจำกเหล็กฉำก หนำ2 มิลลเิมตร ยำว 50 มลิิเมตร 

จำกนั้นตัดเหล็กตำมขนำด ตำมแบบที กำหนดไว้ เสร็จแล้วจึงเอำมำเชื อมเข้ำดว้ยกัน ทำกำรเจำะรูสำหรับตดิช้ินส่วน

อื น ในกำรเชื อมตอ้งมีกำรจับระดับฉำก เพื อให้รูปของโครงเหลก็ที ออกมำได้ฉำกและมคีวำมเที ยงตรงตำมขนำดที 

ออกแบบ ดังแสดงในภาพที่ 6 

2)  ฮอปเปอร์สแตนเลส 

ขนำด หนำ 0.5 มิลลเิมตร กวำ้งxยำว 35 มิลลเิมตร นำมำประกอบตำมแบบที ออกแบบไว ้เพื อ

สร้ำงเป็นฮอปเปอร์ กำรสร้ำงฐำนยึดมอเตอร์ ประกอบไปด้วยช้ินสว่นเหล็กแผ่น 1 ชิ้น วัดขนำดให้เหล็กแผ่นพอดีกับ

โครงเหล็กฉำกที ได้ผำ่นกระบวนกำรกำรเชื อมมำแล้ว จำกนั้นนำไปเข้ำเครื องกัดให้เป็นร่อง Slot สำหรับปรับควำมตงึ

ของสำยพำนแลว้ค่อยนำมำเชื อมโดยยดึกับฐำน ดังแสดงในภาพที่ 5 

3)  ป๊ัมโรตำรี แบบลอน (ป๊ัมเฟือง) 

ป๊ัมแบบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบเฟือง (Gear Pump) แตโ่รเตอร์มีลักษณะแบบเป็นลอนหรือพู 

สองถึงสี ลอน ช่องวำ่งระหวำ่งลอนมลีักษณะแบนและกว้ำงดังน้ันอัตรำกำรสูบจึงสูงกวำ่แบบแรก แตเ่นื องจำกกำร

ถ่ำยทอดกำลังหมุนของโรเตอร์แบบนี้มีประสิทธิภำพตำ่มำก จึงจำเป็นต้องมเีฟืองนอกห้องสูทอีกชุดหนึ งเพื อช่วยให้

จังหวะกำรหมุนของโรเตอร์ท้ังสองเข้ำกันได้พอดี (สิริชัย ทอเสงี ยน, 2554) ดังแสดงในภาพที่ 4 
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4)  ตน้ก่ำลัง 

มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ทดรอบโดยใช้พูเลย์

สำยพำนและชุดป๊ัมเฟืองให้เหลอืควำมเร็วรอบประมำณ 25  รอบตอ่นำท ี ดังแสดงในภาพที่ 3 

5) หัวบีบ 

  หัวบีบท่ำจำกพลำสติกชนดิ PVC ท่ำกำรเจำะรูโดยใชส้วำ่นเจำะรู ตำมขนำดที ต้องกำร ประกอบเข้ำ

กับขอ้ต่อลดขนำดและเชื อตอ่กับสำยยำงที ส่งน่้ำแป้งส่ำหรับบีบขนมจนี โดยส่วนต่อใชต้ัวล็อคขอ้ต่อสแตนเลส   ดัง

แสดงในภาพที่ 7-8       
    

ตารางที่ 1 ผลกำรออกแบบและพัฒนำเครื องบีบขนมจีนแบบสด 

ที ่ ข้อก าหนด ผลลพัธท์ี่ ด ้

1. ก่ำลังกำรผลิต 200 กิโลกรัมตอ่ชั วโมง 

2. ควำมจุถังฮ็อบเปอร์ 20 ลิตร 

3. มอเตอร์ต้นก่ำลัง มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว ขนำด 1 แรงม้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

ควำมเร็ว 25 รอบตอ่นำที 

4 หัวบีบ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงหัวบีบ 3 นิ้ว ขนำดรัศมรูี 1/8 นิ้ว 

         

2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องบีบขนมจีนแบบสด 

จำกกำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด คณะผู้จัดท่ำได้ท่ำกำรทดลองท้ังหมด 10 คร้ัง ได้ผลลัพธ์  

กำรทดลองดังตอ่ไปน้ี 0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม 

กำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด ด้วยกำรมคี่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยก่ำหนดเวลำคงตัวที  10 

วินำที (เวลำบีบเส้นขนนมจีน) และ 105 วินำที (เวลำอยู่ในหม้อต้ม) โดยได้ผลลัพธ์น้ำหนักของขนมจีนที ผ่ำน

กระบวนกำรสุดท้ำย(เฉลี ยแลว้ที  0.58 กิโลกรัม) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ผลกำรทดลองหำประสิทธิภำพเครื องบีบขนมจีนแบบสด 

เวลา 

  (วินาที)           

ครั้งที่ (กโิลกรัม) รวม 

(กโิลกรัม) 

เฉลี่ย 

(กโิลกรัม) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10  0.62 0.54 0.55 0.63 0.65 0.51 0.49 0.53 0.65 0.69 5.83 0.58 

   

วิจารณ์และสรุปผล 

จำกกำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด ท่ำกำรทดลองท้ังหมด 10 คร้ัง ได้ผลลัพธ์กำรทดลองดังต่อไปนี้ 

0.62, 0.54, 0.55, 0.63, 0.65, 0.51, 0.49, 0.53, 0.65 และ 0.69 กิโลกรัม กำรทดลองเครื องบีบขนมจีนแบบสด 

ด้วยกำรมคี่ำคงตัวทำงกำรทดลองคือเวลำ โดยกำหนดเวลำคงตัวที  10 วินำที (เวลำบีบเส้นขนนมจีน) และ 105 วินำที 

(เวลำอยู่ในหมอ้ต้ม) โดยได้ผลลัพธ์น้ำหนักของขนมจนีที ผ่ำนกระบวนกำรสุดท้ำยเฉลี ยแล้วที  0.58 กิโลกรัม หลังจำก

บีบขนมจีนลงไปในหม้อต้มแล้ว ปรำกฏว่ำอุณหภูมิของน้่ำในหม้อต้มต ่ำลง (ต ่ำกว่ำ 90 C°) จึงต้องรอให้อุณหภูมิ

มำกกวำ่ 90 C° ในกำรทดลองครัง้ตอ่ไปเพื อให้ขนมจีนในหมอ้ต้มสุกตำมเวลำที ได้กำหนดไว้ 
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จำกกำรทดลองกำรบีบขนมจีนเส้นสดท้ัง 10 ครั้ง ได้พบว่ำแป้งมีควำมหนืดมำกจึงได้ทำกำรตวงน้ำผสม จำก

ควำมเหมำะสมของกำรตวงน้่ำใน พบว่ำน้่ำ 80 มิลลิลิตร ต่อแป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักของขนมจีนอำจจะมีน้่ำผสมใน

เส้นขนมจีน เนื องจำกตอ้งผ่ำนกำรตม้แล้วผ่ำนกำรแชน่้่ำถึง 2 คร้ัง เพื อในเส้นขนมจีนมคีวำมเย็นลง สะดวกตอ่กำรทดลอง 

เครื องบีบขนมจีนแบบสดใช้วัสดุอุปกรณ์ที หำง่ำย เคลื อนที สะดวก และท่ำควำมสะอำดได้ง่ำยโดยกำรถอด

ประกอบช้ินส่วน เหมำะส่ำหรับร้ำนคำ้ขนำดเล็กและขนำดกลำง ของชุมชนหมู่บ้ำน 

              
           ภาพที่ 3 แบบมอเตอร์ต้นก่ำลัง                                   ภาพที่ 4 แบบป๊ัมเฟือง 

 

                  
            ภาพที่ 5 แบบฮอปเปอร์                                         ภาพที่ 6 แบบโครงเครื อง 

 

                
          ภาพที่ 7 แบบพมิพบี์บเสน้                                     ภาพที ่8 แบบกระบอกบรรจุแปง้ 
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ขั้นตอนการทดลองเครื่องบบีขนมจีนแบบสด 

 

                               
            ภาพที่ 9 เตรียมแป้งขนมจีน                                       ภาพที่ 10 เตรียมด่ำเนนิกำรทดลองเครื อง 

    

                               
            ภาพที่ 11 วัดอุณหภูมิหม้อตม้                                      ภาพที่ 12 บีบขนมจีน 

 

                                    
           ภาพที่ 13 ตักขนมจนีออกจำกหมอ้ต้ม                             ภาพที่ 14 ชั งน้่ำหนักขนมจีนสด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวจิัยนี้ส่ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณสำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต และสำขำวิชำวิศวกรรมกำร

จัดกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ที ให้ควำมช่วยเหลือในสถำนที  และอุปกรณ์เครื องมือ 

ในกำรท่ำวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ งให้ทุนสนับสนุนกำร

น่ำเสนอกำรวจิัยคร้ังน้ี   
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อทิธิพลความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของน้ าย้อมต่อการย้อมใบเตยปาหนันด้วยสี

ธรรมชาติ 

Influences of pH Balance and Dye Temperatures on Dyeing Pandan Leaves 

with Natural Dyes 

พรโพยม วรเชฐวรำวัตร์1 และพันธ์ยศ วรเชฐวรำวัตร์1*  

Ponpayom Worachetwarawat1 and Panyos Worachetwarawat2* 

บทคัดย่อ 

 กลุ่มเตยปำหนันบ้ำนร่ำหมำด น่ำใบเตยปำหนันมำแปรรูปท่ำเป็นผลิตภัณฑ์ มีควำมต้องกำรย้อมเตยปำหนัน

ด้วยสธีรรมชำติ ผู้วิจัยได้ท่ำโครงกำรวิจัยตำมควำมต้องกำรและถ่ำยทอดให้กลุ่ม  ผลกำรวิจัยกำรเตรียมเตยปำหนัน

ก่อนย้อมด้วยกำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำใบเตยปำหนันมีสีสว่ำงขึ้น แต่ลักษณะผิว

ของใบเตยปำหนันแตกและบดิไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำน ดังนั้นในงำนวิจัยนี้จึงใช้ใบเตยปำหนันที ไม่ฟอกขำวมำท่ำ

กำรย้อมสธีรรมชำติ โดยกำรศกึษำสภำวะค่ำ pH ของน่้ำยอ้ม 3 ระดับ พบวำ่กำรยอ้มในสภำวะที เป็นกรดกำรติดสีของ

เตยปำหนันได้ดีกว่ำ กำรศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ ใบหูกวำงและกำกกำแฟ ที อุณหภูมิ

ต่ำงกัน 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียล พบว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลี ยในแต่ละชนิดไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ

อย่ำงมนีัยส่ำคัญ โดยพบวำ่กำรยอ้มด้วยใบหูกวำงที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเข้มของสีอยู่ที  4.237 มีค่ำ

ควำมเข้มสูงสุด ให้สีย้อมในโทนสีเขียวเหลือง กำรย้อมด้วยสีกำกกำแฟ ค่ำควำมเข้มสูงสุดที อุณหภูมิ 100 องศำ

เซลเซียส มีค่ำควำมเข้มอยู่ที  3.172  องศำเซลเซียส ให้สีโทนน้ำตำล-ส้ม ผลกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง สี

จำกใบหูกวำงและกำกกำแฟ ผลสรุปอยู่ในระดับที ยอมรับได้ อยู่ในระดับปำนกลำงและดี 

ค าส าคัญ: เตยปำหนัน  สียอ้มธรรมชำติ  
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Abstract  

 The pandan group in Ra Mard House has brought pandan leaves to be processed to products and 

needs dyeing pandan leaves with natural dyes. This research was conducted on the demand and transmitted 

the results to the group. The preparation of pandan leaves before dyeing was done by washing and bleaching. 

The test results showed that pandan leaves color was brightened, but the texture was cracked and twisted. 

Therefore, they were not suitable for basketry. In this research, unbleached pandan leaves were used in dyeing 

process with natural dyes. The experiments were conducted by varying pH balances of dyes in three different 

levels. The test results indicated that the dyeing of pandan leaves in acid condition was better. For the study of 

natural dye-based dyeing with Indian almond leaves and coffee ground at different temperatures of 60 ºC, 80 

ºC and 100 ºC, the average color intensity of each types had no statistically significant difference. It was found  

that the dyeing with Indian almond leaves had the highest color intensity of 4.237 at 60 ºC with green-yellow 

color and the dyeing with coffee ground had the highest color intensity of 3.172 at 100 ºC with brown-orange 

color. For color durability to light, the test results of colors from Indian almond leaves and coffee ground were 

acceptable at a medium level and a good level. 

Keywords: Pandanus leaves, Natural Dyes 

บทน า  
 ภำคใตใ้นพืน้ที จังหวัดกระบี ได้มีโครงกำรศิลปำชพีทุ่งทะเล ต่ำบลเกำะกลำง อ่ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี  

ซึ งทำงโครงกำรฟื้นฟูและอนุรักษป่์ำทุ่งทะเลอันเนื องมำจำกพระรำชด่ำริ จังหวัดกระบี  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้รำษฎรมี

อำชีพด้วยกำรจัดท่ำผลิตภัณฑ์จำกเตยปำหนันโดยกำรน่ำส่วนของใบมำท่ำเป็นเครื องจักสำนประเภทตำ่งๆ กำรเตรียม

ใบเตยให้เป็นเส้นตอก โดยเลอืกตัดวัตถุดบิจำกต้นเตยปำหนัน จะต้องเลือกใบที มีขนำดไม่อ่อนและแก่จนเกินไป น่ำมำ

มัดกับเชอืกเถำให้เป็นก่ำ ตัดโคนใบและตัดปลำยให้ได้ใบเตยมคีวำมยำวเสมอกัน เพื อควำมสะดวกในกำรน่ำกลับไปท่ำ

ขั้นตอนต่อไป ใบเตยดิบที ตัดมำจำกต้นแล้ว น่ำแต่ละใบมำกรีดหนำมหลังใบออกจะได้ใบเตยเป็น 2 ซีก น่ำไปผึ งแดด

ประมำณ 5-10 นำที ให้พอใบเริ มเหี ยว น่ำใบเตยดิบที ผึ งแดดแล้วมำรีดด้วยเครื องรีด ให้แบบเรียบและนิ ม น่ำใบเตยที 

รีดแล้วมำกรดีเป็นเส้นตอก ด้วยอุปกรณก์รดี เรียกว่ำ ย่ำหงำด ตำมขนำดที ต้องกำรแลว้แยกหนำมข้ำงใบและเส้นตอก

เตยออกจำกกัน น่ำเส้นตอกเตยมำรีดด้วยเครื องรีดอีกคร้ัง และรวบรวมเป็นก่ำผูกมัดด้วยเชือกให้เป็นก้อน ขนำด

พอประมำณ น่ำเส้นตอกเตยที มัดเป็นก่ำหรือก้อนแล้วไปต้มในน้่ำที เดือด ประมำณ 3-5 นำที น่ำเส้นตอกเตยที ผ่ำน

กำรต้มแล้วไปแช่น้่ำเปล่ำ โดยน่ำของหนักไปทับให้ตอกเตยจมอยู่ใต้น้่ำ แช่ไว้ประมำณ 2 คืน จะท่ำให้สีเขียวของเตย

ละลำยปนอยู่กับน้่ำจะได้เส้นตอกเตยสีขำวเหลือง น่ำเส้นตอกเตยที แช่น้่ำไว้ ประมำณ 2 คืน มำตำกแดดให้แห้ง

ประมำณ 1 วัน จะได้เส้นตอกเตยที ตำกแดดแห้งแล้วเป็นสขีำวนวล รวบรวมมัดเป็นก่ำให้มีขนำดและควำมยำวเท่ำๆกนั 

เก็บไว้ในที ร่ม อำกำศถำ่ยเทได้สะดวก จะท่ำให้เส้นตอกเตยไม่อับชื น จะเป็นเส้นตอกเตยปำหนันที พร้อมจะใช้สำนเป็น

อุปกรณต์ำ่ง ๆ ได้ที มีสนีวลเป็นสธีรรมชำติหรือสำนเป็นภำชนะต่ำงๆที ต้องกำรได้ 

 จำกกำรร้องขอของกลุ่มเตยปำหนัน บ้ำนร่ำหมำด หมู่ 2 ต่ำบลเกำะกลำง อ่ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี   

มีควำมต้องกำรที จะพัฒนำผลิตภัณฑ์เตยปำหนันให้มีรูปแบบใหม่และปรับปรุงกำรย้อมสีธรรมชำติจึงขอให้

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย ช่วยพัฒนำผลิตภัณฑจ์ำกเตยปำหนันของกลุ่ม เป็นกำรน่ำพืชในท้องถิ นมำใช้

เกิดประโยชน์และช่วยสร้ำงสิ งแวดล้อมที ดีในท้องถิ น ด้วยเหตุนี้ทำงผู้วิจัยจึงได้ศึกษำพัฒนำผลิตภัณฑ์เตยปำหนัน  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

207 

เพื อช่วยเหลือกลุ่มชุมชน ศึกษำวิจัยกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติเพื อขยำยกลุ่มผู้ซื้อที นิยมผลิตภัณฑ์ย้อมสี

ธรรมชำติและเป็นกำรอนุรักษส์ิ งแวดลอ้มลดกำรใชส้ีเคมี 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

  1. ใบเตยปำหนัน 

  2.  พชืให้ส ี2 ชนิด คือ กำแฟ และใบหูกวำง 

  3.  โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

  4. โซเดยีมซิลิเกต  

                     5. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์   

  6.  กรดแอซิติก 

  7.  เครื องย้อมระดับห้องแล็ป 

  8.  เครื องวัดส ี(Spectrophotometer) 

  9.  เครื องทดสอบคุณภำพทำงกล 

 วิธีการศกึษา 

 1. ศึกษาวิธีการเตรียมใบเตยปาหนัน 

 1) กระบวนกำรขจัดสิ งสกปรก โดยน่ำสำรโซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 กรัม น้่ำ 1,000 มิลลิลิตร ผสมเข้ำ

ด้วยกัน ใส่ใบเตยปำหนันลงไป ต้มที อุณหภูมิ 85 องศำเซลเซียส ตม้นำน 30 นำที  

   2) กระบวนกำรฟอกขำว โดยน่ำสำรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 300 มิลลิลิตร สำรโซเดียมซิลิเกต 150 

มิลลิลิตร น้่ำ 1,000 มิลลิลิตร ผสมเข้ำด้วยกัน น่ำใบเตยปำหนันที ขจัดสิ งสกปรกใส่ลงไป จำกนั้นต้มที อุณหภูมิ 85 

องศำเซลเซียส ตม้นำน 30 นำที หรือจนกว่ำใบเตยปำหนันมีสขีำว  

 2. ศึกษากระบวนการเตรยีมสีย้อมธรรมชาติ 

1) ใบหูกวำง ใช้ใบสดฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ปริมำณ 6 กิโลกรัมต่อน้่ำ 12 ลิตร ต้มสกัดน้่ำสีที อุณหภูมิ 100 

องศำเซลเซียส นำน 60 นำที น่ำน้่ำสีมำกรองด้วยผ้ำขำวบำง 

2) กำแฟ น่ำกำแฟปริมำณ 160 กรัมต่อน้่ำ 12 ลิตร ต้มที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส นำน 5 นำที แล้ว

เก็บน่้ำยอ้มเพื อน่ำไปใชใ้นกระบวนกำรย้อมตอ่ไป  

3) ศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีจำกใบหูกวำง ที ปัจจัยที ใช้ สภำวะค่ำ  PH ของน้่ำย้อม 3 

ระดับ ประกอบด้วย ค่ำ PH 2, 4 และ 6 ด้วยเครื องย้อมระดับห้องแล็ป  

4) ศกึษำกระบวนกำรยอ้มใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติ ศึกษำอุณหภูมิที ใช้ในกำรย้อมที เหมำะสม โดย

ศกึษำที อุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำนำน 4 ชั วโมง โดยใชว้ธีิกำรย้อมในสภำวะน้่ำย้อมมีค่ำ PH 

2 สำรเคมสี่ำหรับกำรยอ้มสีเขียวจำกใบหูกวำง และสีน้่ำตำลจำกกำแฟ คือกรดแอซิตกิ ปริมำตร 50 มลิลิลิตร 

5) ศกึษำควำมคงทนของสีต่อแสง 

 ศึกษำควำมคงทนของสีบนใบเตยปำหนันที ย้อมด้วยสีธรรมชำติ โดยทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง 

โดยใชม้ำตรฐำน ISO 105 - B08 

               6) ศกึษำควำมเหนยีของใบเตยปำหนันที ย้อมสธีรรมชำติ โดยทดสอบควำมเหนียวของเส้นใย โดย

ใชม้ำตรฐำน ISO 7500 -1 : 2004 
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3. วิธีการทดสอบ / วิธีการวัดผล 

1) กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงตำมมำตรฐำน ISO 105 – B08 ของใบเตยปำหนันที ย้อมด้วย 

สีธรรมชำติ  

2) กำรทดสอบกำรวัดค่ำสี น่ำใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อมและใบเตยปำหนันที ย้อมสีธรรมชำติ ไปวัดค่ำ 

สีด้วยเครื องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  เตรียมใบเตยปำหนันที จะทดสอบใส่ในเครื องวัดสี และอ่ำนค่ำควำมเข้มของใบเตย

ปำหนัน น่ำค่ำที ได้มำประเมินกำรตดิสี 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการเตรียมใบเตยปาหนันก่อนย้อมสี ผลปรำกฏว่ำจะท่ำให้ได้ใบเตยปำหนันสีสว่ำงขึ้น แต่ท่ำให้

ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบดิ ท่ำให้เสียรูปทรง ไมเ่หมำะส่ำหรับใชท่้ำจักสำนได้ จึงใช้กำรยอ้มสีโดยไม่ต้อง

ผ่ำนกำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำว ผลกำรทดลองดังภำพที  1 

 

 
         การขจัดสิ่งสกปรก                        การฟอกขาว 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยำ่งใบเตยปำหนันที ขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอก 

 

 2. ผลการทดลองย้อมสีเตยปาหนัน เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ สภาวะค่า  pH ของน้ าย้อม 3 ระดับ 

ประกอบด้วย ค่ำ PH 2, 4 และ 6 โดยกำรใชส้ีย้อมธรรมชำติจำกใบหูกวำง ผลกำรทดสอบวัดค่ำสดี้วยเครื องสเปกโตร

โฟโตมิเตอร์ ได้คำ่ L* a* b* และ K/S ตำมตำรำงที  1 
 

ตารางที่ 1. ค่ำ CIE L*a*b* และ K/S ใบเตยปำหนันที ย้อมดว้ย สภำวะค่ำ PH ของน่้ำยอ้ม 3 ระดับ 

ค่ำ pH L* a* b* K/S 

2 70.30 -0.57 18.13 3.12 

4 76.39 -0.45 14.44 2.94 

6 93.77 2.25 -9.04 0.20 

   

 จำกตำรำงที  1 ผลกำรวัดค่ำสีเตยปำหนันที ย้อมด้วยใบหูกวำงที  ระดับ pH ของน้่ำย้อมที  2,4 และ6 พบว่ำที ระดับ 

กำรย้อมที คำ่ pH 2,4 และ 6   ให้คำ่ a* เป็นลบ อยูที่  -0.57, -0.45 และ 2.25 ตำมล่ำดับ ผลค่ำ a* ที เป็นลบสีจะไป

ในทิศทำงของสีเขียว  แสดงว่ำสีที ย้อมได้มีค่ำควำมเป็นสีเขียวและค่ำกำรติดลบที มำกจะได้สีย้อมที มีสีเขียวที มีควำม

เข้มมำกขึ้น  
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3. ผลการทดลองการย้อมสี เพื่อศึกษาปัจจัยอุณหภูมใินการย้อมที่ 60 80 และ 100 องศาเ ลเ ียส 

1) ผลกำรทดลองย้อมสีเขียวจำกใบหูกวำง โดยปรับสภำพน้่ำย้อม มีค่ำ pH 2 อุณหภูมิที ใช้ในกำรย้อม 60 80 

และ 100 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับ ระยะเวลำนำน 4 ชั วโมง โดยกำรย้อมสี 4 ซ้่ำต่อทรีทเมนต์ ผลกำรทดลองดังภำพที  2 

จำกกำรทดลองที อุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส จะได้ผลกำรยอ้มเตยปำหนันเป็นสีเขียว 

 

 
               60 องศำเซลเซียส                      80 องศำเซลเซียส                           100 องศำเซลเซยีส 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยำ่งใบเตยปำหนันที ย้อมสเีขียว 
 

2) ผลกำรทดลองกำรย้อมสีน้่ำตำลจำกกำแฟ กำรย้อมสีน้่ำตำลจำกกำแฟ โดยปรับสภำพน้่ำย้อม มีค่ำ  

pH 2 อุณหภูมิที ใช้ในกำรย้อม 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียสตำมล่ำดับระยะเวลำนำน 4 ชั วโมง โดยกำรย้อมสี 4  

ซ้่ำต่อทรีทเมนต์ ผลกำรทดลองดังรูปที  3 จำกกำรทดลองที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส จะได้สีน้่ำตำลอ่อน อุณหภูม ิ

80 องศำเซลเซียส จะได้สีน่้ำตำล และอุณหภูม ิ100 องศำเซลเซียส จะได้สีน่้ำตำล 

 

 
        60 องศำเซลเซียส                               80 องศำเซลเซียส                      100 องศำเซลเซียส 

 

ภาพที่ 3  ตัวอยำ่งใบเตยปำหนันที ย้อมสนี้่ำตำล 
 

 4. ผลทดสอบการวัดค่าสี ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีที อุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส  

วัดค่ำกำรติดสีของใบเตยปำหนัน โดยใชเ้ครื องวัดสสีเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ได้ผลดังตำรำงที  2 

 จำกผลกำรทดลองในตำรำงที  2 พบว่ำ ค่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันก่อนย้อม มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที  

1.654  ค่ำควำมเขม้ของสีบนใบเตยปำหนันยอ้มสี จำกใบหูกวำงที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเข้มของสีอยูที่  4.237 

ที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเข้มของสีอยูที่  3.882 และที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที  

3.924  ดังนัน้ ที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส  มคี่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันมำกที สุด และค่ำ L* มคี่ำควำมสวำ่งเฉลี ย

อยู่ที  66.45 แกน a* เป็นลบ สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเขียว แกน b* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเหลือง ผลกำรย้อมที  60 
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องศำเซลเซียส ให้คำ่ a*  ตดิลบมำกขึน้และ b* มคี่ำเพิ มขึน้ จำกเตยปำหนันที ไมย่อ้ม ท่ำให้ได้สีย้อมในโทนสีเขียวเหลือง ค่ำ

ควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันสีจำกกำแฟที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส  มีค่ำควำมเข้มของสีอยู่ที  2.469 ที อุณหภูมิ 80 

องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเข้มของสีอยูที่  2.850 และที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเข้มของสีอยูที่  3.172  ดังนัน้ ที 

อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส  มคี่ำควำมเข้มของสีบนใบเตยปำหนันมำกที สุด และค่ำ L* มีค่ำควำมสว่ำงเฉลี ยอยู่ที  62.75 มี

ค่ำลดลงจำกเตยปำหนันที ไมย่อ้มซึ งมคี่ำ L*  73.71 ท่ำให้เตยปำหนันมสีีเข้มขึน้ a* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีแดง แกน 

b* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทำงสีเหลอืง ท้ังสองค่ำมคี่ำมำกขึน้ ท่ำให้โทนสีเป็นน้่ำตำล-ส้ม 
 

ตารางที่ 2  ค่ำ CIE L*a*b* ของใบเตยปำหนันที ย้อมดว้ยสีธรรมชำติที อุณหภูมิต่ำง ๆ 

พืช 
อุณหภูมิ 

( ๐C ) 
ครั้งที ่

CIE L*a*b* 

L* a* b* CV-SWL 
ค่าเฉลี่ย 

CV-SWL 

ใบเตยปำหนันกอ่นย้อม - - 73.71 0.47 14.79 1.654 1.654 

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำกใบ

หูกวำง 

60 

1 67.03 -2.85 22.07 4.230 

4.237 
2 67.06 -3.13 23.24 4.172 

3 65.92 -3.12 23.42 4.219 

4 65.78 -2.95 23.90 4.327 

80 

1 64.90 -1.32 22.15 3.828 

3.882 
2 66.06 -0.46 23.44 3.696 

3 68.28 -1.11 24.48 3.667 

4 64.84 -1.78 24.00 4.338 

100 

1 63.94 -0.50 22.03 4.262 

3.924 
2 66.74 0.15 24.86 4.120 

3 67.25 0.29 23.12 3.443 

4 65.75 -0.65 22.33 3.869 

ใบเตยปำหนันย้อมสีจำก

กำแฟ 

60 

1 57.39 1.80 15.04 3.336 

2.469 
2 70.55 3.99 21.87 2.249 

3 64.46 4.20 20.55 2.779 

4 72.63 0.00 13.24 1.512 

80 

1 65.40 2.21 20.95 3.237 

2.850 
2 68.05 1.07 19.65 2.479 

3 67.16 1.46 20.25 2.626 

4 63.95 1.16 18.51 3.056 

100 

1 65.50 4.45 22.02 2.747 

3.172 
2 61.38 1.07 21.34 3.779 

3 63.67 1.84 21.63 3.325 

4 60.34 0.10 14.53 2.837 
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ตารางที่ 3 กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนควำมเข้มของสจีำกใบหูกวำง  

Anova: Single Factor 

SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance   

60 องศำเซลเซียส 4 16.948 4.237 0.004233   

80 องศำเซลเซียส 4 15.529 3.88225 0.097224   

100 องศำเซลเซียส 4 15.694 3.9235 0.129015   

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 
0.301109 2 0.150554 1.95973 

0.19655

8 

4.25649

5 

Within Groups 
0.691416 9 

0.07682

4    

Total 0.992524 11 
    

 

 
ภาพที่ 4  ค่ำควำมเข้มของส ีCV-SWL ของใบเตยปำหนันที ย้อมสจีำกใบหกูวำง 

 

 จำกผลกำรทดลองในตำรำงที  3 และภำพที  4  ผลกำรวิเครำะห์ ANOVA  เมื อน่ำใบเตยปำหนันที ย้อมด้วยสี

จำกใบหูกวำงท้ัง 3 อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อม  ผลลัพธ์ส่วนแรกคือ จ่ำนวนค่ำสังเกต  

ผลรวม ค่ำเฉลี ยและค่ำแปรปรวนในแตล่ะกลุ่ม ส่วนที สองคือตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวนส่ำหรับแผนกำรทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์  เนื องจำกสถิติ F (2.00) มีค่ำน้อยกว่ำค่ำวิกฤต F ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.05 (4.26) หรือพิจำรณำจำก

ค่ำ  P-value ซึ งมีคำ่มำก (0.20) แสดงวำ่ควำมเขม้ของสีโดยเฉลี ยในแต่ละชนดิไม่มคีวำมแตกตำ่งกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ
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แสดงว่ำ ค่ำ L*  ค่ำ a*  ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ  ดังนั้นเมื ออุณหภูมิต่ำงกันค่ำ

ควำมเข้มของส ีCV-SWL ไมแ่ตกตำ่งกัน 
 

ตารางที่ 4  กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนควำมเข้มของสจีำกกำแฟ  

Anova: Single Factor 

SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance   

60 องศำเซลเซียส 4 9.876 2.469 0.604013   

80 องศำเซลเซียส 4 11.398 2.8495 0.126674   

100 องศำเซลเซียส 4 12.688 3.172 0.228236   

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.990661 2 0.49533 1.549647 0.264041 4.256495 

Within Groups 2.876767 9 0.319641 
   

Total 3.867428 11 
    

 

 
ภาพที่ 5  ค่ำควำมเข้มของส ีCV-SWL ของใบเตยปำหนันที ย้อมสจีำกกำแฟ 

 

 จำกผลกำรทดลองในตำรำงที  4 และรูปที  5  ผลกำรวิเครำะห์ ANOVA  เมื อน่ำใบเตยปำหนันที ย้อมด้วยสี

จำกกำแฟท้ัง 3 อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อม  ผลลัพธ์ส่วนแรกคือ จ่ำนวนค่ำสังเกต  

ผลรวม ค่ำเฉลี ยและค่ำแปรปรวนในแตล่ะกลุ่ม  ส่วนที สองคือตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวนส่ำหรับแผนกำรทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์  เนื องจำกสถิติ F (1.55) มีค่ำน้อยกว่ำค่ำวิกฤต F ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.05 (4.26) หรือพิจำรณำจำก 

ค่ำ P-value ซึ งมีคำ่มำก (0.26) แสดงวำ่ควำมเขม้ของสีโดยเฉลี ยในแต่ละชนิดไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ

แสดงว่ำ ค่ำ L*  ค่ำ a*  ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสี ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ดังนั้นเมื ออุณหภูมิต่ำงกันค่ำ

ควำมเข้มของส ีCV-SWL ไมแ่ตกตำ่งกัน 
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 5. ผลทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีที มีกำรดูดติดสีดีที สุดของแต่ละ

ชนิดมำทดสอบควำมคงทนของสตีอ่แสง และเปรียบเทียบกับเกรย์สเกล  

 ผลทดสอบเมื อน่ำใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติไปทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงแดด และน่ำ

ผลที ได้ไปประเมินกำรเปลี ยนแปลงของสีเทียบกับเกรย์สเกล ซึ งมี 5 ระดับ โดยระดับที  5 หมำยถึง ไม่มีกำร

เปลี ยนแปลงของสี และระดับที  1 หมำยถึง มีกำรเปลี ยน แปลงมำกที สุด  ผลของกำรทดลองดังตำรำงที  4.5 พบว่ำ 

ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสจีำกใบหูกวำงที อุณหภูม ิ60 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที  4 มกีำรเปลี ยนแปลงเล็กน้อย 

และใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที  3/4 มีกำรเปลี ยนแปลง

น้อย  แต่ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีกำรเปลี ยนแปลงมำกกว่ำ

อุณหภูมอิื น อยู่ในระดับที  3 และใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสจีำกกำแฟที อุณหภูมิ  60 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับที  

3 มกีำรเปลี ยนแปลงเล็กน้อย  และใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสจีำกกำแฟที อุณหภูม ิ80 องศำเซลเซียส อยู่ในระดับ

ที  3/4 มีกำรเปลี ยนแปลงน้อย แต่ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีกำร

เปลี ยนแปลงมำกกว่ำอุณหภูมิอื น อยู่ในระดับที  2/3  ซึ งจำกผลกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง อุณหภูมิที ใช้ใน

กำรย้อมมผีลที แตกต่ำงกัน แตค่วำมคงทนของสขีึน้อยูก่ับวัสดุให้สธีรรมชำติแต่ละชนดิไม่เท่ำกัน 

 6. ผลทดสอบความเหนียว ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีที อุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศำเซลเซียส           

มำทดสอบควำมเหนยีวของใบเตยปำหนัน โดยใชเ้ครื องทดสอบคุณภำพทำงกล ได้ผลดังตำรำงที  5 
 

ตารางที่ 5  ค่ำ Max Force (N) ของใบเตยปำหนันที ย้อมดว้ยสีธรรมชำติที อุณหภูมิต่ำงๆ 

พืช อุณหภูม(ิ๐C) ค่าเฉลี่ยMax Force (N) 

ใบเตยปำหนันกอ่นยอ้ม - 42.06 

ใบเตยปำหนันย้อมสจีำกใบหูกวำง 

60 36.62 

80 56.24 

100 36.27 

ใบเตยปำหนันย้อมสจีำกกำแฟ 

60 34.82 

80 56.09 

100 39.16 

 

 จำกตำรำงที  5 พบวำ่ ค่ำ Max Force มคี่ำตำ่งกัน เพรำะในกำรทดสอบได้น่ำใบเตยปำหนัน 1 ใบ มำแบ่งเป็น 

3 ส่วน ได้แก่  โคนใบ  กลำงใบ  และปลำยใบ  โดยในกำรทดสอบได้สุ่มใบเตยปำหนัน ใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อม

สีธรรมชำติ มีควำมเหนียวเฉลี ยอยู่ที  42.06 นิวตัน  ใบเตยปำหนันที ย้อมสีเขียวจำกใบหูกวำง อุณหภูมิ 60 องศำ

เซลเซียส มีควำมเหนยีวเฉลี ยอยู่ที  36.62 นวิตัน  อุณหภูม ิ80 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลี ยอยู่ที  56.24 นิวตัน 

และอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลี ยอยู่ที  36.27 นิวตัน  ใบเตยปำหนันที ย้อมสีน้่ำตำลจำกกำแฟ 

อุณหภูม ิ60 องศำเซลเซียส มคีวำมเหนยีวเฉลี ยอยู่ที  34.82 นวิตัน  อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มีควำมเหนียวเฉลี ย

อยู่ที  56.09 นวิตัน  และอุณหภูม ิ100 องศำเซลเซียส มคีวำมเหนยีวเฉลี ยอยู่ที  39.16 นวิตัน  
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 ผลวิจัยพบว่ำ ใบเตยปำหนันที มีควำมเหนียวมำก คือ ใบเตยปำหนันที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส  เมื อ

เปรียบเทียบกับคำ่เฉลี ยใบเตยปำหนันกอ่นยอ้มกับใบเตยปำหนันที ย้อมด้วยสีจำกใบหูกวำง มีค่ำควำมเหนียวแตกต่ำง

กัน คือ 14.18 นิวตัน และเปรียบเทียบค่ำเฉลี ยใบเตยปำหนันก่อนย้อมกับใบเตยปำหนันที ย้อมด้วยสีจำกกำแฟ มีค่ำ

ควำมเหนยีวแตกตำ่งกัน คือ 14.03 นวิตัน   
 

วิจารณ์และสรุปผล 

  กำรวิจัยได้ด่ำเนินกำรตำมขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆ ที ได้ศึกษำมำจำกทฤษฎีและงำนวิจัยที เกี ยวข้องได้

สรุปผลของกำรทดลอง ซึ งมีรำยละเอยีดดังนี้ 

   1. วิเคราะห์ผลและวิจารณ์ผล 

    วิเคราะห์ผล 

    1) วเิครำะห์ผลจำกกำรเตรียมใบเตยปำหนันกอ่นยอ้มสี 

    จำกกำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำ ใบเตยปำหนันมีสีสว่ำงขึ้น แต่

ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบิด ท่ำให้เสียรูปทรง ไม่เหมำะส่ำหรับใช้ท่ำจักสำน จึงใช้กำรย้อมสีโดยไม่ต้อง

ผ่ำนกำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำว 

    2) วิเครำะห์ผลกำรย้อมสีเตยปำหนัน เพื อศึกษำปัจจัยที ใช้ สภำวะค่ำ  pH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ 

ประกอบด้วย ค่ำ pH 2, 4 และ 6 กำรย้อมที มีคำ่ PH ของน่้ำสเีป็น กรด จะชว่ยให้กำรยอ้มเตยปำหนันติดสีย้อมได้มำก

ขึน้ตำมล่ำดับ 

    3) วเิครำะห์ผลจำกกำรยอ้มใบเตยปำหนันด้วยสยีอ้มธรรมชำติ 

    กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติจำกใบหูกวำง โดยปรับสภำพน้่ำย้อม พบว่ำ ที อุณหภูม ิ

60 องศำเซลเซียส สีที ติดใบเตยปำหนันจะติดเข้มกว่ำสีใบเตยปำหนันที ย้อมดว้ยอุณหภูม ิ80 และ 100 องศำเซลเซียส 

เพยีงเล็กน้อยจำกกำรใชส้ำยตำดู แตไ่มม่คีวำมแตกตำ่งกันทำงสถิติ  กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีย้อมธรรมชำติจำก

กำแฟ โดยปรับสภำพน่้ำยอ้ม พบว่ำ ที อุณหภูม ิ100 องศำเซลเซียส สีที ติดใบเตยปำหนันจะติดเข้มกว่ำสีใบเตยปำหนัน

ที ย้อมดว้ยอุณหภูม ิ60 และ 80 องศำเซลเซียส  เพียงเล็กน้อยจำกกำรใชส้ำยตำดู แตไ่มม่คีวำมแตกตำ่งกันทำงสถิติ 

    4) วเิครำะห์ผลจำกกำรทดสอบกำรวัดคำ่สี 

    จำกกำรทดสอบกำรวัดสี พบว่ำกำรย้อมสีเตยปำหนันจำกใบหูกวำงที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส มี

ควำมเข้มของสีอยู่ที  4.237 ดีที สุด  และกำรย้อมสีเตยปำหนันจำกกำแฟ ที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส ค่ำควำมเข้ม

ของสอียู่ที  3.172 ดีที สุด จำกอุณหภูมิกำรย้อมขำ้งต้นจะให้ควำมเข้มของสีที ดีที สุด และกำรวิเครำะห์ ANOVA  พบว่ำ 

ค่ำ L*  ค่ำ a*  ค่ำ b* และค่ำควำมเข้มของสีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ดังนั้นเมื ออุณหภูมิต่ำงกันค่ำควำมเข้ม

ของส ีCV-SWL ไมแ่ตกตำ่งกัน 

    5) วเิครำะห์ผลจำกกำรทดสอบควำมคงทนของสตีอ่แสง 

    จำกกำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสง พบว่ำ ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติจำกใบหู

กวำงที อุณหภูมิ  60 และ 80 องศำเซลเซียส มีกำรเปลี ยนแปลงน้อยกว่ำ อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ที มีกำร

เปลี ยนแปลงอยู่ในระดับที  3 อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง และใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีจำกกำแฟที อุณหภูมิ 60 และ 

80 องศำเซลเซียส มีกำรเปลี ยนแปลงน้อยกว่ำ อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส  ที มีกำรเปลี ยนแปลงมำกอยู่ในระดับที  

2/3 อยู่ในเกณฑ์ต ่ำ ซึ งควำมคงทนของสขีึน้กับวัสดุให้สธีรรมชำติแต่ละชนดิไม่เท่ำกัน 
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 6) วเิครำะห์ผลจำกกำรทดสอบควำมเหนยีว 

     จำกกำรทดสอบควำมเหนียว พบว่ำ ใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีจำกใบหูกวำงที อุณหภูมิ 80 

องศำเซลเซียส มีค่ำควำมเหนียวมำกกว่ำใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อมสี อยู่ที  14.18 นิวตัน  และใบเตยปำหนันที 

ผ่ำนกำรยอ้มสีจำกกำแฟที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส มคี่ำควำมเหนยีวมำกกวำ่ใบเตยปำหนันที ไม่ผ่ำนกำรย้อมส ีอยู่

ที  14.03 นิวตัน ซึ งในกำรย้อมที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส ให้ควำมร้อนในระดับปำนกลำง จึงท่ำให้มีควำมเหนียว

ดีกวำ่อุณหภูม ิ60 และ 100 องศำเซลเซียส 
 

วิจารณ์ผล 
   ผลที ได้จำกกำรวิจัย กำรย้อมใบเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ พบว่ำ กำรย้อมใบเตยปำหนันสีย้อมธรรมชำติ

ตดิสไีด้ยำกกวำ่กำรยอ้มด้วยสสีังเครำะห์ กำรย้อมสธีรรมชำติให้ติดสีได้ ต้องใชเ้วลำมำกกว่ำกำรยอ้มด้วยสสีังเครำะห์ 

ซึ งกลุ่มที ย้อมเตยปำหนันด้วยสีสังเครำะห์ใช้เวลำในกำรย้อมโดยประมำณ 1 ชั วโมง แต่กำรย้อมด้วยสีธรรมชำติจำก

ผลวจิัยใช้เวลำอย่ำงน้อย 4 ชั วโมงและถ้ำจะให้ติดสีมำกขึ้นต้องใช้เวลำเพิ มขึ้น ผลงำนวิจัยมีข้อแตกต่ำงกับงำนวิจัยที 

เกี ยวข้อง และบำงชนิดให้ควำมเข้มของสไีมเ่หมอืนกับงำนวิจัยที เกี ยวข้องดังนี้ 

   ใบหูกวำงและกำแฟ เมื อท่ำกำรย้อมในน้่ำที มีค่ำ pH 2 ที อุณหภูมิ 60  80  และ 100 องศำเซลเซียส ใบหู

กวำงได้สีเขียว กำแฟได้สีน้่ำตำล โดยย้อมใบหูกวำงและกำแฟในสภำวะกรดท่ำให้ใบเตยปำหนันมีสำมำรถดูดกลืนสี

และท่ำให้มีสสีม ่ำเสมอ  ซึ งมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ระมัด โชชัย [2] ที ศึกษำเรื องกำรย้อมสีเส้นด้ำยฝ้ำยด้วย

สีย้อมธรรมชำติจำกใบและเปลือกต้นมะม่วงส่ำหรับอุตสำหกรรมครอบครัว พบว่ำ เปลือกมะม่วงมีปริมำณแทนนิน 

และสำรฟีนอลิกท้ังหมดมำกกว่ำในใบมะม่วง  ท่ำให้น้่ำย้อมสีจำกเปลือกมะม่วงมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย สำมำรถ

ดูดกลนืแสงมำกที สุดในชว่งคลื นสนี้่ำเงิน  

   กำรสกัดสีจำกใบหูกวำงท่ำกำรย้อมที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 60 นำที ซึ งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ ขนษิฐำ เจริญลำภ และคณะ [4] ที ศึกษำสิ งทอสร้ำงสรรค์ดว้ยสีย้อมธรรมชำติจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรใน

กำรย้อมสธีรรมชำติดว้ยกำกกำแฟ โดยภำวะที เหมำะสมในกำรสกัดกำกกำแฟคือใช้กำกกำแฟ 20 กรัม โซเดียมไฮดร

อกไซด์ 0.4 กรัมตอ่น่้ำ 100 มลิลลิิตร ที อุณหภูม ิ100 องศำเซลเซียส นำน 60 นำที  

   กำรสกัดสจีำกกำแฟและกำรย้อมสีธรรมชำติไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ขนิษฐำ เจริญลำภ และคณะ  [4] 

ที พบวำ่ภำวะที เหมำะสมในกำรยอ้มด้วยน่้ำสทีี สกัดจำกกำกกำแฟในกำรมัดย้อมผ้ำฝ้ำย คือ อัตรำส่วนของน้่ำสีต่อน้่ำ 

150:100 มลิลลิิตร อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส ระยะเวลำยอ้ม 60 นำที แต่ในกำรย้อมใบเตยปำหนันเวลำที ใช้ย้อม 4 

ชั วโมง  เนื องจำกผ้ำฝ้ำยมลีักษณะเป็นผ้ำทอที ผ่ำนกระบวนกำรเตรียมสิ งทอซึ งส่งผลให้มีควำมสำมำรถในกำรดูดซึม

ได้ดี แต่ส่ำหรับใบเตยปำหนันเป็นกำรน่ำพืชมำย้อมโดยตรง ซึ งใบยังคงมีขี้ผึ้ง / เปกตินเป็นส่วนประกอบท่ำให้

คุณสมบัตใินกำรดูดซึมต ่ำกว่ำผ้ำฝ้ำย 

   กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงของใบเตยปำหนันด้วยกำรย้อมสีธรรมชำติ กำรทดสอบสีต่อแสงของ

ใบเตยปำหนันอยู่ในระดับดี ซึ งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัชชำ หัทยำนำนนท์ และประพำฬภรณ์ ธีรมงคล [5] กำร

ย้อมผ้ำไหมด้วยสีธรรมชำติจำกใบชมพู่มะเหมี ยว ผลจำกกำรทดสอบควำมคงทนต่อกำรซักและทนต่อแสงแดดด้วย

มำตรฐำน AATCC พบวำ่ผ้ำไหมมีควำมคงทนของสีต่อกำรซักและควำมคงทนของสตีอ่แสงในระดับดี 
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สรุปผล  
   จำกวัตถุประสงค์ที ก่ำหนดไว้เพื อศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ เพื อพัฒนำรูปแบบ

ผลิตภัณฑ ์และ เพื อทดสอบควำมพึ งพอใจของผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีน่ำผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและกำรทดสอบ

ควำมคงทนของสตีอ่แสงสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

  1. กำรศึกษำกำรเตรียมเตยปำหนันก่อนย้อม กำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำวของใบเตยปำหนัน พบว่ำ 

ใบเตยปำหนันมีสสีวำ่งขึ้น แต่ลักษณะผิวของใบเตยปำหนันแตกและบดิ ท่ำให้เสียรูปทรง ไมเ่หมำะส่ำหรับใชท่้ำจักสำน 

จึงใช้กำรย้อมสโีดยไม่ต้องผ่ำนกำรขจัดสิ งสกปรกและกำรฟอกขำว 

  2. กำรศึกษำสภำวะค่ำ pH ของน้่ำย้อม 3 ระดับ พบว่ำกำรย้อมในสภำวะน้่ำย้อมมีค่ำ pH 2 ท่ำให้สีย้อมติด

ใบเตยปำหนันมำกกวำ่ pH 4 และ6 สรุปได้ว่ำกำรย้อมในสภำวะที เป็นกรดกำรติดสีของเตยปำหนันได้ดกีว่ำ 

  3. กำรศึกษำกระบวนกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีธรรมชำติ กำรศึกษำวิธีกำรย้อมเตยปำหนันด้วยสีย้อม

ธรรมชำติที อุณหภูมิต่ำงกัน 60, 80 และ 100 องศำเซลซียล พบว่ำควำมเข้มของสีโดยเฉลี ยในแต่ละชนิดไม่มีควำม

แตกตำ่งกันทำงสถิติอยำ่งมีนัยส่ำคัญ 

  4. กำรทดสอบควำมคงทนของสีย้อมธรรมชำติต่อแสง กำรน่ำใบเตยปำหนันที ผ่ำนกำรย้อมสีธรรมชำติ มำ

ทดสอบควำมคงทนของสตีอ่แสง ผลสรุปอยู่ในระดับที ยอมรับได้ อยู่ในระดับปำนกลำงและดี 
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ผลของสารสกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอน  ม์เอสเทอเรสใน ข่หอยเชอรี่ 

Effect of Plant Extracts on Esterase Activity in Egg of Golden Apple Snail 

(Pomacea canaliculata Lamarck) 

กอบกุล นงนุช1* 

Khobkul Nongnutch1* 

บทคัดย่อ 

 สำรสกัดจำกพชืต่อกำรเปลี ยนแปลงระดับเอนไซม์เอสเทอเรสในไข่หอยเชอรี (Pomace canaliculata Lamarck)  

โดยศึกษำผลจำกสำรสกัดจำกใบสำบเสือ (Chromolaena ordorata (L)) ต่อระดับกำรเปลี ยนแปลงเอนไซม์เอสเทอเรส

ในไข่หอยเชอรี  เปรียบเทียบกับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย(Sapindus emarginatus Vahl) โดยวิธีซอกตเ์ลทด้วยตัวท่ำ

ละลำยเอทำนอล 95% โดยน่ำมำทดสอบในไข่หอยเชอรี อำยุ 1 3 5 และ 7 วัน ด้วยวิธีกำรจุ่มสำรสกัดเป็นเวลำ 5 10 

15 20 และ 30 นำที พบว่ำสำรสกัดจำกสำบเสือมีผลต่อระดับเอนไซม์เอสเทอเรสในไข่หอยอำยุ 1 วัน ที ระดับควำม

เข้มข้น 0.5-1.8 % w/v มรีะดับเอนไซม์เอสเทอเรสลดลง 1.5-2.0 เท่ำ ส่วนไข่อำยุ 3-7 วัน ระดับเอนไซม์เอสเทอเรส

ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อน่ำมำเปรียบเทียบกับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย พบว่ำท่ำให้ไข่หอย

อำยุ 1 3 5 และ 7 วันที ระดับควำมเข้มข้น 1.0-2.5% w/v มรีะดับเอนไซม์เอสเทอเรสลดลงประมำณ 1.2-2.4 เท่ำ 

ค าส าคัญ: สำรสกัดจำกพชื  เอนไซมเ์อสเทอเรส  ไข่หอยเชอรี  

Abstract 

 The effects of Chromolaena ordorata (L) extracts on esterase in various ages of the golden apple snail 

(Pomacea canaliculata Lamarck) eggs. The soxhlet’s extraction method using 95% ethanol as solvent was 

performed. The various egg ages 1 3 5 and 7 days old were individually dipped into various concentrated crude 

extracts for 5 10 15 20 and 30 minutes and the evaluation of invitro enzyme study was done after exposure. 

The 1 day old eggs exhibited 1.5 – 2.0 fold inhibited in esterase against 0.5-1.8 % w/v Chromolaena ordorata 

(L) extracts on the other hand, the 3-7 day old eggs showed no significant difference of both esterase activity. 

The tea seed at extracts 1.0-2.5 % w/v indicated 1.2-2.4 fold inhibited esterase but there was no significant 

difference. 

Keywords: Plant extracts Esterase Activity Egg of Golden apple snail 

  

                                                 
1 วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

47160 
1 Science and Mathematics, Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Sakonnakhon Campus, 

Sakonnakhon Province 47160 
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บทน า 
 อดีตจนถึงปัจจุบัน หอยเชอรี  (Golden apple snail) เป็นที รู้จักของกลุ่มประเทศที ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็น

อย่ำงดี โดยเฉพำะประเทศที อยู่ในภูมิภำคที เป็นเขตร้อนช้ืน เช่น ประเทศไทย พบว่ำกลุ่มเกษตรกรไทยประสบปัญหำกับ

ศัตรูข้ำวเพิ มขึน้ในชว่งท่ำนำไถหวำ่นบริเวณพื้นที ลุม่น้่ำ หรือพื้นที น้่ำท่วม ซึ งสำเหตุหนึ งมำจำกกำรระบำดของหอยเชอรี ที 

สำมำรถแพร่พันธ์ุได้ในเวลำอันรวดเร็วและปริมำณมำก เนื องจำกหอยเชอรี วำงไข่ในแต่ละคร้ังประมำณ 200-3,000 ฟอง

ต่อหนึ งกลุ่มไข่ สำมำรถวำงไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพำะช่วงเดือนที ร้อนและฝนตกชุก กำรระบำดของหอยเชอรี ท่ำควำม

เสียหำยให้กับชำวนำไทยอย่ำงมำก ซึ งเป็นเหตุจูงใจให้ชำวนำไทยหันมำใช้สำรเคมีในกำรก่ำจัดหอยมำกขึ้น ซึ งส่วนมำก

สำรเคมีที ใช้ก่ำจัดหอยจะส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม สิ งมีชีวิตในนำข้ำว เช่น กุ้ง ปู ปลำ และสิ งมีชีวิตที ท่ำหน้ำที เป็น 

ผู้ย่อยสลำย ส่งผลตอ่ห่วงโซ่อำหำรของสิ งมชีวีติ ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นผลกระทบที มีต่อสิ งแวดล้อมจำกกำรใช้สำรเคมีใน

กำรก่ำจัดหอย จึงได้ศึกษำวธีิกำรใชส้ำรสกัดจำกธรรมชำติก่ำจัดหอยเชอรี ในระยะที เป็นไข่หอยเพื อลดประชำกรของหอย

ตัง้แตร่ะยะเริ มตน้ โดยท่ำกำรศึกษำกำรเปลี ยนแปลงระดับเอนไซม์เอสเทอเรสที มีผลต่อกำรผสมพันธ์ุและกำรพัฒนำของ

รังไข่ และมีผลต่อกำรเจริญของไข่หอยเชอรี  จำกผลของสำรสกัดจำกพืชท้องถิ น ได้แก่ สำบเสือ (Chromolaena ordorata 

(L)) และผลมะค่ำดีควำย (Sapindus emarginatus Vahl) ศึกษำระดับควำมเป็นพิษที มีต่อกำรฟักของไข่หอยเชอรี  เพื อน่ำ

ข้อมูลไปใชใ้นกำรพัฒนำสำรสกัดที เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อมตอ่ไป 
 

วิธีการวจิัย 
   คัดเลอืกไข่หอยที ใชใ้นกำรทดสอบกับสำรสกัดจำกสำบเสอื และผลมะคำ่ดีควำย โดยคัดเลอืกกลุ่มไข่หอยที 

สมบูรณ์และมีขนำดใกล้เคียงกนัไว้เป็นกลุ่มๆ จำกนัน้ใชก้ะละมงัใบใหญ่ ใส่น่้ำประปำที ปรำศจำกคลอรีนและใชต้ำข่ำย

พลำสตกิวำงบนปำกกะละมังส่ำหรับเป็นที วำงไข่หอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรี  

หลังกำรทดสอบ 

เก็บไข่หอยเชอรี อำยุ 1 วัน 

คัดเลอืกไข่หอยที จะใชท้ดสอบจำกสำรสกัดจำกสำบเสอื 

เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรี  เตรียมภำชนะส่ำหรับวำงไข่หอยเชอรี เพื อรอ

ชว่งอำยุไข่ที ใชท้ดสอบ 

ทดสอบกับสำรสกัดจำกพชื 
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 น่ำตัวอย่ำงพืช ได้แก่ สำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย น่ำไปตำกแห้ง จำกนั้นบดให้ละเอียด น่ำไปสกัดสำรโดยวิธี

ของ [1] และดัดแปลงวิธีของ [2] สกัดสำรด้วยวิธีกำรสกัดซอกซ์เลต (Soxhlet extraction) ที อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส 

โดยใช้ตัวอย่ำงพืชที บดละเอียด 30 กรัม แอลกอฮอล์ 95% ปริมำตร 300 มิลลิลิตรเป็นตัวท่ำละลำย ใช้เวลำ 8 ชั วโมง 

จำกนั้นน่ำสำรที สกัดได้ไประเหยตัวท่ำละลำยออกด้วยเครื องระเหยสุญญำกำศ น่ำไปอบแห้งที อุณหภูมิ 70 องศำ

เซลเซียส เก็บส่วนที ได้จำกกำรระเหยที มีลักษณะข้นไวที้ อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียสเพื อน่ำไปทดสอบขั้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรทดสอบหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรไมฟ่ักของไข่หอยเชอรี เมื อสัมผัสกับสำรสกัดสำบเสอื และผลมะค่ำดีควำย 

ทดสอบประสิทธิภำพสำรสกัดจำกสำบเสอืและผลมะค่ำดีควำย โดยวธีิซอกซ์เลต มีแอลกอฮอล์ 95% เป็นตัวท่ำ

ละลำยและหำค่ำเปอร์เซ็นตก์ำรไมฟ่ักของไข่หอยเชอรี จำกกำรสัมผัสสำรสกัดสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำย ที ระดับควำม

เข้มข้นของสำรสกัด 6 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 1.8 และ 2.5 % W/V และที ระยะเวลำในกำรสัมผัสสำร 5 ช่วงเวลำ คือ 

5, 10, 15, 20 และ 30 นำที  เพื อหำระดับควำมเข้มข้นและชว่งเวลำสัมผัสที เหมำะสมเพื อน่ำไปศกึษำระดับเอนไซม์ท่ำลำย

พษิตอ่ไป 

ศกึษำแอคติวิตีของเอนไซม์เอสเทอเรส  

 ศกึษำแอคติวิตีของเอนไซม์เอสเทอเรส โดยท่ำกำรศกึษำสองปัจจัยคอื  

ปัจจัยที  1 อำยุของไข่หอยที สัมผสัสำร มี 4 ระดับอำยุคือ 1, 3, 5, และ 7 วัน 

ปัจจัยที  2 ระดับควำมเข้มข้นของสำรสกัด 6 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 1.8 และ 2.5 % W/V 

ท่ำกำรตรวจวัดระดับเอนไซม์เอสเทอเรส ดัดแปลงจำกวธีิของ [3] โดยใชเ้ครื องสเปกโตรโฟโตมเิตอร์ที ควำม

ยำวคลื น 400 นำโนเมตร เพื อตรวจวัดค่ำดูดกลนืแสงของ paranitrophenol  โดยเอนไซมเ์อสเทอเรสจะเป็นตัวเร่ง

ปฏกิิริยำไฮโดรไลซิสของสำรตัง้ตน้ คือ paranitrophenol acetate (PNPA) ไปเป็น paranitrophenol 

  

น่ำตัวอยำ่งสำรสกัดไปผึ งแหง้ 

บดให้ละเอียด 

สกัดโดยซอกซ์เลต (Soxhlet extraction) ที อุณหภูมิ 70 C ใชเ้วลำ 8 ชั วโมง 

น่ำสำรที สกัดได้ไประเหยดว้ยเครื องระเหยสุญญำกำศ 

สำรสกัดหยำบ 
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ผลการวิจัย 
ผลของสำรสกัดจำกสำบเสือ และผลมะค่ำดีควำยต่อเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี  จำกกำรทดลอง

พบว่ำผลของระยะเวลำกำรจุ่มสำรสกัด ไม่มีผลต่อกำรฟักของไข่หอยเชอรี  (p< 0.05) ดังแสดงในตำรำงที  1 และ

ตำรำงที  2 
 

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี ยส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำนของกำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี หลังจำกได้รับสำรสกัดจำกสำบเสือที ระดับ

ควำมเข้มข้นตำ่งกัน ในเวลำ 5 10 20 และ 30 นำที 

ควำมเข้มข้น 

ของสำรสกัด 

 (%w/v) 

กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี  (%) 

ระยะเวลำกำรจุ่มสำร (นำที) 

5 10 15 20 30 

0.0* 38.08±14.04 31.94±22.88 37.82±16.08 43.83±17.13 48.30±11.57 

0.3 61.67±12.01 60.45±14.90 63.23±15.0 64.53±10.15 70.56±7.42 

0.5 71.81±10.37 81.05±6.02 83.63±4.59 75.32±10.10 80.93±15.49 

0.9 87.26±5.97 90.77±4.45 87.71±6.91 89.92±4.84 94.40±3.75 

1.2 90.02±4.52 91.75±4.17 91.47±3.89 92.44±4.03 95.93±3.67 

1.8 95.5±3.33 97.07±2.66 96.72±5.35 96.69±3.26 98.47±1.44 

*  ชุดควบคุม (น้่ำปรำศจำกคลอรีน) 
 

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี ยส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำนของกำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี หลังจำกได้รับสำรสกัดจำกผลมะค่ำดีควำย

ที ระดับควำมเข้มข้นตำ่งกัน ในเวลำ 5 10 20 และ 30 นำที 

ควำมเข้มข้น 

ของสำรสกัด 

 (%w/v) 

กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี  (%) 

ระยะเวลำกำรจุ่มสำร (นำที) 

5 10 15 20 30 

0.0* 45.27±20.17 51.97±14.49 53.60±10.75 48.13±15.77 43.48±15.42 

0.5 66.59±11.92 70.12±11.88 81.29±6.85 66.76±10.62 71.79±7.89 

1.0 72.92±12.95 80.83±9.07 84.85±8.92 83.81±15.19 80.89±7.25 

1.5 81.53±8.22 81.42±6.93 89.99±9.56 91.93±8.56 95.12±6.71 

2.0 92.99±7.68 83.77±9.51 93.05±6.5 94.83±8.95 92.66±5.02 

2.5 90.51±9.49 92.97±9.74 95.71±3.04 94.56±6.62 94.17±8.47 

*  ชุดควบคุม (น้่ำปรำศจำกคลอรีน) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

จำกกำรศึกษำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟักของไข่หอยเชอรี  โดยศึกษำปัจจัยร่วมระหว่ำงระยะเวลำในกำรจุ่มสำร

สกัด 5 ระดับเวลำ คือ 5 10 15 20 และ 30 นำที และปัจจัยควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำกสำบเสือ คือ 0 0.3 0.6 0.9 

1.2 และ 1.8 %w/v และผลมะค่ำดีควำย คือ 0 0.5 1.0 1.5 1.5 และ 2.5 %w/v ตำมล่ำดับ พบว่ำเปอร์เซ็นต์กำรไม่ฟัก

ของไข่หอยเชอรี มีคำ่ไมแ่ตกตำ่งกันอย่ำงมนีัยส่ำคัญ (p < 0.05) ซึ งสอดคล้องกับ [4]ท่ำกำรศกึษำผลของสำรสกัดจำก

พืชท้องถิ น ได้แก่ สำบเสือ ไมยรำบ ที มีฤทธ์ิต่อระดับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในหอยเชอรี  พบว่ำ สำรสกัด
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จำกสำบเสือ มีฤทธ์ิยับยั้งระดับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในหอยเชอรี ได้ และเมื อน่ำไข่หอยเชอรี ที ผ่ำนกำรจุ่ม

สำรสกัดที ระยะเวลำ 30 นำที ไปตรวจวัดระดับเอนไซม์เอสเทอเรส พบว่ำ ระยะเวลำที ไข่หอยสัมผัสสำรสกัดจำก

สำบเสือและผลมะค่ำดีควำย ส่งผลให้เกิดกำรแพร่ผ่ำนของสำรเข้ำสู่รูพรุนของเปลือกไข่ได้มำก จึงท่ำให้เปอร์เซ็นต์

กำรไม่ฟักของไข่หอยเพิ มขึ้น  
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก ื้อเครื่องส าอางสมุน พรในตลาดแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย 

Factors Affecting Cosmetic Consumption Purchasing Behaviors in Mae Sai  

Market, Chiang Rai Province 

ณภัทร์ ชัยวรรณ์1* 

Naphat Chaiwan1* 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำในคร้ังน้ี เพื อศกึษำและวเิครำะห์ปัจจัยพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพร และทัศนคติ

ของผู้บริโภคที มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย จังหวัดเชยีงรำย โดยสอบถำม

ตัวอยำ่งจ่ำนวน 250 ตัวอยำ่ง โดยใชส้ถิตพิรรณนำ จัดล่ำดับควำมส่ำคัญด้วยมำตรำวัดของลิเคิร์ท และกำรวิเครำะห์

ข้อมูลหำควำมสัมพันธ์ ด้วยคำ่สถิตไิคสแควร์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ข้อมูลทั วไปของนักท่องเที ยวที เดินทำงมำเลือกซื้อ

สินค้ำในตลำดแมส่ำย พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี โสดและสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ

ธุรกิจ มรีำยได้เฉลี ยตอ่เดอืนอยู่ระหว่ำง 20,000–30,000  บำท และมีแหล่งที อยู่นอกพื้นที อ่ำเภอแม่สำย ส่วนใหญ่มี

กำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรแบบผลิตภัณฑบ่์ำรุงผิวพรรณ ขัดตัว เช่น สบู ่และผงขัดตัว ด้ ำ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์

ระหว่ำงข้อมูลทั วไปกับพฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ด้วยวิธีกำรทดสอบค่ำไคสแควร์ 

ที ระดับควำมเชื อมั นร้อยละ 95 (α = 0.05) พบวำ่ เพศมผีลตอ่ควำมถี ในค่ำใช้จ่ำยตอ่คร้ังในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำง

สมุนไพรในตลำดแมส่ำย ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.039 และอำยุมีผลต่อผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพร

ในตลำดแมส่ำย ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.009  

ค าส าคัญ: เครื องส่ำอำงสมุนไพร, ตลำดแมส่ำย 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 สำขำธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
1 Agribusiness, Faculty of Agriculture Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200 
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Abstract  

 The purpose of this study is study purchasing behavior, analyze the effective factor and customer’s 

attitude in herbal cosmetics purchasing in Mae Sai market, Chiang Rai province. The process of the study is done 

by using questionnaires and 250 samples to analyze data by descriptive statistics, prioritized by Likert rating 

scale and use Chi – square to find the relationship between general information and the cosmetics purchasing 

behavior in Mae Sai market. The study can be concluded that the most of sample is the woman tourist between 

31-40 years of age, occupation merchandize or own business, average income per month about 
20,000-30,000 bath, marital status are single and married, the sample’s habitat is outside Mae Sai district. 

The highest consumed product is herbal skincare such as soap and scrub. The relation between general 

information and purchasing behavior of buying herbal cosmetics in Mae Sai market by Chi - square test at 95% 

confidential level  (α = 0.05) found that the consumers’ gender effect to herbal cosmetics buying frequency has 

purchasing expense is 0.039 confidential level. And consumers’ age also have effect to the cosmetics 

purchasing consideration at 0.009 confidential level. 

Keywords: herbal cosmetics, Mae Sai market 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งเพำะปลูกสมุนไพรที ส่ำคัญหลำยชนิด สมุนไพรถือได้ว่ำมีเป็นพืชที มีสรรพคุณให้ประโยชน์

ต่อร่ำงกำย และสำมำรถหำได้ง่ำยตำมท้องตลำด สมุนไพรไทยนั้นไม่ได้เพียงแต่น่ำมำใช้ในกำรรักษำด้ำนกำรแพทย์แผน

ไทยเพียงเท่ำนั้น แต่สมุนไพรน่ำสำมำรถไปต่อยอดทำงธุรกิจโดยกำรน่ำสมุนไพรส่ำหรับเพื อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 

หนึ งในนัน้คือ ธุรกิจเครื องส่ำอำงสมุนไพร ที มีควำมปลอดภัยและต้นทุนต ่ำ ปัจจุบันธุรกิจเครื องส่ำอำงได้รับควำมนิยมใน

ประเทศไทย จำกกำรพยำกรณ์ของศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยพบว่ำ ธุรกิจที เป็นดำว

รุ่งในปี 2561 โดยหนึ งในสิบของธุรกิจดำวรุ่งคือ ธุรกิจเครื องส่ำอำงและครีมบ่ำรุงผิว เนื องจำกทุกคนเริ มให้ควำมสนใจกับ

กำรรักสุขภำพ และใส่ใจกับกำรดูแลร่ำงกำยของตนเองท้ังด้ำนควำมงำมภำยนอกและภำยใน ผู้จัดกำร (2561) 

อุตสำหกรรมควำมงำมในประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื องโดยทำงบริษัทยูบีเอ็ม (เอเชีย) ประเทศไทยจ่ำกัด 

กล่ำวว่ำ 20ปีที ผ่ำนมำ มีกำรเติบโต 4.5% ต่อปีและคำดว่ำจะเติบโตขึ้น 3-6% ต่อปี โดยรำยได้ในปี 2559 ตลำดควำม

งำมไทย มมีูลค่ำที  2.6 แสนล้ำนบำท และเพิ มขึน้ในปี 2560 อยู่ที มูลค่ำ 2.8 แสนล้ำนบำท สำวิตรี รินวงษ์ (2560) และใน

ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจเครื องส่ำอำงอยู่ประมำณ 1,800 รำย ด้วยมูลค่ำทุนจดทะเบียนนิติบุคคลกว่ำ 11,000 ล้ำน

บำท โดยในจ่ำนวน นักธุรกิจควำมงำมเป็นประเภทธุรกิจ SMEs ถึง 90% และแนวโนม้จะขยำยตัวเพิ มมำกขึ้นในอนำคต ใน

ภำคเหนอืมขีนำด 6.2% ซึ งล้วนเป็นแหล่งวัตถุดิบ กำรค้ำ กำรท่องเที ยว และนคิมอุตสำหกรรมสำวติรี รินวงษ์ (2560) 

ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในจังหวัดเชยีงรำยเป็นจังหวัดที ติดตอ่กับประเทศเมยีนมำ ท่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สร้ำง

รำยได้ให้ประชำชนสำมำรถจับจ่ำยใชส้อยสินค้ำอุปโภคบริโภคได้มำกขึ้น จำกสถิติมูลค่ำสินค้ำส่งออกและน่ำเข้ำผ่ำนด่ำน

ศุลกำกรในภำคเหนือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (2561) พบว่ำมูลค่ำสินค้ำน่ำเข้ำด้ำนกำรค้ำชำยแดนกับเมียนมำ  
ปี 2560 มีมูลค่ำ 6,171.4 ล้ำนบำท เพิ มขึ้นเมื อเทียบจำกปี 2559 มีมูลค่ำอยู่ที  5,120.9 ล้ำนบำท  ซึ งจุดกลำงที มีกำร

ค้ำขำยกับระหว่ำงประเทศที ส่ำคัญที หนึ งคือ อ่ำเภอแม่สำย อ่ำเภอแม่สำยมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื อนบ้ำนอย่ำง

ประชำกรในจังหวัดท่ำขี้เหล็กและจังหวัดใกล้เคียงของประเทศเมียนมำ ท่ำให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนแลกเปลี ยนสินค้ำของ
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ผู้คนท้ังสองประเทศโดยเกิดตลำดที เป็นจุดกำรค้ำท้ังน่ำเข้ำและส่งออกสินค้ำหลำกหลำยประเภทในอ่ำเภอแม่สำย เรียกว่ำ

ตลำดแม่สำย ตลำดแม่สำยอยู่ฝั่งประเทศไทยติดบริเวณด่ำนพรมแดนอ่ำเภอ   แม่สำยโดยครอบคลุม 2 ตลำดเล็ก ๆ ที มี

ชื อวำ่ ตลำดดอยเวำและตลำดสำยลมจอย หนึ งสินค้ำที มีวำงจ่ำหนำ่ยคือ เครื องส่ำอำงสมุนไพร พบว่ำสินค้ำดังกล่ำวผลิต

ในประเทศไทยและน่ำเข้ำจำกประเทศเมยีนมำ โดยสินค้ำที ได้รับควำมนิยมเลือกซื้อส่วนมำกคือประเภทที ไว้ใช้ส่ำหรับกำร

ดูแลผิวหนำ้ที มีให้เลือกซื้อหลำกหลำยอย่ำงเช่น ที มีส่วนผสมของ ทำนำคำ ซึ งตรงกับปัจจุบันที ผู้บริโภคให้ควำมนิยมกับ

กำรใชเ้ครื องส่ำอำงที ผลิตจำกธรรมชำตแิละ  มสี่วนผสมของสมุนไพร แต่กำรแข่งขันทำงด้ำนตลำดเครื องส่ำอำงสมุนไพร

ในตลำดแม่สำย ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเครื องส่ำอำงส่วนใหญ่ขำยสินค้ำชนิดและยี ห้อเดียวกันท่ำให้ไม่เกิดควำมแตกต่ำง 

ซึ งผู้บริโภคสำมำรถที จะเลอืกซื้อสินค้ำและตอ่รองรำคำกับร้ำนค้ำได้ ไม่เพียงแต่ในตลำดแม่สำยในบริเวณใกล้เคียงตลำด

แม่สำยยังพบว่ำมีร้ำนที ขำยเครื องส่ำอำงโดยเฉพำะ ผู้ประกอบร้ำนค้ำเครื องส่ำอำงในตลำดแม่สำยอำจได้รับผลกระทบ

จำกกำรเลอืกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรของผู้บริโภคท่ำให้เกิดยอดขำยที ลดลงและเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

กำรศกึษำถึงพฤตกิรรมกำรเลอืกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัดเชียงรำย จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเครื องส่ำอำงในตลำดแม่สำย ให้รู้ถึงปัจจัยกำรเลือกซื้อของผู้บริโภคและวำงแผนกำรตลำด

เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัดเชยีงรำยตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของ

ผู้บริโภคที มีผลต่อ

พฤติกรรมในกำรเลือก

ซือ้เครื องส่ำอำง

สมุนไพรโดยหำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยเฉพำะบุคคลและ

พฤติกรรมกำรเลือกซือ้ 

(Chi-square) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทำง

กำรตลำด(4P’s) 

 (Likert rating scale) 

 

พฤติกรรมกำรเลือกซือ้

เครื องส่ำอำงสมุนไพรใน

ตลำดแมส่ำย จังหวัด

เชียงรำย 

(6Ws1H) 

 

ข้อมูลทั วไป 

-เพศ-อำยุ-สถำนภำพ 

-ระดับกำรศึกษำ 

-รำยได ้ 

-แหล่งที อยู่ปัจจุบัน 

(สถิตเิชิงพรรณนำ) 
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การเก บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกำรน่ำข้อมูลที เก็บ

รวบรวมจำกกำรแจกแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเป็นเครื องมือกำรเก็บข้อมูลจำกนักท่องเที ยวที เดินทำงมำ

เลอืกซือ้สนิค้ำในตลำด  แมส่ำย จังหวัดเชยีงรำย จ่ำนวน 250 รำย ดังนี้ 

ส่วนที  1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ อำชพี รำยได้เฉลี ยต่อเดือน 

แหลง่ที อยูอ่ำศัยในปัจจุบัน 

ส่วนที  2 ข้อมูลเกี ยวกับพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในลำดแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

ประกอบด้วย ประเภทสินค้ำในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรมำกที สุด เหตุผลของกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำง

สมุนไพร ผู้ที มีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ เวลำในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพร   แหล่งจ่ำหน่ำยเครื องส่ำอำง

สมุนไพร  ควำมถี ในกำรเลอืกซือ้จ่ำนวนชิ้นที ซือ้ในหนึ งเดอืน และค่ำใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพร 

ส่วนที  3 ข้อมูลเกี ยวกับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรใน

ตลำดแม่สำย ประกอบด้วย ด้ำนผลิตภัณฑ ์ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที จัดจ่ำหน่ำย ดำ้นส่งเสริมกำรขำย 

ส่วนที  4 ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

ทดสอบหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆที มีควำมเกี ยวข้องกัน เพื อจะได้ทรำบถึงตัวแปรอิสระที มีอิทธิพล

ตอ่ตัวแปรตำม 

โดยก่ำหนดตัวแปรที สง่ผลตอ่พฤติกรรมกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรของผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับคำ่ใชจ้่ำยแต่ละคร้ังในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชพีกับชว่งเวลำในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำด 

แมส่ำย  

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้กับคำ่ใชจ้่ำยแต่ละคร้ังในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแหลง่ที อยูปั่จจุบันช่วงเวลำในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

ท่ำกำรศกึษำทัศนคติของผู้บริโภคที มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัด

เชียงรำย ท่ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 4P’s ในด้ำนด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที จัด

จ่ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรขำย (ข้อมูลส่วนที  3) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำและจัดล่ำดับควำมส่ำคัญด้วย Likert Scale 

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง น้อย เกณฑ์กำรให้คะแนน 1-3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 3 = มำก 

    คะแนน 2 = ปำนกลำง 

    คะแนน 1 = น้อย 

ผลการศึกษา 

1. ศึกษาพฤตกิรรมการเลือก ื้อเครื่องส าอางสมุน พรจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเลือก ื้อสินค้า

ในตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ นักท่องเที ยวที เดินทำงมำเลือกซื้อสินค้ำเป็นผู้หญิง จ่ำนวน 139 รำย คิดเป็นร้อยละ 

55.60 ซึ งประชำกรเพศหญิงจะให้ควำมส่ำคัญในกำรดูแลรักษำตัวเอง มอีำยุเฉลี ยที มำเลือกซือ้สนิค้ำอยูใ่นช่วง 31–40 

ปี คิดเป็นร้อยละ 34.80 ซึ งชว่งอำยุดังกลำ่วเป็นช่วงวัยนักศกึษำจนถึงวัยท่ำงำนเป็นไปได้ว่ำเริ มมีรำยได้ มีก่ำลังทรัพย์
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ในกำรซื้อสินค้ำ สถำนภำพมีควำมเท่ำเทียมกัน สถำนภำพโสดและสมรสจ่ำนวน 117 รำย คิดเป็นร้อยละ 46.80 

เชน่เดียวกัน นักทอ่งเที ยวสว่นใหญ่ท่ำอำชพีธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำยได้น่ำสินค้ำจำกตลำดแมส่ำยไปขำยต่อ และน่ำไปเป็น

ของฝำกญำติพี น้อง จ่ำนวน 77 รำย คิดเป็นร้อยละ 30.80 รำยได้เฉลี ยต่อเดือนของนักท่องเที ยวเฉลี ยอยู่ที  20,001-

30,000 บำท จ่ำนวน 89 รำย คิดเป็นร้อยละ 35.60 เนื องจำกนักท่องเที ยวบำงส่วนมีอำชีพเกษตรกรที มีรำยได้เป็น

ชว่งของกำรออกผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีอำชีพเป็นนักเรียน/นักศกึษำที ยังไมส่ำมำรถหำรำยได้ด้วยตนเองได้ และ

ส่วนใหญ่เป็นนักทอ่งเที ยวจำกนอกพื้นที อ่ำเภอแม่สำยที เดินทำงมำเลอืกซือ้สนิค้ำ เป็นจ่ำนวน 210 รำย คิดเป็นร้อยละ 

84.00 โดยส่วนมำกเป็นนักทอ่งเที ยวจำกจังหวัด ล่ำปำง พะเยำ ภำคกลำงและทำงภำคใต้ เป็นต้น และมีแหล่งที อยู่ใน

อ่ำเภอแมส่ำย จ่ำนวน 40 รำย คิดเป็นร้อยละ 16.00 

2. ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือก ื้อเครื่องส าอางสมุน พรในตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

2.1 ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับคำ่ใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำง 

สมุนไพรในตลำดแมส่ำย ตั้งสมมตฐิำนดังน้ี 

H 0  : เพศไมม่คีวำมสัมพันธ์กับค่ำใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย 

H1 : เพศมคีวำมสัมพันธ์กับค่ำใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย 

ก่ำหนดให้ระดับควำมเชื อมั น 95% (α = 0.05) 

X
2 มีค่ำเท่ำกับ 6.508 ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.039  ซึ งมีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส่ำคัญ 0.05 เพรำะฉะนั้น จึง

ปฏิเสธ H 0  ที ระดับควำมเชื อมั น 95% แปลควำมหมำยได้ว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กับค่ำใช้จ่ำยต่อคร้ังในกำรซื้อ

เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย (ตำรำงที  1) 
 

ตารางที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับคำ่ใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย 

เพศ 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ ื้อ 

X
2  

ระดับ

นัยส าคัญ 
ต่ ากว่า  

300 บาท 

มากกว่า  

300 บาท ขึ้น ป 
รวม 

ชาย 
43 

(31.4) 

6 

(4.4) 

49 

(35.8) 

6.508 0.039 

หญงิ 
65 

(47.4) 

11 

(8.0) 

76 

(55.5) 

เพศที่สาม 
7 

(5.1) 

5 

(3.6) 

12 

(8.8) 

รวม 
115 

(83.9) 

22 

(16.1) 

137 

(137.0) 

2.2 ผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผู้ที่มสี่วนร่วมในการเลือก ื้อเครื่องส าอางสมุน พรใน

ตลาดแม่สาย ตัง้สมมตฐิำนดังน้ี 

H  : อำยุไมม่คีวำมสัมพันธ์กับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำด 

แมส่ำย 

H  : อำยุมคีวำมสัมพันธ์กับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย 

ก่ำหนดให้ระดับควำมเชื อมั น 95% (α = 0.05) 

0

1
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มีค่ำเท่ำกับ 13.445 ที ระดับนัยส่ำคัญ 0.009  ซึ งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส่ำคัญ 0.05 เพรำะฉะนั้น จึง

ปฏิเสธ H  ที ระดับควำมเชื อมั น 95% แปลควำมหมำยได้ว่ำ อำยุมีควำมสัมพันธ์กับผู้ที มีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ

เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย (ตำรำงที  2)  
 

ตารางที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย 

อาย ุ

ผู้ที่มสี่วนร่วมในการเลือก ื้อ 

 

ระดับ

นัยส าคัญ 
ตัวเองและ

ครอบครัว 

เพื่อน/พนักงานขาย/

สื่อโฆษณาและอื่น  
รวม 

15-20 ปี 
8 

(5.8) 

1 

(0.7) 

9 

(6.6) 

13.445 0.009 

21-30 ปี 
17 

(12.4) 

22 

(16.1) 

39 

(28.5) 

31-40 ป ี
32 

(23.4) 

16 

(11.7) 

48 

(35.0) 

41-50 ป ี
17 

(12.4) 

12 

(8.8) 

29 

(21.2) 

มากกว่า 50 ปี

ขึ้น ป 

11 

(8.0) 

1 

(0.7) 

12 

(8.8) 

รวม 
85 

(62) 

52 

(38) 

137 

(137.0) 

 

 จำกผลกำรศึกษำปัจจัยที มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย จังหวัด

เชียงรำย พบว่ำเพศมีควำมสัมพันธ์กับค่ำใช้จ่ำยต่อคร้ังในกำรซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ร้ำนค้ำ

สำมำรถจัดรำคำและโปรโมชั นให้ดึงดูดเพศหญิงให้มีควำมสนใจที จะเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรโดยมองถึงอำยุ

ควบคู่ ซึ งอำยุมคีวำมสัมพันธ์กับผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ร้ำนค้ำสำมำรถที 

จะน่ำพนักงำนไปอบรมเรื องผลิตภัณฑ ์ให้สำมำรถแนะน่ำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำและครอบครัวของลูกค้ำที มำเลือกซื้อ

เครื องส่ำอำงสมุนไพร 

 3.ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องส าอางสมุน พรในตลาดแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย 

จำกกำรศึกษำทัศนคติของผู้บริโภคที มีต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยโดยท่ำกำรศึกษำ  4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที จัด

จ่ำหนำ่ย และด้ำนสง่เสริมกำรขำย ซึ งน่ำมำสรุปผลกำรศึกษำดังนี้ 

          

  

X
2

0

X
2
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ด้ำนผลิตภัณฑ ์กลุ่มตัวอยำ่งที มีต่อกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ในด้ำนผลิตภัณฑ์อยู่

ในระดับมำก มคี่ำเฉลี ยที  2.77 พบวำ่ทุกประเด็นให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย

มีค่ำเฉลี ยอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยใน

ส่วนวัตถุดิบที ใชต้อ้งเป็นสว่นผสมที ได้จำกกำรสกัดจำกสมุนไพรธรรมชำติที มีควำมปลอดภัย มคี่ำเฉลี ยที  2.92  

ด้ำนรำคำ กลุ่มตัวอย่ำงที มีต่อกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยในด้ำนรำคำอยู่ในระดับ

มำก มีค่ำเฉลี ยที  2.62 พบว่ำทุกประเด็นให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยมี

ค่ำเฉลี ยอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยจำก

กำรที สำมำรถต่อรองรำคำได้ มคี่ำเฉลี ยที  2.90 

ด้ำนสถำนที จัดจ่ำหนำ่ย กลุ่มตัวอย่ำงที มีต่อกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยในด้ำนรำคำ

อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี ยที  2.81 พบว่ำทุกประเด็นให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่

สำยมคี่ำเฉลี ยอยู่ในระดับมำก โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย

จำกกำรมีป้ำยแสดงสรรพคุณ ประโยชน์ของเครื องส่ำอำงสมุนไพร สำมำรถให้ลูกค้ำได้พิจำรณำสินค้ำแต่ละ

ผลิตภัณฑไ์ด้ มีค่ำเฉลี ยที  2.86 

ด้ำนส่งเสริมกำรขำย กลุ่มตัวอยำ่งที มตีอ่กำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย ในด้ำนรำคำอยู่

ในระดับมำก มีค่ำเฉลี ยที  2.53 พบว่ำมี 4 ประเด็นที กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรใน

ตลำดแม่สำยในระดับมำกและมี 1 ประเด็นที กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่

สำยในระดับปำนกลำง โดยกลุม่ตัวอย่ำงให้ควำมส่ำคัญในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยจำกกำร

ที ร้ำนคำ้มีสนิค้ำตัวอย่ำงให้ลูกค้ำได้ทดลองใชฟ้รี เพื อให้ลูกค้ำได้เข้ำถึงสนิค้ำใกล้ชิดมำกยิ งขึน้ มีคำ่เฉลี ยที  2.76  

จำกกำรศึกษำทัศนคติของผู้บริโภคที มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดของเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่

สำยจังหวัดเชยีงรำย รำ้นค้ำสำมำรถเลอืกขำยผลิตภัณฑ์ที ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที สินค้ำมีวัตถุดิบที ใช้ต้อง

เป็นส่วนผสมที ได้จำกกำรสกัดจำกสมุนไพรธรรมชำติที มีควำมปลอดภัย แสดงรำคำสินค้ำให้ชัดเจนและให้ลูกค้ำต่อ

รำคำได้ โดยร้ำนคำ้อำจตั้งรำคำไว้สูงกว่ำที ขำยจริง และแสดงป้ำยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดน่ำเชื อถือ พร้อม

แสดงสนิค้ำตัวอย่ำงให้ทดลองใชฟ้รี 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จำกกำรศึกษำข้อมูลทั วไปของนักท่องเที ยวที เดินทำงมำเลือกซื้อสินค้ำในตลำดแม่สำย พบว่ำส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี มีสถำนภำพโสดและสมรส เท่ำๆกัน ประกอบอำชีพธุรกิจส่วน/ค้ำขำย เพื อท่ำไป

จ่ำหน่ำยต่อและใช้เองจ่ำนวน 77 รำย มีรำยได้เฉลี ยต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 20,000 – 30,000  บำท และมีแหล่งที อยู่

นอกพื้นที อ่ำเภอแม่สำยเช่น พะเยำ ล่ำปำง และทำงภำคใต้ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำง

สมุนไพรในสถำนที ทั วไปในแบบผลิตภัณฑ์บ่ำรุงผิวพรรณ ขัดตัว เช่น สบู่ และผงขัดตัว และควำมถี ต่อเดือนในกำร

เลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรเฉลี ยอยู่ที  1-2 ชิ้น จ่ำนวน 181 รำย เนื องจำกผลิตภัณฑข์องกลุม่ตัวอย่ำงสำมำรถใช้ได้

นำนมำกกว่ำ 1 เดือน โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้เหตุผลในกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรส่วนใหญ่มำจำกรำคำถูก

ยอ่มเยำ สำมำรถจับต้องได้ กลุ่มตัวอยำ่งให้ควำมเห็นตรงกับควำมถี ในกำรเลือกซื้อ โดยมีควำมบ่อยคร้ังในกำรเลือก

ซื้ออยู่ที น้อยกวำ่ 1 ครัง้ตอ่เดอืน และส่วนใหญ่เดินทำงมำทอ่งเที ยวเพื อเลอืกซือ้สนิค้ำในตลำดแมส่ำยจ่ำนวน 1-2 คร้ัง

ต่อปี ทัศนคติของผู้บริโภคให้ควำมส่ำคัญในระดับมำกท้ัง 4 ด้ำน และวิเครำะห์ข้อมูลหำควำมสัมพันธ์ด้วยวิธีกำร

ทดสอบค่ำไคสแควร์ พบวำ่ ควำมสัมพันธ์ของพฤตกิรรมในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำยที ระดับ
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ควำมเชื อมั นร้อยละ 95 (α = 0.05) พบว่ำมีประเด็นที ส่ำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับค่ำใช้จ่ำย

ตอ่คร้ังในกำรซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย  

พบวำ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มคีวำมถี ในกำรใชจ้่ำยตอ่คร้ังในกำรเลอืกซือ้เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย โดย

มีค่ำใช้จ่ำยต่อคร้ังในกำรเลือกซื้อต ่ำกว่ำ 300 บำท และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับผู้ที มีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้อ

เครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแมส่ำย พบวำ่ ส่วนใหญ่ช่วงอำยุที มีกำรเลือกซื้อเครื องส่ำอำงสมุนไพรในตลำดแม่สำย 

อยู่ระหว่ำง 31-40 ปี จ่ำนวน โดยผู้ที มีสว่นร่วมในกำรเลอืกซือ้คอื ตัวเองและครอบครัว  
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ผลของการปรุงสุกต่อองค์ประกอบทางเคมี กรด ฟติก และฤทธิ์ต้านออก ิเดชันของถั่วด า 

Effect of different cooking methods on chemical composition, phytic acid and 

antioxidant activity of black bean (Vigna mungo)  

กิตติศักดิ์ ปำนทอง1* และเกียรตศิักดิ์ ดวงมำลย์1,2 

Kittisak Pantong1* and Kiattisak Duangmal1,2 

บทคัดย่อ 

 ถั วด่ำ (Vigna mungo) เป็นถั วเมล็ดแห้งที มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของโปรตีนสูง และมีสำรประกอบฟีนอลิกที 

มฤีทธ์ิต้ำนออกซิเดชัน แตอ่ย่ำงไรก็ตำมในเมล็ดถั วด่ำดบิยังพบสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร เช่น กรดไฟติก ที มีฤทธ์ิ

ยับยั้งกำรดูดซึมธำตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกำนีส กำรปรุงสุกส่งผลต่อปริมำณกรดไฟติก 

องค์ประกอบทำงเคมี และท่ำให้สำรประกอบฟีนอลิกเกิดกำรเปลี ยนแปลงโครงสร้ำง ดังนั้นงำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื อศึกษำผลของวิธีกำรปรุงสุกตอ่องค์ประกอบทำงเคม ีปริมำณกรดไฟติก และฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของถั วด่ำ โดยมี

วธีิกำรปรุงสุกสำมวิธี ได้แก่ วิธีกำรต้มด้วยน้่ำประปำ (อัตรำส่วนของถั วที ผ่ำนกำรแช่น้่ำต่อปริมำณน้่ำประปำ = 1:10 

(w/v) ที อุณหภูมิ 100C 30 นำที) กำรนึ งด้วยไอน้่ำร้อน (อุณหภูมิ 100C 35 นำที) และกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัด

แรงดัน (อัตรำส่วนของถั วที ผ่ำนกำรแช่น้่ำต่อปริมำณน้่ำประปำ = 1:10 (w/v) ที ควำมดัน 10 psi 10 นำที) ผลกำร

ทดลองพบว่ำกำรปรุงสุกท่ำให้โปรตีนหยำบ เถ้ำ ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และกรดไฟติกลดลงอย่ำงมี

นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดบิโดยน่้ำหนักแห้ง ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดันและกำรต้มมีผล

ต่อกำรลดลงมำกที สุด ในขณะที ปริมำณควำมชื้นเพิ มขึ้นอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดย

น้่ำหนักเปียก ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันที ตรวจวัดด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของถั วด่ำที ผ่ำนกำร

ปรุงสุกท้ังสำมวิธีลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วย

หมอ้อัดแรงดันและกำรตม้ให้ผลกำรลดลงมำกที สุด ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันที ตรวจวัดด้วยวิธี DPPH radical scavenging 

activity ให้ผลในท่ำนองเดียวกัน งำนวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ำกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรนึ งเป็นวิธีที เหมำะสม เนื องจำกถั วด่ำที 

ผ่ำนกำรนึ งมีปริมำณโปรตีนหยำบ พลังงำนท้ังหมด สำรประกอบฟีนอลิก และฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันสูง แต่มีปริมำณ

กรดไฟตกิอยู่ในระดับที ต ่ำเมื อเทียบกับกำรปรุงสุกด้วยวิธีอื น 

ค าส าคัญ:  ถั วด่ำ  วธีิกำรปรุงสุก  องคป์ระกอบทำงเคม ี กรดไฟติก  ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชัน  
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Abstract  

 Black beans (Vigna mungo), one of legumes, are considered as a source of high protein diet. They also 

contain various phenolic compounds exhibiting antioxidant activities. However, raw black beans contain some 

antinutritional factors. Phytic acid, one of antinutritional factors, inhibits absorption of some minerals such as iron, 

zinc, calcium, magnesium and manganese. Cooking leads to changes in phytic acid content, chemical 

composition and structure of phenolics. This research aimed to investigate the effect of different cooking methods 

on chemical composition, phytic acid content and antioxidant activities of cooked black beans. Raw black beans 

were soaked in tap water at the ratio of 1:10 (w/v) and subjected to three different cooking methods, boiling 

(boiling in tap water, 100C, at the ratio of 1:10 (w/v) for 30 minutes), steaming (steaming, 100C, for 35 

minutes) and pressure cooking (pressure cooking, 10 psi, in tap water at the ratio of 1:10 (w/v) for 10 minutes). 

The results showed that the amount of crude protein, ash, total phenolic content and phytic acid (dry basis) in all 

cooked beans significantly decreased (p≤0.05). The highest decrease in these values was found in boiling and 

pressure cooking methods. The moisture content of cooked beans increased (p≤0.05). In addition, antioxidant 

activity measured via ferric reducing antioxidant power (FRAP) of cooked beans (dry basis) significantly 

decreased (p≤0.05). The highest reduction was observed in cooked beans processed by boiling and pressure 

cooking methods. Antioxidant activity via DPPH radical scavenging activity assay was shown in the same 

pattern. The results pointed that steaming was the most suitable cooking method because it could retain high 

amount of crude protein content, energy, total phenolic content and antioxidant activities, while, the amount of 

phytic acid was effectively reduced. 

Keywords: Black bean, Cooking method, Chemical composition, Phytic acid, Antioxidant activities  

บทน า 

 ถั วด่ำ (Vigna mungo) เป็นถั วเมล็ดแห้งที มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของโปรตีนสูง โดยมีปริมำณโปรตีนเป็น

องค์ประกอบถึงร้อยละ 18 - 24 (โดยน้่ำหนักแห้ง) และมีกรดอะมิโนจ่ำเป็นครบท้ัง 10 ชนิด โดยที มีไลซีนมำกที สุด 

[15] นอกจำกนี้ยังประกอบด้วยแร่ธำตุ วิตำมนิ และสำรพฤกษเคมีที มีสมบัตติำ้นออกซิเดชัน เช่น สำรประกอบฟีนอลิก 

อีกท้ังบริเวณเปลือกของถั วด่ำยังเป็นแหล่งของสำรแอนโทไซยำนินที มีปริมำณสูงถึง 86.84 mg/ 100g [4] อย่ำงไรก็

ตำมเมล็ดถั วด่ำดิบยังพบสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร เช่น กรดไฟติก ที มีฤทธ์ิในกำรยับยั้งกำรดูดซึมธำตุเหล็ก 

สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกำนสีในระบบทำงเดินอำหำร [7] 

 สำรประกอบฟีนอลิกเป็นสำร secondary metabolites ที พืชสร้ำงขึ้น ส่ำหรับถั วเมล็ดแห้งมีปริมำณ

สำรประกอบฟีนอลิกอยู่ในช่วง 34 - 1,710 mg/100 g (โดยน้่ำหนักแห้ง) โดยท้ังนี้สำรประกอบฟีนอลิกมีฤทธ์ิต้ำน

ออกซิเดชัน [6] เนื องจำกสำรต้ำนออกซิเดชันของสำรแต่ละตัวมีกลไกในกำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชันหรือก่ำจัด

อนุมูลอิสระที แตกตำ่งกันจึงควรวเิครำะห์ด้วยวิธีที หลำกหลำยเพื อให้ทรำบถึงกลไกในกำรต้ำนออกซิเดชันที ดีของสำร

นัน้ ๆ [11] กำรวเิครำะห์ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันสำมำรถท่ำได้หลำยวิธี เช่น วิธีวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์เฟอร์

ริกของสำรต้ำนออกซิเดชัน (Ferric Reducing Antioxidant Power, FRAP) วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

radical scavenging activity เป็นต้น 
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 กระบวนกำรแปรรูปถั วมีหลำยวธีิ ซึ งวิธีที ได้รับควำมนยิมมำกที สุด คือ กำรแปรรูปโดยใชค้วำมร้อนชื้น ได้แก่ 

กำรต้ม นึ ง และกำรปรุงสุกโดยกำรใช้แรงดัน (pressure cooking) กระบวนกำรให้ควำมร้อนจะท่ำให้เกิดกำร

เปลี ยนแปลงภำยในเมล็ดถั ว กำรเปลี ยนแปลงสมบัตทิำงเคม ีรวมท้ังกำรเปลี ยนแปลงคุณค่ำทำงโภชนำกำร Alajaji [2] 

รำยงำนวำ่กระบวนกำรปรุงสุกถั วลูกไก่ (Cicer arietinum) โดยกำรตม้กับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น้่ำ

ต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v)  อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 นำทีและกำรใช้หม้อนึ งฆ่ำเชื้อ 

(autoclaving) กับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น้่ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v)  อุณหภูมิ 121 องศำ

เซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิว้ (psi)  เป็นเวลำ 35 นำท ีส่งผลให้ปริมำณโปรตนีหยำบ ไขมัน เถ้ำ ใยอำหำร 

แทนนิน และสำรยับยัง้ทริปซินลดลง Omoilhoje [10] รำยงำนวำ่กำรให้ควำมร้อนแก่เมล็ดถั วหรั ง (Vigna subterranea) 

โดยกำรตม้ในน้่ำเป็นเวลำ 60 นำที ขึน้ไปจะท่ำให้ปริมำณกรดไฟตกิลดลง 38.42% นอกจำกนี้กระบวนกำรแปรรูปโดย

กำรให้ควำมร้อนท่ำให้เกิดกำรสูญเสียสำรประกอบฟีนอลิก โดยเกิดกำรเปลี ยนแปลงสองกลไก คือ เกิดกำรสลำยตัว

เนื องจำกควำมร้อน และกำรรวมตัวของสำรประกอบฟีนอลิกกับสำรประกอบอื นในพืช จึงส่งผลให้ ฤทธ์ิต้ำน

ออกซิเดชันเปลี ยนแปลงไปจำกเดิม [5] อีกท้ังกำรแปรรูปโดยใช้ควำมร้อนส่งผลให้เกิดกำรเสียสภำพธรรมชำติของ

โปรตีน จึงส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรย่อยโปรตีนในระบบทำงเดินอำหำรของมนุษย์ Mubarak [8] รำยงำนว่ำ

กระบวนกำรปรุงสุกถั วเขียวโดยกำรตม้กับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น่้ำตอ่น่้ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) 

อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 นำที และกำรใช้หม้อนึ งฆ่ำเชื้อ (autoclaving) กับน้่ำประปำในอัตรำส่วน

ระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น้่ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว 

(psi) เป็นเวลำ 35 นำที ชว่ยปรับปรุงให้โปรตนีในเมล็ดถั วย่อยงำ่ยขึน้ เนื องจำกโปรตนีเกิดกำรเสียสภำพจำกควำมร้อน  

แต่อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบลักษณะกำรปรุงสุกด้วยวิธีต่ำง ๆ ต่อองค์ประกอบทำงเคม ี

และฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันในถั วด่ำปรุงสุก ดั งนั้นงำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษำผลของวิธีกำรปรุงสุกต่อ

องคป์ระกอบทำงเคม ีปริมำณกรดไฟตกิ และฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของถั วด่ำ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัตถุดิบ 

 ถั วด่ำ (Vigna mungo) จำกบริษัท ชุมสนิ ฟูด อนิดัสทรี จ่ำกัด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 

2. การเตรยีมตัวอย่าง 

 น่ำเมล็ดถั วด่ำดิบมำล้ำงให้สะอำดแล้วน่ำมำแช่น้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงถั วเมล็ดแห้งต่อน้่ำประปำ

เท่ำกับ 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 12 ชั วโมง ที อุณหภูมิห้อง (30 องศำเซลเซียส) จำกนั้นน่ำมำผ่ำนวิธีปรุงสุก 3 วิธี ได้แก่ 

(1) กำรต้ม (ต้มกับน้่ำประปำในอัตรำส่วนระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น้่ำต่อน้่ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) อุณหภูมิ 100 องศำ

เซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที) (2) กำรนึ ง (นึ งด้วยไอน้่ำร้อนโดยใช้หม้อนึ ง อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 35 

นำที) และ (3)กำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดัน (pressure cooking) (ปรุงด้วยหม้ออัดแรงดัน กับน้่ำประปำในอัตรำส่วน

ระหว่ำงเมล็ดถั วแช่น่้ำตอ่น่้ำประปำเท่ำกับ 1:10 (w/v) ที ควำมดัน 10 ปอนดต์อ่ตำรำงนิ้ว (psi) เป็นเวลำ 10 นำที) 

3. วเิคราะห์สมบัติต่าง   โดยน าถั่วด าที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธ ีเปรียบเทียบกับถั่วดิบ ดังนี้  

3.1. องค์ประกอบทำงเคม ีตำมวิธีของ AOAC [1] ได้แก่ 

  3.1.1 ควำมชื้น (moisture) เถ้ำ (ash) และเยื อใยหยำบ (crude fiber) 

  3.1.2 ปริมำณโปรตนี (crude protein) โดยวิธี Kjeldahl (conversion factor = 6.25) 

  3.1.3 ปริมำณไขมัน (crude fat) โดยวิธี Soxhlet extraction  
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  3.1.4 ปริมำณคำร์โบไฮเดรตท้ังหมด (available carbohydrate) โดยกำรค่ำนวณด้วยวิธี available 

carbohydrate by difference จำกสูตร 100 – (ควำมชื้น +โปรตนีหยำบ + เถำ้ + ไขมัน + เยื อใยหยำบ) 

3.2 ค่ำนวณปริมำณพลังงำนท้ังหมด  

 ค่ำนวณหำค่ำพลังงำนในอำหำรท้ังหมด โดยเปลี ยนค่ำ ร้อยละโปรตีน ร้อยละไขมัน และร้อยละ

คำรโ์บไฮเดรต ด้วยคำ่คงที ซึ งเรียกว่ำ Atwater factor ตำมวธีิของ Mudambi [9] ดังนี้ 
 

พลังงำนท้ังหมด (Kcal/100g) = (ร้อยละไขมัน x 9.0) + (ร้อยละโปรตนี x 4.0) + (ร้อยละคำรโ์บไฮเดรต x 4.0) 
 

3.3 กรด ฟติก  

น่ำตัวอย่ำงถั วด่ำที ผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 1 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดด้วย 3% TCA ปริมำตร 40 

มิลลิลิตร ที อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 30 นำทีในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที มีกำรเขย่ำแบบ orbital ตลอดเวลำ 

จำกนั้นปิเปตสำรสกัดมำ 5 มิลลลิิตร วเิครำะห์ปริมำณกรดไฟติก ตำมวิธีของ Wheeler [17] และดัดแปลงตำมวิธีของ 

Sritongtae [14] ค่ำนวณปริมำณกรดไฟตกิจำกกรำฟมำตรฐำนเฟอริกไนเตรท (ช่วงควำมเข้มข้น 0-90 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร) แล้วเปลี ยนจำกเฟอริกไนเตรทไปเป็นไฟเตรทฟอสฟอรัสด้วย 4:6 (iron : phosphorus molecular ratio) 

จำกนั้นคูณด้วย 3.55 เพื อเปลี ยนจำกไฟเตรทฟอสฟอรัสไปเป็นกรดไฟติก แสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมกรดไฟติกต่อ

กรัมถั วด่ำ  

3.4 สำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 

น่ำตัวอย่ำงถั วด่ำที ผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 4 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดสำรประกอบฟีนอลิกกับเมทำ

นอล 95% ปริมำตร 100 มิลลิลิตร ที อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 2 ชั วโมงในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที มีกำร

เขยำ่แบบ orbital ตลอดเวลำ จำกนั้นปิเปตสำรสกัดมำ 200 ไมโครลิตร วิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังมด

โดยใช้ Folin-Ciocalteu ตำมกำรดัดแปลงวิธีของ Waterhouse [16] วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยตัวอย่ำงที 

ควำมยำวคลื น 765 นำโนเมตร ค่ำนวณปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจำกกรำฟมำตรฐำนของสำรละลำยแกล

ลิก (ช่วงควำมเข้มข้น 0-500 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร) และแสดงผลในหนว่ยมลิลกิรัมกรดแกลลิกตอ่กรัมถั วด่ำ 

3.5 สมบัตกิำรตำ้นออกซิเดชัน 

น่ำตัวอย่ำงถั วด่ำที ผ่ำนกำรตีป่นประมำณ 2 กรัม (น้่ำหนักแห้ง) มำสกัดสำรประกอบฟีนอลิกกับเมทำนอล 

95% ปริมำตร 100 มิลลิลิตร ที อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 2 ชั วโมงในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที มีกำรเขย่ำแบบ 

orbital ตลอดเวลำ จำกนัน้น่ำมำวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรที มีฤทธ์ิต้ำนออกซิดันของถั วด่ำด้วยวธีิดังนี้ 

  3.5.1 Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)  

  วิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ตำมวิธีของ Sritongtae [14] ปิเปตสำรละลำย FRAP 

(สำรละลำยบัฟเฟอร์โซเดียมแอซีเตด 25 มิลลิลิตร ที ผสมกับสำรละลำยเฟอริกคลอไรด์ 2.5 มิลลิลิตร และ

สำรละลำย TPTZ 2.5 มิลลิลิตร) 1900 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองแล้วน่ำไปบ่มในอ่ำงน้่ำควบคุมอุณหภูมิที  37 

องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที หลังจำกนัน้ปิเปตสำรสกัด 100 ไมโครลิตรตำมลงไป ผสมสำรละลำยให้เข้ำกันด้วย

เครื อง vortex ตัง้ท้ิงไวใ้นที มืดที อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 30 นำที วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยตัวอย่ำงที ควำม

ยำวคลื น 593 นำโนเมตร ค่ำนวณควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรที มีฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP จำกกรำฟ

มำตรฐำนของสำรละลำย Trolox® (ช่วงควำมเข้มข้น 0-0.8 มิลลิโมลต่อมิลลิลิตร) และแสดงผลในหน่วยไมโครโมล 

Trolox® ตอ่กรัมถั วด่ำ 
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3.5.2 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity  

  วิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ตำมวิธีของ Sritongtae 

[14] ปิเปตสำรสกัด 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองตำมด้วยสำรละลำย DPPH ควำมเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลำร์ 1.5 

มลิลลิิตร ผสมให้เข้ำกันดว้ยเครื อง vortex ตัง้ท้ิงไวใ้นที มืดที อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลำ 30 นำที วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของ

สำรละลำยตัวอยำ่งที ควำมยำวคลื น 517 นำโนเมตร ค่ำนวณ % DPPH radical scavenging activity ดังสมกำร 

 

% DPPH radical scavenging activity = (A0 – A) x 100 

            A 

 

เมื อ A0 คือค่ำกำรดูดกลนืแสงของสำรละลำย DPPH 

      A  คือค่ำกำรดูดกลนืแสงของสำรละลำยตัวอยำ่ง 

 

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

 ท่ำกำรทดลอง 3 ซ้่ำ และวำงแผนกำรทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) วิเครำะห์ควำม

แปรปรวนและเปรียบเทียบค่ำเฉลี ยด้วยวิธี Tukey’s ที ระดับควำมเชื อมั น 95% 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

ผลของวิธีการปรุงสุกต่อองคป์ระกอบทางเคม ีและพลังงานทั้งหมดของถั่วด า 

 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี (โปรตีนหยำบ เถ้ำ ไขมัน เยื อใยหยำบ และคำร์โบไฮเดรต) ของถั วด่ำที 

ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวธีิกำรตม้ กำรนึ ง และกำรใชห้มอ้อัดแรงดันโดยน้่ำหนักแห้ง แสดงในตำรำงที  1 และผลกำรวิเครำะห์

องค์ประกอบทำงเคม ี(ควำมชื้น โปรตนีหยำบ เถ้ำ ไขมัน เยื อใยหยำบ และคำร์โบไฮเดรต) และพลังงำนท้ังหมดของถั วด่ำที 

ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวธีิกำรตม้ กำรนึ ง และกำรใชห้มอ้อัดแรงดันโดยน้่ำหนักเปียก แสดงในตำรำงที  2 
 

ตารางที่ 1 ผลของวิธีกำรปรุงสุกตอ่องค์ประกอบทำงเคมขีองถั วด่ำ 

a,b,c,… ตัวเลขที มีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มคีวำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) 

ns ตัวเลขที มีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน ไมแ่ตกต่ำงกันอย่ำงมีนยัส่ำคัญ (p>0.05) 

* by difference method 

  

Treatment  
Crude protein 

(% w/w db.) 

Ash 

(% w/w db.) 

Crude fatns 

(% w/w db.) 

Crude fiberns 

(% w/w db.) 

Available carbohydrate* 

(% w/w db.) 

None (raw) 28.65a±0.49 4.49a±0.04 1.44±0.02 4.08±0.09 61.34c±0.44 

Soaking 26.42b±0.96 3.98b±0.02 1.42±0.01 4.01±0.04 64.18b±0.94 

Steaming 25.25bc±1.03 3.65c±0.03 1.41±0.01 4.01±0.03 65.68ab±1.04 

Boiling  24.11c±0.54 3.33d±0.03 1.42±0.02 4.04±0.03 67.09a±0.54 

Pressure cooking  23.86c±0.53 3.25d±0.04 1.42±0.00 3.99±0.01 67.48a±0.50 
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จำกตำรำงที  1 พบวำ่กำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณโปรตนีหยำบ และเถ้ำลดลงอยำ่งมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อ

เทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดันมีผลต่อกำรลดลง

มำกที สุด เนื องจำกโปรตีนในเมล็ดถั วอยู่ในรูปของโปรตีนบอดีติดอยู่กับสตำร์ชแกรนูล [12] เมื อเมล็ดถั วผ่ำนกำรปรุง

สุกสตำร์ชจะเกิด gelatinization โปรตีนบอดีหลุดออกจำกสตำร์ชแกรนูล ท่ำให้โปรตีนหลุดออกมำกับน้่ำที ใช้ในกำร

ปรุงสุก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Mubarak [8] รำยงำนว่ำกำรต้มในน้่ำประปำ อัตรำส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 90 

นำที และกำรใชห้มอ้นึ งฆ่ำเชื้อ (Autoclaving) อัตรำส่วน 1:10 (w/v) ที ควำมดัน 15 ปอนด์ อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส 

เป็นเวลำ 35 นำที ส่งผลให้ปริมำณโปรตีน และเถ้ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วเขียวดิบ 

ในขณะที กำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณคำร์โบไฮเดรตเพิ มขึ้นอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อปริมำณไขมัน 

และเยื อใยหยำบอยำ่งมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดบิโดยน่้ำหนักแหง้  
 

ตารางที่ 2 ผลของวิธีกำรปรุงสุกตอ่องค์ประกอบทำงเคม ีและพลังงำนท้ังหมดของถั วด่ำ 

a,b,c,… ตัวเลขที มีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) 

* by difference method 

 

จำกตำรำงที  2 ค่ำนวณองค์ประกอบทำงเคมี (ควำมชื้น โปรตีนหยำบ เถ้ำ ไขมัน เยื อใยหยำบ และ

คำรโ์บไฮเดรต) และพลังงำนท้ังหมดของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึ ง และกำรใช้หม้ออัดแรงดันโดย

น้่ำหนักเปียก เมื อพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถั วด่ำที น้่ำหนักเท่ำกัน พบวำ่วิธีกำรนึ งมผีลให้ปริมำณโปรตีนหยำบ 

เถ้ำ ไขมัน เยื อใยหยำบ และพลังงำนท้ังหมดหลงเหลอือยูม่ำกที สุด เมื อเปรียบเทียบกับวิธีกำรปรุงสุกอื น จึงแนะน่ำว่ำ

ควรใช้วิธีกำรนึ งเป็นวิธีส่ำหรับกำรปรุงสุกถั วด่ำ เนื องจำกเป็นวิธีที ท่ำให้ถั วด่ำยังคงคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงกว่ำ

วธีิกำรปรุงสุกอื น 

 

ผลของวิธีการปรุงสุกต่อปรมิาณกรด ฟติกของถั่วด า 

 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณกรดไฟติกของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึ ง และกำรใช้หม้ออัด

แรงดัน แสดงในตำรำงที  3 

 

 

Treatment 
Moisture 

(% w/w wb.) 

Crude protein 

(% w/w wb.) 

Ash 

(% w/w wb.) 

Crude fat 

(% w/w wb.) 

Crude fiber 

(% w/w wb.) 

Available 

carbohydrate* 

(% w/w wb.) 

Energy 

(Kcal/100 g wb.) 

None (raw) 11.80d±0.11 25.27a±0.44 3.96a±0.03 1.27a±0.02 3.60a±0.08 54.10a±0.43 328.91a±0.92 

Soaking 56.09b±0.44 11.60b±0.37 1.75b±0.01 0.62c±0.00 1.76c±0.02 28.18c±0.95 164.70c±0.22 

Steaming 53.33c±1.00 11.78b±0.52 1.71b±0.03 0.67b±0.02 1.87b±0.01 30.64b±1.06 175.71b±1.16 

Boiling 59.00a±0.53 9.89c±0.29 1.37c±0.03 0.58d±0.01 1.66d±0.01 27.50c±0.50 154.78d±1.07 

Pressure  

cooking 
58.59a±0.97 9.88c±0.37 1.35c±0.03 0.59d±0.01 1.65d±0.00 27.94c±0.40 156.59d±1.18 
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ตารางที่ 3 ผลของวิธีกำรปรุงสุกตอ่กรดไฟติกของถั วดำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,b,c,…ตัวเลขที มีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มคีวำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) 

 

 จำกตำรำงที  3 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อเทียบกับ

เมล็ดถั วด่ำดบิโดยน่้ำหนักแหง้ เนื องจำกกรดไฟตกิเป็นสำรที ไม่คงทนต่อควำมร้อน เมื อเมล็ดถั วผ่ำนกำรปรุงสุกท่ำให้

เกิดปรำกฏกำรณ์ dephosphorylation คือกำรสลำยพันธะระหว่ำงหมู่ฟอสเฟตกับวงแหวน inositol ของกรดไฟติก [7] 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ El-Adawy [3] รำยงำนว่ำกำรต้มในน้่ำประปำ อัตรำส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 90 นำที 

และกำรใชห้มอ้นึ งฆ่ำเชื้อ (Autoclaving) อัตรำส่วน 1:10 (w/v) ที ควำมดัน 15 ปอนด์ อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส เป็น

เวลำ 35 นำท ีส่งผลให้ปริมำณกรดไฟตกิลดลงร้อยละ 28 เมื อเทียบกับเมล็ดถั วลูกไก่ดิบ 

 เมื อพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถั วด่ำที น้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณกรดไฟติกลด

ลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรนึ ง กำรใช้

หม้ออัดแรงดัน และกำรต้มท่ำให้ถั วด่ำมีปริมำณกรดไฟติกลงลงร้อยละ 50.13 59.87 และ 63.09 ตำมล่ำดับ โดยที 

วิธีกำรต้มสำมำรถก่ำจัดปริมำณกรดไฟติกออกตำกถั วด่ำได้มำกที สุด แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรปรุงสุกท้ังสำมวิธี

สำมำรถก่ำจัดสำรตำ้นคุณค่ำทำงโภชนำกำร (กรดไฟติก) ออกจำกถั วด่ำได้มำกกวำ่รอ้ยละ 50 

 Sritongtae [14] รำยงำนว่ำกำรเพำะงอกถั วนิ้วนำงแดงเป็นเวลำ 48 ชั วโมงแล้วน่ำมำนึ งด้วยไอน้่ำร้อน 10 

นำที ส่งผลให้ปริมำณกรดไฟตกิลดลงร้อยละ 19 เมื อเทียบกับถั วน้ิวนำงแดงที ไม่ได้เพำะงอกโดยน้่ำหนักแห้ง ดังนั้นถ้ำ

น่ำกระบวนกำรเพำะงอกมำใชร่้วมกับวธีิกำรปรุงสุก อำจจะส่งผลให้ปริมำณกรดไฟตกิลดลงมำกขึ้น 

 

ผลของวิธีการปรุงสุกต่อปรมิาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วด า 

 ผลกำรวเิครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึ ง และ

กำรใช้หม้ออัดแรงดัน แสดงดังภำพที  1 

จำกภำพที  1 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ 

(p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดบิโดยน้่ำหนักแห้ง ซึ งวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดันส่งผลให้สำรประกอบฟี

นอลิกท้ังหมดลดลงในช่วงร้อยละ 70-75 ในขณะที วิธีกำรนึ งส่งผลให้สำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดลดลงเพียงร้อยละ 

30-35 กำรลดลงของสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดเป็นผลมำจำกกำรสลำยตัวด้วยควำมร้อน และเกิดกำร

เปลี ยนแปลงโครงสร้ำงของสำรประกอบฟีนอลิก [5] สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Segev [13] รำยงำนว่ำกำรต้มใน

น้่ำประปำ และกำรนึ งถั วลูกไก่ เป็นเวลำ 60 นำที ส่งผลให้ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกลดลงร้อยละ 50 เมื อเทียบกับ

เมล็ดถั วลูกไก่ดบิ 

Treatment 
Phytic acid  

(mg/g bean db.) 
% Reduction 

Phytic acid  

(mg/g bean wb.) 
% Reduction 

None (raw) 70.54a±0.21 - 62.64a±0.23 - 

Soaking 61.08b±0.37 13.41 27.18c±0.88 56.61 

Steaming 66.93a±3.29 5.12 31.24b±1.54 50.13 

Boiling 56.39c±2.95 20.06 23.12d±1.21 63.09 

Pressure cooking 60.70c±2.64 13.95 25.14cd±1.09 59.87 
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เมื อพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถั วด่ำที น้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ปริมำณสำรประกอบ 

ฟีนอลิกท้ังหมดลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วย

วิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดันมีผลต่อกำรลดลงมำกที สุด ในขณะที วิธีกำรนึ งยังคงหลงเหลือปริมำณ

สำรประกอบฟีนอลิกอยู่มำกที สุด แต่อย่ำงไรก็ตำมฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมำณของสำรประกอบฟี

นอลิกเพียงอย่ำงเดียว แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของสำรประกอบฟีนอลิกด้วย [14] ดังนั้นเรำจึงท่ำกำรทดลองวิเครำะห์ฤทธ์ิ

ตำ้นออกซิเดชันของถั วด่ำในขัน้ตอนตอ่ไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีที แตกต่ำงกัน 
 

ผลของวิธีการปรุงสุกต่อฤทธิ์ต้านออก ิเดชันของถั่วด า 

 ผลกำรวเิครำะห์ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) และ DPPH radical 

scavenging activity ของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกด้วยวิธีกำรต้ม กำรนึ ง และกำรใชห้มอ้อัดแรงดัน แสดงดังตำรำงที  4 
 

ตารางที่ 4 ผลของวิธีกำรปรุงสกุต่อฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของถั วด่ำ 

a,b,c,… ตัวเลขที มีอักษรก่ำกับต่ำงกันในสดมภ์เดียวกัน มคีวำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p≤0.05) 
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Treatment 

FRAP (mmol Trolox® g-1) % DPPH radical scavenging activity 

dry basis % Change wet basis % Change dry basis % Change wet basis % Change 

None (raw) 5.16b±0.05 - 4.56a±0.07 - 79.86b±0.15 - 82.36b±0.18 - 

Soaking 6.65a±0.09 +22.41 2.92b±0.04 -35.94 81.32a±0.55 +1.83 82.24b±0.34 -3.65 

Steaming 4.01c±0.00 -22.29 1.87c±0.00 -58.99 74.51c±0.07 -6.70 84.21a±0.55 -1.35 

Boiling 2.12d±0.02 -58.91 0.89d±0.01 -80.48 74.49c±0.44 -6.72 65.77c±0.66 -21.78 

Pressure 

cooking 

2.12d±0.05 -58.91 0.88d±0.02 -80.70 74.99c±0.29 -6.10 65.61c±0.75 -23.14 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

239 

 จำกตำรำงที  4 พบว่ำกำรปรุงสุกส่งผลให้ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) และ DPPH radical scavenging activity ของถั วด่ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำ

ดิบโดยน้่ำหนักแห้ง ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันของถั วด่ำเป็นผลมำจำกสำรประกอบฟีนอลิก ซึ งฤทธ์ต้ำนออกซิเดชันของ

สำรประกอบฟีนอลิกจะขึ้นอยู่กับชนิดของสำรประกอบฟีนอลิกดว้ย โดยชนดิของสำรประกอบฟีนอลิกที แตกต่ำงกันจะ

ส่งผลต่อกลไลกำรท่ำงำนของสำรประกอบฟีนอลิกในกำรต้ำนออกซิเดชันที ต่ำงกัน [11] เมื อพิจำรณำฤทธ์ิต้ำน

ออกซิเดชันดว้ยวธีิ Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถั วด่ำ พบว่ำวิธีกำรต้ม และกำรใช้หม้ออัดแรงดัน

ส่งผลให้ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถั วด่ำลดลงมำกถึงร้อยละ 58-

60 ในขณะที วิธีกำรนึ งส่งผลให้ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ของถั วด่ำ

ลดลงเพียงร้อยละ 21-23 เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบ ซึ งผลที ได้สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟี

นอลิกท้ังหมด ซึ งวิธีกำรนึ งเป็นวธีิกำรปรุงสุกที ยังคงหลงเหลือริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดอยู่เยอะที สุด แสดง

ให้เห็นว่ำถั วด่ำที ผ่ำนกำรนึ งมีสมบัติในกำรต้ำนออกซิเดชันด้วยกลไกกำรรีดิวซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) มำกกว่ำวิธีกำร

ปรุงสุกอื น 

 เมื อพิจำรณำฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ของถั วด่ำพบว่ำวิธีกำรปรุงสุก

ท้ังสำมวิธีสง่ผลให้ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันดว้ยวธีิ DPPH radical scavenging activity ของถั วด่ำลดลงในระดับเดียวกัน คือ

ลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 6-7 เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบ แสดงให้เห็นว่ำถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกท้ังสำมวิธีมีสมบัติใน

กำรตำ้นออกซิเดชันดว้ยกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระที ใกล้เคียงกัน 

 เมื อพิจำรณำผลในรูปของกำรบริโภคถั วด่ำที น้่ำหนักเท่ำกัน พบว่ำ ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP) และ DPPH radical scavenging activity ของถั วด่ำลดลงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ 

(p>0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดิบโดยน้่ำหนักเปียก แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนึ งเป็นวิธีที แนะน่ำส่ำหรับกำรปรุงสุก

ถั วด่ำ เนื องจำกถั วด่ำที ผ่ำนกำรนึ งมีสำรประกอบฟีนอลิกหลงเหลืออยู่มำกที สุด และมีสมบัติในกำรต้ำนออกซิเดชัน

ผ่ำนกลไกควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์ โดยกำรรีดิวซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) และกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระมำกกว่ำ

วธีิกำรปรุงสุกอื น 
 

สรุปผล 
 กำรปรุงสุกท่ำให้โปรตีนหยำบ เถ้ำ ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และกรดไฟติกลดลงอย่ำงมี

นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดบิโดยน่้ำหนักแห้ง ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดันและกำรต้มมีผล

ตอ่กำรลดลงมำกที สุด แต่ไม่สง่ผลตอ่ปริมำณไขมัน และเยื อใยหยำบอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p0.05) ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชัน

ที ตรวจวัดด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของถั วด่ำที ผ่ำนกำรปรุงสุกท้ังสำมวิธีลดลงอย่ำงมี

นัยส่ำคัญ (p≤0.05) เมื อเทียบกับเมล็ดถั วด่ำดบิโดยน่้ำหนักแหง้ ซึ งวิธีกำรปรุงสุกด้วยหม้ออัดแรงดันและกำรต้มให้ผล

กำรลดลงมำกที สุดและวธีิ DPPH radical scavenging activity ให้ผลกำรลดลงในท่ำนองเดียวกัน 

 เมื อพิจำรณำในรูปของกำรบริโภคถั วด่ำที น้่ำหนักเท่ำกันแนะน่ำให้ปรุงสุกถั วด่ำด้วยวิธีกำรนึ ง เนื องจำกถั วด่ำ

ที ผ่ำนกำรนึ งมีปริมำณโปรตีนหยำบ เถ้ำ พลังงำนท้ังหมด และสำรประกอบฟีนอลิกสูง อีกท้ังยังมีสมบัติในกำรต้ำน

ออกซิเดชันผ่ำนกลไกควำมสำมำรถในกำรรีดวิซ์ โดยกำรรีดวิซ์ Fe (III) ให้เป็น Fe (II) และกลไกกำรจับกับอนุมูลอิสระ

มำกกว่ำวิธีกำรปรุงสุกอื น นอกจำกนี้ถั วด่ำที ผ่ำนกำรนึ งสำมำรถก่ำจัดสำรต้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร (กรดไฟติก) 

ออกไปได้มำกถึงร้อยละ 50 
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การศึกษาคุณสมบัติกระดาษท ามือจากเส้นใยผสมของฝักเปลือกข้าวโพด ผักตบชวา 

และกล้วย เพื่อพัฒนาเป็นป้ายบรรจุภัณฑ์ 

The properties study of handmade paper from the mixed fiber of corn husk, 

water hyacinth and banana fiber for package tags application.  
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Warunyu Wongma1, Parichart Saengari1, Siriwipa Udompong1 and Roengruethai Sirirak1*
 

บทคัดย่อ 

 เปลอืกฝักข้ำวโพด กำบกลว้ยและผักตบชวำเป็นวัสดุเหลอืท้ิงทำงกำรเกษตรที มักถูกเผำทิ้งในพื้นที เปิดโล่งซึ ง

ส่งผลให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศในเขตภำคเหนือของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ปรับปรุง

คุณสมบัติของกระดำษท่ำมือจำกเยื อเปลือกฝักข้ำวโพดผสมกับเยื อจำกกำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำ โดยศึกษำผล

ของสัดส่วนน่้ำหนักโซดำไฟต่อน้่ำหนักแห้งของวัสดุทำงธรรมชำติ ควำมเร็วรอบและเวลำในกำรป่ันเยื อ พบว่ำกระดำษ

ท่ำมือซึ งเตรียมจำก 20:1 สัดส่วนน้่ำหนักโซดำไฟต่อน้่ำหนักแห้งของวัสดุทำงธรรมชำติแสดงค่ำควำมต้ำนแรงดึง

สูงสุดดีที สุด ควำมเร็วรอบในกำรป่ันตีเยื อและระยะเวลำในกำรตีเยื อที ศึกษำไม่ส่งผลสมบัติควำมต้ำนทำนแรงดึง

สูงสุดของกระดำษท่ำมือตำมล่ำดับ จำกนั้นเยื อกระดำษจำกเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำซึ งถูก

เตรียมจำกสภำวะควำมเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20:1 ควำมเร็วรอบป่ัน 200 นำน 30 วินำที เยื อกระดำษจำก

เปลอืกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำถูกน่ำมำเตรียมกระดำษที สัดส่วนผสมเยื อดังนี้ 1:0:0 , 0.5:0.5:0.5, 

0.5:0:0.5 และ 0.5:0.25:0.25 พบว่ำกระดำษท่ำมือที สว่นผสม 0.5:0.25:0.25 ให้ควำมต้ำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษ

สูงที สุด ท้ำยที สุดกระดำษท่ำมือนี้ถูกพัฒนำเป็นบรรจุภัณฑ์ส่ำหรับผลิตผลทำงเกษตรของจังหวัดพะเยำเพื อกำร

น่ำไปใชจ้รงิและค้ำขำยจรงิ คือ ลิน้จี ฮงฮวย 

ค าส าคัญ: เปลอืกฝักข้ำวโพด กำบกลว้ย กำ้นผักตบชวำ กระดำษท่ำมือ บรรจุภัณฑ ์ 
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Abstract  

 The corn husks, banana tree and water hyacinth are agro waste that was faded away by burning 

down in open air. This process causes the air pollution in the northern part of Thailand. Therefore, this research 

aims to develop the properties of the handmade paper form corn husk fibers mixed with banana tree fiber and 

water hyacinth. The weight ratio of sodium hydroxide and natural raw material, the spin speed and time spin in 

pulp preparation were studied. The results exhibit the handmade paper from 20:1 (weight ratio of sodium 

hydroxide weight and natural raw material dried weight) show the best ultimate tensile strength. The spin speed 

and time spin was not effect to the ultimate tensile strength of the prepared handmade paper, respectively. 

Subsequently the pulp from corn husks, banana tree and water hyacinth were prepared via 20:1 of sodium 

hydroxide and natural raw material weight ratio, 200 rpm of spin speed and 30 second of time spin. The 

prepared corn husks, banana tree and water hyacinth pulps were mixed as following 1:0:0 1:0:0, 0.5:0.5:0.5, 

0.5:0:0.5 and 0.5:0.25:0.25 for handmade paper fabrication. The results show that the handmade paper from 

0.5:0.25:0.25 component display the highest ultimate tensile strength. Finally, this handmade papers were 

applied for Phayao agricultural product packaging with the real utilization and trade such as Hong Huay lychee. 

Keywords: corn husk, banana tree, water hyacinth, handmade paper, packaging 

บทน า 

จำกกำรสบืค้นขอ้มูลทำงเอกสำรพบว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

และในจังหวัดพะเยำประชำกรสว่นใหญ่มอีำชีพเกษตรกรรมโดยพชืพันธ์ุที ปลูกมำกและมีชื อเสียงคือ ลิ้นจี และข้ำว โดย

ลิน้จี ที นิยมปลูกมำกในพะเยำคือพันธ์ุฮงฮวยซึ งเป็นลิ้นจี พันธ์ุที ต้องกำรควำมหนำวเย็นมำกและยำวนำนก่อนกำรออก

ดอก ลิ้นจี พันธ์ุฮงฮวยมีพื้นที เพำะปลูกถึง 4 ใน 5 ของพื้นที ท้ังหมดที ปลูกลิ้นจี  [1] เนื องจำกจังหวัดพะเยำเป็นพื้นที 

พเิศษที มีควำมได้เปรียบในลักษณะภูมิประเทศคือพะเยำเป็นแหล่งต้นที ได้น้่ำจำกต้นน้่ำกว๊ำนพะเยำท่ำให้รสชำติลิ้นจี 

อร่อย โดยเฉพำะที อ่ำเภอแม่ใจที ปลูกลิ้นจี มำกเนื องจำกดินที นี ดีมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก เป็นที รำบเชิงเขำและอยู่ใน

หุบเขำ อำกำศมคีวำมหนำวเย็นตลอดปี พื้นที มีควำมลำดเทระบำยน่้ำได้ดี มโีพแทสเซียม (K) สูงท่ำให้ได้ผลผลิตดี โดย

ลิน้จี แม่ใจจะสุกประมำณกลำงเดอืนเมษำยนและมีผลผลิตที แกจ่ัดที จะออกสู่ตลำดประมำณเดือนปลำยเดือนเมษำยน

ถึงพฤษภำคม [2] โดยผลผลิตที ออกจำกอ่ำเภอแม่ใจมีผลผลิตรวมถึงกว่ำ 1,200 ตันต่อปี [3] ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสภำพ

ควำมเอื้ออ่ำนวยของดินฟ้ำอำกำศ ลักษณะจ่ำเพำะของลิ้นจี พะเยำเป็นลิ้นจี ที มีสีสันน่ำรับประทำน ผลใหญ่ รสชำติ

หวำน กลิ นหอมโดยธรรมชำติ เนื้อผลหนำ เนื้อแห้ง กรอบ เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวจึงเป็นที ยอมรับและนิยมของ

ผู้บริโภค โดยเฉพำะพันธ์ุฮงฮวยเมื อสุกเต็มที จะมีผลทรงกลมรีถึงรูปหัวใจไหลก่ว้ำง หนำมห่ำง เปลอืกค่อนข้ำงบำง ผิว

เปลอืกสีแดงอมชมพู เนื้อสีขำวขุ่น รสหวำนอมเปร้ียว กลิ นหอม ดังแสดงในภำพที  1 ส่ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพผลิต

ลิน้จี น้ันขณะนีเ้กษตรหลำยรำยในพื้นที แม่ใจได้พัฒนำคุณภำพลิ้นจี ด้วยกำรห่อช่อผลเพื อป้องกันหนอนเจำะขั้วและให้

คุณลักษณะสผีลที สวยงำมตำมควำมตอ้งกำรของตลำดซึ งตอ้งกำรผลไม้ที รูปลักษณน์ำ่ทำนและปลอดภัยจำกสำรเคมี 
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ภาพที่ 1 ลิน้จี ฮงฮวย อ่ำเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยำ 

 

เมื อส่ำรวจสินค้ำของฝำกของจังหวัดพะเยำพบวำ่มีหลำยอย่ำงเชน่ ผ้ำทอไทลื้อ ปลำสม้ กำละแมโบรำณและ

ตะกรำ้จำกผักตบชวำ แตล่ิน้จี กลับไมไ่ด้ขึ้นในรำยกำรของฝำกล่ำดับตน้ๆของพะเยำน่ำจะเนื องจำกลิ้นจี มีผลผลิตออก

สู่ตลำดปีละคร้ัง และหำกออกมำพร้อมกันมำก ๆ รำคำก็จะตก หลำยภำคส่วนของจังหวัดพะเยำจึงได้มีโครงกำร

พัฒนำให้ลิ้นจี จัดอยู่ในสินค้ำระดับ Premium Grade เพรำะมีผลผลิตออกสู่ตลำดเพียงปีละคร้ังเท่ำนั้น ท้ังนี้สินค้ำ

ระดับพรีเมี ยมนัน้ต้องเป็นของที จับต้องได้ ให้คุณค่ำในควำมรู้สึกของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ คนกล้ำจ่ำยแพงเพรำะพึงพอใจใน

ตัวสนิค้ำ (Rarity)  เป็นสนิค้ำที ไม่ธรรมดำ หำยำก ไม่ซ้่ำใคร (Confidence) เป็นสินค้ำที ให้ควำมมั นใจเเก่ผู้ซื้อ (Quality)  

สินค้ำมีคุณภำพที ดี พิถีพิถันในรำยละเอียดต่ำง ๆ (Authenticity) สินค้ำเป็นของเเท้ ในส่วนของกำรท่ำลิ้นจี แม่ใจให้

ดึงดูดผู้บริโภคนอกจำกกำรสร้ำงอัตลักษณ์และควบคุมคุณภำพของสินค้ำนั นทำงเกษตรกรได้ท่ำแล้ว ป้ำยสินค้ำที ท่ำ

ให้ผู้บริโภคติดตำมที มำของสินค้ำได้ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ งที สร้ำงควำมมั นใจให้กับผู้บริโภคที มีต่อลิ้นจี พรีเมี ยม โดย

ป้ำยสินค้ำจำกทรัพยำกรท้องถิ นถอืเป็นสว่นหนึ งของบรรจุภัณฑที์ จะสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับสินค้ำได้ 

อีกท้ังจำกสถำนกำรณ์กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจ่ำนวนมำกตำมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลใน

หลำยปีที ผ่ำนมำ พื้นที ทำงภำคเหนือของไทยมีปริมำณกำรปลูกข้ำวโพดมำกที สุดประมำณ 7.03 ล้ำนไร่ ภำคเหนือ

ตอนบนที มีกำรปลูกข้ำวโพดมำกได้แก่ เพชรบูรณ์ ตำก เชียงรำย และพะเยำ หลังกำรเก็บเกี ยวแล้วจะมีเศษเหลือท้ิง 

เป็นจ่ำนวนมำกดังภำพที  2 (ขวำ) ซึ งเกษตรกรต้องท่ำลำย ต้นข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพดให้หมดสิ้นไปโดยที หลีกเลี ยง

ไม่ได้ โดยกำรเผำท้ิงดังภำพที  2 (ซ้ำย) หรือไม่ก็ปล่อยท้ิงไว้ให้ย่อยสลำยไปตำมธรรมชำติ แต่กำรท่ำลำยต้นข้ำวโพด

นัน้ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้วิธีการเผา ึ่งจะท าให้เกิดมลภาวะหมอกควันเหมือนดังสภาวะการปัจจุบันที่

ทางภาคเหนือประสบอยู่ มลภาวะหมอกควันคือสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่งท าให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ใน

บรรยากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยประชาชน บดบังทัศนวิสัยเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุในการคมนาคม อกีทั้งยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกจิต่าง   เชน่กำรท่องเที ยว ดังนัน้กำรพัฒนำเศษวัสดุ

เหลอืท้ิงทำงกำรเกษตรเป็นวัสดุอื นเชน่บรรจุภัณฑท์ำงกำรเกษตรจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ งที จะลดกำรเผำเศษวัสดุเหลือ

ทำงกำรเกษตรของเกษตรซึ งจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยำ ดังนี้เมื อทัศนียภำพดี

กำรท่องเที ยวจะดี กำรค้ำขำยต่อนักท่องเที ยวมีมำก อีกท้ังกำรคมนำคมขนส่งก็ดีตำมไปด้วย นอกจำกนี้ยังส่งผลต่อ

เศรษฐกิจเชงิครอบครัวคืออำกำศที ดไีมม่ฝีุ่นควันจะท่ำให้สมำชิกในครอบครัวป่วยเนื องจำกโรคเกี ยวกับทำงเดินหำยใจ
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นอ้ยลง ค่ำใชจ้่ำยที ต้องเสียจำกกำรรักษำพยำบำลก็ลดลง และจำกกำรที ประชำชนป่วยน้อยลงก็จะลดค่ำใช้จ่ำยจำก

ภำครัฐที ต้องเสียเพื อดูแลสุขภำพประชำชนลดลงด้วยท่ำให้มีเงินเหลอืไปพัฒนำในดำ้นอื น ๆ ได้ [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 (ซ้ำย) กองเปลอืกฝักข้ำวโพดที ผ่ำนกำรสแียกฝักแลว้ (ขวำ) ภำพกำรเผำก่ำจัดกองเปลอืกฝักข้ำว 

 

เมื อมองถึงคุณประโยชน์ของเศษเหลือท้ิงเหล่ำนี้นอกจำกกำรน่ำไปท่ำเป็น ปุ๋ย และอื น  ๆ แล้ว กำรค้นคว้ำ

และวิจัยเพื อน่ำเปลือกฝักข้ำวโพด และใบข้ำวโพดมำใช้เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิดขึ้น เนื องจำกต้นข้ำวโพด

ประกอบด้วยสำรอินทรีย์ ได้แก่ เซลลูโลส (Cellulose) ซึ ง มีปริมำณที สูงถึงร้อยละ 60-80 ของสำรประกอบท้ังหมด 

[5] จึงมีควำมเหมำะสมในกำรน่ำมำผลิตเป็นกระดำษเพื อพัฒนำต่อยอดเป็นภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที ปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค ย่อยสลำยด้วยตัวเอง ไม่เป็นมลพิษต่อสิ งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ มให้กับทรัพยำกรพื้นถิ น

รวมไปถึงกำรจัดกำรของเหลอืท้ิงทำงกำรเกษตรให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ในปัจจุบันกำรผลิตกระดำษเชงิหัตถกรรมจำกวัตถุดบิพื้นบ้ำน เชน่ ปอสำ กกกลม หญ้ำแฝก ผักตบชวา ต้น

กล้วย และใบสับปะรด ถูกสนับสนุนให้เข้ำสู่ระบบหนึ งต่ำบลหนึ งผลิตภัณฑ์ ซึ งเป็นนโยบำยของภำครัฐฯ ที จะ

สนับสนุนกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ในแต่ละท้องถิ น เพื อเพิ มรำยได้และใช้วัตถุดิบในท้องถิ นให้เกิดประโยชน์ แต่

กำรน่ำกระดำษที ผลิตได้เหลำ่นั้นไปใชง้ำนยังมีข้อจ่ำกัดโดยเฉพำะด้ำนคุณสมบัติทำงกล จึงไม่สำมำรถน่ำไปใช้งำนได้

หลำกหลำยเหมอืนกระดำษจำกโรงงำน อีกท้ังลวดลำยของเนื้อกระดำษที ไม่แตกต่ำงกันในกลุ่มของกระดำษท่ำมือจำก

วัสดุธรรมชำติ ดังนั้นเพื อให้กระดำษเปลือกฝักข้ำวโพดมีคุณสมบัติที ดีขึ้นมีเนื้อกระดำษที บ่งบอกถึง วิถีชีวิตของชำว

พะเยำที รักสงบ ควำมประณีต มีจังหวะชีวิตช้ำๆท่ำทุกอย่ำงด้วยควำมสุขและควำมเต็มใจ (slow life) ดังนั้นงำนวิจัยนี้

จึงตอ้งกำรผลิตกระดำษที มีมีสมบัตเิหมำะสมเพยีงพอกับกำรพัฒนำตอ่ยอดเป็นป้ำยห้อยส่ำหรับส่ำหรับชอ่ลิ้นจี ฮงฮวย

สดแมใ่จ ซึ งถูกวำงจ่ำหน่ำยในห้ำงเลมอ่นฟำร์มและเดอะมอลล์ โดยกำรศึกษำวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษำปรับปรุง

คุณสมบัตทิำงกลของกระดำษเปลอืกข้ำวโพดให้สำมำรถใช้ทดแทนกระดำษจำกโรงงำนโดยผสมเส้นใยจำกกำบกล้วย

และก้ำนผักตบชวำ เพื อแสดงให้ประชำชนโดยรอบเห็นกำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ มให้กับ

ทรัพยำกรพื้นถิ นและเพื อให้ป้ำยกระดำษนี้เป็นอีกหนึ งรำยได้หลักของเกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี ยวซึ งเป็นกำรกระจำย

รำยได้สู่ชุมชนในจังหวัดพะเยำ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุ 

1. เปลอืกฝักข้ำวโพด ก้ำนผักตบชวำ กำบกลว้ยที ท่ำควำมสะอำดและตำกให้แห้งแล้ว 

2. โซเดยีมไฮดรอกไซด์ หรือโซดำไฟ (NaOH) แบบเกล็ด; ยี ห้อ CAUSTIC SODA FLAKE 
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อุปกรณ์ 

1. เครื องชั งทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง  

2. Hot Plate 

3. บกีเกอร์ (Beaker) ขนำด 250 ml, 2000ml และ 3000 ml 

4. แท่งแม่เหล็กกวนสำร (Magnetic bar) 

5. แท่งแกว้คนสำร 

6. ชอ้นตักสำร 

7. เฟรมขึ้นรูปกระดำษขนำด 19 × 25 เซนตเิมตร 

8. เครื องป่ัน (Blender) รุ่น HR 2021 

9. ไมโครมเิตอร์ (Micrometer) 

10. เครื องวัดส ีรุน่ CR-10, ยี ห้อ; KONICA MINOLTA 

11. เครื องทดสอบสมบัตทิำงกลแบบเอนกประสงค์ (Universal testing machine) รุ่น QC-506B1 ยี หอ้; Cometech 

วิธีการศกึษา 

1. น่ำเปลือกฝักข้ำวโพด ฟำงข้ำว กำบกล้วย และผักตบชวำที แห้งมำตัดให้มีควำมยำวประมำณ 12 

เซนติเมตร แล้วแช่น่้ำท้ิงไวห้นึ งคืน 

2. ต้มเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและผักตบชวำด้วยโซดำไฟที อัตรำส่วน 10:1 , 20:1 และ 30:1 ของ

น้่ำหนักวัสดุธรรมชำติต่อโซดำไฟ นำน 3  ชั วโมง เพื อศึกษำปริมำณสัดส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที เหมำะสมที ให้

กระดำษทนแรงดึงสูงสุด 

3. ล้ำงโซดำไฟออกจนหมดควำมลื นของโซดำไฟและวัดควำมเป็นกรดดำ่งให้ได้ประมำณ 7 

4. น่ำเยื อที ล้ำงโซดำไฟออกจนหมดแล้วมำตีด้วยเครื องตี ด้วยควำมเร็วรอบ 100 , 200, 300, 400 และ 

500 รอบตอ่นำท ีนำน 10, 20, 30, 40 และ 50 วินำท ี

5. เตรียมเส้นใยเปลอืกฝักข้ำวโพด กำบกลว้ยและก้ำนผักตบชวำจำกสภำวะที ดีที สุด 

6. ผสมเส้นใยตำมสัดสว่นที ออกแบบไวด้ังแสดงในตำรำง 1 
 

ตารางที ่1 สภำวะกำรผสมปริมำณใยธรรมชำติที เตรียมจำกสภำวะที เหมำะสมที สุด 

เปลือกฝักข้าวโพด กาบกล้วย ก้านผักตบชวา 

1 0 0 

0.5 0.5 0 

0.5 0 0.5 

0.5 0.25 0.25 

 

7. น่ำเส้นใยที เตรียมได้มำขึน้รูปเป็นกระดำษบนเฟรมตำมน่้ำหนักรวมของเส้นในที ก่ำหนด 

8. อบในเตำอบประมำณ 10 นำที จำกนั้นน่ำมำผึ งลมให้แห้ง 

9. กระดำษที ได้จำกกำรเตรียมแต่ละสภำวะกำรทดลองจะถูกสุ่มน่ำมำตัดให้มีขนำดกว้ำง 1 เซนติเมตร ยำว 

25 เซนติเมตร เพื อน่ำไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรทนแรงดึงตำมมำตรฐำน TAPPI 

10. เปรียบผลกำรทดลองและสรุปผล 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

247 

ผลการศึกษา 

 กระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพด ผักตบชวำ และกำบต้นกล้วย ซึ งถูกเตรียมเยื อด้วยสภำวะที แตกต่ำงกัน

เชน่ ปริมำณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ เวลำในกำรป่ันเยื อ ถูกน่ำมำวิเครำะห์ท้ังคุณสมบัตเิชงิกลและทำงกำยภำพดังนี้ 

1) การทดสอบผลของปริมาณโ เดียม ฮดรอก  ด์ที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของกระดาษท า

มอืจากเปลือกฝักข้าวโพด ผักตบชวา และกาบกล้วย 

กระดำษท่ำมือซึ งเตรียมจำกวัตถุดบิที ผ่ำนกำรต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 10 :1  20 : 1 และ 

30 : 1 นำน 3 ชั วโมง โดยแต่ละสภำวะเตรียมกระดำษ 10 แผ่น และแต่ละแผ่นสุ่มตัดให้ได้ขนำดตำมมำตรฐำน 5 ชิ้น

ถูกน่ำมำทดสอบควำมต้ำนทำนแรงดึงของกระดำษด้วยเครื องทดสอบสมบัติทำงกลแบบเอนกประสงค์ (Universal 

testing machine) แสดงดังภำพ 3 เพื อใชห้ำอุณหภูมทีิ เหมำะสมในกำรเตรียมเยื อกระดำษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ควำมตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือที เตรียมจำกกำรตม้วัตถุดิบในสำรละลำย 

โซเดยีมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 10 :1 20 :1 และ 30 : 1 

 

2) การทดสอบผลของความเร วรอบและเวลาในการปั่นตีเยื่อที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของ

กระดาษท ามอืจากเปลือกฝักข้าวโพด 

เยื อกระดำษจำกก้ำนผักตบชวำ เปลือกฝักข้ำวโพดและกำบกล้วยถูกเตรียมด้วยกำรต้มที สภำวะ 20:1 

จำกนั้นน่ำมำศึกษำผลของควำมเร็วรอบกำรป่ันด้วยเครื องตีกระจำยเยื อที ควำมเร็ว 0 100 200 300 และ 400 รอบ

ตอ่นำท ีนำน 10 20 และ 30 วินำทตีำมล่ำดับ โดยในแต่ละสภำวะกำรทดลองน่ำมำเตรียมกระดำษท่ำมือ 10 แผ่น แต่

ละแผ่นสุ่มตัดให้มขีนำดควำมมำตรฐำนเพื อวัดควำมตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดได้ผลกำรทดลองดังแสดงในภำพที  4 
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ภาพที่ 4 ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกฝักข้ำวโพดที เตรียมจำกกำรต้มเปลือก

ฝักข้ำวโพดในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 20 : 1 ป่ันที ควำมเร็วรอบ 0 100 200 300 400 และ 

500 รอบตอ่นำท ีนำน 10 20 30 วนิำทีตำมล่ำดับ  
 

3) การทดสอบผลของปริมาณเยื่อต่างกันต่อสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษท ามือจาก

เปลือกฝักข้าวโพด 

เปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วย และก้ำนผักตบชวำถูกน่ำมำเตรียมกระดำษ ที สภำวะควำมเข้มข้นโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ 20:1 ควำมเร็วรอบป่ัน 200 นำน 30 วินำทีจำกนั้นเยื อแต่ละชนิดถูกน่ำมำผสมกันส่วนสัดส่วนดังแสดงใน

ตำรำง 1 ได้ผลกำรทดสอบควำมตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดดังแสดงในรูป 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพดที ผสมเยื อกำบกล้วยและเยื อ

ก้ำนผักตบชวำในสัดส่วนที ต่ำงกันตำมล่ำดับ 

 

4) ศึกษาผลของปริมาณเยื่อกระดาษผสมที่เตรียมต่อความหนาและลักษณะทางกายภาพของ

กระดาษ 

กระดำษที เตรียมจำกกำรทดลองข้ำงต้นท้ังหมดใช้น้่ำหนักเยื อ 25 กรัมเพื อให้เยื อกระดำษกระจำยเต็มเฟรม 

ในขัน้ตอนนี้เยื อกระดำษถูกเพิ มเป็น 30 40 และ 50 กรัม เพื อศึกษำผลของน่้ำหนักเยื อกระดำษผสมต่อควำมหนำและ

ลักษณะทำงกำยภำพของกระดำษได้ผลดังภำพที  6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0  100  200  300  400  

คว
าม

ต้า
นท

าน
แร

งด
ึงส

ูงส
ุด 

  

ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) 

ผกัตบชวา 

เปลือกฝักขา้วโพด 
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ภาพที่ 6 ควำมของกระดำษที เตรียมจำกน้่ำหนักเยื อผสมตำ่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของกระดำษซึ งเตรียมจำกน้่ำหนักเยื อ (ก) 25 กรัม (ข) 30 กรัม 

(ค) 35 กรัม และ (ง) 40 กรัม ตำมล่ำดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

1) การทดสอบผลของปริมาณโ เดียม ฮดรอก  ด์ที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของกระดาษท ามือ

จากเปลือกฝักข้าวโพด ผักตบชวา และกาบกล้วย 

จำกผลกำรทดลองดังรูป 3 แสดงผลของควำมเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้่ำหนักวัตถุดิบแห้ง 20:1 ให้

กระดำษที มีสมบัติต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดดีที สุดขณะที สภำวะ 10:1 กระดำษท่ำมือจำกวัตถุดิบท้ังสำมให้ค่ำต ่ำกว่ำ

สภำวะอื น ๆ เนื องจำกโซเดียมไฮดรอกไซด์แยกเส้นใยในวัตถุดิบยังไม่สมบูรณ์ท่ำให้เมื อขึ้นเป็นแผ่นกระดำษเส้นใยจึง

ไมป่ระสำนกันทั วท้ังแผ่น ขณะที เมื อเส้นใยถูกแยกออกมำวัตถุดิบสมบูรณ์กระดำษที เตรียมได้จึงให้ค่ำควำมต้ำนทำน
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แรงดึงสูงสุด ส่วนที สภำวะ 30:1 กระดำษที เตรียมได้จำกวัตถุดิบท้ังสำมให้ค่ำควำมต้ำนทำนแรงดึงลดลงเนื องจำก

ลิกนนิซึ งเป็นสำรให้ควำมแข็งแรงตอ่ผนังเซลล์พชืและต่อกระดำษถูกก่ำจัดออกไปพร้อมกับโซเดยีมไฮดรอกไซด์  [6]  

2) การทดสอบผลของความเร วรอบและเวลาในการปั่นตีเยื่อที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของ

กระดาษท ามอืจากเปลือกฝักข้าวโพด 

จำกภำพที  4 ที ควำมเร็วรอบในกำรป่ันเยื อกระดำษเท่ำกันกระดำษท่ำมือจำกกำบกล้วยแสดงค่ำควำม

ต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดมำกที สุด รองลงมำคือเปลือกฝักข้ำวโพด และกระดำษท่ำมือจำกก้ำนผักตบชวำให้ค่ำควำม

ตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดน้อยที สุดตำมล่ำดับ ผลกำรทดสอบนี้สอดคล้องกับผลกำรทดสอบในหัวข้อ 1 ข้ำงต้น นอกจำก

กำรนั้นผลกำรทดสอบกระดำษท่ำมือจำกเศษเหลือทำงกำรเกษตรท้ังสำมชนิดดังรูป 4 แสดงแนวโน้มควำมเร็วรอบ

ที มำกขึ้นส่งผลต่อควำมต้ำนทำนแรงดึงของกระดำษที สูงขึ้นเนื องจำกเมื อป่ันตีเยื อด้วยควำมเร็วที นำนเยื อกระดำษ

กระดำษจำยตัวดีขึ้น แต่หำกพิจำรณำค่ำส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำนร่วมด้วยพบว่ำโดยรวมควำมเร็วรอบส่งผลต่อควำม

ต้ำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำอย่ำงไม่มีนัยส่ำคัญน่ำจะ

เนื องเมื อป่ันตีเยื อกระดำษให้นำนขึ้นเยื อกระดำษที เตรียมพันเกี ยวกันมำกขึ้นส่งผลให้กำรกระจำยตัวของเยื อกระดำษ

แยล่งควำมตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษจึงไม่เพิ มสูงมำกขึ้นดังที เป็นดังภำพที  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะของเส้นใยที พันกัน 

 

3) การทดสอบผลของปริมาณเยื่อต่างกันต่อสมบัติความต้านทานแรงดึงของกระดาษท ามือจาก

เปลือกฝักข้าวโพด 

จำกรูป 5 พบว่ำกำรผสมเยื อกระดำษจำกวัตถุดิบอื นส่งผลต่อสมบัติของกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพด 

โดยกระดำษท่ำมือจำกเปลือกข้ำวโพดซึ งมีอัตรำส่วนเยื อกระดำษเปลือกข้ำวโพดต่อเยื อกระดำษจำกก้ำนผักตบชวำ

ตอ่เยื อกระดำษจำกกำบกล้วยในอัตรำส่วน 0.5 : 0.25 : 0.25 ให้คำ่ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดมำกที สุดเนื องจำกเยื อ

กระดำษที ได้จำกแต่ละวัตถุดิบกระจำยตัวและเติมเต็มในช่องว่ำงที เกิดขณะกระจำยเยื อกระดำษบนเฟรมขณะขึ้นรูป

กระดำษ 
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4) ศึกษาผลของปริมาณเยื่อกระดาษผสมที่เตรียมต่อความหนาและลักษณะทางกายภาพของ

กระดาษ 

จำกผลกำรทดสอบน้่ำหนักของเยื อผสมต่อควำมหนำของกระดำษพบว่ำน้่ำหนักเยื อผสมที เพิ มขึ้นสภำวะละ 

5 กรัมไม่ส่งผลต่อควำมหนำของเยื อกระดำษที เตรียมได้ แต่ส่งผลต่อลักษณะกระดำษโดยกระดำษที เตรียมจำก

น้่ำหนักเยื อ 40 กรัมให้กระดำษที ย่นและไม่เกำะเฟรมเมื อแห้งเนื องจำกเนื้อเยื อกระดำษที มำกส่งผลให้กำรระเหยน้่ำ

ของกระดำษขณะน่ำไปผึ งแดดยำก กำรหดตัวของกระดำษจึงมีสูงกระดำษที ได้จึงหดตัวไม่สม ่ำเสมอทั วท้ังแผ่น ดังนั้น

จำกสภำวะที เตรียมมำปริมำณเยื อกระดำษผสมที เหมำะสมในกำรเตรียมกระดำษท่ำมือคือน้่ำหนักเยื อ 25 กรัม 

5) การพัฒนาเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ 

 กระดำษที เตรียมได้ถูกพัฒนำเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ของลิ้นจี  คือป้ำยห้อยพวงลิ้นจี สดที กลุ่ม

เกษตรกรสง่ขำยให้กับหำ้งเดอะมอลลแ์ละเลมอ่นฟำร์มโดยป้ำยห้อยพวงลิ้นจี สดที กลุ่มออกแบบแสดงในภำพที  9 (ก)  

ซึ งกระดำษทดลองพิมพ์ด้วยเครื องพิมพ์อิงเจทได้ผลดังรูป 9 (ข) จำกนั้นถูกน่ำไปใช้จริงกับพวงลิ้นจี ดังภำพที  9 (ค) 

และ (ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงป้ำยห้อยพวงลิ้นจี สด (ก) ปำ้ยหอ้ย (ข) ห้อยพวงลิน้จี สด (ค) พวงล้ินจี สดในเดอะมอลล์ 
 

สรุปผลการทดลอง 

จำกผลกำรทดลองสรุปได้ว่ำสัดสว่นของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที เหมำะสมส่ำหรับเตรียมเยื อกระดำษคือ 20 :1 

ส่ำหรับท้ังเปลือกฝักข้ำวโพด กำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำ ควำมเร็วรอบในกำรป่ันตีเยื อและระยะเวลำในกำรตีเยื อ

ส่งผลสมบัตคิวำมตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดของกระดำษอย่ำงไม่มนีัยส่ำคัญ นอกจำกนี้ช่วงน้่ำหนักเยื อกระดำษที ศึกษำไม่

ส่งผลตอ่ควำมหนำของเยื อกระดำษแต่สง่ผลตอ่ลักษณะทำงกำยภำพของกระดำษท่ำมือที เตรียมได้ 

(ข) 

(ก) 

(ค) 
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 กระดำษท่ำมือจำกเปลือกฝักข้ำวโพดที ผสมเยื อกระดำษจำกกำบกล้วยและก้ำนผักตบชวำให้ค่ำควำม

ตำ้นทำนแรงดึงสูงสุดมำกที สุด สำมำรถใชท้ดแทนกระดำษท่ำป้ำยห้อยสินค้ำซึ งมำจำกโรงงำนได้ โดยกระดำษที ผลิต

ได้มีต้นทุนประมำณ 0.5 บำทต่อกระดำษขนำด 50 ซ.ม. คูณ 70 ซ.ม. 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำกส่ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และมหำวิทยำลัยพะเยำ 

นอกจำกนี้ยังได้ รับควำมร่วมมือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี คุณภำพห้วยป่ำกล้วย อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

ห้ำงสรรพสนิค้ำเดอะมอลลแ์ละร้ำนเลมอ่นฟำร์ม และบริษัท พี อำร์ มีเดีย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่  
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การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดล าดับ ด้ดุล 

Development of Simple Linear Regression Model by Using Balance Ranked 

Set Sampling 

สลิลทิพย์ แดงกองโค1 และชฎำรัตน ์ถำปัน1* 

Salinthip Daenkongkho1 and Chadarat Tapan1* 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้ำงตัวแบบถดถอยเชงิเส้นอย่ำงง่ำยภำยใตก้ำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ

ได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling: BRSS) และเพื อตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื อถือได้ของตัวแบบ

ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมื อตัวอย่ำงมำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึ งได้ด่ำเนินกำรจ่ำลองข้อมูล

ประชำกรตำมแผนกำรจ่ำลองขอ้มูล จำกนั้นท่ำกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุลเพื อสร้ำงตัวแบบถดถอย ซึ งเกณฑ์

ที ใชใ้นกำรพิจำรณำตัวแบบถดถอยคือ ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจ (Coefficient of Determination: 2r ) และค่ำควำม

คลำดเคลื อนก่ำลังสอง (Mean Square Error: MSE) ผลกำรศึกษำโดยสรุปพบวำ่ ตัวแบบถดถอยที สร้ำงจำกตัวอย่ำงที 

มีขนำดตัวอย่ำงเพิ มมำกขึ้น และที กำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ (m=1) ได้ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจสูงที สุด และได้ค่ำ

ควำมคลำดเคลื อนก่ำลังสองนอ้ยที สุด 

ค าส าคัญ: กำรสุม่ตัวอย่ำง  ตัวแบบถดถอยเชงิเส้น  กำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ 

Abstract  

 The purposes of this study are to propose simple linear regression model based on balance ranked set 

sampling and to check the accuracy and reliability of simple linear regression model. The investigation was done 

mainly via simulation study. Finite population was generated by simulation plans. Then, ranked set sampling was 

applied so as to obtain sample data to create a model. The criteria uses to consider the simple linear regression 

model are coefficient of determination ( 2r ) and mean square error (MSE). It was found that the simple linear 

regression model was generated from more sample size and cycle of sampling at 1 cycle (m=1) to obtain a most 

r2 and at least MSE. 

Keywords: sampling, linear regression model, ranked set sampling  
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บทน า 

ในกำรจัดท่ำข้อสรุปส่ำหรับประชำกรอันตะหรือประชำกรจ่ำกัด (Finite Population) เมื อย้อนกลับไปในช่วง

แรกเริ มนัน้ระเบียบวธีิที ใชใ้นกำรจัดท่ำข้อสรุปของประชำกร คือกำรส่ำมะโน (Census) อันได้แก่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุก

หน่วยประชำกร แล้วน่ำข้อมูลนั้นมำค่ำนวณค่ำลักษณะประชำกร (Population Characteristics) เช่น ค่ำเฉลี ยประชำกร 

(Population Average) ค่ำยอดรวมประชำกร (Population Total) ค่ำสัดส่วนประชำกร (Population Proportion) หรือ 

ค่ำอัตรำส่วนประชำกร (Population Ratio) [ชฎำรัตน ์ถำปัน, 2555] 

 ด้วยข้อจ่ำกัดของกำรส่ำมะโนไมว่ำ่จะเป็นในส่วนของควำมทันสมัยของข้อมูล เวลำในกำรด่ำเนินกำร บุคคลำกร 

และงบประมำณในกำรเก็บข้อมูล ต่อมำได้มีกำรพัฒนำระเบียบวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที เรียกว่ำ กำรส่ำรวจตัวอย่ำง 

ซึ งจะท่ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำเพียงบำงส่วนของประชำกร ซึ งในยุคแรกของกำรส่ำรวจตัวอย่ำงนั้นจะท่ำกำรส่ำรวจ

โดยใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงในลักษณะที ไม่อิงควำมน่ำจะเป็น (Non Probabilistic Sampling) แต่เนื องด้วยแผนกำรสุ่ม

ตัวอย่ำงที ไม่อิงควำมน่ำจะเป็นมีข้อจ่ำกัดในส่วนของควำมน่ำเชื อถือได้ ต่อมำจึงได้มีกำรพัฒนำแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงใน

แนวทำงที อิงควำมน่ำจะเป็น (Probabilistic Sampling) จึงได้มีกำรพัฒนำเป็นทฤษฎีกำรส่ำรวจตัวอย่ำง (Theory of Sample 

Survey) แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงที อิงควำมน่ำจะเป็นประเภทแรก คือ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random 

Sampling) 

 หำกแต่แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยเกิดข้อจ่ำกัดท้ังในส่วนของควำมผิดพลำดในกำรประมำณค่ำลักษณะ

ประชำกรที สูงเมื อประชำกรที ศึกษำมีขนำดใหญ่ รวมท้ังข้อจ่ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรเก็บข้อมูล (Data Collection) 

หรือเรื องเวลำและค่ำใช้จ่ำย ต่อมำจึงได้มีแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงที ถูกพัฒนำขึ้นมำเพื อแก้ปัญหำที เกิดขึ้ น อำทิเช่น 

แผนกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบมชีัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) และแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นต้น 

แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวนั้นสำมำรถประมำณค่ำลักษณะประชำกรได้ หำกแต่มีข้อจ่ำกัดแตกต่ำงกันออกไป  

ซึ งอำจส่งผลต่อควำมนำ่เชื อถือได้  

ในปี 1952 McIntyre ได้เสนอวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ (Ranked Set Sampling: RSS) เพื อแก้ปัญหำ

กำรได้มำของแต่ละหน่วยตัวอย่ำงที มีต้องใช้เวลำนำน และมีค่ำใช้จ่ำยสูง ซึ ง McIntyre ได้ใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ใน

กำรประมำณค่ำเฉลี ยของปริมำณหญ้ำในพื้นที หนึ ง ซึ งต้องใช้เวลำนำนในกำรเก็บเกี ยวผลผลิตหญ้ำท้ังหมด จำกนั้น

ต้องใช้เวลำในกำรตำกแห้งจึงท่ำกำรชั งน้่ำหนักเพื อประมำณน้่ำหนักหญ้ำแห้ง ปัญหำดังกล่ำวนี้ McIntyre ได้น่ำ 

กำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับมำแก้ปัญหำกำรเก็บขอ้มูล [McIntyre G.A, 1952] 

 แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling) มีวิธีกำรด่ำเนินกำรโดยสุ่ม

ตัวอยำ่งมำ k ชุดตัวอยำ่ง ชุดตัวอยำ่งละ k หนว่ย แล้วท่ำกำรเรียงล่ำดับหน่วยตัวอย่ำงในแต่ละชุดตัวอย่ำง จำกนั้นจึง

ท่ำกำรเลือกตัวอย่ำงจำกท้ัง k ชุดตัวอย่ำง มำเพียงชุดตัวอย่ำงละ 1 หน่วย โดยชุดตัวอย่ำงที  1 ท่ำกำรเลือกหน่วย

ตัวอยำ่งในล่ำดับที  1 ชุดตัวอย่ำงที  2 ท่ำกำรเลือกหน่วยตัวอย่ำงในล่ำดับที  2 จนกระทั งชุดตัวอย่ำงที  k  เลือกหน่วย

ตัวอยำ่งล่ำดับที  k  เมื อเลอืกหน่วยตัวอยำ่งครบ k  ชุดตัวอยำ่งแล้ว จะเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ 

ซึ งจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงเช่นนี้ไปจนครบ m  รอบ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ท่ำให้สำมำรถลดขนำดตัวอย่ำงในกำรเก็บ

รวบรวม และได้ค่ำประมำณลักษณะประชำกรที น่ำเชื อถือได้เมื อเปรียบเทียบกับแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย  

ดังกำรศึกษำของ Dell และ Clutter [Dell and Clutter, 1972] 

 ในทำงปฏบัิตสิ่ำหรับกำรน่ำข้อมูลที ได้จำกกำรส่ำรวจตัวอยำ่งไปหำค่ำประมำณของค่ำลักษณะประชำกรแล้วนั้น 

ยังมีกำรน่ำข้อมูลที เก็บรวบรวมไปท่ำกำรวิเครำะห์เพื อหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล รวมไปถึงกำรสร้ำงตัวแบบ 

เพื อพยำกรณ์ ซึ งตัวแบบที นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยคือ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Model) ซึ งแบ่ง
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ออกเป็นตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Linear Regression Model) และตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Model) 

 ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเป็นตัวแบบที วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร กับตัว

แปรตำม 1 ตัวแปร โดยตัวแปรท้ังสองมีควำมสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง ซึ งมีตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยของ

ประชำกร คือ 0 1i i iY X       ซึ งมี iX  เป็นตัวแปรอิสระ iY  เป็นตัวแปรตำม 0 1,   เป็นพำรำมิเตอร์ที ไม่

ทรำบคำ่ และ i  เป็นควำมคลำดเคลื อน 

 ในกำรสร้ำงตัวแบบถดถอยเชงิเส้นนั้นหำกข้อมูลที ถูกน่ำมำวิเครำะห์เพื อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรนั้น

เป็นข้อมูลที สำมำรถอธิบำยคุณลักษณะประชำกรได้เป็นอย่ำงดีหรืออธิบำยได้ใกล้เคียงกับประชำกรแล้วนั้น ตัวแบบ

พยำกรณ์หรือตัวแบบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรนั้นย่อสำมำรถพยำกรณ์ค่ำที ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียง

กับควำมเป็นจริง ดังนั้นในกำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล และเพื อตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื อถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำง

ง่ำยเมื อตัวอยำ่งมำจำกกำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล 
 

วิธีการศึกษา 
กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำในส่วนของกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย และตัว

แบบถดถอยเชงิเส้นอย่ำงง่ำยภำยใตก้ำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล รวมท้ังกำรจ่ำลองข้อมูลเพื อตรวจสอบควำม

น่ำเชื อถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมื อตัวอย่ำงมำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึ งมีเนื้อหำ

ดังตอ่ไปนี ้ 

1. การสุ่มตัวอย่างแบบชุดล าดับ ด้ดุล (Balance Ranked Set Sampling: BRSS)  
กำรส่ำรวจตัวอยำ่งเพื อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกรณทีี ประชำกรที ศึกษำมีขนำดใหญ่จึงท่ำให้ต้องใช้เวลำรวมถึง

ค่ำใชจ้่ำยส่ำหรับกำรศึกษำเป็นจ่ำนวนมำก ในปี 1952 McIntyre จึงได้พัฒนำวิธีกำรสุ่มตัวอยำ่งขึ้นมำเพื อหำวธีิกำรสุ่ม

ตัวอย่ำงที สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย (Cost-effective Sampling Method) และประหยัดเวลำในกำรด่ำเนินกำร ซึ งในเวลำ

ตอ่มำเรียกวิธีกำรสุ่มตัวอยำ่งดังกล่ำววำ่ กำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ [McIntyre G.A., 1952] 

กำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับมขีั้นตอนกำรสุ่มตัวอยำ่งที ซับซ้อนมำกกว่ำกำรสุม่ตัวอย่ำงแบบง่ำย นั นคือกำร

สุ่มตัวอยำ่งแบบง่ำยจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำเพียง n  หน่วยเท่ำนั้นจำกประชำกรขนำด N  หน่วย แต่ส่ำหรับกำร

สุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงมำ 
rn หน่วย และ kr ,,2,1   เรียกว่ำ ชุดตัวอย่ำง ซึ งจะท่ำกำร

สุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำ k  ชุดตัวอย่ำง เรียกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ และก่ำหนดให้  irY  คือ หน่วยตัวอย่ำงล่ำดับที  r  

ของชุดตัวอย่ำงที  i  ส่ำหรับกำรสุม่ตัวอย่ำง 1 รอบ ได้แสดงดังน้ี 

     

     

      knkkk

n

n

YYY

YYY

YYY
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22212

12111

2

1

 
ถ้ำขนำดตัวอย่ำงในกำรสุ่มแต่ละชุดตัวอย่ำงเท่ำกัน คือ knnn  21  แล้วจะเรียกกำรสุ่มตัวอย่ำง

แบบชุดล่ำดับนี้ว่ำ กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล (Balance Ranked Set Sampling) [Zehua C. Zhidong Bai. & 

Bimal K. Sinha, 2003] 
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ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุลเริ มตน้ดว้ยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยไม่ใส่คืนขนำด  หน่วย จำก

ประชำกรขนำด  หน่วย ซึ งจะเรียกว่ำชุดตัวอย่ำงที  1 แล้วน่ำหน่วยตัวอย่ำง (Sampling Units) ท้ัง  หน่วยมำ

เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำกด้วยกำรคำดคะเนหรือกำรประมำณด้วยสำยตำ (Judgment Ranking) จำกนั้นหน่วย

ตัวอยำ่งที อยู่ในล่ำดับที  1 จะถูกเลือกเป็นตัวอย่ำง และท่ำกำรวัดค่ำของตัวแปรที สนใจ ส่วนหน่วยตัวอย่ำงที เหลือถูก

ตัดท้ิงหรือไมส่นใจ  

เมื อสิ้นสุดกำรสุม่ตัวอย่ำงชุดที  1 แลว้ ต่อจำกนั้นสุ่มตัวอยำ่งแบบง่ำยไมใ่ส่คืนขนำด k  หน่วย จำกประชำกร

ขนำด N  หน่วย ซึ งนั นหมำยควำมว่ำ หน่วยประชำกรที ถูกสุ่มเป็นตัวอย่ำงในชุดตัวอย่ำงที  1 ถูกน่ำกลับมำใส่ใน

ประชำกรอีกคร้ัง หน่วยประชำกร k  หน่วยที ถูกสุ่มในคร้ังที  2 เรียกว่ำชุดตัวอย่ำงที  2 จำกนั้นน่ำหน่วยตัวอย่ำงมำ

เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำก หน่วยตัวอยำ่งที อยู่ในล่ำดับที  2 ในชุดตัวอย่ำงที  2 นี้จะถูกเลอืกเป็นตัวอยำ่ง แลว้ท่ำกำร

วัดค่ำของตัวแปรที สนใจ และหนว่ยที เหลอืถูกตัดท้ิงหรือไมส่นใจ  

กระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้ด่ำเนินกำรต่อไปเรื อย ๆ จนกระทั งสุ่มตัวอย่ำงไปจนครบ k  ชุดตัวอย่ำง และจะ

เรียกกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงจนครบ k  ชุดตัวอย่ำงนี้ว่ำ “รอบ (Cycle)” ซึ งจะท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด m  รอบ 

และกำรสุ่มหน่วยตัวอย่ำงในแต่ละชุดตัวอย่ำงที ท่ำกำรสุ่มขึ้นมำท้ัง k  ชุดตัวอย่ำงในแต่ละรอบนั้น กำรได้หน่วย

ตัวอย่ำง k  หน่วย ในแต่ละชุดตัวอย่ำงไม่มีผลกระทบต่อกำรได้หน่วยตัวอย่ำงในชุดตัวอย่ำงอื น ๆ [Kowalczyk B., 

2004] ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอยำ่งแสดงในรูปที  1 

 
ภาพที่ 1 แสดงขัน้ตอนกำรสุม่ตวัอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุล 

 

จำกภำพที  1 เป็นกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุลมำ m  รอบ รอบละ k  ชุดตัวอย่ำง หน่วยตัวอย่ำงที ได้

คือ            mkmmk YYYYYY ,,,,,,,, 2111211   มขีนำด mk  หนว่ย 

2. ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model) 

ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระว่ำงตัวแปร 2 ตัว ซึ งประกอบไปด้วยตัวแปร

อิสระ (Independence Variable) 1 ตัว และตัวแปรตำม (Dependence Variable)  1 ตัว ซึ งควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ตัว

แปรนี้เป็นไปในลักษณะควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีตัวแบบกำรถดถอยส่ำหรับประชำกร (Population Regression 

Model) คือ iii XY   10  โดยที  iY  เป็นค่ำสังเกตของตัวแปรตำม 0 เป็นพำรำมิเตอร์แทนระยะตัดแกน Y 

k

N k
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1 เป็นพำรำมเิตอร์แทนควำมชันของเส้นถดถอย iX  เป็นค่ำสังเกตของตัวแปรอิสระ(ค่ำคงที ที ทรำบค่ำ) และ i

เป็นค่ำควำมคลำดเคลื อนเชงิสุ่ม 

ส่ำหรับกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ 0  และ 1  จะใช้วิธีก่ำลังสองน้อยสุด (Least Square Method) ตัว

ประมำณที ได้คือ 
0 1Y X  

 
และ 

 

 

 

 





















n

i

n

i
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i

n
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i
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YXYXn
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2

1

2

1 11

1̂  ซึ งตัวประมำณดังกล่ำวมีคุณสมบัติ

เป็นตัวประมำณที ไมเ่อนเอยีง และควำมแปรปรวนต ่ำสุด 

3. การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อตัวอย่างถูกสุ่มตัวอย่างแบบชุดล าดับดับ ด้ดุล 

ในปี 2001 Hani M. Samuwi และ Faisal M. Ababneh ได้ศึกษำกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยโดยใช้

ตัวอย่ำงจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ [Hani M. Samuwi and Faisal M. Ababneh, 2001] และในปี 2002 Chen 

ได้แนะน่ำตัวประมำณค่ำเฉลี ยประชำกรของตัวแบบถดถอยส่ำหรับกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ ซึ งได้ท่ำกำร

เรียงล่ำดับหน่วยตัวอย่ำง (ตัวแปรตำม) โดยตัวแปรอิสระ จำกนั้นท่ำกำรวัดค่ำตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมส่ำหรับ

กำรประมำณค่ำเฉลี ยประชำกร [Chen Z., 2001] ส่ำหรับกำรวิจัยนี้ในกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรที มีควำมสัมพันธ์

กันหรือมีข้อมูลประชำกรส่ำหรับตัวแปรตำม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ในที นี้ได้ศึกษำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกข้อมูล

ประชำกรท้ังตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลเพื อน่ำมำสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิง

เส้นอย่ำงง่ำย ขั้นตอนกำรสุม่ตัวอย่ำงส่ำหรับสร้ำงตัวแบบถดถอยดังแสดงในภำพที  2  
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุลส่ำหรับสร้ำงตัวแบบถดถอย 

 

จำกภำพที  2 แสดงให้เห็นถึงกำรสุม่หน่วยประชำกรแล้วน่ำมำเรียงล่ำดับส่ำหรับตัวแปรอิสระ (
 k m

X ) และ

ตัวแปรตำม(
 k m

Y )  มำ m  รอบ รอบละ k  ชุดตัวอย่ำง จำกนั้นในแต่ละชุดตัวอย่ำงหน่วยตัวอย่ำงท้ัง k  หน่วยถูก

เรียงล่ำดับจำกน้อยไปหำมำก ส่ำหรับชุดตัวอย่ำงที  1 ของรอบที  1 หน่วยตัวอย่ำงที อยู่ในล่ำดับที  1 จะถูกเลือกเป็น

ตัวอยำ่ง จำกนั้น ในชุดตัวอย่ำงที  2 ของรอบที  1 หนว่ยตัวอยำ่งที อยู่ในล่ำดับที  2 จะถูกเลอืกเป็นตัวอยำ่ง จนกระทั งใน

ชุดตัวอย่ำงที  k  ของรอบที  m  หน่วยตัวอย่ำงที อยู่ในล่ำดับที  k  จะถูกเลือกมำเป็นตัวอย่ำง ดังนั้นจำกสุ่มตัวอย่ำง

แบบชุดล่ำดับได้ดุลส่ำหรับกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยซึ งประชำกรมีควำมสัมพันธ์กัน จะได้ตัวอย่ำงขนำด 

n mk  หนว่ย จำกประชำกรขนำด N  หนว่ย คือ  

              1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
, , ,

k k
X Y X Y X Y   

              1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
, , ,

k k
X Y X Y X Y  

           

                 1 1 2 2
, , ,

m m m m k m k m
X Y X Y X Y  
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ตัวแบบพยำกรณ์ส่ำหรับประชำกรที ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึ งตัวแบบประชำกรที ศึกษำ

คือ  
     0 1BRSS BRSSr iBRSS r iBRSS r i

Y X      ; 1,2,3, , 1,2,3, ,r k i m  เมื อ 0BRSS  และ 

1BRSS  คือ พำรำมิเตอร์
  r i
  คือควำมคลำดเคลื อน 

 r iBRSS
Y  คือ ตัวแปรตำมที ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุด

ล่ำดับได้ดุล และ
 r iBRSS

X  คือ ตัวแปรอสิระที ได้จำกกำรสุม่ตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล 

และตัวแบบของตัวอยำ่งส่ำหรับพยำกรณ์คำ่เฉลี ยประชำกร 
  ˆ
r iBRSS

Y  คือ  

   0 1
ˆ ˆˆ

BRSS BRSSr iBRSS r iBRSS
Y X    เมื อ 0

ˆ
BRSS  และ 1

ˆ
BRSS  คือ ตัวประมำณพำรำมิเตอร์  

ˆ
r iBRSS

Y  คือตัว

ประมำณตัวแปรตำม และ  r iBRSS
X  คือตัวแปรอสิระ ส่ำหรับกำรประมำณค่ำพำรำมเิตอร์ 0BRSS  และ 1BRSS  จะ

ใชว้ธีิก่ำลังสองนอ้ยที สุด (Least – Squares Estimates) ตัวประมำณที ได้คอื 

       

   

1 1 1 1 1 1
1 2

2

1 1 1 1

ˆ

m k m k m k

r iBRSS r iBRSS r iBRSS r iBRSS
i r i r i r

BRSS
m k m k

r iBRSS r iBRSS
i r i r

mk X Y X Y

mk X X

      

   




 

 
 

  

 

  และ 

   
1 1 1 1

0 1
ˆ ˆ

m k m k

r iBRSS r iBRSS
i r i r

BRSS BRSS

Y X

mk mk
    

 
 
  
 
 
 

 
 

ตัวประมำณ 0
ˆ

BRSS  เป็นตัวประมำณที มคีุณสมบัตไิมเ่อนเอยีง 

       
   

1 1 1 1
0 1
ˆ ˆ

m k m k

r iBRSS r iBRSS
i r i r

BRSS BRSS

Y X

E E
mk mk

    

  
  
   
  

  
  

 
 

  0BRSS  

และตัวประมำณพำรำมเิตอร์ 1
ˆ

BRSS  เป็นตัวประมำณที มคีุณสมบัตไิมเ่อนเอยีงเช่นกัน 

ในกำรศึกษำนีไ้ด้ท่ำกำรจ่ำลองข้อมูลเพื อตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมนำ่เชื อถือได้ของตัวแบบถดถอย

เชงิเส้นอย่ำงง่ำยเมื อใชต้ัวอยำ่งที ถูกสุ่มมำจำกกำรสุ่มตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดับได้ดุลซึ งมแีผนกำรจ่ำลองข้อมูลดังน้ี 

1. ประชำกรที ศึกษำสรำ้งขึ้นมำภำยใต้กำรแจกแจงปกต ิ(Normal Distribution) โดยก่ำหนดให้ขอ้มูลประชำกร

มคีวำมสัมพันธ์กัน นั นคือข้อมูลประชำกรตัวแปรอสิระ ( x ) และตวัแปรตำม ( y ) มีควำมสัมพันธ์กัน  

2. ก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (Correlations) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ควำมสัมพันธ์ ได้แก่ ระดับควำมสัมพันธ์มำก คือ 0.71-1.00 ระดับควำมสัมพันธ์ปำนกลำง คือ 0.31-0.70 และระดับ

ควำมสัมพันธ์ต ่ำ คือ 0.00-0.30 [Bruce Ratner, 2009] 

 2. ขนำดประชำกร ( N ) ที ศกึษำเท่ำกับ 1,000  

 3. ขนำดของตัวอยำ่ง ( n ) ที ศึกษำ คือ n  = 5, 10, 30, 40, 50 โดยที  n  = mk  ซึ ง k  คือ ขนำดตัวอย่ำง

ในกำรสุ่มแต่ละชุดตัวอย่ำงและเป็นจ่ำนวนชุดตัวอย่ำงของกำรสุ่มแต่ละรอบ และ m  คือ จ่ำนวนรอบในกำรสุ่ม

ตัวอยำ่ง 

  4. ระดับควำมเชื อมั นที ศึกษำ คือ 95% และ 99% 

 5. ท่ำกำรทดลองซ้่ำ 1,000 ครัง้ในแต่ละสถำนกำรณ์ที ก่ำหนด 
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ผลการศึกษา 
 กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล ซึ งตัวแบบ

ถดถอยที ศึกษำคือ 
     0 1BRSS BRSSr iBRSS r iBRSS r i

Y X      และตัวประมำณค่ำส่ำหรับพำรำมิเตอร์คือ 

0
ˆ

BRSS  และ 1
ˆ

BRSS  ดังได้กล่ำวมำแลว้ข้ำงต้น และเมื อท่ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื อถือได้ของตัว

แบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมื อตัวอย่ำงมำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล จำกกำรจ่ำลองข้อมูลตำม

แผนกำรจ่ำลองข้อมูลได้แสดงผลดังตำรำงที  1 และตำรำงที  2  

 

ตารางที่ 1 ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสนิใจ ( 2r ) ส่ำหรับกรณตีำ่ง ๆ ตำมแผนกำรจำ่ลองขอ้มูล 

ขนาด

ตัวอย่าง  n  

 จ านวนรอบ 

 m  

ขนาดชุดตัวอยา่ง 

  k  

2r (%) 

1.00   0.50   0.03   

5 1 5 52.813 52.524 52.589 

10 1 

2 

5 

10 

5 

2 

62.916 

46.477 

20.252 

66.456 

47.433 

20.210 

65.806 

46.818 

18.459 

30 1 

2 

3 

5 

6 

10 

15 

30 

15 

10 

6 

5 

3 

2 

85.994 

77.163 

64.648 

49.445 

43.138 

25.104 

12.333 

85.292 

74.969 

64.893 

48.696 

42.793 

25.910 

12.418 

85.464 

74.286 

64.488 

49.815 

43.739 

25.259 

13.522 

40 1 

2 

4 

5 

8 

10 

20 

40 

20 

10 

8 

5 

4 

2 

88.900 

79.376 

64.332 

57.726 

42.900 

34.425 

12.619 

88.251 

78.702 

52.889 

57.483 

41.552 

35.194 

12.671 

88.348 

79.122 

59.257 

58.236 

43.856 

34.120 

13.347 

50 1 

2 

5 

10 

25 

50 

25 

10 

5 

2 

90.499 

82.707 

63.346 

41.178 

12.583 

89.650 

81.446 

62.656 

41.100 

11.973 

89.871 

82.453 

63.070 

42.550 

11.235 
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จำกตำรำงที  1 พบว่ำข้อมูลประชำกรที ก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (  ) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที 

แตกตำ่งกันทัง้ 3 ระดับนัน้ เมื อน่ำตัวอยำ่งที ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลไปสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้น

อย่ำงง่ำย พบว่ำ ค่ำ 2r ที ได้จำกตัวแบบถดถอยเชงิเส้นในแต่ละกรณีส่ำหรับตัวอยำ่งขนำด 5 10 30 40 และ 50 มีค่ำ

ใกล้เคียงกันเมื อค่ำสหสัมพันธ์ต่ำงกัน แต่ที  1.00   อำจมีค่ำ 
2r สูงกว่ำ  0.50   และ 0.03   เล็กน้อย 

และที  n = 5 มคี่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจประมำณ 50% ส่วนที  n =10, 30, 40 และ 50 ที จ่ำนวนกำรสุ่ม 1 รอบ (

1m  ) มีค่ำ 
2r  สูงที สุด คือประมำณ 65%, 85%, 88% และ 90% ตำมล่ำดับ เมื อน่ำผลกำรศึกษำที ได้ในตำรำงที  

2 มำพลอต กรำฟแสดงได้ดังรูปที  3 ส่ำหรับกรณทีี  n  = 10, 30, 40 และ 50 

 

  

  
ภาพที่ 3 แสดงกรำฟระหวำ่งคำ่สัมประสิทธ์ิกำรตัดสนิใจ ( 2r ) กับขนำดชุดตัวอยำ่ง ( k ) 

 

ตารางที่ 2 ค่ำควำมคลำดเคลื อนเฉลี ยก่ำลังสอง (MSE) ส่ำหรับกรณตีำ่ง ๆ ตำมแผนกำรจำ่ลองข้อมูล 

ขนาด

ตัวอย่าง  n  

 จ านวนรอบ 

 m  

ขนาดชุดตัวอยา่ง 

  k  

MSE 

1.00   0.50   0.03   

5 1 5 0.527 0.897 0.989 

10 1 

2 

5 

10 

5 

2 

0.459 

0.649 

0.718 

0.497 

0.833 

1.280 

0.519 

0.732 

1.140 

30 1 

2 

3 

30 

15 

10 

0.131 

0.198 

0.407 

0.191 

0.308 

0.434 

0.154 

0.307 

0.444 
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ขนาด

ตัวอย่าง  n  

 จ านวนรอบ 

 m  

ขนาดชุดตัวอยา่ง 

  k  

MSE 

1.00   0.50   0.03   

5 

6 

10 

15 

6 

5 

3 

2 

0.523 

0.619 

0.751 

0.928 

0.702 

0.732 

1.060 

1.333 

0.607 

0.661 

0.885 

0.952 

40 1 

2 

4 

5 

8 

10 

20 

40 

20 

10 

8 

5 

4 

2 

0.102 

0.195 

0.314 

0.416 

0.541 

0.692 

0.948 

0.177 

0.298 

0.251 

0.638 

0.753 

0.951 

1.224 

0.076 

0.216 

0.215 

0.485 

0.742 

0.712 

1.002 

50 1 

2 

5 

10 

25 

50 

25 

10 

5 

2 

0.093 

0.192 

0.370 

0.565 

0.824 

0.120 

0.216 

0.460 

0.834 

1.278 

0.111 

0.211 

0.424 

0.630 

1.070 

 

จำกตำรำงที  2 พบว่ำที ข้อมูลประชำกรที ก่ำหนดค่ำสหสัมพันธ์ (  ) ส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที 

แตกตำ่งกันทัง้ 3 ระดับน้ัน เมื อน่ำตัวอยำ่งที ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุลไปสร้ำงตัวแบบถดถอยเชิงเส้น

อย่ำงง่ำย พบว่ำ ที   n = 5 และ  =1.00 ตัวแบบที ได้ให้ค่ำควำมคลำดเคลื อนก่ำลังสองนอ้ยที สุด ส่วนที  n = 10, 30, 

40, 50 ที  m = 1 ตัวแบบที ได้ให้ค่ำควำมคลำดเคลื อนก่ำลังสองน้อยที สุดส่ำหรับทุกค่ำสหสัมพันธ์ (  ) และจะมี 

ค่ำควำมคลำดเคลื อนก่ำลังสองเพิ มขึ้นเมื อมีจ่ำนวนรอบของกำรสุ่มตัวอย่ำง ( m )เพิ มขึ้น หรือขนำดชุดตัวอย่ำง ( k )

ลดลง เมื อน่ำผลกำรศึกษำที ได้ในตำรำงที  2 มำพลอตกรำฟแสดงได้ดังรูปที  4 ส่ำหรับกรณีที  n  = 10, 30, 40  

และ 50 
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ภาพที่ 4 แสดงกรำฟระหว่ำงคำ่ควำมคลำดเคลื อนเฉลี ยกำ่ลังสอง (MSE) กับขนำดชุดตัวอยำ่ง ( k ) 

 

อภิปรายและสรุปผล 

อภปิรายผลการศกึษา 

กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยที สร้ำงขึ้นมำจำกข้อมูลตัวอย่ำงที ถูกสุ่มมำโดยกำรสุ่ม

ตัวอยำ่งแบบชุดล่ำดบัได้ดุลซึ งตัวแบบที ศึกษำมีพำรำมเิตอร์คือ 0BRSS  และ 1BRSS  ซึ งตัวประมำณค่ำพำรำมิเตอร์

ท้ังสองนี้เป็นตัวประมำณที มีคุณสมบัติไม่เอนเอียง และเมื อท่ำกำรจ่ำลองข้อมูลตำมแผนกำรจ่ำลองข้อมูลพบว่ำผล

กำรจ่ำลองข้อมูลสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Zehua Chen ซึ งได้ศึกษำเกี ยวกับกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับส่ำหรับ

กำรประมำณค่ำพำรำมเิตอร์ นั นคอืที คำ่   เพิ มมำกขึน้ท่ำให้ตัวแบบที ได้มคี่ำสหสัมพันธ์ (Relative Efficient: r ) เพิ ม

มำกขึ้น [Zehua Chen, 2001] เช่นเดียวกับกำรวิจัยนี้ที ค่ำ   อยู่ในระดับสูงค่ำ 2r  ของตัวแบบที ได้โดยรวมมีค่ำ

มำกกวำ่ตัวแบบที ตัวอย่ำงถูกสุ่มมำจำกประชำกรที มีค่ำ   อยู่ในระดับน้อยกว่ำ จะเห็นได้ว่ำผลที ได้อำจจะเกิดจำก

ข้อมูลตัวอยำ่งที ถูกสุ่มมำจำกประชำกรที มีควำมสัมพันธ์ที ต่ำงกัน  

และเมื อพิจำรณำค่ำ 2r  ตำมขนำดชุดตัวอย่ำง ( k ) พบว่ำที กำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ ( 1m  ) ส่ำหรับทุก

ระดับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลประชำกร และทุกขนำดตัวอย่ำงตัวแบบที ได้ให้ค่ำ 2r สูงที สุด ซึ งผลที ได้อำจเกิดจำก

กำรสุม่ตัวอย่ำงในแตล่ะชุดตัวอยำ่งแล้วน่ำมำเรียงล่ำดับจึงท่ำให้ข้อมูลตัวอย่ำงส่ำหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมมี

ควำมสัมพันธ์กันมำกกวำ่กำรสุ่มตัวอยำ่งที ชุดตัวอยำ่งขนำดเล็กกว่ำ หรอืจ่ำนวนกำรสุม่ตัวอย่ำงที มำกกวำ่ 1 รอบ    

และเมื อพิจำรณำค่ำควำมคลำดเคลื อนก่ำลังสองพบว่ำมีผลกำรศึกษำที สอดคล้องกับ Amjad D. AI-Nasser 

และ Ahmed Radaideh ซึ งศึกษำกำรประมำณค่ำตัวแบบถดถอยโดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับ L ซึ งผล

กำรศึกษำที ได้พบว่ำค่ำ MSE มีค่ำน้อยที สุดเมื อขนำดตัวอย่ำงเพิ มมำกขึ้น หรือกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ และเมื อ

ประชำกรมีค่ำ   มำกพอ [Amjad D. AI-Nasser and Ahmed Radaideh, 2008] ผลที ได้ดังกล่ำวอำจเนื องมำจำก

ขนำดตัวอย่ำงที เพิ มมำกขึน้ท่ำให้ควำมคลำดเคลื อนน้อยลง 
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สรุปผลการศกึษา 

  กำรวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ สรำ้งตัวแบบถดถอยเชงิเส้นอย่ำงง่ำยภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล

ซึ งตัวแบบถดถอยคือ 
     0 1BRSS BRSSr iBRSS r iBRSS r i

Y X      โดยมีตัวประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ คือ 0
ˆ

BRSS  

และ 1
ˆ

BRSS  และเพื อตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื อถือได้ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยเมื อตัวอย่ำง

มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชุดล่ำดับได้ดุล พบว่ำที ขนำดตัวอย่ำง n  = 5, 10, 30, 40 และ 50 ตัวแบบที ศึกษำจะให้

ค่ำ 2r  สูงสุดเมื อท่ำกำรสุ่มตัวอยำ่ง 1 รอบ ( 1m  ) และส่ำหรับค่ำควำมคลำดเคลื อน (MSE) พบว่ำที ขนำดตัวอย่ำง 

n  = 5, 10, 30, 40 และ 50 ตัวแบบที ศึกษำจะให้ค่ำควำมคลำดเคลื อนน้อยที สุดเมื อท่ำกำรสุ่มตัวอย่ำง 1 รอบ (

1m  ) 
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เสถียรภาพก ากับเฉพาะที่ของแบบจ าลองการแพร่ระบาดของโรค ข้เลือดออกที่มี

อัตราการย้ายถิ่นคงที่  อัตราการติดเชื้อแบบ ม่เชิงเส้น และการควบคุมโรค

 ข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจ ากัด 

Local stability of a modeling the spread of dengue fever with the constant 

immigration rate, nonlinear incidence rate and the control of dengue fever 

with limited public health resources   

ชฎำรัตน ์ถำปัน1 และ สลิลทิพย์ แดงกองโค1* 

Chadarat Tapan1 and Salinthip Daengkongkho1* 

บทคัดย่อ 

 ระดับควำมรุนแรงของกำรติดเชื้อมีปัจจัยที ส่ำคัญคือเชื้อโรคและผู้ป่วย ดังนั้นควำมรุนแรงของกำรแพร่

ระบำดสำมำรถดูได้จำกอัตรำกำรติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ในงำนวิจัยนี้ได้ท่ำกำรสร้ำงแบบจ่ำลองกำรแพร่

ระบำดของโรคไข้เลอืดออกที มอีัตรำกำรยำ้ยถิ นคงที  อัตรำกำรตดิเชื้อแบบไมเ่ชงิเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

ด้วยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที มีอยู่อย่ำงจ่ำกัด และศึกษำพฤติกรรมของแบบจ่ำลองรวมถึงหำเงื อนไขของ

พำรำมิเตอร์ของแบบจ่ำลองที จะท่ำให้จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรคของแบบจ่ำลองมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  ซึ งจะท่ำให้

สำมำรถหำแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออกได้  

ค าส าคัญ: โรคไข้เลือดออก อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น ทรัพยำกรทำงสำธำรณสุข จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรค 

เสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที   

Abstract  

 The main factors of severity of infection are the germs and the patients. Thus the severity of epidemics 

can be determined by the infection rate and immunity of the patients. In this paper, we formulate the modeling 

the spread of dengue fever with the constant immigration rate, nonlinear incidence rate and the control of 

dengue fever with limited public health resources and study the behavior of the model. We also give sufficient 

conditions for the model’s parameters that will make the disease free equilibrium point of the model to be locally 

stable. The advantage of this study is that we can have an idea to protect and control the spread of disease.   

Keywords:  dengue fever, nonlinear incidence rate, public health resources, disease free equilibrium point,local 

stability  
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บทน า 

โรคติดต่อที น่ำโดยแมลง (Vector borne disease) เป็นโรคที มีแมลงเป็นพำหะน่ำโรคมำสู่คนและสัตว์ ไม่ว่ำจะ

เป็นโรคมำลำเรีย โรคเท้ำช้ำง อหิวำต์ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย โรคลิชมำเนียโรคสครับไทฟัส รวมถึงโรคติดเชื้อเดงกี  

(Dengue illness) หรือที รู้จักกันในนำมโรคไข้เลอืดออกซึ งมยีุงลำยเป็นพำหะ สำเหตุส่ำคัญของกำรเกิดโรคคือเชื้อไวรัส

เดงกี (Dengue virus) ซึ งในทำงระบำดวิทยำนั้นได้แบ่งเชื้อไวรัสเดงกีออกเป็น 4 สำยพันธ์ุ (Serotypes)  และได้ท่ำกำร

จ่ำแนกอำกำรป่วยออกเป็น 3 กลุ่มอำกำร นั นคือ กลุ่มอำกำรไข้เดงกี (Dengue Fever; DF) ไข้เลือดออกเดงกี 

(Dengue Haemorhagic Fever; DHF) และไข้เลอืดออกช๊อค (Dengue Shock syndrome; DSS) [9] 

เชื้อไวรัสเดงกีเป็น single standed RNA virus จัดอยู่ใน Family Flaviviridae ซึ งมี 4 สำยพันธ์ุ คือ DENV-1, 

DENV-2,DENV-3 และ DENV-4 ท้ัง 4 สำยพันธ์ุนี้มี antigen ของบำงชนิดร่วมกันจึงท่ำให้มีปฏิกิริยำ (Cross reaction) 

กล่ำวคอืเมื อมีกำรติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ งแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนั้นอย่ำงถำวรตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อ

ไวรัสเดงกีอีก 3 ชนดิในระยะเวลำประมำณ 6-12 เดือน หรืออำจสั้นกว่ำนี้ หลังจำกคนไข้มีกำรติดเชื้อเดงกีชนิดอื น ๆ 

จำกครัง้แรก กำรติดเชื้อในคร้ังที สองจะเป็นกำรติดเชื้อซ้่ำ ซึ งกำรติดเชื้อซ้่ำนี้เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคไข้เลือดออก

เดงกี [9] 

กำรแพร่กระจำยของโรคไข้เลือดออกมียุงลำยบ้ำน (Aedesaegypti) และยุงลำยสวน (Aedesalbopictus) เป็น

พำหะน่ำโรค ซึ งยุงลำยตัวเมยีกัดเวลำกลำงวันและดูดเลอืดคนเป็นอำหำร นั นคอืเมื อยุงลำยกัดดูดเลือดผู้ป่วยที มีไวรัส

อยู่ในกระแสเลือดในระยะไข้สูงเข้ำไป เชื้อไวรัสจะเพิ มจ่ำนวนในตัวยุงประมำณ 8-10 วัน โดยไวรัสจะเข้ำสู่กระเพำะ

หลังจำกนัน้จะเขำ้สู่ตอ่มน้่ำลำยเตรียมพร้อมที จะปล่อยเชื้อตอ่คนอีกคร้ัง ซึ งกำรแพร่เชื้อจะต่อเนื องกันเป็นกฎลูกโซ่ถ้ำ

มยีุงลำยและคนที มีเชื้อไวรัสเดงกีอยูใ่นพืน้ที น้ัน [2] 

ไข้เดงกีได้เกิดกำรระบำดมำช้ำนำนซึ งอำกำรของโรคมีอำกำรไม่รุนแรง และไม่ท่ำให้เสียชีวิต ต่อมำได้เกิดกำร

แพร่ระบำดโรคไข้เลอืดออกเดงกีคร้ังแรกเมื อปี พ.ศ. 2497 ที ประเทศฟิลปิปินส์ หลังจำกนั้นอีก 4 ปี ได้พบกำรระบำด

ไข้เดงกีในประเทศไทย และได้มีกำรระบำดไปยังหลำยๆ ประเทศในเขตร้อนของทวีปเอเชียซึ งมีจ่ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส

เดงกีเพิ มขึ้นในแต่ละปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 มีกำรรำยงำนโรคไข้เดงกีคร้ังแรกที ประเทศฝรั งเศส และโครเอเชีย โรค

ตดิเชื้อเดงกีจึงกลำยเป็นปัญหำทำงสำธำรณะสุขอยำ่งมำก [2] 

ส่ำหรับสถำนกำรณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย มีกำรระบำดคร้ังแรกเมื อ พ.ศ. 2501 ที กรุงเทพมหำนคร 

หลังจำกนั้นได้มีกำรพบกำรแพร่ระบำดไปยังจังหวัดต่ำงๆ ซึ งมีรูปแบบกำรระบำดเปลี ยนแปลงจำกปีเว้นปีหรือปีเว้น

สองปี จำกข้อมูลทำงระบำดวิทยำประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที มีกำรระบำดโรคสูงเป็นอันดับ 6 ใน 30 ประเทศซึ งถือว่ำมี

กำรระบำดอยู่ในอันดับต้น ๆ กำรระบำดของโรคมีเพียง 1 ช่วงเวลำ (1 peak) นั นอำจกล่ำวได้ว่ำโรคไข้เลือดออกเป็น

โรคที แปรผันตำมฤดูกำล (Seasonal variation) คือตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนเมษำยน และพบสูงสุดระหว่ำงเดือน

กรกฎำคม-สิงหำคม ของทุกป ี[2] 

 คณิตศำสตร์เป็นศำสตร์หนึ งที มีควำมส่ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ก้ำวล้่ำไปข้ำงหน้ำ ปัจจุบันนำนำ

ประเทศทั วโลกมีนโยบำยที จะพัฒนำชำติด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพำะอย่ำงยิ งกำรน่ำควำมรู้

วิทยำศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุศำสตร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปใช้

อย่ำงเหมำะสม กำรพัฒนำเหล่ำนี้ลว้นอำศัยพื้นฐำนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไมเ่พยีงแต่กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี

เท่ำนัน้ คณิตศำสตร์ยังมบีทบำทต่อกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ในสว่นของกำรพยำกรณ์กำรระบำดของโรคในอนำคต 

ท่ำให้สำมำรถคำดกำรณ์จ่ำนวนผู้ติดเชื้อและพื้นที ที มีควำมเสี ยง เพื อช่วยในกำรประเมินประสิทธิผลของมำตรกำรให้
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เหมำะสมแก่หน่วยงำนที เกี ยวข้อง เพื อลดควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดของโรค ที เรียกว่ำแบบจ่ำลองโรคระบำด 

(Epidemic Model) [1] 

กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกนั้นถูกอธิบำยในแบบจ่ำลองคณิตศำสตร์เริ มต้น โดย Fischer และ 

Halstead ซึ งได้วิเครำะห์กำรด่ำเนนิกำรที เนน้เรื องผลกระทบของโรคไข้เลอืดออกที จะมีต่อภูมิคุม้กันต่อไวรัสสำยพันธ์ุที 

เหลือ และในหลำยๆงำนวิจัยได้แสดงถึงควำมสัมพันธ์ทำงสถิติของกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกกับปัจจัยทำงกำร

เปลี ยนแปลงของภูมิอำกำศ หรือในบำงงำนวิจัยจะศึกษำแบบจ่ำลองคณิตศำสตร์ของโรคไข้เลือดออกโดยพิจำรณำ

ประชำกรยุงที แบ่งกำรขั้นกำรเจริญเติบโตได้คือ ช่วงเป็นไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย [3] และมีสมมติฐำนว่ำ

ประชำกรคนสำมำรถตดิเชื้อไวรัสได้มำกกวำ่ 2 ครัง้ [6,11]    

 อัตรำกำรติดเชื้อเป็นสิ งส่ำคัญในแบบจ่ำลองกำรแพร่เชื้อโรค และมีนักวิจัยหลำยท่ำนได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ

กระบวนกำรแพร่เชื้อโรคให้เป็นอัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้นในแบบจ่ำลองกำรแพร่เชื้อโรคหลำย ๆ งำนวิจัยให้ 

SI  และ 
SI

N


 เป็นอัตรำกำรตดิเชื้อโรคที ใช้กันบ่อยโดยที  SI  ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกฎมวลซึ งจะเหมำะกับโรค

ที เกิดจำกกำรติดเชื้อโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคอหิวำตกโรค โรคหัดเยอรมัน อื นๆ ยกเว้นโรคที เกิดจำกกำรมี

เพศสัมพันธ์ ในขณะที  
SI

N


จะเหมำะกับจ่ำนวนประชำกรที มีขนำดใหญ่เพยีงพอ ภำยหลังจำกกำรศึกษำกำรแพร่เชื้อ

อหวิำตกโรค ณ เกำะบำหลี ประเทศอินโดนเีซีย [4,5] 

 แบบจ่ำลองทำงคณิตศำสตร์จึงเข้ำมำมบีทบำทในกำรอธิบำยกำรแพร่กระจำยของโรคไข้เลอืดออก ซึ งสำมำรถ

คำดกำรณเ์กี ยวกับกำรเกิดโรคไข้เลือดออกได้ในอนำคต ทั้งยังสำมำรถหำแผนกำรควบคุมโรคเพื อลดกำรระบำดหรือ

ไมใ่ห้เกิดโรคระบำดได้อกี และจะชว่ยในกำรท่ำนำยโรคระบำดอื น ๆ ได้ 

จำกที ได้กลำ่วมำข้ำงตน้ จึงท่ำให้ผู้วจิัยสนใจที จะศกึษำแบบจ่ำลองทำงคณิตศำสตร์ของกำรแพร่ระบำดของ

โรคไข้เลือดออก โดยให้มีอัตรำกำรย้ำยถิ นฐำนโดยให้ เป็นอัตรำค่ำคงที  อัตรำกำรติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น และกำร

ควบคุมโรคไข้เลอืดออกดว้ยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที มีอยูอ่ย่ำงจ่ำกัด และศึกษำพฤติกรรมของแบบจ่ำลองรวมถึง

หำเงื อนไขของพำรำมเิตอร์ของแบบจ่ำลองที จะท่ำให้จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรคของแบบจ่ำลองมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  

ซึ งจะท่ำให้สำมำรถหำแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ และอำจเป็นประโยชน์ในกำรน่ำไป

ประยุกตใ์ชก้ับหน่วยงำนในดำ้นกรมควบคุมโรค งำนสำธำรณสุข หรือหนว่ยงำนอื น ๆ ที เกี ยวข้องได้ 

 

กรอบความคิดในการวจิัยและวิธีการศึกษา 

บทนิยาม 1 [1] แบบจ าลอง เอส  อ อาร์  ( SIR model) เป็นแบบจ่ำลองของประชำกรที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อ

ไวรัสเมื อติดเชื้อไวรัสแล้วประชำกรกลุ่มนั้นจะมีถูมิคุ้มกันถำวร และแบ่งกลุ่มประชำกรที ศึกษำออกเป็น 3 กลุ่ม โดย

ก่ำหนดบทบำทของแตล่ะกลุ่มประชำกร ดังนี้ 

1. กลุ่มที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส (Susceptible : S  ) เป็นกลุ่มที ยังไมไ่ด้รับเชื้อไวรัสและมโีอกำสที จะติดเชื้อ

ไวรัสได ้

2. กลุ่มที ติดเชื้อไวรัส (Infectives : I  ) เป็นกลุ่มที รับเชื้อไวรัส  แสดงอำกำรและสำมำรถแพร่เชื้อไวรัสไปสู่

ผู้อื นได ้

 3. กลุ่มที หำยจำกกำรติดเชื้อไวรัส (Recovered : R  ) เป็นกลุ่มที ได้รับกำรรักษำหรือมภีูมิคุม้กัน  
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บทนิยาม 2 [1] แบบจ าลอง เอส  อ แอล เอ ม  ( SILM model) เป็นแบบจ่ำลองที แบ่งกลุ่มประชำกรที 

ศกึษำออกเป็น 4 กลุ่ม โดยก่ำหนดบทบำทของแตล่ะกลุ่มประชำกร ดังนี้ 

1. กลุ่มที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส (Susceptible : S  ) เป็นกลุ่มประชำกรมนุษยที์ ยังไมไ่ด้รับเชื้อไวรัสและมี

โอกำสที จะติดเชื้อไวรัสได ้

2. กลุ่มที ติดเชื้อไวรัส (Infectives : I  ) เป็นกลุ่มประชำกรมนุษย์ที รับเชื้อไวรัส  แสดงอำกำรและสำมำรถ

แพร่เชื้อไวรัสไปสูผู่้อื นได้ 

3. กลุ่มประชำกรยุงตัวอ่อน (Larval : L ) เป็นกลุ่มประชำกรยุงตัวออ่นที รวมถึงยุงตัวอ่อนที เสี ยงต่อกำรติด

เชื้อไวรัส และกลุ่มที ติดเชื้อไวรัสแลว้ 

4. กลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัย (Adult mosquito : M ) เป็นกลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัยที รวมถึงยุงตัวเต็มวัยที 

เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส และกลุ่มที ติดเชื้อไวรัสแลว้ 

 

บทนิยาม 3 [7] จุดสมดลุ (Equilibrium point) 
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     1  

และ t คือเวลำ 

จุดสมดุลของระบบสมกำร  1  คือ จุดที ท่ำให้ระบบสมกำร  1  เป็น 0  นั นคือ 

        0,,,,,,,,,,,,  zyxwizyxwhzyxwgzyxwf ส่ำหรับทุกๆ t  
 

บทนิยาม 4 [7] เมทริก ์จาโคเบียน (Jacobian matrix) ณ จุด  zyxw ,,,  ของระบบสมกำร  1 คือ 
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บทนิยาม 5 [13] ให้
ij n n

J a


    ที ซึ ง 1,2,3, ,i n และ 1,2,3,...,j n  

สมกำรลักษณะเฉพำะ (Characteristic equation) ของเมทริกซ์ J  คือ 

  1

1 1det ... 0n n

n nI J a a a   

        

ที ซึ ง   คือ รำกลักษณะเฉพำะ (Characteristic root) ของเมทริกซ์ J  

 I  คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) 

 
ia  คือ ค่ำคงตัว เมื อ 1,2,3, ,i n  

 

ทฤษฎีบท 6 [8] เงื่อน ขของรทูธ์เฮอร์วทิ (Routh-Hurwitz Criterion)  

พจิำรณำสมกำร 
1 2

1 2 1... 0n n n

n na a a a    

          2  

  

ก่ำหนดให ้    

 1 1H a  

1

2

3 2

1a
H

a a

 
  
   

1

3 3 2 1

5 4 3

1 0a

H a a a

a a a

 
 


 
  

 

และส่ำหรับเมทริกซ์ขนำด  j j   ที  1,2,3,...,j n    

 

1 0 1 2 1 2

3 2 1 4 1 4

5 4 3 6 1 6

2 3 2 4 22 1 1

2 1 2 2 2 1

j j

j j

j j

j

j j jj j

j j j j j

a a a a a

a a a a a

a a a a a
H

a a a a

a a a a

   

  

  

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ซึ งสมำชิกในเมทริกซ์
jH  คือ 

2l ma 
 เมื อ 0 2l m n    

1 เมื อ 2l m  

0  เมื อ 2l m  หรือ  2l m k   

ค่ำรำกทั้งหมดของสมกำร  2 จะมสี่วนจริงที เป็นลบ (Negative real part) ก็ต่อเมื อ  det 0, 1,2,3,...,jH j n    

ส่ำหรับ 4,3,2n  สำมำรถใชเ้งื อนไขตอ่ไปนี้  แทนกำรพจิำรณำ   det 0, 1,2,3,...,jH j n    
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;2n 1 0,a  2 0a   

 ;3n 1 0,a  3 0,a  1 2 3a a a  

 ;4n 1 0,a  3 0,a  4 0,a 
2 2

3 1 4 0a a a   
 

ทฤษฎีบท 7 [7] ระบบสมกำร  1 เป็นระบบที เสถียรภาพก ากับเฉพาะที่ (Locally asymptotically stable)      

ก็ต่อเมื อ เมทริกซ์ J  คือเมทริกซ์ที เสถียร ณ จุดสมดุล นั นคือทุกๆรำกลักษณะ 
k ของเมทริกซ์  J w,x, y,z มี

 Re 0k   
 

ทฤษฎีบท 8 [13] ระบบสมกำร  1 เป็นระบบที  ม่เสถียร (Unstable) ก็ต่อเมื อ มบีำงรำกลักษณะ 
k ที 

 Re 0k   
ในปี 2006 [10] ได้ศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลอืดออก ดังนี้ 
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dt N

dI C I
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dt N

dR
pS I R

dt
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dt

dS C I
N v S

dt N

dI C I
S I

dt N



  

 

 

 



 
     

 

 
    
 

  

   

 
   

 

 
  
 

 

 

โดยแบ่งกลุม่ประชำกรคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชำกรเสี ยง ( S ) กลุ่มที ติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มที หำยจำก

กำรติดเชื้อ ( R ) โดยที ประชำกรคนที เข้ำมำในระบบจะให้มีอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรย้ำยถิ นฐำนรวมเข้ำด้วยกัน 

โดยเป็นอัตรำที คงที  และแบง่กลุ่มประชำกรยุงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงที เสี ยงต่อกำรมีไวรัสเดงกี และกลุ่มยุงที มี

ไวรัสเดงกี และได้วิเครำะห์เสถียรภำพของจุดสมดุลที ไม่เชื้อโรค และจุดสมดุลที ติดเชื้อไวรัส และสุดท้ำยได้ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของทฤษฎีบทที ได้รับโดยกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขของสถำนกำรณ์จ่ำลองในปี 2016 [3] ได้ศึกษำ

แบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลอืดออก ดังนี้ 
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โดยแบ่งกลุม่ประชำกรคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชำกรเสี ยง ( S ) กลุ่มที ติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มที หำยจำก

กำรตดิเชื้อ ( R ) และแบ่งกลุม่ประชำกรยุงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงที เป็นตัวอ่อนในระยะเสี ยงกับระยะติดเชื้อแล้ว 

และกลุ่มยุงที เป็นตัวเต็มวัยในระยะเสี ยงกับระยะตดิเชื้อแล้ว และได้ให้อัตรำกำรหำยจำกกำรติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น ที พิจำรณำร่วมกันกับอัตรำของเตียงรักษำในโรงพยำบำล และได้วิเครำะห์ เสถียรภำพเชิงเส้น

ก่ำกับวงกว้ำงของจุดสมดุลที ไม่มีเชื้อโรค วิเครำะห์ไบเฟอเคชัน และแสดงผลวิเครำะห์เชิงตัวเลขของสถำนกำรณ์

จ่ำลอง ซึ งเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรทำงสุขภำพของผู้ป่วยที จะควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค

ไข้เลอืดออกได้ 

ในปี 2016 [12] ได้ศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลอืดออก โดย แบ่งกลุม่ประชำกรคนออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ ่ คือ กลุ่มคนในทอ้งถิ น และกลุ่มคนที เป็นนักทอ่งเที ยว และในแต่ละกลุ่มประชำกรคนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มประชำกรเสี ยง ( S ) กลุ่มที ติดเชื้อ ( I ) และกลุ่มที หำยจำกกำรตดิเชื้อ ( R ) ที ซึ ง 

  แบบจ่ำลองของกลุม่คนในท้องถิ น ดังนี ้
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แบบจ่ำลองของกลุม่คนนักทอ่งเที ยว ดังนี้ 
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ในขณะที กลุม่ประชำกรยุง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุม่ยุงก่อนโตเต็มวัย และกลุ่มยุงโตเต็มวัย โดยที 

กลุ่มยุงก่อนโตเต็มวัย แบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยุงโตเต็มวัยที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส กลุ่มยุงโตเต็มวัยที มี

เชื้อไวรัสแฝง และกลุ่มยุงโตเตม็วัยที มเีชื้อไวรัส ในขณะที  กลุม่ยุงก่อนโตเต็มวัยแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยุง

ก่อนโตเต็มวัยที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส และกลุ่มยุงกอ่นโตเต็มวัยที มีเชื้อไวรัส  ที ซึ งแบบจ่ำลองของกลุม่ยุงโตเต็มวัย 
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แบบจ่ำลองของกลุม่ยุงก่อนโตเต็มวัย 
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dt K

dI S I
a I s I

dt K

 

 

 
       

 

 
    

 

 

 

  โดยผลกำรศึกษำคือได้ค่ำควำมเสี ยงโดยเฉลี ยของกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกของนักท่องเที ยวที มำประเทศ

ไทย ต่อนักท่องเที ยว 100,000 คน มีค่ำควำมเสี ยงเฉลี ยในฤดูกำลกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกต ่ำอยู่ที  2.14 และค่ำ

ควำมเสี ยงเฉลี ยในฤดูกำลกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกสูงอยู่ที  7.03 โดยมีอัตรำกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ

ระยอง และอัตรำกำรตดิเชื้อโรคไข้เลอืดออกต ่ำสุด คือ สิงหบุ์รี [12] 

กำรศึกษำเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที ของแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลอืดออกที มีอัตรำกำรย้ำยถิ น

คงที  อัตรำกำรตดิเชื้อแบบไมเ่ชงิเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลอืดออกดว้ยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที มีอยูอ่ย่ำงจ่ำกัด

นัน้ ได้มีเนื้อหำดังตอ่ไปน้ี  

กำรสร้ำงแบบจ่ำลองทำงคณิตศำสตร์ที อธิบำยกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกได้มีกำรแบ่งกลุ่ม

ประชำกรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มประชำกรมนุษยที์ เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส กลุ่มประชำกรมนุษย์ที ติดเชื้อไวรัส 

กลุ่มประชำกรยุงตัวอ่อน และกลุ่มประชำกรยุงตัวเต็มวัย ซึ งมแีบบจ่ำลองของกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลอืดออก คือ 

 
 

   

 
,

1

h i

h

i

dS t S t M t
A d S t

dt M t




  


 

     

 
       , ,

1

h i

h h

i

dI t S t M t
d I t b I I t I t

dt M t


 


   


 

 
     , ,h

dR t
b I I t d R t

dt
   

 
          1 ,

s

s i l l s

dL t
r M t q M t m d L t

dt
      

 
      ,i

i l l i

dL t
rqM t m d L t

dt
    

 
   

   

 
,

1

s m i

l s m s

dM t I t M t
m L t d M t

dt I t
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1

i m s

l i m i

dM t I t M t
m L t d M t

dt I t




  


 

ที ซึ ง  

  0S t   คือ ประชำกรมนุษยที์ เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0I t   คือ ประชำกรมนุษยที์ ติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0R t   คือ ประชำกรมนุษยที์ มีภูมคิุ้มกันต่อกำรตดิเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0sL t   คือ ประชำกรยุงตัวอ่อนที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0iL t   คือ ประชำกรยุงตัวอ่อนที ติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0sM t   คือ ประชำกรยุงตัวเต็มวัยที เสี ยงตอ่กำรติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0iM t   คือ ประชำกรยุงตัวเต็มวัยที ติดเชื้อไวรัส ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0N t   คือ ประชำกรรวมมนุษยท้ั์งหมด ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0L t   คือ ประชำกรรวมยุงตัวอ่อนท้ังหมด ณ เวลำ t ใด ๆ 

  0M t   คือ ประชำกรรวมยุงตัวเต็มวัยท้ังหมด ณ เวลำ t ใด ๆ 

0A    คือ อัตรำกำรยำ้ยถิ นฐำนคงที  

0hd    คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของกลุ่มประชำกรมนุษย์ 

0h    คือ ควำมนำ่จะเป็นของกำรแพร่ระบำดของ DF จำกยุงสูม่นุษย ์

 ,b I  คือ ฟังก์ชันกำรมีภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออก ที ซึ ง    0 1 0,
b

b I
I b

     


 

โดยที  0  คือ อัตรำกำรมภีูมิคุม้กันน้อยที สุดเนื องมำจำกกำรมีทรัพยำกรทำง  

          สำธำรณสุขที เพยีงพอ 

                1  คือ อัตรำกำรมภีูมิคุม้กันมำกที สุดเนื องมำจำกกำรมีทรัพยำกรทำง  

                  สำธำรณสุขที เพยีงพอ 

0h    คือ อัตรำกำรตำยของมนุษยที์ เกิดจำกกำรตดิเชื้อไวรัส 

0r    คือ อัตรำกำรเกิดของยุง 

0 1q   คือ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสจำกยุงสู่รุ่นลูกหลำนของยุง 

0lm    คือ อัตรำกำรเจรญิเตบิโตของยุง 

0ld    คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของยุงตัวอ่อน 

0md    คือ อัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของยุงตัวเต็มวัย 

0m    คือ ควำมนำ่จะเป็นของกำรแพร่ระบำดของ DF จำกมนุษยส์ู่ยุง 

 

 1

h i

i

M t

M t




 คือ ฟังก์ชันแสดงกำรแพร่ระบำดของไวรัส ที ซึ ง 

  h iM    คือ แรงในกำรแพร่ไวรัสของเชื้อไวรัส 

 
1

1 iM t
 คือ ค่ำกำรยับยั้งของผลกระทบที เกิดจำกกำรเปลี ยนแปลงพฤติกรรม

ของมนุษย์ที เสี ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัส เมื อมีจ่ำนวนประชำกรมนุษย์ที 

เพิ มขึ้น หรอืเกิดจำกผลกระทบที ซับซ้อนจำกมนุษยที์ ติดเชื้อไวรัส 
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โดยที  

           N t S t I t R t    

                          s iL t L t L t   

         s iM t M t M t   

และอัตรำกำรเปลี ยนแปลงของประชำกรรวมของมนุษย์ อัตรำกำรเปลี ยนแปลงของประชำกรรวมของยุงตัว

ออ่น และอัตรำกำรเปลี ยนแปลงของประชำกรรวมของยุงตัวเต็มวัย ตำมล่ำดับ คือ 

 
   h h

dN t
A d N t I t

dt
    

    
 

     l l

dL t
rM t m d L t

dt
    

        
 

 
 

 1

m

l m

dM t I t
m L t d

dt I t





 
     

 

และแบบจ่ำลองนี้ได้ศึกษำภำยในสมมติฐำน คือ มีอัตรำกำรตำยของมนุษย์เนื องจำกกำรติดเชื้อไวรัส

ไข้เลอืดออก มีอัตรำกำรตำยตำมธรรมชำติของประชำกรมนุษยที์ เท่ำกัน และอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรตำยของยุงมี

ควำมสมดุลกัน ซึ งแทนด้วย  m
l l

l

d
r m d

m
   [3] ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษำแบบจ่ำลองของกำรแพร่ระบำดของโรค

ไข้เลอืดออก ดังนี้ 

 

 

,
1

, ,
1

,

1

h i
h

i

h i
h h

i

i
i l l i

i m s
l i m i

SMdS
A d S

dt M

SMdI
d I b I I I

dt M

dL
rqM m d L

dt

dM IM
m L d M

dt I






 








   




    



   

  
 

(3) 

 

ที ซึ ง          , , , ,i i i i s sS S t I I t L L t M M t M M t      

 

ผลการศึกษา 

 จำกกำรศึกษำแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกที มีอัตรำกำรย้ำยถิ นคงที  อัตรำกำรติดเชื้อ

แบบไมเ่ชงิเส้น และกำรควบคุมโรคไข้เลอืดออกดว้ยทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที มีอยู่อย่ำงจ่ำกัด ท่ำให้ได้จุดสมดุลไม่

มเีชื้อโรค คือ  0 0 0 0 0, , , ,0,0,0
h

A
E S I L M

d

 
   

 
 อีกท้ังยังได้ศึกษำพฤติกรรมของแบบจ่ำลองโดยหำเงื อนไข

ของพำรำมเิตอร์ของแบบจ่ำลองที ท่ำให้จุดสมดุลไม่มเีชื้อโรคมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  และเงื อนไขที ท่ำให้จุดสมดุล

ไมม่เีชื้อโรคไมเ่สถียร ดังนี้ 

ทฤษฎีบท 1 ถ้ำ       1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         แล้ว จุดสมดุลไม่มีเชื้อ

โรคของระบบสมกำร (3) จะเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

275 

การพิสูจน์ สมกำรลักษณะเฉพำะของระบบสมกำร (3) ณ จุดสมดุลไม่มเีชื้อโรค คือ 

  3 2

1 2 3 0hd a a a           (4) 

เมื อ  

1 1h h m l la d d m d        

    2 1 1
m h

h h l l m l l m

h

a d m d d m d d AM m rq
d

 
           

     3 1 1 1
m h

l l h h m h h

h

a m d d d AM m rq d
d

 
   

 
        

 
 

เนื องจำก       1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         และโดยทฤษฎีบท 6 ท่ำให้ได้

วำ่ทุก ๆ ค่ำ 0   และโดยทฤษฎีบท 7  จึงสรุปได้ว่ำ จุดสมดุลไม่มเีชื้อโรคมีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  

 

ทฤษฎีบท 2 ถ้ำ       1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         จะไมเ่สถียร 

การพิสูจน์  จำกสมกำรลักษณะเฉพำะของระบบสมกำร (3) ณ จุดสมดุลไม่มเีชื้อโรค ในสมกำร (4) 

เนื องจำก       1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         ท่ำให้พบว่ำมีบำงรำกลักษณะ 

0   และโดยทฤษฎีบท 8  จึงสรุปได้ว่ำ จุดสมดุลไม่มเีชื้อโรคไมเ่สถียร 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จำกผลกำรวิจัยท่ำให้ได้ว่ำเงื อนไขที ท่ำให้จุดสมดุลไม่มี เชื้อโรค มีเสถียรภำพก่ำกับเฉพำะที  เมื อ 

      1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         นั น คื อ  ก ำ ร แพ ร่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง โ ร ค

ไข้ เลือดออกจะหำยไปในที สุดถ้ำมี เ งื อนไข ที สอดคล้องกันกับ เงื อนไขข้ ำงต้น  ในทำงตรงกันข้ ำม ถ้ ำ 

      1 1 0m h
h h l l m l l

h

d m d d m rq m d AM
d

 
         จะท่ำให้จุดสมดุลไม่มีเชื้อโรคไม่เสถียร  

นั นคือ กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกจะเพิ มขึ้น ซึ งวิธีกำรที จะป้องกันโรคไข้เลือดออกคือกำรก่ำจัดแหล่ง

เพำะพันธ์ุยุงลำย เนื องจำกเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคไข้เลือดออก และควรมีกำรเพิ มประสิทธิภำพทำงด้ำน

สำธำรณสุขให้เพยีงพอต่อกำรรักษำ และในกำรสร้ำงแบบจ่ำลองกำรแพร่ระบำดของโรคนั้น สำมำรถเพิ มสมมติฐำน

อื น ๆ เข้ำไปในแบบจ่ำลองได้อีก เช่น กำรเพิ มกลุ่มประชำกรเข้ำไปในระบบ เช่น กลุ่มประชำกรที ติดเชื้อโรคแล้วแต่ยัง

ไมไ่ด้แสดงอำกำร  E  หรือกำรเพิ มพำรำมิเตอร์อื น ๆ เพื อให้แบบจ่ำลองที สร้ำงขึน้มคีวำมสมจริงมำกยิ งขึน้ 
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ผลการ หลของทรายในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีช่องเปิดต่างกันภายใต้การตกแบบอสิระ 

Effects of sand flow in rectangular containers through various openings under 

the free falling 

ศริิลักษณ์ แกล้วกล้ำ1 และภำณุพัฒน์ ชัยวร1* 

Sirilak klaewkla1 and Panupat Chaiworn1*
 

บทคัดย่อ 

 งำนวจิัยนี้ได้ศึกษำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดที ต่ำงกัน โดยผู้วิจัยท่ำช่องเปิดเป็นสำมรูปแบบต่ำงๆ ใช้

ควำมสูงของทรำยที  2.5, 5.0 และ 10.0 cm ปล่อยทรำยให้ไหลตกลงอยำ่งอิสระ จำกนั้นวเิครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหล

ของทรำยโดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0 กำรทดลองใช้ภำชนะที มีช่องเปิดที ต่ำงกัน ได้แก่ ช่องเปิดรูป

ทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม และช่องเปิดรูปสี เหลี ยมเดี ยว พบว่ำ อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยขึ้นอยู่กับรูปแบบ

ของช่องเปิด อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยที ระดับควำมสูงเริ มตน้ที เท่ำกันผ่ำนชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก รูปทรงกลม และ

รูปสี เหลี ยมเดี ยว และเวลำกำรไหลทัง้หมดจะมีคำ่แตกต่ำงกันขึน้อยูก่ับกำรตดิขัดของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดของภำชนะ ซึ ง

ทรำยเกิดกำรติดขัดมำกเวลำที ใช้ในกำรไหลจะมำกตำมไปด้วย แต่อัตรำเร็วกำรไหลของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูง

เริ มตน้ ควำมสูงเริ มตน้ของทรำยไม่มีผลตอ่อัตรำเร็วกำรไหล  

ค าส าคัญ: กำรแยก กำรพำ วัสดุเม็ด กำรสั นในแนวตัง้  

Abstract  

 This study investigated the effect of sand flow through different openings. The researcher made three 

openings by using a height of sand at 2.5, 5.0 and 10.0 cm. Release the sand to under the free falling then, the 

velocity of the sand was analyzed using the Tracker version 6.0. The experiment used different openings of the 

cylinders, circular and quadrilateral openings. Found that the velocity of the sand depends on the form of the 

opening. The sand flow velocity at the same initial altitude through the cylindrical openings is round and 

quadratic. The total flow time will vary depending on the jamming of the sand through the opening of the 

cylinders, circular and quadrilateral openings, the time it takes to flow. But the flow rate of sand is independent 

of the initial height. The initial height of the sand was not affect the flow rate.  

Keywords: Segregation Convection Granular Vertical vibration  
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บทน า 

เนื องจำกวัตถุเม็ด เช่น ทรำย กรวด ข้ำว และน้่ำตำล มีบทบำทส่ำคัญในฟิสิกส์เคมีวิทยำและเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม เครื องอ่ำนวยควำมสะดวก เครื องจักรตำง ๆ [1] และกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมนั้น วัตถุเม็ดมี

ควำมซับซ้อนมำก วัตถุเม็ดอำจท่ำตัวเหมือนของเข็งหรือของไหล ตัวอย่ำงเช่นกองทรำยสำมำรถยืนสู งและคงที เช่น

ของแข็ง แต่ทรำยยังสำมำรถเทผ่ำนช่องเช่นของเหลวได้ ในวัตถุเม็ดที มีสถำนะเป็นของเข็งหรือเสมือนของไหล จึงมี

ควำมส่ำคัญอยำงยิ งตอชีวิตประจ่ำวัน ซึ งวัตถุเม็ดที ประกอบไปด้วยวัสดุแข็งเม็ดจ่ำนวนมำก และช่องว่ำงระหว่ำงวัสดุ

เม็ดเล็ก ๆ นี้ก็จะถูกแทรกด้วยของไหล เช่น น้่ำ อำกำศ วัตถุเม็ดเหล่ำนี้มีควำมส่ำคัญในเชิงพำณิชย์ในกำรน่ำมำ

ประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรมหลำยประเภท เช่น วิศวกรรมอุตสำหกรรมเคมี อุตสำหกรรมยำ อำหำรและกำรเกษตร

กำรท่ำเหมอืงแร่ วิศวกรรมโลหะกำร และกำรผลิตพลังงำน [3] ในกระบวนกำรผลิตนั้น วัตถุดิบต่ำงๆอำจจะถูกน่ำไป

ผ่ำนกระบวนกำรแยกเพื อให้แยกตัวออกจำกกันส่ำหรับวัสดุประเภทนี้เมื อถูกน่ำมำไหลผ่ำนช่องเปิดแล้วจะเกิด

ปรำกฏกำรณ์หลำยๆอย่ำงที น่ำสนใจและควรที จะท่ำกำรศึกษำขึ้นภำยในระบบ เช่น กำรก่อตัว (Arching) กำรกอง 

(Heaping) กำรแยก (Segregation) กำรพำ (Convection) และอื น ๆ [2] โดยกำรน่ำวัตถุเม็ดเล็กไปใช้ในทำง

อุตสำหกรรมนั้นมีปัจจัยที เกี ยวข้องซึ้งแตกต่ำงกันไปในวัตถุแต่ละชนิด เช่น ขนำด ควำมหนำแน่น และรูปร่ำงเป็นต้น 

กำรศึกษำและท่ำควำมเข้ำใจสมบัติและพฤติกรรม/กลไกกำรเคลื อนที ของวัตถุเม็ดเล็กเป็นสิ งที จ่ำเป็นอย่ำงยิ ง ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำหำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรจ่ำลองระบบกำรไหลของทรำย ใน

ภำชนะรูปสี เหลี ยมที มีช่องเปิดรูปแบบตำ่ง ๆ แลว้ท่ำกำรวเิครำะห์กลไกของระบบจำกกำรบันทึกวิดีโอและติดตำมวัตถุ 

โดยใช้โปรแกรม Tracker version 6.0 กำรศึกษำนี้มีกำรทดลองหลำยอย่ำงเพื อแสดงให้เห็นว่ำทรำยไหลผ่ำนช่องเปิด

รูปแบบตำ่งๆ ผลที ได้จะเป็นประโยชน์ในกำรท่ำนำยอัตรำเร็วของกำรไหลของวัสดุทำงเกษตรต่ำง ๆ ผ่ำนสื อที มีรูพรุน

ในอุตสำหกรรมหรือพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที จะเกิดอันตรำยทำงธรณีวิทยำ ท้ังนี้ผู้วิจัยหวังว่ำงำนวิจัยนี้จะเป็น

ประโยชน์และเป็นแนวทำงส่ำหรับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนวัตถุเม็ดและกำรน่ำไปประยุกต์ใช้ส่ำหรับนักศึกษำและ

ผู้สนใจได้ศึกษำต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ตอนที  1 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำงของทรงกลมที ควำมสูงเริ มต้นของ

ทรำยตำ่งกัน กำรทดลองด่ำเนนิกำรในภำชนะทรงสี เหลี ยมที มีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ลูกแก้วขนำด

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.6 cm วำงลูกแก้วลงในภำชนะรูปทรงสี เหลี ยมแถวละ 4 กระบอก ดังรูปที  2.1ก ปิดแผ่นกั้นที อยู่

เหนือลูกแก้วที จัดวำงไว้ ใส่ทรำยละเอียดลงบนแผ่นกั้น ให้ทรำยมีควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้นระหว่ำง

ทรำยกับลูกแก้วออก บันทึกวีดีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลี ยนควำมสูงเริ มต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ 10.0 

cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลองอย่ำงนอ้ยคร้ังละสำมรอบ น่ำวีดีโอที ได้ไปวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยโดยใช้

โปรแกรม Tracker version 6.0 วเิครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวจิัย 

ตอนที  2 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกที ควำมสูงเริ มต้นของทรำยต่ำงกัน

กำรทดลองด่ำเนินกำรในภำชนะทรงสี เหลี ยมที มีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ไม้ทรงกระบอกตันขนำด

เสน้ผ่ำนศูนย์กลำง 1.6 cm วำงไมท้รงกระบอกลงในภำชนะรูปทรงสี เหลี ยมแถวละ 4 ลูก ดังรูปที  2.1ข ปิดแผ่นกั้นที อยู่

เหนือทรงกระบอกที จัดวำงไว้ ใส่ทรำยละเอียดลงบนแผ่นกั้นให้ทรำยมีควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้น

ระหว่ำงทรำยกับลูกแก้วออก บันทึกวดีีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลี ยนควำมสูงเริ มต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ 
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10.0 cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลองอย่ำงน้อยคร้ังละสำมรอบ น่ำวีดีโอที ได้ไปวิเครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำย

โดยใชโ้ปรแกรม Tracker version 6.0 วเิครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวจิัย 

ตอนที  3 ศึกษำผลกระทบกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปสี เหลี ยม ที ควำมสูงเริ มต้นของทรำยต่ำงกัน  

กำรทดลองด่ำเนนิกำรในภำชนะทรงสี เหลี ยมที มีควำมสูง 30 cm และกว้ำงด้ำนละ 10 cm ไม้รูปทรงสี เหลี ยมควำมสูง 

10 cm กว้ำง cm วำงไม้รูปทรงสี เหลียมในภำชนะ ดังรูปที  2.1ค  ปิดแผ่นกั้นที อยู่เหนือลูกแก้วที จัดวำงไว้ ใส่ทรำย

ละเอียดลงบนแผ่นกั้นให้ทรำยมีควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm จำกนั้นดึงแผ่นกั้นระหว่ำงทรำยกับทรงสี เหลี ยมออก บันทึก

วดีีโอกำรไหลของทรำย จำกนั้นเปลี ยนควำมสูงเริ มต้นของทรำยเป็น 5.0 cm และ 10.0 cm ตำมล่ำดับท่ำกำรทดลอง

อย่ำงนอ้ยครัง้ละสำมรอบ น่ำวีดโีอที ได้ไปวเิครำะห์หำอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยโดยใชโ้ปรแกรม Tracker version 6.0 

วเิครำะห์ผลกำรทดลองและสรุปผลกำรวจิัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอยำ่งกำรจัดวำ่งอุปกรณภ์ำยในภำชนะรูปทรงสี เหลี ยม  

                        ก) ชอ่งเปิดรูปทรงกลม   ข)ช่องเปิดรูปทรงกระบอก   ค) ช่องเปิดรูปสี เหลี ยม 

 

ผลการศึกษา 
ในกำรศกึษำงำนวจิัยนี้เป็นกำรศกึษำกำรไหลของทรำยภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกผ่ำนช่องเปิดที ต่ำงกัน ช่องเปิดรูป

ทรงกระบอก (multiple orifices) ช่องเปิดรูปทรงกลม (porous bed)  และช่องเปิดรูปสี เหลี ยม (one orifices) โดยใช้ระดับ

ควำมสูงของทรำยเริ มต้นต่ำงกันเริ มที ควำมสูงระดับ 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm เพื อศึกษำเวลำที ทรำยใช้ในกำรไหล

จนหยุดนิ ง น่ำมำเปรียบเทียบค่ำของควำมสูงเริ มต้นที ต่ำงกันภำยใต้กำรไหลผ่ำนช่องเปิดแบบเดียวกัน พบว่ำ พบว่ำผล

กำรไหลภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกของทรำยผ่ำนช่องเปิดที แตกต่ำงกัน (ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม และ

ช่องเปิดรูปสี เหลี ยม) โดยเวลำกับควำมสูงของทรำยที แตกต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ทรำยที ควำมสูง

เริ มต้น 10.0 cm ใช้เวลำในกำรไหลภำยใต้แรงโน้มถ่วงที มำกกว่ำกำรไหลที ระดับควำมสูงเริ มต้น 5.0 cm และ 2.5 cm  

ซึ งหมำยถึงกำรไหลของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดทรงกลมภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลกในระดับควำมสูงเริ มต้นที มำกขึ้นจะใช้เวลำ

ในกำรไหลที มำกขึน้ นัน้คือค่ำของควำมสูงจะแปรผันตรงกับเวลำ จำกกำรค่ำนวณหำค่ำควำมชั้นของทรำยที ไหลผ่ำนช่อง

เปิดแบบต่ำงกัน ควำมชันที หำได้จำกกรำฟควำมสูง 10.0 cm มีค่ำควำมชันมำกกว่ำควำมสูง 5.0 cm และ 2.5 cm  

จึงกล่ำวได้ว่ำควำมสูงเริ มต้น 10.0 cm มีค่ำควำมชันมำกและควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm มีค่ำควำมชันน้อย ค่ำควำมชันนี้

แสดงให้เห็นถึงอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยที ควำมสูงเริ มต้น 10.0 cm มีค่ำอัตรำเร็วในกำรไหลของทรำยมำกกว่ำที ควำม

สูงเริ มต้น 5.0 cm และ 2.5 cm ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดแบบเดียวกันภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกใช้
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เวลำที ต่ำงกันออกไปตำมควำมสูงเริ มต้นของทรำยดังภำพที  2 กำรเปรียบเทียบกันในกำรไหลของทรำยผ่ำนรูแบบที 

ต่ำงกัน ดังภำพที  3 พบว่ำ ผลกำรไหลของทรำยที ควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm และเมื อปล่อยทรำย

ไหลลงตำมแรงโนม้ถ่วงที ระดับควำมสูงเริ มตน้ที เท่ำกัน ผ่ำนชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดรูปทรงกลม  และช่องเปิดรูป

สี เหลี ยม เวลำที ทรำยไหลจนหยุดนิ งมีค่ำแตกต่ำงกัน โดยทรำยที ไหลผ่ำนช่องเปิดรูปสี เหลี ยม ใช้เวลำในกำรไหลมำกกว่ำ

ชอ่งเปิดรูปทรงกระบอกและชอ่งเปิดรูปทรงกลม อำจเนื องจำกช่องเปิดทรงสี เหลี ยมเดี ยวมีเพียงรูเดียวจึงท่ำให้กำรไหลลง

ของทรำยที เกิดขึน้ชำ้กวำ่ชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก และชอ่งเปิดรูปทรงกลม ที มีรูเปิดมำกกว่ำ ส่วนทรำยที ไหลผ่ำนช่องเปิด

รูปทรงกระบอกใชเ้วลำในกำรไหลนอ้ยกว่ำช่องเปิดรูปทรงกลมและช่องเปิดรูปสี เหลี ยม เนื องจำกช่องเปิดรูปทรงกระบอก

มีกำรติดขัดที น้อยกว่ำช่องเปิดรูปทรงกลม ค่ำควำมชันที ควำมสูงเริ มต้น ทรำยไหลผ่ำนช่องเปิดระหว่ำงช่องเปิกรูป

ทรงกระบอก มคีวำมชันที มำกกวำ่ชอ่งเปิดรูปทรงกลมและช่องเปิดรูปสี เหลี ยม ค่ำควำมชันนี้แสดงให้เห็นถึงอัตรำเร็วของ

กำรไหลของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดแบบตำ่ง ๆ [4] ดังนัน้จึงสรุปได้ว่ำ ชอ่งเปิดรูปแบบต่ำงๆมีผลต่อกำรไหลของทรำยก่อให้เกิด

กำรตดิขัดในกำรไหลลงของทรำย อัตรำเร็วที ได้จำกกกำรไหลของทรำยในระดับควำมสูงที เท่ำกันผ่ำนช่องเปิดแบบต่ำง ๆ 

จึงมคีวำมแตกตำ่งไป 

อัตรำเร็วของทรำยที เลื อนลงมำตำมระดับควำมสูงจำกควำมสูงเริ มต้นจนทรำยไหลหยุดนิ ง  ดังภำพที  4 

พบว่ำผลของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วและควำมสูงผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกที ระดับควำมสูงที แตกต่ำงกัน 

ทรำยควำมสูงเริ มต้น 10.0 cm ทรำยควำมสูงเริ มต้น 5.0 cm และทรำยควำมสูงเริ มต้น 2.5 cm เมื อปล่อยทรำยไหล

ตำมแรงโนม้ถ่วงโลกผ่ำนช่องเปิดรูปทรงกระบอกที ควำมสูงเริ มตน้คงที พบวำ่ค่ำอัตรำเร็วเริ มต้นมีค่ำมำกและลดลงมำ

เรื อยๆตำมระดับควำมสูงที ลดลงจนหยุดนิ ง อัตรำเร็วของทรำยมีค่ำเพิ มขึ้นเมื อควำมสูงของทรำยลดน้อยลง แสดงได้

ว่ำควำมสูงแปรผันตรงกับอัตรำเร็วกำรไหลของทรำยภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลก [5] และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสูง

และอัตรำเร็วที ระดับควำมสูงเริ มตน้เท่ำกับ 2.5 cm ชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก ชอ่งเปิดระหว่ำงช่องเปิดรูปทรงกลม และ

ชอ่งเปิดรูปสี เหลี ยม พบว่ำเมื อปล่อยทรำยจำกควำมสูงเริ มตน้ให้ไหลลงตำมแรงโนม้ถ่วงของโลกอัตรำเร็วของทรำยจะ

ลดลงไปตำมควำมสูงของทรำยที ลดลงจนถึงจุดหยุดนิ ง ที ระดับควำมสูงของทรำยเริ มต้น 2.5 cm ทรำยไหลผ่ำนช่อง

เปิดรูปสี เหลี ยมมอีัตรำเร็วเริ มตน้มำกกว่ำช่องเปิดรูปทรงกระบอก และช่องเปิดรูปทรงกลม  อำจเนื องมำจำกช่องเปิด

รูปสี เหลี ยม มีกำรติดขัดของกำรไหลนอ้ยกว่ำช่องเปิดรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลม ดังภำพที  5 พบว่ำ ลักษณะกำร

ไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดต่ำงๆ  ในกำรสร้ำงแบบจ่ำลองในระบบภำชนะรูปทรงสี เหลี ยมก่ำหนดให้ทรำยมีควำมสูง

เริ มต้นที ต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ในกรณีนี้อัตรำเร็วของทรำยจะแสดงโดยใช้กำรเลื อนระยะห่ำง

ของทรำยตอ่วินำทพีบอัตรำเร็ว (v) คงที  อัตรำเร็วของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูงเริ มต้น ควำมสูงของทรำยไม่ส่งผล

ตอ่อัตรำเร็วกำรไหลของทรำย 
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ภาพที่ 2 แสดงกำรไหลของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดแบบตำ่งๆภำยใต้ควำมสูงของทรำยที ต่ำงกัน 

(h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 cm) ก) ช่องเปิดรูปทรงกระบอก  ข) ชอ่งเปิดรูปทรงกลม   

ค) ชอ่งเปิดรูปสี เหลี ยม 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงควำมเร็วและควำมสูงของกำรไหลของทรำย 

ก) ชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก  ข) ช่องเปิดรูปทรงกลม   ค) ช่องเปิดรูปสี เหลี ยม 

 

  

ก) ข) ค) 

ก) ข) ค) 

ภาพที่ 3 แสดงกำรไหลของทรำยผ่ำนชอ่งเปิดแบบตำ่งๆภำยใต้ควำมสูงที ต่ำงกัน 

ก) h= 2.5 cm   ข) h=5.0 cm   ค) h=10.0 cm 

 

ก) ข) ค) 
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ภาพที่ 5 แสดงควำมเร็วและควำมสูงของกำรไหลของทรำย ไดแ้ก่ ชอ่งเปิดรูปทรงกระบอก ชอ่งเปิดรูปทรงกลม  

และชอ่งเปิดรูปสี เหลี ยม ก) h= 2.5 cm   ข) h=5.0 cm   ค) h=10.0 cm 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

กำรวิจัยนี้เป็นกำรหำผลกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดรูปแบบต่ำงๆ อันได้แก่ ช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำง

ทรงกระบอก ช่องเปิดระหว่ำงช่องว่ำงของทรงกลม และช่องเปิดทรงสี เหลี ยมเดี ยว ภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลก ใช่ระดับ

ควำมสูงเริ มต้นของทรำยที ต่ำงกัน 3 ระดับ คือ ควำมสูงของทรำยเริ มต้นที  10.0 cm, 5.0 cm และ 2.5 cm ผู้วิจัย

อภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังนี้  ผลกำรไหลของทรำยภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลกผ่ำนช่องเปิดที ต่ำงกัน ช่องเปิดรูป

ทรงกระบอก  ชอ่งเปิดรูปทรงกลม และช่องเปิดรูปสี เหลี ยม โดยเปรียบเทียบที ระดับควำมสูงเริ มต้นของทรำยที เท่ำกัน 

เวลำที ได้จำกกำรไหลของทรำยผ่ำนช่องเปิดที ต่ำงกันมีค่ำที ต่ำงกันไปตำมติดขัดของช่องว่ำง แสดงให้เห็นว่ำช่องเปิด

รูปแบบต่ำงๆ มีอิทธิพลต่อกำรไหลของทรำยก่อให้เกิดกำรติดขัดในกำรไหลลงของทรำย ลักษณะกำรไหลของทรำย

ผ่ำนรูต่ำงๆ (ช่องเปิดรูปทรงกระบอก ช่องเปิดระหว่ำงช่องรูปทรงกลม และช่องเปิดรูปสี เหลี ยม) ในกำรสร้ำง

แบบจ่ำลองในระบบภำชนะรูปทรงสี เหลี ยมก่ำหนดให้ทรำยมคีวำมสูงเริ มต้นที ต่ำงกัน (h= 2.5 cm , 5.0 cm และ 10.0 

cm) ในกรณีนีอ้ัตรำเร็วของทรำยจะแสดงโดยใช้กำรเลื อนระยะห่ำงของทรำยต่อวินำทีพบอัตรำเร็ว (v) คงที  อัตรำเร็ว

ของทรำยเป็นอิสระจำกควำมสูงเริ มตน้ ควำมสูงของทรำยไม่สง่ผลตอ่อัตรำเร็วกำรไหลของทรำย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งำนวิจัยเรื องผลกำรไหลของทรำยในภำชนะรูปทรงสี เหลี ยมที มีช่องเปิดต่ำงกันภำยใต้กำรตกแบบอิสระ 

ส่ำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ผู้วิจัยใครข่อกรำบขอบพระคุณ กำรสนับสนุนของคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำ

รำชภัฎเชยีงใหม่ ที ให้กำรสนับสนุนทุนวจิัยในครัง้นี้  
 

  

ก) ข) ค) 
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ผลการแยกวัสดุเม ดด้วยการพาของทรายภายใต้ระบบการสั่นในแนวต้ัง 

Segregation Effects of Granular by Convection of Sand under Vertical Vibration 

กำระเกด เชื้อหมอ1 และภำณุพัฒน์ ชัยวร2* 

Karakat Cheamor 1 and Panupat Chaiworn2*
 

บทคัดย่อ 

 งำนวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื อหำผลกำรพำของวัสดุเม็ดในทรำยภำยใต้ระบบกำรสั นในแนวตั้ง โดยขนำดของ

วัสดุเม็ดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0 cm และมีช่วงควำมหนำแน่นต่ำงกัน 2.043-2.339 g/cm3 ใส่ลงในก้นภำชนะ

อะคริลิกทรงกระบอกที บรรจุทรำยสูง 2.5 cm ภำยใต้สั นด้วยควำมถี  10 Hz ในแนวตั้ง จำกนั้นใช้โปรแกรม tracker 

version 6.0 ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล พบวำ่ วัสดุเม็ดที มีคำ่ควำมหนำแนน่น้อยจะใชเ้วลำในกำรเคลื อนที เร็วกว่ำวัสดุเม็ด

ที มีค่ำควำมหนำแน่นมำก และหำค่ำควำมเร็วเฉลี ยในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ด ซึ งจะพบว่ำควำมหนำแน่นของวัสดุ

เม็ดมผีลตอ่เวลำ ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลื อนที ออกจำกผิวทรำย ดังนัน้ควำมหนำแน่นจะแปรผันตรงกับเวลำ

ที ใชใ้นกำรเคลื อนที  แตจ่ะแปรผกผันกับควำมเร็ว และควำมเร่ง  

ค าส าคัญ: กำรแยก กำรพำ วัสดุเม็ด กำรสั นในแนวตัง้  

Abstract  

 This research aims to find segregation effects of granular by convection of sand under vertical vibration. 

The size of the material was 1.0 cm in diameter and varied in the density of 2.043-2.339 g / cm3. In the bottom of 

the cylindrical acrylic container contained 2.5 cm input the sand under vibration with a frequency of 10 Hz. Then 

use the tracker version 6.0 program for analysis, it was found that the low density granule material was faster than 

the high density particle material and determine the average velocity of the material then found that the density of 

the granular material affects the time, speed and acceleration of movement of the sand surface, the density varies 

with the time. It was taking to move, inversely proportional to speed and acceleration.  

Keywords: Segregation Convection Granular Vertical vibration  
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บทน า 

ในปัจจุบันกระบวนกำรผลิตวัตถุดิบต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ซึ งมีควำมส่ำคัญเป็นอย่ำง

มำกต่อกำรพัฒนำสังคมโลกให้มีควำมเจรญิและมนุษยม์คีวำมเป็นอยูที่ สะดวกสบำยขึน้ สิ งอ่ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี้

ล้วนแล้วแต่มำจำกเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมท้ังสิ้น กระบวนกำรผลิตย่อมต้องอำศัยกำรแยกและกำร

ผสมของอนุภำค ซึ งท่ำให้เกิดกำรรวมกัน เชื อมต่อกันด้วยอนุภำคเล็ก ๆ มำกมำยจนก่อตัวเป็นรูปร่ำงของผลิตภัณฑ์

ตำ่ง ๆ ที ใชก้ันอย่ำงแพร่หลำยในทุกวันนี ้ด้ำนกำรศึกษำเนื้อสำรและลักษณะของสิ งที เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

นัน้เกี ยวข้องในดำ้นของเคมีและฟิสกิส์ โดยวัสดุเม็ด (Granular materials) คือ วัสดุที ประกอบไปด้วยวัสดุแข็งเม็ดเล็ก ๆ 

มำกมำย และช่องวำ่งระหวำ่งวัสดุเม็ดเล็ก ๆ นีก้็จะถูกแทรกด้วยของไหล เช่น น้่ำหรืออำกำศ [1] อำจจะถูกน่ำไปผ่ำน

กระบวนกำรไหลในรูปแบบตำ่ง ๆ เพื อให้เกิดกำรคัดแยก หรือเพื อให้แยกตัวออกจำกกันส่ำหรับวัสดุประเภทนี้เมื อถูก

น่ำมำท่ำกำรคัดแยกโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ แล้วจะเกิดปรำกฏกำรณ์หลำย ๆ อย่ำงที น่ำสนใจและควรที จะ

ท่ำกำรศึกษำขึ้นภำยในระบบ เช่น กำรก่อตัว (Arching) กำรกอง (Heaping) กำรแยก (Segregation) คลื นพื้นผิว 

(Surface waves) กำรพำ (Convection) และอื น ๆ กำรน่ำวัสดุเม็ดเล็กไปใช้ในทำงอุตสำหกรรมนั้นมีปัจจัยที เกี ยวข้อง 

ซึ งแตกต่ำงกันไปในวัสดุแต่ละชนิด เช่น ขนำด ควำมหนำแน่น และรูปร่ำง เป็นต้น [2] กำรศึกษำดังกล่ำวต้องอำศัย

องคค์วำมรู้จำกธรรมชำติทำงฟิสิกส์และสภำพแวดล้อมที เกี ยวข้องนั้น ดังนั้นกำรศึกษำและท่ำควำมเข้ำใจคุณสมบัติ

และพฤติกรรม กลไกกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดเล็กจึงเป็นสิ งที จ่ำเป็นอย่ำงยิ ง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดควำมสนใจในเรื อง 

กำรศึกษำกำรพำของวัสดุเม็ดโดยจะทดลองท่ำกำรใส่วัสดุเม็ดขนำดเล็กในทรำย ซึ งผู้วิจัยก่ำหนดให้วัสดุเม็ดมีควำม

หนำแนน่ที ต่ำงกัน ขนำดตำ่งกันใส่ลงในภำชนะอะคริลิกทรงกระบอก ภำยใต้ระบบกำรสั นในแนวตั้ง ผลกำรทดลองที 

ได้จะน่ำมำเปรียบเทียบและพิจำรณำกำรเคลื อนที  ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ดที มี

ควำมหนำแนน่ที แตกต่ำงกัน [3] น่ำมำหำค่ำระยะทำงและเวลำโดยใช้โปรแกรม Tracker แล้วน่ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ซึ ง

มวีัตถุประสงค์ส่ำคัญคือ ศึกษำกำรเคลื อนที  ควำมเร็วและควำมเร่งของวัสดุเม็ด เพื อที จะน่ำควำมรูที้ ได้นี้ไปใชเ้ป็นองค์

ควำมรู้ดำ้นกำรผสมในดำ้นตำ่ง ๆ ตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตอนที่ 1 ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัสดุเม ดที่มีความหนาแน่นต่างกัน 

 ศึกษำกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดที มีควำมหนำแน่นต่ำงกัน [4, 5] โดยใช้วัสดุเม็ดที มีควำมหนำแน่นต่ำงกัน 5 

ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะที บรรจุทรำยสูง 2.5 cm ที

ละเม็ด สั นด้วยควำมถี  10 Hz และท่ำกำรบันทึกวิดีโอ แล้วน่ำวิดีโอที ได้ไปวิเครำะห์ในโปรแกรม Tracker เพื อหำเวลำ

ในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ด 

ตอนที่ 2 ศึกษาความเร วและความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัสดุเม ดที่มีความหนาแน่นต่างกัน 

 น่ำข้อมูลกรำฟควำมสัมพันธ์ของระยะทำงและเวลำของวัสดุเม็ดในตอนที  1 มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเร็ว จำก

สูตรกำรหำควำมชัน 
y

m
x





 ในหน่วย เซนติเมตรต่อวินำที และหำค่ำควำมเร่งจำก 
v

a
t





 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ควำมเร็วสูงน่ำวิดโีอมำวิเครำะห์ในโปรแกรม Tracker ดังรูปที  1 มรีำยละเอยีดดังนี้ 

ขั้นที  1  เปิดโปรแกรม 

ขั้นที  2 ก่ำหนด frame rate (กำรทดลองนี้ก่ำหนดไว้ที  400 ภำพ/วนิำที) 
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ขั้นที  3 ก่ำหนดแกนอ้ำงอิง โดยกำรทดลองนี้ก่ำหนดแกนกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ด และควำมสูงอ้ำงอิงคือ 

ควำมสูงของวัสดุเม็ด เท่ำกับ 1 เซนติเมตร 

ขั้นที  4 ระบุต่ำแหนง่ของวัตถุ 

ขั้นที  5 วเิครำะห์กรำฟ 

 

 
 

ภาพที่ 1 กำรวเิครำะห์ในโปรแกรม Tracker version 6.0 
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ผลศึกษาการเคลื่อนที่ของวัสดุเม ดที่มีความหนาแน่นต่างกัน 

 จำกกำรทดลองศึกษำกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดที มีควำมหนำแน่นต่ำงกัน โดยใช้วัสดุเม็ดที มีควำมหนำแน่น

ตำ่งกัน 5 ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะที บรรจุทรำยสูง 

2.5 cm ทีละเม็ด สั นดว้ยควำมถี  10 Hz ได้ผลกำรทดลองดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงเวลำในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดเริ มมุดตัวออกจำกผิวทรำย (tstart) และเวลำที วัสดุเม็ดมุดตัวออก

จำกผิวทรำยจนสุดเม็ด (tlast)  

วัสดเุม ด 𝐭𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 (s) 𝐭𝐥𝐚𝐬𝐭 (s) 𝐭𝐥𝐚𝐬𝐭-𝐭𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 (s) 

1 14.00 17.00 3.00 

2 16.50 22.25 5.75 

3 24.50 32.75 8.25 

4 34.50 45.75 11.25 

5 46.75 61.00 14.25 
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จำกตำรำงที  1 จะเห็นได้ว่ำ เวลำในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดเมื อเริ มมุดตัวออกจำกผิวทรำยจนสุดเม็ดของ

วัสดุท้ัง 5 เม็ด โดยพบค่ำเวลำในกำรเคลื อนที จำกโปรแกรม tracker ซึ งวัสดุเม็ดมกีำรเคลื อนที ออกจำกผิวทรำยโดยใช้

เวลำน้อยที สุดคือ วัสดุเม็ดที  1 (3.00 s) วัสดุเม็ดที  2 (5.75 s) วัสดุเม็ดที  3 (8.25 s) วัสดุเม็ดที  4 (11.25 s) และวัสดุ

เม็ดที  5 (14.25 s) ตำมล่ำดับ 

ตอนที่ 2 ศึกษาความเร วและความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัสดุเม ดที่มีความหนาแน่นต่างกัน 

 จำกกำรน่ำข้อมูลกรำฟควำมสัมพันธ์ของระยะทำงและเวลำของวัสดุเม็ดในตอนที  1 มำวิเครำะห์หำค่ำ

ควำมเร็ว จำกสูตรกำรหำควำมชัน 
y

m
x





 ในหน่วย เซนติเมตรต่อวินำที และหำค่ำควำมเร่งจำก 
v

a
t





 ได้ผล

กำรวเิครำะห์ดังนี้ 

 

              

            

 
ภาพที่ 2 แสดงระยะทำงและเวลำในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดท้ัง 5 เม็ด ก) 2.043 g/cm3 

ข) 2.073 g/cm3 ค) 2.267 g/cm3 ง) 2.293 g/cm3 จ) 2.339 g/cm3 

 

 

ก) ข) 

ค) 
ง) 

จ) 
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จำกภำพที  2 พบว่ำวัสดุที มีค่ำควำมหนำแน่นน้อยจะมีควำมเร็ว และควำมเร่งมำก โดยวัสดุเม็ดที  1 จะมี

ควำมเร็ว และควำมเร่งในกำรเคลื อนที ออกจำกผิวทรำยมำกที สุด ตำมมำด้วยวัสดุเม็ดชนิดที  2, วัสดุเม็ดชนิดที  3, 

วัสดุเม็ดชนิดที  4 [6] และวัสดุเม็ดชนิดที  5 ตำมล่ำดับ ซึ งจะเห็นได้ว่ำค่ำควำมหนำแน่นมีผลต่อควำมเร็วในกำร

เคลื อนที ของวัสดุเม็ดในทรำย โดยค่ำควำมหนำแน่นของวัสดุเม็ดจะแปรผกผันกับควำมเร็ว และควำมเร่งในกำร

เคลื อนที   
 

วิจารณ์และสรุปผล 
งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยที ศึกษำกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดที มีควำมหนำแน่นต่ำงกัน โดยใช้วัสดุเม็ดที มีควำม

หนำแนน่ต่ำงกัน 5 ขนำด คือ 2.043, 2.073 , 2.267 , 2.293 และ 2.339 g/cm3 ใส่ลงวัสดุเม็ดลงในก้นภำชนะที บรรจุ

ทรำยสูง 2.5 cm ทีละเม็ด สั นด้วยควำมถี  10 Hz และท่ำกำรบันทึกวิดีโอ แล้วน่ำวิดีโอที ได้ไปวิเครำะห์ในโปรแกรม 

Tracker เพื อหำเวลำในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ดแต่ละเม็ดผลกำรศึกษำกำรแยกวัสดุเม็ดในกำรพำของทรำยภำยใต้

ระบบกำรสั นในแนวตัง้ควำมหนำ ซึ งควำมหนำแน่นของวัสดุเม็ดมผีลตอ่เวลำในกำรเคลื อนที  ซึ งควำมหนำแน่นจะแปร

ผันตรงกับเวลำในกำรเคลื อนที ของวัสดุเม็ด แตจ่ะแปรผกผันกับควำมเร็วและควำมเร่งในกำรเคลื อนที  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวจิัยเรื องผลกำรแยกวัสดุเม็ดดว้ยกำรพำของทรำยภำยใตร้ะบบกำรสั นในแนวตั้ง ส่ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยใคร่ขอกรำบขอบพระคุณ กำรสนับสนุนของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำรำชภัฎเชียงใหม่ ที ให้

กำรสนับสนุนทุนวจิัยในครัง้ 
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การลดอุณหภูมิแคล  น์ของการสังเคราะห์ผงผลกึ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3  

Reducing calcination temperature for synthesis Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 powders  

ชมพูนุช วรำงคณำกูล1,2* 

Chompoonuch Warangkanagool1*,2 

บทคัดย่อ 

 ในงำนวิจัยน้ีศกึษำโครงสร้ำงเฟส และโครงสร้ำงจุลภำคของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือเรียกย่อๆ ว่ำ 

BZT เมื อสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เทียบกับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว โดยกำรแปรค่ำ

อุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชั วโมง ตรวจสอบโครงสร้ำงเฟสด้วย

เทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่ำอุณหภูมิที เหมำะสมส่ำหรับกำรเผำแคลไซน์ที ท่ำให้ผงผลึก BZT ที 

สังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม คือ ณ อุณหภูมิ 1100 องศำเซลเซียส และที สังเครำะห์โดยวิธีเกลือ

หลอมเหลวคอื 800 องศำเซลเซียส กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวลดอุณหภูมิกำรเผำแคลไซน์

ได้ถงึ 300 องศำเซลเซียส ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) น่ำไปหำ

ขนำดของอนุภำคเฉลี ยจำกภำพถ่ำย SEM พบวำ่อนุภำคของผงผลึก BZT ที เตรียมได้ท้ังสองวิธีนั้น มีลักษณะจับตัวกัน

เป็นกลุ่มก้อน ขนำดอนุภำคเฉลี ยของผงผลึก BZT ที บริสุทธ์ิท้ังสองวธีิมีขนำด 0.27 ไมโครเมตร 

ค าส าคัญ: กำรสังเครำะห์  ผงผลกึ BZT วธีิเกลือหลอมเหลว วธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม 

Abstract  

 In this research, the phase structure and microstructure of Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 or BZT powders 

synthesized by conventional mixed oxide method compared with molten salt methods were investigated. These 

powders were calcined at different temperatures from 600 to 1100 oC for 3h. The phase structure was 

examined by x-ray diffraction (XRD). It was found that, the optimum calcination temperature of BZT powders 

synthesis by conventional mixed oxide method and molten salt were found to be 1100 and 800 oC, respectively. 

The BZT powders were synthesized by molten salt method to reduce the calcination temperature by up to 300 

oC. The microstructure was determined by scanning electron microscopy (SEM) and determined the average 

particles size from SEM micrographs. The results showed that the morphology of calcined BZT powders with 

 
 

Keywords: synthesis, BZT powders, molten salt method, conventional mixed oxide   
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บทน า 

ปัจจุบันนักวิจัยมุ่งที จะวิจัยเซรำมิกที ไม่มีสำรตะกั ว เพื อลดกำรสร้ำงมลภำวะให้แก่สิ งแวดล้อมท้ังขั้นตอน

กระบวนกำรผลิต และกำรใช้งำน เซรำมิกที ไรส้ำรตะกั วจึงเป็นที นิยมท่ำกำรวิเครำะห์วิจัยกันมำกขึ้น เซรำมิกที เป็นตัว

พื้นฐำนเด่น ๆ จึงมีโดย BaTiO3 หรือ BT เป็นฐำน [1-3] ซึ งเซรำมิก BT เองเป็นเซรำมิกที มีโครงสร้ำงแบบเพอร์รอฟส

ไกด์ (perovskite, ABO3) และได้ท่ำดัดแปลงโดยกำรเติมสำรตัวอื นๆ เข้ำไปในต่ำแหน่ง A หรือต่ำแหน่ง B ท่ำให้ค่ำพิ

โซอิเล็กทริกเปลี ยนแปลงไป จำกกำรศึกษำของ Liang และคณะ [4] ได้เลือกที จะใช้ Ba(Zrx,Ti1-x)O3 โดยใช้ปริมำณ Zr 

เพียง 0.05 โมลแทนที ในต่ำแหน่ง A ท่ำให้เซรำมิก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือ BZT มีค่ำพิโซอิเล็กทริก (d33) กับค่ำ

สัมประสิทธ์ิไฟฟำ้เชิงกลคู่ควบ (kp) ที สูง แตก่ำรเตรียมผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 โดยวิธีสถำนะของแข็งแบบดั้งเดิมนั้น

ยังมีกำรเผำแคลไซน์ที อุณหภูมิถึง 1250 องศำเซลเซียส ซึ งยังต้องใชพ้ลังงำนที สูงอยู ่และจำกกำรศึกษำกำรเตรียมผง

ผลึกของสำรเฟร์โรอิเล็กทริกโดยวิธีเกลือหลอมเหลว [5] สำมำรถช่วยลดอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ได้ ดังนั้นใน

งำนวจิัยนี้จึงมุง่ที จะลดอุณหภูมใินกำรสังเครำะห์ผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือ BZT โดยเปรียบเทียบกำรสังเครำะห์

ผงผลึกดว้ยมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมเทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว เพื อหำเงื อนไขที เหมำะสมในกำรเผำแคลไซน์ให้ได้

ผงผลึก BZT ที มีควำมบริสุทธ์ิสูง เป็นผงผลึกตัวฐำนในกำรท่ำเซรำมิกต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
น่ำสำรตั้งต้นแบเรียมคำร์บอเนต (BaCO3) เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) และไททำเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 

โดยค่ำนวณตำมสัดส่วนจ่ำนวนโมล Ba:Zr:Ti เท่ำกับ 1:0.05:0.95 ตำมล่ำดับ ตำมสมกำรที  (1) 

BaCO3 + 0.05(ZrO2) + 0.95(TiO2)      Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 + CO2                     (1) 

 
ท่ำกำรบดผสมเปียกโดยใชลู้กบดอทิเทีย-เซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจำย

ตัวของอนุภำค เป็นเวลำ 24 ชั วโมง จำกนั้นท่ำแห้งและคัดขนำด เรียกผงที ได้นี้ว่ำเป็นผงผสม BZT น่ำผงผสม BZT ที ได้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน่ำผงผสม BZT ที ท่ำแห้งและคัดขนำดแล้ว น่ำไปเผำแคลไซน์ที อุณหภูมิ 600 ถึง 1100 

องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ด้วยอัตรำกำรเพิ มขึ้น/ลดลงควำมร้อน 5 องศำเซลเซียส/นำที เรียกกำรเตรียมผง

ผลึกส่วนนี้ว่ำกำรเตรียมด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ส่วนที สอง น่ำไปผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียม

โดยกำรบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล) จำกนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม BZT ใน

สัดสว่น 1:1 โดยน่้ำหนัก น่ำไปเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิเดียวกันกับส่วนแรก หลังกำรเผำแคลไซน์ท่ำกำรแยกเกลือออก

จำกผงผลึก BZT ด้วยกำรล้ำงดว้ยน้่ำรอ้นที ปรำศจำกไอออน เทน้่ำที ล้ำงเกลือออก แลว้ลำ้งซ้่ำดว้ยน้่ำรอ้นที ปรำศจำก

ไอออนอกีจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบวำ่ไมม่คีลอไรดไ์อออนเหลอือยู ่โดยกำรหยดสำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรดลง

ในน่้ำที ลำ้งเกลอืที เทท้ิง จนกระทัง้สำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรดไมท่่ำปฏิกิริยำกับน้่ำล้ำงเกลือที เทท้ิงแลว้ จึงแนใ่จว่ำไม่มี

คลอไรดไ์อออนเหลอือยู)่ แล้วท่ำให้แห้ง เรียกวิธีกำรนี้ว่ำกำรเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว น่ำผงผลึก BZT ที เตรียม

ได้ท้ังสองวิธี ตรวจสอบโครงสร้ำงเฟสด้วยเทคนิคกำรเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) น่ำข้อมูลที ได้ไปค่ำนวณหำค่ำ

ควำมบริสุทธ์ิของผงผลึกที ได้โดยใช้สมกำรที  (2) [6] 

ร้อยละควำมบริสุทธ์ิ (%)   100
)II(

I

IP

p



    (2) 

โดยที   Ip แทนค่ำควำมเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสหลัก 

  II แทนค่ำควำมเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสแปลกปลอม 
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น่ำผงผลึก BZT ที สังเครำะห์ได้จำกท้ังสองวิธี ตรวจสอบลักษณะรูปร่ำง หรือโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) น่ำข้อมูลที ได้จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำดมำค่ำนวณหำ

ขนำดของอนุภำคเฉลี ยด้วยโปรแกรมอมิเมทเจ (image J) 

ผลการศึกษา 

น่ำผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว ที เผำแคลไซน์ที 

อุณหภูมิ 600 ถึง 1100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง มำวิเครำะห์กำรก่อเกิดเฟสด้วยเทคนิคกำรเลี้ยวเบนของ

รังสีเอกซ์ ได้ผลดังภำพที  1  

   
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 1 รูปแบบกำรเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศำ

เซลเซียส นำน 3 ชั วโมง (ก) เมื อสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (ข) เมื อสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือ

หลอมเหลว 
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จำกภำพที  1 กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม พบว่ำรูปแบบกำรเลีย้วเบนของรังสี

เอกซ์ของผงผลึก BZT ที ท่ำกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 และ 700 องศำเซลเซียส นั้น ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิ 

เมื อเทียบกับผงผสม BZT ที ยังไม่ได้เผำแคลไซน์ และเมื ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ มขึ้นเป็น 800 ถึง 1000 องศำเซลเซียส 

พบว่ำมีกำรก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT มำกขึ้น จนกระทั งอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์เป็น 1100 องศำ

เซลเซียส พบว่ำผงผลึก BZT มีเฟสบริสุทธ์ิท้ังหมด และจำกกำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT โดยวิธีเกลือหลอมเหลว 

(Molten salt) พบวำ่รูปแบบกำรเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BZT ที ท่ำกำรเผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 องศำ

เซลเซียส นั้น ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื อเทียบกับผงผสม BZT ที ยังไม่ได้เผำแคลไซน์ และเมื ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ มขึ้น

เป็น 700 องศำเซลเซียส พบวำ่มีกำรกอ่ตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT มำกขึ้น จนกระทั งอุณหภูมิในกำรเผำแคล

ไซน์เป็น 800 องศำเซลเซียส พบวำ่ผงผลึก BZT มเีฟสบริสุทธ์ิท้ังหมด 

 จะเห็นว่ำ กำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวนั้น ช่วยลดอุณหภูมิในกำรเผำแคลไซน์ได้ถึง 

300 องศำเซลเซียส เมื อเทียบกับกำรสังเครำะห์ผงผลึกชนิดเดียวกันด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ท้ังนี้เป็นเพรำะ

เกลือผสมท่ำหน้ำที เป็นฟลักซ์ (flux) โดยเกลือผสมที ใส่ในผงผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวที ต ่ำกว่ำผงผสม BZT มำก เมื อ

ได้รับควำมร้อนท่ำให้เกลือเกิดกำรหลอมเหลว เกลือที หลอมเหลวผสมอยู่กับผงผสม BZT เมื อได้รับควำมร้อนเพิ มขึ้นก็

ปลดปล่อยควำมร้อนให้แก่ผงผสม BZT ท่ำให้ผงผสมดังกล่ำวได้รับควำมร้อนท้ังจำกเกลือหลอมเหลว และท้ังจำก

ควำมร้อนที ได้จำกเตำเผำ ท่ำให้ควำมร้อนที ผงผสม BZT ได้รับมำกกวำ่ควำมร้อนที ได้จำกกำรเผำแคลไซน์อย่ำงเดียว 

จึงท่ำให้ได้ผงผลึก BZT ที เตรียมโดยวธีิเกลือหลอมเหลวสำมำรถชว่ยลดอุณหภูมใินกำรเผำแคลไซน์ได้ เมื อค่ำนวณหำ

ควำมบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT ตำมสมกำรที  (2) โดยวิธีของ Swart และ Shrout [6] จำกกำรเตรียมท้ังสองวิธี จะได้

ร้อยละควำมบริสุทธ์ิ ดังตำรำงที  1 
 

ตารางที ่1 ร้อยละควำมบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวธีิมิกซ์ออกไซด์ เทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว  
 

อุณหภูมแิคลไซน ์

(องศำเซลเซียส) 

ร้อยละควำมบริสุทธ์ิของผงผลึก BCT-NBT (%) 

วธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิม วธีิเกลือหลอมเหลว 

600 20.2 67.4 

700 34.7 98.5 

800 55.6 100 

900 96.2 100 

1000 99.1 100 

1100 100 100 
 

น่ำผงผลึก BZT ที เตรียมได้ท้ัง 2 วิธี มำศึกษำลักษณะรูปร่ำง หรือโครงสร้ำงจุลภำคด้วยกล้องจุลทรรศน์

อเิล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) ได้ผลดังภำพที  2 เมื อหำขนำดเฉลี ยของอนุภำคของผงผลึกท้ังสองวธีิ จะได้ดังตำรำงที  2 
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ตารางที ่2 ขนำดอนุภำคเฉลี ยของผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวธีิมิกซ์ออกไซด์ เทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว 
 

อุณหภูมแิคลไซน ์

(องศำเซลเซียส) 

ขนำดอนุภำคเฉลี ยของผงผลึก BZT (ไมโครเมตร) 

วธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิม วธีิเกลือหลอมเหลว 

600 - - 

700 - - 

800 - 0.27 ± 0.09 

900 0.25 ± 0.10 0.56 ± 0.07 

1000 0.26 ± 0.10 0.61 ± 0.08 

1100 0.27 ± 0.10 0.85 ± 0.06 

 

จำกภำพที  2 เป็นภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) ของผงผสม BZT ที ยังไม่

เผำแคลไซน์ (Non calcined) และผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) แถวซ้ำยมอื เทียบกับ

กำรสังเครำะห์โดยวธีิเกลือหลอมเหลว (MS) แถวขวำมอื เผำแคลไซน์ที อุณหภูมิ 600 ถึง 1100 องศำเซลเซียส จะเห็น

วำ่ภำพถ่ำยลักษณะของอนุภำคของผงผสม BZT ที ยังไมเ่ผำแคลไซน์มลีักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ส่ำหรับผงผลึก BZT 

ที สังเครำะห์โดยวธีิมิกซ์ออกไซด์เผำแคลไซน์ที อุณหภูมิ 600 ถึง 800 องศำเซลเซียส ยังมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

ซึ งสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กผสมก้อนใหญ่ที มีลักษณะเป็นแผ่นซึ งมีรูปร่ำงไม่เหมือนกันผสมกันอยู ่

เนื องจำกควำมร้อนที ใช้ในกำรเผำแคลไซน์นั้นยังสูงไม่เพียงพอที จะท่ำให้ผงผสมนั้นเกิดปฏิกิริยำที สมบูรณ์ เมื อเพิ ม

อุณหภูมใินกำรแคลไซน์เป็น 900 ถึง 1100 องศำเซลเซียสขึ้นไป จะเห็นว่ำลักษณะของผงผลึกนั้นเริ มมีควำมเป็นเนื้อ

เดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้ำงกลม ขนำดของผงผลึก ณ อุณหภูมิดังกล่ำวใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่ำง 0.25-0.27 

ไมโครเมตร ส่ำหรับผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผำแคลไซน์ที อุณหภูมิ 600 และ 700 องศำ

เซลเซียส ยังมลีักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันซึ งสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กผสมก้อนใหญ่ที มีลักษณะเป็นแผ่น

ซึ งมีรูปร่ำงไม่เหมือนกันผสมกันอยู่ เมื อเพิ มอุณหภูมิในกำรแคลไซน์เป็น 800 องศำเซลเซียส ผงผลึกที ได้มีลักษณะ

เป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้ำงเหลี ยม ขนำดของผงผลึก ณ อุณหภูมินี้เป็น 0.27 ไมโครเมตร แต่เมื อเพิ ม

อุณหภูมใินกำรเผำแคลไซน์ พบวำ่ขนำดของผงผลึกใหญ่ขึน้เรื อยๆ ตำมอุณหภูมิ ท้ังน้ีเนื องจำกเกิดปฏิกิริยำที สมบูรณ์

แลว้ตัง้แตอุ่ณหภูมกิำรเผำแคลไซน์ 800 องศำเซลเซียส เมื ออุณหภูมิกำรเผำแคลไซน์สูงขึ้นผงผลึกจึงมีขนำดใหญ่ขึ้น 

ดังตำรำงที  2 สอดคลอ้งกับข้อมูลที ได้ในกำรวเิครำะห์โดยกำรเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์  
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ภาพที่ 2 ภำพถ่ำยด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกรำดของผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-

1100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชั วโมง เมื อสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) (ด้ำนซ้ำย) เทียบ

กับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว (MS) (ด้ำนขวำ) ตัวเลขที อยู่ด้ำนหลัง MO และ MS คืออุณหภูมิ

ในกำรเผำแคลไซน์ในหนว่ยองศำเซลเซียส 
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ภาพที่ 2 ภำพถ่ำยด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกรำดของผงผลกึ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 เผำแคลไซน ์ณ อุณหภูม ิ600-

1100 องศำเซลเซียส นำน 3 ชั วโมง เมื อสังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซอ์อกไซด์แบบดั้งเดิม (MO) (ด้ำนซ้ำย) เทียบ

กับกำรสังเครำะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว (MS) (ด้ำนขวำ) ตัวเลขที อยูด่้ำนหลัง MO และ MS คืออุณหภูมิ

ในกำรเผำแคลไซนใ์นหน่วยองศำเซลเซียส (ต่อ) 
 

จำกข้อมูล XRD ในภำพที  1 และข้อมูล SEM ในภำพที  2 พบวำ่ผงผลึก BZT ที สังเครำะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์

แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว สำมำรถหำอุณหภูมิที เหมำะสมในกำรเผำแคลไซน์ผงผลึก BZT ได้เป็น 1100 และ 

800 องศำเซลเซียส ตำมล่ำดับ ซึ งกำรสังเครำะห์ผงผลึกนี้โดยวิธีเกลือหลอมเหลวสำมำรถลดอุณหภูมิกำรเผำแคล

ไซน์ได้ถึง 300 องศำเซลเซียส และเมื อเทียบกับผลกำรศึกษำของ Liang และคณะ [13] ที ได้ท่ำกำรแคลไซน์ผงผลึก 

BZT ในสูตรเดียวกัน  

 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

296 

วิจารณ์และสรุปผล 
สำมำรถลดอุณหภูมิในกำรสังเครำะห์ผงผลึก BZT ได้ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว เมื อเปรียบเทียบกับกำร

สังเครำะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมถึง 300 องศำเซลเซียส และเมื อเทียบกับกำรศึกษำของ Liang และคณะ 

[4] ลดได้ถึง 450 องศำเซลเซียส ท้ังน้ีเพรำะเกลอืหลอมเหลวท่ำหน้ำที เป็นฟลักซ์ โดยเกลือผสมที ใส่ในผงผสมนั้นมีจุด

หลอมเหลวที ต ่ำกว่ำผงผสม BZT มำก เมื อได้รับควำมร้อนท่ำให้เกลือเกิดกำรละลำยกลำยเป็นของเหลว และ

ปลดปล่อยควำมร้อนให้แก่ผงผสม BZT ท่ำให้ผงผสมดังกลำ่วได้รับควำมร้อนมำกกว่ำควำมร้อนที ได้จำกกำรเผำแคล

ไซน์ จึงท่ำให้ได้ผงผลึก BZT ที เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวมีควำมบริสุทธ์ิที อุณหภูมิแคลไซน์ต ่ำลง ซึ งกำรศึกษำ

วิธีกำรสังเครำะห์ผงผลึกด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวนี้สำมำรถเพิ มอัตรำกำรท่ำปฏิกิริยำ ลดอุณหภูมิกำรเผำเพื อท่ำ

ปฏกิิริยำ และท่ำให้ผงผลึกที ได้มคีวำมสม ่ำเสมอ [7]   
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การเตรียมและประสทิธิภาพในการเปน็ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟลิ์มบาง 

 ททาเนียม ดออก  ดท์ี่เจือด้วยคอปเปอร์โดยวธิีการสปาร์ค 

Preparation and Photocatalytic Efficiency of Copper Doped TiO2 Thin Film by 

Sparking Method 

พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์1 ส่ำเรงิ นรำแก้ว2 และปัทมำ อภชัิย1* 

Pattanasuk Tipparak1, Samroeng Narakaew2 and Pattama Apichai1* 

บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้ศึกษำผลของเวลำที ใช้ในกำรสปำร์ค ควำมหนำของฟิล์ม และอุณหภูมิที ใช้ส่ำหรับเผำอบอ่อนต่อ

ประสิทธิภำพของกำรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธ์ิและแบบเจือธำตุคอป

เปอร์ส่ำหรับกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลู ตัวอย่ำงฟิล์มบำงที ดีจะมีควำมหนำเท่ำกับ 1.4 ไมโครเมตร และเจือธำตุ

คอปเปอร์ 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยอะตอม ฟิล์มบำงถูกเตรียมจำกลวดโลหะไททำเนียมและลวดทองแดงที มีรำคำถูก และ

เคลือบลงบนพืน้ผิวกระจกด้วยวิธีกำรสปำร์คแบบสองหัว ภำยใต้บรรยำกำศกำรไหลของอำร์กอน เป็นเวลำ 1 ชั วโมง 

และเผำอบออ่นที อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชั วโมง ผลรำมำนสเปกตรำได้จำกกำรวิเครำะห์กำรสั นของ

โมเลกุลใชย้นืยันเฟสผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์เฉพำะในฟิลม์บำงแบบเจือคอปเปอร์เท่ำนั้น ผลอัลตรำไวโอเลต-วิ

สิเบิลสเปกตรำยืนยันกำรลดลงของช่องว่ำงของแถบพลังงำนประมำณ 0.08 อิเล็กตรอนโวลต์ เนื องจำกไททำเนียม

ไอออนถูกแทนที ด้วยคอปเปอร์ไอออนบำงส่วน ท่ำให้เพิ มประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลู เมื อ

เปรียบเทียบกับฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธ์ิ ท่ำกำรยืนยันธำตุองค์ประกอบที พบในตัวอย่ำงฟิล์มจำก

เทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ส่วนควำมหนำของฟิลม์สัมพันธ์กับเวลำที ใชใ้นกำรสปำรค์ 

ค าส าคัญ: กำรเตรียม ตัวเร่งปฏกิิริยำด้วยแสง ไททำเนียมไดออกไซด์ วิธีกำรสปำรค์ 
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Abstract  

 The aim of this work was to characterize and evaluate the sparking times, the film thickness and the 

annealed temperatures on the photocatalytic efficiency of pure and copper doped titanium dioxide (Cu doped 

TiO2) thin films for the degradation of methylene blue dye. The best thin film sample of 1.4 µm thick and doped 

with 1.5% atomic Cu. This obtained thin film was prepared from cheap Ti and Cu wires coated on the glass 

surface using double head sparking method under argon atmosphere for one hour and the annealed sample at 

500 °C for one hour.  The Raman spectra measured the molecular vibration confirmed that only the obtained 

Cu doped TiO2 thin films consisting of mixed anatase-rutile phases. Ultraviolet-visible spectra showed the band 

gap of 1.5%Cu doped TiO2 thin film was reduced about 0.08 eV as compared to pure TiO2 thin film due to the 

Cu2+ partially substituted Ti4+. In addition to enhance the decolorization efficiency (%) of methylene blue dye 

removal. Energy dispersive X-ray spectroscopy investigated the elemental analysis of the samples. Finally, 

the film thickness related with the sparking times. 

Keywords: Preparation, Photocatalytic Efficiency, Cu Doped TiO2, Sparking Method 

บทน า 

กำรเร่งปฏกิิริยำด้วยแสงสว่นใหญ่จะใชต้ัวเร่งปฏิกิริยำในรูปของผง (Powder) ซึ งมีข้อเสียคืออนุภำคของตัวเร่ง

ปฏิกิริยำนี้จะขัดขวำงกำรเข้ำถึงของพลังงำนแสงที จะท่ำปฏิกิริยำให้เกิดกำรปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมำ จึงท่ำให้

กำรกระตุ้นโดยพลังงำนแสงได้ไม่เต็มที  อกีทัง้ยำกตอ่กำรน่ำกลับมำใช้ใหม่และยังต้องเพิ มขั้นตอนในกำรก่ำจัดอนุภำค

แขวนลอยเหลำ่นีห้ลังกำรบ่ำบัดอีกดว้ย ข้อจ่ำกัดดังที กล่ำวมำท่ำให้นักวิจัยจึงได้คิดตัวเร่งปฏิกิริยำในรูปของฟิล์มบำง 

(Thin Films) โดยจะอยู่ในรูปแบบของกำรเคลือบลงบนพื้นผิวของแก้ว อะลูมิเนียม หรือพอลิเมอร์ โดยฟิล์มบำงของ   

ไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยโลหะทรำนซิชันจะแสดงสมบัตกิำรดูดกลนืแสงในช่วงตำมองเห็นและเพิ มประสิทธิภำพ

ในกำรย่อยสลำยสำรอนิทรีย์อีกดว้ย  

กำรสังเครำะห์ฟิล์มบำงนั้นมีเทคนิคในกำรเตรียมได้หลำกหลำย เช่น โซลเจล (Sol-gel) [1] ไฮโดรเทอมอล 

(Hydrotermal) [2] สปัตเตอร์ริ ง (Sputtering) [3] พลำสมำและล่ำไอออน (Plasma and Ion Beam Assisted) [4] เรเซอร์ 

(Laser) [5] และเทคนิคกำรสปำร์ค (Sparking) [6] โดยกำรวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคกำรสปำร์คเนื องจำกเป็นเทคนิคที ง่ำย 

รำคำถูก และได้อนุภำคระดับนำโน [7] อีกด้วย กำรสังเครำะห์ไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือธำตุคอปเปอร์ โดยเผำที 

อุณหภูม ิ500 องศำเซลเซียส [8-9] ท่ำให้คอปเปอร์ไอออน (Cu+2) สำมำรถแทนที ไอออนของไทเทเนียม (Ti+4) [10-12] 

ซึ งส่งผลให้คำ่ของแถบช่องว่ำงพลังงำนลดลงตำมปริมำณของคอปเปอร์ที เจือเข้ำไป [12] โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ที 

เจือด้วยคอปเปอร์มีอัตรำกำรยอ่ยสลำยสเีมทิลนีบลูดทีี สุด [13] 

 ในงำนวิจัยนี้จะท่ำกำรศึกษำกำรเตรียมฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วย

คอปเปอร์ซึ งเตรียมด้วยเทคนิคกำรสปำร์ค เพื อดูผลของคอปเปอร์ที เจือเข้ำไปต่อสมบัติทำงแสงและสมบัติ กำรเร่ง

ปฏกิิริยำเคมดี้วยแสงในกำรย่อยสลำยสเีมทิลนีบลู 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

ฟิล์มไททำเนียมและไททำเนียมที เจือด้วยธำตุคอปเปอร์ ถูกเตรียมบนพื้นผิวกระจกขนำดกว้ำงเท่ำกับ  

1 เซนติเมตร ยำวเท่ำกับ 1 เซนติเมตร และหมุนด้วยพัดลมไฟฟำ้เพื อเกลี ยให้อนุภำคที ตกลงมำกระจำยตัวไมก่ระจุกอยู่

ที ใดที หนึ ง โดยเครื องสปำร์คแบบสองหัว จะใช้ลวดไททำเนียม (ควำมบริสุทธ์ิ 99.99%, เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.32 

มิลลิเมตร) และลวดคอปเปอร์ (ควำมบริสุทธ์ิ 99.99%, เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 มิลลิเมตร) ดังภำพที  1 ซึ งจะตั้งให้

ปลำยลวดของแตล่ะหัวหำ่งกัน 1 มลิลเิมตร และให้กระจกสไลด์ห่ำงจำกปลำยลวด 5 มิลลิเมตร อีกท้ังปรับให้แรงดัน

ของหัวสปำร์คหลักและหัวสปำร์ครองเท่ำกันคือ 3.2 โวลต์ โดยหัวสปำร์คหลักจะมีค่ำตัวเก็บประจุ 40 นำโนฟำรัด 

ส่วนหัวสปำร์ครองจะมีค่ำตัวเก็บประจุ 0.5 นำโนฟำรัด และสปำร์คภำยใต้บรรยำกำศกำรไหลของอำร์กอน โดยมี

อัตรำกำรไหลเท่ำกับ 0.5 ลิตรต่อนำที ที อุณหภูมิห้อง ท่ำกำรสปำร์คเป็นเวลำ 30, 60, 90 และ 120 นำที เพื อหำ

เงื อนไขที เหมำะสมของเวลำกำรสปำร์คที จะได้ควำมหนำของฟิล์มที ต้องกำร จำกนั้นเมื อทรำบเงื อนไขของเวลำใน

กำรสปำรค์แล้ว จึงน่ำฟิลม์ที สปำรค์ได้ไปเผำที อุณหภูม ิ400, 450 และ 500 องศำเซลเซียส เพื อหำเงื อนไขของฟิล์มที 

จะท่ำให้ได้เฟสของไททำเนียมไดออกไซด์แบบผสมระหว่ำงเฟสอนำเทสและรูไทล์ แล้วจึงน่ำฟิล์มที ผ่ำนกระบวนกำร

ดังกล่ำวมำข้ำงต้นไปศึกษำและวิเครำะห์หำลักษณะเฉพำะด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) และวิเครำะห์

หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ (EDS) กำรสั นของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี 

และวิเครำะห์กำรดูดกลนืรังสีด้วยเครื องอัลตรำไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์ที 

เจือด้วยคอปเปอร์ 

 

 
ภาพที ่1 แผนภำพของเครื องสปำรค์แบบ 2 หัว ภำยใตบ้รรยำกำศกำรไหลของอำรก์อน 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาลักษณะเฉพาะ 

 ในงำนวิจัยคร้ังนี้ได้ออกแบบกำรทดลองโดยต้องหำเงื อนไขของควำมหนำของฟิล์มสปำร์ค ซึ งปัจจัยที ท่ำให้

ฟิล์มสปำรค์มีควำมหนำที แตกตำ่งกัน คือ แรงดันไฟฟำ้ที ให้ ค่ำของตัวเก็บประจุในวงจร ควำมห่ำงของปลำยลวดในแต่

ละหัวและตัวอย่ำง อีกท้ังเวลำที ใชใ้นกำรสปำรค์  
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โดยนักวิจัยได้ก่ำหนดตัวแปรควบคุมไว้ ได้แก่ ค่ำควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำที ให้ของหัวสปำร์คหลักและหัวสปำร์ค 

รองเท่ำกัน คือ 3.2 กิโลโวลต์ ควำมห่ำงของปลำยลวดในแต่ละหัว คือ 1 มิลลิเมตร ควำมห่ำงของปลำยลวดกับแผ่น

กระจกสไลด ์5 มลิลเิมตร จำกนั้นหำเงื อนไขของควำมหนำของฟลิ์ม โดยจะท่ำกำรสปำร์คฟิล์มไททำเนียมไดออกไซด์

ที เวลำตำ่ง ๆ กัน แสดงดังภำพที  2 พบวำ่ ที เวลำ 30 นำที (ภำพที  2 (ก)) ฟิล์มที ได้มีลักษณะกำรก่อตัวของชั้นฟิล์มยัง

ไม่สมบูรณ์เป็นแผ่นทั วผิวกระจกสไลด์ ที เวลำ 60 นำที (ภำพที  2 (ข)) ฟิล์มที ได้มีลักษณะกำรฟอร์มตัวเป็นแผ่นฟิล์ม

ทั วท้ังแผ่นกระจกสไลด์ และที เวลำ 90, 120 นำที (ภำพที  2 (ค-ง)) ฟิล์มที ได้มีลักษณะเกำะกันเป็นชั้นของฟิล์มทั วท้ัง

กระจกสไลดแ์ละมีควำมหนำเกินกวำ่ 1 ไมโครเมตร  

 

 
 

 
 

ภาพที ่2 ภำพถ่ำยแสดงควำมหนำของฟิลม์สปำรค์ที สปำรค์เป็นเวลำ (ก) 30 (ข) 60 (ค) 90 และ (ง) 120 นำที 

 

ในงำนวิจัยนี้จึงเลือกเงื อนไขของเวลำในกำรสปำร์คที เวลำ 60 นำที ซึ งควำมหนำของฟิล์มที ได้จะอยู่ในช่วง 

900 – 1500 นำโนเมตร เนื องจำกลักษณะของฟิล์มที ได้มีควำมแน่นและก่อตัวกันเป็นชั้นฟิล์มที สมบูรณ์มำกกว่ำใน

กรณีที เวลำสั้นกว่ำ 60 นำที ซึ งฟิล์มยังคงมีลักษณะของควำมพรุนและไม่ก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มที สมบูรณ์อยู่ ในขณะที 

กำรสปำรค์เป็นเวลำนำนกวำ่ 60 นำที ฟิลม์ที ได้ก็จะมคีวำมหนำมำกกว่ำ 2 ไมโครเมตร ซึ งจะท่ำให้ประสิทธิภำพของ

กำรใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงลดลง ภำพถ่ำยแสดงภำคตัดขวำงของฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์ ภำพที  3(ก) 

และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ ดังภำพที  3(ข) ที สปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที เมื อทรำบเงื อนไขของเวลำ

ในกำรสปำรค์ และปริมำณกำรเจือคอปเปอร์ของหัวสปำร์ครองของฟิล์มสปำร์คแล้วนั้น น่ำฟิล์มสปำร์คที สปำร์คเป็น
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เวลำ 60 นำที มำท่ำกำรวิเครำะห์หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ผลกำรทดลองแสดงดังใน

ภำพที  4 สำมำรถยืนยันกำรเจือของคอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ ภำพที  5 แสดงลักษณะฟิล์มมีลักษณะของ

อนุภำคของฟิลม์จับกันเป็นก้อน โดยฟิลม์สปำรค์ที เจือด้วยคอปเปอร์จะมีลักษณะอนุภำคที เล็กกว่ำไททำเนียมบริสุทธ์ิ 

 

 
 

ภาพที ่3 แสดงภำพถ่ำยควำมหนำของฟิลม์สปำรค์ที สปำรค์เป็นเวลำ 60 นำที ที เงื อนไข  

(ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2  

 

  
 

ภาพที ่4 ภำพถำ่ยสัณฐำนวิทยำของฟลิ์มบำงที สปำรค์เป็นเวลำ 60 นำที ที เงื อนไข (ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2 

และกำรวเิครำะห์หำธำตุด้วยเทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ (ค) Pure TiO2 (ง) 1.5%Cu-TiO2 
 

(ข) (ก) 

(ง) (ค) 

(ก) 

(ข) (ก) 
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ในกำรทดลองนี้จะน่ำฟิล์มที ผ่ำนกระบวนกำรสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที เผำที อุณหภูมิ 400, 450 และ 500 

องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 60 นำที วิเครำะห์กำรสั นของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี พบว่ำฟิล์มที เผำที 

อุณหภูมิ 400 และ 450 องศำเซลเซียส เกิดเฟสของไททำเนียมไดออกไซด์แบบอนำเทส แต่พีคของอนำเทสที เกิดขึ้น

ยังไม่เด่นชัดเมื อเทียบกับพีคของฟิล์มที เผำที อุณหภูมเิท่ำกับ 500 องศำเซลเซียส อีกท้ังเมื อเผำที อุณหภูมิเท่ำกับ 500 

องศำเซลเซียส จะเกิดเฟสของไททำเนียมไดออกไซด์ผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์อีกดว้ย แสดงดังภำพที  6  

ดังนัน้ในงำนวจิัยนี้จึงได้เงื อนไขของกำรท่ำฟิล์มสปำร์ค คือ ท่ำกำรสปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที โดยให้หัวสปำร์ค 

หลักมีคำ่ตัวเก็บประจุเท่ำกับ 40 นำโนฟำรัด และหัวสปำร์ครอง คือ 0.5 นำโนฟำรัด ซึ งจะได้ปริมำณคอปเปอร์ที เจือ

เท่ำกับ 1.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมมิค หลังจำกนั้นน่ำฟิล์มสปำร์คไปเผำที อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส 60 นำที แล้วท่ำ

กำรวเิครำะห์กำรสั นของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปี ได้ผลกำรทดลองดังแสดงในรูปที  7 ซึ งจะได้พบว่ำ

ฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์บริสุทธ์ิเกิดเฉพำะเฟสอนำเทส ส่วนเจือด้วยคอปเปอร์เกิดเฟสร่วมของไททำเนียมได

ออกไซด์แบบอนำเทสและรูไทล์ โดยพีคของอนำเทส คือ 148, 405, 519 และ 638 cm-1 และพีคของรูไทล์ คือ 448 

และ 612 cm-1  ซึ งสอดคล้องกับผลกำรทดลองของ W. Thongsuwan และคณะ [6] นอกจำกนี้ยังไม่พบเฟสของคอป

เปอร์หรือคอปเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้น นั นแสดงให้เห็นว่ำปริมำณคอปเปอร์ที เจือเข้ำไปมีปริมำณน้อย จึงท่ำให้ไม่พบเฟส

ดังกล่ำว  

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงภำพถ่ำยทำงสณัฐำนวทิยำของฟิล์มสปำรค์ที สปำร์คเป็นเวลำ 60 นำที  

ที เงื อนไข (ก) Pure TiO2 (ข) 1.5%Cu-TiO2  
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ภาพที่ 6 กำรวเิครำะห์กำรสั นของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปีของฟิล์มที สปำรค์ 

เป็นเวลำ 60 นำที หลังกำรเผำที อุณหภูมิ 400, 450 และ 500 องศำเซลเซียส 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลกำรวเิครำะหก์ำรสั นของโมเลกุลด้วยเทคนิครำมำนสเปกโทรสโคปีของ 

ฟิล์มสปำรค์ที สปำรค์เป็นเวลำ 60 นำที ที เงื อนไข pure TiO2 และ 1.5%Cu-TiO2 

 

 ผลการวเิคราะห์สมบัตทิางแสง  

 ฟิล์มสปำรค์ที ผ่ำนกระบวนกำรเผำที อุณหภูมสิูงแลว้ น่ำมำวิเครำะห์สมบัตทิำงแสงด้วยเครื องอัลตรำไวโอเลต-

วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำกภำพที  8 กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรดูดกลืนแสงและควำมยำวคลื นที ใช้

วเิครำะห์ฟิลม์บำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ พบวำ่ฟิลม์บำงที เตรียมได้นั้นมี

กำรดูดกลืนแสงเลื อนไปทำงควำมยำวคลื นที สูงขึ้น ตรงกับกำรทดลองของ Zhou และคณะ [8] ซึ งกำรเจือของ 

คอปเปอร์ท่ำให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงของชอ่งว่ำงของพลังงำนมีคำ่ลดลง  
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 ส่ำหรับกำรค่ำนวณค่ำแถบช่องว่ำงของพลังงำน (Eg) ของฟิล์มไททำเนียมไดออกไซด์และที เจือด้วยคอปเปอร์ 

แสดงดังภำพที  9 พบว่ำค่ำแถบช่องว่ำงพลังงำนมีค่ำลดลงเมื อเจือคอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ คือ มีค่ำของ

ช่องว่ำงพลังงำนเท่ำกับ 3.33 และ 3.25 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ที เงื อนไขของ Pure-TiO2, และ 1.5%Cu-TiO2 

ตำมล่ำดับ ซึ งผลกำรทดลองนี้ตรงกับงำนวิจัยของ Thimsen และคณะ [14] ที รำยงำนไว้วำ่ค่ำของแถบชอ่งว่ำงพลังงำน

ของไททำเนียมไดออกไซด์ในกำรทดลองมีค่ำประมำณ 3.31 eV และมีค่ำลดลงแหลือเพียง 2.51 eV เมื อท่ำกำรเจือ

คอปเปอร์ในไททำเนียมไดออกไซด์ที ปริมำณ 15% นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ Pham และคณะ [9] ที ได้กล่ำวไว้ว่ำ

คอปเปอร์ที เจือในไททำเนียมไดออกไซด์ท่ำให้เกิดกำรแทนที ระหว่ำงไอออนของ Cu+2 และ Ti+4 ซึ งส่งผลให้เกิดกำร

เปลี ยนแปลงของสมบัติกำรดูดกลืนแสงและท่ำให้ค่ำแถบช่องว่ำงพลังงำนเปลี ยนแปลงไป นั นคือ ค่ำแถบช่องว่ำง

พลังงำนลดลงตำมปริมำณของคอปเปอร์ที เจือเข้ำไป 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงกำรวิเครำะห์กำรดูดกลนืรังสีด้วยเครื องอัลตรำไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีของ 

 ฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซดแ์ละไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงกรำฟระหว่ำง (αhν)2 และ hν ส่ำหรับฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด ์

และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ 
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 ผลการวเิคราะห์สมบัตกิารเรง่ปฏิกิรยิาด้วยแสง  

 กำรทดสอบสมบัติกำรเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงด้วยเครื องอัลตรำไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นั้น 

สำมำรถท่ำได้โดยกำรน่ำฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ มำท่ำกำร

ทดลองกำรย่อยสลำยของสีเมทิลนีบลูที ควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์ ภำยในตูทึ้บแสงที ใชแ้หลง่ก่ำเนดิรังสีอัลตรำไวโอเลต

โดยเก็บตัวอยำ่งทุก ๆ 1 ชั วโมง เป็นระยะเวลำท้ังหมด 6 ชั วโมง จำกนั้นน่ำตัวอย่ำงที บรรจุอยู่ในคิวเวทไปทดสอบกำร

ย่อยสลำยสีเมทิลีนบลู ด้วยกำรดูสเปกตรัมของกรำฟกำรดูดกลืนรังสีด้วยเครื องอัลตรำไวโอเลต -วิสิเบิล

อัลตรำไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ งผลกำรทดลองนี้แสดงดังรูปที  10 (ก-ข) ซึ งจำกรูปจะพบว่ำที 

ต่ำแหนง่ควำมยำวคลื น 664 นำโนเมตร เป็นต่ำแหน่งของพีคสูงสุดที ท่ำให้สีเมทิลีนบลูดูดกลืนแสง และเมื อเวลำผ่ำน

ไป ต่ำแหน่งของพคีกำรดูดกลนืแสงจะลดลงเรื อยๆ ซึ งแปรผันตรงกับเวลำที เพิ มขึ้นนั นเอง 

 กรำฟคำ่ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลูที ควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์ ด้วยฟิล์มบำงไททำเนียม

และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ ภำยใต้แสงยูวีเป็นเวลำ 6 ชั วโมง แสดงดังภำพที  11 พบว่ำเปอร์เซ็นต์

ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของสีเมทิลีนบลูของฟิล์มมีค่ำเท่ำกับ 14.89 และ 15.82 เปอร์เซ็นต์ ที เงื อนไข pure-

TiO2, และ 1.5%Cu-TiO2, ตำมล่ำดับ 

   

 
 

ภาพที่ 10 แสดงกรำฟกำรดูดกลนืแสงยูววีสิซิเบิลสเปกตรัมในกำรยอ่ยสลำยเมทิลนีบลูที ย่อยสลำยเป็นเวลำ 6 ชั วโมง 

โดยฟิลม์บำง (ก) Pure TiO2  (ข) 1.5%Cu-TiO2 

(ข) 

(ก) 
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ภาพที่ 11 แสดงกรำฟประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยของเมทิลนีบลูที ควำมเข้มข้น 10-6 โมลำร์  

ภำยใตแ้สงยูวเีป็นระยะเวลำ 6 ชั วโมง 

 

สรุปผลการทดลอง  

ฟิล์มบำงไททำเนียมไดออกไซด์และไททำเนียมไดออกไซด์ที เจือด้วยคอปเปอร์ด้วยเทคนิคกำรสปำร์ค 

โดยสปำร์คเป็นเวลำนำน 60 นำที ฟิล์มมีควำมหนำอยู่ในช่วง 900 – 1500 นำโนเมตร จำกนั้นวิเครำะห์หำธำตุด้วย

เทคนิคกำรวัดกำรกระจำยตัวของรังสีเอ็กซ์ ท่ำให้ทรำบปริมำณกำรเจือของคอปเปอร์คือ 1.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมมิค 

โดยกำรเผำที อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส เกิดเฟสผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์ ลักษณะทำงจุลภำคของฟิล์มจับ

กันเป็นก้อนและมขีนำดเล็กลงเมื อท่ำกำรเจือคอปเปอร์ เมื อเตรียมฟิล์มที อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส ท่ำให้เกิดเฟส

ผสมระหว่ำงอนำเทสและรูไทล์ และมกีำรดูดกลืนแสงเลื อนไปทำงควำมยำวคลื นที สูงขึ้นเมื อเจือคอปเปอร์เข้ำไป และ

ยังส่งผลให้คำ่ของแถบชอ่งว่ำงพลังงำน (Eg) มคี่ำลดลงอีกดว้ย คือ จำก 3.33 eV ลดลงเหลอื 3.25 eV โดยเปอร์เซ็นต์

ประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยของเมทิลีนบลูของฟิล์มมีค่ำเท่ำกับ 14.91 และ 15.82 เปอร์เซ็นต์ ที เงื อนไข pure-TiO2 

และ 1.5%Cu-TiO2 ตำมล่ำดับ เนื องมำจำกลักษณะโครงสร้ำงของฟิล์ม1.5%Cu-TiO2 มีขนำดเล็กกว่ำจึงมีพื้นที ในกำร

ท่ำปฏิกิริยำมำกกว่ำ pure-TiO2  
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การคัดเลือกอ้อยลูกผสมทนแล้งโดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

Tissue Culture Selection of Sugarcane hybrid for Drought Tolerance 

ชุมพัณณี เหลืองประพฤทธิ์1 และสุมนำ เหลืองฐิติกำญจนำ2* 

Chumpunnee Lueangpraphut1 and Sumana Leaungthitikanchana2*
 

บทคัดย่อ 

 จำกกำรคัดเลือกแคลลัสอ้อยลูกผสมทนแล้ง โดยใช้เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื อนั้น เมื อน่ำแคลลัสอ้อย 

ท้ังหมด 20 สำยพันธ์ุ มำเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ที เติมสำรละลำย Polyethylene glycol (PEG) ควำม

เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ เพำะเลี้ยงในที มืด ที อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 45 วัน พบว่ำ กำรเจริญเติบโตของ

แคลลัสจะมีกำรเปลี ยนแปลงไป โดยอ้อยสำยพันธ์ุ TRR-10 มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักเของแคลลัสเพิ มขึ้นมำกที สุด เท่ำกับ 

313.2% รองลงมำได้แก่ อ้อยสำยพันธ์ุ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) TRR-05 และสำยพันธ์ุ TRR-03 (M3) มี

เปอร์เซ็นต์น่้ำหนักที เพิ มขึ้น เท่ำกับ 253.2% , 233.33% และ 225% ตำมล่ำดับ ในขณะที อ้อยสำยพันธ์ุ TRR-13(M3) 

มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักเของแคลลัสที เพิ มขึ้นน้อยที สุดเท่ำกับ 22.72% เมื อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที มีกำรเพำะเลี้ยง

แคลลัสในอำหำรที ไม่เติมสำรละลำย PEG หลังจำกนั้นน่ำแคลลัสที ผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรที เติม PEG 20 

เปอร์เซ็นต ์มำชักน่ำให้เกิดตน้และรำก เป็นเวลำ 45 วัน พบวำ่ ออ้ยสำยพันธ์ุ TRR-13 มคี่ำเฉลี ยกำรเกิดจุดสีเขียวและ

ยอดมำกที สุด เท่ำกับ 27.5 จุด รองลงมำคือสำยพันธ์ุ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น 3) และ TRR-14 (M4) มีค่ำเฉลี ย

กำรเกิดจุดสีเขียวและยอดเท่ำกับ 19 และ 10.5 จุดตำมล่ำดับ 

ค าส าคัญ: ออ้ย, ทนแล้ง, เพำะเลี้ยงเนื้อเยื อ, โพลเีอทธิลนีไกลคอล 

Abstract  

 Selection on drought tolerant characteristic from callus of sugarcane by using tissue culture technique was 

investigated. Twenty varieties of sugarcane callus were cultured on callus induction medium supplemented with 20% 

polyethylene glycol (PEG). The cultures were kept in the dark at 25° C for 45 days. The results showed that TRR-10 had 

the highest percentage of callus increased weight at 313.2%. The percentage of callus increased weight of TRR-05, 

TRR-05 and TRR-03 (M3) were 253.2%, 233.33%, and 225%, respectively, while TRR-94-2-200 (Khon Kaen 3) -

13 (M3) had the lowest callus weight gain of 22.72% when compared to control. Then, the selected callus was cultured 

on regeneration medium for 45 days. The results showed that TRR-13 had the highest average green spot and shoots 

was 27.5, followed by the TRR-94-2-200 (Khon Kaen 3) and TRR-14 (M4) were 19 and 10.5, respectively. 

Keywords: sugarcane, drought tolerant, tissue culture, Polyethylene glycol (PEG) 
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บทน า 

อ้อย (sugarcane) เป็นพืชเศรษฐกิจที ส่ำคัญ ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน่้ำตำลและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื อบริโภค

ภำยในประเทศและเป็นสินค้ำส่งออกของประเทศ พื้นที ปลูกอ้อยส่วนใหญ่พบในทุกภำคของไทย  ยกเว้นภำคใต้ ซึ งในภำค

กลำงจังหวัดกำญจนบุรีเป็นจังหวัดที มีพื้นที ปลูกอ้อยมำกที สุดและเป็นพื้นที ที มีศักยภำพเหมำะกับกำรปลูกอ้อย ปัจจุบัน

สภำวะแห้งแล้งนับเป็นปัญหำส่ำคัญในกำรปลูกอ้อย เนื องจำกเกิดควำมแปรปรวนของสภำพแวดล้อม ฝนไม่ตกตำม

ฤดูกำล ท่ำให้ปริมำณน้่ำฝนมีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของอ้อยในแต่ระยะช่วงกำรเจริญเติบโตต่ำง ๆ กำรขำดน้่ำของ

พชืจะท่ำให้อำกำรของพชืเหี ยวเฉำ กำรเจริญเติบโตชะงัก  อันเนื องมำจำกพืชปิดปำกใบเพื อลดกำรสูญเสียน้่ำ ท่ำให้อัตรำ

กำรตรึงคำร์บอนไดออกไซด์ลดลง  อัตรำกำรสังเครำะห์แสงลดลง ดังนั้นกำรจัดกำรน่้ำหรือกำรหำแหล่งน้่ำจึงเป็นสิ ง

ส่ำคัญ ในกำรเพิ มผลผลิตของออ้ย กำรปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ทนตอ่สภำวะแห้งแล้ง นับเป็นสิ งส่ำคัญ แต่กำรปรับปรุงพันธ์ุ

อ้อยมีข้อจ่ำกัดคือ  อ้อยเป็นพืชที มีอำยุยำวท่ำให้ต้องใช้ระยะเวลำนำน นอกจำก นี้อ้อยลูกผสมที ได้จำกกำรผสมพันธ์ุมี

จ่ำนวนมำก ท่ำให้กำรคัดเลอืกและสภำพแรงตอ้งใชต้น้ทุนสูง  

กำรปรับปรุงพันธ์ุพืชได้มีกำรน่ำเทคนิคกำรเพำะเลีย้งเนื้อเยื อ มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเพื อใช้ในกำรคัดเลือก

พันธ์ุพืชที ทนทำนต่อสภำวะแวดล้อมที ไม่เหมำะสมต่ำง ๆ เช่น  กำรคัดเลือกพืชทนเค็ม กำรคัดเลือกพืชทนโรค

แมลง  กำรคัดเลือกพืชทนสำรวัชพืช และกำรคัดเลือกพืชทนแล้งเป็นต้น (นพพร , 2546) กำรใช้เทคนิคเพำะเลี้ยง

เนื้อเยื อพืชในกำรคัดเลอืก จะชว่ยให้กำรคัดเลอืกมลีักษณะตำมที ต้องกำรได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น   กำรคัดเลือกพืช

ทนควำมแห้งแล้งสำมำรถท่ำให้ได้โดยกำรเพำะเลี้ยงเซลล์พืชบนอำหำรที เติมสำร osmoticum บำงชนิด เช่น  

Polyethylene glycol (PEG) โดยสำรเหลำ่นีจ้ะลด osmotic potential ในสำรละลำยที อยูล่้อมรอบเซลล์ ท่ำให้เซลล์อยู่ใน

สภำวะขำดน้่ำซึ งกำรคัดเลอืกนี้จะท่ำให้เซลลพ์ันธ์ุที ไม่ทนแลง้ ไมส่ำมำรถเจรญิเตบิโตต่อไปได้และตำยในที สุด (นพพร, 

2546) จำกนั้นจะคัดเลอืกเซลล์ที ทนทำนต่อสภำวะขำดน้่ำ มำชักน่ำให้เป็นต้นพืชที สมบูรณ์ แล้วน่ำต้นที ได้ไปทดสอบ

กำรทนแลง้อกีครัง้หนึ ง เนื องจำกคัดเลอืกในสภำพที ควบคุมปัจจัยต่ำงๆ ได้  จำกผลกำรศึกษำนี้จะน่ำข้อมูลที ได้ไปใช้

ในกำรคัดเลอืกอ้อยทนแลง้ เพื อน่ำไปปลูกทดสอบในสภำพแปลงปลูกของเกษตรกรต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การฟอกฆ่าเชื้อใบม้วนของยอดอ้อยให้เกิดเป็นแคลลัส 

น่ำท่อนพันธ์ุอ้อย 20 สำยพันธ์ุ ซึ งได้ท่ำกำรคัดเลือกเบื้องต้นจำก บ.ไทยเพิ มพูนอุตสำหกรรม จ่ำกัด ได้แก่ 

พันธ์ุ TRR-01, TRR07-M8, TRR-03, TRR-04, TRR-05, TRR-06(M9), TRR-07, TRR-08, TRR-09, TRR-10, TRR-

11(M1),  TRR-12(M2), TRR-13(M3), TRR-14(M4), TRR-15(M5), TRR-16(M6), TRR-17(M7), TRR-Lk92-11, TRR-

94-2-200 (ขอนแก่น 3) และ TRR-LPSOO-148 มำฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ 20 เปอร์เซ็นต์ เติม tween 

20 1-2 หยด เขย่ำ  20 นำที ล้ำงน้่ำกลั นที นึ งฆ่ำเชื้อแล้ว 3 คร้ังๆ ละ 5 นำที จำกนั้นลอกกำบใบออกจนเหลือใบม้วน

ชัน้ในสุด ตดัเป็นช้ินเล็กๆ ยำวประมำณ 0.1- 0.3 เซนติเมตร น่ำมำเพำะเลีย้งบนอำหำรสูตร MS ที เตมิฮอร์โมน 2,4-D 

3 มิลลิกรัมต่อลิตร น้่ำตำล sucrose 20 กรัมต่อลิตร และน้่ำมะพร้ำวอ่อน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื อชักน่ำให้เกิดแคลลัส 

เพำะเลีย้งไว้ในที มืด ที อุณหภูม ิ25 องศำเซลเซียส  

 การคัดเลือกแคลลัสอ้อยที่ทนทานต่อ PEG   

 น่ำแคลลัสที ได้จำกขั้นตอนแรกมำตัดแบ่งให้มีขนำด 0.1-0.4 กรัม ชั งน้่ำหนักแคลลัสก่อนย้ำยลงในอำหำร

เหลว สูตร MS ที เติมฮอร์โมน 2,4–D 3 มิลลิกรัมต่อลิตร น้่ำตำล sucrose 20 กรัมต่อลิตร น้่ำมะพร้ำวอ่อน 10 

เปอร์เซ็นต์ และ PEG 20 เปอร์เซ็นต์ (ธเนศ, 2547)  เพำะเลี้ยงในที มืด อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 45 วัน 
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บันทึกผลและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง โดยกำรชั งน้่ำหนักแคลลัสก่อนและหลังกำรเพำะเลี้ยง 20 สำยพันธ์ุ สำยพันธ์ุ

ละ 6 ซ้่ำ โดยใชเ้ครื องชั งทศนิยม 4 ต่ำแหนง่ แล้วน่ำน้่ำหนักแคลลัสที ได้มำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ของน้่ำหนักที เพิ มขึ้น

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (แคลลัสอ้อยแต่ละสำยพันธ์ุซึ งเพำะเลีย้งบนอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสที ไม่ได้เตมิ PEG)  

การชักน าให้แคลลัสเป็นต้นและราก 

น่ำแคลลัสที ผ่ำนกำรคัดเลอืกในอำหำรที เตมิ PEG มำเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำให้เกิดยอด ได้แก่อำหำร

สูตร MS ที เติมน้่ำตำล sucrose เข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร น้่ำมะพร้ำวอ่อน 10 เปอร์เซ็นต์ เพำะเลี้ยงนำนประมำณ 1-2 

เดอืน ในสภำพที มีแสงสวำ่ง 16 ชั วโมงตอ่วัน อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส นำน 45 วัน บันทึกข้อมูลกำรเกิดจุดสีเขียว

ของแคลลัส โดยท่ำกำรบันทึกที  10 15 และ 30 วัน จำกนัน้หำค่ำเฉลี ยกำรเกิดจุดสีเขียวของแคลลัส และเพำะเลี้ยงจน

ได้ต้นที มีขนำด 2.5-3.5 เซนติเมตร จึงย้ำยลงอำหำรที ชักน่ำให้เกิดรำก half MS ที มีธำตุอำหำรต่ำงๆ ลดลงครึ งหนึ ง

ยกเวน้น่้ำตำล  
 

ผลการศึกษา 
 จำกกำรเพำะเลีย้งแคลลัสออ้ย ให้ทนต่อสภำพแวดลอ้มที ขำดน้่ำ (แห้งแล้ง) โดยเติมสำรละลำย PEG เข้มข้น 

20 เปอร์เซ็นต์ ลงไปในอำหำรเพำะเลี้ยง พบว่ำอ้อยแต่ละสำยพันธ์ุ มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักของแคลลัสที เปลี ยนแปลงไป 

โดยสำยพันธ์ุ TRR-10 มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักเพิ มขึ้นมำกที สุด เท่ำกับ 313.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ อ้อยสำยพันธ์ุ 

TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3), TRR-05 และ TRR-03  มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักของแคลลัสเพิ มขึ้น 253.2, 233.33 และ 

225 เปอร์เซ็นต์ ตำมล่ำดับ ในขณะที อ้อยสำยพันธ์ุ TRR-13 (M3) มีเปอร์เซ็นต์น้่ำหนักของแคลลัสที เพิ มขึ้นน้อยที สุด

เท่ำกับ 22.72 เปอร์เซ็นต์ เมื อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที มีกำรเพำะเลี้ยงแคลลัสในสูตรอำหำรที ไม่เติมสำรละลำย 

PEG (ภำพที  1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงน้่ำหนักที เปลี ยนแปลงของแคลลัส เมื อเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ที เติมสำรละลำย PEG 

เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต ์

จำกนั้นน่ำแคลลัสที ผ่ำนกำรคัดเลอืกในอำหำรที เตมิสำรละลำย PEG 20% มำเพำะเลีย้งบนอำหำรสูตรชักน่ำ

ต้นและรำก โดยเพำะเลี้ยงแคลลัสเป็นเวลำ 45 วัน จนเริ มเกิดจุดสีเขียวและยอด โดยนับจ่ำนวนจุดสีเขียวและยอดที 

เกิดขึ้น พบว่ำอ้อยสำยพันธ์ุ TRR-13 มีอัตรำกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดเฉลี ยมำกที สุด เท่ำกับ 27.5 จุด รองลงมำ

ได้แก่ อ้อยสำยพันธ์ุ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) และ TRR-14(M4) เกิดจุดสีเขียวและยอดเฉลี ย 19 และ 10.5 จุด 
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ตำมล่ำดับ ในขณะที สำยพันธ์ุ TRR-01, TRR07-M8, TRR-03, TRR-05, TRR-08, TRR-09, TRR-10, TRR-11(M1) 

และ TRR-17(M7) ไมพ่บจุดสีเขียวและยอด นอกจำกนี้ในสำยพันธ์ุ TRR-08, TRR-09, TRR-10 และ TRR-11(M1) เมื อ

เพำะเลีย้งเซลล์ตอ่ไปอีกประมำณ 2 สัปดำห์ แคลลัสจะเปลี ยนเป็นสดี่ำหรือน้่ำตำลและแห้งตำยในที สุด (รูปที  2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงคำ่เฉลี ยกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดจำกแคลลัสอ้อยสำยพันธ์ุต่ำง ๆ ที ผ่ำนกำรคดัเลอืกในอำหำรสูตร

ชักน่ำต้นที เตมิ PEG 20% หลังจำกนั้นย้ำยแคลลัส มำเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำต้นและรำก 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 (ก และ ค) แคลลัสอ้อยชุดควบคุมที เพำะเลีย้งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสที ไม่เตมิ PEG (ข และ ง) 

แคลลัสที เพำะเลีย้งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสที เตมิ PEG 20% 

เมื อน่ำแคลลัสอ้อยที ผ่ำนกำรคัดเลือกในอำหำรที เติม PEG ท้ัง 20 สำยพันธ์ุ มำชักน่ำให้เกิดต้นและรำก พบว่ำ

สำยพันธ์ุที มีแนวโน้มทนแล้ง ซึ งเป็นพันธ์ุที มีกำรเพิ มขึ้นของน้่ำหนักแคลลัสที สูง มีกำรเจริญเติบโตของแคลลัสตำมปกติ

เมื อเพำะเลี้ยงในอำหำรที เติมสำรละลำย PEG ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3), TRR-05 และ TRR-03 เป็น

ต้น พบว่ำมีเฉพำะสำยพันธ์ุ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) เท่ำนั้น ที มีกำรเจริญเติบโตเป็นจุดสีเขียวและยอดได้ดี โดยมี

ค่ำเฉลี ยกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดสูง เท่ำกับ 19 จุด/แคลลัส ในขณะที สำยพันธ์ุ TRR-10, TRR-05 และ TRR-03 ซึ งมี

แนวโนม้ทนแล้งนัน้ ไมส่ำมำรถชักน่ำให้เกิดตน้และรำกได้และแคลลัสจะเปลี ยนเป็นสีด่ำแล้วแห้งตำยในที สุด  
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ภาพที ่4 (จ และ ฉ) แคลลัสออ้ยที ผ่ำนกำรคัดเลอืกในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสที เติม PEG 20% แล้วน่ำมำเพำะเลี้ยง

บนอำหำรสูตรชักน่ำต้น และ (ช และ ซ) แคลลัสอ้อยชุดควบคุมที เพำะเลีย้งบนอำหำรสูตรชักน่ำต้น  

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จำกกำรศกึษำสำยพันธ์ุอ้อยลูกผสมทนแลง้ท้ัง 20 สำยพันธ์ุโดยเทคนิคกำรเพำะเลีย้งเนื้อเยื อพบวำ่ สำยพันธ์ุ

ที มีแนวโน้มทนแล้งมี 4 สำยพันธ์ุ ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2-200 (ขอนแก่น 3), TRR-05 และ TRR-03 ซึ งอ้อย

ลูกผสมท้ัง 4 สำยพันธ์ุ  นี้สำมำรถเจริญได้ดีเมื อเพำะเลี้ยงในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัส ที เติมสำยละลำย PEG 20 

เปอร์เซ็นต์ นำน 45 วัน เมื อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที เพำะเลีย้งในอำหำรสูตรชักน่ำแคลลัสที ไม่เตมิ PEG ซึ งกำรเตมิ 

PEG ลงไปในสูตรอำหำรชักน่ำแคลลัสจะมีผลช่วยลด Osmotic potential ในสำยละลำยที ล้อมรอบเซลล์ ท่ำให้อยู่ใน

สภำวะขำดน้่ำ (Bressan et al.,1981) และเพื อจ่ำลองสภำพแล้งในกำรเพำะเลีย้งเนื้อเยื อ ซึ งถ้ำเป็นพืชสำยพันธ์ุที ไม่ทน

แล้งจะไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ในสภำพดังกล่ำวและแห้งตำย (จุดสีด่ำ) ในที สุด ดังเช่นอ้อยสำยพันธ์ุ TRR-13(M3) 

ในกำรทดลองนี้ เมื อเพำะเลีย้งในสภำพอำหำรเหลวที เตมิสำยละลำย PEG 20 เปอร์เซ็นต์ มลีักษณะกำรเจริญเติบโตที 

ไมด่ี ปริมำณเปอร์เซ็นต์น่้ำหนักที เพิ มขึ้นนอ้ยที สุด แสดงว่ำสำยพันธ์ุน้ีมแีนวโนม้ที ไม่ทนต่อสภำวะแหง้แล้ง 

ในกำรคัดเลอืกอ้อยทนแลง้นี้ นอกจำกกำรที แคลลัสเจริญได้ดีบนอำหำรคัดเลือกแล้ว ยังต้องสำมำรถชักน่ำ

ให้เกิดเป็นต้นใหมไ่ด้ดีอีกดว้ย แตจ่ำกกำรทดลองพบวำ่สำยพันธ์ุ TRR-10, TRR-05 และ TRR-03 ซึ งมีแนวโน้มทนแลง้

นัน้ เมื อน่ำมำชักน่ำให้เกิดตน้และรำกไมส่ำมำรถที จะเจริญเตบิโตเป็นต้นใหมไ่ด้และแคลลัสจะเปลี ยนเป็นสีด่ำแล้วแห้ง

ตำยในที สุด เช่นเดียวกับแคลลัสอ้อยอีกหลำยๆ สำยพันธ์ุ เช่น สำยพันธ์ุ TRR-01, TRR07-M8, TRR-08, TRR-09, 

TRR-11(M1) และ TRR-17(M7) เมื อผ่ำนกำรคัดเลอืกบนอำหำรที เตมิ PEG เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถที จะเจริญ

กลับมำเป็นต้นใหมไ่ด้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประภำ (2538) ซึ งได้ท่ำกำรคัดเลือกพันธ์ุข้ำวทนทำนต่อสภำพแล้ง

โดยใช้สำรเคมี PEG พบว่ำหลังจำกกำรคัดเลือกแคลลัสบนอำหำรที เติม PEG เข้มข้น 0-40 เปอร์เซ็นต์ แล้วย้ำยไป

เพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตรพัฒนำไปเป็นต้น พบว่ำแคลลัสที ผ่ำนกำรคัดเลือกบนอำหำรที เติม PEG 10 เปอร์เซ็นต์ มี

อัตรำกำรพัฒนำไปเป็นต้นต ่ำเพยีง 1.3 % เท่ำนั้น ส่วนแคลลัสที เพำะเลี้ยงบนอำหำรที เติม PEG ควำมเข้มข้นมำกกว่ำ 

10 เปอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถพัฒนำไปเป็นต้นได้ ซึ งกำรที เซลล์ที มีชีวิตรอดจำกกำรคัดเลือกไม่สำมำรถพัฒนำไปเป็นต้น 

หรือเป็นต้นในอัตรำที ต ่ำนั้น อำจมีสำเหตุมำจำกเซลล์ถูกเพำะเลี้ยงในอำหำรเป็นระยะเวลำนำนจนท่ำให้เกิดควำม

ผิดปกติของยีนและโครโมโซม โดยมีผลท่ำให้เซลล์สูญเสียควำมสำมำรถในกำรพัฒนำไปเป็นต้นได้ (Sama and Rao, 

1991; ประภำ, 2538) 
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จำกกำรศึกษำในคร้ังนี้ พบว่ำมีสำยพันธ์ุอ้อยที มีแนวโน้มทนแล้ง 4 สำยพันธ์ุ ได้แก่ TRR-10, TRR-94-2-

200 (ขอนแก่น 3), TRR-05 และ TRR-03(M3) และเมื อน่ำแคลลัสมำชักน่ำต้นและรำก พบว่ำ ท้ัง 4 สำยพันธ์ุที มี

แนวโน้มทนแล้งนั้น มีเพียงสำยพันธ์ุ TRR-94-2-200 (ขอนแก่น3) เท่ำนั้น ที สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีบนอำหำรสูตร

ชักน่ำต้นและรำก มีค่ำเฉลี ยกำรเกิดจุดสีเขียวและยอดสูง คือ 19 จุด/แคลลัส ซึ งผลที ได้ในกำรทดลองนี้เป็นข้อมูล

เบื้องต้น ที จะน่ำไปสู่กำรคัดเลือกในระดับต้นของอ้อย โดยใช้เทคนิคเพำะเลี้ยงเนื้อเยื อ และเป็นแนวทำงในกำร

ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยในอนำคตต่อไป 
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ผลของน้ ายางจากพืชในวงศ์ขนุน (Moraceae) ต่อการท างานของเอน  ม์อะ มเลส

ในมอดแป้ง (Tribolium castaneum) 

Effects of plant latex in Moraceae Family on α-amylase activity in the red 

flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) 

ปวีณำ โพธิ์ทอง1* นัปกำร โรจน์รุจำนนท์1 อรทัย หวังสันติธรรม1 นุจิรำ ทำตัน1 จตุพร ตั้งจิตรวิทยำกูล1 

และ คงศักดิ์ พร้อมเทพ1  

Paweena Pothong1* Nappakan rotrujanon1 Orathai Wangsantitham1 Nujira Tatun1 Jatuporn Tungjitwitayakul1 

and Kongsakdi Promtep1 

บทคัดย่อ 

 มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที ส่ำคัญ ซึ งกินอำหำรประเภทแป้งในระยะตัวอ่อน 

และตัวเต็มวัย ดังนัน้เอนไซม์ α-amylase จึงมีควำมส่ำคัญในกำรย่อยแป้งให้เป็นน้่ำตำล พืชส่วนใหญ่มีกำรสร้ำงสำร

ต่ำง ๆ ที เกี ยวข้องกับกำรเจริญ และปกป้องตนเองจำกแมลงศัตรูพืช มีรำยงำนว่ำผลของสำรสกัดจำกน้่ำยำงหม่อน 

(Morus alba) ขนุน (Artocarpus heterophyllus) และไทร (Ficus benjamina) มีคุณสมบัติยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม ์

trehalase มอดแป้ง ซึ งพืชเหล่ำนี้จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีลักษณะเด่นคือมียำงสีขำวขุ่นคล้ำยน้่ำนม ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษำผลของสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกพืชชนิดอื นในวงศ์ Moraceae จ่ำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ไทรหิน 

ไทรยอ้ยใบแหลม ขนุน สำเก มะเดื อปล้อง ปอกระสำ ข่อย หม่อน โพ และผักเลือด ต่อกำรท่ำงำนของ α-amylase ใน

มอดแป้ง พบวำ่มีสำรสกัดเมทำนอลของพืช 8 ชนิด ยับยั้งกำรท่ำงำนของ α-amylase ในมอดแป้ง ได้แก่ หม่อน ข่อย 

ปอกระสำ มะเดื อปล้อง สำเก โพ ผักเลือด และขนุน (46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28 และ 

0.58% ตำมล่ำดับ) ซึ งสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงจำกหม่อนยับยั้งกำรท่ำงำนของ α-amylase ได้ดีที สุด ส่วนสำร

สกัดเมทำนอลของน่้ำยำงจำกไทรยอ้ยใบแหลม และไทรหินไมส่ำมำรถยับยัง้กำรท่ำงำนของ α-amylase ได้ 

ค าส าคัญ: มอดแป้ง แอลฟำ-อะไมเลส น้่ำยำงพชื พชืวงศข์นุน 
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Abstract  

 The Red flour beetle, Tribolium castaneum is an important stored product pest, which living and feed on 

starch diet during larval and adult stages. α-Amylase is an important enzyme, which hydrolyze starch to sugars. 

Plants produce various types of metabolite which related to their growth and some metabolites have defensive 

role against phytophagous insects. Latices from Mulberry (Morus alba), Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) and 

Weeping fig (Ficus benjamina) have been reported to exhibit inhibitory activity against trehalase in the red flour 

beetle. These plants belong to Moraceae family which produce milky latex. Hence, we interested to examine the 

effects of methanol extracts of latices from 10 plant species, including Artocarpus altilis, Artocarpus 

heterophyllus, Broussonetia papyrifera, Ficus hispida, Ficus benjamina, Ficus curtipes, Ficus religiose, Ficus 

virens, Morus alba and Streblus asper on α-amylase activity of the red flour beetle. Results showed that the 

methanol extracts of   8 species including M. alba, S. asper, B. papyrifera, F. hispida, A. altilis, F. religiose, F. 

virens and A. heterophyllus inhibited α-amylase activity with 46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28 

and 0.58% inhibitory activity. Latex from M. alba had highest inhibitory activity. Whereas methanol extracts of 

F. benjamina and F. curtipes had no inhibitory effect on α-amylase. 

Keywords: The Red flour beetle, Tribolium castaneum, α-amylase, Latex extract, Family Moraceae 

บทน า 

มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที ส่ำคัญ เนื องจำกสำมำรถแพร่ขยำยพันธ์ุได้ง่ำย 

ท่ำให้ประชำกรเพิ มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเข้ำท่ำลำย สรำ้งควำมเสียหำยให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ซึ งควำมเสียหำยที เกิด

จำกแมลงประมำณ 5-10% กำรแบ่งประเภทของแมลงศัตรูในโรงเก็บสำมำรถแบ่งได้หลำยประเภท หำกแบ่งตำม

ลักษณะกำรท่ำลำย มอดแป้งจัดเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บประเภทกัดกิน หรือ แทะเล็มภำยนอก (External feeder)   

โดยเข้ำท่ำลำยตอ่จำกแมลงชนิดอื น จัดเป็น “secondary pest” [3] ท่ำให้ผลิตภัณฑที์ มันอำศัยกินอยูน่ัน้เปลี ยนสี และมี

กลิ นเหม็น ซึ งเกิดจำกของเสียที ขับถ่ำยออกมำ แม้จะน่ำแปง้ไปท่ำอำหำรแล้วก็ยังมกีลิ นติดอยู ่[1] 

 แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่จะบริโภคอำหำรประเภทแป้งในระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย คำร์โบไฮเดรตจึง

เป็นแหล่งพลังงำนส่ำคัญในกำรผลิตสำรอำหำรที จ่ำเป็นต่อกำรเจรญิเตบิโตและซ่อมแซมส่วนที สึกหรอ ดังนั้นเอนไซม ์

α-amylase (α-1,4-glucan-4-glucanohydrolases; E.C. 3.2.1.1) จึงเป็นเอนไซม์ส่ำคัญในกระบวนกำรย่อยสลำย

พันธะ α-D-(1,4)-glucan สำมำรถย่อยแป้งให้กลำยเป็นคำร์โบไฮเดรตขนำดเล็ก (oligosaccharides) ซึ งสำมำรถ 

hydrolyzed กลำยเป็นกลูโคสด้วยเอนไซม์ α-glucosidase ที แมลงสำมำรถน่ำไปใช้เป็นแหล่งพลังงำนส่ำคัญต่อ

กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรด่ำรงชีวิต [8] พืชส่วนใหญ่ในธรรชำติมีกำรสร้ำงสำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำรที มีฤทธ์ิใน 

กำรยับยัง้เอนไซม์ที ช่วยในกำรย่อยโปรตนี (secondary chemicals) เพื อปกปอ้งตนเองจำกแมลงศัตรูพืชและเชื้อก่อโรค 

ส่วนใหญ่พบในเมล็ดและล่ำต้นใต้ดินของพืชตระกูลข้ำวและถั ว [10][11] ซึ งกำรสร้ำงสำรต่ำง ๆ มำกกว่ำ 200,000 

ชนิด บำงชนิดไม่ใช่สำรที ช่วยในกำรพัฒนำส่วนต่ำง ๆ และกำรเจริญเติบโต สำรกลุ่มนี้ เรียกว่ ำ “secondary 

metabolites” ซึ งส่งผลกระทบทำงลบให้แก่แมลงศัตรูพืช โดยเฉพำะบริเวณรำกที เป็นอวัยวะส่ำคัญของพืชจึงมี  

กำรสร้ำงสำรชนิดน้ีเป็นจ่ำนวนมำก เนื องจำกถูกคุกคำมจำกแมลงศัตรูที อำศัยอยู่ในดิน ในพืชตระกูลไม้ที มียำงขำวจะ

สร้ำงสำรอินทรีย์ทุติยภูมิที เรียกว่ำ “cardenolides” เมื อถูกเข้ำท่ำลำยจำกแมลงศัตรู [7] สำรที มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม ์ 

α-amylase ที ได้จำกส่วนต่ำง ๆ ของพชืจงึสำมำรถช่วยควบคุมจ่ำนวนของแมลงศัตรูพืชได้ ในปัจจุบันสำมำรถจ่ำแนก
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ได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ lactin-like, knottin-like, cereal-type, kunitz-like, 𝛾 –purothionin-like และ 

thaumatin-like [13]  

 ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที น่ำสำรสกัดจำกพืชมำทดสอบกับแมลงศัตรูพืชเป็นจ่ำนวนมำก รวมถึงกำรศึกษำผลของ

สำรสกัดจำกน้่ำยำงของพืช (plant latex) ซึ งสำมำรถพบได้ในพืชหลำยวงศ์  (family) เช่น Euphorbiaceae, 

Asclepiadaceae, Moraceae และ Apocynaceae น้่ำยำงมักประกอบไปด้วย hydrolytic enzyme หลำยชนิด รวมท้ัง 

wax, resin และ lipid like substances นอกจำกนี้น้่ำยำงของต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus) มีกลุ่มโปรตีนที มี

คุณสมบัติเป็น protease และ protease inhibitor เช่น โปรตีนในกลุ่ม serine protease inhibitor [2] และยังมีผู้สนใจ

ศึกษำน่ำน้่ำยำงจำกต้น Morus alba, A. heterophyllus และ Ficus benjamina มำท่ำกำรทดสอบผลกำรยับยั้งกำร

ท่ำงำนของเอนไซม์ทรีฮำเลสของมอดแป้ง (T. castaneum) พบว่ำน้่ำยำงของพืชท้ัง 3 ชนิดสำมำรถลดประสิทธิภำพ

กำรท่ำงำนของเอนไซม์ทรีฮำเลสได้ [12] และยังพบวำ่สำรสกัดจำกใบมะละกอและละหุ่งสำมำรถยับยัง้กำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α-amylase ในสภำพ in vitro ได้ [13]  

 กำรวจิัยในครัง้นี้จึงมีควำมสนใจที จะศึกษำผลของน้่ำยำงจำกพืชในวงศ์ขนุน (Moraceae) ต่อกำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ง ซึ งพืชในวงศ์นี้เป็นพืชเศรษฐกิจและสำมำรถพบได้ง่ำย โดยเฉพำะในบริเวณ

มหำวิทยำลัยพะเยำ ที พบว่ำมีพืชในวงศ์นี้บริเวณต่ำง ๆ กระจำยอยู่ทั วไป ท้ังหมด 4 สกุล 16 ชนิด ได้แก่ สกุล 

Artocarpus, Broussonetia, Ficus และ Streblus [4] 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเพาะเลี้ยงมอดแป้ง 

เตรียมอำหำรส่ำหรับมอดแป้ง (T. castaneum) น่ำแป้งสำลีที ผ่ำนกำรอบด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 

อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลำ 48 ชั วโมง มำผสมยีสต์ในอัตรำส่วน 5% (w/w) จำกนั้นน่ำมอดแป้งมำเลี้ยงจนถึงระยะตัว

เต็มวัย แลว้ท่ำกำรคัดเลอืกเอำตัวเต็มวัยมำเลีย้งต่อเพื อให้ได้มอดแป้งรุ่นที  2 ไปท่ำกำรทดลองตอ่ไป 

2. การเก บและสกัดน้ ายางจากพืช 
เก็บน้่ำยำงจำกพืชในวงศ์ Moraceae 10 ชนิด ได้แก่ สำเก (Artocarpus altilis) ขนุน (A. heterophyllus)  ปอกระสำ 

(Broussonetia papyrifera) มะเดื อปล้อง (Ficus hispida) ไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina) ไทรหิน  (Ficus curtipes) โพ (Ficus 

religiosa) ผักเลอืด (Ficus virens) หมอ่น (M. alba) และข่อย (Streblus asper) โดยเก็บจำกส่วนยอดอ่อน และก้ำนใบ ในช่วง

เดอืนกันยำยน-มนีำคม 2561 ภำยในจังหวัดพะเยำ ใส่ใน Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml ปริมำตร 0.5 ml จำกนั้นเติม 

Absolute Methanol 0.5 ml (อัตรำส่วนน้่ำยำง : Absolute Methanol, 1 : 1) ผสมให้เข้ำกัน น่ำไปบ่มที อุณหภูมิ 4 °C เป็น

เวลำ 48 ชั วโมง จำกนั้นน่ำมำป่ันเหวี ยงที ควำมเร็วรอบ 10,000 rpm อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลำ 15 นำที ดูดส่วนของเหลว

เหนอืตะกอน (supernatant) ใส่ใน Microcentrifuge tube หลอดใหม่ และน่ำสำรละลำยดังกล่ำวไประเหย ที อุณหภูมิ 50 °C 

จนกวำ่ของเหลวจะระเหยจนหมด แล้วน่ำไปเก็บไวที้ อุณหภูมิ  -20 °C 

3. การสกัดเอน  ม์ α-amylase จากมอดแป้ง 

คัดเลือกมอดแป้งระยะตัวเต็มวัยที มีสภำพสมบูรณ์แข็งแรง จ่ำนวน 200 ตัว ท่ำให้ตัวอย่ำงแมลงสลบบน

น้่ำแข็ง จำกนั้นเตมิ Phosphate buffer (PB) ควำมเข้มข้น 20 mM pH 6.0 บดให้ละเอียดด้วยโกร่งที วำงบนน้่ำแข็ง แล้ว

กรองชิน้สว่นของแมลงออกดว้ยกระชอนตำถี  น่ำของเหลวที ได้ใส่ Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml น่ำไปป่ันเหวี ยง

ที ควำมเร็วรอบ 10,000 rpm อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลำ 15 นำที จำกนั้นดูดส่วนของเหลวเหนือตะกอน ใส่ใน 

Microcentrifuge tube หลอดใหม่น่ำเอนไซม์ที ได้มำเจือจำงโดยเติม Phosphate buffer ต่อ Enzyme ในอัตรำส่วน 9:1 

น่ำไปเก็บที อุณหภูมิ -20 °C 
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4. การทดสอบการยับย้ังการท างานของเอน  ม์ α-amylase 

ทดสอบประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้งของสำรสกัดเมทำนอลจำก

น้่ำยำงของพืชในวงศ์ Moraceae ท้ัง 10 ชนดิ 4 ควำมเข้มข้น ได้แก่ 5, 10, 15 และ 20 µl ในสภำวะ in vitro โดยละลำย

สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช (latex extract) ที เตรียมไว้โดยเติม Phosphate buffer ควำมเข้มข้น 20 mM     

pH 6.0 ปริมำตร 0.5 ml (ปริมำตรน้่ำยำง) ผสมให้เข้ำกันดว้ยเครื อง vortex mixer จำกนั้นดูดสำรละลำยของสำรสกัด

เมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 5, 10, 15 และ 20 µl ใส่ในหลอด Microcentrifuge tube ขนำด 1.5 ml เติม

เอนไซม์ α-amylase ที สกัดจำกมอดแป้ง ปริมำตร 5 µl จำกนั้นปรับปริมำตรโดยกำรเติม PB ให้ได้ปริมำตร 105 µl 

ส่ำหรับหลอดควบคุม เติมเอนไซม์ α-amylase ปริมำตร 5 µl และ PB ปริมำตร 100 µl เท่ำนั้น น่ำไปบ่มที อุณหภูม ิ 

37 °C เป็นเวลำ 15 นำที จำกนั้นเติมสำรละลำยแป้ง ควำมเข้มข้น 0.2% ปริมำตร 100 µl น่ำไปบ่มที อุณหภูมิ 37 °C    

เป็นเวลำ 60 นำที เติม Hydrochloric acid (HCl) ควำมเข้มข้น 1 M ปริมำตร 20 µl เพื อหยุดปฏิกิริยำภำยในหลอด

ทดลอง เติม I2/Kl ปริมำตร 100 µl และน้่ำกลั น ปริมำตร 695 µl จำกนั้นเตรียม Blank โดยเติม PB ปริมำตร 900 µl 

HCl ปริมำตร 20 µl และ I2/Kl ปริมำตร 100 µl จำกนั้นน่ำสำรละลำยที เตรียมท้ังหมดไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง     

ควำมยำวคลื น 580 nm ด้วยเครื อง Spectrophotometer น่ำค่ำที วัดได้มำเปรียบเทียบกับกรำฟมำตรฐำน       

(Standard curve) เพื อค่ำนวณหำปริมำณแปง้ที ถูกเอนไซม์ α-amylase ยอ่ยไป 

5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ในพืชแต่ละชนิด  โดยกำรเทียบค่ำกำรดูดกลืน

แสงกับกรำฟมำตรฐำน (standard curve) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการเก บและสกัดน้ ายางจากพืช 

 กำรเก็บน้่ำยำงจำกยอดอ่อน และก้ำนใบของพืชวงศ์ Moraceae ท่ำกำรเก็บในช่วงเดือนกันยำยน-มีนำคม 

2561 ภำยในจังหวัดพะเยำ ซึ งพบแพร่กระจำยอยู่ทั วไป แต่บริเวณที ท่ำกำรเก็บพืชมำกที สุด คือ บริเวณภำยใน

มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่ ไทรย้อยใบแหลมเก็บตัวอย่ำงบริเวณหน้ำตึกวิทยำศำสตร์ และหน้ำตึกอธิกำรบดี 

(หมำยเลข 1, 2) ไทรหินและผักเลือดเก็บตัวอย่ำงบริเวณรอบ ๆ หอประชุมพญำง่ำเมือง (หมำยเลข 3) ขนุนเก็บ

ตัวอย่ำงบริเวณรอบตึกเภสัชศำสตร์ (หมำยเลข 4) ปอกระสำเก็บตัวอย่ำงบริเวณทำงลงมหำวิทยำลัยพะเยำ 

(หมำยเลข 5) (ภำพ 1) โพ หม่อน และข่อย เก็บตัวอยำ่งพชื บริเวณอ่ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ส่วนสำเก มะเดื อปล้อง 

ได้รับควำมอนุเครำะห์ให้เข้ำไปเก็บตัวอยำ่งน้่ำยำงภำยในอุดมเนสิเซอรี  พะเยำ จำกกำรเก็บตัวอย่ำงพบว่ำ ลักษณะน้่ำ

ยำงของพืชแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น สี ควำมหนืดและปริมำณของน้่ำยำงแต่ละชนิด ท่ำให้กำรเก็บน้่ำยำงมี

ควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกัน ซึ งพืชที สำมำรถเก็บน้่ำยำงได้ง่ำยที สุด ได้แก่ ปอกระสำ ลักษณะน้่ำยำงมีปริมำณมำกและ

ควำมหนดืนอ้ยกว่ำพชืชนดิอื น ๆ รองลงมำ ได้แก่ โพ ผักเลือด หม่อน ขนุน สำเก มะเดื อปล้อง ข่อย ไทรหิน และไทร

ยอ้ยใบแหลม ตำมล่ำดับ 
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ภาพที ่1 พื้นที เก็บตัวอยำ่งพชืภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ (1) บริเวณหน้ำตกึอธิกำรบดี (2) บริเวณหน้ำตกึ

วทิยำศำสตร์ (3) บริเวณรอบหอประชุมพญำง่ำเมอืง (4) บริเวณรอบตกึเภสัชศำสตร์ (5) บริเวณทำงลงมหำวิทยำลัย

พะเยำ ก่อนถึงโรงพยำบำลมหำวทิยำลัยพะเยำ 

(ที มำ: http://www.up.ac.th/LIVE2017/Map.aspx) 
 

 พืชในวงศ์ Moraceae ครอบคลุมท้ังหมด 37 genera 1,070-1,100 species โดยพบในธรรมชำติ 11 genera 

เป็นพืชเฉพำะถิ นท้ังหมด 139 species พบในประเทศไทย 12 species ส่วนใหญ่อยู่ในที ลุ่มป่ำไม่ผลัดใบ (evergreen 

forest) [5] ท้ังนี้พืชวงศ์ Moraceae ที น่ำมำศึกษำในคร้ังนี้ มีจ่ำนวน 10 ชนิด 5 สกุล ได้แก่ สกุล Ficus จ่ำนวน 5 ชนิด 

คือ ไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina) ไทรหิน (F. curtipes) ผักเลือด (F. virens) มะเดื อปล้อง (F. hispida) และโพ       

(F. religiosa) สกุล Artocarpus จ่ำนวน 2 ชนิด คือ สำเก (A. altilis) และขนุน (A. heterophyllus) สกุล Broussonetia 

จ่ำนวน 1 ชนิด คือ ปอกระสำ (B. papyrifera) สกุล streblus จ่ำนวน 1 ชนิด คือ ข่อย (S. asper) และสกุล Morus 

จ่ำนวน 1 ชนิด คือ หม่อน (M. alba) ตำรำง 1 
 

ตารางที ่1 แสดงชื อพชืวงศ ์Moraceae จ่ำนวน 10 ชนิด ที น่ำมำศึกษำ 

ล าดับ ชื่อ ทย ชื่อสกุล ชื่อวิทยาศาสตร ์

1 ไทรยอ้ยใบเเหลม Ficus Ficus benjamina 

2 ไทรหิน Ficus Ficus curtipes 

3 ผักเลือด Ficus Ficus virens 

4 มะเดื อปล้อง Ficus Ficus hispida 

5 โพ Ficus Ficus religiosa 

6 สำเก Artocarpus Artocarpus altilis 

7 ขนุน Artocarpus Artocarpus heterophyllus 

8 ปอกระสำ Broussonetia Broussonetia papyrifera 

9 ข่อย Streblus Streblus asper 

10 หมอ่น Morus Morus alba 
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2. ผลการทดสอบการยับย้ังการท างานของเอน  ม์ α-amylase 

จำกกำรศกึษำผลของกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้งของสำรสกัด    

เมทำนอลจำกน้่ำยำงของพชืวงศ ์Moraceae ท้ัง 10 ชนดิ พบวำ่สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชในวงศ์ Moraceae 

ที มีผลยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เมื อเทียบกลุ่มควบคุม สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชที มีผล

ยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ท้ัง 4 ปริมำตร ได้แก่ หม่อน ข่อย มะเดื อปล้อง ปอกระสำ สำเก และผัก

เลือด ซึ งมีค่ำกำรยับยั้งมำกที สุดที ปริมำตร 5 µl และ 10 µl เท่ำกับ 50.30, 39.50, 34.80, 34.00, 28.90, และ 

8.90% ตำมล่ำดับ (ภำพ 2) โดยปริมำตร 10 µl สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงหม่อน มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α-amylase ได้มำกที สุด คือ 50.30% รองลงมำ ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงข่อย 39.50%  

ปอกระสำ 34.00% และผักเลือด 8.90% (ภำพ 3B) 

ภาพที ่2 ผลกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase มำกที สุด ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้ง (Tribolium 

castaneum) ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพชืวงศ ์Moraceae ตัวเลขที แสดงบนแท่งกรำฟแสดงปริมำตรของ

สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชที ใชใ้นกำรท่ำปฏิกิริยำ 
 

ส่วนที ปริมำตร 5 µl สำรสกัดเมทำนอลของมะเดื อปล้องมีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase 

ได้มำกที สุด คือ 34.80% รองลงมำ ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงสำเก 28.90% ในขณะที สำรสกัดเมทำนอล

จำก    น้่ำยำงของพืช 2 ชนิด มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เพียงบำงปริมำตร ได้แก่ โพ มีผล

กำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ที ปริมำตร 5, 10 และ 15 µl ซึ งมีค่ำกำรยับยั้งมำกที สุดที ปริมำตร 5 µl 

เท่ำกับ 38.60% (ภำพ 3A, 3B และ 3C) และขนุนมีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ที ปริมำตร 5 µl 

มีค่ำกำรยับยั้งเท่ำกับ 2.30% (ภำพ 3A) ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของไทรย้อยใบแหลม และไทรหินท้ัง  

4 ปริมำตร ไมส่ำมำรถยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ได้ (ภำพที  3) 
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ภาพที ่3 กำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในระยะตัวเต็มวัยมอดแป้ง (Tribolium castaneum) 

ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพชืวงศ ์Moraceae ท้ัง 10 ชนดิ ที ควำมเข้มข้นตำ่ง ๆ (A) สำรสกัดเมทำนอลจำก

น้่ำยำงของพืช ปริมำตร 5 µl (B) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 10 µl (C) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำ

ยำงของพชื ปริมำตร 15 µl (D) สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืช ปริมำตร 20 µl 

* แสดงสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชที ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase 
 

จำกค่ำกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชท้ัง 10 ชนิด 

ในแต่ละปริมำตร เพื อยนืยันประสิทธิภำพกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำ

ยำงของพชืจงึค่ำนวณหำค่ำเฉลี ยกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ท้ัง 4 ปริมำตร เปรียบเทียบในกลุ่มพืช

สกุลเดียวกัน และต่ำงสกุล พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชในแต่ละสกุลที มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α-amylase มำกกวำ่ 20% พบในสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชท้ัง 5 สกุล ซึ งสำรสกัดเมทำนอลจำก

น้่ำยำงของหมอ่น (M. alba) มีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase มำกถึง 46.65% รองลงมำ 

ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของข่อย (S. asper) ประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase 

35.93% ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของปอกระสำ (B. papyrifera) มะเดื อปล้อง (F. hispida) และสำเก        

(A. altilis) มีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase น้อยกว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของ

ข่อยประมำณ 10% และพบว่ำสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของพืชที มีผลกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม ์            

α-amylase น้อยกว่ำ 20% ได้แก่ สำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของโพ (F. religiosa) ผักเลือด (F. virens) และขนุน  

(A. heterophyllus) มีประสิทธิภำพกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase เท่ำกับ 19.35% 4.28% และ 0.58% 

ตำมล่ำดับ ส่วนสำรสกัดเมทำนอลจำกน้่ำยำงของไทรยอ้ยใบแหลม และไทรหิน ไมม่ปีระสิทธิกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α-amylase (ภำพที  4) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

321 

ภาพ 4 ค่ำเฉลี ยกำรยับยัง้กำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ของพืช 10 ชนิด ท้ัง 4 ปริมำตร 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จำกกำรศกึษำผลของสำรสกัดเมทำนอลของน่้ำยำงจำกพืชในวงศ์ Moraceae จ่ำนวน 10 ชนิด ตอ่กำรท่ำงำน

ของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ง (T. castaneum) พบวำ่สำรสกัดเมทำนอลของน่้ำยำงจำกพืชที มีผลกำรยับยั้งกำร

ท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ในมอดแป้ง มีท้ังหมด 8 ชนิด ได้แก่ หม่อน ข่อย ปอกระสำ มะเดื อปล้อง สำเก โพ  

ผักเลือด และขนุน (46.65, 35.93, 28.78, 26.90, 24.78, 19.35, 4.28 และ 0.58% ตำมล่ำดับ) ซึ งสำรสกัด          

เมทำนอลของน้่ำยำงจำกหม่อนมีประสิทธิภำพกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α-amylase ได้ดีที สุด โดยสำมำรถ

ยับยัง้ได้ถงึ 46.65% ส่วนสำรสกัดเมทำนอลของน่้ำยำงจำกไทรยอ้ยใบแหลม และไทรหิน ไมส่ำมำรถยับยัง้กำรท่ำงำน

ของเอนไซม์ α-amylase ได้ สอดคล้องกับผลของสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงพืชท้ัง 4 ชนิด ได้แก่ ขนุน                

(A. heterophyllus) สำเก (A. altilis) พลู (Piper betle) และอบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanicum) ต่อกำรท่ำงำนของ

เอนไซม์ α–amylase ในขำ้วสำลี โดยใชค้่ำดูดกลนืแสงที ควำมยำวคลื น 540 นำโนเมตร พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลของ

น้่ำยำงพืชท้ัง 4 ชนิด มีค่ำในกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α–amylase ที  50% เท่ำกับ 70.58±9.66, 

118.88±11.14, 84.63 ±13.09 และ 130.55± 10.5 µg/ml ตำมล่ำดับ และนอกจำกนี ้สำรสกัดเมทำนอลของน่้ำยำงพืช

ท้ัง 4 ชนิดนี้ ยังสำมำรถยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ α–glucosidase จำกยีสต์ได้ด้วย โดยใช้ค่ำดูดกลืนแสงที ควำม

ยำวคลื น 410 นำโนเมตร พบว่ำสำรสกัดเมทำนอลของน้่ำยำงพืชท้ัง 4 ชนิด มีค่ำในกำรยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม ์

α–glucosidase ที  50% เท่ำกับ 76.90±9.55, 129.85±10.29, 96.56±12.93 และ 140.01±10.08 µg/ml ตำมล่ำดับ 

[9] นอกจำกนี้สำรสกัดจำกน้่ำยำงของหมอ่น (M. alba) มคีวำมเป็นพิษตอ่ตัวอ่อนของหนอนไหมอีรี  (Samia ricini) โดย

มีผลยับยั้งกำรท่ำงำนของ sucrase ซึ งสำรที ออกฤทธ์ิยับยั้งกำรท่ำงำนของเอนไซม์ sucrase นั้นคือสำรประกอบ        

1,4-dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol (D-AB1) และ 1-deoxynojirimycin (DNJ) จัดอยู่ในสำรประกอบประเภท     

sugar-mimic alkaloids ที มีโครงสร้ำงคล้ำยน้่ำตำล [6] ดังนั้นพืชชนิดอื นในวงศ์เดียวกันนี้อำจมีกำรสร้ำงสำรประกอบ

ประเภท alkaloids ที มีโครงสร้ำงคล้ำยกัน ซึ งในอนำคตควรมกีำรทดสอบองค์ประกอบหรือตรวจสอบว่ำในน้่ำยำงของ

พชืกลุม่นี้มีสำรประกอบจ่ำพวก d-AB1 และ DNJ หรือไม ่หำกพบวำ่มีสำรประกอบชนิดนี้จริงสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำ

สำรในกลุ่ม sugar-mimic alkaloids อำจเป็นสำร secondary metabolites ที สำมำรถพบในพืชประจ่ำวงศน์ี้ 
 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

322 

กิตติกรรมประกาศ 
 กำรศึกษำในคร้ังนี้ได้รับทุนวิจัยจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ แก่นำงสำวปวีณำ โพทอง 

สัญญำเลขที  SC15/2560 ผู้วิจัยขอขอบคุณนักวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวทิยำลัยพะเยำ ที อ่ำนวยควำมสะดวกในด้ำนวัสดุอุปกรณ ์และสถำนที ในกำรวจิัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. กรมกำรข้ำว. คุณภำพและกำรตรวจสอบข้ำวหอมมะลไิทย. กรุงเทพฯ: ส่ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม; 2547. 
2. จำรุวรรณ ศิริเทพทวี. กำรศึกษำเบื้องต้นในกำรมีฤทธ์ิต้ำนเชื้อแบคทีเรียของน้่ำยำงจำกต้น Artocarpus 

heterophyllus. สำขำวิชำชวีเคมี ส่ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี; 2554.    
3. ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำวชลบุรี. แมลงศัตรูในโรงเก็บ [อินเตอร์เน็ต]. ส่ำนักเมล็ดพันธ์ุข้ำว: กรมกำรข้ำว; 2550 [สืบค้น

เมื อ วันที  24 เมษำยน 2560] แหลง่ที มำ: http://cbr-rsc.ricethailand.go.th. 
4. สุภำพร เพ็งพ.ี ควำมหลำกหลำยของพืชวงศ์ Moraceae ภำยในมหำวทิยำลัยพะเยำ [กำรศึกษำค้นควำ้ด้วยตนเอง]. 

วท.บ.ชีววทิยำ: มหำวทิยำลัยพะเยำ; 2555. 
5. Berg CC, Pattharahirantricin N, Chantarasuwan B. Flora of Thailand, Volume 10, Part 4: Cecropiaceae & 

Moraceae. Bangkok: The Forest Herbarium Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation; 

2011. 
6. Hirayama C, Konno K, Wasano N, Nakamura M. Differential effects of sugar-mimic alkaloids in mulberry 

latex on sugar metabolism and disaccharidases of Eri and domesticated silkworms: Enzymatic adaptation of 

Bombyx mori to mulberry defense. Insect Biochem Molec. 2007; 37: 1348-1358. 

7. Huber M, Epping J, Gronover CS, Fricke J, Aziz Z, Brillatz T, Swyers M, Kollner TG, Vogel H, Hammerbacher 

A, Freese DT, Robert CAM, Verhoeven K, Preite V, Gershenzon J, Erb M. A latex metabolite benefits plant 

fitness under root herbivore attack. PLOS Biol. 2016; 1-27. 

8. Kaur R, Kaur N, Gupta AK. Structural features, substrate specificity, kinetic properties of insect α-amylase 

and specificity of plant α-amylase inhibitors. Pestic Biochem Phys. 2014; 116: 83-93. 
9. Nair SS, Kavrekar V, Mishra A. In vitro studies on alpha amylase and alpha glucosidase inhibitory activities of 

selected plant extracts. Eur J Exp Biol. 2013; 3: 128-132.  
10. Rekha MR, Sasikiran K, Padmaja G. Inhibitor potential of protease and α-amylase inhibitors of sweet potato 

and taro on the digestive enzymes of root crop storage pests. J Stored Prod Res. 2004; 40: 461-470. 

11. Sivakumar S, Mohan M, Franco OL, Thayumanavan B. Inhibition of insect pest α-amylase by little and finger 

millet inhibitors. Pestic Biochem Phys. 2006; 85: 155-160. 

12. Tatun N, Vajarasathira B, Tungjitwitayakul J, Sakurai S. Inhibitory effects of plant latex on trehalase gene 

expression in the red flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Eur J Entomol. 2014; 

111(1): 11-18. 
13. Tatun N, Vajarasathira B, Tungjitwitayakul J, Sakurai S. Inhibitory effects of plant extracts on growth, 

development and α-amylase activity in the red flour beetle Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). 

Eur J Entomol. 2014; 111(2): 181-188.  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

323 

การสกัดเพคตินจากเปลือกสับปะรดด้วยกรดร่วมกับ มโครเวฟเพื่อประยุกต์ใช้เป็น

สารเคลือบผิวที่บริโภค ด้ 

Extraction of pectin from pineapple peel using acid and microwave-assisted 

extraction for application of edible coating 

พันทิวำ  มั งมูล1* รุ้งนภำ ค่ำเขียว1 วีรนชุ คฤหำนนท์2 พรอนันต์ บุญก่อน1 และ อังคณำ เชื้อเจ็ดตน1 

Pantiwa Mungmool1*, Rungnapa Khamkheaw1, Weeranuch Karuehanon2, Pornanan boonkorn1 and 

Angkhana Chuajedton1 

บทคัดย่อ 

 กำรสกัดเพคตนิจำกเปลอืกสับปะรดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟช่วยในกำรสกัด เพื อใช้ในกำรยืดอำยุ

หลังกำรเก็บเกี ยวของเห็ดฟำง พบว่ำ เพคตินที สกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟก่ำลัง 450 วัตต์ 

เป็นเวลำ 5 นำที มีค่ำเท่ำกับ 2.75±0.16 เปอร์เซ็นต์  กำรเกิดระดับเอสเทอร์ 83.51± 1.69 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณกรด 

กำแลคทูโรนิก 12.99±0.48 เปอร์เซ็นต์ ค่ำควำมชื้น 21.00 เปอร์เซ็นต์  และมีปริมำณเถ้ำ 4.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ งมีคุณสมบัติ

ทำงเพคตนิใกล้เคียงเพคตินกำรค้ำมำกกว่ำกรรมวิธีอื นๆ หลังจำกนั้นน่ำเพคตินที สกัดได้มำประยุกต์ใช้เป็นสำรเคลือบผิวที 

บริโภคได้เพื อยืดอำยุกำรเก็บรักษำของเห็ดฟำง โดยกำรพ่นสำรละลำยเพคตินที ควำมเข้มข้น 0.25 ,0.50 และ 1.0 

เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษำไว้ที อุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส พบว่ำสำรละลำยเพคตินที ควำมเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถยืด

อำยุกำรเก็บรักษำเห็ดฟำงได้ดีกว่ำชุดควบคุม (ไม่ได้เคลือบ) และสำมำรถลดกำรเกิดโรค กำรสูญเสียน้่ำหนัก รวมถึงชะลอ

กำรเกิดสีน่้ำตำลได้ดีกวำ่ชุดกำรทดลองอื นอยำ่งมีนัยส่ำคัญ 

ค าส าคัญ: กำรสกัด เพคติน เปลอืกสับปะรด สำรเคลือบผิวที บริโภคได ้
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Abstract  

 Pectin extraction from pineapple peels extraction with hydrochloric acid (HCl) combined microwave-

assisted (MAE) were investigated of extending storage life of straw mushroom. It was shown that 2.75±0.16% 

pectin extraction when using HCl combined with MAE of 450-watt power for 5 mins, degree of esterification 

83.51± 1.69%, galacturonic acid 12.99±0.48%, moisture 21.00% and ash 4.30% which was most similar 

property to commercial pectin compared to other treatments. Then, the extracted pectin was applied for edible 

coating in extending storage life for straw mushroom by spraying with different concentrations of 0.25, 0.50 and 

1.00 % and storage at 13 °C. It was found that pectin solution at 0.25% concentration could extend the storage 

life better the mushroom without coating. It also was better reduced disease incidence, weight loss, and it 

delayed the browning significantly different which other treatments. 

Keywords: extraction, pectin, pineapple peel, edible coating 

บทน า 
สับปะรด (Ananas comosus) เป็นพืชเศรษฐกิจที ส่ำคัญของประเทศไทย มีตน้ก่ำเนิดมำจำกทวีปอเมริกำใต้ มี

ควำม ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำงๆได้ดี แหล่งปลูกที ส่ำคัญ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี หรืออุตรดิษฐ์ 

ล่ำปำง พิษณุโลก เป็นต้น ส่ำหรับพันธ์ุที นิยมปลูกในประเทศไทย ก็มีหลำยสำยพันธ์ุ เช่น พันธ์ุปัตตำเวีย  พันธ์ุอินทร

ชิต พันธ์ุภูเก็ต พันธ์ุนำงแล เป็นต้น สับปะรดเป็นไม้ผลเขตร้อนที จัดอยู่ในวงศ์ Bromeliaceae สับปะรดสร้ำงรำยได้ให้

ประเทศประมำณปีละ 23,000-25,000 ล้ำนบำท โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกที ส่ำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้่ำ

สับปะรด โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึ งของโลกและอุตสำหกรรมสับปะรดยังมีส่วน

ส่ำคัญในกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้ภำคกำรเกษตร แต่ปัจจุบันมีผลผลิตคงเหลือเป็นจ่ำนวนมำกส่งผลต่อเนื องให้

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับควำมเดือดร้อนจำกรำคำตกต ่ำ (ประจิน,2560) จำกภำวะสับปะรดล้นตลำดปัญหำที 

พบหลังจำกกำรเก็บเกี ยวสับปะรดแล้วน่ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ พบว่ำ เปลือกจะเป็นส่วนที ไม่ได้น่ำไปใช้ประโยชน์

และไมม่กีระบวนกำรก่ำจัดที มีประสิทธิภำพอำจจะส่งผลกระทบในเชงิลบกับสิ งแวดล้อมกลำยเป็นขยะทำงกำรเกษตร 

คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำที เกิดขึ้นจึงมีแนวคิดที จะน่ำวัสดุทำงกำรเกษตรจำกเปลือกสับปะรดมำสกัดเพคติน 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในเปลือกของผักและผลไม้จะมีเพคตินสะสมอยู่ในปริมำณมำก โดยเพคตินเป็นสำรประกอบ 

Polysaccharide ที พบตำมธรรมชำติ เป็น โครงสร้ำงพื้นฐำนของผนังเซลล์พืชชั้นสูงสำมำรถผสมกับน้่ำและ

สำรประกอบอื น ๆ บำงอย่ำง และท่ำหน้ำที เป็น thickener, gelling agent, stabilizer, emulsifier และ cation-binding 

agent เป็นต้น (ฉัตรชัย และคณะ, 2548) คณะผู้วิจัยมีควำมสนใจที จะใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบในกำรสกัดเพ

คติน 3 วิธี คือ กำรสกัดน้่ำกลั น กำรสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก และกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับเทคนิคสกัดด้วย

ไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction, MAE) ซึ งมีประสิทธิภำพในกำรสกัดและไมโครเวฟช่วยลดเวลำในกำร

สกัด (Kalapathy and Proctor, 2001; Tongkham et. al, 2017) อีกท้ังเพคตินสำมำรถใช้เป็นสำรเคลือบผิวที ยอมรับว่ำ

เป็นสำรเคลือบผิวบริโภคได้ (Edible Coating Film) น่ำไปเคลือบผิวผักและผลไม้เพื อชะลอกำรคำยน้่ำ เพื อยืดอำยุ

ผลผลิตหลังเก็บเกี ยว ลดกำรสูญเสียน้่ำ ช่วยรักษำคุณภำพ ให้คงอยู่เป็นกำรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เข้ำท่ำลำยเพื อให้

สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บได้นำนขึน้ 
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ดังนั้นงำนวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกสับปะรดด้วยกำรใช้กรดร่วมกับเทคนิคกำรใช้ไมโครเวฟ

เพื อเป็นแนวทำงกำรเพิ มมูลค่ำของวัสดุเหลือท้ิงทำงกำรเกษตรและอำจเป็นทำงเลือกในกำรลดต้นทุนกำรน่ำเข้ำเพ

คตินที มีรำคำสูงจำกต่ำงประเทศอีกท้ังยังเป็นกำรประยุกต์ใช้เพคตินที สกัดได้เป็นสำรเคลือบผิวที บริโภคได้ เพื อเป็น

แนวทำงในกำรใชส้ำรเคลือบผิวในอนำคตตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรยีมตัวอย่าง (ธำนุวัฒน์และคณะ, 2556) น่ำเปลอืกสับปะรดสดมำล้ำงท่ำควำมสะอำดจำกนั้นหั น

เป็นช้ินเล็ก ๆ น่ำไปบดดว้ยเครื องป่ันแล้วน่ำเปลือกที บดใส่บีกเกอร์เติมเอทำนอลในอัตรำส่วน 1:1 แล้วน่ำไปต้มโดยใช้

อ่ำงควบคุมอุณหภูมิที อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นบีบเอำเอทำนอลออกล้ำงเปลือกด้วย

น้่ำเปล่ำ และบบีเอำน้่ำออก น่ำไปอบโดยตู้อบลมร้อนที อุณหภูมิ 65 องศำเซลเซียส จนแห้งบดละเอียดด้วยเครื องป่ัน

อเนกประสงค์ น่ำไปใชใ้นขัน้ตอนกำรสกัด 

2. ขั้นตอนการสกัดเพคตนิด้วยกรด ฮโดรคลอรกิ (ดัดแปลงจำกธำนุวัฒน์และคณะ, 2556) น่ำผงเปลอืก

สับปะรดส่วนที เตรียมไว้ใส่ลงบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 40 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกที ควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ 

อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดในอ่ำง

ควบคุมอุณหภูมิที อุณหภูมิ 95 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 60 นำที จำกนั้นกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น  แล้วน่ำเปลือก

ที กรองได้ไปเตมิกรดไฮโดรคลอริกที ควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 

โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดอีกคร้ัง จำกนั้นน่ำไปกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้นน่ำสำรละลำยที ได้จำก

กำรกรองคร้ังที  1 รวมกับกำรกรองคร้ังที  2 เพื อท่ำกำรตกตะกอนเพคติน โดยเติมเอทำนอลที ควำมเข้มข้น 95% ใน

อัตรำส่วนสำรละลำยตอ่เอทำนอล 1:1 โดยปริมำตร (v/v) ใช้แท่งแก้วคนผสมแรง ๆ ให้เข้ำกันท้ิงไว้ที อุณหภูมิห้องเป็น

เวลำ 15 ชั วโมง แล้วกรองแยกเอำตะกอนเพคตินด้วยกำรป่ันเหวี ยงด้วยควำมเร็วรอบที  6,500 รอบต่อนำที ใช้

ระยะเวลำ 5 นำที พร้อมท้ังลำ้งตะกอนเพคตนิที ได้ดว้ยเอทำนอล 95% จ่ำนวน 3 คร้ัง แล้วล้ำงตะกอนเพคตินด้วยอะ

ซิโตนที ควำมเข้มข้น 50% จ่ำนวน 3 คร้ัง แล้วน่ำตะกอนเพคตินที ได้อบโดยตู้อบลมร้อนให้แห้งที อุณหภูมิ 60 องศำ

เซลเซียสแลว้บดให้เป็นผง 

3. ขั้นตอนการสกัดเพคตินด้วยน้ ากลั่น (ธำนุวัฒน์และคณะ,2556) น่ำเปลือกสับปะรดส่วนที บดแห้งที 

เตรียมไว้ ใส่บีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 40 กรัม จำกนั้นเติมน้่ำกลั น อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อน้่ำกลั นเท่ำกับ 1:12 

โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร น่ำไปสกัดในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที  95 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 60 นำที กรองผ่ำนผ้ำขำว

บำง 1 ชั้น แล้วน่ำเปลือกที กรองได้ไปเติมน้่ำกลั น อัตรำส่วนของเปลือกต่อน้่ำกลั น เท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อ

ปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดอีกคร้ังแยกเอำตะกอนเพคตินด้วย Buchner funnel พร้อมท้ังล้ำงตะกอน เพคตินที ได้

ด้วยเอทำนอลที ควำมเข้มข้น 95% จ่ำนวน 3 คร้ัง ล้ำงตะกอนเพคตนิดว้ยอะซิโตนที ควำมเข้มข้น 50% จ่ำนวน 3 คร้ัง 

น่ำตะกอนเพคตนิที ได้อบให้แห้งโดยใชตู้อ้บควำมร้อนที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส แลว้บดให้เป็นผง 

4. ขั้นตอนการสกัดเพคตินโดยใช้กรด ฮโดรคลอริกร่วมกับ มโครเวฟ (ดัดแปลงจำก Nudthapong et 

al., 2017) น่ำเปลอืกสับปะรดที เตรียมไว้ใส่ลงบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 40 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกที ควำมเข้มข้น 0.05 

โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกบดแห้งต่อกรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร แล้วน่ำไปต้มในอ่ำง

ควบคุมอุณหภูมิ ที อุณหภูมิ 95 องศำเซลเซียส ใชเ้วลำ 60 นำที จำกนั้นกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น น่ำเปลือกที กรอง

ได้ไปเตมิกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลอืกตอ่กรดไฮโดรคลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน่้ำหนักต่อ

ปริมำตรน่ำเปลอืกที กรอง ได้ไปเตมิกรดไฮโดรคลอริกที ควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ อัตรำส่วนของเปลือกต่อกรดไฮโดร
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คลอริกเท่ำกับ 1:12 โดยน้่ำหนักต่อปริมำตร (w/v) แล้วน่ำไปสกัดด้วยไมโครเวฟ โดยกำรสกัด 6 กรรมวิธี ซึ งแต่ละ

กรรมวธีิจะท่ำท้ังหมด 3 ซ้่ำดังต่อไปนี้ 

        กรรมวธีิที  1 กำรสกัดดว้ยน้่ำกลั น (ชุดควบคุม)  

        กรรมวธีิที  2 กำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริก 

        กรรมวธีิที  3 กำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต ์เป็นเวลำ 5 นำที 

        กรรมวธีิที  4 กำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต ์เป็นเวลำ 10 นำที 

        กรรมวธีิที  5 กำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 600 วัตต์ เป็นเวลำ 5 นำท ี

        กรรมวธีิที  6 กำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 600 วัตต์ เป็นเวลำ 10 นำที 

จำกนั้นน่ำสำรละลำยที ได้มำกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 1 ชั้น แล้วน่ำสำรละลำยที ได้จำกำรกรองคร้ังที  1 รวมกับ

กำรกรองคร้ังที  2 เพื อท่ำกำรตกตะกอนเพคติน โดยเติมเอทำนอลที ควำมเข้มข้น 95% ในอัตรำส่วนสำรละลำยต่อเอ

ทำนอล 1:1 โดยปริมำตร (v/v) ใช้แท่งแก้วคนผสมแรงๆ ให้เข้ำกันไว้แล้วที อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 15 ชั วโมงกรองแยก

เอำตะกอนเพคตนิดว้ยกำรป่ันเหวี ยงด้วยควำมเร็วรอบที  6,500 รอบตอ่นำท ีเป็นระยะเวลำ 5 นำที จำกนั้นน่ำตะกอน

เพคตนิที ได้อบให้แห้งที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียสแล้วบดให้เป็นผง 

5. บันทึกผลการทดลอง 

การหาปริมาณเพคตินที่สกัด ด้  เก็บข้อมูลจำกปริมำณเพคตินที สกัดได้โดยกำรชั งน้่ำหนักจำกนั้นน่ำไป

เปรียบเทียบกับปริมำณวัตถุดิบที ใชใ้นกำรค่ำนวณเปรียบเทียบออกมำเป็นค่ำร้อยละผลผลิต (% yield) จำกสมกำรใน

กำรค่ำนวณ 

       ร้อยละผลผลิต     = 

 

 

การวิเคราะห์หาระดับการเกดิเอสเทอรฟิิเคชั่น (degree of esterification, DE) (ธำนุวัฒน์และคณะ,2556) 

ชั งน้่ำหนักเพคตนิผงทัง้ที ได้จำกกำรสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกและเพคตนิผงจำกกำรสกัดด้วยน้่ำกลั นใส่ลงในขวดรูป

ชมพู ่ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 0.5 กรัม จำกนั้นเติมเอทำนอลลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 2 มิลลิลิตร ละลำยด้วย

น้่ำที ปรำศจำกแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ ขวดละ 100 มิลลิลิตร คนให้เข้ำกันแล้วหยดฟีนอล์ฟทำลีนลงในขวดรูปชมพู ่

ขวดละ 5 หยด และน่ำไปไทเทรตด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ แล้วบันทึกปริมำตร

ของสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นปริมำตรที  1 เติมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ 

ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำแรงๆตั้งท้ิงไว้ 15 นำที แล้วเติมสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกที ควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ 

ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำจนสีชมพูหำยไปจำกนั้นน่ำไปหยดฟีนอล์ฟทำลีนลงในขวดรูปชมพู่ ขวดละ 5 หยด น่ำไป

ไทเทรตดว้ยสำรละลำยโซเดยีมไฮดรอกไซด์ทีควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์แล้วบันทึกปริมำตรของสำรละลำยโซเดียมไฮดร

อกไซด์เป็นปริมำตรที  2 แลว้ค่ำนวณหำค่ำ Degree of esterification (DE)  จำกสูตร 

 

  

 

 

  

น้่ำหนักเพคตนิที ได้  

น้่ำหนักวัสดุดบิที ใช้ 100 

NaOH volume2  

NaOH_volume1 + NaOH_volume2 
%DE     = X 100 
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การวิเคราะหห์าปริมาณความช้ืน (Moisture) (ปรินทร,2551) โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM 

D3173-95  โดยเริ มจำกอุ่นเตำเผำให้ร้อนที อุณหภูมิ 150 องศำเซลเซียส อบถ้วยกระเบือ้งที อุณหภูมิ 150 องศำ

เซลเซียสเป็นเวลำ 3 ชั วโมง ปล่อยท้ิงไวใ้ห้เย็นในโถดูดควำมชื้น แล้วชั งเพคตนิตัวอยำ่งหนักประมำณ 1.0 กรัม ใส่ใน

ถ้วยกระเบือ้งและน่ำไปอบสำรจนกระทั งน่้ำหนักคงที  คำ่นวณปริมำณควำมชื้นในถ่ำนตัวอยำ่ง โดยใชสู้ตร  

 

                          ร้อยละควำมชื้น   =  

 

 

การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (Ash) (ปรินทร, 2551) โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95 

โดยเผำถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำที อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้น              

แล้วชั งเพคตนิหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบือ้ง หรือ ใชส้ำรตัวอย่ำงที ผ่ำนกำรหำควำมชื้นแล้วเผำเพคตินที อุณหภูมิ 650 

องศำเซลเซียส จนกระทั งน้่ำหนักคงที  (เปิดฝำถ้วยกระเบือ้งขณะเผำ) ค่ำนวณปริมำณเถ้ำในสำรตัวอยำ่งโดยใชสู้ตร 

 

                         ร้อยละเถ้ำ  =                                
 

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแลทูโรนิก (Galacturonic_acid,GA) (Rangana,1997)  

 ชั งเพคติน 0.01 กรัม น่ำมำละลำยด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที ควำมเข้มข้น 0.05 นอร์มอล (N)  

ลงในบกีเกอร์ 100 มิลลิลติร จำกนั้นตั้งท้ิงไว้ 25 นำที ปิเปตสำรละลำย 2 มิลลิตรเจือจำงด้วยน้่ำกลั น 100 มิลลิลิตร 

ปิเปตสำรละลำยที เตรียมไว้ 2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองและเติมคำร์บำซอลที ควำมเข้มข้น 0.1% จ่ำนวน  

1 มิลลิลิตร หลังจำกนั้นเติมกรดก่ำมะถันที ควำมเข้มข้น 98% ปริมำตร 12 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกันตั้งท้ิงไว้ที 

อุณหภูมหิ้องเวลำ 25 นำที น่ำไปวัดค่ำดูดกลนืแสงที ควำมยำวคลื น 525 นำโนเมตร แล้วเปรียบเทียบปริมำณกรดกำ

แลคทูโรนคิกับกรำฟมำตรฐำน 

6. การเคลือบผวิดวยเพคตินที่สกดั ด้ตอคุณภาพหลังการเก บเกี่ยวของเห ดฟาง (ดัดแปลงจำกวำสนำ

และคณะ,2553) น่ำเพคตนิที สกัดได้จำกกรรมวธีิสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 450 วัตต์ เป็นเวลำ 5 

นำที น่ำมำเคลือบเห็ดฟำงเพื อยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ด้วยวิธีพ่น (spray) สำรละลำยเพคตนิ จำกนั้นท่ำกำรเตรียม

สำรละลำยเพคตนิที ใชน้้่ำกลั นเป็นตัวท่ำละลำยโดยน่้ำหนักต่อปริมำตร (w/v) ผสมกันแล้วน่ำไปใส่กระบอกฉีดน้ำ่ เพื อ

จะน่ำไปพน่ท่ำกำรเคลือบเห็ดฟำงท่ำกำรทดลองโดยแตล่ะกรรมวธีิท่ำกำรทดลองครัง้ละ 3 ซ้ำ่ๆละ 6 ดอก ซึ งจะพ่น

สำรละลำยให้ทั วๆเห็ดฟำง โดยพ่นทีละผล แลว้บรรจุในถำดโฟมหุม้ดว้ยพลำสตกิพอลไีวนลิคลอไรด์แบ่งกำรทดลอง 5 

กรรมวธีิ โดยท่ำกรรมวธีิละ 3 ซ้่ำ ซ้ำ่ละ 6 ดอก กรรมวธีิต่ำงๆ มีดังนี ้ 

        กรรมวธีิ 1 ไม่เคลือบ (ชุดควบคุม)  

        กรรมวธีิ 2 สำรละลำยเพคตนิทำงกำรค้ำ 0.50% 

        กรรมวธีิ 3 สำรละลำยเพคตนิที ควำมเข้มข้น 0.25% 

        กรรมวธีิ 4 สำรละลำยเพคตนิที ควำมเข้มขน้ 0.50% 

        กรรมวธีิ 5 สำรละลำยเพคตนิที ควำมเข้มข้น 1.0% 

       หลังจำกนัน้น่ำไปเก็บรักษำไว้ที ตู้เย็นที อุณหภูมิ 13 ± 2 องศำเซลเซียส และบันทึกผลกำรทดลองทุกวัน 

 

(น้่ำหนักตัวอยำ่งก่อนอบ – น้่ำหนักตัวอยำ่งหลังอบ) 100 

น้่ำหนักตัวอยำ่งก่อนอบ 

น้่ำหนักเพคตนิหลังเผำ 

น้่ำหนักเพคตนิเริ มตน้ 100 
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บันทึกผลการทดลอง 

เปอร์เ  นต์การสูญเสียน้ าหนกั  (% weight loss) โดยกำรชั งน้่ำหนักเริ มตน้และน้่ำหนักในวนัที ตรวจวัด

ของเห็ดฟำงแลว้น่ำมำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักสดดังนี้ 

                                                                      

         เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนัก  =                                                              100 

 

 

การเกดิสีน้ าตาลของสีผิวของเห ดโดยการประเมนิจากสายตา 

 บันทึกเปอร์เซ็นต์พืน้ที เกิดสนี้่ำตำลของสผีิวของเห็ดฟำง (ดังภำพที  1 ) โดยก่ำหนดคะแนน 1- 5 ดังนี้ 

คะแนน 1 = สีผิวไมเ่ปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำลและเริ มเปลี ยนเป็นสนี้่ำตำลไมเ่กิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที ผลทัง้หมด 

คะแนน 2 = สีผิวเปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำล 20 - 40 เปอร์เซ็นตข์องพืน้ที ผลทัง้หมด 

คะแนน 3 = สีผิวเปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำล 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผลทัง้หมด 

คะแนน 4 = สีผิวเปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำล 61 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผลทัง้หมด 

คะแนน 5 = สีผิวเปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำล 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผลทัง้หมด 

แลว้น่ำมำค่ำนวณหำคะแนนเฉลี ยกำรเกิดสนี้่ำตำล ดังนี ้
 

                      คะแนนเฉลี ยกำรเกิดสนี้่ำตำล  = 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

                                                   

ภาพที่  1    แสดงระดับคะแนนของกำรเกิดสนี้่ำตำลของสผีิวของเห็ดฟำงโดยกำรประเมินจำกสำยตำ 
 

เปอร์เ นต์การเกิดโรค (Molding) โดยพิจำรณำจำกปรำกฏให้เห็นของเชื้อรำที ผลในแต่กรรมวธีิทุกวัน 

โดยบันทึกคะแนน 1- 5 ดังนี้ 

 คะแนน 1 = ไมป่รำกฎให้เห็ดเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำที ผลเห็ดฟำงไมเ่กิน 20 เปอร์เซ็นตข์องพื้นที เปลอืกท้ังหมด 

 คะแนน 2 = เห็ดเชื้อรำที ผลของเห็ดฟำง 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที เปลอืกท้ังหมด 

 คะแนน 3 = เห็ดเชื้อรำที ผลของเห็ดฟำง 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที เปลอืกท้ังหมด 

 คะแนน 4 = เห็ดเชื้อรำที ผลของเห็ดฟำง 61 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที เปลอืกท้ังหมด 

 คะแนน 5 = เห็ดเชื้อรำที ผลของเห็ดฟำง 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที เปลอืกท้ังหมด 

แลว้น่ำมำค่ำนวณหำคะแนนเฉลี ยกำรเกิดโรค ดังนี ้

 

(น้่ำหนักเริ มตน้ – น้่ำหนักในวันที วัด) 

น้่ำหนักเริ มตน้ 

ผลรวมของระดับคะแนนของทุกผล 

จ่ำนวนผล 
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                       คะแนนเฉลี ยกำรเกิดโรค  = 

 

สภาพของผลเห ดฟาง 

ประเมินจำกสำยตำโดยดูสภำพของเห็ดฟำงที ปรำกฏให้เห็นในแตก่รรมวธีิทุกวัน โดยบันทึกคะแนน 1- 5 ดังนี้  

คะแนน 1 = สภำพดีมำก (ผลสด ไมม่กีำรเปลี ยนแปลง)   

 คะแนน 2 = สภำพดี (ผลเริ มมสีนี้่ำตำล 20-40 % แตไ่มม่เีชื้อรำ) 

 คะแนน 3 = สภำพปำนกลำง (ผลมีสนี้่ำตำล 41 -60% ไมม่เีชื้อรำ) 

 คะแนน 4 =สภำพพอใช้   (ผลมสีีน่้ำตำล 61-80% ผลมรีำขึ้นเล็กน้อย) 

 คะแนน 5 = หมดสภำพ  (มรีำขึน้ ผลมสีีน่้ำตำลท้ังหมด) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการสกัดเพคตนิจากเปลือกสับปะรด 

ปริมำณเพคตินที สกัดได้ในทุกกรรมวธีิมีคำ่อยู่ระหว่ำง 0.64±0.08 - 2.75±0.16 % เมื อเปรียบเทียบปริมำณ    

เพคตนิที สกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ พบว่ำ เพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟที ก่ำลัง 

450 วัตต ์เวลำ 5 นำที มีปริมำณเพคตินสูงที สุด คือ 2.75±0.16 % รองลงมำคือเพคตินที สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก

ร่วมกับไมโครเวฟที ก่ำลัง 450 วัตต์ เวลำ 10 นำที มีปริมำณเพคตินคือ 2.64±0.06 % ซึ งเพคตินที สกัดได้จำกกรด

ไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟที ก่ำลัง 450 วัตต์ เวลำ 5 นำที เหมำะสมในกำรผลิตเพคตนิให้ได้ในปริมำณมำกและใช้

ระยะเวลำนอ้ยในกำรสกัดเพคตนิ (ตำรำงที  1) 

เพคตินที สกัดได้นั้นจะมีปริมำณเมทอกซิล อยู่ระหว่ำง 69.74 - 86.80 % พบว่ำ เพคตินที สกัดได้จำกกรด

ไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟที ก่ำลัง 600 วัตต์ เวลำ 5 นำที มีปริมำณเมทอกซิลต ่ำที สุดคือ 69.74±6.47% และเพ

คตินที ได้จำกกำรสกัดโดยใชน้้่ำกลั น (ชุดควบคุม) มปีริมำณเมทอกซิลสูงที สุดคือ 86.80±0.99% ซึ งมีปริมำณเมทอก

ซิลใกล้เคียงกับปริมำณเมทอกซิลจำกเพคตินกำรค้ำมำกที สุด (86.91 ± 1.36%) รองลงมำคือ เพคตินที สกัดได้จำก

กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟที ก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำที มีปริมำณเมทอกซิล คือ 83.51± 1.69%  

ท้ังนี้เมื อพิจำรณำปริมำณเมทอกซิลที ได้น่ำไปวิเครำะห์หำค่ำสถิติแล้วพบว่ำ เพคตินที สกัดได้จำกกรรมวิธีต่ำง ๆ นั้น 

มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) เพคตินที ได้จัดเป็นเพคตินที มีปริมำณเมทอกซิลสูงทุกกรรมวิธี 

และไมม่คีวำมแตกตำ่งจำกวิธีกำรสกัดดั้งเดิมอกีด้วย 

เพคตนิที สกัดได้จะมีค่ำควำมชืน้อยูร่ะหว่ำง 8.90 - 24.20% โดยเพคตนิที สกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับ

ไมโครเวฟที ก่ำลัง 600 วัตต ์เวลำ 5 นำท ีมีควำมชืน้มำกที สุดมำกถึง 24.20 % และเพคตินที สกัดด้วยน้่ำกลั นร่วมกับ

ไมโครเวฟ มีควำมชื้นที ต ่ำสุด ต ่ำถึง 8.90 % และเมื อน่ำไปเปรียบเทียบค่ำควำมชื นกับเพคตินกำรค้ำพบว่ำ มีค่ำ

ใกล้เคียงกับเพคตนิกำรคำ้มำกที สุด (9.10%)   
กำรวิเครำะห์หำปริมำณ (%Ash) ของเพคตินที สกัดได้นั้น พบว่ำเพคตินที สกัดได้จำกไฮโดรคลอริกร่วมกับ

ไมโครเวฟที ก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำท ีและ 10 นำท ี เพคตนิที สกัดได้จำกกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ

ที ก่ำลัง 600 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำทีและ 10 นำที  มีปริมำณเถ้ำคือ 4.30% 6.74%  5.41% และ4.19% ตำมล่ำดับ  

ซึ งมีปริมำณมำกกว่ำเพคตนิทำงกำรค้ำ (2.58%)  

 

  

ผลรวมของระดับคะแนนของทุกผล 

จ่ำนวนผล 
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ปริมำณกรดกำแลคทูโรนิกของเพคตินที สกัดได้ พบว่ำ เพคตินที สกัดได้จำกกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับ

ไมโครเวฟที ก่ำลัง 450 วัตต์ ระยะเวลำ 5 และ 10 นำท ี และเพคตนิที สกัดได้จำกกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ

ที ก่ำลัง 600 วัตต์ ระยะเวลำ 5 นำทีและ 10 นำที มีปริมำณกรดกำแลคทูโรนิกคือ 12.99±0.48% 13.03±0.20% 

10.32±0.67% และ 12.59±0.48% ตำมล่ำดับ เมื อน่ำไปเปรียบเทียบกับเพคตินกำรค้ำ (37.83±12.87%) พบว่ำมีค่ำ

นอ้ยกว่ำและแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส่ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 1  แสดงคุณสมบัตขิองเพคตนิจำกสับปะรดสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกร่วมกับไมโครเวฟ 

 

Extraction 

Characteristic 
% yield % DE %Moisture %Ash % GA 

เพคตินกำรคำ้ - 86.91±1.36a 9.10 2.58 37.83±12.87a 

น้่ำกลั น (ชุดควบคุม) 0.64±0.08b 86.80±0.99a 8.90 2.40 17.26±3.36b 

กรดไฮโดรคลอริก  (HCl) 2.46±0.14a 85.65±2.03a 14.10 2.56 12.99±0.48b 

HCl +450 w 5 min 2.75±0.16a 83.53±1.69a 21.00 4.30 13.03±0.20b 

HCl +450 w 10 min 2.64±0.06a 72.07±4.35bc 21.40 6.74 10.32±0.67b 

HCl +600 w 5 min 2.54±0.18a 69.74±6.47c 24.20 5.41 12.59±0.48b 

HCl +600 w 10 min 2.40±0.20a 82.15±0.54b 18.80 4.19 12.94±0.43b 

*คำเฉลี ยในคอลัมนตำมดวยอักษรที ตำงกันมคีวำมแตกตำงกันทำงสถิต ิจำกกำรวิเครำะหแบบ Duncan’s New Multiple Range Test 

(DMRT) ที ระดับควำมเชื อมั น 95 % 

 

2. การเคลือบผวิด้วยเพคตินจากเปลือกสับปะรดต่อคุณภาพหลังการเก บเกี่ยวของเห ดฟาง 

      ผลของเห็ดฟำงทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มของเปอเซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักเพิ มขึ้นเมื อเก็บรักษำเป็นระยะ

เวลำนำนขึ้นกำรใช้เพคตินเคลือบผิวมีแนวโน้มในกำรช่วยลดกำรสูญเสียน้่ำหนักระหว่ำงกำรเก็บรักษำ เมื อ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม(ไมเ่คลือบ) เห็ดฟำงที เคลือบด้วยเพคตนิกำรคำ้ที ควำมเข้มข้น 0.50% มีกำรสูญเสียน้่ำหนัก 

7.45±3.82 % ซึ งสูงกว่ำกำรใช้เพคตินที สกัดได้ที ควำมเข้มข้น 0.25% พบว่ำกำรเคลือบผิวที ควำมเข้มข้น 0.25% 

สำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงหลังกำรเก็บเกี ยวได้ (ภำพที  2) 
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ภาพที ่2  แสดงเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงที ผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคตนิจำกเปลอืกสับปะรดที ควำม

เข้มข้นตำ่ง ๆ และเพคตนิทำงกำรคำ้ แลว้น่ำไปเก็บรักษำที อุณหภูมิ 13 ± 2 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน  
 

กำรเกิดสีน้่ำตำลของของเห็ดฟำง พบว่ำ กำรเกิดสีน้่ำตำลที เปลือกผลเพิ มขึ้น เมื อเก็บรักษำนำนขึ้นในทุก

กรรมวิธี แต่กำรเคลือบผิวดวยสำรละลำยเพคตินมีแนวโนมชวยลดกำรเกิดสีน้่ำตำล โดยเฉพำะกำรเคลือบผิวดวย

สำรละลำย เพคตินที ควำมเขมขน 0.25 % มีแนวโนมชวยชะลอกำรเกิดสีน้่ำตำลไดดีที สุด โดยมีคะแนนกำรเกิดสี

น้่ำตำล ในวันที  3 ของกำรเก็บรักษำ มีคำเท่ำกับ 3 คะแนน (มีกำรเกิดสีน้่ำตำล 41 – 60% ของพื้นที ผลท้ังหมด) ซึ งมี

ควำมแตกตำงอยำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ ( P<0.05) เมื อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไมเคลือบผิว) มีค่ำเท่ำกับ 5 

คะแนน (มีกำรเกิดสีน้่ำตำล 80 - 100% ของพื้นที ผิวท้ังหมด) คือ ผลเป็นสีน้่ำตำลท้ังหมดและผลของเห็ดฟำงที 

เคลือบผิวดวยเพคตนิกำรคำ้ 0.50% มีคะแนนกำรเกิดสนี้่ำตำล 3 คะแนน (มกีำรเกิดสนี้่ำตำล 41 – 60% ของพืน้ที ผล

ท้ังหมด) ดังนัน้ กำรเคลือบเพคตนิที ควำมเข้มข้นที  0.25% สำมำรถช่วยลดกำรเกิดสีน้่ำตำลของเห็ดฟำงเทียบเท่ำกับ

กำรเคลือบผิวด้วยเพคตนิกำรคำ้ 0.50%  
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ชุดควบคุม 
เพคตินการค้า 0.50% 
เพคตินสับปะรด 0.25% 
เพคตินสับปะรด 0.50% 
เพคตินสับปะรด 1% 
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ภาพที่  3  แสดงกำรเกิดสีน้่ำตำลของเห็ดฟำงที ผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคตินจำกเปลือกสับปะรดและเพคตินกำรค้ำ 

เมื อเก็บรักษำเป็นระยะเวลำ 3 วัน เก็บไว้ที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส  

 

ผลของเห็ดฟำงที น่ำไปเก็บรักษำที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน ไม่พบกำรเกิดโรคของ

เห็ดฟำงตลอดเวลำกำรเก็บรักษำ แตเ่ห็ดฟำงมสีภำพผลลดลงตำมระยะเวลำเก็บรักษำ กำรเคลือบผิวดวยเพคตินจำก

เปลแืกสับปะรดมีแนวโนมในกำรชะลอกำรสูญเสียคุณภำพและลดกำรเกิดสีน้่ำตำลได้ดีโดยเฉพำะกำรเคลือบผิวดวย

เพคตนิที ควำมเข้มข้น 0.25%มคีะแนนสภำพผลดกีวำที ระดับควำมเขมขนอื นๆ โดยมีคะแนนสภำพผลเทำกับ 3 สภำพ

ปำนกลำง (ผลมีสีน้่ำตำล 41-60% ไม่มีเชื้อรำ) มีสภำพผลใกล้เคียงกับเพคตินกำรค้ำ 0.50 % ซึ งพบว่ำเห็ดฟำงที 

ไม่ได้เคลือบผิวมีสภำพผล เท่ำกับ 4 (ผลมีสีน้่ำตำล 61- 80% ไม่มีเชื้อรำ) ท้ังนี้เป็นผลที เกิดจำกกำรเน่ำเสียและผิว

เปลี ยนแปลงเป็นสนี้่ำตำลอย่ำงรวดเร็วท่ำใหสภำพของผลไมเปนที ยอมรับของผ ูบริโภค  ผลของเห็ดฟำงที เก็บรักษำไว

ที อุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส มีอำยุกำรเก็บรักษำอยู่ประมำณ 2-3 วัน โดยพบวำเห็ดฟำงในบำงกรรมวิธีมีกำรเกิด

เนำ่เสียและผิวเปลี ยนเปนสนี้่ำตำลอยำงรวดเร็วซึ งท่ำใหสภำพของผลไม่เป็นที ยอมรับของผ ูบริโภค โดยเฉพำะผลของ

เห็ดฟำงที เคลือบผิวดวยเพคตินที ระดับควำมเขมขน 0.50% และ 1.0 % และชุดควบคุม มีอำยุรักษำนำน 3 วัน ไม่

สำมำรถเก็บรักษำต่อได้ ในขณะที เห็ดฟำงที เคลือบผิวดวยเพคตินที ระดับควำมเขมขน 0.25% มีสภำพของผลกำร

เปลี ยนแปลงใกล้เคียงกับผลของเห็ดฟำงที เคลือบผิวดวยเพคตนิกำรคำ้0.50% (ภำพที  4) 
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ชุดควบคุม เพคตินกำรค้ำ 0.50% เพคตินสับปะรด 0.25% เพคตินสับปะรด 0.50% เพคตินสับปะรด 1% 

b 

ab ab 

bc 

bc 

a 

ab 

c 

ab 

ab 

b 

b 

b 

a 

a 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงเห็ดฟำงที ผ่ำนกำรเคลือบด้วยเพคตนิ (A:ชุดควบคุม, B:เพคตนิกำรคำ้ 0.50%, C: เพคตนิ 0.25%,         

D:เพคตนิ 0.50%, E:เพคตนิ 1.00%) แลว้น่ำไปเก็บรักษำที อุณหภูมิ 13 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 วัน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

เพคตนิสับปะรดที สกัดโดยกรรมวธีิกำรสกัดเพคติน ท้ัง 3 กรรมวิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงนัยส่ำคัญ แต่ถ้ำหำก

ใช้เวลำนำนในกำรสกัดเพคตินก็จะท่ำให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงที ส่งผลต่อคุณสมบัติทำงเคมีและคุณสมบัติทำงกำยภำพ 

(Koubala et al., 2008)  จำกกำรศึกษำกำรสกัดด้วยกำรใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมไมโครเวฟ ให้ผลผลิตมำกที สุดและ 

ใช้เวลำเพียงเล็กน้อย เป็นเพรำะไมโครเวฟประกอบด้วยสนำมไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็กที สำมำรถสั นสะเทือนโมเลกุลของ

ขั้วและสำมำรถท่ำอิออนโมเลกุลท่ำให้เกิดควำมร้อนได้เร็ว (Chan et al., 2011)และสำมำรถท่ำให้เกิดอุณหภูมิสูงจะถึง

ภำยในไมก่ี นำทีที ส่ำคัญยังชว่ยให้ประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ โดยในกำรศกึษำได้ใชร้ะยะเวลำในกำรสกัด 5 นำที และ 10 นำที   

ใช้ก่ำลังไฟฟ้ำ 450 วัตต์และ 600 วัตต์ ในกำรสกัดเพคตินสับปะรด (Nudthapong,2017) พบว่ำ กำรสกัดเพคตินที 

ก่ำลังไฟฟำ้ 450 วัตต ์ใชร้ะยะเวลำ 5 นำที ให้ผลกำรทดลองออกมำดีกว่ำกรรมวิธีอื น ๆ อย่ำงมีนัยส่ำคัญ เมื อน่ำเพคติน

ที สกัดได้ไปประยุกต์เป็นสำรเคลือบผิวเพื อรักษำอำยุหลังกำรเก็บเกี ยวของเห็ดฟำง พบว่ำ เพคตินควำมเข้มข้น 0.25 %  

มีแนวโนมชวยชะลอกำรสูญเสียน้่ำหนักไดดีกวำกรรมวิธีอื นๆ ทั้งนี้เนื องจำกกำรเคลือบผิวดวยเพคตินเปนกำรเก็บรักษำ

ผลิตผลแบบดัดแปลงสภำพบรรยำกำศ ท่ำให้กำรสูญเสียน้่ำและกำรแลกเปลี ยนกำชมีนอยลงชวยชะลอ กำรเสื อมสภำพ  

กำรเปลี ยนแปลงทำงชวีเคม ี ท่ำใหอัตรำกำรกำรหำยใจและกำรสังเครำะหเอทิลีนชำลง (Kader,1985) และยังสำมำรถชวย  

ลดกำรเกิดสีน่้ำตำลได เนื องจำกกำรเคลอืบผิวเปนกำรเก็บรักษำภำยใตสภำพดัดแปลงบรรยำกำศและเพคตินมีคุณสมบัติ

ที สำมำรถขึ้นรูป เปนฟลมและเคลือบผิวผลผลิตไดท่ำใหสำมำรถปกคลุมและปดชองเปดตำงๆบนผิวผลิตผลได  

(El-GHaouth A.E,1998) นอกจำกนี้ยังพบวำ กำรเกิดสีน้่ำตำลบนเปลือกจะมีควำมสัมพันธกับกำรสูญเสียน้่ำหนักของ

ผลิตผลโดยที กำรเคลือบผิวดวยเพคตินที ระดับควำมเขมขน 0.25 %ชะลอกำรสูญเสียน้่ำหนักของเห็ดฟำงไดดีที สุดและ 

A 

D 

B C 

E D 
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มีกำรเกิดสีน้่ำตำลที เปลือกผลน้อยที สุดซึ งสอดคลองกับกำรศึกษำของ (Zhang et al.,1997) ที รำยงำนวำกำรสูญเสีย

น้่ำหนักของผลผลิตสำมำรถบงบอกถึงกำรเกิดสีน่้ำตำลในผลผลิตหลำยชนดิเชน เงำะ สมและลิน้จี  เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณควำมอนุเครำะห์สนับสนุนทุนวจิัยจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแหง่ชำติประจ่ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 และสำขำวิชำชวีวทิยำ สำขำวชิำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง ที เอื้อเฟื้อสถำนที และ

เครื องมือในกำรทดลอง รวมท้ังขอขอบคุณนักวิชำกำรที ประจ่ำกำรอยู่ที ศูนย์วิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง 

ที คอยให้ควำมอนุเครำะห์กำรใชเ้ครื องมือและอุปกรณท์ำงวิทยำศำสตร์ที เกี ยวข้องในกำรท่ำวิจัย  
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ผลของการสกัดเพคตินจากเปลือกและ ังข้าวโพดเหลือทิ้งด้วยกรดบางชนิดเพื่อยืด

อายุการเก บรักษามันฝรั่งแท่ง 

Effect of various acidic pectin extractions from corn husk and corncob waste 

for prolonging storage life of potato core 

วิทวัส ค่ำลอื1* สุทธิดำ วงศำลำ1 วีรนุช คฤหำนนท์2 พรอนันต์ บุญก่อน1 และ อังคณำ เชื้อเจ็ดตน1 

Wittawat Kamlue1* Suttida Wongsala 1 Weeranuch Karuehanon2 Pornanan boonkorn1 and Angkhana 

Chuajedton1 

บทคัดย่อ 

 ผลของกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดด้วยกรด 3 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และ

กรดแอซีติก โดยสกัดที  pH 2 ในทุกชุดกำรทดลอง พบว่ำปริมำณเพคตินที สกัดได้มีค่ำสูงสุดเมื อสกัดด้วยกรดแอซีติก 

ท้ังเปลอืกและซังข้ำวโพด (0.68±0.04 % และ 0.60±0.09% ตำมล่ำดับ) เมื อเปรียบเทียบกับทุกชุดกำรทดลอง และมี

คุณสมบัติทำงเคมีที ใกล้เคียงกับเพคตินทำงกำรค้ำ หลังจำกนั้นน่ำเพคตินที สกัดได้มำเป็นสำรเคลือบผิวเพื อยืดอำยุ

กำรเก็บรักษำมันฝรั งแท่งโดยเคลือบผิวมันฝรั งด้วยกำรจุ่มในสำรละลำยเพคตินที สกัดด้วยกรดแอซีติกที ควำมเข้มข้น 

0.25, 0.50 และ 1.0 % โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่เคลือบ) เป็นเวลำ 30 วินำที แลวเก็บรักษำไวที อุณหภูม ิ

13±2 องศำเซลเซียส พบวำ่กำรจุ่มเพคตนิที ควำมเขมขน 0.25 % สำมำรถชะลอกำรเกิดสีน้่ำตำลของมันฝรั งแท่งได้ดี

ที สุด และพบกำรเกิดโรคนอ้ย สำมำรถเก็บรักษำได้นำน 10 วัน เมื อเทียบกับชุดชุดควบคุม (5 วัน) 

ค าส าคัญ: เปลอืกข้ำวโพด ซังขำ้วโพด กำรสกัด เพคติน สำรเคลือผิวที บริโภคได้  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 สำขำวิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง จังหวัดล่ำปำง 52100 
2 สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏล่ำปำง จังหวัดล่ำปำง 52100 
1 Department of Biology, Faculty of Science, Lampang Rajabaht University, Lampang Province52100 
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Lampang Rajabaht University, Lampang Province 52100 

*Corresponding author e-mail: chainlove57@gmail.com  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

336 

Abstract  

 Effect of some acids (hydrochloric acid, citric acid and acetic acid) pectin extractions from corn husk and 

corncob at pH 2 for prolonging shelf life of potato core was studied. Results showed that the amount of pectin 

was highest in the extraction from corn husk and corncorb using acetic acid (0.68±0.04 % and 0.60±0.09%, 

respectively), compared to other treatments. The chemical characteristics of the extracted pectin were similar to 

commercial pectin. Then, the extracted pectin was applied as edible coating for prolongings storage life for 

potato core by dipping in pectin solution with different concentrations of 0.25, 0.50 and 1.00 % compared to 

control (no coating) for 30 seconds and stored at 13±2 °C. It was found that pectin solution at concentration of 

0.25% gave the best result for delayed browning and less disease incidence, and can extend the storage life up 

to 10 days when compared with control (5 days). 

Keywords:  corn husk, corncob, extraction, pectin, edible coating 

บทน า 

 เปลอืกและซังข้ำวโพดเลีย้งสัตวเ์ป็นวัสดุเหลือท้ิงเป็นปริมำณมำกที ได้หลังจำกกำรกะเทำะเอำเมล็ดข้ำวโพด

เพื อน่ำไปใชเ้ป็นอำหำรสัตว ์ไทยมีพืน้ที ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จ่ำนวน 7.03 ล้ำนไร่ ผลผลิตจ่ำนวน 4.62 ล้ำนตัน และ 

มีต้นทุนกำรผลิต 6.81 บำท/กิโลกรัม ควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพิ มขึ้นอย่ำงต่อเนื องปี 2559/60 ต้องกำรใช้ 7.41  

ล้ำนตัน ขณะที ผลผลิต 4.62 ล้ำนตัน ซึ งสูงกว่ำผลผลิต ดังนั้นจึงต้องมีกำรน่ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ(ส่ำนักนโยบำยและ

แผน,2560) โดยจังหวัดล่ำปำงมีพืน้ที ปลูกข้ำวโพดเลีย้งสัตวจ์่ำนวน 197,276 ไร่ เกษตรกรจ่ำนวน 14,725 รำย มีพื้นที 

เพำะปลูกมีเอกสำรสิทธ์ิจ่ำนวน 53,864 ไร่ พื้นที ปลูกไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ จ่ำนวน 143,412 ไร่(สุรพล,2560) กำรปลูก

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที ในภำคเหนือก่อให้เกิดชีวมวลที ต้องก่ำจัดท้ิงนับล้ำนตันด้วยวิธีกำรเผำในช่วงฤดูแล้ง

ก่อให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศอยู่(วรรเนตรและคณะ, 2557) คณะผู้วิจัยมีแนวทำงกำรแก้ไขกำรจัดกำรวัสดุเหลือท้ิง

ทำงกำรเกษตร  

 จำกกำรศึกษำ ธำนุวัฒน์ และคณะ(2556) พบว่ำในเปลือกของผักและผลไม้มีเพคติน(Pectin) สะสมอยู่ใน

ปริมำณมำกโดยเพคตินเป็นสำรประกอบ Polysaccharide ที พบตำมธรรมชำติ  สำมำรถผสมกับน้่ำและท่ำหน้ำที เป็น

สำรให้ควำมข้นหนืด สำรท่ำให้เกิดเจล เป็นต้น เพคตินถูกน่ำมำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื องดื มมำเป็น

เวลำนำนเนื องจำกคุณสมบัติที หลำกหลำยของเพคติน เช่น กำรใช้ประโยชน์ของเพคตินในผลิตภัณฑ์แยม เยลลี   

กำรผสมในผลไมก้วน กำรลดกำรสูญเสียน้่ำในอำหำรแช่แข็ง กำรใช้ในโยเกิร์ตเพื อป้องกันกำรลอยตัวหรือกำรกระจำย

ตัวของชิน้ผลไมที้ เตมิลงไป อกีทัง้เพคตนิสำมำรถใช้เป็นสำรเคลือบผิวที ยอมรับว่ำเป็นสำรเคลือบผิวบริโภคได้ (Edible 

Coating Film) น่ำไปเคลือบผิวผักและผลไม้เพื อชะลอกำรคำยน้่ำ เพื อยืดอำยุผลผลิตหลังเก็บเกี ยว ลดกำรสูญเสียน้่ำ 

ช่วยรักษำคุณภำพ ให้คงอยู่เป็นกำรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เข้ำท่ำลำยเพื อให้สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บได้นำนขึ้น  

ประเทศไทยตอ้งน่ำเขำ้เพคตินจำกต่ำงประเทศเพื อใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรและยำรวมท้ังใช้ผลิตอำหำรประเภทเจล 

เยลลี และอำหำรเสริมประเภทต่ำง ๆ เนื องจำกไทยยังไม่มีโรงงำนที สำมำรถผลิตเพคตินเองได้ต้องน่ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศเป็นหลัก โดยเพคตินในทำงกำรค้ำส่วนใหญ่จะผลิตได้จำกผลไม้ตระกูลส้มและกำกของแอปเป้ิล  

(ชินำนำฏและคณะ,2556)  ปัจจุบันมีรำยงำนกำรศึกษำกำรสกัดเพคตินจำกเปลือกผลไม้หรือพืชต่ำง ๆ ได้แก่ 

เปลือกส้มโอ เปลือกพืชตระกูลส้มเครือหมำน้อย ฝรั งกำกผลส้ม เศษผักกำดขำวเหลือท้ิงและเปลือกตำลดิบเป็นต้น 

กำรสกัดเพคตนิจำกเนื้อเยื อพืชสำมำรถท่ำได้โดยกำรใช้กรดเพื อไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ซึ งกำรสกัดด้วยกรดนี้ท่ำให้
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เพคตนิที อยูใ่นรูปที ไม่ละลำยน่้ำ (insoluble pectin) ถูกไฮโดรไลซ์เป็นเพคตนิในรูปที ละลำยน้่ำ(soluble pectin) กำรสกัด

เพคตนินั้นจะมีปัจจัยต่ำง ๆ ที เข้ำมำเกี ยวข้องได้แก่ ชนิดและควำมเข้มข้นของกรดที ใช้ในกำรสกัด นอกจำกนั้นปัจจัย

อื น ๆ ที มีผลต่อปริมำณและคุณภำพของเพคตนิที สกัดได้เชน่ อัตรำส่วนพชืต่อปริมำตรของสำรสกัด อุณหภูมิและเวลำ

ในกำรสกัด เป็นต้น(ดุลย์จิรำและคณะ,2561) คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำที เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที จะน่ำวัสดุ

เหลือทิ้งกำรเกษตรจำกเปลือกและซังข้ำวโพดมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรสกัดเพคตินด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ เช่น  

กรดไฮโดคอลริก กรดซิตริก และกรดแอซิตกิ เพื อเพิ มมูลคำ่ให้กับวัสดุเหลือท้ิงทำงกำรเกษตร และอำจเป็นทำงเลือก

ในกำรลดตน้ทุนกำรน่ำเขำ้ เพคตนิที มีรำคำสูงจำกตำ่งประเทศอีกท้ังยังเป็นกำรลดหรือใชข้องเสียเหลอืท้ิงมำท่ำให้เกิด

ประโยชน ์

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

1. การเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดเพคติน  

คัดเปลอืกและซังข้ำวโพดแหง้ที ไม่มเีชื้อรำ น่ำเปลอืกข้ำวโพดที คัดแลว้มำตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน่ำไปบดให้

ละเอยีด เก็บไว้ในภำชนะที ปิดมดิชิด(ชนิำนำฏและคณะ,2556) 

การเตรยีมน้ าพืชในการสกัด 

ชั งน้่ำหนักเปลือกและซังข้ำวโพดที บดละเอียดอย่ำงละ 100 กรัม น่ำไปต้มในน้่ำกลั น 500 มิลลิลิตร ต้มจน

เดอืดนำน 5 นำที น่ำไปกรองขณะรอ้นด้วยผ้ำขำวบำง จะได้น่้ำพชืออกมำ ท่ำกำรวัดค่ำพเีอช (pH) น้่ำพชืด้วยเครื องวัด

กรดด่ำง-อุณหภูม ิ(pH Meter) แลว้บันทึกผล 

  กำรสกัดเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพด ด้วยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และชุดควบคุม

(น้่ำกลั น) โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) น่ำน้่ำพืชที ได้วัดปริมำตร

และปรับค่ำพีเอช (pH) เท่ำกับ 2 ด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ หลังจำกนั้นน่ำน้่ำพืชมำทดลองท้ังหมด 8 กรรมวิธี ซึ งแต่ละ

กรรมวิธีจะท่ำท้ังหมด 3 ซ้่ำดังต่อไปนี้ เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วยน้่ำกลั น(ชุดควบคุม) ซังข้ำวโพดสกัดด้วยน้่ำกลั น  

(ชุดควบคุม) เปลอืกข้ำวโพดสกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริก เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วยกรดซิตริก เปลือกข้ำวโพดสกัดด้วย 

กรดแอซีติก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดซิตริก ซังข้ำวโพดสกัดด้วยกรดแอซีติก 

น่ำน้่ำพืชที ปรับพีเอช (pH) แล้วต้มด้วยเตำควำมร้อนที อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียสให้เหลือปริมำตร 200 มิลลิลิตร 

เตมิเอทำนอลในอัตรำส่วน 1:1 ตัง้ไวที อุณหภูมิหองเปนเวลำ 12 ชั วโมง จะได้ตะกอนเพคตินออกมำกรองน้่ำพืชโดยใช้

กระดำษกรองเบอร์ 1 ด้วยเครื องสุญญำกำศ และล้ำงตะกอนเพคตินด้วยเอทำนอลเย็น 2 คร้ัง ๆ ละ 40 มิลลิลิตร 

น่ำตะกอนเพคตนิที ได้ไปท่ำให้แห้งโดยกำรอบในตู้อบลมร้อนที อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส(ชนิำนำฏและคณะ,2556) 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ปริมาณเพคตนิทีส่กัด ด ้

 เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกปริมำณเพคตินที สกัดได้ โดยกำรชั งน้่ำหนัก จำกนั้นน่ำไปเปรียบเทียบกับปริมำณ

วัตถุดบิที ใชท่้ำกำรค่ำนวณเปรียบเทียบออกมำเป็นค่ำร้อยละผลผลิต (% yield)  

สมกำรในกำรค่ำนวณ 

      ร้อยละผลผลิต (% yield)  = 
 

  

น้่ำหนักเพคตนิที ได ้
 

น้่ำหนักวัตถุดบิที ใช ้
100 
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การวิเคราะห์หาระดับการเกดิเอสเทอร์ (ศวิะเทพและคณะ,2557) 

 กำรวเิครำะห์หำระดับระดับกำรเกิดเอสเทอร์ฟิเคชั น (degree of esterification, DE) ชั งเพคติน 0.5 กรัม เติม

เอทำนอล 2 มิลลิลิตร ละลำยด้วยน้่ำปรำศจำกคำร์บอนไดออกไซด์ 100 มิลลิลิตร คนให้เข้ำกัน หยดฟีนอล์ฟทำลีน  

5 หยด ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 โมลำร์ บันทึกผลคร้ังที 1 เติมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์

เข้มข้น 0.5 โมลำร์ ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เขย่ำท้ิงไว้ 15 นำที จำกนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 โมลำร์

ปริมำตร 20 มิลลิลิตร เขย่ำจนสีชมพูหำยไป เติมฟีนอล์ฟทำลีน 5 หยด ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น  

0.5 โมลำร์ จนสีชมพูเริ มปรำกฏ บันทึกผลครั้งที  2 น่ำมำหำค่ำระดับกำรเกิดเอสเทอร์ฟิเคชั น(DE) จำกสูตร 

 

 %DE = 

 

 

การวิเคราะหห์าปริมาณกรดกาแลคทโูรนิค 

 กำรวเิครำะห์หำปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคโดยวิธีของ Rangana (1977) โดยกำรชั งเพกติน 0.01 กรัม น่ำมำ

ละลำยด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 0.05 นอร์มอล(N) ในบีกเกอร์ 100 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว ้ 

25 นำที ปิเปตสำรละลำย 2 มิลลิลิตรเจือจำงด้วยน้่ำกลั น 100 มิลลิลิตร ปิเปตสำรละลำยที เตรียมไว้ 2 มิลลิลิตร  

ใส่ในหลอดทดลองและเติมคำร์บำซอล (carbazole) ควำมเข้มข้น 0.1% จ่ำนวน 1 มิลลิลิตร หลังจำกนั้น เติมกรด

ก่ำมะถันเข้มข้น 98% ปริมำตร 12 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกันตั้งท้ิงไว้ที อุณหภูมิห้อง 25 นำทีน่ำไปวัดค่ำดูดกลืนแสง 

โดยใชเ้ครื องวัดค่ำดูดกลนืแสง ที ควำมยำวคลื น 525 นำโนเมตร แล้วเปรียบเทียบปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคกับกรำฟ

มำตรฐำน 

การวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน (ปรินทร,2551) 

 วิธีวิเครำะห์หำปริมำณควำมชื้นของเพคตินตัวอย่ำง โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95  

มีวิธีกำรวิเครำะห์ โดยอุ่นเตำเผำให้ร้อนที อุณหภูมิ 150 องศำเซลเซียส อบถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำที อุณหภูมิ 150 

องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ปล่อยท้ิงไวใ้ห้เย็นในโถดูดควำมชื้น ชั งเพคตินหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้องอบ

สำรจนกระทั งน่้ำหนักคงที  ค่ำนวณปริมำณควำมชื้นในเพคตนิตัวอยำ่ง โดยใชสู้ตร 

 

ร้อยละควำมชืน้ =  
 

การวิเคราะห์ปริมาณเถา้ (ปรินทร,2551) 

  วิเครำะห์หำปริมำณเถ้ำในเพคตินตัวอย่ำง โดยวิธีกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน ASTM D3173-95) โดยเผำ

ถ้วยกระเบื้องพร้อมฝำที อุณหภูมิ 650 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั วโมง ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็นในโถดูดควำมชื้นชั ง 

เพคตินหนัก 1.0 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้อง หรือ ใช้สำรตัวอย่ำงที ผ่ำนกำรหำควำมชื้นแล้วเผำเพคตินที อุณหภูมิ 650 

องศำเซลเซียส จนกระทั งน้่ำหนักคงที  (เปิดฝำถ้วยกระเบือ้งขณะเผำ) ค่ำนวณปริมำณเถำ้ในสำรตัวอยำ่งโดยใชสู้ตร  

ร้อยละเถ้ำ   =        น้่ำหนักเพคตนิหลังเผำ 

                           น้่ำหนักเพคตนิเริ มตน้ 

  

(น้่ำหนักตัวอยำ่งก่อนอบ – น้่ำหนักตัวอยำ่งหลังอบ) 
 100 

  NaOH volume1 + NaOH volume2 (ml) 

100 

NaOH volume2 (ml) 

 ×100 

น้่ำหนักตัวอยำ่งก่อนอบ 
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2. ผลของเพคตนิทีส่กัด ด้มาประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผวิในการยดือายุการเก บรักษามนัฝรั่งแทง่ 

         น่ำมันฝรั งสำยพันธ์ุสปันตำ (Spunta) คัดผลมันฝรั งที มีขนำดใกล้เคียงกัน ไมม่รีอยแผลหรอืต่ำหนิจำกโรคและ

แมลง ตัดหัวท้ำยมันฝรั งออกแล้วใช้ Cork borer เส้นผ่ำศูนย์กลำง 11 มิลลิเมตร เจำะผลมันฝรั งหลังจำกนั้น น่ำไปจุ่ม

ในสำรละลำยเพคตินที สกัดได้ในกรรมวิธีต่ำง ๆ แต่ละชุดกรรมวิธีทดลองมี 3 ซ้่ำ ๆ ละ 5 แท่ง ได้แก ชุดควบคุม 

(ไม่เคลือบ), เพคตินกำรค้ำที ควำมเข้มข้น 0.50%, เพคตินที สกัดได้ที ควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เป็น

เวลำ 30 วินำท ีน่ำแทง่มันฝรั งมำจัดใสถำด หุ้มด้วยพลำสตกิใส PVC เก็บไวที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 

10 วัน บันทึกผลกำรทดลอง  

บันทึกผลการทดลอง 

  กำรเกิดสนี้่ำตำลของแท่งมันฝรั งโดยประเมินด้วยสำยตำ บันทึกเปอร์เซ็นต์พืน้ที เกิดสนี้่ำตำลของแท่งมันฝรั ง 

โดยก่ำหนดคะแนน 1-5 ดังนี ้

  คะแนน 1 = สีผิวของแท่งมันฝรั งไม่เปลี ยนเป็นสนี้่ำตำล หรอืเริ มเปลี ยนเป็นสนี้่ำตำลไมเ่กิน 20 

เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ท้ังหมด 

    คะแนน 2 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 21-40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

    คะแนน 3 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 41-60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

    คะแนน 4 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 61-80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

   คะแนน 5 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 81-100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด 
    

  คะแนนเฉลี ยกำรเกิดสนี้่ำตำล  =  ผลรวมระดับคะแนนของทุกแท่ง 

          จ่ำนวนแท่ง 

 
ภาพที่ 1 แสดงเกณฑ์ประเมินคะแนนกำรเกิดน้่ำตำลของแท่งมันฝรั ง 

 

การเกดิโรค (disease incidence)  โดยพิจำรณำจำกกำรปรำกฎให้เห็นของเชื้อรำที ผิวมันฝรั งทุกอันในแตล่ะ

กรรมวธีิทุกวันบันทึกระดับคะแนน 1-5 ดังนี ้

  คะแนน 1 = ไมป่รำกฏให้เห็นเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งไมเ่กิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิว

ท้ังหมด 

  คะแนน 2 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 21-40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

  คะแนน 3 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 41-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

  คะแนน 4 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 61-80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

  คะแนน 5 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 81-100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที ผิวท้ังหมด 
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คะแนนเฉลี ยของกำรเกิดโรค   =       ผลรวมระดับคะแนนของทุกแทง่ 

              จ่ำนวนแท่ง 

เปอร์เ  นต์การสูญเสียน้ าหนกัแท่งมันฝรั่ง (%weight loss) 

 วัดโดยกำรชั งน้่ำหนักในวันที ตรวจวัดของแท่งมันฝรั ง แลว้น่ำมำค่ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนัก 

ดังนี้ 

  เปอร์เซ็นกำรสูญเสียน้่ำหนัก   =       น้่ำหนักเริ มตน้ - น้่ำหนักในวันที วัดผล 

       น้่ำหนักเริ มตน้ 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมส่ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์สถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี ยด้วยวิธี Duncan’s New 

Multiple Range Test (DMRT) 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. การตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัด ด้เปรียบเทียบกับเพคตินการคา 

 กำรสกัดเพคตนิจำกเปลอืกและซังข้ำวโพดดว้ยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก กรดแอซีตกิ และชุดควบคุม(น้่ำ

กลั น) พบว่ำเพคตินที สกัดด้วยกรดแอซีติกของเปลือกและซังข้ำวโพดมีปริมำณรอยละผลผลิตมำกที สุด โดยที  

ซังข้ำวโพดมีปริมำณรอยละผลผลิต เท่ำกับ 0.60 เปลือกข้ำวโพดมีปริมำณรอยละผลผลิต เท่ำกับ 0.68 สูงกว่ำ 

เพคตนิที สกัดดว้ยกรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และชุดควบคุม(น้่ำกลั น) อย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) เนื องจำกขนำด

โมเลกุลของกรดแอซีติกมีขนำดเล็ก และสำมำรถปรับให้มีค่ำ pH ที เหมำะสม และชนิดของกรดนั้นมีผลต่อกำรสกัด 

เพคตนิจำกเปลอืกและซังข้ำวโพด(ดังตำรำงที  1) 

 จำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที สกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินกำรคำ ไดแก เพคตินระดับ industrial 

grade โดยดูตำมขอก่ำหนดมำตรฐำนของเพคติน ตำมที  The Joint / WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) ได้

ก่ำหนดไว้ พบวำ เพคตินที สกัดไดมีน้่ำหนักแหง (% yield) ปริมำณเมทอกซิล (% methoxyl) ปริมำณควำมชื้น (% 

moisture) และปริมำณเถ้ำ (%ash) ใกลเคียงกับเพคตินระดับ industrial grade ยกเว้น ปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค (% 

galacturonic acid)  แตก่็แสดงใหเห็นวำ เพคตนิที สกัดได้มีคุณสมบัตติำง ๆ อยใูนชวงที ยอมรับได 

 

ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมขีองเพคตนิที สกัดจำกเปลือกข้ำวโพดและซังข้ำวโพดด้วยกรดชนดิตำ่ง ๆ 

 

Characteristic 
เพคตินทาง

การค้า 

Control  

(น้ ากลั่น) 

Hydrochloric 

acid 
Citric acid Acetic acid 

                            เปลือกข้าวโพด  

Yield(% w/w) - 0.52±0.07b 0.62±0.13ab 0.48±0.07b 0.68±0.04a 

DE(%) 90.19±4.89b 97.03±1.21a 95.02±3.95ab 96.40±0.12a 95.32±0.82ab 

Moisture(% wb) 9.10ns 8.40ns 8.70ns 11.10ns 9.50ns 

Ash(% wb) 2.40a 10.30b 8.50b 7.80b 8.10b 

GA(% w/w) 37.82±12.86b 9.34±2.05a 21.74±2.19ab 16.18±5.59a 21.25±0.40ab 

×100 
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ตารางที่ 1 ผลกำรวเิครำะหค์ุณสมบัตทิำงเคมขีองเพคตนิที สกดัจำกเปลอืกข้ำวโพดและซังข้ำวโพดดว้ยกรดชนดิตำ่ง ๆ (ตอ่) 

หมายเหตุ : ค่ำเฉลี ยที ก่ำกับด้วยตัวอักษรในแนวนอนที ต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) จำกำร

วิเครำะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีของเพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดที สกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ พบว่ำ 

ปริมำณรอ้ยละผลผลิต (%Yield) และคุณสมบัติทำงเคมีที สกัดได้ดังตำรำงที  1 เพคตินจำกเปลือกข้ำวโพดที สกัดด้วย

ชุดควบคุม(น้่ำกลั น) กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และกรดแอซีติก มีค่ำเท่ำกับ 0.68±0.04 0.62±0.13, 0.52±0.07 

และ 0.48±0.07 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินจำกซังข้ำวโพดที สกัดด้วยน้่ำกลั น กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และ  

กรดแอซีติก มีค่ำเท่ำกับ 0.60±0.09 0.50±0.05, 0.50±0.07 และ 0.34±0.01 ตำมล่ำดับ แสดงให้เห็นว่ำกรดชนิด

ตำ่ง ๆ ที น่ำมำสกัดมีผลตอ่ปริมำณเพคตินที สกัดได้อยำ่งมีนัยส่ำคัญทำงสถิต ิ(P≤0.05)  

ส่วนคุณสมบัติทำงเคมีของเพคตินที ได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ซึ งประกอบด้วยคุณสมบัติส่ำคัญ 

ได้แก่ ระดับกำรเกิดเอสเทอร์ (DE), ปริมำณควำมชื้น (moisture), เถ้ำ (%ash) และปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค (GA) 

(ดังตำรำงที  1) 

ซึ งจำกกำรวิเครำะห์ระดับกำรเกิดเอสเทอร์ของเพคตินสกัดจำกเปลือกและซังข้ำวโพดด้วยน้่ำกลั น  

กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และเพคตินทำงกำรค้ำ มีค่ำเท่ำกับ 97.03±1.21, 96.40±0.12, 

95.32±0.82, 95.02±3.95 และ 90.19±4.89 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินสกัดจำกซังข้ำวโพด มีค่ำเท่ำกับ 95.27±0.91, 

91.75±0.73, 91.30±0.50, 90.19±4.89 และ 87.83±0.10 ตำมล่ำดับ โดยกรดชนิดต่ำง ๆ ที น่ำมำสกัดมีผลต่อกำร

เกิดเอสเทอร์ของเพคตินที สกัดได้อย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) และจำกค่ำระดับกำรเกิดเอสเทอร์ที สูงกว่ำ 

50% เพคตินจำกเปลือกและซังข้ำวโพดจึงจัดอยู่ในกลุ่มของเพคตินหมู่เมทอกซิลสูง (high methoxyl pectin) มีค่ำ 

Degree of esterification มำกกวำ่ 50% หรอืมีปริมำณ methoxyl มำกกวำ่ 7%(ดุลจิรำและคณะ,2561) สอดคล้องกับ

ผลกำรวิจัยของ (ธนำวรรณและขวัญจิตต์,2559) ซึ งสกัดเพคตินจำกกะหล ่ำปลีได้เพคตินชนิดที มีระดับกำรเกิด 

เอสเทอร์ 51.65-59.14% จึงจัดเป็นเพคตนิประเภทที มีหมู่เมทอกซิลสูงเชน่เดียวกัน  

นอกจำกปริมำณผลผลิตแล้ว กำรสกัดเพคตินต้องค่ำนึงถึงควำมบริสุทธ์ิของเพคตินที สกัดได้ สิ งที บ่งบอก

ควำมบริสุทธ์ิของเพคตนิ คือ ปริมำณกรดกำแลคทูโรนิคในเพคตนิ เพคตนิที ได้จำกกำรสกัดดว้ยกรดชนิดต่ำง ๆ ได้แก่

ชุดควบคุม(น้่ำกลั น) กรดไฮโดรคลอกริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และเพคตินทำงกำรค้ำ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) โดยเพคตินจำกเปลือกข้ำวโพด มีปริมำณกรดกำแลคทูโรนิค เท่ำกับ 37.82±12.86, 

21.74±2.19, 21.25±0.40, 16.18±5.59 และ 9.34±2.05 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตินจำกซังข้ำวโพด มีค่ำเท่ำกับ 

37.82±12.86, 22.49±0.80, 18.98±2.80, 13.11±1.66 และ 10.09±1.53 ตำมล่ำดับ 

Characteristic 
เพคตินทาง

การค้า 

Control  

(น้ ากลั่น) 

Hydrochloric 

acid 
Citric acid Acetic acid 

              ังข้าวโพด  

Yield(% w/w) - 0.50±0.05ab 0.50±0.07b 0.34±0.01c 0.60±0.09a 

DE(%) 90.19±4.89ab 91.30±0.50ab 91.75±0.73ab 87.83±0.10b 95.27±0.91a 

Moisture(% wb) 9.10ns 7.70ns 7.60ns 9.40ns 8.20ns 

Ash(% wb) 2.40ns 4.80ns 4.80ns 4.5ns 4.10ns 

GA(% w/w) 37.82±12.86a  10.09±1.53c   18.98±2.80bc  13.11±1.66bc  22.49±0.80b   
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ปริมำณควำมชื้นและเถ้ำของเพคตินที ได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ ชุดควบคุม(น้่ำกลั น)  

กรดไฮโดรคลอกริก กรดซิตริก กรดแอซีติก และเพคตินทำงกำรค้ำ มีปริมำณแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิต ิ

(P≤0.05) โดยควำมชื้นของเพคตินสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดมีค่ำแตกต่ำงกันอยู่เล็กน้อยอยู่ที  11.10, 9.50, 9.10, 8.70 

และ 8.40 ตำมล่ำดับ ส่วนเพคตนิสกัดจำกซังข้ำวโพดมคี่ำ 9.40, 8.20, 7.70, 7.70 และ 7.60 ตำมล่ำดับ 

ส่วนเถ้ำของเพคตินที ได้จำกกำรสกัดด้วยกรดชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ ชุดควบคุม(น้่ำกลั น) กรดไฮโดรคลอริก  

กรดซิตริก กรดแอซีตกิ และเพคตนิทำงกำรค้ำ มีปริมำณแตกต่ำงกันอยำ่งมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ (P≤0.05) โดยเถ้ำของ

เพคตินสกัดจำกเปลือกข้ำวโพดมีค่ำแตกต่ำงกันอยู่เล็กน้อยอยู่ที  10.30, 8.50, 8.10, 7.80 และ 2.40 ตำมล่ำดับ  

ส่วนเพคตนิสกัดจำกซังข้ำวโพดมคี่ำเท่ำกับ 4.80, 4.80 4.80 4.50 และ 4.10 ตำมล่ำดับ  

2. การยืดอายุการเก บรักษามันฝรั่งการเกิดสีน้ าตาลของแท่งมันฝรั่งด้วยการเคลือบสารละลายเพ

คตินที่สกัด ด้ 

 กำรให้คะแนนกำรเกิดสนี้่ำตำลของสผีิวแท่งมันฝรั งโดยกำรประเมินด้วยสำยตำ (ภำพที  2) ที ผ่ำนกำรเคลือบ

ผิวด้วยเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินที สกัดจำกซังข้ำวโพดด้วย 

กรดแอชีติกควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน มีควำม

แตกตำ่งกันอย่ำงมนีัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยต้ังเกณฑ์กำรให้คะแนน 1 ถึง 5 (ดังภำพที  2) 

 

 
  ภาพที่ 2  แสดงกำรเกิดสีน้่ำตำลของผิวแท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินจำกซังข้ำวโพดควำม

เข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% และเพคตนิทำงกำรค้ำ เก็บไวที้ อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน 

 

หมายเหตุ : คะแนน 1 = สีผิวของแท่งมันฝรั งไม่เปลี ยนเป็นสีน้่ำตำล หรือเริ มเปลี ยนเป็นสีน้่ำตำลไม่เกิน 20 

เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ท้ังหมด  

   คะแนน 2 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 21-40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด  

   คะแนน 3 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 41-60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด  

   คะแนน 4 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 61-80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด  

  คะแนน 5 = สีผิวของแท่งมันฝรั งเป็นสนี้่ำตำล 81-100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที ผิวท้ังหมด 
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 ผลกำรให้คะแนนกำรเกิดสีน้่ำตำลของสีผิวแท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินทำงกำรค้ำควำม

เข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินที สกัดได้ควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ที อุณหภูม ิ

13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน พบวำ่มคีวำมแตกตำ่งกันอย่ำงมนีัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 

1  ถึง 5 จำกกำรเกิดสนีำ้ตำลนอ้ยไปมำก เมื อเทียบผลคะแนนเฉลี ยในวันที  10 พบว่ำ กำรเกิดสีน้่ำตำลของผิวแท่งมัน

ฝรั งที เคลือบผิวด้วยเพคตินควำมเข้มข้น 0.25% ดีที สุด คะแนนเฉลี ย 2.40±0.29 รองลงมำคือ เพคตินทำงกำรค้ำ

ควำมเข้มข้น 0.50%  คะแนนเฉลี ย 3.66±0.41 ส่วนเพคตินที  0.50% และ 1.0% คะแนนเฉลี ย 4.66±0.11 และ 

4.73±0.13 ตำมล่ำดับ มคี่ำใกล้เคียงกับแท่งมันฝรั งของชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) ที มีคะแนนเฉลี ย 4.60±0.20 จึงจัดเป็น

กลุ่มที มีกำรเกิดสนี้่ำตำลของผิวแท่งมันฝรั งมำกที สุด (ดังภำพที  2) 
 

การเกดิโรค (disease incidence) 

 กำรเกิดโรคหลังของแท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม

(ไมเ่คลือบ) กับเพคตนิที ควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 

วัน พบว่ำเชื้อรำปรำกฏจนเริ มสังเกตได้ตั้งแต่วันที  7 ได้แก่ ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินที ควำมเข้มข้น 0.50% 

ส่วนเพคตนิทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% และเพคตนิที ควำมเข้มข้น 1.0% มเีชื้อรำปรำกฏจนเริ มสังเกตได้ต้ังแต่วันที  

8 และ 9 ตำมล่ำดับ ส่วนวันที  10 วัน พบว่ำ คะแนนกำรเกิดโรคของแท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่ม  

เพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินจำกซังข้ำวโพดควำมเข้มข้น 0.50% และ 

1.0% มคีะแนนกำรเกิดโรคเท่ำกับ 1.33±0.13, 2.00±0.11, 1.87±0.29 และ 1.60±0.11 คะแนน ตำมล่ำดับ ในขณะที 

แท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตนิที เข้มข้น 0.25% ไมป่รำกฏเช้ือรำที สังเกตได้ (ดังภำพที  3) 

 
  ภาพที่ 3 กำรเกิดโรคหลังจำกแท่งมันฝรั งผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่มเพคตนิควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% 

และ 1.0%  เก็บไว้ที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียสเป็น เวลำ 10 วัน 

หมายเหตุ คะแนน 1 = ไมป่รำกฏให้เห็นเชื้อรำจนถึงเห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

   คะแนน 2 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 21-40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

   คะแนน 3 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 41-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

   คะแนน 4 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 61-80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ผิวท้ังหมด 

   คะแนน 5 = เห็นเชื้อรำที แท่งมันฝรั งเป็น 81-100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที ผิวท้ังหมด 
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เปอร์เ  นต์การสูญเสียน้ าหนักแท่งมันฝรั่ง (%weight loss)   

 กำรสูญเสียน้่ำหนักของแท่งมันฝรั งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยกำรจุ่มเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% 

ชุดควบคุม(ไม่เคลือบ) และเพคตินที ควำมเข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไว้ที อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส 

เป็นเวลำ 10 วัน พบว่ำแท่งมันฝรั งมีเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักเพิ มขึ้นตลอดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ และมีควำม

แตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (P≤0.05) โดยเพคตินทำงกำรค้ำควำมเข้มข้น 0.50% มีกำรสูญเสียน้่ำหนักน้อย

ที สุด เท่ำกับ 16.43±1.42% ซึ งมีกำรสูญเสียน้่ำหนักใกล้เคียงกับเพคตินที ควำมเข้มข้น 0.25% เท่ำกับ 16.94±0.69% 

ส่วนเพคตนิที ควำมเข้มข้น 1.0% มีกำรสูญเสียน้่ำหนักมำกที สุด เท่ำกับ 21.90±0.86% (ดังภำพที  4) 

    

 

  ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้่ำหนักของมันฝรั งแท่งที ผ่ำนกำรเคลือบผิวด้วยเพคตนิจำกซงัข้ำวโพดควำม

เข้มข้น 0.25%, 0.50% และ 1.0% เก็บไวที้ อุณหภูมิ 13±2 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วัน 
     

สรุปผล 
 กำรสกัดเพคตนิจำกเปลอืกและซังข้ำวโพดดว้ยกรดแอซีติกที คำ่ pH เท่ำกับ 2 จะได้ปริมำณเพคตินมำกที สุด 

ซึ งมีควำมเหมำะสมในกำรสกัดเพคตินกว่ำกรดชนิด และกรรมวิธีที ดีที สุดในกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำแท่งมันฝรั งคือ

กำรเคลือบแท่งมันฝรั งด้วยเพคตินที สกัดได้จำกซังข้ำวโพดควำมเขมข้น 0.25% และไม่พบกำรเกิดโรคตลอด

ระยะเวลำของกำรเก็บรักษำ งำนวิจัยนี้จึงเป็นแนวทำงเบื้องต้นในกำรสกัดเพคตินที เหมำะสม เพื อให้ได้เพคตินที มี

ลักษณะทำงกำยภำพที ดแีละมปีริมำณที สูง อีกท้ังสำมำรถประยุกตใ์ชใ้นกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผักและผลไม้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

  กำรท่ำวิจัยคร้ังต่อไปควรศกึษำวิธีกำรท่ำเพคตินให้บริสุทธ์ิเพื อที จะน่ำไปประยุกตใ์ชใ้นดำ้น อตุสำหกรรม

ตำ่ง ๆ ได้หลำกหลำยมำกยิ งขึ้น 
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การประเมินและการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเ ลล์เชื้อเพลิงชนิด

ป้อนแอลกอฮอลล์โดยตรงและเ ลล์เชื้อเพลงิชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 

Life Cycle Assessment and Comparison of Direct Alcohol Fuel Cell with Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell 

ปวีนำ ประไพนัยนำ1* พิรำภำ พิศโสระ1 และบัญญ์ชนิต วิไลสวัสดิ์1 

Paweena Prapainainar1*, Pirapa Pissora1 and Bunchanit Wilaisawat1 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนเพิ มขึ้น ดังนั้นจึงมีกำรแสวงหำพลังงำนรูปแบบใหม่ในกำรผลิต

กระแสไฟฟ้ำ เซลล์เชื้อเพลิงจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ งที สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ หำกยังต้องศึกษำผลกระทบที มีต่อ

สิ งแวดล้อม งำนวิจัยน้ีจึงศึกษำกำรจัดท่ำบัญชีรำยกำร รวมถึงขั้นตอนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของเซลล์

เชื้อเพลิง หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ในทำงทฤษฎีและด้วยโปรแกรม SimaPro7.1 แล้วจึงน่ำควำมรู้ไปใช้งำนใน

กำรจัดท่ำบัญชีรำยกำรและเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนแอลกอฮอล์  

(เมทำนอล, เอทำนอล) โดยตรง และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี ยนโปรตอนโดยใช้ก๊ำซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง 

บนพื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชั วโมง ที สภำพกำรด่ำเนินงำนจริงซึ งได้จำกกำรส่ำรวจเอกสำร โดย

พจิำรณำถึงกำรผลิตเชื้อเพลิง กำรป้อนเชื้อเพลิง กำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ ซึ งใช้เมมเบรนแนฟิออนเช่นเดียวกัน พบว่ำกำร

ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทำนอล เอทำนอล และไฮโดรเจนมีค่ำผลกระทบเฉลี ยเป็น 0.86531, 

1.27903, 0.24837 pt ตำมล่ำดับ นั นคือกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมมำกที สุด รองลงมำคือ

กำรใชเ้มทำนอลเป็นเชื้อเพลิง ส่วนกำรใชไ้ฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงจะส่งผลตอ่สิ งแวดล้อมนอ้ยที สุด 

ค าส าคัญ: กำรประเมินวัฏจักรชีวิต, เซลล์เชื้อเพลิงเมทำนอลโดยตรง, เซลล์เชื้อเพลิงเอทำนอลโดยตรง, เซลล์

เชื้อเพลงิเมมเบรนแลกเปลี ยนโปรตอน, เมมเบรนแนฟิออน 
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Abstract  

 Nowadays, the energy consumption is increasing every year. Therefore an alternative fuel is an option 

for alternative energy production. However, it is necessary to study the effects on the environment. Thus, this 

project was divided into two parts: the first part was the inventory data collection, includes LCA in theory and 

application using SimaPro7.1. The second part was the knowledge to use in comparing the environmental impact 

assessment of direct alcohol (methanol, ethanol) fuel cell and proton exchange membrane fuel cells, which uses 

the hydrogen as fuel. The assumption was each type of fuel cell produced power of 1 kWh. The Nafion 

membrane was used for all types and the operating condition such as active area of MEA etc were gathered. As 

a result, electrical power from each fuel cells were rated in term of impact point which were 0.86531, 1.27903, 

0.24837 pt respectively. Therefore, using the direct ethanol fuel cell affects the environment the most, followed 

by the direct methanol fuel cell. The hydrogen fuel cell was found the most environmental friendly among all. 

Keywords: Life Cycle Assessment, Direct methanol fuel cell, Direct ethanol fuel cell, Proton exchange 

membrane fuel cells, Nafion membrane 

บทน า 

ในปัจจุบันนี้ควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนเพิ มมำกขึ้นเรื อยๆ แหล่งพลังงำนหลักของโลกคือพลังงำนจำก

ฟอสซิลซึ งมีองค์ประกอบหลักเป็นอะตอมคำร์บอนและอะตอมไฮโดรเจน เมื อเผำไหม้จะก่อให้เกิดก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซเรือนกระจกอื นๆ ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของสิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อมเป็นอย่ำง

มำก กลุ่มนักวิชำกำรได้มีกำรประมำณกำรว่ำควำมต้องกำรพลังงำนที เพิ มขึ้นในปัจจุบันจะท่ำให้มีเชื้อเพลิงฟอสซิล

จ่ำพวกน้่ำมันใช้ได้อีกเพียง 40-60 ปี จำกปริมำณน้่ำมันส่ำรอง ก๊ำซธรรมชำติจะมีใช้ได้อีก 100 ปี และถ่ำนหินจะมี

ใชไ้ด้อีก 300 ปี [1] 

เซลล์เชื้อเพลงิเป็นพลังงำนทำงเลือกและพลังงำนสะอำดที เหมำะสมในกำรใช้งำนในหลำยรูปแบบ โดยเซลล์

เชื้อเพลิงจะผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยอำศัยปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี ซึ งมีข้อดีคือ สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื อง  

เมื อมีกำรให้เชื้อเพลงิและตัวออกซิไดซ์ในเซลล์อยำ่งต่อเนื อง เซลล์เชื้อเพลงิจะไม่เกิดกำรเผำไหม้ท่ำให้ไม่เกิดมลภำวะ

ตอ่สิ งแวดลอ้ม เนื องจำกเซลล์เชื้อเพลงิไมป่ล่อยมลพษิสู่สิ งแวดลอ้มนี้เอง มนีักวจิัยได้ศกึษำเปรียบเทียบผลกระทบต่อ

สิ งแวดลอ้มของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงจำกฟอสซิล เช่น กำรศึกษำเซลล์เชื้อเพลิงเมทำนอล 

[2-5] เอทำนอล [6] และไฮโดรเจน [7-9] เทียบกับเซลล์เชื้อเพลงิชนดิอื น  

นอกจำกนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้จัดท่ำแผน

ยุทธศำสตร์ดำ้นพลังงำนไฮโดรเจนและเทคโนโลยเีซลล์เชื้อเพลงิว่ำ พลังงำนไฮโดรเจนเป็นพลังงำนทำงเลือกที สะอำด

ซึ งสำมำรถผลิตได้จำกทรัพยำกรธรรมชำติที มีอยู่ภำยในประเทศ ซึ งวำงเป้ำไว้ว่ำปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะ

สำมำรถพัฒนำเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำให้ใช้ได้อย่ำงปลอดภัยทั วประเทศ โดยเริ มมีกำรพัฒนำกำรใช้เซลล์เชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนในรถยนต์สำมลอ้ กำรผลิตและกำรจัดเก็บไฮโดรเจน เป็นต้น โดยงำนวิจัยนี้ศึกษำและประเมินผลกระทบต่อ

สิ งแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอล เอทำนอล และไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง กำรประเมินผลกระทบต่อ

สิ งแวดล้อมตลอดจนวัฏจักรชีวิตของเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Life Cycle Assessment (LCA) โดยใช้โปรแกรม SimaPro7.1 

ตำมวธีิ EDIP 2003 V1.0 เพื อท่ำกำรเปรียบเทียบผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มของเซลล์เชื้อเพลิงท้ัง 3 ชนิด ที สภำวะกำร

ด่ำเนนิงำนจริง บนพืน้ฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้ 1 กิโลวัตตช์ั วโมง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 กำรประเมินผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มตำมหลัก ISO 14040 มี 4 ขั้นตอน 
 
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศกึษา 

เป้าหมายของการศกึษา 
เพื อเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอลโดยตรง ป้อนเอทำนอล

โดยตรง และชนิดเมมเบรนแลกเปลี ยนโปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ที สภำพกำรด่ำเนินงำนจริงที ได้จำก
งำนวจิัยตำ่ง ๆ 

ขอบเขตของการศกึษา 
ขอบเขตของกำรประเมินเริ มตั้งแต่กำรผลิตเชื้อเพลิง โดยเมทำนอลผลิตด้วยวิธีกำรสังเครำะห์จำก Syn Gas  

เอทำนอลผลิตด้วยวิธีกำรหมักกำกน้่ำตำลจำกอ้อย และไฮโดรเจนผลิตด้วยวิธีกำร Reforming ด้วยไอน้่ำ กำรรับ

เชื้อเพลงิเข้ำสูเ่ซลล์เชื้อเพลงิ รวมท้ังกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออนและตัวเร่งปฏิกิริยำด้วย เนื องจำกมีอำยุกำรใช้งำนสั้น 

และพิจำรณำไปจนถึงพื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้ 1 กิโลวัตต-์ชั วโมง ดังภำพที  1 ท้ังน้ีจะไมพ่จิำรณำผลกระทบจำก

กำรขึน้รูปเซลล์เชื้อเพลงิ เชน่ แผ่นสะสมกระแส และกำรป้อนไฟฟ้ำก่อนกำรด่ำเนินงำน โดยต้ังสมมตฐิำนวำ่ปอ้นไฟฟำ้

ให้แก่เซลล์เชื้อเพลิงเพื อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำระหว่ำงกำรด่ำเนินงำนในปริมำณที เท่ำกัน ปฏิกิริยำเคมีเกิด

สมบูรณ์ ก๊ำซในระบบเป็นก๊ำซในอุดมคต ิ และระบบอิ มตัวไปด้วยไอน้่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มของเซลล์เชื้อเพลงิ 
 

การวิเคราะห์และจัดท าบัญชีรายการ 
 บัญชีรำยกำรจะประกอบไปด้วย สำรป้อนเข้ำ ได้แก่ ปริมำณเชื้อเพลิงป้อนเข้ำ ปริมำณอำกำศที ใช้ในกำร

เกิดปฏิกิริยำ ปริมำณแนฟิออน ชนิดและปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ สำรที ออกจำกระบบ ซึ งได้แก่ ปริมำณน้่ำ และก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ ท่ำให้ได้พลังงำนไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต-์ชั วโมง ดังตัวอยำ่งบัญชีรำยกำรในตำรำงที  1 

 
ขั้นตอนการประเมนิผลกระทบตลอดวัฏจักรชวีิต 
ข้อมูลที ได้จำกกำรท่ำบัญชีรำยกำรจะได้รับกำรประเมินผลกระทบด้วยเทคนิค LCA โดยใช้โปรแกรม 

SimaPro7.1 ด้วยวิธี EDIP 2003 V1.0 เพรำะเป็นวิธีที สำมำรถประเมินผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมได้ครอบคลุม
ผลกระทบหลักที สนใจทัง้หมด โดยกำรประเมินนี้ครอบคลุมเฉพำะส่วนควำมแตกต่ำงของเซลล์เชื้อเพลงิท้ัง 3 ชนิด 
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ขั้นตอนการแปลผลและการตีความ 
ข้อมูลที ได้จำกกำรประเมินผลกระทบจะถูกแปรผล ตีควำม และแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของกรำฟ ตำรำง 

และแผนภูม ิซึ งแบ่งผลกระทบออกเป็น 18 ด้ำน ตำมวิธี EDIP 2003 V1.0 
 
ตารางที่ 1 ตัวอยำ่งบัญชีรำยกำรที ได้จำกกำรค่ำนวณปริมำณสำรป้อนเข้ำและออกจำกเซลล์เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ใน
กำรผลิตไฟฟำ้ 1 กิโลวัตต-์ชั วโมง 

ชนิดของเซลล์เชื้อเพลงิ DMFC[1]jean DEFC[2]anto PEMFC[3]santa 
ปริมำณสำรป้อนเข้ำ (กก.) 
- เชื้อเพลงิ 
- อำกำศ 
- แนฟิออน 
- ตัวเร่งปฏกิิริยำแพลทตนิัม 
- ตัวเร่งปฏกิิริยำแพลเลเดียม 
- ตัวเร่งปฏกิิริยำคำร์บอนแบล็ค 

 
6.316 

40.883 
2.222 
0.006 
0.002 
0.007 

 
17.386 
156.580 
2.778 
0.016 

0 
0.024 

 
4.875 

168.301 
2.111 
0.025 

0 
0.038 

สำรที ออกจำกระบบ (กก.) 
- น้่ำ 
- ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์

 
7.105 
8.684 

 
20.409 
33.260 

 
43.874 

0 
สภำวะกำรด่ำเนนิงำน 
- พื้นที  (ตร.ซม.) 
- อุณหภูม ิ(องศำเซลเซียส) 
- อัตรำกำรป้อนเข้ำ  
  (ลบ.ซม./นำที) 
- ควำมเข้มข้น (โมล/ลิตร) 
- ควำมหนำแนน่ของพลังงำน 
  (กิโลวัตต-์ชม./กก.) 

 
25 
70 
4 
 
2 

0.613 
 

 
5 

100 
2 
 
2 

0.058 
 

 
3.8 
25 
500 

 
pure 

0.205 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการประเมนิผลกระทบของเ ลล์เชื้อเพลิง 
จำกกำรประเมินผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม SimaPro7.1 พิจำรณำผลกระทบหลักๆ 8 ผลกระทบ

ของเซลล์เชื้อเพลงิแตล่ะชนิด ดังภำพที  2 โดยเรียงล่ำดับได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มจำกกำรใชเ้ชื้อเพลงิชนดิ DMFC, DEFC และ PEMFC 

 

ผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มของเซลล์เชื้อเพลงิท้ัง 3 ชนดิ คือ 

1) เซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเมทำนอลโดยตรง กระทบต่อกำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสี (Radioactive waste) 

สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.52586 pt รองลงมำคือ มลพิษทำงดินที ส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity soil) มีค่ำเท่ำกับ 

0.12355 pt และกำรเกิดของเสียในปริมำณมำก (Bulk waste) มีค่ำเท่ำกับ 0.03821 pt ท้ังนี้เนื องมำจำกกระบวนกำร

ผลิตโดยวิธี Synthetic gas ซึ งส่งผลกระทบในดำ้นของกำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสีมำกที สุด 

2) เซลล์เชื้อเพลงิชนดิป้อนเอทำนอลโดยตรง กระทบตอ่มลพษิทำงดินที ส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity soil) 

สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.59374 pt รองลงมำคือ มลพิษทำงอำกำศที ส่งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity air) มีค่ำเท่ำกับ 

0.36504 pt และผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้่ำเนื องจำกปริมำณฟอสเฟต (Aquatic eutrophication EP (P)) มีค่ำ

เท่ำกับ 0.05959 pt ท้ังนี้เนื องมำจำกกระบวนกำรในกำรปลูกอ้อยและกระบวนกำรในกำรหมักกำกน้่ำตำลให้เป็นเอ

ทำนอล ซึ งสง่ผลกระทบในดำ้นของควำมเป็นพิษทำงดินที สง่ผลตอ่มนุษยม์ำกที สุด 

3) เซลล์เชื้อเพลงิชนดิเมมเบรนแลกเปลี ยนโปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนนเป็นเชื้อเพลิง กระทบต่อกำรลดลงของ

ชั้นโอโซน (Ozone depletion) สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 0.012915 pt รองลงมำคือ สภำวะควำมเป็นกรด (Acidification) มีค่ำ

เท่ำกับ 0.07376 pt และภำวะโลกร้อน (Global warming) มีค่ำเท่ำกับ 0.01239 pt ท้ังนี้เนื องมำจำกสำรตั้งต้นที ใช้ใน

กำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน ซึ งสง่ผลกระทบในดำ้นของกำรลดลงของช้ันโอโซนมำกที สุด 

จำกภำพที  2 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกระทบหลักต่อสิ งแวดล้อมจำกกำรใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดในกำรผลิต

กระแสไฟฟ้ำ 1 กิโลวัตต์-ชั วโมง พบว่ำกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลจะส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมมำกที สุด โดยมีค่ำ

ผลกระทบรวม 1.2790 pt รองลงมำคือกำรใชเ้ชื้อเพลงิเมทำนอล มีค่ำผลกระทบรวม 0.8653 pt และกำรใช้เชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนมคี่ำผลกระทบรวม 0.2484 pt ซึ งส่งผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มนอ้ยที สุด 

จำกผลกระทบหลักตอ่สิ งแวดลอ้มท้ังหมด 8 ผลกระทบ สำมำรถสรุปสำเหตุที ส่ำคัญได้ดังนี้ ผลกระทบด้ำน

กำรเกิดกำกกัมมันตภำพรังสี (Radioactive waste) และด้ำนกำรเกิดของเสียในปริมำณมำก (Bulk waste) มีสำเหตุมำ

จำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเมทำนอล และกระบวนกำรผลิตสำรเตตระฟลูออโรเอทิลีน ซึ งเป็นสำรตั้งต้นในกำร

ผลิตเมมเบรนแนฟิออน ซึ งท้ัง 2 กระบวนกำรนี้อำศัยไฟฟ้ำจำกโรงงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในกำรผลิต ผลกระทบด้ำน

มลพิษทำงอำกำศที สง่ผลตอ่มนุษย ์(Human toxicity air) และผลกระทบตอ่ระบบนเิวศในน่้ำเนื องจำกปริมำณฟอสเฟต 
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(Aquatic eutrophication EP (P)) มสีำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลงิเอทำนอลโดยวิธีกำรหมักกมำกน้่ำตำลจำก

อ้อย กระบวนกำรผลิตนี้มีกำรใช้เคมีอินทรีย์  สำรเคมีก่ำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต ได

แอมโมเนียมฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น รวมไปถึงขั้นตอนกำรขนส่งกำกน้่ำตำลไปยังโรงงำนผลิตเอทำ

นอลซึ งปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยำกำศอีกด้วย ผลกระทบด้ำนมลพิษทำงดินที ส่งผลต่อมนุษย์ (Human 

toxicity soil) มสีำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลงิเมทำนอล เช้ือเพลงิเอทำนอล และกระบวนกำรผลิตสำรเตตระ

ฟลูออโรเอทิลีนซึ งเป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน ท้ัง 3 กระบวนกำรนี้อำศัยไฟฟ้ำจำกโรงงำนไฟฟ้ำ

นิวเคลียร์ในกำรผลิต รวมท้ังกำรผลิตตัวเร่งปฏิกิริยำจ่ำพวกแพลทตินัม แพลเลเดียม และคำร์บอนแบล็ค ท่ำให้เกิด

โลหะหนัก ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของชั้นโอโซน (Ozone depletion) ด้ำนสภำวะควำมเป็นกรด (Acidification) และ

ด้ำนภำวะโลกร้อน (Global warming) มีสำเหตุมำจำกกระบวนกำรผลิตไตรคลอโรมีเทนที เป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิต

คลอโรไดฟลูออโรมีเทนซึ งเป็นสว่นผสมในโรงงำนผลิตโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเพื อใช้ในกระบวนกำรผลิตเมมเบรน

แนฟิออน รวมท้ังกำรใชก้ระแสไฟฟำ้ที ผลิตจำกกำรเผำไหมก้๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน และน้่ำมันในกระบวนกำรผลิตเมม

เบรนแนฟิออน นอกจำกนี้ยังมขีั้นตอนกำรขนส่งวัตถุดิบในกำรผลิตสำรแนฟิออนซึ งปล่อยก๊ำซพษิออกมำอีกดว้ย 

ผลกระทบของการผลิตเอทานอลในประเทศ ทยเทียบกับประเทศบรา ิลที่ 1 กโิลกรัม 
กำรประเมินผลกระทบในคร้ังนี้ไม่มีกำรน่ำข้อมูลกำรผลิตเอทำนอลในประเทศไทยมำใช้ เนื องจำกไม่มี

ฐำนข้อมูลที มีควำมน่ำเชื อถือเพียงพอ ดังนั้นคณะผู้จัดท่ำจึงรวบรวมฐำนข้อมูลที ได้จำกกำรประเมินผลกระทบด้วย

เทคนิค LCA จำกงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ น่ำมำเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลที มีอยู่ในโปรแกรม SimaPro7.1 ให้เห็นถึง

แนวโนม้ของควำมแตกตำ่งดังแสดงในภำพที  3 ท้ังนี้ข้อมูลที ได้มำมีควำมละเอียดต ่ำกว่ำฐำนข้อมูลที มีอยู่ในโปรแกรม 

SimaPro7.1 

จำกภำพที  3 จะเห็นว่ำกำรผลิตเอทำนอลในประเทศไทยมีผลกระทบด้ำนภำวะโลกร้อนสูง เนื องจำกก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ที ได้จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื อผลิตไอน้่ำในโรงงำนน้่ำตำล และก๊ำซมีเทน ผลกระทบ

ด้ำนของเสียอันตรำยมีสำเหตุมำจำกสำรเคมีต่ำงๆจำกโรงงำนน้่ำตำล ผลกระทบด้ำนมลพิษทำงอำกำศมีสำเหตุมำ

จำกก๊ำซคำร์บอนมอนออกไซด์ที ได้จำกกำรหมักน้่ำตำล ส่วนผลกระทบด้ำนมลพิษทำงดินมีค่ำเป็นลบเนื องจำก

กระบวนกำรผลิตจะปล่อยธำตุเหล็กและแมกนีเซียมซึ งเป็นผลดีต่อดินเพรำะเหล็กและแมกนีเซียมเป็นธำตุอำหำรใน

ดิน ส่วนกำรผลิตซึ งเป็นฐำนข้อมูลในโปรแกรมจะมีผลกระทบด้ำนมลพิษทำงดินเนื องจำกมีปริมำณกำรปล่อยสำรหนู

สูงในฟำรม์อ้อย และในฟำรม์อ้อยมีกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนมอนออกไซด์ท่ำให้เกิดมลพษิทำงอำกำศ 

ภาพที่ 3 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบจำกกำรผลิตเอทำนอล 1 กิโลกรัม ในประเทศไทยและประเทศบรำซิลซึ งเป็น

ฐำนขอ้มูลในโปรแกรม SimaPro7.1 
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ผลกระทบของการผลิตกระแส ฟฟ้าในประเทศ ทยเทียบกับการผลิตทั่วโลก 

เนื องจำกข้อจ่ำกัดทำงดำ้นข้อมูลท่ำให้ไม่สำมำรถทรำบปริมำณไฟฟำ้ที ป้อนให้แก่เซลล์เชื้อเพลงิเพื อใช้ในกำร

ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงกำรด่ำเนินงำนได้ หำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทยซึ งได้ข้อมูลจำก MTEC 

เปรียบเทียบกับกำรผลิตไฟฟำ้ที ใชก้ันทั วโลกซึ งเป็นฐำนข้อมูลในโปรแกรม SimaPro7.1 จะมีแนวโน้มดังภำพที  4 โดยที 

กำรพจิำรณำปริมำณไฟฟำ้ที ป้อนเข้ำสูเ่ซลล์เชื้อเพลงิจะท่ำให้คำ่ผลกระทบรวมมีคำ่สูงขึน้ 

 

ภาพที่ 4 กรำฟเปรียบเทียบผลกระทบจำกกำรผลิตไฟฟำ้ 1 กิโลวัตต-์ชั วโมง ในประเทศไทยและทั วโลกซึ งเป็น

ฐำนขอ้มูลในโปรแกรม SimaPro7.1 
 

เนื องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ไดไนโตรเจนมอนออกไซด์ และ

มีเทน ท่ำให้ผลกระทบด้ำนภำวะโลกร้อนมีค่ำสูง ดังภำพที  4 นอกจำกนี้ยังมีกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน มีเทน 

NMVOC ซึ งส่งผลต่อกำรเกิดโอโซนที เป็นพิษต่อมนุษย์ และผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก ซึ งกำรผลิตไฟฟ้ำที ใช้กัน

ทั วโลกจะมกีำรปล่อยก๊ำซพิษเชน่เดียวกันแต่มีปริมำณต ่ำกว่ำ 
 

สรุปผลการทดลอง 
กำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลจะส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมมำกที สุดเนื องจำกกระบวนกำรปลูกอ้อยและ

กระบวนกำรหมักกำกน้่ำตำลให้เป็นเมทำนอล โดยมีค่ำผลกระทบรวม 1.2790 pt รองลงมำคือกำรใช้เชื้อเพลิงเมทำ

นอล มีค่ำผลกระทบรวม 0.8653 pt เนื องจำกกระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิงเมทำนอลจะก่อให้เกิดกำกกัมมันตภำพรังสี

สูง และกำรใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยที สุด มีค่ำผลกระทบรวม 0.2484 pt โดยมีสำเหตุ

หลักมำจำกกำรใชส้ำรต้ังตน้ในกำรผลิตเมมเบรนแนฟิออน  

หำกต้องกำรลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมสำมำรถท่ำได้โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรท้ังหลำยข้ำงต้นให้ปล่อย

มลพิษน้อยลง ลดกำรใช้สำรเคมีหรือวัสดุที ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม หรือใช้สำรเคมีหรือวัสดุอื นที ส่งผล

กระทบตอ่สิ งแวดลอ้มนอ้ยกว่ำแทนสำรเคมีหรือวัสดุดังกล่ำว 
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จำกกำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์ผลข้อมูลสำมำรถสรุปได้ว่ำ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี ยน

โปรตอนโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลงิส่งผลกระทบตอ่สิ งแวดลอ้มนอ้ยที สุด รองลงมำคือเซลล์เชื้อเพลงิชนดิป้อนเมทำ

นอลโดยตรง และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนเอทำนอลโดยตรงส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมมำกที สุดเมื อพิจำรณำบน

พื้นฐำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้เท่ำกัน คือ 1 กิโลวัตตช์ั วโมง 
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การแปรรูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์ 

Processing of Ka-Nom Tuay-Fu from organic germinated red jasmine brown rice 

ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี1* จันทนา นันตา1 และสุดารัตน์ ดูแสง1 

Chaveewon Phanchaisri1*, Jantana Nanta1 and Sudarat Duseang1  

 

บทคัดย่อ 

อัตราการงอกของข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ผันแปรในช่วงร้อยละ 84.33-97.00 โดยมีความยาวของ

จมูกข้าวหรือเอ็มบริโอผันแปรในช่วง 0.70 - 1.02 มิลลิเมตร ซึ่งแป้งจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์มีสีชมพู

ออ่น เมื่อน าไปแปรรูปเป็นขนมถ้วยฟู พบว่าขนมถ้วยฟูมีสีแดงและมีรสหวานแต่เนื้อสัมผัสแน่นเหนียวและหน้าขนมไม่

แตก จึงท าการปรับอัตราส่วนของแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์ต่อแป้งขา้วหอมมะลิอินทรีย์เป็น 4 ระดับ คือ 

100 : 0 (สูตรท่ี 1) , 75 : 25 (สูตรท่ี 2), 50 : 50 (สูตรท่ี 3) และ 25 : 75 (สูตรท่ี 4) ซึ่งพบวา่ขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้อง

งอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรท่ี 3 ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากท่ีสุดท้ังในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ

สัมผัส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวม โดยขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรท่ี 3 มีอายุ

การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5-10 ◦C นาน 2 วัน เพราะระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้นส่งผลต่อสีชมพูของขนมถ้วยฟูท่ี

จางลงและลักษณะเนือ้สัมผัสท่ีแข็งขึ้นแตร่่วนซุยจากการสูญเสียน้ า 

ค าส าคัญ: อาหารอนิทรีย์ ขนมถว้ยฟู ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ขา้วกล้องงอก 

                                                 
1 สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
1 Faculty of Engineering And Agro-Industry Maejo University, Chiang Mai Province, 50290. 

*Corresponding author e-mail : chaveewon@mju.ac.th 
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Abstract 

The germination rate of organic red jasmine rice varied between 84.33-97.00% with the germ or 

embryo length in the ranges of 0.70 - 1.02 mm. The colour of germinated organic red brown rice flour was light 

pink. Ka-Nom Tuay-Fu made from germinated organic red brown rice flour had red color and sweet taste but 

tight texture and non-cracked surface. Therefore the suitable ratio of germinated organic red brown rice flour to 

organic jasmine rice flour was investigated at 4 levels : 100: 0 (Treatment 1), 75: 25 (Treatment 2), 50: 50 

(Treatment 3) and 25 : 75 (Treatment 4). It was found that Ka-Nom Tuay-Fu with the ratio of germinated 

organic red brown rice flour to organic jasmine rice flour of 50: 50 (Treatment 3) was the most acceptable in all 

characteristics (color, odor, taste texture, appearance and acceptability) and the shelf life at 5-10◦C was 2 days 

because of longer storage time affecting on the fade of pink color, the higher hardness texture and the lower 

cohesiveness due to the loss of water.  

Keywords: Organic food, Ka-Nom Tuay-Fu, Red jasmine brown rice, Germinated brown rice 

บทน า 

สภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปด้วยการปนเป้ือนสารมลพิษ การด าเนินชีวิตจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้คนจ านวนมากได้ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ท่ีข้องเกี่ยวกับการด ารง

ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอาหาร “สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิก (Organic)” จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ

ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการท าเกษตร

อินทรีย์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช การฉายรังสีและการดัดแปลงพันธุกรรม  (Market intelligence, 

2559) 

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง (Red Jasmine Brown Rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เป็นข้าวท่ีมี

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคอุดมไปด้วยสารสี ได้แก่ แอนโธไซยานิน เบต้า-แคโรทีนและลูทีน มีแร่ธาตุ เช่น เหล็ก สังกะสี

และทองแดง นอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจ าพวกสารประกอบพอลิฟีนอลและวิตามินอี (ผาณิตและคณะ, 

2555) ในระหว่างกระบวนการงอกของข้าว องคป์ระกอบในขา้วกล้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสารหลักที่เพิ่มขึ้นใน

ข้าวกล้องงอก คือ กาบา (-butyric acid , GABA) เส้นใยอาหาร อินโนซิทอล กรดไฟติก วิตามินอี แมกนีเซียม 

โพแทสเซียม แกมมาออริซานอลและสังกะสี คุณค่าทางโภชนาการท่ีมีในข้าวกล้องงอก เปรียบเทียบกับข้าวขัดขาว 

พบว่า ข้าวกล้องงอกมีกาบามากกว่าข้าวขัดขาวถึง 10 เท่า มีเส้นใยอาหาร วิตามินอี ไนอะซินและไลซีนมากกว่า

ประมาณ 4 เท่า และวิตามนิบี 1 และวติามนิบี 6 มากกว่าประมาณ 3 เท่า (Kayahara et al. , 2000) 

ขนมถว้ยฟูเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งท่ีท ามาแต่โบราณ มีความหมายว่า เพื่อให้ชีวิตเฟื่องฟู มีความเจริญรุ่งเรือง 

ขนมไทยจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดอย่างหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน (กนก, 2542) 

ดังนั้นการแปรรูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์นอกจากจะได้รับประทานเพื่อความอร่อย ได้รับ

สารอาหารท่ีมีประโยชน์และมีความปลอดภัยจากการใช้ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม

การบริโภคขนมไทยให้แพร่หลายมากขึน้และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลคา่ให้ขา้วหอมมะลแิดงซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจ ชว่ย

สบืสานและอนุรักษข์นมไทยโบราณให้คงอยูเ่ป็นท่ีรู้จักของคนรุ่นหลังต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาเว้น 15 pt. 

วัสดุอุปกรณ์ 

ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอนิทรีย์และแปง้ข้าวหอมมะลอินิทรีย์ ซื้อมาจากตลาดรวมโชคในจังหวัดเชยีงใหม่ 

เครื่องบดละเอยีด (ขนาด 0.4 m.m) (GM-50, Thailand) 

เครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyser (TA.XT.plus) 

เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (water activity, aw) (AQUA LAB, USA) 

ตูอ้บลมร้อน (Hot air oven) (Memmert, Germany) 

วิธีการศกึษา 

1. การแปรรูปขนมถว้ยฟูสูตรพื้นฐาน 

ท าการแปรรูปขนมถว้ยฟูสูตรพื้นฐานโดยดัดแปลงจากวธีิของอรอนงค์และสุภักดี (2559) ซึ่งขั้นตอนการแปร

รูปจะท าการผสมแป้งข้าวเจ้า 1 ½ ถ้วยตวง น้ าตาลทราย ½ ถ้วยตวงและยีสต์ ¼ ช้อนชา คนให้เข้ากัน เติมไข่ขาว 1 

ชอ้นชา กลิ่นมะลิ ¼ ชอ้นชา และน้ า ¾ ถ้วยตวง คนสว่นผสมให้เข้ากัน ตั้งพักไว ้30 นาท ีจากนั้นเตมิผงฟู 1 ½ ชอ้นชา 

คนให้เข้ากันตักหยอดใส่ถ้วยตะไลท่ีน่ึงเตรียมไว้ประมาณ ¾ ของถ้วยตะไล นึ่งดว้ยไฟแรงปานกลางนาน 20 นาที 

2. การแปรรูปขนมถว้ยฟูจากแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์ 

แช่ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ในน้ านาน 8 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามาบ่มให้ข้าวกล้องงอกเป็น

เวลา 4-6 ชั่วโมง ล้างข้าวกล้องงอกด้วยน้ าสะอาด อบในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 ◦C 3 ชั่วโมง แล้วบดด้วยเคร่ือง

บดผงละเอียดจะได้แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ ชั่งแป้งดังกล่าว 540 กรัมน ามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 

0.40 มิลลิเมตร แล้วผสมกับน้ าตาลทรายอินทรีย์ 270 กรัมและยีสต์ 1 ¼ ช้อนชา คนให้เข้ากัน เติมไข่ขาวอินทรีย์ 3 

ชอ้นโตะ๊ กลิ่นมะลิ ¾ ชอ้นชาและน้ า 525 กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากัน ตั้งพักไว้ 30 นาที จากนั้นเติมผงฟู 4 ½ ช้อนชา 

คนให้เข้ากันแลว้ตักหยอดใส่ถ้วยตะไลท่ีน่ึงเตรียมไว้ประมาณ ¾ ของถ้วยตะไล นึ่งดว้ยไฟแรงปานกลางนาน 20 นาท ี

3. การพัฒนาสูตรขนมถว้ยฟูจากแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์ 

ท าการปรับอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์กับแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4 แบบ คือ 

สูตรท่ี 1 แป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์ 540 กรัม สูตรท่ี 2 แปง้ข้าวกลอ้งงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 405 กรัม 

แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 135 กรัม สูตรท่ี 3 แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 270 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิ

อนิทรีย์ 270 กรัมและสูตรท่ี 4 แป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 135 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 405 กรัม 

โดยส่วนผสมและขั้นตอนการแปรรูปเชน่เดียวกับการศึกษาในขอ้ 2  

น าขนมถ้วยฟูท้ัง 4 สูตรไปท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 60 คน ท าการ

ทดสอบการยอมรับแบบ 9-points hedonic scale จาก 1 คะแนน (ไม่ชอบมากท่ีสุด) ถึง 9 คะแนน (ชอบมากท่ีสุด) ใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวม  

4. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑข์นมถว้ยฟูจากแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดง 

อนิทรีย์ 

ท าการแปรรูปผลิตภัณฑข์นมถว้ยฟูจากแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์สูตรท่ีได้รับการยอมรับ จาก

ผู้ทดสอบชิมมากท่ีสุด แล้วน ามาบรรจุในกล่องพลาสติก Microwave item No. 6016 ขนาด 5000 มิลลิลิตร ปิดให้

สนทิ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5-10 ◦C สุ่มตัวอยา่งทุก ๆ วัน ตัวอย่างท่ีสุม่ออกมาน าไปอุ่นในไมโครเวฟ 2 นาท ีจากนั้นท า

การทดสอบดังตอ่ไปน้ี 
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4.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชน่เดียวกับขั้นตอนท่ี 3  

4.2 การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยท าการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเคร่ือง Texture Analyser ใช้หัว

กด (cross head) ชนิด compression ความเร็ว 50 มิลลิเมตรตอ่นาท ีกดตัวอย่างให้ยุบตัวลง 0.6 นิว้ (กนก, 2542)  

4.3 การวเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีได้แก่ ปริมาณความชื้นโดยวิธี AOAC (1990) และการวัดค่าวอเตอร์แอคติ

วติี้ตามวิธีของศศิวิมลและคณะ (2552) 

5. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ส าหรับการทดสอบทางประสาท

สัมผัสและวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ส าหรับการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ

และเคมี น าข้อมูลจากการทดสอบไปวเิคราะห์คา่ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics 16 ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษาเว้น  

จากการแปรรูปขนมถว้ยฟูสูตรพื้นฐานซึ่งดัดแปลงจากวธีิของอรอนงค์และสุภักดี (2559) พบว่าขนมถ้วยฟูมี

รสหวานพอดเีป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบชมิ หนา้ขนมแตกและเนือ้นุ่มเบา (ภาพท่ี 1) จึงใชสู้ตรดังกล่าวส าหรับการแปร

รูปขนมถ้วยฟูจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ โดยการงอกของข้าวดังกล่าวมีค่าผันแปรอยู่ในช่วงร้อยละ 

84.33 ± 1.15 ถึง 97.00 ± 1.00 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิและปริมาณ

ความชื้น ซึ่งปริมาณความชื้นจะชว่ยท าให้เมล็ดอ่อนนุ่มและมีขนาดใหญ่ขึ้น ความยาวของจมูกข้าวหรือเอ็มบริโอท่ีผ่าน

การท างอกมีค่าผันแปรในช่วง 0.70 ± 0.32 ถึง 1.02 ± 0.59 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวของจมูกข้าวหรือ

เอ็มบริโอท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของสุนันและจตุรงค์ (2556)  ท่ีพบว่าความยาวของจมูกข้าวหรือเอ็มบริโอ 0.5-1 

มิลลิเมตร จะเป็นช่วงท่ีข้าวกล้องงอกมีการสร้างกาบาสูงสุดและหากความยาวมากเกินไปจะส่งผลต่อการลดลงของ

สารกาบาในเมล็ดขา้วกล้องงอกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   Ka-Nom Tuay-Fu Basic Formula        ภาพที ่2   Germinated Brown Rice 
 

เมื่อน าข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์อบแห้งไปบดเป็นแป้งพบว่าแป้งท่ีได้มีสีชมพูอ่อนของแอนโทไซยา

นนิ (ภาพท่ี 3) และมีค่าวอเตอร์แอคติวิต้ีอยู่ในช่วง 0.35 ± 0.01- 0.38 ± 0.003 ซึ่งสาเหตุของการเสื่อมเสียจะไม่เกิด

จากจุลินทรีย์แต่อาจเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาทางเคมี (Lipid oxidation)  จากการศึกษาของ Chen et al. (2012) พบว่า

ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร่ี และมีบทบาททางชีวภาพท่ี

ส าคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดออกซิเดชัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลอืด ซึ่งชนดิของแอนโทไซยานินใน 
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ภาพที่ 3 Germinated germinated rice after drying (3a) and germinated brown rice flour (3b) 
 

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง คือ malvidin และ cyanidin ในขณะท่ีข้าวกล้องไรซ์เบอร่ี คือ peonidin กับ cyanidin 

(Suttiarporn, 2016) 

จากการแปรรูปขนมถว้ยฟูโดยใช้แป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์แทนแป้งข้าวเจ้าพบว่าขนมถ้วยฟูจะ

มสีีแดงเข้มของแอนโทไซยานนิ (ภาพท่ี 4) มรีสหวานแต่เนื้อสัมผัสแนน่เหนยีวและหนา้ขนมไม่แตก จึงมกีารพัฒนาสูตร

โดยการปรับอัตราส่วนผสมของแป้งขา้วกล้องงอกหอมมะลแิดงอินทรีย์กับแป้งขา้วหอมมะลิอินทรีย์ 4 สูตรดังนี้ สูตรท่ี 

1  (100 : 0) สูตรท่ี 2 (75 : 25) สูตรท่ี 3 ( 50 : 50) และสูตรท่ี 4 (25 : 75) ซึ่งพบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับขนม

ถ้วยฟูสูตรท่ี 3 มากท่ีสุดท้ังในด้านสีและลักษณะปรากฏ (Table 1)  ท้ังนี้เนื่องมาจากในสูตรท่ี 4 เมื่อมีการใช้แป้งข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ในปริมาณมากจะท าให้สีของขนมถ้วยฟูมีสีชมพูอ่อนเกินไป (ภาพท่ี 5) ท าให้คะแนนการยอมรับใน

ด้านสีและลักษณะปรากฏลดลงและแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) กับสูตรท่ี 3 ในขณะท่ีสูตรท่ี 1 และ 

2 การยอมรับของผู้ทดสอบชิมลดลงตามปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากแป้งข้าว

กล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์เตรียมด้วยวิธีโม่แห้ง ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์จึงมีความ

หยาบของเม็ดแป้งเพิ่มขึ้นตามปริมาณ (ฐิติมาและวิภาวรรณ, 2557) และแป้งดังกล่าวมีปริมาณกากใย (crude fiber) 

สูงกว่ากว่าแป้งขา้วหอมมะลิอินทรีย์ (ผานิตและเสาวนีย์, 2555) จึงท าให้เนื้อขนมถ้วยฟูแน่น หน้าขนมไม่ฟู ผู้ทดสอบ

ชมิจึงให้การยอมรับนอ้ยกว่าและแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) จากสูตรท่ี 3 ในทุก ๆ ดา้น 

 

ภาพที่ 4   Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice 

3a 3b 
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จากการศกึษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑข์นมถว้ยฟูสูตรท่ีผู้ทดสอบชมิให้การยอมรับมากที่สุด (สูตรท่ี 3) 

พบวา่ผลิตภัณฑด์ังกลา่วมีอายกุารเก็บสูงสุดไม่เกิน 2 วัน  (ตารางที่ 2) ท้ังน้ีก็เน่ืองมาจากระยะเวลาการเก็บรักษาท่ี

นานขึ้นส่งผลตอ่สชีมพูของขนมถ้วยฟูท่ีจางลงและลกัษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งกระดา้งขึน้แต่ร่วนซยุไม่เกาะตดิกัน

สอดคล้องกับคา่ความแข็ง (Hardness) ท่ีเพิ่มขึ้นและค่าการเกาะติดกัน (Cohesiveness) ท่ีลดลงจากการวัดด้วยเครื่อง 

Texture Analyser (ตารางที ่3) โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียน้ า ซึ่งปริมาณความชืน้และค่าวอเตอร์แอคติวิต้ีของ

ผลิตภัณฑจ์ะมคี่าลดลงตามระยะเวลาในการเก็บท่ีนานขึน้ (ภาพท่ี 6)   
 

ตารางที ่1  Sensory Evaluation of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice 4 

treatments 

 

Attribute            Treatment 

1 

(100:0) 

2 

(75:25) 

3 

(50:50) 

4 

(25:75) 

Color 6.57 ± 1.23b 6.61 ± 1.05b 7.28 ± 1.13a 5.18 ± 1.33c 

Odor 6.37 ± 1.15b 6.42 ± 1.09b 7.39 ± 0.92a 7.41 ± 0.82a 

Taste 5.02 ± 1.27c 5.41 ± 1.24b 6.51 ± 1.27a 6.53 ± 1.43a 

Texture 5.15 ± 1.36c 5.48 ± 1.33b 6.35 ± 1.33a 6.38 ±1.25a 

Appearance 5.43 ± 1.26d 5.99 ± 1.12c 6.78 ± 1.22a 6.28 ± 1.17b 

Acceptability 5.44 ± 1.16c 5.87 ± 1.18b 6.66 ± 1.19a 6.53 ± 1.20a 

 

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5   Production of Ka-Nom Tuay-Fu  from Organic germinated red jasmine brown rice 4 Treatment of (5a) 

Treatment 1 (100 : 0), (5b) Treatment 2 (75 : 25), (5c) Treatment 3 (50 : 50) and (5d) Treatment 4 (25 : 75) 

5b 5c 5d 5a 

a 
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ตารางที ่2   Sensory Evaluation of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red jasmine brown rice 

treatment 3 after storage at 5-10 °C. 
 

Attribute  Storage time (days) 

0 1 2 3 

Color 6.81 ± 1.16a 6.61 ± 1.20a 6.37 ± 1.15b 5.83 ± 0.80c 

Odor 7.07 ± 1.10a 6.89 ± 0.90a 6.39 ± 1.36b 6.11 ± 0.95c 

Taste 6.86 ± 1.15a 6.69 ± 1.18a 6.01 ± 0.98b 5.36 ± 1.22c 

Texture 7.02 ± 1.13a 6.87 ± 1.05a 6.27 ± 1.37b 5.71 ± 0.97c 

Appearance 6.95 ± 1.09a 6.74 ± 1.21a 6.31 ± 1.10b 5.78 ± 1.14c 

Acceptability 7.02 ± 1.05a 6.87 ± 1.13a 6.27 ± 1.06b 5.71 ± 1.06c 

 

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05) 

ตารางที่ 3   Texture characteristics of Ka-Nom Tuay-Fu from from Organic germinated red jasmine brown rice 

treatment 3 after storage at 5-10 °C. 
 

Texture 

characteristics  

Storage time (days) 

0 1 2 3 

Hardness (g) 865.51 ± 134.91b 1014.38 ±158.23a 1104.48±221.41a 1120.48±290.08a 

Adhesiveness 

(g.sec) 

-123.10 ± 108.21c -80.92 ± 158.96bc -27.01± 26.98ab -16.526±15.06a 

Gumminess (g) 356.53 ± 87.89a 376.09±168.32a 382.93±137.86a 399.92±245.16a 

Chewiness(g) 201.38 ±54.33a 239.38±98.10a 250.33±121.92a 222.76±94.80a 

Springiness 

(sec/sec) 

0.58 ± 0.06a 0.59 ± 0.04a 0.58 ± 0.04a 0.58 ± 0.08a 

Cohesiveness 

(g.sec/g.sec) 

0.41 ± 0.10a 0.39 ± 0.10a 0.36 ± 0.09ab 0.32 ± 0.15b 

Resilience(g) 0.18 ± 0.04a 0.18 ± 0.05a 0.17± 0.04a 0.16 ± 0.06a 

 

Mean ± SD in the row with different superscripts are significantly different (p ≤ 0.05) 
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ภาพที่ 6 Moisture content (6 a) and water activity (6 b) of Ka-Nom Tuay-Fu from Organic germinated red 

jasmine brown rice treatment 3 after storage at 5-10 °C. 

สรุปผลการวิจัย 

ผลิตภัณฑข์นมถว้ยฟูจากข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมจ านวน 60 คน

มากที่สุดท้ังในดา้นสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม คือ สูตรท่ี 3 (50 : 50) 

ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้  แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงอินทรีย์ 270 กรัม แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 270 กรัม น้ าตาล

ทรายอินทรีย์ 270 กรัม ยสีต ์1 ¼ ชอ้นชา ไข่ขาวอินทรีย์ 3 ช้อนโต๊ะ กลิ่นมะลิ ¾ ช้อนชา น้ า 525 กรัมและผงฟู 4 ½ 

ช้อนชา โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณความชื้นร้อยละ 39.63 ± 0.99 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 0.91±0.01 และมีอายุ

การเก็บรักษา 2 วันท่ีอุณหภูมิ 5-10 ◦Cว้น 15 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์ คณะวิศวกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ี ให้การสนับสนุนการวิจัยและขอขอบคุณ สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีอนุเคราะห์สถานท่ีและเคร่ืองมือ

อุปกรณใ์นการท าวิจัย 

เอกสารอ้างอิง5 pt. 
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ผลของชนิดสารก่อโฟมต่อคุณภาพของซุปฟักทองผงอบแห้งแบบโฟมแมท 

Effect of foaming agents on quality of pumpkin soup powder using foam mat 

drying 

หทัยทิพย์ นิมติรเกียรตไิกล1 และตรสีินธุ์ โพธารส2* 

Hataitip Nimitkeatkai1 and Treesin Potaros2* 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้ศึกษาชนิดของสารกอ่โฟมท่ีเหมาะสมตอ่คุณภาพทางเคมีกายภาพของซุปฟักทองผงอบแห้งแบบ โฟ

มแมท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อฟักทองเศษเหลือจากการแคะเมล็ด โดยศึกษาผลของสารก่อโฟม 2 ชนิด ได้แก่ 

glyceryl monostearate (GMS), ไข่ขาวผง (egg albumin; EA) และการใช ้GMS ร่วมกับ EA (อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก) 

ในปริมาณร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก ตีป่ันซุปฟักทองให้เกิดโฟม ท าการวัดคุณสมบัติของโฟม ได้แก่ ความหนาแน่น 

และ overrun น าโฟมท่ีได้ไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก่อนน ามาวัดคุณภาพทางเคมีกายภาพ จากการ

ทดลองพบวา่ โฟมของซุปฟักทองท่ีใช ้GMS ร่วมกับ EA มคีวามหนาแนน่ต่ าและ overrun สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียด

และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อใช้สารก่อโฟมเพียงชนิดเดียวและชุดควบคุม (ไม่ใช้สารก่อโฟม) ดังนั้นการใช้สารก่อโฟม 

GMS ร่วมกับ EA ร้อยละ 0.5 จึงเหมาะสมในการผลิตซุปฟักทองผงอบแห้งแบบโฟมแมท  

ค าส าคัญ: ซุปฟักทองผง การอบแห้งแบบโฟมแมท สารกอ่โฟม ฟักทองเศษเหลอื 

                                                 
1 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 56000 
2 คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก 26120 
1 Department of Food Safety in Agri-Business, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao 56000. 
2 Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology, Srinakharinwirot University (Ongkharak), Nakhon Nayok 26120. 

*Corresponding author e-mail: treesin37@outlook.co.th 
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Abstract  

This study investigated the effect of foaming agent types on physicochemical qualities of foam dried 

pumpkin soup powder to add value to by-product from pumpkin seed production. Two types of foaming agents, 

including glyceryl monosterate (GMS), egg albumin (EA) and a combination of GMS with EA (the ratio of 1:1) 

were prepared in solution at 0.5% (w/w). Foaming agent mixed with pumpkin soup was whipped to foam 

before measured foam properties: foam density and overrun. Physicochemical properties of pumpkin soup 

powder were measured after air dried at 70 ºC. Pumpkin soup can be successfully foamed using 0.5% GMS 

combined with EA as foaming agents. The pumpkin soup foam had lower density and higher overrun, fine 

powder after grinded and higher yield than using one type of foaming agent and the control (no foaming agent). 

These results indicated that GMS combined with EA at 0.5% could be a useful foaming agent to produce 

pumpkin soup powder by foam mat drying method. 

Keywords: Pumpkin soup powder, foam mat drying, foaming agent, pumpkin by-product  

บทน า 

ฟักทอง (Pumpkin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita moschata Decne. จัดอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืช

ล้มลุกมีเถาเลื้อยไปตามดิน เนือ้ในมสีีเหลอืงอมสม้และเหลอืงอมเขียว เมล็ดมรูีปร่างคล้ายรูปไข่แบน ฟักทองเป็นผลไม้

ท่ีมีสรรพคุณทางยา และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น [1] 

ฟักทองสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะอ าเภอเมือง อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอ

แมใ่จ และอ าเภอภูซาง มกีารเพาะปลูกฟักทองเพื่อน าเมล็ดฟักทองไปจ าหนา่ยเป็นจ านวนมาก โดยหลังจากแคะเมล็ด

แลว้เนื้อฟักทองนัน้ไม่ได้ใช้ประโยชน ์บางรายจ าหน่ายเป็นอาหารสัตว ์โดยในแต่ละวันมีเนื้อฟักทองเศษเหลือประมาณ 

75 – 100 กิโลกรัม (จากการสัมภาษณ์ คุณชูศักดิ์ ศิริสุขกุล เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง เลขท่ี 110 หมู่ 2 บ้านโซ้ ต าบล

แมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา) 

การแปรรูปอาหารโดยวิธีการท าแห้งนั้นมีหลายวิธี เช่น การท า Spray drying แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะมีกลิ่น

คงเหลอืน้อยกวา่ร้อยละ 10 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ าลง ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพอาหาร

มากขึ้น [2] จึงมกีารน าวธีิการท าแห้งแบบโฟมแมท (Foam mat drying) มาใช ้โดยวธีิการนี้เร่ิมจากการน าอาหารเหลว

มาท าให้เข้มข้นเพื่อลดปริมาณน้ า ท าให้โฟมเกิดการคงตัวยิ่งขึ้น เติมสารท่ีก่อให้เกิดโฟมเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ 

ได้แก่ ท าให้เกิดโฟม และท าให้โฟมมีความแข็งแรง อาหารท่ีผ่านการท าให้เกิดโฟมแล้วจะถูกน ามาแผ่กระจายลงบน

ถาดและท าให้แห้งโดยใช้ลมร้อน จากนั้นบดเพื่อให้แผ่นโฟมแห้งเป็นผง การท าแห้งแบบโฟมแมทใช้อุณหภูมิในการ

อบแห้งไมสู่งนักจึงสามารถชว่ยรักษาสารให้กลิ่นในผลิตภัณฑ์ไว้ได้ [3] การท าแห้งแบบโฟมแมท จ าเป็นต้องเพิ่มพื้นท่ี

ผิวให้กับอาหารท่ีจะสัมผัสกับอากาศร้อน ซึ่งจะท าให้อัตราการท าแห้งสูงขึ้น อาหารบางอย่างไม่สามารถเกิดโฟมได้แม้

จะใชว้ธีิทางกลเขา้ชว่ย เช่น การกวน การตีป่ัน หรือบางชนิดเกิดโฟมแตอ่ยู่ได้ไม่นาน โฟมก็จะหายไปจึงต้องใช้สารเคมี

เข้าช่วย คือสารช่วยท าให้เกิดโฟม หรอืสารชว่ยท าให้โฟมคงตัว [4] 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาชนิดของสารก่อโฟมท่ีเหมาะสมในการอบแห้งแบบโฟมแมท เพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อ

ฟักทองท่ีเป็นเศษเหลอืจากการแคะเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ซุปฟักทองอบแห้ง ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถ

สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุม่วสิาหกิจชุมชนผู้แปรรูปและเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

น าสูตรซุปฟักทองท่ีเหมาะสมจากการทดลองเบือ้งต้นซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ฟักทอง หอมหัวใหญ่และ

เกลือ มาผลิตเป็นซุปฟักทองอบแห้งด้วยวิธีโฟมแมท ศึกษาชนิดของสารก่อโฟม คือ Glyceryl monostearate (GMS) 

และ ไข่ขาวผง (Egg albumin; EA) ท่ีท าให้โฟมซุปฟักทองมีความหนาแน่นต่ าท่ีสุดและมีการขึ้นฟูสูงท่ีสุด เติมสารก่อ

โฟม GMS, EA และสารผสม GMS ร่วมกับ EA โดยให้มีความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก วางแผนการทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ท าการทดลอง 3 ซ้ า น าสารละลายท่ีเตรียมได้แต่ละชนิดมาเติม

ลงในส่วนผสมซุปฟักทอง น าซุปฟักทองท่ีเตมิสารก่อโฟมไปตีให้เกิดโฟม เป็นเวลา 10 นาที ด้วยเคร่ืองผสมอาหารท่ีใช้

หัวตีรูปตะกร้อ (Kitchen Aid, Model 6000, USA) ท่ีความเร็วสูงสุด สังเกตุความสามารถในการเกิดโฟมและความคง

ตัวของโฟมท่ีได้ น าโฟมท่ีได้จากการตป่ัีนมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้ 

คุณสมบัตขิองโฟม 

1) ความหนาแนน่ 

น าโฟมซุปฟักทองบรรจุลงในกระบอกตวงท่ีทราบมวลแน่นอนให้เต็มและปราศจากโพรงอากาศภายในถ้วย 

เกลี่ยโฟมท่ีลน้บริเวณปากถ้วย จากนั้นชั่งน้ าหนักของโฟมท่ีอยูใ่นกระบอกตวงและค านวณตามสูตร ดังนี้ 

ความหนาแนน่ของโฟม (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) = น้ าหนักโฟม/ ปริมาตรถ้วย 

2) Overrun 

ชั่งน้ าหนักตอ่หน่วยปริมาตรของสว่นผสมก่อนตีโฟม และน้ าหนักต่อหนว่ยปริมาตรของโฟม จากสูตร 

Overrun (ร้อยละ) = (นน./หนว่ยปริมาตรของสว่นผสม – นน./หนว่ยปริมาตรของโฟม) x 100 

นน./หนว่ยปริมาตรของโฟม 

น าส่วนผสมท่ีได้จากการตีโฟมไปเกลี่ยบนถาดให้เป็นชั้นบางประมาณ 5 มิลลิเมตร ก่อนอบในตู้อบลมร้อน

โดยใชอุ้ณหภูม ิ70 องศาเซลเซียส นาน 5-6 ชั่วโมง หรือจนกว่าส่วนผสมจะแห้ง ท้ิงไวใ้ห้เย็นแลว้น าซุปฟักทองท่ีได้มา

บด และบรรจุในถุงฟอล์ยจนกว่าจะท าการตรวจสอบคุณภาพตอ่ไป 

คุณสมบัตขิองซุปฟักทองผง 

1) ค่าส ีวัดค่าสรีะบบ L* a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าส ีMinolta model CR-100 

2) ความชื้น (AOAC, 2000) 

3) ปริมาณน้ าอิสระ (aw) โดยใชเ้ครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ Rotronic model HygroLab C1 

4) ผลผลิตท่ีได้ (% Yield) โดยค านวณจากน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ผงท่ีได้ตอ่น้ าหนักโฟมท่ีใชอ้บ 
5) ความสามารถในการละลาย (Solubility) ดัดแปลงจากวธีิการของชนันท์ [2]  

6) ความสามารถในการกระจายตัว (Dispersibility) โดยวัดค่าการดูดกลนืแสง (OD520) ภายหลังการละลาย  
น าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาชนิดของสารก่อโฟม 2 ชนิด ได้แก่ Glyceryl monostearate (GMS), Egg albumin (EA) และสาร

ผสม GMS ร่วมกับ EA ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก ในการผลิตซุปฟักทองผงอบแห้งด้วยวิธีโฟมแมท ได้ผล

การทดลองดังตอ่ไปน้ี  
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ตารางที่ 1  ผลของชนดิสารท่ีกอ่ให้เกิดโฟมตอ่การเกิดโฟมของซุปฟักทอง 

ชนิดของสารก่อโฟม ลักษณะโฟม ความคงตัวของโฟมระหวา่งท าแห้ง 

Control ไมเ่กิดโฟม - 
0.5% GMS เกิดโฟมแตไ่มค่งตัว โฟมยุบตัว 

0.5% EA เกิดโฟมท่ีคงตัว โฟมยุบตัว 

0.5% GMS+EA เกิดโฟมท่ีคงตัว โฟมคงตัว 

 

เมื่อท าการตีป่ันส่วนผสมของซุปฟักทองท่ีมีสารก่อโฟมด้วยความเร็วสูงสุด พบว่า การใช้ GMS ร่วมกับ EA 

เป็นสารก่อโฟมท่ีท าให้เกิดโฟมได้ดี โฟมมีความคงตัวระหว่างท าแห้ง ส่วนการใช ้GMS และ EA เพยีงชนิดเดียว ช่วยให้

เกิดโฟม แต่โฟมท่ีได้มลีักษณะท่ีไม่คงตัวและยุบตัวในระหว่างท าแห้ง (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 2  ผลของชนดิสารท่ีกอ่ให้เกิดโฟมตอ่ความหนาแน่นและรอ้ยละการขยายตัวของโฟมซุปฟักทอง (Overrun) 

ชนิดของสารก่อโฟม ความหนาแนน่ (g.cm-3) Overrun (%) 

Control 0.98 + 0.01 a
 18.19 + 12.05c

 

0.5% GMS 0.94 + 0.02b
 63.69 + 24.84c

 

0.5% EA 0.76 + 0.02c
 212.35 + 23.86b

 

0.5% GMS+EA 0.57 + 0.03d
 415.93 + 39.59a

 

หมายเหต:ุ ตัวอักษร a-d ท่ีแตกต่างกันแสดงคา่ความแตกต่างของขอ้มูลในคอลัมม์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

คุณสมบัตทิางกายภาพของโฟมท่ีได้จากสารก่อโฟมแต่ละชนดิแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถติ ิ (P<0.05) 

(ตารางที่ 2) โดยมีความหนาแนน่ของโฟมสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.98 g.cm-3 เมื่อไมใ่ชส้ารกอ่ให้เกิดโฟม และต่ าท่ีสุดเท่ากับ 

0.57 g.cm-3   

 

ตารางที่ 3  ผลของชนดิสารท่ีก่อให้เกิดโฟมตอ่คุณสมบัตทิางกายภาพด้านสขีองซุปฟักทองผงอบแห้งโดยวธีิโฟมแมท 

ชนิดของสารก่อโฟม ความสวา่ง (L*) ความเป็นสแีดง (a*) ความเป็นสเีหลอืง (b*) 

Control 68.71 + 1.45 11.31 + 0.94 40.27 + 1.80 

0.5% GMS 71.01 + 0.94 10.67 + 1.22 42.63 + 2.14 

0.5% EA 70.09 + 5.27 10.77 + 2.83 40.50 + 2.60 

0.5% GMS+EA 73.50 + 4.30 10.12 + 1.92 44.28 + 2.47 

 

เมื่อน าโฟมท่ีได้หลังจากการตีป่ันมาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนตัวอยา่งแห้งสนิทแล้วบดเป็นผง 

น าซุปฟักทองผงท่ีได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพด้านสี ดังตารางท่ี 3 พบว่า ชนิดของสารก่อโฟมไม่มีผลต่อ

คุณสมบัติทางกายภาพด้านสี (P>0.05) อย่างไรก็ตามค่าความสว่างของซุปฟักทองผงอบแห้งมีค่าต่ าท่ีสุดเท่ากับ 

68.71 เมื่อไม่ใช้สารก่อโฟมในชุดควบคุม ในขณะท่ีการใช้สารก่อโฟม GMS ร่วมกับ EA ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงท่ีมีค่า

ความสว่างสูงท่ีสุดเท่ากับ 73.50 ค่าความเป็นสีแดงต่ าท่ีสุดเท่ากับ 10.12 และค่าความเป็นสีเหลืองสูงท่ีสุดเท่ากับ 

44.28  
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ตารางที่ 4  ผลของชนดิสารท่ีกอ่ให้เกิดโฟมตอ่ปริมาณน้ าอิสระและความชื้นของซุปฟักทองผงอบแห้งโดยวิธีโฟมแมท 

ชนิดของสารก่อโฟม ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ปริมาณความชื้น (%) 

Control 0.37 + 0.01 6.83 + 0.29 

0.5% GMS 0.36 + 0.02 6.83 + 1.53 

0.5% EA 0.36 + 0.03 5.83 + 0.29 

0.5% GMS+EA 0.35 + 0.02 5.33 + 1.15 

 

จากตารางท่ี 4 ซึ่งแสดงค่าปริมาณน้ าอิสระและความชื้นของซุปฟักทองผงแห้ง ท่ีใช้สารก่อโฟมชนิดต่าง  ๆ 

พบวา่ปริมาณน้ าอิสระ (aw) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.35-0.37 ซึ่งไม่แตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับค่าความชื้น 

เมื่อใชส้ารกอ่โฟมตา่งชนิดกัน ไม่มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคา่อยู่ระหว่างร้อยละ 5.33-6.83  

 

ตารางที่ 5  ผลของชนดิสารท่ีก่อให้เกิดโฟมตอ่ความสามารถในการละลาย (Solubility) การกระจายตัว (Dispersibility) 

และผลผลิตท่ีได้ (Yield) ของซุปฟักทองผงอบแห้ง 

ชนิดของสารก่อโฟม Solubility (%) Dispersibility (%) Yield (%) 

Control 71.33 + 4.00 1.01 + 0.27 6.45 + 2.89b
 

0.5% GMS 75.23 + 2.35 1.24 + 0.80 10.27 + 0.58ab
 

0.5% EA 63.98 + 6.35 0.71 + 0.14 10.79 + 2.15ab
 

0.5% GMS+EA 75.31 + 5.47 1.24 + 0.47 13.27 + 2.99a
 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ท่ีแตกต่างกันแสดงค่าความแตกตา่งของขอ้มูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

ส าหรับความสามารถในการละลายและกระจายตัวของซุปฟักทองผง อยู่ในช่วงร้อยละ 63.98-75.31 และ 

0.71-1.24 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อใช้สารก่อโฟมต่างชนิดกันดัง

ตารางที่ 5 

ด้านความสามารถในการกระจายตัวในน้ าของซุปฟักทองผงท่ีค่า Optical density (OD) 520 นาโนเมตร จาก

การทดลอง พบว่า ค่า OD ท่ีวัดได้ของซุปฟักทองผงที่ใชส้ารกอ่โฟมผสมระหว่าง GMS ร่วมกับ EA มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 

1.24 สอดคล้องกับความสามารถในการละลายเท่ากับร้อยละ 75.31 ซึ่งสูงกว่าชุดทดลองอื่นเชน่กัน 

 การใช้สารก่อโฟมมีผลต่อผลผลิตของซุปฟักทองผงท่ีได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะเมื่อใช้

สารกอ่โฟม GMS ร่วมกับ EA จะท าให้ได้ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 13.27 ซึ่งสูงกว่าเมื่อใชส้ารกอ่โฟมเพียงชนิดเดียว และ

เมื่อไม่ใชส้ารกอ่โฟมตามล าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองพบว่า GMS ท าให้ได้โฟมท่ีมีองค์ประกอบของโมโนกลีเซอไรด์จะเกิดการยุบตัวเร็วกว่า 

โฟมของไข่ขาว เนื่องจาก GMS มีลักษณะเป็นไข ละลายน้ ายาก ซึ่งจะไปขัดขวางการเกิดอันตรกิริยาระหว่างน้ ากับ

อากาศ เช่นเดียวกับการทดลองในสารละลายน้ าเวย์ท่ีเติม GMS แล้วน าไปตีป่ันพบว่าจะเกิดฟองน้อยมาก เมื่อหยุด

การตีป่ันฟองนั้นจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถน าไปวัดคุณสมบัติได้ [5] อย่างไรก็ตามในการผลิตโจ๊กข้าว

กล้องงอกกึ่งส าเร็จรูปด้วยวิธีโฟมแมท พบวา่สารก่อโฟมท่ีเหมาะสมคือ GMS ร้อยละ 0.5 เนื่องจากให้โฟมท่ีมีความคง
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ตัวสูง มีความหนาแน่นต่ าและ overrun สูง ให้โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งส าเร็จรูปท่ีใช้ระยะเวลาการคืนตัวสั้น [6] ในขณะ

ท่ีชนันท์ (2545) พบว่า egg albumin เพียงชนิดเดียวไม่สามารถท าให้ส่วนผสมน้ าล าไยเกิดโฟมท่ีคงตัวได้ แม้จะใช้

ปริมาณสารละลายสูงถึงร้อยละ 42 โดยน้ าหนัก โฟมก็ยังมคีวามคงตัวท่ีต่ ามาก  

 เมื่อใชส้ารกอ่โฟม GMS ร่วมกับ EA ท าให้โฟมซุปฟักทองสามารถดักหรืออุม้อากาศได้มากขึน้ ซึ่งจะแปรผกผัน

กับคา่ overrun ท่ีมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 415.93 โฟมท่ีมีความหนาแน่นต่ าจะช่วยเร่งการก าจัดน้ าออกในระหว่าง

การท าแห้ง เนื่องจากมีพื้นท่ีผิวท่ีมากกวา่ โดยโฟมท่ีสามารถน ามาอบแห้งได้นั้น ควรมีความหนาแน่นในช่วง 0.3-0.6 

กรัมตอ่ลูกบาศก์เซนติเมตร [7] 

 การตีป่ันซุปฟักทองโดยไม่มีการเติมสารก่อโฟมในชุดควบคุม ท าให้โฟมของซุปฟักทองมีค่าความหนาแน่นอยู่

ระหว่าง 0.98 ถึง 1.00 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ทั้งนี้เพราะไม่มีสารท่ีจะท าหน้าที่เชื่อมฟองอากาศและของเหลวใน

ซุปฟักทอง ให้อยูร่่วมกันในลักษณะท่ีเป็นโฟมได้ เมื่อน ามาผ่านการท าแห้งแบบถาด มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เป็นเกร็ด มี

สีไมส่ม่ าเสมอ ในขณะท่ีการใส่สารก่อโฟมจะช่วยให้ซุปฟักทองผงท่ีได้มีลักษณะโปร่ง เปราะ สามารถแตกเป็นผงเล็ก ๆ 

ได้ ซึ่งการท าแห้งแบบโฟมแมทจะชว่ยเพิ่มอัตราการท าแห้งของอาหาร เพราะโครงสร้างของโฟมท่ีมีรูพรุน ท าให้พื้นท่ีผิว

เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้น้ าระเหยไดง้่ายและเร็วขึน้ [8] สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมาและคณะ [3] ท่ีพบว่าการใช้สารก่อ

โฟมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ให้ผลดีมากกว่าการใช้สารท่ีก่อให้เกิดโฟมเดี่ยว เนื่องจากการเสริมประสิทธิภาพของสารท่ี

ก่อให้เกิดโฟมท้ังสองร่วมกัน ดังนั้นในระหว่างกระบวนการท าแห้ง โฟมท่ีไม่คงตัวอาจมีโฟมบางส่วนยุบตัวลงมาและ

เหนยีวตดิถาดอบ เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณผลผลิต [3, 9]  

 ดังนั้นซุปฟักทองผงสามารถผลิตได้ด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท เมื่อใช้สารก่อโฟม ช่วยในกระบวนการตี

ป่ันกอ่นน าไปท าแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยสารก่อโฟมท่ีเหมาะสมส าหรับซุปฟักทองผงคือ GMS ร่วมกับ 

EA ซึ่งท าให้ได้โฟมท่ีมีความหนาแน่นต่ าและ overrun สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียดและให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อใช้สารก่อ

โฟมเพยีงชนดิเดียวและไม่ใชส้ารกอ่โฟม 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าชาพาสเจอรไ์รส์จากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ 

Product Development of Pasteurized Tea from Broken Riceberry Rice  

เฉลิมพล  ถนอมวงค์1* จุฑามาศ  ถิระสาโรช1 อรุณโรจน์ สอนไว1 และณัฐณิชา พุฒแก้ว1 

Chalermpol Thanomwong1*, Jutamas Tirasarot1, Arunrot Sorwai1 and Natnicha Phutkaeo1 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑน์้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร่ีโดยการส ารวจตลาดเบื้องต้นท่ีซุปเปอร์มาเกต

จ านวน 7 แห่ง พบ น้ าชาพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีส่วนผสมของข้าวจ านวน 2 รสชาติ ได้แก่ รสข้าวญี่ปุ่น และจมูกข้าวญี่ปุ่น 

การส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 16-30 ปี จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคต้องการ

น้ าชาพาสเจอร์ไรสท่ี์มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบวา่ สูตรที่เหมาะสมมี น้ าชา น้ าตาลทราย 

และกรดซิตริก ร้อยละ 94.3, 5.66 และ 0.04 ตามล าดับ ผลิตโดยคั่วปลายขา้วไรซ์เบอร่ีท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ าอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 นาที กรอง เติมน้ าตาลทรายและกรดซิตริก ให้

ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร่ี มีแอนโทไซยา

นิน 61.99 มิลลกิรัม/ลิตร โพลฟีีนอลโดยรวม 165.31 มลิลกิรัม/ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 

48.62 จ านวนจุลนิทรีย์ท้ังหมด และ จ านวนยสีต ์รา น้อยกวา่ 1.0 x 102 โคโลนีต่อกรัม น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลาย

ข้าวไรซ์เบอร่ีได้ความชอบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6.60) และสามารถเก็บได้ 3 วันท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียสในขวดโพลีเอทธิลนีเทเรฟทาเลต (PET) 

ค าส าคัญ: ข้าวไรซ์เบอร่ี ปลายขา้ว แอนโทไซยานิน  
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Abstract  

 Development of pasteurized tea from broken riceberry rice was started from marketing survey at 7 

supermarkets in Phitsanulok. It was found 2 products (Genmai flavor and Japanese rice germ flavor). The 

consumer ‘s attitudes was obtained by survey among target consumers age 16-30 years old from 100 persons, 

the most consumers consumed high antioxidant activities pasteurized tea from broken riceberry rice. The 

optimum formulation of pasteurized tea consisted of broken riceberry rice solution 94.30 %, sugar 5.66 and 

citric acid 0.04 %. Processing steps to produce pasteurized tea from broken riceberry rice involved roasting 

broken riceberry rice 60 oC for 10 minutes, soaking in hot water (650C) for 35 minutes, filtering, filling sugar and 

citric acid and boiling at 62 oC for 30 minutes. Characteristics of pasteurized tea from broken riceberry rice 

showed that anthocyanin contents were 61.99 mg/l, total polyphenol contents were 165.31 mg/l and antioxidant 

activities were 48.62 %. The microbial loads of total counts, yeast and mold were less than 1.0 x 102 CFU/g. 

The pasteurized tea from broken riceberry rice was rated as like slightly (6.60) for the overall liking and could be 

stored for 3 days at 40C in polyethylene terephthalate bottle (PET). 

Keywords: Riceberry Rice, Broken Rice, Anthocyanin  

บทน า 

 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีค่าดัชนีน้ าตาลปานกลาง  62 มีปริมาณอะไมโลส 

(amylose) 15.6 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุเหล็ก 13-18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณธาตุสังกะสี 31.9 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม โอเมก้า3 25.51 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม วิตามินอี 678 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม โฟเลต48.1 ไมโครกรัมต่อ 

100 กรัม เบต้า-แคโรทีน 63 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม โพลีฟีนอล 113.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แทนนิน 89.33 

มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แกมมาโอไรซานอล 462 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม ในส่วนของสีม่วงเข้มท่ีพบในข้าวไรซ์เบอร่ี 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็น "สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)" ซึ่งก็คือรงค์วัตถุหรือสารสี 

สามารถละลายน้ าได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ (flavonoid) หรอืสาร "ตา้นอนุมูลอิสระ" ที่มปีระสิทธิภาพสูง 

จากข้อมูลทางโภชนาการนับได้ว่าข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นข้าวท่ีมีศักยภาพในการน ามาแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหารสูง 

เชน่ การผลิตผลิตภัณฑอ์าหารจากแปง้ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์ร่ี รวมท้ังขนมขบเคีย้วตา่ง ๆ 

 กรรมวธีิการสีขา้ว  โดยขัน้ตอนการสขี้าวของโรงสีขา้ว จะแบง่ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  

1. การท าความสะอาด เป็นการแยกเอาสิ่งเจือปน อาทิ เศษฟาง ข้าวลีบ เศษดิน และฝุ่นออกไปและยังมี  

การคัดแยกเมล็ดขา้วเปลอืกท่ีมีขนาดเล็กออกไปด้วย โดยให้ขา้วเปลอืกผ่านตะแกรงท่ีมีรูขนาดตา่ง ๆ กันและใชล้มเป่า

จากพัดลมช่วยในการแยกสิ่งเจือปนออกไป 

2. การกะเทาะข้าวเปลือก ข้าวเปลือกท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้ว จะผ่านไปยังเคร่ืองกะเทาะข้าวเปลือก  

ซึ่งจะกะเทาะข้าวเปลอืกข้าวออกกลายเป็นขา้วกล้อง 

3. การคัดแยก ข้าวกล้องจะไหลผ่านไปยังส่วนท่ีจะท าหน้าท่ีคัดแยกข้าวเปลือก และ ข้าวกล้องออกจากกัน

ข้าวเปลือกท่ีแยกออกมาจะผ่านกลับไปยังเคร่ืองกะเทาะเปลือกอีกคร้ัง เพื่อการกะเทาะซ้ า ส่วนข้าวกล้องท่ีได้จะถูก

ส่งไปยังส่วนขัดขา้วขาวเพื่อขัดเป็นขา้วสารท่ีมี ความขาวตามตอ้งการ 
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4. คัดแยกท าเป็นเปอร์เซ็นต์ ข้าวสารท่ีขัดได้ความขาวตามต้องการแล้ว จะถูกน าไปท าการคัดแยกเอาต้นข้าว

และปลายขา้วออกจากกัน 

 จากกรรมวิธีการข้างต้น เมื่อข้าวไรซ์เบอร์ร่ีใช้เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก พบว่าได้ปริมาณข้าวกล้องเต็มเมล็ด  

ร้อยละ 67 – 71 (สวทช, 2558) แสดงว่ายังคงมีปลายข้าวหลงเหลืออยู่จ านวนหนึ่งจากกระบวนการผลิต ดังนั้น

นอกจากการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพแล้ว (โดยให้มีปริมาณของข้าวหักหรือปลายข้าวน้อย

ท่ีสุด) การเพิ่มมูลคา่ให้แกป่ลายขา้วหรือข้าวหักโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า และคุณค่าทางโภชนาการสูง

นัน้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตข้าว โดยสามารถน าผลิตผลราคาต่ ามา

ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การแปรรูปเป็นชาข้าว ซึ่ง ชาเป็นเคร่ืองดื่มท่ีเก่าแก่ของ

โลกแพร่หลายมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวจีนเป็นชาติแรกท่ีรู้จักดื่มชา และมีการน าไปใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม 

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 นอกจากนี้ในประเทศไทย ชา ยังเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 รองจาก

น้ าเปล่า ชาเขียวเป็นชาที่ไมไ่ด้ผ่านขัน้ตอนการหมัก สีคอ่นข้างเขียวและมสีีเหลอืงเล็กน้อย ท าโดยเลอืกใบอ่อน ผึ่งไว้ให้

แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วคั่วในกระทะใบใหญ่ ใชไ้ฟอ่อน คั่วกลับไปกลับมาจนใบชาแห้ง หรือจะใชเ้ตาอบก็ได้ ชาด า คือ ชา

ท่ีผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนการท าเหมือนชาเขียว แต่จะได้ชาท่ีมีสีและรสเข้ม คนไทยเรียกว่า ชาฝร่ัง 

ชาวตะวันตกเรียกว่า Black tea ตอ่มามีการน าพืชชนิดอ่ืน เช่น ใบหมอ่น ใบเตย ว่านหางวา่นจระเข้ ดอกค าฝอย มาท า

เคร่ืองดื่มเช่นเดียวกับใบชา จึงใช้ค าว่า “ชา” น าหน้าชื่อพืชนั้น ๆ อาทิเช่น ชาใบหม่อน ชาใบเตย ชาดอกค าฝอย เป็น

ตน้ จัดเป็นชาสมุนไพร ส าหรับข้าวและธัญพืชก็มีการน ามาท าชาและจัดเป็นชาสมุนไพรเช่นกัน ได้แก่ ชาเขียวจากต้น

อ่อนข้าวหอมนิล ชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวสาลี ชาเขียวจากใบอ่อนข้าวบาร์เลย์ ชาข้าวบาร์เลย์ ชาข้าวลืมผัว เป็นต้น 

เนื่องจากในใบขา้ว เมล็ดข้าวและธัญพชืเหลา่นีต้า่งก็มีสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่ร่างกายหลายชนดิ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการผลิตชาข้าว จากวัตถุดิบตั้งแต่ต้นปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ซึ่ง

พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว ท้ังในส่วนของวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร เป็นต้น อีกท้ังยังมีข้อ

ได้เปรียบคือมสีารแอนตอีอกซิแดนท์ ได้แก่ แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งจะได้ท าการศึกษาถึง กรรมวิธีการผลิต

น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ าชาข้าวพาส

เจอร์ไรส์ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชาข้าวท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาปริมาณสารส าคัญในน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวหอมนลิ 

2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของน้ าตาลและกรดท่ีมีผลต่อคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

3. เพื่อประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

4. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ าชาพาสเจอร์ไรส ์

อุปกรณ์และวิธีการวจิัย 

วัตถุดิบ 

1) ปลายขา้วไรซ์เบอร่ี  2) น้ าสะอาด 

 3) น้ าตาลทรายขาว ตรา ลิน 4) กรดซิตริก เกรดอาหาร จาก บริษัท ท.ีเค. ไซเอ็นทีฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
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เครื่องมอือุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 1) ตูอ้บลมร้อน รุ่น LDO-150 F ย่ีห้อ Lab tech ประเทศเกาหลี 

 2) เครื่องวัดค่าสี Hunter Lab รุ่น Hunter Lab Colorflex 4510 ยี่ห้อ Colorflex® ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3) เครื่องช่ังทศนิยม 4 ต าแหนง่ รุน่ MA40-000V2 ยี่ห้อ Sartorius ประเทศเยอรมันนี 

 4) เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี (Water Activity) Aqualab รุ่น Model Series 3Te ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

 1) สารเคมีส าหรับการวเิคราะห์และอาหารเลีย้งเชื้อ จาก บริษัท ท.ีเค. ไซเอ็นทีฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด 

 

วิธีการวิจัย 

ตอนที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้ าชาพาสเจอร์ไรส์และตรวจสอบ

คุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ในท้องตลาด 

 1.1 การส ารวจตลาดเบือ้งต้น 

  1.1.1 การส ารวจการตลาดเบื้องต้น โดยการสังเกตและจดบันทึกน้ าชาข้าวพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีส่วนผสม

ของข้าว ท่ีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาเกต และร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ ใช้เป็นข้อมูล

เบือ้งต้นส าหรับการออกแบบสอบถามในการส ารวจความตอ้งการของผู้บริโภค 

  1.1.2 การส ารวจพฤติกรรมและความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

  การส ารวจพฤติกรรมและความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ าชาพาสเจอร์ไรส ์โดยใชแ้บบสอบถาม กับ

บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุ 16-30 ปี ท่ีดื่มน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 100 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการดา้นคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส ์ที่จะใช้เป็นต้นแบบและหาแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้

ในการพัฒนาน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 1.2 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

  ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองดื่ม เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์

คุณลักษณะท่ีท าการตรวจสอบได้แก่ 

  - ความขุ่นใสโดยใช ้spectrophotometer 

  - ปริมาณกรดท้ังหมดโดยการไตเตรท 

  - ปริมาณน้ าตาลท้ังหมดโดยการไตเตรท 

 

ตอนที่ 2 การศึกษากรรมวธิีการผลิตน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

  น าตัวอยา่งปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท าการคัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้ า เพ่ือล้างคราบฝุ่น และสิ่งสกปรกท่ีปน

มาให้สะอาด น ามาผึ่งลมให้แห้งสะเด็ดน้ าพอหมาด ๆ อบไล่ความชื้นในตู้อบลมร้อน เก็บในถุงพลาสติกปิดผนึก และ

เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 2.2 ตรวจสอบทางเคมขีองปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

  - วเิคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช ้spectrophotometer ด้วยวิธี pH  Differential method (พัชรา

ภรณ์และคณะ, 2556) 

 2.3 ศกึษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 
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  จัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Factorial 32  in Completely 

Randomized Design : Factorial 32  in CRD) จ านวน 3 ซ้ า โดยการศกึษา 

  ปัจจัยท่ี 1 : ระยะเวลาในการคั่ว 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 15 นาท ี

  ปัจจัยท่ี 2 : ขนาดของขา้ว 2 ระดับ ได้แก่  บดหยาบ (1 วนิาที) บดละเอยีด (5 วนิาที) และ ไมบ่ด 

  รวมสิ่งทดลองท้ังหมด 9 สิ่งทดลอง โดยกรรมวิธีการดังภาพท่ี 1 ตัวอย่างน้ าชาท่ีได้ถูกน าไปวิเคราะห์

ดังนี้ 

- ค่าสี (L* , c* , h*) ด้วยเครื่อง Hunter Lab 

  - ความขุ่นใสโดยใช ้spectrophotrometer 

  - ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ด้วยเครื่องเครื่อง Hand Refractometer 

  - วเิคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช ้spectrophotometer ด้วยวิธี pH  Differential method (พัชรา

ภรณ์และคณะ, 2556) 

  - ปริมาณสารประกอบโพลฟีีนอลโดยรวม(Total phenol)(Lakenbrink et al., 2000) 

  - ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ(Antioxidant activity) (Miller,1971) 

  พิจารณาจากผลการศึกษาท้ังหมดเพื่อคัดเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตน้ าชาพาสเจอร์ไรส์

จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในขั้นตอนต่อไป 

ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

 

คัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้ าท าความสะอาด พึ่งลมให้แหง้ 

 

อบไล่ความช้ืน 

 

เก็บในถุงพลาสตกิปดิผนกึ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 

คั่วปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที 

 

บด 2 ระดับ  บดหยาบ (1 วินาที) บดละเอียด (5 วนิาที ) และไมบ่ด 

 

น าไปสกัด โดยแชใ่นน้ าท่ีอุณหภมู ิ65 องศาเซลเซียส นาน 35 นาที 

 

กรองด้วยกระดาษกรองเพื่อแยกกากชา 

 

เก็บตัวอยา่งชาท่ี -18 องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 1  กรรมวธีิการผลิตน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

    ที่มา : ดัดแปลงจาก เพ็ญพชิญา ( 2558) และ ควพร (2553) 
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ตอนที่ 3 การพัฒนาสูตรน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

 3.1 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

  ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองดื่ม เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์

คุณลักษณะท่ีท าการตรวจสอบ ได้แก่ ความขุ่นใส ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลท้ังหมด 

 3.2 การพัฒนารสชาติของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวหอมนลิ 

  3.2.1 ศึกษาปริมาณน้ าตาลท่ีเหมาะสมท่ีมีผลต่อคุณภาพของน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีพาสเจอร์ไรส์ 

  น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี โดยผลิตตามสภาวะท่ีผ่านการคัดเลือกใน ตอนท่ี  2 เติม

น้ าตาลตามแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จ านวน 3 ซ้ า โดยศึกษา

ปริมาณน้ าตาล 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 4, 6 และ 8 น าตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทาง

กายภาพ เหมอืนกับ ข้อ 2.3 และการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point hedonic scale ร่วมกับวิธี Just About 

Right วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้วิธี Duncan’s new 

multiple range test(DMRT) เพื่อคัดเลอืกสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับขั้นตอนต่อไป 

  3.2.2 ศกึษาปริมาณกรดซิตริกท่ีเหมาะสมท่ีมผีลตอ่คุณภาพของน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีพาสเจอร์ไรส ์ 

น้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี โดยผลิตตามสภาวะที่ผ่านการคัดเลอืกในตอนท่ี 3.2.1 เตมิกรดซิตริกตาม

แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จ านวน 3 ซ้ า โดยศึกษาปริมาณกรด

ซิตริก 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.02, 0.04 และ 0.06 น าตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทาง

กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสเหมอืนข้อ 3.2.1  
 

ตอนที่ 4 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

4.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในระหว่างการเก็บรักษา

เลอืกสูตรท่ีดท่ีีสุดจากตอนท่ี 3 น าไปพาสเจอร์ไรส ์ที่ 62 องศาเซลเซียส นาน 30 นาท ีบรรจุใส่บรรจุใส่ขวดโพลีเอทธิ

ลีนเทเรฟทาเลต (ขวด PET) รอให้เย็น เก็บไวท่ี้ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น าตัวอย่างไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคม ีคุณสมบัตทิางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ ในวันเร่ิมผลิต วันท่ี 3 และวันท่ี 7 หลังการผลิต ดังนี้ 

- ค่าสี (L*, c*, h*) ด้วยเคร่ือง Hunter Lab 

- วเิคราะห์ปริมาณแอนโทรไซยานินโดยใช้ spectrophotometer ด้วยวิธี pH  Differential method  

- ปริมาณสารประกอบโพลฟีีนอลโดยรวม(Total phenol)  

- ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ(Antioxidant activity) 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด 

- ปริมาณยีสตแ์ละรา 

ผลและวิจารณ์ 

ตอนที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อน้ าชาพาสเจอร์ไรส์และตรวจสอบ

คุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ในท้องตลาด 

 1.1 การส ารวจตลาดเบือ้งต้น 

1.1.1 การส ารวจการตลาดเบื้องต้น โดยการสังเกตและจดบันทึกน้ าชาข้าวพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีส่วนผสม

ของขา้ว ที่วางจ าหนา่ยในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาเกต และร้านสะดวกซือ้ในจังหวัดพษิณุโลก รวม 7 แห่งได้แก่ บ๊ิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา พษิณุโลก เทสโก้ โลตัส สาขา โคกช้าง และ ท่าทอง พิษณุโลก ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา เซ็นทรัล 
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พลาซ่า พษิณุโลก 7-11 มนิ ิบิ๊กซี และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพลส สาขา บ้านกร่าง พิษณุโลก พบวา่ น้ าชาข้าวพาสเจอร์

ไรส์ท่ีมีส่วนผสมของข้าวมีจ าหน่ายในท้องตลาดโดย 2 ผู้ประกอบการ ซึ่งท าการผลิตในรูปของน้ าชาเขียวดังแสดง

รายละเอยีดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของน้ าชาพาสเจอร์ไรสท่ี์มีสว่นผสมของข้าวท่ีมีจ าหนา่ยในจังหวัดพษิณุโลก 

ผู้ประกอบการ รสชาติ ภาชนะบรรจุ ขนาด (ml) 

A ข้าวญี่ปุ่น - กล่องเต็ดตรา แพค้ 250 

  - ขวดพลาสตกิ Polyethylene Terephthalate 380, 500 

B จมูกข้าวญี่ปุ่น - ขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate 420 
 

1.1.2 น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้กับแบบสอบถามเพ่ือส ารวจพฤติกรรมและความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ า

ชาพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบสอบถาม กับบุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุ 16-30 ปี และดื่มน้ าชาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

จ านวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้าน

ลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ ท่ีจะใช้เป็นต้นแบบและหาแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาน้ าชาพาสเจอร์

ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี จากแบบสอบถาม พบวา่ ผู้บริโภคตอ้งการให้น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร่ี 

มีสารต้านอนุมูลอิสระหลงเหลืออยู่ และมีลักษณะใส ซึ่งผู้บริโภคให้ข้อเสนอหลาย ๆ เหตุผลว่า อยากให้ลดความ

เปรีย้วลง ลดตะกอน เพ่ิมความหวาน และเพ่ิมความหอมของขา้ว 

 1.2 การตรวจสอบคุณลักษณะของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

 ผลการตรวจสอบคุณลักษณะเบื้องต้นของน้ าชาจากท้องตลาดดังตารางท่ี 3 พบว่า ความขุ่นใสอยู่ในช่วงร้อย

ละ 0.047-0.062 ปริมาณกรดอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.02 ปริมาณน้ าตาลรีดวิซ์อยู่ในช่วงร้อยละ 6.16-6.20 และ ปริมาณ

น้ าตาลท้ังหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 6.82-6.95 น าข้อมูลดังกล่าวไปท าการพัฒนาปรับปรุงกับน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จาก

ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เพื่อให้มลีักษณะท่ีใกล้เคียงกับท้องตลาดมากท่ีสุด 
 

ตอนที่ 2 การศึกษากรรมวธิีการผลิตน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 2.1 การเตรียมตัวอย่าง ตัวอย่างปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท าการคัดแยกสิ่งสกปรก ล้างน้ า เพื่อล้างคราบฝุ่น และ

สิ่งสกปรกท่ีปนมาให้สะอาดอย่างน้อย 1 คร้ัง แล้วน ามาผึ่งลมให้แห้งสะเด็ดน้ าพอหมาด ๆ อบไล่ความชื้นในตู้อบลม

ร้อน เก็บในถุงพลาสตกิปดิผนึก และเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส าหรับตรวจในขัน้ตอนต่อไป 

 2.2 ตรวจสอบคุณสมบัตทิางกายภาพ และทางเคมีของปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 คุณสมบัตทิางเคมแีละกายภาพบางประการปลายขา้วของปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

คุณสมบัต ิ  

ค่าสี L* 24.19 ± 0.19 

ค่าส ีC* 2.80 ± 0.25 

ค่าสี h* 20.70 ± 5.22 

ปริมาณสารแอนโทไซยานนิ (mg/100g) 80.30 ± 33.78 

ปริมาณสารประกอบโพลฟีีนอลโดยรวม (mg GAE/100g) 193.44 ± 11.7 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (%) 82.20 ± 2.33 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±SD จากการทดลอง 3 ซ้ า 
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 ปริมาณสารแอนโทไซยานนิของปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีค่าเท่ากับ 80.30 ± 33.78 mg/100g พบว่าปริมาณสาร

แอนโทไซยานินใกล้เคียงกับงานวิจัยของ กลยุทธ์และคณะ (2559)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเสริม

โภชนาการกึ่งส าเร็จรูปท่ีมีสารแอนโทไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ มีปริมาณสารแอนโทไซยานินอยู่ท่ี 

112.08 mg/100g ความแตกต่างของปริมาณสารแอนโทไซยานินเกิดจากการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูกาล ใช้สัดส่วนปลาย

ข้าวท่ีแตกต่างกันและการเก็บรักษาท่ีสภาวะแตกต่างกัน (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2553 ; Cabrita et 

al., 2000) ปริมาณฟีนอลิกโดยรวมมีค่าเท่ากับ 193.44 ± 11.7 mg GAE/100g ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อมรรัตน ์

(2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อ

สุขภาพมีคา่เท่ากับ 143.15 mg GAE/100g โดยผลท่ีได้อาจเกิดจากส่วนของปลายขา้วท่ีใชฤ้ดูการเก็บเกี่ยวข้าวและการ

เก็บรักษา ส่วนความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ มีค่าร้อยละ 82.20 ± 2.33 เนื่องจากความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระโดยการฟอกสีของเบต้าแคโรทีน เป็นการตรวจวัด ประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือขัดขวางการฟอกสีบีต้า

แคโรทีนของอนุมูลอสิระที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนกับกรดลิโนเลอิค และทดสอบประสิทธิภาพของสารแอนติออก

ซิแดนท์ได้ท้ังสารแอนติออกซิแดนท์ท่ีชอบน้ า และสาร แอนติออกซิแดนท์ท่ีไม่ชอบน้ า เนื่องจากสภาวะของการ 

ทดลองนี้อยู่ในลักษณะของอิมัลชัน ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของอมรรัตน์ (2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลาย

ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูล

อสิระอยู่ร้อยละ 82.50 

 2.3 ศกึษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

 ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดและการคั่วท่ีสภาวะต่าง ๆ จะมีลักษณะปรากฏแตกต่างกัน ดังภาพท่ี 2 โดย

ท่ี เมื่อปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีผ่านการบดจะมีขนาดท่ีเล็กลงตามระยะเวลาการบดกล่าวคือเมื่อใช้เวลาในการบดนานขึ้น

ขนาดของปลายข้าวจะเล็กลง และเมื่อท าการเพิ่มเวลาในการคั่วความชื้นในปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจะลดน้อยลง ท าให้

สามารถบดได้ง่ายขึ้นโดยดูจากปริมาณผงแป้งท่ีเพิ่มขึ้นตามเวลาในการคั่วท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 
(ก)                                    (ข) 

ภาพที่ 2 (ก) ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดและการคั่วท่ีเวลาตา่ง ๆ กันและ (ข) น้ าชาท่ีได ้
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เมื่อน าตัวอย่างท้ังหมดไปผลิตเป็นน้ าชาตามกระบวนการและน าไปวิเคราะห์ค่าคุณภาพต่าง ๆ ได้ผลการ

ทดลองดังตารางท่ี 5 -9 จะเห็นได้ว่าปริมาณโพลิฟีนอลท่ีมีแนวโน้มสูงสุดอยู่ท่ี สภาวะการคั่ว 5 นาที เนื่องจาก

ระยะเวลาในการคั่วค่อนข้างสั้น ท าให้การสลายตัวของโพลิฟีนอลน้อยกว่าการใช้ความร้อนเป็นระยะเวลานาน ส่วน

ปริมาณแอนโทไซยานินไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ(p>0.05) มีปริมาณอยู่ในช่วง 43.00-50.04 มิลลิกรัม/

ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระมีแนวโน้มสูงสุดอยูท่ี่ สภาวะการคั่วท่ีระยะเวลา 15 นาที 

ปัจจัยด้านการบด มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P≤0.05 ) เนื่องจากแอนโทไซ

ยานินส่วนมากจะพบบริเวณเยื่อหุ้มของเมล็ดข้าว (สุภาภรณ์ และชนากานต์ , 2016) โดยการบดเป็นการท าลาย

โครงสร้างของเยื่อหุม้เมล็ด จึงสง่ผลปริมาณแอนโทไซยานินในน้ าชาจากปลายขา้วท่ีบดหยาบและบดละเอียดน้อยกว่า

น้ าชาจากปลายข้าวท่ีไม่ผ่านการบด ในขณะท่ีการบดข้าวต่างกัน 3 ระดับ ไม่ส่งผลต่อปริมาณโพลีฟีนอล และร้อยละ

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ โดยปริมาณโพลฟีีนอล มแีนวโนม้สูงสุดท่ีสภาวะบดละเอียดท่ี 115.30 มิลลิกรัม

แกลิกต่อลิตร ซึ่งต่างจากร้อยละความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มมากสุดคือสภาวะไม่บดท่ีร้อยละ 

63.19 และมีแนวโนม้ไปในทางเดียวกันกับแอนโทไซยานิน ( P>0.05) 

 

ตารางที่ 5 ปริมาณโพลฟีีนอล  แอนโทไซยานิน  และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในน้ าชาจากปลายข้าวไรซ์

เบอร์ร่ีท่ีใชร้ะยะเวลาในการคั่ว 5, 10 และ 15 นาท ี

คุณสมบัต ิ
เวลาในการคั่ว(นาที) 

5 10 15 

โพลฟีีนอล  ( mg GAE/L ) 129.24 ns 108.67 ns 97.50 ns 

แอนโทไซยานิน  ( mg/L ) 47.13
 ns

 50.04 
ns

 43.00 
ns

 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  ( % ) 56.65 
ns

 63.83 
ns

 66.84 
ns

 

หมายเหต ุ ns คือ ไมต่า่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ ( P > 0.05 ) 

ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวนอนมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 95%  ( P ≤ 0.05 )  

 

ตารางที่ 6 ปริมาณโพลฟีีนอล  แอนโทไซยานิน  และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในน้ าชาจากปลายข้าวไรซ์

เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดขนาดต่าง ๆ 

คุณสมบัติ 
การบด 

ไมบ่ด บดหยาบ บดละเอยีด 

โพลฟีีนอล  ( mg GAE/L ) 106.14 ns 113.97 ns 115.30 ns

 
แอนโทไซยานิน  ( mg/L ) 59.52 a 46.58 b 34.07 c 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  ( % ) 63.19 
ns

 62.10 
ns

 62.04 
ns

 

หมายเหตุ ns  คือ  ไมต่า่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  ( P > 0.05 ) 

ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวนอนมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 95%  ( P ≤ 0.05 ) 
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ระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ไม่มีผลต่อปริมาณโพลิฟีนอล 

และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ เนื่องมาจากแอนโทไซยานนิสว่นมากจะอยู่บริเวณเยื่อหุม้เมล็ดของข้าว โดย

น้ าชาจากปลายข้าวท่ีผ่านการบดถูกท าลายโครงสร้างของเยื่อหุม้เมล็ด จึงสง่ผลปริมาณแอนโทไซยานินในสิ่งทดลองท่ี

บดหยาบและบดละเอียดนอ้ยกว่าสิ่งทดลองท่ีไม่ผ่านการบด (P≤ 0.05) 

ความขุ่นใส ของน้ าชาจาก ปลายข้าวท่ีไม่ผ่านการบดมีความใสสูงกว่าปลายข้าวท่ีผ่านการบดหยาบ และ

บดละเอียดในทุกสภาวะการคั่ว เร่ิมต้นจากการคั่ว 5 นาที ไม่บด, การคั่ว 10 นาที ไม่บด, การคั่ว 15 นาที ไม่บด มี

ความใสสูงสุดตามล าดับ (ร้อยละ 1.00,1.15 และ 1.18 %ตามล าดับ)  ความสามารถในการละลาย ของปลายข้าวท่ี

ผ่านการคั่วในทุกสภาวะ พบว่าการบดละเอยีด มคีวามสามารถในการละลายสูงสุด และบดหยาบ ไม่บด ซึ่งการคั่วใน

สภาวะ 15 นาที,10 นาที และ 5 นาที ตามล าดับ (0.68,0.55 และ 0.64 ◦Brix) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของควพร

(2553) ท่ีกลา่วไวว้า่ ข้าวท่ีผ่านการบดละเอยีดมีการเกิดขัน้ตอนการย่อยสลายโครงสร้าง ของเยื่อหุ้มเมล็ดและภายใน

เมล็ดจึงท าให้สารท่ีอยูภ่ายในแตกตัว ออกมาจับกับน้ าได้มากขึ้น 

ผลของคา่สีในแตล่ะสภาวะ พบวา่ ค่าสี ค่าความสวา่ง (L*)จากตารางจะเห็นได้ว่า ปลายข้าวท่ีผ่านการคั่ว มีคา่

ความสวา่ง (L*) สูงที่สุด มีคา่ 10.96 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอยีด  ค่าความเข้มของสี (C*) จากตารางจะเห็น

ได้ว่า ปลายข้าวท่ีผ่านการคั่ว มีค่าความเข้มของสีสูงท่ีสุด มีค่า 8.98 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด  ค่าสีสัน 

(h*) จากตารางจะเห็นได้วา่ ปลายขา้วท่ีผ่านการคั่วและบดในทุกสภาวะไม่ส่งผลต่อค่าสีสันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(P>0.05) โดยมีแนวโน้มคา่สีสันสูงสุดอยูท่ี่ 49.25 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดหยาบ 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณโพลฟีีนอล  แอนโทไซยานิน  และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในน้ าชาจากปลายข้าวไรซ์

เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดและการคั่วท่ีสภาวะต่าง ๆ 

เวลาคั่ว การบด 
แอนโทไซยานิน 

(mg/L) 

โพลฟีีนอล 

(mg GAE/L) 

ความสามารถในการ

ตา้นอนุมูลอิสระ (%) 

5 นาท ี

ไมบ่ด 59.44 ±13.79ab 118.86 ± 5.67 ns 50.76 ± 39.97 ns 

บดหยาบ 42.24 ± 24.75bcd 132.74 ± 57.04 ns 53.07 ± 39.45 ns 

บดละเอยีด 39.72 ±7.29 bcd 136.12 ± 59.23 ns 66.13 ± 30.39 ns 

10 นาท ี

ไมบ่ด 67.11 ± 2.22a 106.04 ± 13.40ns 75.16 ± 7.08 ns 

บดหยาบ 49.26 ±6.06abcd 109.87 ± 30.46 ns 65.04 ± 33.52 ns 

บดละเอยีด 33.74 ±6.29cd 110.10 ± 40.91 ns 51.31 ± 21.01 ns 

15 นาท ี

ไมบ่ด 52.02 ±2.70abc 93.51 ± 4.00 ns 63.66 ± 33.84 ns 

บดหยาบ 48.24 ±7.98abcd 99.30 ± 8.82 ns 68.20 ± 37.19 ns 

บดละเอยีด 28.74 ±11.38d 99.69 ± 42.83 ns 68.68 ± 39.26 ns 

หมายเหตุ ns  คือ  ไมต่า่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  ( P > 0.05 ) 

ตัวอักษรที่ตา่งกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 95%  ( P ≤ 0.05 ) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

380 

ตารางที่ 8 ความขุ่นใส ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ ของน้ าชาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดและการคั่วท่ี

สภาวะตา่ง ๆ 

เวลาคั่ว การบด ความขุ่นใส TSS 

5 นาท ี

ไมบ่ด 1.00 ± 0.64 ns 0.00 ± 0.00 a 

บดหยาบ 2.16 ± 0.67 ns 0.49 ± 0.19 b 

บดละเอยีด 2.02 ± 0.77 ns 0.64 ± 0.40 a 

10 นาท ี

ไมบ่ด 1.15 ± 0.81 ns 0.00 ±0.00 b 

บดหยาบ 2.19 ± 0.42 ns 0.49 ±0.19 a 

บดละเอยีด 1.63 ± 0.92 ns 0.55 ±0.16 a 

15 นาท ี

ไมบ่ด 1.18 ± 0.97 ns 0.00 ±0.00 b 

บดหยาบ 1.51 ± 1.07 ns 0.40 ±0.34 ab 

บดละเอยีด 1.39 ± 1.22 ns 0.68 ±0.27 a 

หมายเหตุ ns  คือ  ไมต่า่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  ( P > 0.05 ) 

ตัวอักษรท่ีตา่งกันในแนวตัง้มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 95%  ( P ≤ 0.05 ) 
 

ผลของคา่สีในแตล่ะสภาวะ พบวา่ ค่าสี ค่าความสวา่ง (L*)จากตารางจะเห็นได้ว่า ปลายข้าวท่ีผ่านการคั่ว มีคา่

ความสวา่ง (L*) สูงที่สุด มีคา่ 10.96 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอยีด  ค่าความเข้มของสี (C*) จากตารางจะเห็น

ได้ว่า ปลายข้าวท่ีผ่านการคั่ว มีค่าความเข้มของสีสูงท่ีสุด มีค่า 8.98 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดละเอียด  ค่าสีสัน 

(h*) จากตารางจะเห็นได้วา่ ปลายขา้วท่ีผ่านการคั่วและบดในทุกสภาวะไม่ส่งผลต่อค่าสีสันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P>0.05) โดยมีแนวโน้มคา่สีสันสูงสุดอยูท่ี่ 49.25 ท่ีสภาวะการคั่ว 10 นาที บดหยาบ 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาผลของระยะเวลาในการคั่ว และขนาดของข้าว ต่อคุณภาพน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ท า

การคัดเลอืกสภาวะการคั่วปลายข้าว 10 นาท ีไมบ่ด ไปท าการศกึษาขั้นตอนต่อไปเนื่องจาก มีปริมาณแอนโทไซยานิน 

และความสามารถในต้านอนุมูลอสิระมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 9 ค่าสี L* c* h* ของน้ าชาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีผ่านการบดและการคั่วท่ีสภาวะต่าง ๆ 

เวลาคั่ว การบด L* C* h* 

5 นาท ี

ไมบ่ด 2.80 ± 1.57c 2.73 ± 1.78c 35.52 ± 4.30ns 

บดหยาบ 9.64 ± 0.87ab 6.14 ± 3.35abc 36.28 ± 5.63ns 

บดละเอยีด 9.86 ± 3.44ab 7.88 ± 1.77ab 36.95 ± 4.62ns 

10 นาท ี

ไมบ่ด 3.59 ± 2.43c 2.10 ± 0.76c 47.30 ± 32.24ns 

บดหยาบ 6.11 ± 2.62bc 5.92 ± 2.58abc 49.25 ± 28.35ns 

บดละเอยีด 10.96 ± 0.74a 8.98 ± 1.45a 40.92± 9.51ns 

15 นาท ี

ไม่บด 2.17 ± 1.00c 2.24 ± 0.27c 44.38 ± 10.16ns 

บดหยาบ 3.04 ± 1.13c 4.42 ± 0.56bc 41.92 ± 13.40ns 

บดละเอยีด 8.27 ± 4.36ab 6.87 ± 3.84ab 38.33 ± 16.34ns 

หมายเหตุ ns  คือ  ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

ตัวอักษรที่ตา่งกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 95% ( P ≤ 0.05 ) 
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ตอนที่ 3 การพัฒนาสูตรน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ 

3.1 การพัฒนารสชาติของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

3.1.1 ศกึษาผลของปริมาณน้ าตาลท่ีมีผลต่อคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ จัดแผนการทดลองแบบ CRD 

จ านวน 3 ซ้ า ศกึษาปริมาณน้ าตาล 3 ระดับ ได้แก่ น้ าตาลร้อยละ 4 6 และ 8 ผลการทดลองดังตารางท่ี 10 และ 11 

 
ภาพที่ 3 น้ าชาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาลร้อยละ 4 6 และ 8 

 

 การปรับน้ าตาลในน้ าชาในปริมาณรอ้ยละ 4 6 และ 8 พบ ปริมาณแอนโทไซยานิน มีค่าเท่ากับ 55.55  59.07 

และ 55.51 ตามล าดับ Veridiana และคณะ (2007) รายงานว่าการเตมิน้ าตาลสามารถ ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสาร

สีแอนโทไซยานิน 

 ผู้ทดสอบชมิให้การยอมรับท่ีปริมาณน้ าตาลร้อยละ 6 ซึ่งเป็นปริมาณน้ าตาลท่ีอยู่ในช่วงปริมาณน้ าตาลท่ีตรวจ

พบในผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหนา่ยท้องตลาด จึงได้คัดเลอืกน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาล

ร้อยละ 6 ไปพัฒนาต่อ เนื่องจากคะแนนในคุณลักษณะด้านกลิ่นข้าวและรสเปร้ียว มีคะแนนเท่ากับ 5 ซึ่งหมายความ

วา่ ผู้ทดสอบบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไมช่อบในคุณลักษณะดังกล่าว 

 จากคะแนนความชอบและค่าความรู้สึกของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาล

ร้อยละ 6 ของผู้ทดสอบชมิ 30 คน ดังตารางที่ 12 พจิารณาเลือกพัฒนาคุณลักษณะรสเปร้ียวก่อนเนื่องจากผู้ทดสอบ

ชมิแยกค่าความรูส้ึกได้ชัดเจนกว่าคุณลักษณะกลิ่นข้าว โดยในคุณลักษณะรสเปร้ียวมีค่าความรู้สึกในระดับ น้อยปาน

กลาง จึงได้ท าการพัฒนาน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาลร้อยละ 6 โดยการวาง

แผนการทดลองเพิ่มเตมิ ปรับปริมาณกรดซิตริก ในขัน้ตอนตอ่ไป 

ตารางที่ 10 คุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาลร้อยละ 4 6 

และ 8 

คุณสมบัต ิ
ปริมาณน้ าตาล (%) 

4 6 8 

ปริมาณโพลฟิีนอล (mg/L) 141.37±8.15ns 156.56±6.36ns 168.22±48.03ns 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (%) 73.43±9.09ns 68.33±11.56ns 69.54±12.53ns 

แอนโทไซยานิน (mg/L) 55.55±5.14ns 59.07±1.37ns 55.51±1.87ns 

ค่าสี L* 8.63±2.19ns 6.01±1.90ns 6.05±0.45ns 

ค่าสี c* 4.93±0.67ns 6.59±2.78ns 5.03±0.65ns 

ค่าสี h* 126.53±51.09ns 39.25±34.08ns 81.12±69.84ns 

หมายเหต ุ ns : ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P>0.05) 

ตัวอักษร ที่ตา่งกันตามแนวนอนแสดงความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (P≤0.05) 
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ตารางที่ 11 คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณ

น้ าตาลร้อยละ 4 6 และ 8 โดยผู้ทดสอบชมิ 30 คน 

คุณลักษณะ 
ปริมาณน้ าตาล (%) 

4 6 8 

ส ี 5.90±1.44ns 6.56±1.27ns 6.30±1.41ns 

กลิ่นขา้ว 5.36±1.65ns 5.36±1.86ns 5.20±1.56ns 

ความใส 5.80±1.21ns 5.96±1.27ns 6.23±1.33ns 

รสหวาน 5.30±1.7b 6.30±1.68a 5.83±1.57ab 

รสเปรีย้ว 5.33±0.92ns 5.40±1.47ns 5.03±1.47ns 

ความชอบรวม 5.56±1.13b 6.66±1.12a 6.10±1.34ab 

หมายเหต ุ ns : ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตา่งกันตามแนวนอนแสดงความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (P ≤ 0.05) 

 

ตารางที่ 12 คะแนนความชอบและค่าความรูส้ึกของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณน้ าตาล

ร้อยละ 6 

คุณลักษณะ ความชอบ 
ความรู้สกึ (%) 

1 2 3 4 5 

ส ี 6.56±1.27 3.3 16.7 50 26.7 3.3 

กลิ่นขา้ว 5.36±1.86 - 33.3 33.3 20 - 

ความใส 5.96±1.27 3.3 30.3 33.3 33.3 - 

รสหวาน 6.30±1.68 3.3 23.3 50 16.7 6.7 

รสเปรีย้ว 5.40±1.47 6.7 33.3 40 16.7 3.3 

หมายเหตุ 1 = นอ้ยเกินไป  2 = นอ้ยปานกลาง  3 = พอดี  4 =  มากปานกลาง  5 = มากเกินไป 

   

3.1.2 ศึกษาผลของปริมาณกรดซิตริกท่ีมีผลต่อคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์ จัดแผนการทดลอง

แบบ CRD จ านวน 3 ซ้ า โดยศึกษาปริมาณกรด 3 ระดับ ได้แก่ การเติมกรด 0.02  0.04  และ 0.06 % ได้ผลิตภัณฑ์

น้ าชาดังภาพท่ี 4 และผลการทดลองดังตารางที่ 13 และ 14  

 
ภาพที่ 4 น้ าชาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณกรดซิตริกร้อยละ 0.02 0.04 และ 0.06 
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ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส การเติมกรดท่ีระดับร้อยละ 0.04 มีแนวโน้มการยอมรับจากผู้ทดสอบ

ชมิมากที่สุด จึงได้ท าการคัดเลอืก ไปศกึษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์

จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีต่อไป 

 

ตารางที่ 13 คุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับปริมาณกรดซิตริกร้อยละ 

0.02 0.04 และ 0.06 

คุณลักษณะ 
ปริมาณกรดซิตริก(%) 

0.02 0.04 0.06 

โพลฟิีนอล (mg/L) 129.97±19.08c 165.31±4.78b 189.04±1.00a 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (%) 51.12±3.38ns 48.62±3.00ns 51.54±5.68ns 

แอนโทไซยานิน (mg/L) 59.31±1.21ns 61.99±2.44ns 60.35±3.43ns 

ค่าสี L* 12.63±0.07a 11.90±0.70a 10.41±0.75b 

ค่าสี c* 3.70±0.02b 5.22±0.74a 4.13±0.16b 

ค่าสี h* 18.93±2.89ns 19.97±5.90ns 19.68±1.43ns 

หมายเหตุ ns  :  ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตา่งกันตามแนวนอนแสดงความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (P≤0.05) 

 

ตารางที่ 14 คะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปรับ

ปริมาณกรดซิตริกร้อยละ 0.02 0.04 และ 0.06 

คุณลักษณะ 
ปริมาณกรดซิตริก(%) 

0.02 0.04 0.06 

ส ี 5.66±0.99ns 5.93±1.17ns 6.23±1.19ns 

กลิ่นขา้ว 5.13±0.97ns 5.43±1.47ns 5.66±1.15ns 

ความใส 5.60±0.67b 6.20±1.27b 5.83±1.0ab 

รสหวาน 5.63±1.21ab 6.26±1.14a 5.40±1.65b 

รสเปรีย้ว 5.33±1.29a 5.76±1.63a 4.50±1.54b 

ความชอบรวม 5.83±1.01b 6.60±1.06a 5.56±1.63b 

หมายเหตุ ns  :  ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตา่งกันตามแนวนอนแสดงความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (P ≤ 0.05) 

 

ตอนที่ 4 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

4.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในระหว่างการเก็บรักษา 

 เลอืกน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปลายขา้วผ่านกรรมวธีิการคั่วท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 10 นาที เตมิน้ าตาล และกรดซิตริกร้อยละ 6 และ 0.04 ตามล าดับ น าไปพาสเจอร์ไรส ์ที่ 62 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาท ีบรรจุใส่ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (ขวด PET) รอให้เย็น เก็บไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

น าตัวอยา่งไปวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคม ีคุณสมบัตทิางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ ในวันเร่ิมผลิต วันท่ี 3 
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และวันท่ี 7 หลังการผลิต พบว่า ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด (%) ปริมาณกรดท้ังหมด (%) ความขุ่น-ใส (%) , Tss (◦Brix) , 

ค่าสี c* และ ค่าสี h* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษา ส่วนค่าสี L* มีแน้วโน้มลดลง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ(P ≤ 0.05) และปริมาณโพลิฟีนอล (mg/L) , ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%) และปริมาณแอนโท

ไซยานิน (mg/L) มีแนวโนม้ลดลงในวันท่ี 7 โดยการลดลงนั้นอาจเกิดจากสารโพลิฟีนอลทุกชนิดจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อ

รับแสงแดด ความชืน้ ความรอ้น และออกซิเจนในอากาศ (นรินาม, 2554) 

 

ตารางที ่15 การเปลี่ยนแปลงของน้ าชาพาสเจอร์ไรสจ์ากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีระหว่างการเก็บรักษา 

คุณสมบัต ิ
เวลา (วัน) 

0 3 7 

โพลฟิีนอล (mg/L) 161.46 ± 2.41a 159.12 ± 3.82 ab 151.37 ± 1.47 b 

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (%) 42.56 ± 1.98a 42.27 ± 0.98a 35.16 ± 0.42b 

แอนโทไซยานิน (mg/L) 60.78 ± 0.70a 60.45 ± 0.55a 53.18 ± 0.27b 

ค่าสี L* 11.90 ± 0.05a 11.52 ± 0.01b 10.71 ± 0.07c 

ค่าสี c* 5.24 ± 0.03ns 5.25 ± 0.02ns 5.24 ± 0.04ns 

ค่าสี h* 19.71 ± 0.11ns 19.70 ± 0.04ns 19.66 ± 0.13ns 

หมายเหตุ ns  :  ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 (P > 0.05)  

ตัวอักษรท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (P ≤ 0.05) 

 

ตารางที่ 16 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด ยีสตแ์ละรา ระหว่างการเก็บรักษา วันท่ี 0 , วันท่ี 3 และวันท่ี 7 

เวลา จุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/ml) ยสีตแ์ละรา (CFU/ml) 

วันท่ี 0 0 0 

วันท่ี 3 7.5 X 102 0 

วันท่ี 7 4.75 X 103 1 X 102 

 ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เร่ืองยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับท่ี 

1213 (พ.ศ. 2549) ชา ท่ีก าหนดให้จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด ต้องพบน้อยกว่า 1x104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร  

และจ านวนยสีตแ์ละรา ตอ้งไม่พบในตัวอย่าง 1 มลิลลิิตร จากการทดลองพบว่า จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด ท่ีพบต่ ากว่า

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  แต่น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีเก็บรักษาจนถึงวันท่ี 7 พบจ านวนยีสต์และรา 

สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีนั้นมีอายุการเก็บรักษาอยู่ท่ี 3 วัน

นับตัง้แตว่ันผลิต แต่อยา่งไรก็ตามในการผลิตน้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในคร้ังนี้ผ่านการใช้อุณหภูมิ

ท่ีระดับพาสเจอร์ไรส ์ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีสามารถท าลายจุลนิทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคได้บางส่วน 

สรุปผล 

การพัฒนาผลิตภัณฑน์้ าชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวไรซ์เบอร่ี ได้สูตรท่ีเหมาะสมมีดังนี้ น้ าชา น้ าตาลทราย 

และกรดซิตริก ร้อยละ 94.3, 5.66 และ 0.04 ตามล าดับ ผลิตโดยคั่วปลายขา้วไรซ์เบอร่ีท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ าท่ีมีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 35 นาที กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 เติม

น้ าตาลทรายและกรดซิตริกน าไปพาสเจอร์ไรส์ ท่ีอุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที น้ าชาพาสเจอร์ไรส์จาก
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ปลายข้าวไรซ์เบอร่ี มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 61.99 มก/ลิตร ปริมาณประกอบโพลีฟีนอลโดยรวม 165.31 มก/

ลิตร และความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระรอ้ยละ 48.62 ค่าความสวา่ง (L*) 11.90 ค่าอิ่มตัวของสี (Chroma ,C*)  

5.22 และค่าสีสัน (Hue,h*) 19.97 จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด และ จ านวนยีสต์ รา น้อยกว่า 1.0 x 102 โคโลนีต่อกรัม 

การทดสอบการยอมรับของทดสอบ พบว่า ความชอบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6.60).  การศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ี์บรรจุในขวดโพลเีอทธิลนีเทเรฟทาเลต (PET) ที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส พบว่า 

สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยท่ียังมคีวามปลอดภัยในการบริโภคและสารส าคัญไมม่กีารเปลี่ยนแปลง 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
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ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงและทัศนคตขิองชาวประมงต่อการอนุรักษ์สัตว์น้ า

ในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 

Efficiency of Fishing Gears and Attitude of fishermen to Aquatic Conservation 

in Nong Lang Sai Wetland, Phayao Province  

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์1* ขวัญใจ วงค์กุลพิลาศ1 หทัยทิพย์ ธรรมวันตา1 และสยามรัฐ สุดระก า1 

Kanyanat Soontornprasit1*, Kwanjai wongkunpilat1, Hathaitip Thammawanta1 and Sayamrut sudrakam1 

บทคัดย่อ 

 พื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ าท่ีส าคัญของจังหวัดพะเยา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในพืน้ท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย โดยรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณช์าวประมงจ านวน 30 

ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมกราคม–กันยายน 2561 ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือเบ็ดราวเป็นเคร่ืองมือท่ีชาวประมงนิยม

มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข่าย ไซ และแห  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 292.5±228.3 บาทต่อวัน ด้านประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือประมงพบว่า แหสามารถจับสัตว์น้ าได้มากท่ีสุด โดยมีค่าผลจับเฉลี่ย  8.7±5.1  กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา 

ได้แก่ ข่ายและเบ็ดราว โดยมีค่าผลจับเฉลี่ยต่อครัวเรือน 5.4±3.3 และ 4.5±3.0 กิโลกรัมต่อวัน  ตามล าดับ ส่วนผล

การศึกษาด้านชุมชนพบวา่ครัวเรือนประมงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และยอมรับใน

มาตรการจัดการประมงท่ีใชอ้ยู่เพื่อให้มสีัตว์น้ าส าหรับใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องการมีส่วนร่วมกับ

ภาครัฐในการจัดการประมง โดยภาครัฐควรใช้หลักการของการจัดการประมงร่วมและจ าเป็นต้องให้ความรู้ด้านการ

อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้ าแก่ชุมชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึงต่อไป 

ค าส าคัญ: เครื่องมือประมง  ผลจับสัตวน์้ า  หนองเล็งทราย 

                                                 
1 สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา  อ าเภอเมือง  จังหวดัพะเยา 56000 
1 Division of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao Province, 56000. 

*Corresponding author. E-mail: kanyanat_s@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

387 

Abstract 

 Nong Lang Sai Wetland is widely known a major aquatic resources production of Phayao. The purposes of 

this research was to study the efficiency of Fishing Gears in Nong Lang Sai Wetland. Information was collected 

by interview 30 fishery households during January to September 2018. Results indicated that the major fishing 

gear employed by the fishermen was longline followed by gillnets traps and nets. The average daily income per 

household was 292.5±228.3 Baht. The major catching efficiency was nets that average daily catch per 

household was 8.7±5.1 kg followed by gillnets and longline were 5.4±3.3 and 4.5±3.0 kg, respectively. In the 

aspect of social research, most of fishery households agreed with the fishery conservation program and would 

like to follow the present fishery management measures for sustainable use. In addition, the fishermen had 

expectations of participating in fishery management process. Furthermore, the government should offer an 

opportunity of fishery co-management program and provide precise and up-to-date information on fishery 

conservation for fishery households and fishing communities. 

Keywords: Fishing Gears, Catch, Nong Lang Sai Wetland 
 

บทน า 

พื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายมคีวามส าคัญระดับนานาชาติ ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมี

ความส าคัญเนื่องจากเป็นแหล่งน้ าท่ีรวมล าน้ าสาขาย่อยก่อนท่ีจะไหลลงสู่กว๊านพะเยาและไหลลงสู่แม่น้ าอิง มีความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ และเป็นแหล่งน้ าท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ด ารงชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร เลี้ยงสัตว์ แหล่งอาหาร และการประมงมา

อย่างช้านาน ตอ่มาได้มีการพัฒนาหนองเล็งทรายเพื่อเป็นการเพิ่มประโยชนใ์ห้กับชุมชนรอบหนองเล็งทราย (สายสุนีย์, 

2553) ตลอดระยะเวลาท่ีมีการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ แต่ในอีกด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ

ชนิดและปริมาณของสิ่งมชีวีติท่ีอาศัยอยูใ่นแหล่งน้ าแห่งนี้การพัฒนาพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายท่ีผ่านมามุ่งเน้นแก้ไขท่ี

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นหลักและการขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีชุ่มน้ า

หนองเล็งทรายมีความเสื่อมโทรมลงมาก ปัจจุบันหนองเล็งทรายได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากการใช้ประโยชน์ของ

กิจกรรมตา่ง ๆ สบืเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรรอบหนองเล็งทราย การใช้ประโยชนด์้วยวิธีการท่ีมีผลต่อ

สภาพและคุณภาพของแหล่งน้ า การท าการประมงโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย เช่น การช๊อตปลาโดยกระแสไฟฟ้า 

แม้กระท่ังการท าการประมงท่ีมีขนาดตาของเคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสม  อีกท้ังโครงสร้างประชากรสัตว์น้ าเปลี่ยนแปลง 

การท าการประมงเกินก าลังผลิตของแหล่งน้ า ส่งผลให้ผลผลิตของสัตว์น้ าลดลง  ในการจัดการแหล่งน้ านั้นต้อง

พจิารณาทัง้ผู้ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรสัตวน์้ า และจ าเป็นต้องทราบข้อมูลประสิทธิภาพเคร่ืองมือประมง และความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย เพ่ือท่ีจะน าไปสู่แนวทางในการบริหาร

และจัดการทรัพยากรสัตวน์้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตอ่ไป  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเครื่องมอืประมงและผลจับสัตว์น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย 

1. ส ารวจการใช้เคร่ืองมือท าการประมงของชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย อ าเภอแม่ใจ  จังหวัด

พะเยา  โดยใชแ้บบสัมภาษณซ์ึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าการประมง เช่น  ชนิดของเครื่องมือท าประมง ชนดิของสัตว์น้ า

ท่ีจับด้วยเครื่องมือแตล่ะประเภท พื้นท่ีท าประมง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า โดยมี

การเร่ิมการส ารวจตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561  โดยท าการส ารวจ  6 หมู่บ้านรอบพื้นท่ีชุ่มน้ าหนอง

เล็งทรายดังนี ้ บ้านป่าแฝก บา้นสันสลี บ้านสันก าแพง บ้านดงอนิตา บ้านสันขวาง และเทศบาลแม่ใจ (ภาพท่ี 1) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตชาวประมงในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย อ าเภอ

แม่ใจ  จังหวัดพะเยา โดยท าการส ารวจ 30 ตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการท าการประมง  

กระบวนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า  ประสิทธิภาพและผลจับสัตว์น้ า พื้นท่ีท าประมง และความคิดเห็น

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยค าถามท้ัง

ลักษณะปลายปิดและปลายเปิด  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ส่วนดังนี้  ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป  ส่วนท่ี  2  

เป็นค าถามเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมง วิธีและลักษณะการท าการประมง และ ส่วนท่ี  3  เป็นค าถามเกี่ยวกับและ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตวน์้ าและมาตรการการจัดการสัตวน์้ าในพืน้ท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย 

3. ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบบกลุ่ม (cluster sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา โดยมีการแบ่งพืน้ท่ีตามลักษณะภูมปิระเทศและสภาพนิเวศวิทยาแหล่งน้ า จากนั้นท าการสุ่มประชากรด้วย

การแบ่งช้ันเพื่อต้องการให้ครอบคลุมทุกประเภทของเคร่ืองมือท าการประมงในแต่ละพื้นท่ีบริเวณรอบหนองเล็งทราย 

โดยได้พิจารณาแบ่งเขตพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 6 บริเวณตามลักษณะของท่ีตั้งชุมชนและการใช้เคร่ืองมือท าการประมง 

โดยก าหนดสัดสว่นให้แต่ละกลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมอืประมง  

1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติและปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย โดยการสัมภาษณ์

ชาวประมง และจากสถิติการประมง  และจากเอกสารวชิาการและรายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนนิการรวบรวมขอ้มูลลักษณะการท าการประมง ท้ังชนิด ปริมาณผลจับสัตว์น้ า และมูลค่าสัตว์น้ า จาก

การส ารวจ สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลจากครอบครัวชาวประมงในเขตพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย อ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา 

3. ศกึษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงโดยท าการวเิคราะห์ปริมาณผลจับต่อหนว่ยเครื่องมือ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือประมงและผลจับสัตว์น้ าในหนองเล็งทราย โดยจะน าข้อมูลท่ีได้มาน า

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการทางสถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานโดยการทดสอบหาความแปรปรวนโดยใช้ F-test โดยวิธี  One – way  

ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยใชว้ธีิ Duncan's Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์
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ผลการศึกษา 

รูปแบบและลักษณะการท าการประมง 

 ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 56.0±10.3 ปี โดยมีอายุอยู่ระหว่าง  33-73 ปี ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับ

ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 65.2 โดยผู้ท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษามีเพียงร้อยละ 26.1  ลักษณะการ

ประกอบอาชีพของครัวเรือนประมงพบว่า ท าอาชีพหลักคือการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 47.8 ท าการประมงเป็นอาชีพ

เสริมถึงร้อยละ 82.6  และอาชีพเดิมของครัวเรือนประมงตัวอย่างร้อยละ 68.0 ประกอบอาชีพอื่นมาก่อนแล้วจึง

เปลี่ยนมาท าประมง แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนประมงคิดว่าหนองเล็งทรายเหมาะแก่การท าการประมง และจะท าให้มี

รายได้มากกว่าเดิม  ซึ่งยังเป็นการลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสูเ่มอืงใหญ่ได้อกีทางหน่ึง  สมาชิกในครัวเรือน

เฉลี่ย 4±1 คน บางครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีออกท าประมงจ านวน  2 คน  แต่ส่วนใหญ่จะออกท าประมงเพียง

คนเดียว ถึงร้อยละ 87.0 ประสบการณ์ในอาชีพประมงเฉลี่ย 23.3±17.5 ปี ชาวประมงมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 

208.33±209.91 บาทตอ่วัน 

ครัวเรือนประมงส่วนมากท าการประมงในแหล่งน้ าใกล้เคียงบริเวณหมู่บ้านท่ีอาศัย  ส่วนมากไม่ใช้เรือท าประมง

คิดเป็นร้อยละ 56.5 และมีเรือ 1-2 ล าไม่มีเคร่ืองยนต์  ขนาดของเรือท่ีใช้ 5-7 เมตร โดยนิยมใช้เบ็ดราวเป็นเคร่ืองมือท า

การประมงมากถึงร้อยละ 60.9 เนื่องจากได้สัตว์น้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาช่อน ปลาสลาด ปลากด และ ปลา

ดุก เป็นตน้ รองลงมาได้แก่ ข่ายท่ีนิยมใชม้ขีนาดของชอ่งตาระหว่าง  4-8  เซนติเมตร  คิดเป็นร้อยละ 34.8 จะเห็นได้ข่าย

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ท าประมง เพราะสามารถได้สัตว์น้ าในปริมาณมาก ดังนั้นมาตรการในการก าหนดขนาดช่องตาของ

เคร่ืองมอืข่ายจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในหนองเล็งทราย ส่วนไซปลา แห ลอบ ขวดดักกุ้ง และ

ยอยกคิดเป็นร้อยละ 13.1 13.1 4.3 4.3 และ 4.3 ตามล าดับ 

เครื่องมอืประมงและผลจับสัตว์น้ า 

 ลักษณะการท าประมงของครัวเรือนประมงในบริเวณพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย จ.พะเยา พบว่า ครัวเรือนประมง

ท่ีเลือกใช้เบ็ดราวเป็นเคร่ืองมือในการท าการประมงมีเฉลี่ยครัวเรือนละ 137.547.8 ตัว ใช้เบ็ดราว 90–185 ตัวต่อ

ครัวเรือน ชาวประมงท่ีมีเบ็ดราวนอ้ยท่ีสุด 100 ตัว มากท่ีสุด 200 ตัว ครัวเรือนประมงท่ีท าการประมงด้วยเครื่องมือข่าย

มีเฉลี่ยครัวเรือนละ 148.7 ผืน ใช้เคร่ืองมือข่ายประมาณครัวเรือนละ 5-23 ผืน ชาวประมงมีข่ายมากท่ีสุด 32 ผืน 

น้อยท่ีสุด 1 ผืน ครัวเรือนประมงท่ีเลือกใช้แหเป็นเครื่องมือในการท าการประมงเฉลี่ย 6 ปาก  มีตั้งแต่ 1-15 ปาก และ

ยอขันช่อเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 หลัง เคร่ืองมือไซปลาท่ีครัวเรือนประมงใช้ท าการประมงมีตั้งแต่ 40-400 หลัง เฉลี่ย

ครัวเรือนละ 200 หลัง เมือ่ทดสอบทางสถิตพิบวา่จ านวนเคร่ืองมอืประมงมคี่าเฉลี่ยแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน (p <0.05) เคร่ืองมือแหได้ผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยมากที่สุด 8.7 กิโลกรัม รองลงมาคือ ข่ายและเบ็ดราวได้ผล

จับสัตว์น้ าเฉลี่ย 5.4 และ 4.5 กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าจ านวนเคร่ืองมือและผลจับสัตว์น้ ามี

ค่าเฉลี่ยแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น (p <0.05) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนเครื่องมือท าประมงและผลจับสัตวน์้ าเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมงในพืน้ท่ีชุมน้ าหนองเล็งทราย 

เครื่องมอืท าการประมง 
จ านวนเครื่องมือเฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน 

ผลจับสัตวน์้ าเฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน (กก.) 

เครื่องมือเบ็ดราว 137.547.8a 4.53.0 bc 

เครื่องมือข่าย 14.08.7b 5.43.3 b 

เครื่องมือแห 6.06.1b 8.75.1 a 

เครื่องมือไซปลา 200163.4a 4.33.8 bc 

เครื่องมือขวดดักกุ้ง 225189.3a 2.41.4 c 

เครื่องมือยอยก 2.01.4b 4.31.2b 

เครื่องมือลอบ 83.063.4a 3.93.5 bc 

  

เครื่องมือข่ายจับสัตว์น้ าได้มากชนดิท่ีสุด 14 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอช้างเหยียบ 

ปลาสลาด ปลาดุก ปลากดเหลอืง ปลาชะโอน ปลากราย ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาชะโด และปลา

ชอ่น รองลงมาได้แก่ เคร่ืองมือประเภทเบ็ดราวจับสัตว์น้ าได้ 12 ชนิด คือ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอ

ชา้งเหยยีบ ปลาสลาด ปลาดุก ปลากดเหลือง ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาชะโด และปลาช่อน และไซ

ปลาจับสัตว์น้ าได้ 8 ชนิด คือ ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาสลาด ปลาหมอไทย ปลา

สลิด และปลากระดี่  ส่วนเคร่ืองมือลัน ไซกุ้ง  และขวดดักกุ้ง จะพบชนิดสัตว์น้ าน้อยชนิด เช่น ปลาไหลและกุ้งฝอย

เครื่องมือประมงข่ายและเบ็ดราว  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีนิยมใช้ในหนองเล็งทราย ชนิดสัตว์น้ าหลักท่ีจับได้คือ  ปลา

นลิ ปลาสร้อย ปลาตะเพยีน ปลาหมอชา้งเหยยีบ และปลาสลาด เป็นต้น (ตารางที่ 2) 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับสัตวน์้ า พบวา่ ฤดูกาลในการท าการประมงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับสัตว์น้ า

ถึงร้อยละ 87.0 เนื่องจากในฤดูฝนเป็นช่วงฤดูน้ าแดงปลาจะเดินทางไปวางไข่ท าให้ได้สัตว์น้ าปริมาณมากกว่าฤดูหนาว

ซึ่งมีปริมาณน้ ามากท าให้มีพื้นท่ีการท าประมงบริเวณกว้าง ปลาอาศัยกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้ผลจับได้

นอ้ย   รองลงมา คือ มาตรการปิดห้วยช่วงฤดูปลาวางไข่เพราะท าให้สัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น  ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

เนื่องจากผู้ท่ีมีจ านวนเครื่องมือมากกวา่ก็จะท าให้ได้สัตวน์้ ามาก และผู้ท่ีท าอาชพีประมงมานานจะมีประสบการณ์และ

ความช านาญท าให้ได้ผลจับสัตว์น้ ามาก คิดเป็นร้อยละ 82.6 78.3 และ 73.9 ตามล าดับ ส่วนสภาพพื้นท่ีของหนอง

เล็งทรายและข้างขึน้ขา้งแรม มีอิทธิพลตอ่การท าประมงเพยีงร้อยละ  39.1 และ 17.4 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2  ชนิดสัตวน์้ าที่ได้จากเคร่ืองมอืประมงบริเวณพื้นท่ีชุมน้ าหนองเล็งทราย 

สัตว์น้ า 
เครื่องมอืประมง 

ข่าย แห ไซปลา เบ็ดราว ยอยก ขวดดักกุ้ง ลัน ไซกุ้ง 

ปลานิล  + + + + + - - - 

ปลาสร้อย  + + + + + - - - 

ปลาตะเพยีน  + + + + + - - - 

ปลาหมอชา้งเหยยีบ  + + + + - - - - 

ปลาสลาด  + + + + - - - - 

ปลาดุกด้าน  + - - + - - - - 

ปลากดเหลือง  + - - + - - - - 

ปลาชะโอน + - - - - - - - 

ปลากราย + - - - - - - - 

ปลาแป้นแก้ว + + - - + - - - 

ปลาหมอไทย + + + + + - - - 

ปลาซิว - - - - + - - + 

ปลากระดี ่ + - + + - - - + 

ปลาสลิด - - + + - - - - 

ปลาชอ่น + - - + - - - - 

กุ้งฝอย - - - - - + - + 

ปลาไหล - - - - - - + - 

ปลาชะโด +   +     

(รวม) 14 7 8 12 6 1 1 3 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + แสดง ชนิดสัตวน์้ าที่จับได้ของแตล่ะเครื่องมือท าการประมง 

เครื่องหมาย - แสดง ชนิดสัตวน์้ าที่จับไม่ได้ของแตล่ะเครื่องมือท าการประมง 

 

ตารางที่ 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับสัตวน์้ าของครัวเรือนประมงในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทราย 

ปัจจัย มีผล ไม่มีผล 

ฤดูกาล  87.0 13.0 

มาตรการปิดหว้ยชว่งฤดูปลาวางไข่ 82.6 17.4 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 78.3 21.7 

ประสบการณ์ในอาชีพประมง 73.9 26.1 

สภาพพืน้ท่ีของหนองเล็งทราย 39.1 60.9 

ข้างขึน้-ข้างแรม 17.4 82.6 
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พื้นท่ีท าการประมง ชาวประมงส่วนมากท าการประมงบริเวณตอนล่างของหนองเล็งทรายบริเวณเทศบาล

ต าบลแมใ่จคิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาท าการประมงบริเวณบ้านสันสลี บ้านสันขวาง บ้านป่าแฝก บ้านสันก าแพง 

และบ้านดงอนิตา คิดเป็นร้อยละ 30.4 21.7 4.3 4.3 และ 4.3 ตามล าดับ (ภาพท่ี 1) 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีท าการประมงบริเวณในพืน้ท่ีชุม่น้ าหนองเล็งทราย อ าเภอแมใ่จ จังหวดัพะเยา 

 

 ความคิดเห็นของครัวเรือนประมงท่ีมีต่อทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายนั้น ครัวเรือนประมง

ส่วนมากร้อยละ 47.8 คิดว่าปริมาณสัตว์น้ าในหนองเล็งทรายมีปริมาณเท่าเดิม ไม่ได้ลดลงไปจากในอดีต แต่ก็มี

ครัวเรือนประมงร้อยละ 34.8 คิดว่าปริมาณสัตว์น้ าในหนองมีปริมาณลดลง และมีครัวเรือนประมงร้อยละ 17.4 เห็นว่า

สัตว์น้ าในหนองเล็งทรายนั้นมีปริมาณเพิ่มมาก นอกจากนี้ครัวเรือนประมงส่วนมากยังคิดว่ามีชนิดสัตว์น้ าสัตว์น้ าสูญ

พันธ์ุ/หายากร้อยละ 34.8 อาทิ ปลาดุกอุย ปลาหมอเทศ ปลากราย ปลาตองลาย ปลากาด า ปลาไน และปลาชะโด เป็น

ตน้ และมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้สัตวน์้ าคงอยูท้ั่งชนดิและปริมาณ เพื่อท่ีจะสามารถท าการประมงได้ตลอดไปร้อยละ 

87.0 มีเพียงร้อยละ 13.0 ท่ีคิดว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้สัตว์น้ าคงอยู่ ซึ่งอาจจะมาจากความคิดเห็นของ

ครัวเรือนประมงบางส่วนท่ีคดิวา่สัตวน์้ าในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายมปีริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนการท่ีสัตว์น้ าได้ลดจ านวนลง

ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 39.1  ได้รับผลกระทบมากจากการลดลงของปริมาณสัตว์น้ า รองลงมาคือ ร้อยละ 21.7 เห็น

ว่าได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และร้อยละ 39.1 เห็นว่าการลดลงของปริมาณสัตว์น้ าไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

ชาวประมงตัวอยา่งเกือบท้ังหมดทราบมาตรการของรัฐท่ีก าหนดเกี่ยวกับการท าประมงในหนองเล็งทราย คิดเป็นร้อยละ 

91.3   กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.3 คิดว่าตนเองมีส่วนในการท าให้ทรัพยากรในแหล่งน้ าเสื่อมโทรม และเห็นว่า

บทลงโทษของผู้กระท าความผิดนัน้เหมาะสมแล้วถึงร้อยละ 95.7 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  ทัศนคตขิองครัวเรือนประมงท่ีมีต่อทรัพยากรสัตวน์้ าในสภาพปัจจุบัน 

ทัศนคติของครัวเรือนประมงต่อสัตว์น้ า ร้อยละ 

สัตว์น้ ามปีริมาณลดลง 34.8 

สัตว์น้ ามปีริมาณเพ่ิมขึน้ 17.4 

สัตว์น้ ามปีริมาณเท่าเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)    47.8 

สัตว์น้ าสูญพันธุ/์หายาก ร้อยละ 

ไมม่ี 65.2 

มี 34.8 

ระดับผลกระทบของครัวเรือนประมงเมื่อปริมาณสัตว์น้ าลดลง ร้อยละ 

ไมม่ผีลกระทบ 39.1 

มผีลกระทบนอ้ย 21.7 

มผีลกระทบมาก 39.1 

ความจ าเป็นที่จะต้องท าให้ทรพัยากรสัตว์น้ าคงอยู่ ร้อยละ 

จ าเป็น   87.0 

เฉย ๆ อย่างไงก็ได้ 13.0 

มาตรการของรัฐที่ก าหนดเกีย่วกับการท าประมงในแหล่งน้ า ร้อยละ 

ไมท่ราบ   8.7 

ทราบ 91.3 

ท่านมีส่วนในการท าใหท้รพัยากรในแหล่งน้ าเสื่อมโทรม ร้อยละ 

มสี่วน 4.3 

ไมม่สี่วน 95.7 

บทลงโทษของผู้กระท าความผดิ ร้อยละ 

เหมาะสมแลว้ 95.7 

ยังไม่มีความเหมาะสม   4.3 
 

แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นที่หนองเล็งทราย 

 การศึกษาความตระหนักของครัวเรือนประมงในดา้นการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างเหมาะสมและ

ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า  โดยครัวเรือนประมงตัวอย่างคิดว่าการงดใช้เคร่ืองมือและวิธีท า การ

ประมงท่ีท าลายพันธ์ุสัตวน์้ า และไม่ท้ิงขยะและสิ่งปฏกิูลลงสู่แหลง่น้ าเป็นวธีิท่ีท าให้ทรัพยากรสัตวน์้ ามีความคงอยู่มาก

ถึงร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ การร่วมกันปล่อยสัตว์น้ า การไม่จับสัตว์น้ าในบริเวณท่ีห้ามท าการประมง การปล่อย

สัตว์น้ าท่ีอยูร่ะหว่างการวางไข่ และช่วยเจ้าหนา้ที่ตรวจตราดูแลการท าประมงในแหล่งน้ า มีผลต่อความคงอยู่ของสัตว์

น้ ารอ้ยละ 87.0  82.6  82.6 และ 78.3 ส่วนการไม่จับสัตว์น้ าวัยออ่นมาท าลูกเหย่ือ และการจับสัตว์น้ าเฉพาะขนาดท่ี

เหมาะสม มีผลต่อความคงอยู่ของสัตว์น้ าคิดเป็นร้อยละ 65.2 และ 47.8 (ตารางที่ 5) 

 โอกาสท่ีครัวเรือนประมงคิดว่าสามารถปฏิบัติได้มากนั้น สอดคล้องกับกิจกรรมข้างต้นท่ีจะเป็นการท าให้

ทรัพยากรสัตวน์้ าคงอยู ่คือ การงดใชเ้ครื่องมือและวิธีท าการประมงท่ีท าลายพันธ์ุสัตว์น้ า และไม่ท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูล

ลงสูแ่หลง่น้ าเป็นวธีิท่ีท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความคงอยู่มากถึงร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ การร่วมกันปล่อยสัตว์
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น้ า การไม่จับสัตว์น้ าในบริเวณท่ีห้ามท าการประมง การไม่จับสัตว์น้ าวัยอ่อนมาท าลูกเหยื่อ การปล่อยสัตว์น้ าท่ีอยู่

ระหว่างการวางไข่ และการช่วยเจ้าหน้าท่ีตรวจตราดูแลการท าประมงในแหล่งน้ า  คิดเป็นร้อยละ 87.0 87.0 69.6 

69.6 69.6 ส่วนการจับสัตวน์้ าเฉพาะขนาดที่เหมาะสมครัวเรือนคิดวา่ปฏิบัตไิด้เพยีงร้อยละ 56.5 (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5 ความตระหนักของครัวเรือนประมงตอ่ความคงอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าและโอกาสท่ีจะปฏิบัตบิริเวณพื้นท่ี

หนองเล็งทราย 

กจิกรรม 

ความคงอยู่ 

(ร้อยละ) 

โอกาสทีท่่านปฏบิัต ิ

(ร้อยละ) 

ไม่มี น้อย มาก ไม่มี น้อย มาก 

จับสัตวน์้ าเฉพาะขนาดท่ีเหมาะสม 4.3 47.8 47.8 - 43.5 56.5 

ไมจ่ับสัตวน์้ าในบริเวณท่ีหา้มท าการประมง - 17.4 82.6 - 13.0 87.0 

งดใช้เครื่องมือและวิธีท าการประมงท่ีท าลายพันธ์ุสัตวน์้ า - - 100.0 - - 100.0 

ไมจ่ับสัตวน์้ าวัยอ่อนมาท าลูกเหย่ือ 8.7 26.1 65.2 4.3 26.1 69.6 

ปล่อยสัตวน์้ าที่อยู่ระหว่างการวางไข่ 4.3 13.0 82.6 4.3 26.1 69.6 

ร่วมกันปล่อยสัตวน์้ า - 13.0 87.0 - 13.0 87.0 

ไมทิ่ง้ขยะและสิ่งปฏกิูลลงสู่แหลง่น้ า - - 100.0 - - 100.0 

ชว่ยเจ้าหนา้ที่ตรวจตราดูแลการท าประมงในแหล่งน้ า 4.3 17.4 78.3 8.7 21.7 69.6 

 

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากคิดว่าสัตว์น้ ามีจ านวนลดลงท้ังชนิดและปริมาณ และส่วนใหญ่ตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้ า และยอมรับในมาตรการตา่ง ๆ แตใ่นทางปฏิบัตแิลว้ยังมีบางส่วนลักลอบ

ท าการประมงผิดกฎหมายอยู่ ชาวบ้านคิดว่ากิจกรรมท่ีมีส่วนท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลง ได้แก่ สารเคมีจากการ

เกษตรกรรม การท าประมงผิดกฎหมาย เช่น ยาเบ่ือ การช็อตปลา ระเบิดปลา การวางข่ายท่ีใช้ขนาดตาเล็กกว่าท่ี

กฎหมายก าหนด รวมถึงการจับสัตวน์้ าในฤดูปลาวางไข่ การจับปลาท่ีมีขนาดเล็กเกินไป ชาวบ้านต่างพื้นท่ีลักลอบจับ

สัตว์น้ าในพื้นท่ี ท้ิงขยะลงแหล่งน้ า ท าให้น้ าเน่าเสีย จะเห็นได้ว่าการศึกษาคร้ังนี้ยังคงมีการท าการประมงด้วยวิธีผิด

กฎหมายดา้นการประมง เช่น การท าประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ และการใช้ขนาดตาข่ายเล็กกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยสรุปจากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมงต่อแนวทางการจัดการประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การอนุรักษท์รัพยากรประมง โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการประมงในระดับสูง (ร้อยละ 

82.6) และในสว่นความต้องการการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.0) (ตารางท่ี 6) ความ

คาดหวังว่าโอกาสความส าเร็จของแนวทางการจัดการทรัพยากรอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 87.0) จะเห็นได้ว่าทัศนคติ

ของครัวเรือนประมง ต่อแนวทางการจัดการประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชนต์อ่การอนุรักษท์รัพยากรประมง และความ

เป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัตติอ่กิจกรรมเหลา่นั้นมคีวามคาดหวังระดับสูง (ร้อยละ 43.5) โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวัง

ตอ่แนวทางการจัดการประมงอยู่ในระดับสูง 
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ตารางที่ 6 ระดับความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรประมง 

ระดับการคาดหวัง 
แนวทางการจัดการ โอกาส การเขา้ร่วม 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ระดับการคาดหวังต่ า - - 34.8 

ระดับการคาดหวังปานกลาง 17.4 13.0 21.7 

ระดับการคาดหวังสูง 82.6 87.0 43.5 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า  มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท าการประมงในชุมชนรอบหนองเล็งทราย 60 

ครัวเรือน  ส าหรับเครื่องมือท าการประมงท่ีพบในการศึกษาครัง้นี้มี  8 ชนดิ  เคร่ืองมือเบ็ดราว ข่าย  ไซ และแห นิยม

ใช้มากท่ีสุด ชนิดสัตว์น้ าท่ีจับได้จากเคร่ืองมือท าการประมงมีจ านวน 18 ชนิด  มีปริมาณผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 

4.79±1.34 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน  ส่วนรายได้เฉลี่ยวันละ  292.5±228.3 บาท ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของบุญส่ง

และคีรี (2535)  ศกึษาสภาวะการประมงและผลจับสัตวน์้ าในหนองหาน  พบวา่  ราษฎรประกอบอาชีพการท าประมง

รวม  434  รายพบเครื่องมือประมงรวม 12 ชนดิ  ชนิดท่ีนิยมใช้กันมาก คือ ข่ายขึง ข่ายกระทุ้ง ฉมวก และเบ็ดราว  มี

ชนิดสัตว์น้ าท่ีถูกจับ  48  ชนิด  มีผลจับเฉลี่ย  5.63  กิโลกรัมต่อรายต่อวันท าการประมง  มีรายได้เฉลี่ยวันละ 115 

บาทต่อครอบครัว    

เครื่องมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าในหนองเล็งทราย พบว่า แหสามารถจับสัตว์น้ าได้มากท่ีสุด  

โดยมีคา่ผลจับเฉลี่ย  8.7 กิโลกรัมต่อรายตอ่วัน ส่วนเครื่องมือท่ีมีความสามารถจับสัตว์น้ ารองลงมา ได้แก่ ข่าย  และ

เบ็ดราว โดยมีคา่ผลจับเฉลี่ย  5.4  และ 4.5 กิโลกรัมตอ่รายตอ่วัน ตามล าดับ แตกต่างกับการศึกษาของผอบและบุญ

ส่ง  (2540)  ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ าในกว๊านพะเยา  พบว่า  เคร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพใน

การจับสัตวน์้ าได้ดี 3 อันดับแรกได้แก่  สวงิช้อนกุ้ง  แห  และยอยก  ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ  673  678  และ  

522 กรัมตอ่ช่ัวโมงจะเห็นได้วา่อัตราการจับของเครื่องมือท าการประมงในหนองเล็งทรายสามารถจับสัตว์น้ าได้ลดลง

เนื่องมาจากทรัพยากรสัตวน์้ าที่ลดลง 

สภาพทางสังคมของครัวเรือนประมง  ครัวเรือนประมงส่วนใหญ่เป็นราษฎรท่ีมีภูมิล าเนาเดิม  มีสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว  และสมาชิกท่ีท าการประมงเฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน  ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 

56.0±10.3 ปี โดยมีอายุอยู่ระหว่าง  33-73 ปี มีประสบการณ์ในอาชีพประมงเฉลี่ย 23.3±17.5 ปี  สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุธิดาและคณะ  (2551)  ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ าในลุ่มน้ ายม  พบว่า  มีจ านวน

สมาชิกในครัวเรือน  4.52  คนต่อครอบครัว และสมาชิกในครัวเรือนท่ีท าการประมงเฉลี่ยครอบครัวละ 1.20  คน  

ชาวประมงมีอายุเฉลี่ย  45 – 60  ปี  ส่วนประสบการณ์การท าประมงอยู่ระหว่าง  10 – 52  ปี  มีค่าเฉลี่ย  36  ปี 

ครัวเรือนประมงท าการประมงเป็นอาชพีหลักร้อยละ  32.9  อกีรอ้ยละ  67.1  ท าประมงร่วมกับอาชีพเสริม  แตกต่าง

กับการศึกษาของโยธินและคณะ  (2536)  ศึกษาสภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ าในแม่น้ าน่าน  เขตจังหวัด

นครสวรรค์พบว่า  ประสบการณ์การจับสัตว์น้ าเฉลี่ย  10.52  ปี  มีอาชีพการท าประมงอย่างเดียว  ร้อยละ 40.55 

และอาชีพการท าประมงร่วมกับอาชีพอื่นร้อยละ 42.40 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับสัตวน์้ า พบวา่ ฤดูกาลในการท าการประมงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับสัตว์น้ ามากท่ีสุด  

ความคิดเห็นของครัวเรือนประมงท่ีมีต่อทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายนั้น ครัวเรือนประมงส่วนมาก 

คิดวา่ปริมาณสัตวน์้ าในหนองเล็งทรายไมไ่ด้ลดลงจากเดมิ ชาวประมงเกือบท้ังหมดคิดว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้
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สัตว์น้ าคงอยู่ท้ังชนดิและปริมาณ เพื่อท่ีจะสามารถท าการประมงได้ตลอดไป จะเห็นได้ว่าการศกึษาคร้ังนี้ยังคงมกีารท า

การประมงด้วยวธีิผิดกฎหมายด้านการประมง เชน่ การท าประมงในชว่งฤดูปลาวางไข่ และการใช้ขนาดตาข่ายเล็กกว่าที่

กฎหมายก าหนด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ทรัพยากรสัตว์น้ าท้ังสิ้น (Supongpun, 2003) 

สอดคล้องกับ เกสศณิีย์  (2544) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรประมงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ าเขื่อน

รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าชาวประมงเห็นด้วยต่อมาตรการห้ามท าการประมงในช่วงฤดูปลาน้ าจืดวางไข่ 

(เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน) แต่ก็มีการละเมิดมาตรการ ชาวประมงเห็นว่าผู้ท่ีควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

ประมง ได้แก่ เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ ควรมกีารควบคุมจ านวนและก าหนดขนาดตาอวนในการท าการประมง  ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าที่ควรให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรสัตวน์้ า รวมท้ังยังคิดวา่โอกาสความเป็นไปได้และความตอ้งการเข้าร่วมอยูใ่นระดับสูง  

โดยสรุปจากการศกึษาทัศนคตขิองครัวเรือนประมงตอ่แนวทางการจัดการประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการประมงในระดับสูง (ร้อยละ 82.6) 

และในส่วนความตอ้งการการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.0) (ตารางที่ 6) ความคาดหวัง

วา่โอกาสความส าเร็จของแนวทางการจัดการทรัพยากรอยูใ่นระดับสูง (ร้อยละ 87.0) จะเห็นได้ว่าทัศนคติของครัวเรือน

ประมง ต่อแนวทางการจัดการประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และความเป็นไปได้ท่ีจะ

ปฏิบัติต่อกิจกรรมเหล่านั้นมีความคาดหวังระดับสูง (ร้อยละ 43.5)  โดยครัวเรือนประมงมีความคาดหวังต่อแนว

ทางการจัดการประมงอยู่ในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของพงษ์พันธ์ และคณะ (2555) การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืนของชาวประมงในกว๊านพะเยา ท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมงใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า อย่างยั่งยืนในกว๊านพะเยาด้านการวางแผนอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Thongkhao-on (1994) พบว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับต่ า ส่วนด้าน

การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ Terdwongworakul (2001) พบว่า

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท านบปลาประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม และ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Thongkhao-on (1994) และ Jantaraotai (1999) พบว่าเกษตรกรมีระดับการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และป่าชุมชนอยู่ในระดับมาก ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มากนั้น อาจจะ

เนื่องมาจากประชาชนยังคุ้นเคยกับการฟังค าสั่งจากทางราชการอยู่และในการท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น การวางแผน

โครงการ การประเมินผลโครงการยังไม่มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากนัก จึงท าให้การมี

ส่วนร่วมประชาชนอยูใ่นระดับปานกลาง 

การจัดการทรัพยากรประมงในพืน้ท่ีชุ่มน้ าหนองเล็งทรายควรมกีารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนท้องถิ่น 

โดยรัฐควรจะให้โอกาสแก่ชาวประมงและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกมาตรการจัดการประมงต่าง ๆ โดยใช้

หลักการของการจัดการประมงร่วม ท้ังนี้ รัฐจะต้องมีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแก่ชุมชนอย่าง

ถูกต้องและท่ัวถึง ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรประมงต้องมีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนา

วธีิการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและจ าเป็นต้องพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมง 
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Formulation of Seed Coating for Vegetative Cells of Plant Growth-Promoting 

Rhizobacteria using Alginate/Pectin Wet Film Technique 

Sakchai Wittaya-areekul1*, Kanchalee Jetiyanon2 and Pinyupa Plianbangchang3 

Abstract  

 Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) have been traditionally introduced in liquid bacterial 

suspensions or in the form of dry seed coatings. However, dry seed coatings still have limitation as they are not 

readily applicable for vegetative cells of PGPR and generally require specific instruments for coating. The 

objective of this study was to develop new coating formulations for the application of PGPR vegetative cells. 

Alginate and pectin were used as film formers and propylene glycol was used as a plasticizer. The coating 

formulation was firstly developed using various concentrations of the film components and evaluated for physical 

film properties. The films were further cross-linked using calcium chloride solution to improve the film strength. 

The optimum film formulation was selected for evaluation of an appropriate coating method and vegetative cells 

of Bacillus cereus strain RS87 survival in the film components using cucumber seeds as a model. The results 

showed that vegetative cells of Bacillus cereus strain RS87 can grow in all of the film formulations. The optimum 

film formulation contained 2% w/v alginate and 4% w/v pectin (ratio 2:1), and 2% w/v propylene glycol using 

0.1% w/v calcium chloride and 2% w/v propylene glycol as a cross-linking solution. This formulation showed film 

formation with excellent water adsorption and water vapor penetration. The coating method conducted by 

pouring 5 mL of polymer mixtures over 10 grams of cucumber seeds and then spraying with 0.5 mL of cross-

linking solution resulted in good film coating features with minimal coating duration. It is suggested that this seed 

coating formulation could be beneficial for vegetative cells of PGPR and would be a practical preparation for 

farmers. 

Keywords: Seed coating, Vegetative cell, Rhizobacteria, PGPR, Alginate/Pectin Films  
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Introduction 

Rhizobacteria are root-colonizing bacteria that form a beneficial symbiotic relationship with many plants. 

These bacteria are often referred to as plant growth-promoting rhizobacteria or PGPR (Bushan, 1998; Benizri et 

al., 2001; Jetiyanon and Kloepper, 2002; Kloepper et al., 2004). Although rhizobacteria inoculants are 

indisputably beneficial for various plants, they are not widely used especially as biofertilizer in industrial 

agriculture, since large-scale application techniques have not been economically available (Ciccillo et al., 2003). 

Several requirements have to be fulfilled in order to induce a beneficial effect on plant growth as the bacterial 

deposit around seeds has to be homogenously distributed around the seed at an optimal concentration (Amiet-

Charpertier et al., 1998; Ryu et al., 2006), ranging between the biosaturation and the biostimulation threshold 

(Hartley et al., 2004). This deposit can only be effective, if it takes place in the direct environment of the seeds. 

These remarks clearly demonstrate the need for direct bacterization of seeds, so as to reduce the distance 

between bacteria and roots. 

Currently, rhizobacteria have been traditionally introduced in liquid bacterial suspensions or in the form of 

dry seed coatings (Amiet-Charpertier et al., 1998; Hartley et al., 2004; Ryu et al., 2006). However, dry seed 

coatings still have limitation as they are not readily applicable for vegetative cells of free living rhizobacteria and 

generally require specific instruments for coating. Wet film coating for the application of PGPR vegetative cells 

using spontaneous cross-linking reaction between alginate or pectin and calcium chloride can resolve a crucial 

step toward preserving the vegetative cells viability to produce homogenously distributed bacterial cells covering 

the seed surface. The plant growth-promoting rhizobacterium Bacillus cereus RS87 was previously reported to 

promote plant growth in various crops in both greenhouse and field trials (Jetiyanon et al., 2008). Vegetative 

cells of Bacillus cereus strain RS87 was used as a representative of PGPR vegetative cells in this experiment. 

Alginate is a salt of alginic acid, a polymer of -D-mannuronic acid and -L-guluronic acid, which is 

isolated from brown seaweeds (Sime, 1990). Pectin is commonly derived from fruit waste, mainly apple and 

citrus peel. Alginate films can be prepared by cross-linking with calcium chloride to generate a film with barrier 

properties (Olivas et al., 2008). The main pectin component is a linear chain of α-(1-4)-linked D-galacturonic 

acid that forms the pectin backbone, a homogalacturonan. In low-ester pectins, ionic bridges are formed 

between calcium and carboxylic acid of the galacturonic acid. Low ester pectins need calcium to form a gel, but 

can do so at lower soluble solids and higher pH-values than high-ester pectins (Sriamornsak et al., 2006). Both 

alginate and pectin are ideal for preparing films and easily forming insoluble gels with calcium ions. The objective 

of this study was to develop a practical formulation and method of wet film coating for vegetative cells of free 

living PGPR. The basic film properties required as water vapor penetration, water adsorption, optimal coating 

conditions, and high survival of PGPR in the wet film and on coated seeds have been evaluated in order to 

develop optimal growing conditions and easy handling for farmers. 
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Material and Methods 

1. Materials 

Low viscosity sodium alginate (viscosity 250 cps, 2% w/v) containing mannuronate (M) and guluronate 

(G) in a M/G ratio of 0.45 (Manugel DMB) was purchased from ISP Alginates, San Diego, CA, USA. GENU 

pectin type LM104 AS-FS was obtained from CP Kelco (Lille Skenseved, Denmark). All other chemicals were 

obtained from commercial suppliers and were used as received.  

2. Preparation of free films 

Free films were prepared by the casting and solvent evaporation technique using sodium alginate, pectin, 

and mixtures of sodium alginate and pectin solutions as film formers and propylene glycol (PG) as a plasticizer. 

To obtain a sodium alginate solution, a specified amount of sodium alginate was dispersed in deionized water 

and agitated for 1 hr at room temperature.  PG was then added to the sodium alginate solution under gentle 

agitation.  The mixed solution was left to stand until the air bubbles have disappeared and the solution was then 

poured on a dry glass petri dish in a dust-free environment and allowed to air dry at 40C for 24 hr.  Then the 

obtained films were tested for their physical properties.  

The pectin solution was prepared in the same manner as preparing the sodium alginate solution. The 

mixed solutions at various ratios of sodium alginate and pectin solution were prepared by mixing various 

volumes of sodium alginate and pectin solution, followed by gentle agitation. 

To improve film properties by cross-linking with calcium chloride, the dry glass petri dish containing 

sodium alginate, pectin, or mixtures of both solutions were immersed in calcium chloride solution for a cross-

linking reaction for 1, 5, and 10 minutes (Figure 1). Then, the cross-linked films were drained and allowed to air 

dry at 40C for 24 hr.  The obtained films were tested for their physical properties.  

 

 
Figure 1 - Diagram of the cross-linking bath of the wet film in CaCl2 solutions. 
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3. Characterization of the free films 

1. Water vapor penetration 

To measure the water vapor penetration, the films were cut and placed on top of open 2.5 cm bottles 

containing 5 g of silica gel and held in place with a screw lid (test area: 4.9 cm2).  The bottles were conditioned 

in a desiccator containing silica gel for 12 hours (0% RH) to ensure complete dryness of film and silica gel before 

conducting an experiment. The bottles were then placed in a desiccator containing a saturated solution of sodium 

chloride solution at 30C (75% RH) (Wittaya-areekul and Prahsarn, 2006). The equilibrium moisture content 

was determined by weighing the bottles at 0, 12, 24, and 48 hr, respectively. 

2. Water uptake 

Water uptake was determined gravimetrically. The weight of a strip of completely dried film (2.5 x 2.5 

cm2) was determined using an analytical balance. Then the strip of film was immersed into de-ionized water at 

room temperature (25C) for 2 hr. The resulting swollen film was gently blotted with filter paper to remove 

excess surface water and weighed again. The water uptake of the film is expressed as the percentage of 

weight increase. 

4. Wet film coating on cucumber seeds 

Spontaneous wet film coating was performed using cucumber seeds as a model for seed coating. Various 

amount of coating solutions containing vegetative cells of Bacillus cereus strain RS87 (106 cfu/mL) were first 

dispersed on cucumber seeds, then mixture solution of calcium chloride and PG was sprayed on the coated 

seeds to form water insoluble coating layer. The film formation on the coated cucumber seeds was examined by 

visual inspection of coating material around the seed surface. 

5. Survival of Bacillus cereus strain RS87 in the wet film and on the coated seeds 

Survival of Bacillus cereus strain RS87 in the wet film after coating of the coated cucumber seeds from 

wet film coating were randomly sampled. Four coated seeds were placed onto a petri dish containing tryptic soy 

agar and incubated at room temperature for 24 hr. The experiment was repeated three times. The 

determination of bacterial growth on the seeds was done by visual inspection of colony formation on and around 

the base of the seeds  

6. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

The dried coated seed samples were mounted directly onto the SEM sample holder using double-sided 

sticking tape and were gold spray-coated. Then the samples were examined using scanning electron microscopy 

(LEO 1455VP, Cambridge, UK). to investigate the distribution of the vegetative cells of B. cereus strain RS87 

over the seed surface. 

7. Statistical analysis 

experiments for the characterization of the composite film were done in triplicate. One-way analysis of 

variance (ANOVA) was performed to determine the significant difference in each property for the formulated 

films. The differences were considered to be significant at a level of P < 0.05. 
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Results and Discussion 

1. The free film basic properties 

The compositions of free films prepared from various concentration of sodium alginate (1-3% w/v) and 

pectin (3-5% w/v) is shown in Table 1. The free films prepared from sodium alginate were translucent, smooth 

and water-soluble.  The free films prepared from pectin were slightly opaque, yellowish, smooth and water-

soluble. However, both alginate and pectin wet films were simply washed away when gently rinsed, while the 

dried films were easily broken apart and washed away shortly after rehydration. In order to improve the 

mechanical properties of the polymer films, the polymer solution (alginate/pectin solution) was immersed in 0.5-

2% w/v calcium chloride solution to form weakly cross-linked films.  Calcium ions (Ca2+) were reported to diffuse 

into the polymeric solution during cross-linking reaction forming either intermolecular or intramolecular linkages 

(Sriamornsak et al., 2006).  The cross-linked films were not soluble in water and showed substantially strong 

membrane properties both before and after the rehydration process. Higher calcium chloride concentrations than 

2% w/v, while keeping the sodium alginate concentration constant at 2% w/v, resulted in highly contraction of 

the films and the formation of thick lenses instead of insoluble thin films. With a high total solid contents of the 

films (3% w/v sodium alginate or 5% w/v pectin) the films showed uneven surfaces, whereas lower 

concentrations (1.5% w/v sodium alginate or 2% w/v pectin) resulted in poor structural integrity and were hard 

to remove from the petri dish.  
 

Table 1 - Compositions and physical characteristics of the free films prepared from various concentration of 

sodium alginate (1-3% w/v), pectin (3-5% w/v) and propylene glycol (1-3% w/v). 

No. 
Sod. Alginate 

(% w/v) 

Pectin 

(% w/v) 

PG 

(% w/v) 
Film characteristics 

1 1.0 - - Translucent, smooth, brittle 

2 1.5 - - Translucent, smooth, brittle 

3 2.0 - - Translucent, smooth, brittle 

4 3.0 - - Translucent, uneven, brittle 

5 2.0 - 1.0 Translucent, smooth, flexible 

6 2.0 - 2.0 Translucent, smooth, flexible 

7 2.0 - 3.0 Translucent, uneven surface, flexible,  sticky 

8 - 3.0 - Yellowish, translucent, smooth, brittle 

9 - 4.0 - Yellowish, translucent, smooth, brittle 

10 - 5.0 - Yellowish, translucent, uneven, brittle 

11 - 4.0 1.0 Yellowish, translucent, smooth, flexible 

12 - 4.0 2.0 Yellowish, translucent, smooth, flexible 

13 - 4.0 3.0 Yellowish, translucent, uneven, flexible, sticky 
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The formulations of 2% w/v sodium alginate or 4% w/v pectin with 2% w/v PG were found to be the 

optimal concentrations with good overall basic properties of the films. The free films prepared from sodium 

alginate resulted in translucent films but severely contracted during the cross-linking reaction, while the free 

films prepared from pectin produced yellowish, slightly opaque films and only slightly contracted during the 

cross-linking reaction. Therefore, various ratios (v:v) of 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin were 

examined for the following experiments to obtain films with good overall basic properties both before and after 

the cross-linking reaction. The compositions and physical properties of the films are summarized in Table 2.   

 

Table 2 - Characteristics and physical properties of the free films prepared from combination of 2% w/v sodium 

alginate and 4% w/v pectin solution after cross-linking with CaCl2. 

No. 
Sod. Alginate : pectin 

(v:v) 

PG 

(% w/v) 

CaCl2           

(% w/v) 
Film characteristics 

1 2:1 2 - Translucent, smooth, soluble 

2 1:1 2 - Translucent, smooth, soluble 

3 1:2 2 - Translucent, smooth, soluble 

4 2:1 2 0.5 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

5 1:1 2 0.5 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

6 1:2 2 0.5 Translucent, smooth, slightly shrunk, insoluble 

7 2:1 2 1.0 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

8 1:1 2 1.0 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

9 1:2 2 1.0 Translucent, smooth, slightly shrunk, insoluble 

10 2:1 2 2.0 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

11 1:1 2 2.0 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

12 1:2 2 2.0 Translucent, smooth, shrunk, insoluble 

 

The films prepared from 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at a ratio of 2:1 (v:v) with 2% w/v 

PG using 0.5, 1, and 2% w/v calcium chloride provided translucent films with relatively uniform thickness. 

Increasing calcium chloride concentrations   (2% w/v) in the cross-linking solution resulted in excessive 

contraction of the wet film. The applied small molecular weight plasticizers (PG and glycerol) caused not only an 

increase of the resistance to the mechanical effect, but also a decrease in the surface free energy of the films 

(Bajdik et al., 2007). Addition of 2% w/v PG to the calcium chloride cross-linking solution resulted in a slow gel 

formation and in substantially decreasing film contraction after cross-linking. The film formulations containing 2% 

w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at a ratio of 2:1 with 2% w/v PG using 0.5, 1, and 2% w/v calcium 

chloride and 2% w/v PG as a cross-linking solution were taken for further use and characterized for their specific 

properties. 
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2. Characterization of the free films 

The evaluation of the free films has been established as an effective step in the development of film 

coating systems, since it can be readily used to characterize and evaluate fundamental properties of the coating. 

The results of the free films properties in various conditions were then applied in order to get the practical 

coating formulations and conditions. 

1. Water vapor penetration 

The water vapor penetrations across the films were measured after 6, 12, 24, and 48 hr and were 

expressed as % weight increase.  The free films showed a zero order water penetration profile.  The vapor 

transmission was measured under steady state conditions. Therefore, the contribution of the moisture absorbed 

by the film can be considered negligible. Figure 2 shows the water vapor penetration after 48 hr across the film 

consisting of 2% w/v sodium alginate and 4% w/v pectin at ratio of 2:1 using 0.5, 2% w/v calcium chloride and 

2% w/v PG as a cross-linking solution with a cross-linking time of 1, 5, and 10 min, respectively. Using 0.5% 

w/v CaCl2 resulted in a higher vapor penetration than 2% w/v CaCl2 due to less cross-linking in the polymer 

chains. No statistically different vapor penetration after additional cross-linking time after 5 and 10 minutes was 

found. The loosely cross-linking of the gel structure at low calcium chloride concentration resulted in porous films 

after drying and the vapor penetration was independent of time. Because of these advantages, water vapor 

from planted seeds surroundings can penetrate through the film to enhance the growth of the distributed 

rhizobacteria and cucumber seed.  
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Figure 2 - Water vapor penetration after 48 hr exposure of the free films to 0.5 and 2% w/v of CaCl2 

immersed in cross-linking solutions for 1, 5, and 10 min, respectively. 
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Several studies reported that anionic polysaccharides (e.g. sodium alginate and low methoxy potassium 

pectin) can react with calcium ions to form insoluble gels in the hydrated states. Therefore, the dried films can 

be applied as film coating for sustained release (Sriamornsak, 1997). The cross-linking reaction was originally 

described by Grant et al. (1973) in terms of an egg-box model for the mechanism of binding involving two or 

more units. In case of alginate and pectin, the gel formation resulted from a specific interaction between calcium 

ions and blocks of galacturonate and guluronate units, respectively. However, recent studies suggested that 

mannuronate-guluronate blocks are also involved in the gelation process of alginate (Braccini and Perez, 2001; 

Donati et al., 2005). This ability to form an insoluble network could explain how the calcium ion concentration 

affects the water adsorption, making films with higher concentration to stronger barriers for water vapor. 

Sriamornsak and Kennedy (2006) showed that the effect of hardening time on the puncture strength and 

elongation of calcium pectinate (GENU pectin type LM-104 AS FS) films required at least 30 min to reach the 

maximum mechanical strength, while a much shorter time was required for calcium alginate films. The results 

are consistent with our experiment where the combination of alginate and pectin solutions produced films with 

only slight contraction, resulting in better film properties than the films produced from only alginate solution. In 

this experiment, a much shorter reaction time was employed so that we obtained insoluble films within a 

practical time frame for further application regardless of the maximum gel strength. 

2. Water adsorption 

Figure 3 shows the equilibrium water uptake of the films crosslinked with 0.5 and 2% w/v calcium 

chloride solution. At 0.5% w/v calcium chloride, the films showed no significant difference in equilibrium water 

uptake with increasing cross-linking time.  Increasing concentration of calcium chloride resulted in higher water 

adsorption at 1 minute cross-linking time, while decreasing significantly at 5 and 10 minutes cross-linking time. 

Pavlath et al. (1999) assumed that there are two reactions occurring when immersing an alginate film in a 

calcium solution. One is the precipitation of the film by linkage of calcium with carboxyl groups on the film 

surface, and the other is dissolution of alginate by the solution. This could explain the results at 1 minute cross-

linking time where at low calcium ion concentration (0.5% w/v) the dissolution of polymers was faster than the 

precipitation of polymers. Figure 4 shows that at 2% w/v concentration of calcium chloride as cross-linking 

solutions  no significantly different film thickness was obtained compared with 0.5% w/v calcium chloride at 1, 5, 

and 10 minutes cross-linking time. The film thickness of 0.5 and 2% w/v calcium chloride at 1 and 5 minutes 

cross-linking time was significantly lower than the film without cross-linking reaction with the thickness of 

0.110±0.005 mm. These results may arise from higher polymer dissolution than precipitation or gel structural 

change. The film thickness after 10 minutes cross-linking time both with 0.5 and 2% w/v calcium chloride 

solutions was not significantly different from the film without cross-linking. Rhim (2004) also found that the 

thickness of alginate films decreases when immersed in calcium solutions and attributed this result to polymer 

dissolution during soaking. However, Sriamornsak and Kennedy (2006) suggested that the changes in calcium 

content did not substantially influence the microscopic structure of the hydrated films as demonstrated by 

scanning electron micrographs. Our results showed that although the calcium content and cross-linking time did 
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not significantly influence the microscopic structure, they substantially influence the water adsorption properties 

of the films. 

 
 

Figure 3 - Equilibrium water uptake of the free films immersed in cross-linking solution of 0.5 and 2% w/v of 

CaCl2  for 1, 5, and 10 minutes, respectively. 
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Figure 4 - Thickness of the free films immersed in 0.5 and 2% w/v of CaCl2 cross-linking solutions for 1, 5, and 

10 minutes, respectively. 

 

3. Wet film coating on cucumber seeds 

The first seed coating procedure was done with 5 mL coating solution containing 2% w/v alginate and 4% 

w/v pectin (ratio 2:1) with 2% w/v PG on 10 grams (50 seeds) of cucumber seeds (approximately 105 cfu/seed). 

CaCl2 0.5%          CaCl2 2.0% 

      CaCl2 0.5%          CaCl2 2.0%  
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Thereafter, 0.5 mL of cross-linking solution was sprayed on the coated seeds. The obtained results were 

consistent with the free film properties. Spraying the cross-linking solution provided good distribution over the 

coated seeds and was easily to perform. This method of coating and spraying was further modified to be easily 

prepared in the field using a plastic tub. Figure 5a shows the morphology of vegetative cells of strain RS87 after 

separation of the cells from the medium. Figure 5b shows the vegetative cells of strain RS87 evenly distributed 

over the coated cucumber seed. This result imply that the vegetative cells of strain RS87 were homogenously 

distributed around the seeds. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 5 - SEM micrograph of (a) Rhizobacteria (RS87) vegetative cells in a concentrated suspension, and (b) 

Rhizobacteria (RS87) vegetative cells on the coating layer of cucumber seed. 
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4. Survival of B. cereus strain RS87 in the wet film and on the coated seeds 

Figure 6a shows that strain RS87 can grow well in the films. Figure 6b shows that the film coating on the 

seeds appeared uniform and colony formation of strain RS87 appeared around the base of each cucumber seed. 

It was found that strain RS87 can survive on the coated seeds over 24 hrs at room temperature. Amiet-

Charpertier et al. (1998) also found that rhizobacterium strain survival  to be rather high over 2 days, since the 

bacterial concentration in the dried polymer microparticles remained at a value of ~6×103 cfu/g, but all the 

encapsulated bacteria were found dead after 6 days. Further work in greenhouse experiments was performed 

by us (Jetiyanon et al., 2008) in order to justify the efficacy of using wet film coatings compared with bacterial 

suspension applications. It was found that wet film coating improved survival of the vegetative cells of B. cereus 

strain RS87 on the coated seeds. Thus, strain RS87 spores can be coated on the seeds by using the same 

coating method to obtain longer storage time before the seeds are planted. Jetiyanon et al. reported that seed 

coating of RS87 spores with this coating method enhanced early tomato and cucumber plant growth. Wet film 

coating, unlike conventional pan coating, does not produce airborne contamination; so it can be applied to coat 

biological and chemical substances on the seeds without danger of airborne contamination that may affect the 

health of the growers during preparation of the coated seeds. 

  

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6 - (a) Rhizobacteria (RS87) growth in the film compositions, (b) Rhizobacteria (RS87) growth in the film 

coated cucumber seeds (right) compared with control without the films (left). 
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Conclusions 

Alginate/pectin films immersed in calcium chloride were shown to generate films with good water vapor 

penetration and water adsorption. Spreading the film coating solution containing 2% w/v sodium alginate and 4% 

w/v pectin (ratio 2:1) followed by spraying the cross-linking solution of 0.5% w/v calcium chloride and 2% w/v 

PG on the coated seeds was the quick and practical method for application in the field using farm utensils. 

Coated cucumber seeds containing the vegetative cells of strain RS87 showed good distribution of bacteria 

around every seeds and good growing conditions of them.  
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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนล่าง 

Contamination of microplastics in the gastrointestinal tract of demersal fish 

at the lower Songkhla Lagoon 

สุริยาตี มะลาเย็น1 มูรยีาน ียา1 และสุธิน ีหีมยิ1* 

Suriyatee Malayen1, Muriyani Ya1 and Sutinee Himyi1* 

บทคัดย่อ 

 ไมโครพลาสตกิ เป็นขยะทะเลท่ีมรีายงานการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลท่ัวโลก รวมถึงการปนเป้ือน

ในสัตวท์ะเลหลายชนดิ การศึกษาครัง้นี้เป็นการตรวจสอบการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลา

หน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 6 ชนิด ได้แก่ ปลากดหัวอ่อน (Osteogeneiosus militaris) ปลากดหัวแข็ง (Arius 

maculatus) ปลายอดม่วงแถบประ (Cynoglossus puncticeps) ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) ปลาท่องเท่ียวเกล็ดใหญ่ 

(Parapocryptes serperaster) และปลาหางควายหางแถบ (Platycephalus indicus) พบว่าไมโครพลาติกในปลาหน้าดิน

แต่ละชนิดมีขนาดท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีสีด า 63 เปอร์เซ็นต์ และมีรูปร่างแบบเส้นใย 97 เปอร์เซ็นต์ โดยในปลา

หางควายหางแถบพบปริมาณชิ้นต่อตัวมากท่ีสุด (7.00±1.93) และพบน้อยท่ีสุดในปลาเห็ดโคน (1.00±0.00) อย่างไร

ก็ตามแมป้ริมาณไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาหน้าดินค่อนข้างน้อย แต่พบว่ารูปร่างของไมโครพลาสติก

แบบเส้นใยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งเป็นไปได้ว่าไมโครพลาสติกแบบเส้นใยอาจเป็น

เศษชิ้นส่วนท่ีมาจากเคร่ืองมือประมงจ าพวกอวนและเชือก เนื่องจากบริเวณทะเลสงขลาตอนล่างมีเคร่ืองมือประมง

ประจ าที่จ านวนมาก เมื่อมีการแตกสลายจึงมีโอกาสสะสมในสิ่งมชีวีติท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้ 

ค าส าคัญ: ไมโครพลาสตกิ ปลาหนา้ดิน ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง 

                                                 
1 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
1 Program in Biology and Applied Biology, Facuity of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla Province 90000 

*Corresponding author : sutinee.hi@skru.ac.th 
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Abstract  

 Microplastics are marine debris which generally found in the marine environment around the world and 

also found in many types of marine animal. In this study, the microplastics contamination in the gastrointestinal 

tracts of six demersal fishes from the lower Songkhla Lagoon, including Osteogeneiosus militaris, Arius 

maculatus, Cynoglossus puncticeps, Sillago sihama, Parapocryptes serperaster and Platycephalus indicus were 

investigated. The results showed that the size of the plastics in each species was similar. Most of them were 

black (63%) and fibres (97%). The highest number of piece per individual fish was found in P. indicus (7.00 ± 

1.93) while the lowest numbers number of piece per individual fish was presented in S. sihama (1.00 ± 0.00). 

Although, microplastics in the digestive tract of all fish were found in a small number, but the amount of fiber-
microplastic was showed a significantly different between species (p<0.05). It is possible, the fiber-microplastic 

derived  from a small pieces of fishing gears such as  nets and rope, because of there are many of stationary 

fishing gears at the lower Songkhla lagoon. The degradation of fishing gear was accumulated in living organisms 

in this area. 

Keywords: microplastic, demersal fish, lower Songkhla Lagoon 

บทน า 

 ปัจจุบันขยะทะเลนับวา่เป็นปัญหามลพิษทางทะเลท่ีคุกคามต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล (สถาบันวิจัย

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) ขยะพลาสติกเป็น

ขยะทะเลท่ีพบมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับขยะท่ีเป็นวัสดุชนิดอื่น เนื่องมาจากพลาสติกเป็นวัสดุท่ีมีการใช้งานใน

วัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย เป็นวัสดุท่ียากต่อการย่อยสลาย และก าจัดได้ยาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีมีขนาดเล็ก

กว่า 5 มลิลเิมตร ที่เกิดจากการแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เรียกว่า

ไมโครพลาสติก (Li et al., 2016) ซึ่งพบแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมทางทะเลท้ังในมวลน้ า และตะกอนดิน 

(Bellas et al., 2016; Wang et al., 2017) จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลหลาย

ประการ เช่น การกินและการสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลตั้งแต่แพลงก์ตอนสัตว์ หอยสองฝา และปลา 

(Vandermeersch et al., 2015) ในประเทศไทยมีรายงานพบการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณ

ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี พบไมโครพลาสติกแบบเส้นใยมากท่ีสุด (ปิติพงษ์ และคณะ, 

2559) ในปลาทู Rasrtelliger brachysoma (Bleeker, 1851) บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  

ซึ่งประกอบด้วยไมโครพลาสตกิแบบเส้น ชิน้ แท่ง และครสิตัล โดยพบมากท่ีสุดคือ ชิ้นสีด า 43.52 เปอร์เซ็นต์ (ศุภพร 

และคณะ, 2561) ในต่างประเทศ พบไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน บริเวณชายฝั่งสเปน 

มหาสมุทรแอตแลนติก และชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งส่วนใหญ่พบรูปร่างไมโครพลาสติกแบบเส้นใย และพบสี

ของไมโคร พลาสติกสีด ามากท่ีสุด 51 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นท่ีท าการประมง จึงพบไมโครพลาสติกจาก

ชิ้นส่วนของเชอืก และวัสดุท่ีท าประมง (Bellas et al., 2016) นอกจากนี้ยังพบว่าไมโครพลาสติกบางชนิด เช่น โพลีเอที

ลีน และโพลสีไตรนี สามารถดูดซับไพรีนซึ่งเป็นสารพษิได้ ดังนัน้เมื่อมีการปนเป้ือนในเลอืด เหงอืก เยื่อบุผิวล าไส้ และ

หลอดอาหารของหอยแมลงภู ่Mytilus galloprovincialis จึงมผีลตอ่ระบบภูมิคุ้มกัน การเพิ่มสายดีเอ็นเอ และการสร้าง

เอนไซม์ของหอยชนิดน้ี (Avio et al., 2015)  
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ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เป็นส่วนของทะเลสาบสงขลาตอนนอกท่ีมีปากน้ าเชื่อมกับอ่าวไทยท าให้ได้รับ

อิทธิพลจากน้ าขึ้นน้ าลง แต่บางบริเวณในช่วงฤดูฝนมีสภาพเป็นน้ ากร่อยเนื่องจากปริมาณน้ าฝนท่ีเพิ่มขึ้น จึงท าให้

ระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ า  จากรายงาน

ของ ศูนยว์จิัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (2552) พบสัตว์น้ าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจหลาย

ชนิดท้ังกลุม่กุ้ง กั้ง และปลา เชน่ ปลากระบอก ปลากดหัวโมง่ ปลากดหัวออ่น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่

บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ท าการประมง ท้ังในแง่ของการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ศูนย์วิจัย

และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2556) จึงมีอุปกรณ์จ าพวกอวน ตาข่าย เอ็น และเชือก ซึ่งเป็นแหล่งท่ีมา

ของไมโครพลาสติก เมื่อมีการแตกหัก หรือแตกสลายของวัสดุเหล่านี้ ท าให้พลาสติกขนาดใหญ่กลายเป็นพลาสติก

ขนาดเล็ก และอาจมีการสะสมบริเวณพื้นท้องทะเล (Wright et al., 2013) ท าให้ปลาท่ีอาศัยและกินอาหารตามบริเวณ

หน้าดินกินไมโครพลาสติกเข้าไป และไม่สามารถย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารได้ ส่งผลให้ปลามีความเสี่ยงต่อ

การปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิ และอาจจะส่งผลกระทบตอ่สัตวน์้ าในทะเลสาบสงขลาตอนลา่งได้  

งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษารูปร่าง สี ขนาด และปริมาณของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนล่าง เพื่อความเข้าใจในสถานการณ์เบื้องต้นของขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกในทะเลสาบสงขลา

ตอนลา่ง ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการจัดการปัญหาขยะทะเล และเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับแก้ปัญหาในการลดปริมาณขยะที่

เกิดจากแหลง่ชุมชนท่ีย่ังยนืในอนาคต  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

การเก็บตัวอย่างปลาหน้าดิน 

เก็บตัวอย่างปลาหน้าดินจากชาวประมงบริเวณท่าเรือประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จาก 3 จุด คือ 

ท่าเรือประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านเหนือ บ้านท่าสะอ้าน และบ้านล่างท่าเสา (ภาพท่ี 1) ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเก็บ

ตัวอย่างปลาหน้าดินอย่างน้อย 20 ตัวต่อจุด น ามาวัดขนาด และชั่งน้ าหนักปลา แล้วน าไปแช่น้ าแข็งท่ีอุณหภูมิเย็นจัด 

จากนัน้น าปลาไปแชแ่ข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

 

ภาพที่ 1 แผนที่เก็บตัวอยา่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง จงัหวัดสงขลา  (Digital Globe, 2018) 

บ้านเหนือ บ้านท่าสะอ้าน 

บ้านล่างทา่เสา 

อ่าวไทย 
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การแยกไมโครพลาสตกิจากทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน 

การเตรียมตัวอย่างเพื่อคัดแยกไมโครพลาสติกจากทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน ได้ดัดแปลงวิธีการจาก 

Mathalon and Hill (2014) และ Bellas et al. (2016) โดยน าปลาท่ีแช่แข็งไว้มาละลายน้ าแข็ง และผ่าท้องเพื่อเอาอวัยวะ

ทางเดินอาหารออกตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงล าไส้ ล้างด้วยน้ าสะอาด น าอวัยวะทางเดินอาหารมาใส่ในเพลทท่ีมีน้ า

กลั่นอยู่เล็กน้อย แล้วน าไปผ่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอเพื่อคัดแยกและจ าแนกไมโครพลาสติกท่ีพบในอวัยวะ

ทางเดินอาหารของปลาหน้าดิน น าอวัยวะทางเดินอาหารท่ีผ่านการคัดแยกไมโครพลาสติกภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

สเตอริโอมาแล้ว ไปย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 เปอร์เซ็นต์ และให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 55-65 องศา

เซลเซียส อุ่นตัวอย่างจนกระท่ังสารละลายระเหยออกหมด น าตัวอย่างท่ีได้ไปเติมโซเดียมคลอไรด์ท่ีละลายอิ่มตัว 

(250 กรัม/ลิตร) และคนตัวอย่าง จากนั้นท้ิงตัวอย่างให้ตกตะกอน น าส่วนใสไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 1.2 

ไมโครเมตร แล้วน ากระดาษกรองไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น าตัวอย่างท่ีได้ไปวิเคราะห์

หาไมโครพลาสติก และจ าแนกตามชนิด รูปร่าง สี และปริมาณของไมโครพลาสติก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 

จากนั้นถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูลและวัดขนาดของพลาสติกแต่ละชิ้นท่ีพบ วิเคราะห์ข้อมูลไมโครพลาสติกในปลาหน้าดิน

แตล่ะชนิดโดยใชค้วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS  

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จ านวน 6 ชนิด ท้ังหมด 72 ตัว (ภาพท่ี 2) 

ประกอบด้วย ปลาหางควายหางแถบ (Platycephalus indicus) โดยมีความยาวล าตัว และน้ าหนักทางเดินอาหารเฉลี่ย

สูงสุด  รองลงมาคือ ปลากดหัวอ่อน (Osteogeneiosus militaris) ปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) ปลาทอ่งเท่ียวเกล็ด

ใหญ่ (Parapocryptes serperaster) ปลายอดม่วงแถบประ (Cynoglossus puncticeps) และปลาเห็ดโคน (Sillago 

sihama) ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) และพบการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกมากท่ีสุดในปลาหางควายหางแถบ 29 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ปลายอดม่วงแถบประ 22 เปอร์เซ็นต์ ปลากดหัวอ่อน 20 เปอร์เซ็นต์ ปลากดหัวแข็ง 17 

เปอร์เซ็นต ์ปลาทอ่งเท่ียวเกล็ดใหญ่ 8 เปอร์เซ็นต ์และปลาเห็ดโคน 4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2  ชนิดของปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง: ปลากดหัวอ่อน (1) ปลากดหัวแข็ง (2)  

ปลายอดมว่งแถบประ (3) ปลาเห็ดโคน (4) ปลาทอ่งเท่ียวเกล็ดใหญ่ (5) และปลาหางควายหางแถบ (6) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาว ความกว้าง น้ าหนักปลา และน้ าหนักล าไส้ของปลาแตล่ะชนิด 

Species of 

Fish 

Numbers / 

species 

Total Length 

(cm) 
Width (mm) Weight Fish (g) 

Weight of 

Gastrointestinal 

tract (g) 

O. militaris 28 24.15±0.37d 36.83±0.94b 149.48±6.84c 4.65±0.33c, d 

A. maculatus 31 19.50±0.34c 33.18±0.92b 81.78±3.17b 3.06±0.21b, c 

C. puncticeps 3 13.23±0.39a 41.93±9.15b 35.00±12.58a 0.45±0.34a 

S. sihama 2 10.70±0.50a 14.40±1.80a 17.50±2.50a 0.23±0.16a 

P. serperaster 2 16.60±0.40b 22.60±0.30a 32.50±2.50a 1.4±0.35a, b 

P. indicus 6 26.67±1.22d 42.42±4.17b 160.00±21.98c 6.24±1.03d 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) 

(3) (4) 

(5) 

(2) (1) 

(6) 
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การศึกษาคร้ังนี้พบรูปร่างไมโครพลาติกในปลาหน้าดินท้ังหมด 3 แบบ ซึ่งแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือ เส้นใย 97 

เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือแบบทรงกลม 2 เปอร์เซ็นต์ และชิ้นส่วนไม่มรูีปแบบ 1 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 3) ท้ังน้ีพบว่ารูปร่าง

แบบเส้นใยท่ีพบในปลาแตล่ะชนิดมคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพบมากท่ีสุดในปลาหาง

ควายหางแถบ (7.00±0.48 ชิ้น/ตัว) รองลงมาคือปลายอดม่วงแถบประ (5.33±0.00 ชิ้น/ตัว) ปลากดหัวอ่อน 

(4.79±0.25 ชิ้น/ตัว) ปลากดหัวแข็ง (3.90±0.31 ชิ้น/ตัว) ปลาท่องเท่ียวเกล็ดใหญ่ (2.00±0.00 ชิ้น/ตัว) และปลา

เห็ดโคน (1.00±0.00 ชิ้น/ตัว) ตามล าดับ รูปร่างชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบพบเฉพาะในปลากดหัวแข็ง (1.33±0.00) ส่วน

รูปร่างแบบทรงกลมพบในปลากดหัวออ่น (1.00±0.00) และปลากดหัวแข็ง (1.00±0.24) ท้ังนี้ปลากดหัวแข็งพบรูปร่าง

ไมโครพลาสตกิได้ท้ัง 3 รูปแบบ ในขณะท่ีปลากดหัวอ่อนพบ 2 รูปแบบ ส่วนในปลาหางควายหางแถบ ปลาท่องเท่ียว

เกล็ดใหญ่ปลาเห็ดโคน และปลายอดมว่งแถบประพบเฉพาะไมโครพลาสตกิแบบเส้นใยเท่านัน้ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4)  
 จากการวเิคราะห์ขนาดของไมโครพลาติกในปลาหนา้ดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลา่งแต่ละชนิด พบวา่ส่วน

ใหญ่เป็นเส้นใยท่ีมีความยาวอยู่ในช่วง 1,703.35 – 5,587.50 ไมโครเมตร (ตารางท่ี 2) โดยปริมาณของไมโคร 

พลาสตกิและรูปร่างของไมโครพลาสติกแบบเส้นใยมีความแตกต่างกันในปลาหน้าดินแต่ละชนิดอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) (ตารางที่ 2 และภาพท่ี 5)  

 

ภาพที่ 3 รูปร่างของไมโครพลาสตกิในปลาหนา้ดิน: เส้นใย (1) ชิ้นส่วนไม่มรูีปแบบ (2) และทรงกลม (3) 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยรูปร่าง ปริมาณ และขนาดของไมโครพลาสตกิในปลาแตล่ะชนิด 

Species of Fish 
Type of Microplastic (Per Piece) 

Size of fiber (µm) 
Quantity 

Fiber Fragment Sphere Per Piece Weight Piece (mg) 

O. militaris 4.79±0.25b, c 0.00±0.00a 1.00±0.00a 1,991.29±183.88a 4.96±0.66b, c 3.17±0.76a 

A. maculatus 3.90±0.31a, b, 1.33±0.00a 1.00±0.24a 2,014.51±179.55a 4.13±0.72a, b, c 4.03±0.78a 

C. puncticeps 5.33±0.00b, c 0.00±0.00a 0.00±0.00a 2,232.93±270.24a 5.33±2.33b, c 4.00±1.39a 

S. sihama 1.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 5,587.50±2,812.50a 1.00±0.00a 4.00±0.40a 

P. serperaster 2.00±0.00a, b 0.00±0.00a 0.00±0.00a 1,703.35±253.35a 2.00±1.00a, b 4.00±1.55a 

P. indicus 7.00±0.48c 0.00±0.00a 0.00±0.00a 2,038.83±258.21a 7.00±1.93c 4.00±0.73a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของปริมาณไมโครพลาสติกท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์ เดียวกัน แสดงว่ามี

ความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) 

  (1) (2) (3) 
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ภาพที ่4 จ านวนเฉลี่ยรูปร่างของไมโครพลาสตกิในปลาแตล่ะชนิด (   เส้นใย     ทรงกลม     ชิน้สว่นไม่มีรูปแบบ) 

 

 
ภาพที ่5 ค่าเฉลี่ยจ านวนชิ้นของไมโครพลาสตกิในปลาแตล่ะชนิด 
 

สีของไมโครพลาสตกิในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สามารถจ าแนกได้ท้ังหมด 7 สี ได้แก่ สี

ด า สีน้ าเงิน สีเขียว สีใส สีม่วง สีน้ าตาล และสีแดง ซึ่งพบไมโครพลาสติกสีด ามากท่ีสุด และมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในปลาแต่ละชนิด โดยพบมากในปลาหางควายหางแถบ (4.67±0.00 ชิ้น/ตัว) และพบสี

ด าน้อยท่ีสุดในปลาเห็ดโคน (1.00±0.00 ชิ้น/ตัว) ส่วนสีอื่น ๆ ได้แก่ สีน้ าเงิน สีแดง สีใส สีน้ าตาล สีม่วง และสีเขียว 

ตามล าดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้พบว่าปลากดหัวแข็งและ

ปลากดหัวออ่นพบไมโครพลาสตกิทุกสี 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยสขีองไมโครพลาสตกิในปลาหนา้ดินแตล่ะชนิด 

Species of Fish 
Color of Microplastic (Per Piece) 

Black Blue Green Clean White Purple Brown Red 

O. militaris 3.50±0.00a, 

b 

1.60±0.25a 1.00±0.12a 1.00±0.00a 1.00±0.66a 1.25±0.00a 1.23±0.12a 

A. maculatus 2.79±0.00a, 

b 

1.46±0.00a 1.00±0.41a 1.40±0.24a 1.00±0.72a 1.00±0.00a 1.90±0.41a 

C. puncticeps 3.33±0.00a, 

b 

1.00±0.00a 0.00±0.00a 1.00±0.00a 1.00±2.33a 0.00±0.00a 2.00±0.00a 

S. sihama 1.00±0.00a 1.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 

P. serperaster 1.00±0.00a, 

b 

2.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±1.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 

P. indicus 4.67±0.00b 2.25±0.00a 0.00±0.00a 1.00±0.00a 0.00±1.93a 1.00±0.00a 1.00±0.00a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของสีไมโครพลาสติกท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์ เดียวกัน แสดงว่ามีความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) 

วิจารณ ์และสรุปผล 

 จากการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาหน้าดินบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พบการปนเป้ือนของไมโคร 

พลาสติกในปลาทุกตัวท้ัง 6 ชนิด โดยพบในปลาหางควายหางแถบมากท่ีสุด รองลงมาคือปลายอดม่วงแถบประ 

ปลากดหัวออ่น ปลากดหัวแข็ง ปลาท่องเท่ียวเกล็ดใหญ่ และปลาเห็ดโคน ตามล าดับ แต่ปริมาณท่ีพบจะมีจ านวนชิ้น

ต่อตัวค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับปลาฉลามหลังหนาม ปลา hakes และปลากระบอกแดงจากบริเวณชายฝั่งสเปน 

มหาสมุทรแอตแลนติกและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยพบปริมาณเฉลี่ย 0.5–1.56 ชิ้น/ตัว (Bellas et al., 2016) 

และปลาหน้าดินอีกหลายชนิดจากชายฝั่งประเทศอังกฤษ ท่ีพบปริมาณไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารเฉลี่ย 

1.90±0.10 ชิ้น/ตัว (Lusher et al., 2013) ในขณะท่ีปลาผิวน้ า เช่น ปลาทูในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

จังหวัดตรัง พบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยค่อนข้างสูง 78.04±6.503 ชิ้น/ตัว (ศุภพร และคณะ, 2561) เนื่องจาก

ปลาทูเป็นปลากินแพลงก์ตอนท่ีล่องลอยตามผิวน้ าเป็นอาหาร (อุดม และคณะ, 2556) ซึ่งไมโครพลาสติกอาจมีขนาด

ใกล้เคียงกับอาหารของปลา รวมท้ังปริมาณความหนาแน่นท่ีล่องลอยบริเวณผิวน้ า ท าให้ไมโครพลาสติกมีโอกาส

ปนเป้ือนในทางเดินอาหารสูง (Wright et al., 2013) ส่วนในตะกอนดิน แม้ว่ามีรายงานการปนเป้ือนของไมโครพลาสติก

ปริมาณมากในหลายพื้นท่ี (Barnes et al., 2009; Lusher et al., 2013; Bellas et al., 2016) แต่ในปลาหน้าดินบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนลา่งพบไมโครพลาสตกิน้อย อาจเนื่องมาจากกระแสน้ าและกระแสลมท่ีพัดผ่าน ก่อให้เกิดการฟุ้ง

กระจายของไมโครพลาสตกิตามผิวน้ ามากกวา่ตามพื้นผิวดนิ (Wright et al., 2013) ท้ังน้ีพบไมโครพลาสตกิในปลาหาง
ควายหางแถบมากที่สุด เน่ืองจากปลาชนิดน้ีมลีักษณะหัวแข็ง ด้านท้องแบนราบกับพื้นดิน ล าตัว และทางเดินอาหารมี

ขนาดใหญ่ (ศูนยว์จิัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 2552) ท าให้สามารถกินอาหารได้ปริมาณมาก 

จึงมโีอกาสปนเป้ือนไมโครพลาสตกิสูงกวา่ปลาชนดิอื่น ๆ  

 การศึกษาครัง้นีพ้บไมโครพลาติกแบบเส้นใยมากท่ีสุดและส่วนใหญ่มีสีด า สอดคล้องกับการศึกษาของ Bellas 

et al. (2016) และศุภพร และคณะ (2561) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการประมง จึงพบไมโครพลาสติกจาก

ชิ้นส่วนของเชือก และวัสดุท่ีท าประมงเป็นส่วนใหญ่  เช่นเดียวกับทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการท า

ประมง โดยมีเครื่องมือประมงประจ าท่ีจ านวนมาก ได้แก่ ไซนั่ง โพงพาง ซึ่งมีวัสดุจ าพวกอวน ตาข่าย เอ็น และเชือก

เป็นจ านวนมาก (ศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2556) ท าให้ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ท่ีพบมีสีด า 

นอกจากนี้ยังพบวา่สิ่งทอ เชน่ เสื้อ กางเกง ยังเป็นแหล่งท่ีมาของไมโครพลาสติกแบบเส้นใยอีกด้วย (สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) จึงอาจส่งผลให้ปลาท่ี

อาศัยบริเวณหน้าดนิมแีนวโนม้ท่ีจะปนเป้ือนไมโครพลาสติกได้ ส่วนขนาดของไมโครพลาติกในปลาหน้าดินแต่ละชนิด

พบวา่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแบบเส้นใย อย่างไรก็ตามแมพ้บไมโครพลาสตกิปนเป้ือนในทางเดิน

อาหารของปลาซึ่งไมไ่ด้ส่งผลกระทบตอ่ผู้บริโภค เนื่องจากไมไ่ด้บริโภคอวัยวะส่วนนี้ (สุดา, 2559) แต่อาจจะขัดขวาง

การกินอาหารหรืออาจท าให้เกิดการอุดตันของทางเดินอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวปลาโดยตรงเนื่องจากไม่สามารถ

ย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารได้ (Lusher et al., 2013)   
 อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้ยังไม่สามารถระบุประเภทของไมโครพลาสติกได้แน่ชัด จึงควรมีการตรวจสอบ

ประเภทของพลาสติกและศึกษาถึงแหล่งท่ีมาให้ชัดเจน รวมท้ังควรมีการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าและสัตว์

น้ าท่ีกรองกินอาหารในมวลน้ าบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดการปัญหาขยะ

ทะเลได้ในอนาคต 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์หตัถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและ

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลติภัณฑ์

เชิงพานชิย์ 

Development the handicraft made of fiber fragments of weeds and Waste 

materials from agriculture for involvement of the community to a commercial 

product. 

ทิวา แก้วเสริม1* และพิณทิพย์ แก้วแกมทอง1 

Tiwa  Kaewserm1*and Pintip Kaewkamthong1  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืช

และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ให้มีประสิทธิภาพ

ตรงตามความต้องการทางด้านหลักการออกแบบ ในด้านหน้าท่ีใช้สอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความ

สะดวกสบายในการใช ้ความสวยงามนา่ใช ้โดยมีการออกแบบประโยชนใ์ชส้อย ให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการท่ีจะใช้

งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคมีวิธีการด าเนินการวิจัยโดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม ตกแต่งบ้านพักอาศัยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและท้ังมีการศึกษาจากเอกสารอ้างอิง และต ารา

วิชาการ ตลอดจนสอบถามผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสม  แล้ว

สามารถน ามาออกแบบ,เขียนแบบเพื่อการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการน าข้อมูลจากต้นแบบมาประเมิน

การใช้งาน ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์ และประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัย โต๊ะ, เก้าอี้, มู่ลี่, โคมไฟฟ้า, กรอบรูป, ตะกร้า, ถาด, 

จานรอง, กระเป๋า, รองเท้าแตะ, จากผลค่าคะแนน การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นัน้ทุกผลิตภัณฑห์ัตถกรรม

ตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มีค่าคะแนนอยู่ไนระดับดีมาก ผ่า น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมคีวามเหมาะสมน าไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑเ์ชงิพานชิย์ 

 สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546)  โดยการน าเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้

จากการเกษตร มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และน าไปใช้ในเชิงพานิชย์ในระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือพัฒนาเป็นธุรกิจ

ขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นการช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 

ค าส าคัญ: เส้นใยเศษของวัชพืช วัสดุเหลอืใชจ้ากการเกษตร 

                                                 
1 สาขาการ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000  

1 Industrial Design, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun 67000  

*Corresponding author e-mail : anova_id@hotmail.com 
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Abstract  

 This research aims to development of handicraft products from weeds and agricultural residue by 

community participation to develop into commercial products. To be effective in accordance with the 

requirements of the design principles, function, safety, durability, ergonomic and aesthetic. The functional design 

in accordance with the need to use in order to maximize the benefits to the consumers. How to conduct research 

by The first objective is to study the handicraft products from applying the local intellects by using the 

populations and the group sampling that are the experts of handicraft products group. Besides, it has applied the 

specific group sampling with the research tool that is the questionnaire of the local intellect experts. 

As well as asking experts to use the information to analyze and using data from the prototype to 

evaluate the use of product design principles and community Product Standards Assessment. 

 Design of home decorative handicrafts such as table, chairs, blinds, electric lamps, photo frames, baskets, 

trays, saucers, bags and slippers. The community product standard assessment all handicrafts has high level 

score. It is suitable for commercial production.  

 It can be concluded that the handicraft products decorate the house from the weed fiber and agricultural 

waste. Product design using Community Product Standards (มผช.56/2546). By using weeds and agricultural 

residues, they can be used commercially and commercially for small and medium sized businesses (SMEs) to 

help them create jobs and increase their incomes. 

Keywords: fiber fragments of weeds, Waste materials from agriculture 

บทน า 

 โครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP)  ชว่ยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้แก่

ชุมชน  ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดความสร้างสรรค์  คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑข์องชุมชน โดยอาศัยหลักการทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มอาชีพ  ท่ีจะท าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ท้ังนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีแท้จริงนั้นเกิดจาก

พลังความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นและการมีผู้น ากลุ่มท่ีมีความสามารถ โดยรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน

ทางด้านเทคนิค  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐานที่จ าเป็น และให้ความช่วยเหลอืกิจกรรมทางการตลาด ( นาย

โฆสิต ป้ันเปียมรักฎ์ . 2550)  การศึกษาคุณลักษณะละคุณสมบัติทางกายภาพเชือกกล้วย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.๕๖/๒๕๔๖) ต าบลหนองแม่นา จ าแนกเป็นรายด้าน 1) ความมีเอกลักษณ์ 2) ความสวยงาม 3) ความ

สะดวกในการใชง้าน 4) ความปลอดภัย โดยรวมพบวา่มีความเหมาะสมมาก จากรายงานการวิจัย เร่ือง การออกแบบ

ทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน จ านวน 5 อย่าง 

ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน ถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ  ถาดผลไม้  ท่ีรองแก้ว  ท่ีรองของร้อน ท่ีภาพรวม

ทุกด้านมีความเหมาะสมมาก  (ทิวา  แก้วเสริม . 2555)  จากการส ารวจบริทบชุมชน ต าบลท่าแดง ตั้งอยู่ในเขต 

การปกครองของ อ าเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแดง บ้านท่าสวาย บ้านล ากง บ้านท่า

เยี่ยม บ้านไร่ขอนยางขวาง บ้านนาทุ่ง บ้านโคกสูง บ้านเนินคนธา บ้านเนินสะเดา บ้านโคกสระแก้ว บ้านหนองม่วง 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

423 

สภาพท่ัวไปของต าบล เป็นท่ีดอน น้ าไม่ท่วม ดินส่วนมากเป็นดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกมะม่วง ปลูกมะขาม ปลูก

กล้วย และพืชยนืต้นตา่ง จ านวนประชากรในเขต อบต. 11,142 คน และจ านวนหลังคาเรือน 2,535 หลังคาเรือน อาชีพ

หลัก ท าการเกษตรกรรม มีทักษะทางด้านจักสาน และ ประกอบอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูเพาะปลูก ท่ี เด่นและ 

ควรส่งเสริมให้เข็มแข็งคือ กลุ่มชุมชนบ้านเนนิคนธา เป็นชุมชนทอเสื่อกก ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์

เสื่อกกมีลักษณะเด่นคือลายท่ีสายงามและทออยา่ประณิต ควรพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม 

 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสง่เสริมรายได้ กลุ่มชุมชนบ้านเนนิคนธา สถานท่ีต้ัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 64 หมู่

ท่ี 8 ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัญหาของ กลุ่มชุมชนบ้านเนินคนธาคือ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอ

เสื่อจากต้นกก ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้เพียงอย่างเดียวคือเสื่อกก ชึ่งมีรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบเดียว จึงคิดแนวทางการ

น ามาใช้ประโยชน์ทางด้านตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผนวกกับแนวคิดงานศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

น ามาออกแบบตามหลักการทฤษฎีการออกแบบ โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ รูปร่างรูปทรงทาง

ศิลปกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบกับการออกแบบ จัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามผลิตภัณฑ์ ท่ีดีย่อมเกิด

คุณค่า ท่ีมาจากการออกแบบท่ีดีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์  วิธีการต่าง  ๆ ท่ีได้กล่าวมา

เสนอแนวคิดให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ คือ หน้าท่ีใช้สอย ความปลอดภัย ความ

แข็งแรง ความสะดวดสบายในการใช้  ความสวยงาม  ราคาพอสมควร การซ่อมแซมง่าย วัสดุและการผลิต และ 

การขนส่งเป็นต้น วิบูลย ์ ลีสุ้วรรณ (2532  . 129) กล่าววา่คุณค่าทางศลิปกรรมนัน้ควรได้รับการสบืสานให้สบืสานอยู่

คู่ท้องถิ่น  แต่การสืบสานให้ศลิปกรรมส าคัญให้อยูคู่่ท้องถิ่นและเป็นท่ีแพร่หลาย  ควรน าเอาเอกลักษณ์ของศลิปกรรม 

นั้น ๆ มาท าการออกแบบให้เป็นสินค้าและผลิตจ าหน่ายให้กับนักท่อเท่ียวเพราะผู้บ ริโภคกลุ่มนี้มีก าลังการซื้อสูง 

เท่ากับเป็นการถา่ยทอดงานศลิปกรรม อกีทัง้ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับแรงงานท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่ง

แนวคิดขา้งต้นมีความสอดคล้องกับ รังสิมา  มโนปัญจศิริ (2543 : 4 ) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการตกแต่งบ้านท่ีสะท้อนถึงงาน

ศลิปกรรมในสมัยต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการตกแต่งและการด ารงชีวิตจึงท าให้แนวโน้มการจ าหน่ายของตกแต่งท่ี

สะทอ้นถึงศิลปกรรมเป็นท่ีต้องการของตลาดมากขึน้ตามไปด้วย 

 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมุ่งท าการศึกษาวิจัยและออกแบบ

ผลิตภัณฑง์านหัตถกรรมของตกแต่งในบ้านพักอาศัยโดยใช้เชือกกล้วยและกกเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากเชือกกล้วยเป็น

วัสดุท่ีหาง่าย มีขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์การผลิตเชือกกล้วยท่ีมีในครัวเรือน เพื่ อท่ีจะให้เกิดเป็น

ผลิตภัณฑใ์หม่ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้รู้จักกันแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางศลิปกรรม สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ การเผยแพร่งานศิลปกรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเป็นแนว

ทางการเพิ่มรายให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าอยา่งยังยืนตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ส ารวจบริบท การศึกษาปัญหาและความต้องการ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ท าการศกึษาข้อมูลดา้น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท๊อปท่ีผลิตเคร่ืองจักสาร จังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยน าหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้านขนาดสัดส่วน  ความแข็งแรง  

ความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อย วัสดุอุปกรณ ์ สัดสว่น การท าสี  และการออกแบบตกแตง่ภายใน 
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ขั้นตอนการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาปัญหาและข้อมูลของวัสดุเส้นจากพืชได้แก่ แฝก เชือกกล้วย กก ผักตบชวา และ ไม้ไผ่ เพื่อ

เป็นข้อมูลน าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาความต้องการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของ

ตกแตง่บ้านพักอาศัยท่ีสมบูรณ์มากที่สุด 

 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มา

สอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย คือการน าข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 มาท าการ

เขียนแบบและผลิตตน้แบบท่ีใชง้านได้จรงิตรงตามวัตถุประสงค์ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย ซึ่งจะประเมินกลุ่มตัวอย่าง คือ 

ประเมินผู้ท่ีสนผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัยเกี่ยวกับวัสดุท้องถิ่นและผลิตภัณฑท่ี์มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนขา้งต้น  น ามาท าการออกแบบผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย 

 1. น าเอาเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มาพัฒนาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ

ตกแตง่บ้านพักอาศัยและใชง้านได้ มคีวามเหมาะสมกับการใชง้านและออกแบบได้ต่อไป 

 2. ได้ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยสามารถใช้ได้จริง และมีความพึงพอใจตรงกับความต้องการของ

ผู้ใชง้าน 

 3. รูปแบบและรูปทรงของผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย  สามารถโยกย้ายได้สะดวกและ ประหยัดเนื้อท่ี

ในการวาง โดยไม่จ ากัดประเภท 

 4. ผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัยมลีวดลายธรรมชาติอยู่  เป็นความสวยงามของวัสดุและสามารถใช้งาน

ได้จริง  

การผลิตต้นแบบ 

การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย สามารถท าตามขัน้ตอนการผลิต ดังนี้ 

 1. เขียนภาพร่าง (SKETCH) แบบร่าง 3 แบบ ท าการวเิคราะห์ขอ้ด ีข้อเสีย และท าการเปรียบเทียบเลอืกแบบท่ีดี

ท่ีสุด 1 แบบ 

 2. เขียนแบบผลิตภัณฑ ์ท่ีได้จากการวเิคราะห์แบบ 

 3. ผลิตแบบจ ารองผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย 

 4. สถานท่ีด าเนนิการ ต.ท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 5. สร้างตน้แบบผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัยตามแบบท่ีเลอืก 

ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) 

ผลิตภัณฑจ์ากเชือกกล้วย 

 1. ลักษณะท่ัวไป 

 2. การประกอบ 

 3. ลวดลาย 

 4. สี  
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 5.การประกอบหรือตกแตง่ด้วยวัสดุอื่น 

 6. การเคลือบผิว 

 7. การใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากแบบประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความพึงพอใจผลงานการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

บ้านพักอาศัย โดยท าเป็นรายดา้นและภาพรวมทุกด้าน น าเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง   โดยมีเกณฑ์

การแปลความหมายคา่เฉลี่ยระดับความเหมาะสมดังนี ้

4.50 – 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ ปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ น้อย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 ศึกษาปัญหาและข้อมูลของวัสดุเส้นจากพืชได้แก่ แฝก เชือกกล้วย กก ผักตบชวา และ ไม้ไผ่ เพื่อเป็นข้อมูล

น าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาความต้องการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ของตกแต่งในบ้านพักอาศัยโดยใชเ้ชอืกกล้วยและกกเป็นวัสดุหลักเนื่องจากเชือกกล้วยเป็นวัสดุท่ีหาง่ายมีขั้นตอน การ

ผลิตท่ีไม่ยุ่งยาก สามารถน าอุปกรณท่ี์มีในครัวเรือนมาประยุกตใ์นการผลิตเชอืกกล้วยได้  
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ตารางที ่1 แสดงชุมชน ผลิตผลิตภัณฑโ์อท๊อปเพชรบูรณ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ผลิตภัณฑ ์ อ าเภอ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยรัก 

 

- กลุ่มพัฒนาอาชพีวเิชยีรบุรี 

 

- กลุ่มผลิตภัณฑแ์ฝกและกกบ้านโคกปรง 

- ณิชาภา แซมล าเจียก อ.เขาค้อ 

 

- กลุ่มอาชพีสตรีบ้านเล่าเนง้  

 

- กลุ่มออมสินกะลา 

- กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน 

- ป้ายไม้มงคล 

- กลุ่มสตรีแสงจันทร์ 

- นายชูชัย  รามี ่ 

- กลุ่มกติมิากะลาประดิษฐ์  

- ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเทียวบ้าน

ห้วยโปง่ 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า 

 

ท่ีนอนสุขภาพ หมอน ผ้าหม่  

ตัดเย็บ ชุดสูท ชุดข้าราชการ ชุดปกติ

ขาว 

เบาะนั่ง ผ้าหม่ พวงกุญแจ 

ผลิตภัณฑผ์้าปักชาวเขา เสื้อผ้า  

ผลิตภัณฑแ์ฝก 

 

ตุก๊ตา กล่องกระดาษทิชชู 

 

ผลิตภัณฑผ์้าเขียนเทียน  

ผ้าปักชาวเขา 

ผลิตภัณฑจ์ากกะลา 

ผลิตภัณฑจ์ากเซรามิก 

ป้ายไม ้

กระเป้าผ้าผสมหลุย 

สมุนไพร ไมต้อกเส้น 

กะลาประดิษฐ์ 

ร้องท้าวแตะ 

 

ผลิตภัณฑผ์้าทอมือ 

 

อ.วเิชยีรบุรี 

อ.วเิชยีรบุรี 

 

อ.วเิชยีรบุรี 

 

อ.วเิชยีรบุรี 

อ.เขาค้อ 

 

 

อ.เขาค้อ 

 

อ.เมอืง 

อ.บึงสามพัน 

อ.บึงสามพัน 

อ.ศรีเทพ 

 

อ.หนองไผ่  

อ.หลม่สัก 

 

อ.หลม่เก่า 

 

จากตารางท่ี 1 จากการศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์โอท๊อป ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายทางด้านภูมิ

ปัญญา วัสดุการผลิตและกระบวนการการผลิต พบว่าบางชุมชนมีวัตถุดิบแต่ขาดความช านาญ บางชุมชนมีความ 

ช านาญขาดเครื่องมือการผลิตและการประยุกตใ์ช้ 
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ตารางที่ 2 แสดงชุมชนท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ผลิตภัณฑ ์ อ าเภอ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- กลุ่มผลิตภัณฑแ์ฝกและกกบ้านโคกปรง 

- กลุ่มอาชพีสตรีบ้านเล่าเนง้ 

 

- ศู นย์ การ เ รียน รู้หมู่ บ้ า น ท่อง เ ทียว 

บ้านหว้ยโป่ง  

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า 

 

ผลิตภัณฑแ์ฝก 

 

ผลิตภัณฑผ์้าเขียนเทียน  

ผ้าปักชาวเขา 

ร้องท้าวแตะ 

 

ผลิตภัณฑผ์้าทอมือ 

 

อ.วเิชยีรบุรี 

 

อ.เขาค้อ 

 

อ.หลม่สัก 

 

อ.หลม่เก่า 

จากตารางท่ี 2 การคัดเลือกชุมชนท่ีมีความเหมาะสม พิจารณาตามลักษณะวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนภูมิ

ปัญญา 
 

ตารางที ่3 การประเมนิมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย 

โตะ๊, เก้าอี้, มูล่ี,่ โคมไฟฟา้และ กรอบรูป 

  โตะ๊ เก้าอี้ มูล่ี ่ โคมไฟฟา้ กรอบรูป 

ลักษณะท่ัวไป 4.06 4.06 4.16 4.06 4.06 

การประกอบ 3.83 3.83 3.83 4.16 4.16 

ลวดลาย 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 

สี  4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 

การประกอบ

หรือตกแตง่ด้วย

วัสดุอ่ืน 

3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 

การเคลือบผิว 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 

การใช้งาน 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

 4.07 4.07 4.05 4.11 4.11 
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ภาพที่ 1 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ ์(1) โตะ๊ (2) เก้าอี้ (3) มูล่ี ่

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ ์(1) โคมไฟฟา้  (2) กรอบรูป 
 

ตารางที ่4 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านพักอาศัย 

ตะกรา้, ถาด, จานรอง, กระเป๋าและ รองเท้าแตะ 

 ตะกรา้ ถาด จานรอง กระเป๋า รองเท้าแตะ 

ลกัษณะทัว่ไป 4.06 4.06 4.06 4.06 4.16 

การประกอบ 3.83 4.16 3.83 3.83 4.16 

ลวดลาย 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 

สี  4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 

ก า ร ป ร ะ ก อ บ

หรือตกแต่งด้วย

วัสดุอ่ืน 

3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 

การเคลือบผิว 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 

การใช้งาน 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

 4.07 4.11 4.07 4.07 4.13 

1 2 3 

1 2 
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ภาพที่ 3 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ ์(1) ตะกรา้ (2) ถาด (3) จานรอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ ์(1) กระเป๋า (2) รองเท้าแตะ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตร เพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย ให้ตรงตามการใช้งานและท าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการใช้สอย จัดท าขึ้น การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.๕๖/๒๕๔๖) ผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านพักอาศัย ลักษณะท่ัวไป, การประกอบ, ลวดลาย,   สี,   การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น,   

การเคลือบผิวและ การใชง้าน  ผู้ศึกษาโครงการได้สรุปการทดลองดังนี้ 

 1. ผลจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ งานศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ส าหรับ จากการศึกษากลุ่ม

ผลิตภัณฑ์โอท๊อปในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญา โดยผู้วิจัยคัดเลือกตามความสามารถ

ผลิต และวัสดุท่ีสอดตรองกับการวิจัยดังนี้  กลุ่มผลิตภัณฑ์แฝกและกกบ้านโคกปรง เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แฝก    

อ.วิเชียรบุรี กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชาวเขา อ .เขาค้อ ศูนย์การเรียนรู้

หมูบ้่านท่องเทียวบ้านหว้ยโป่ง  เป็นผู้ผลิต ร้องท้าวแตะ อ.หล่มสัก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า เป็นผู้ผลิต  ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ อ.หลม่เก่า 

 2. ผลจากการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หัตถกรรมของตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือ ใช้จากการเกษตร  ส าหรับการจัด 

จ าหน่ายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเทียวบ้านห้วยโป่ง  เป็นผู้ผลิต  

ร้องท้าวแตะ อ.หล่มสัก มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นศนย์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัย เป็นชุมชน

เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑเ์ชงิพานชิย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานพัฒนาการอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 

กศน.บ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกท้ังศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเทียวบ้านห้วยโป่งมีการจัด

1 2 3 

1 
2 
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กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ น ากิจกรรมภูมิปัญญาการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้นักท่องเท่ียวมีส่วน

ร่วมและน าผลิตภัณฑ์ท่ีท าขึ้นเองกลับไปใชไ้ด้ 

 3. ผลจากการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.56/2546) สรุปได้ดังนี้ 

  3.1 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

โตะ๊ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก 

  3.2 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

เก้าอี้ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก 

  3.3 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

มูล่ี่ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.05) อยู่ในระดับมาก 

  3.4 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

โคมไฟฟา้ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก 

  3.5 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

กรอบรูป โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก 

  3.6 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

ตะกรา้ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก 

  3.7 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

ถาด โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมาก 

  3.8 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

จานรอง โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก 

  3.9 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

กระเป๋า โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07) อยู่ในระดับมาก 

  3.10 การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.56/2546) ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัย 

รองเท้าแตะ โดยรวมคา่เฉลี่ย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13) อยู่ในระดับมาก 

 จากผลค่าคะแนน การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นัน้ทุกผลิตภัณฑห์ัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจาก

เส้นใยเศษของวัชพชืและวัสดุเหลอืใชจ้ากการเกษตร มีค่าคะแนนอยูไ่นระดับดีมาก ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น

ตน้แบบผลิตภัณฑ ์

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ได้รับข้อมมูลเบ่ืองต้นรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมประชุมจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เพชรบูรณ์ และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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การเพาะเห็ดนางฟ้าภฐูานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย 

Cultivation of Pleurotus eous from Agricultural Waste in Chiang Rai Province 

วราภรณ์ แก้วคอน1* นิคม นาคสุพรรณ2 นิตยา ณ ชอ1 ยุวดี วิศลย์1 และสายสมร แก่นเรณู1  
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บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

โดยเตรียมวัสดุเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยผสมอาหารเสริม ได้แก่ เปลือกมันส าปะหลัง 

เปลอืกกล้วย และเปลอืกสับปะรด ในอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0, 2.5 และ 5.0 ตามล าดับ จากผลการวิจัยพบว่า การ

ใชเ้ปลอืกมันส าปะหลังอัตราส่วนร้อยละ 5.0 เปลอืกกล้วยน้ าว้าอัตราส่วนร้อยละ 2.5-5.0 เปลือกสับปะรดอัตราส่วน

ร้อยละ 0.5 สามารถสง่เสริมการเจรญิของเส้นใยเห็ดได้ดี กระตุ้นการสร้างดอกเห็ด และน้ าหนักผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียว จึงสามารถสรุปได้ว่า สารอาหารท่ีได้จากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรชว่ยเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน ลดตน้ทุนของการผลิตเห็ดและเนน้การผลิตเห็ดแบบปลอดสารเคมี 

ค าส าคัญ: วัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร การเพาะเห็ด เห็ดนางฟ้าภูฐาน 

Abstract  

 The aim of this research was to cultivate Pleurotus eous oyster mushrooms using various agricultural-

wastes materials as a mushroom supplements. Mycelia of Pleurotus eous mushrooms were cultured in sawdust, 

sawdust supplemented with cassava peel, banana peel and pineapple peel in various concentrations (0.5%, 

1.0%, 2.5% and 5.0%, respectively). The results showed that the substrate supplement at 5.0% of cassava 

peel, 0.25-5.0% of banana peel and 0.5% of pineapple peel significantly promoted the growth of mycelium, 

fruiting body, and product yield when compared to sawdust substrate. Therefore, the results concluded that 

agricultural wastes can be used as the supplement for mushroom cultivation by increasing productivity, reducing 

cost and the cultivation emphasize organic mushroom cultivation. 

Keywords: Agricultural waste, Mushroom cultivation, Oyster mushroom 
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บทน า 

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เน้นการออกก าลังกายและรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการ

บริโภคอาหารกลุ่มมังสวิรัติ อาหารเจและอาหารชีวจิต จึงเป็นท่ีต้องการของตลาด ดังนั้น การบริโภคเห็ดจึงได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผลการวิจัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าเห็ดจัดเป็นแหล่งอาหารประเภทไฟเบอร์ (fibers) 

เป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโนจ าเป็นเป็นองค์ประกอบ มีวิตามินบี1 (thiamine), บี2 (riboflavin), กรดโฟลิค (folic 

acid) และไนอะซิน (niacin) และเกลือแร่ (ฟอสฟอรัส, แคลเซียม, เหล็ก, โพแทสเซียม และโซเดียม) ท่ีส าคัญมากมาย 

รวมท้ังมีสารส าคัญท่ีมีฤทธ์ิต้านนุมูลอิสระ (antioxidant) และมีคุณสมบัติเป็นยาช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอก 

(antitumor) ช่วยลดระดับไขมันหรือโคเลสเตอรอลในหลอดเลือด (hypercholesterolemia) ต้านจุลชีพ (antimicrobial) 

และตา้นไวรัส (antiviral) ได้ [1-3]  

เห็ดสว่นใหญ่ท่ีได้รับความนยิมในท้องตลาดมหีลายชนดิ เชน่ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหอม เห็ด

ฟาง เป็นต้น [4] การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมักใช้วัสดุพื้นฐานในการเพาะเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา และใส่อาหารเสริมท่ี

ใชใ้นการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น ปูนขาว ยิบซัม ภูไมท์ แต่เมื่อราคาของขี้เลื่อยไม้ยางพาราและอาหารเสริมส าหรับ

เร่งการเจรญิเตบิโตของเห็ดเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนของการผลิตเห็ดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดท่ีเพาะ

ได้ง่าย การหาวัสดุทดแทนหรืออาหารเสริมจากวัสดุธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถลดต้นทุนของการผลิต

เห็ดได้ ซึ่งในปัจจุบันขยะที่เกิดจากวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรในจังหวัดเชียงรายมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลในภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีขยะท่ีเกิดจากผลิตผลทางการเกษตร

จ านวนมาก ในขณะเดียวกันการน าวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ยังมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เน้นการท าปุยหมัก 

การน าไปผสมกับดนิเพื่อเพาะปลูก การน าไปเป็นอาหารสัตว ์ปลอ่ยท้ิงในพืน้ท่ีรอการย่อยสลายตามธรรมชาติ และวิธี

ท่ีนิยมมากในเขตภาคเหนือ คือ การก าจัดดว้ยวธีิการเผา ท าให้เกิดหมอกควันท่ีเป็นปญหามลพษิทางอากาศและส่งผล

เสียตอ่สุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชยีงรายและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรแกเกษตรกรในชุมชนโดยการเพาะเห็ดนางฟา้ภูฐานจึงเปนทางเลือก ของแก้ปัญหาจากขยะท่ีเหลือใช้

ทางเกษตรในชุมชนให้กลายเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นท่ีต้องการของตลาด ซึ่งจะชว่ยเพิ่มรายไดและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แกเ่กษตรกรในชุมชนได้  

ดังนัน้ เพื่อแกปั้ญหาการเผาท าลายเศษวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร และสร้างมูลคา่เพ่ิมของเศษวัสดุ งานวจิัยนี้

ผู้วิจัยจึงได้น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีพบมากในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เช่น เปลือก   มันส าปะหลัง เปลือก

กล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรด มาศึกษาและพัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เนื่องจาก

สารอาหารท่ีได้วัสดุเหลือใช้จากเปลือกมันส าปะหลัง เปลือกกล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรด เป็นแหล่งไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม นอกจากนี้ยังมโีปรตนีและน้ าตาล ซึ่งอาจจะช่วยในการส่งเสริมการเจริญของเห็ดนางฟ้า

ภูฐานได้ [5] นอกจากนี้ยังเป็นการใชป้ระโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการก าจัดโดยการเผาซึ่งสร้างมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อสุขภาพของ

ประชาชนในจังหวัดเชยีงรายได้ 
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วิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษา 

การเตรยีมวัสดุเพาะเห็ด 

วัสดุเพาะส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เปลือกมันส าปะหลัง เปลือก

กล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรด (สายพันธ์ุภูแล) ตากเศษวัสดุให้แห้งสนิท และบดให้ละเอียด เก็บในท่ีปราศจาก

ความชื้น การเพาะเห็ดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยปราศจากการเติมสารเคมี มีการทดลองแบ่งออกเป็น  

4 กลุ่ม ได้แก่  (1) ขี้เลื่อย, (2) ขี้เลื่อย+เปลือกมันส าปะหลัง, (3) ขี้เลื่อย+เปลือกกล้วยน้ าว้า และ (4) ขี้เลื่อย+เปลือก

สับปะรด ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน รอ้ยละ 0.5, 1.0, 2.5 และ 5.0 ตามล าดับ จ านวนของก้อนเห็ดในแต่ละกลุ่มการ

ทดลองเท่ากับ 50 ก้อน น าส่วนผสมสูตรอาหารแต่ละสูตรผสมให้เข้ากันด้วยเคร่ืองผสมก้อนเห็ด และเพิ่มความชื้น

ด้วยน้ ากลั่นเพื่อให้วัสดุเพาะมีความชื้นประมาณร้อยละ 70 จากนั้นน าวัสดุผสมบรรจุก้อนเห็ดลงในถุงพลาสติกทน

ร้อนขนาด 6.5  12.5 นิ้ว น้ าหนักถุงละ 900 กรัม อัดให้วัสดุเพาะเห็ดแนน่ดว้ยเครื่องอัดก้อนเห็ด   ปิดปากถุงด้วยจุก

คอขวดพร้อมส าลี  น าก้อนเห็ดท้ังหมดนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเป้ือนด้วยความร้อนจากไอน้ าด้วยเคร่ือง Vertical steam 

boiler ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ถ่ายเชื้อบริสุทธ์ิเห็ดนางฟ้าภูฐาน (ศูนย์ไบโอเทคฯ) โดยเทคนิค

ปราศจากเชื้อ ลงในถุงเพาะเห็ด น้ าหนักของเชื้อเห็ด 10 กรัมต่อก้อน (30-40 เมล็ดข้าวฟ่าง) จากนั้นน าก้อนเห็ดบ่ม

เส้นใยให้เจรญิท่ีโรงบ่มก้อนเห็ดในท่ีร่ม เพื่อประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษา 

การเจริญของเส้นใยเห็ด 

ก้อนเห็ดท่ีได้รับการถ่ายเชื้อแลว้ได้รับการประเมินผลการเจริญของเส้นใยเห็ดจากการวัดการเจริญของเส้นใย 

เป็นระยะเวลานาน 5-6 สัปดาห ์วัดระยะการเจรญิของเส้นใยจากปากคอขวดถึงระยะปลายสุดของเส้นใยเห็ด จากนั้น

น ามาค านวณร้อยละการเจรญิ (percentage of colonization)  

ผลผลิตดอกเห็ด 

ก้อนเห็ดท่ีมีการเจรญิของเส้นใยเต็มกอ้นแลว้ (colonization=100%) น าก้อนเห็ดกลุ่มนั้นแยกออกมาเพื่อเปิดให้

เกิดดอกเห็ดดว้ยเทคนิคปราศจากเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 70-80 อุณหภูมิ 25-30 องศา

เซลเซียส เพ่ือบันทึกผลด้านผลผลิตของดอกเห็ดในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยมีเกณฑ์ประเมิน (1) จ านวนดอกเห็ด (2) 

น้ าหนักดอกเห็ด และ (3) น้ าหนักผลผลิตรวม (yield) เป็นระยะเวลา 30 วัน และน าข้อมูลผลผลิตท่ีได้จาก  แต่ละกลุ่ม

การทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan multiple range test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (p  

0.05) 
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ผลการศึกษา 

การเจริญของเส้นใยเห็ด 

การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐาน หลังจากลงเชื้อเป็นระยะเวลานาน 14 วัน กลุ่มการทดลองท่ีได้รับการ

เตมิเปลอืกมันส าปะหลัง เปลอืกกล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรด ในสัดส่วนท่ีร้อยละ 0.5, 1.0, 2.5, และ 5.0 มีระยะ

การเคลื่อนท่ีของเส้นใย และร้อยละการเจริญของเส้นใย น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อย) แต่ลักษณะของเส้นใยเห็ด 

มลีักษณะท่ีสมบูรณ์มากกวา่กลุ่มควบคุม โดยเส้นใยเห็ดมลีักษณะการเจรญิแบบหนาแน่น มีโครงสร้าง rhizomorph ท่ี

ชัดเจนมากกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อก้อนเห็ดมีอายุตั้งแต่ 28 วันเป็นต้นไป กลุ่มท่ีได้รับการเติมอาหารจากเศษวัสดุ ท้ัง 

เปลอืกมันส าปะหลัง เปลอืกกล้วยน้ าวา้ และเปลือกสับปะรด เส้นใยเห็ดเร่ิมมีการพัฒนาตัวท่ีสมบูรณ์โดยมีการแสดง

โครงสร้างท่ีบ่งบอกถึงความพร้อมในการออกดอกเห็ด ได้แก่ pinhead และ fruiting body เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าว

นี้ ไม่พบในกลุ่มการทดลองควบคุม (ขี้เลื่อย) สูตรวัสดุท่ีผสมเปลือกกล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรด มีการสร้าง

โครงสร้างดอกเห็ด (fruiting body) ท่ีชัดเจนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารเพาะเห็ดท่ีมีการเพิ่ม เปลือกกล้วย

น้ าว้า และเปลือกสับปะรด สามารถเร่งการเจริญของเส้นใยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดได้เร็วมากกว่ากลุ่ม 

การทดลองอื่น (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 การเจรญิของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานในแต่ละกลุ่มการทดลอง 

กลุ่มการทดลอง 
ร้อยละการเจรญิของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐาน (%Colonization) 

14 วัน 28 วัน 35 วัน 

ขีเ้ลื่อย 43.21  3.31 94.07  2.81 b 100.00  0.00 a 

เปลอืกมันส าปะหลัง 0.5% 37.07  5.95 49.42  3.38 d 68.94  10.76 b 

 1.0% 36.28  8.17 48.22  4.05 d 68.49  11.04 b 

 2.5% 38.38  3.99 50.05  3.50 d 68.57  11.73 b 

 5.0% 39.23  8.34 55.99  10.76 d 75.07  14.72 c 

เปลอืกกล้วยน้ าวา้ 0.5% 34.79  3.68 78.57   7.13 c 100.00  0.00 a 

 1.0% 37.09  4.99 92.23  2.30 b 100.00  0.00 a 

 2.5% 43.25  4.01 100.00  0.00 a Fruiting body 

 5.0% 44.23  2.57 100.00  0.00 a Fruiting body 

เปลอืกสับปะรด 0.5% 41.28  3.30 100.00  0.00 a Fruiting body 

 1.0% 42.49  3.38 100.00  0.00 a Fruiting body 

 2.5% 39.50  4.25 100.00  0.00 a Fruiting body 

 5.0% - - - 

หมายเหตุ:  

จ านวนก้อนเห็ด (N) = 50 ก้อน 

สัญลักษณ์ “-” = ก้อนเห็ดไม่สมบูรณ์จากการติดเชื้อราชนิดอ่ืน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกตา่งของค่าเฉลีย่ด้วยวธีิ Duncan multiple range test ท่ีความเชื่อมั่น 95% (p ≤ 0.05) 
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การประเมินผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน  

การทดสอบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานท่ีมีวัสดุหลักเป็นขี้เลื่อย และขี้เลื่อยผสมเปลือกมันส าปะหลัง เปลือก

กล้วยน้ าว้า และเปลอืกสับปะรดเพื่อเป็นอาหารเสริม พบวา่ จ านวนดอกเห็ดเฉลี่ย น้ าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย และน้ าหนัก

ผลผลิตเห็ด จากอาหารเสริมท้ัง 3 ชนดิ มีความแตกต่างทางสถิติจากวัสดุควบคุมท่ีใช้ขี้เลื่อย โดยน้ าหนักผลผลิตของ

เห็ดนางฟ้าภูฐานท่ีด ีคือ สูตรท่ีมีการผสมเปลอืกกล้วยน้ าวา้อัตราส่วนร้อยละ 2.5 - 5.0 เปลอืกสับปะรดในอัตราส่วน

ร้อยละ 0.5 และเปลอืกมันส าปะหลังอัตราส่วนร้อย 5.0 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 2 ผลผลิตดอกเห็ดนางฟา้ภูฐาน ระยะเวลาการเก็บผลผลิต 30 วัน 

กลุ่มการทดลอง 

ผลผลิตดอกเห็ดนางฟา้ภูฐาน 

จ านวนดอกเห็ดเฉลี่ย 

(ดอกต่อก้อน) 

น้ าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย 

(กรัมตอ่ดอก) 

น้ าหนักผลผลิตเห็ด 

(กรัมตอ่ก้อน) 

ขีเ้ลื่อย 3.29 ± 1.89 a 16.87 ± 12.68 a 35.60 ± 22.47 a 

เปลอืกมันส าปะหลัง 0.5% 3.03 ± 2.03 a 15.45 ±  8.04 a 39.09 ± 14.31 a 

 1.0% 3.36 ± 2.34 a 16.46 ± 10.30 a 40.85 ± 18.34 a 

 2.5% 3.57 ± 2.21 a 17.13 ± 9.77 a 49.88 ± 21.58 b 

 5.0% 4.16 ± 2.05 b 21.23 ± 10.22 b 54.55 ± 20.79 b 

เปลอืกกล้วยน้ าวา้ 0.5% 3.29 ± 2.83 a 19.94 ± 9.35 a 49.77 ± 17.00 b 

 1.0% 3.57 ± 2.65 a 19.04 ± 8.99 a 51.18 ± 20.90 b 

 2.5% 4.25 ± 2.92 b 21.71 ± 10.19 b 64.36 ± 19.35 c 

 5.0% 5.42 ± 2.29 b 22.84 ± 9.18 b 67.54 ± 14.80 c 

เปลอืกสับปะรด 0.5% 4.74 ± 1.99 b 20.31 ± 11.08 b 63.68 ± 10.15 c 

 1.0% 3.84 ± 2.25 a 19.92 ± 11.24 a 56.21 ± 29.13 b 

 2.5% 3.07 ± 2.29 a 17.13 ± 12.81 a 51.18 ± 29.90 b 

 5.0% - - - 

หมายเหตุ:  

จ านวนก้อนเห็ด (N) = 50 ก้อน 

สัญลักษณ์ “-” = ก้อนเห็ดไม่สมบูรณ์จากการติดเชื้อราชนิดอ่ืน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยวธีิ Duncan multiple range test ท่ีความเชื่อมั่น 95% (p ≤ 0.05) 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การน าวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตรในจังหวัดเชยีงรายเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภู

ฐาน พบว่า การใช้เปลือกมันส าปะหลัง เปลือกกล้วยน้ าว้า และเปลือกสับปะรดสามารถกระตุ้นการเจริญของเส้นใย

และการพัฒนาของเส้นใยเพื่อเป็นดอกเห็ด รวมถึงผลผลิตของดอกเห็ดได้อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช ้

ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา (กลุ่มควบคุม) (p  0.05) จากผลการศึกษาการเจรญิของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานภายหลังการบ่ม

เชื้อเห็ดในระยะเวลา 2 สัปดาห์ การเจริญของเส้นใยเห็ดจากวัสดุเพาะท่ีมีการผสมเปลือกกล้วยน้ าว้าและเปลือก

สับปะรด มีการเจริญของเส้นใยเห็ดเต็มก้อนได้ภายในระยะเวลา 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุหลัก ท่ีใช้เป็นขี้เลื่อย 

(35 วัน) ท้ังนี้เนื่องจากเปลือกกล้วยน้ าว้าและเปลือกสับปะรด มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ร้อยละ 41 โดยน้ าหนัก มี

คาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ ท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญของเห็ด [5-6] จึงส่งผลให้ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานในด้าน

จ านวนและน้ าหนักดอกเห็ดเฉลี่ย รวมถึงน้ าหนักผลผลิตเห็ดต่อก้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าท่ีเติม

อาหารเสริมจากเปลือกกล้วยน้ าว้าท่ีอัตราส่วน 5.0% และ 10% ร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา สามารถให้ผลผลิตการ

เก็บเกี่ยวของเห็ดนางฟ้าภูฐานสูงกว่าสูตรขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียวถึงสามเท่า [5] ส่วนการใช้เปลือกมันส าปะหลัง การ

เจรญิของเส้นใยคอ่นข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่ยังคงให้ผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ท้ังนี้เนื่องจากเปลือกมันส าปะหลังมีปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่าขี้เลื่อยไมย้างพารา สามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา จึงส่งผล

ต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ดี [9-11] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าท่ีมีการผสมเปลือกมันส าปะหลัง 

5.0% ในวัสดุเพาะเห็ด สามารถให้ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐานสูงถึง 3 เท่าของการใช้ขี้เลื่อยยางพารา [5, 10-11] 

ท้ังนี้เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท้ัง 3 ชนิดเป็นแหล่งของธาตุไนโตรเจน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตท่ีจ าเป็น

ต่อการเจริญของเห็ดมากกว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา จึงสามารถสนับสนุนการเจริญของเส้นใยเห็ด กระตุ้นการพัฒนา

โครงสร้างของดอกเห็ด กระตุ้นการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกเห็ดได้ดี การเลือกใช้วัสดุทางการเกษตรใน

ท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันย่อมสง่ผลตอ่การเจรญิของเห็ดนางฟ้าภูฐานท่ีแตกต่างกัน งานวิจัยครัง้นี้จึงเป็นการเพิ่มทางเลือก

ส าหรับการใช้วัสดุเหลอืใชท้างการเกษตรท่ีมากเกินความจ าเป็นเพื่อน ามาเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน 

 งานวจิัยคร้ังน้ี สามารถสรุปได้ว่า การน าวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร ได้แก่ เปลือกมันส าปะหลัง เปลือกกล้วย

น้ าว้าและเปลอืกสับปะรด เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด

ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนของการผลิต

เห็ดและสง่เสริมการผลิตเห็ดแบบปลอดสารเคมี 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีให้ทุนสนับสนุนใน
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การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยกีารจดัการฟาร์มของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง: กรณีศกึษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี

Study on Farmers, Economic Background and Acceptability of Native chicken 

Farm Management Technology: Case study in Phetchaburi Province 

ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศริิ1* มนัสนันท์ นพรัตนไมตรี1 และพรรณธิภา ณ เชยีงใหม่1 

Bhutharit Vittayaphattananurak Raksasiri1*, Manatsanun Nopparatmaitee1 and Pantipa Na Chiangmai1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองใน

จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะดา้นการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่ ศึกษาจากเกษตรกรผู้ท่ี

เป็นเจ้าของฟาร์มไก่พื้นเมือง ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 142 ราย รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช ้

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 78.53 เป็นเพศชาย 

เกษตรกรร้อยละ 38.24 มีอายุ 31-40 ปี  เกษตรกรร้อยละ 30 มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรร้อยละ 

55.88 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ 1-5 ปี  จ านวนไก่พื้นเมืองท่ีเลี้ยงในฟาร์มเฉลี่ย 113 ตัว ร้อยละ 87.73 ใช้

รูปแบบการเลีย้งแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอิสระ เกษตรกรร้อยละ 83.31 มีอาชีพท านา เกษตรกรร้อยละ 44.61 ไม่มีโอกาส

ได้รับค าแนะน าจากนักวิชาการทางด้านการจัดการฟาร์ม เกษตรกรท่ีเลีย้งไก่พื้นเมอืงในจังหวัดเพชรบุรี มรีายได้โดยไม่

หักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 155,476 บาท/ปี และเกษตรกรร้อยละ 67.65 มีการขายไก่ให้พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรยอมรับ

เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการจัดการพันธ์ุ ด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ ด้านอาหาร ด้าน

สุขาภบิาลและด้านการตลาดในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.87, 3.12, 2.89, 2.95 3.02 และ 2.72 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: สภาวะเศรษฐกิจ การยอมรับเทคโนโลย ีไก่พื้นเมอืง 

                                                 
1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุร ี76120 
1 Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University Petchaburi Campus, Petchaburi, Thailand, 76120 

*Corresponding author: raksasiri_b@silpakorn.edu 
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Abstract 

The research objectives were to study some economic background of native chicken farmers in 

Phetchaburi province. Acceptability of farm management technology. Farmers’ problems and suggestions. Data 

were collected from 142 farmers, who were the owner of native chicken farms in 2017. The 142 questionnaires 

were accepted and analyzed for the frequency, percentage, and mean. The result showed that 78.53% farmers 

were male, 38.24% were 31-40 years old, and 30 % had their education status as primary school. Farmers 

55.88 % had experience to raise native chicken about 1 to 5 years. Farmer had average 113 chicken/family. 

87.73 % used the semi-free-range system. 83.31% of the farmers had farming rice jobs. About 44.61 % of the 

farmers could not receive consulting opportunity for farm management form the specialists. Average total income 

was 155,476 baht/year. Farmer 67.65 % sale their cattle to dealer. For acceptability of native chicken farm 

management, farmers in Cha-Am district accepted farm management technology in the area of farm 

management, breeding, housing and equipment’s, feed, sanitation and marketing at good level with average 

scores of 2.87, 3.12, 2.89, 2.95 3.02 and 2.72, respectively. 

Keyword: economic status, acceptability of farm management technology, beef cattle 

บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่

การผลิตในฟาร์มจนออกสู่ตลาดเนื้อสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนนับตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย 

เกษตรกรรายใหญ่ บริษัทเอกชน หน่วยงานของภาครัฐ ตลอดจนผู้บริโภค ดังนั้นการผลิตไก่เนื้อและการตลาดเนื้อไก่

เป็นจุดเร่ิมตน้และมคีวามสัมพันธ์ต่อกันอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคเนื้อไก่ของประชากรไทย 

เน้นการบริโภคเนื้อคุณภาพดี และมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเนื้อไก่พื้นเมืองจัดเป็นเนื้อสัตว์ท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการท่ีสูง คอเลสเตอรอลต่ า แตย่ังขาดการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชพีท่ีชัดเจน ด้วยระบบการจัดการด้านการเลี้ยงท่ี

ยุ่งยาก มูลค่าของปัจจัยการผลิตสูงและตลาดรองรับมีจ านวนน้อย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาระบบ 

รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีการด้านจัดการฟาร์มเข้ามาใช้ในการผลิตไก่เนื้อของไทยให้มีคุณภาพตามความต้องการ

ของตลาด เนื่องจากไก่พื้นเมืองเช่นไก่พันธ์ุประดู่หางด ามีลักษณะประจ าพันธ์ุท้ังลักษณะคุณภาพและลักษณะทาง

ปริมาณเช่นเดียวกับไก่พันธ์ุแท้จากท่ัวโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในครัวเรือน

พร้อมท้ังพัฒนาให้เป็นแหล่งพันธุกรรมของประเทศ โดยเน้นการผลิตหรือการส่งออกในภาคอุตสาหกรรม (สวัสดิ์ , 

2540; บัญญัติ และคณะ, 2553) ซึ่งผู้เลีย้งไก่สามารถใชอ้าหารส าเร็จรูปไก่ไข่ เนื่องจากมีราคาถูก สามารถลดต้นทุน

การผลิตได้ และไก่ไข่มีอัตราการเจรญิเตบิโตท่ีใกล้เคียงกับไก่พื้นเมอืง (อ านวย และคณะ, 2555)  

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีมีการขยายพื้นท่ีเพื่อการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองถือ

เป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง โดยไก่พื้นเมืองท่ีนิยมเลี้ยงประกอบด้วย ไก่ประดู่หางด า ไก่เบตง ไก่

คอล่อน ไก่ลูกผสมสามสายไก่ชี ไก่เหลืองหางขาว ไก่แดง และไก่เขียวห้วยทราย อย่างไรก็ดีการประกอบอาชีพการ

เลีย้งไก่พื้นเมอืงในจังหวัดเพชรบุรียังมเีฉพาะบางกลุ่มเกษตรกร และเฉพาะบางเขตอ าเภอเท่านั้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้

เป็นการการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และการยอมรับต่อเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มในคร้ังนี้ 
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เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื้นเมือง (แบบอิสระ) เพื่อใช้ เป็นแนวทางพัฒนา

ระบบการเลีย้งไก่ให้มีความทันสมัย ตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดท่ีมีความตอ้งการไก่เนื้อท่ีมีคุณภาพดี 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ ท าการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผู้ท่ีเลีย้งไก่พื้นเมอืง (แบบอสิระ) ในพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2560 จ านวน 142 ราย เคร่ืองมอืท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น Open-ended question และ 

Close-ended question แบ่งเป็น 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรผู้เลีย้งไก่พื้นเมอืง 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

พื้นเมือง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Open-ended question) ท้ังหมด 6 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมี 5 ค าถาม และแต่

ค าถามมี 4 ตัวเลือก โดยการให้คะแนนระดับค่าการยอมรับ 4 ระดับ คือ ยอมรับในระดับดีมาก = 4 ระดับดี = 3 

ระดับปานกลาง = 2 และระดับนอ้ย = 1 

 น าคะแนนการยอมรับเทคโนโลยดี้านการจัดการฟาร์ม มาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและรวมเฉลี่ย และแปรผลดังนี้ 

ระดับคะแนน 3.26-4.00 คะแนน   หมายถงึ  เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดับดีมาก 

 ระดับคะแนน 2.51-3.25 คะแนน   หมายถงึ  เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดับดี  

 ระดับคะแนน 1.76-2.50 คะแนน   หมายถงึ  เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนน 1.00-1.75 คะแนน   หมายถงึ  เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดับน้อย 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการด้านการจัดการฟารม์ 

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) เพื่ออธิบายเชงิพรรณนา  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาลักษณะของบุคคลและสภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นชาย ร้อยละ 78.53 มากกวา่หญิง เกษตรกรร้อยละ 38.24 มอีายุช่วงระหว่าง 31-40 ปี เกษตรกรร้อย

ละ 30 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เกษตรกรร้อยละ 55.88 มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่อยู่ในช่วง 5-10 ปี 

เกษตรกรมีไก่พื้นเมืองเฉลี่ย 113 ตัว เกษตรกรร้อยละ 87.73 ใช้รูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอิสระ ซึ่งการ

ปล่อยจะเป็นการปล่อยให้สัตว์หากินเองโดยธรรมชาติ เช่น หญ้า หรือแมลงต่าง ๆ ควบคู่กับการให้อาหารส าเร็จรูป

และข้าว (ข้าวเปลือก + ข้าวสุก) ส่วนการให้อาหารหลักจะให้ 2 เวลา คือช่วงเช้าก่อนปล่อย (07.00-08.00 น.) และ

ชว่งเย็น (17.00-18.00 น.) ซึ่งการการส ารวจเกษตรบางส่วนมกีารเลีย้งแบบขังกรงในโรงเรือน เกษตรกรร้อยละ 44.61 

ไม่มีโอกาสในการได้รับความค าแนะน าจากนักวิชาการทางด้านการจัดการฟาร์ม เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่

โดยไม่หักค่าใชจ้่ายเฉลี่ย 155,647 บาท/ปี เน่ืองจาก การเลีย้งไก่ในปริมาณที่นอ้ย และมีพื้นท่ีในการเลีย้งไก่นอ้ย ท าให้

ได้ก าไรจากการผลิตไก่ต่ า เกษตรกรร้อยละ 96.23 เป็นเจ้าของบ้านเอง เกษตรกรร้อยละ 30.92 เป็นหน้ีสินนอกระบบ 

เฉลี่ย 476,460 บาท/คน/ปี (ข้อมูลเฉพาะภาระหนี้สินปี 2559-2560) เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในรายได้ เนื่องจาก

รายได้จากการเลีย้งไก่มีรายได้ไมแ่นน่อนขึ้นลงไดต้ลอดเวลา และการเลีย้งไก่ยังเป็นอาชพีท่ีเสี่ยงเนื่องจากราคาอาหาร

ไก่พื้นเมอืงมีราคาแพง แหลง่ตลาดรับซื้อยังน้อย ดังนั้นการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงเป็นเพียงอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพหลักของ

เกษตรกร ร้อยละ 83.31 ท านา โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระดับธนาคารต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พบว่า

เกษตรกรร้อยละ 51.65 สามารถเข้าถึงและกู้ได้ตลอดเวลา ผลการศึกษาได้ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ 1) เกษตรกรท่ี
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รับผิดชอบในการดูแลกิจการฟาร์มไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นผู้ท่ีมีอายุในช่วงวัยกลางคน และด าเนิน

กิจการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมานานโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีเลี้ยงไก่

พื้นเมืองนั้น ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ยังสามารถท่ีจะด าเนินกิจการและมีรายได้

ตลอดปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลักษณะพื้นฐานท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

พื้นเมอืงน้ันสามารถดูแลกจิการมาได้จนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ ศรเทพ (2539) กล่าวว่า เกษตรกรสามารถเรียนรู้ 

รับรู้ ได้ดีก็ตอ่เมื่อเขามีความปรารถนา และน าเอาความรูน้ัน้ไปปฏบัิตใิห้เกิดประโยชนก์ับตัวของเกษตรกรเอง และเมื่อ

เกษตรกรมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในสิ่งท่ีท าแล้วเกษตรกรย่อมท่ีจะพยายามเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วท าการ

แก้ไข จนมคีวามช านาญ 2) โอกาสของการได้รับค าแนะน าทางด้านวิชาการ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ส่วนหนึ่งไม่ได้

รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเลีย้งไก่พื้นเมอืง โดยส่วนมากเกษตรกรจะศกึษาจากแหลง่เรียนรู้อ่ืน อาศัยประสบการณ์หรือ

การถ่ายทอดจากชนรุ่นเก่า แตม่กีารยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มในระดับดี แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการ

ได้รับค าแนะน าทางด้านวิชาการไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี อย่างไรก็ดีจากการส ารวจพบว่าปัจจุบันมีกลุ่ม

นักวชิาการลงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชพีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วในบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มนักวิชาการในส่วนของสถาบันการศึกษา ในขณะท่ีรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดจากขายไก่และน าเงินมา

หมุนเวียนภายในฟาร์ม จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่ในปริมาณท่ีน้อย ท าให้เกษตรกรมี

รายได้จากการขายไก่พืน้เมอืง อยู่ในปริมาณที่ไมสู่งมาก อย่างไรก็ดีคนท่ีมีความความช านาญพิเศษในอาชีพก็สามารถ

สร้างรายได้ในอาชีพได้มาก คนท่ีมีความช านาญในอาชีพน้อยก็จะสร้างรายได้ในอาชีพน้อย และเกษตรกรท่ีท าอาชีพ

อสิระมักจะสะสมประสบการณ์ในทักษะทางวิชาชพี โดยการดิน้รนหาโอกาสในการเพิ่มรายได้เสมอ (อัครพงษ์, 2551; 

ภูธฤทธ์ิ, 2557) ท้ังนี้คุณสมบัติและศักยภาพในการเลี้ยงรวมท้ังการเป็นท่ียอมรับของตลาดเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถขยายก าลังการผลิตได้เนื่องจากการขาดองค์ความรู้และความ

เข้าใจในระบบการเลี้ยง และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบปล่อย ไม่มีเล้าหรือโรงเรือนส าหรับ

การเลีย้งไก่ ซึ่งการเลีย้งในลักษณะนีน้อกจากจะท าให้อัตราผลผลิตต่ า ยังเสี่ยงตอ่การระบาดของโรคในสัตวปี์กด้วย 

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้านการ

จัดการฟาร์มในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ซึ่งเห็นได้ว่าเกษตรกรมีการจัดการระบบการจัดการฟาร์ม เพ่ือการ

พัฒนาศักยภาพในอาชีพได้เป็นอย่างดี ปรารถนา (ม.ป.ป.) กล่าวว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ประสบความส าเร็จต้อง

ประกอบไปด้วย การดูแลเอาใจใส่ พันธ์ุท่ีดี อาหารท่ีดี และระบบการเลี้ยงท่ีดีจึงจะท าให้เกษตรกรประสบผลส าเร็จใน

การเลี้ยง อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตลูกไก่ท่ีส าคัญ โดยเฉพาะจากจัดการเร่ืองตู้ฟัก เทคนิคการใช้ตู้ฟัก การ

อนุบาลลูไก่ และการท าวัคซีน ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเกษตรกร (ธนนันท์และ วราภรณ์, 2556) เกษตรกรมี

การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการพันธ์ุในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ซึ่ง ศรเทพ (2539) กล่าวว่า การคัด

พันธ์ุไก่มาเลีย้งนัน้มคีวามส าคัญ ตอ้งเลอืกให้ถูกกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หากน าไก่พื้นเมืองจากแหล่งผลิต

อื่นมาเลี้ยงก็จะไม่เกิดความคุ้มทุน เพราะว่าพันธ์ุแต่ละพันธ์ุมีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศท่ีต่างกัน ดังนั้น

การคัดพันธ์ุไก่มาเลีย้งจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอยา่งหนึ่ง เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ในระดับดี โดย

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ซึ่งบุญชู (2548) กล่าววา่ การจัดการสร้างโรงเรือนท่ีดีถูกต้องจะท าให้ง่ายต่อการดูแลไก่ การใช้

เคร่ืองทุ่นแรงท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการเลีย้งได้สูงสุด ลดตน้ทุนในระยะยาว ท าให้เกษตรกรมีเงินเหลือจากการเลี้ยงไก่

ในระยะยาวมากขึ้น เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้านอาหารในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95  ยอมรับ

เทคโนโลยดี้านสุขาภบิาลในระดับดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ซึ่งด้านการสุขาภบิาลถือเป็นปัจจัยส าคัญโดยเฉพาะการ

ควบคุมโรคระบาด ยอมรับเทคโนโลยีด้านการตลาดในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.72  แสดงให้เห็นว่า เกษตรกร
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ยอมรับเทคโนโลยดี้านตา่ง ๆ ในระดับระดับดี ซึ่งมผีลตอ่การเลีย้งไก่จนท าเป็นอาชพีได้ ถึงแมว้า่จะมรีายได้ไม่มากก็ตาม 

อย่างไรก็ดีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่ประดู่หางด าสายพันธ์ุแท้ และสายพันธ์ุลูกผสม พบว่าไก่พันธ์ุแท้ เท่ากับ 

25.60 บาท/ตัว ขณะท่ีไก่ลูกผสมให้ผลตอบแทน30.13 บาท/ตัว ส่วนการเลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยอิสระพบว่า

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 12.88, 32.76 และ 15.33 บาท/ตัว ตามล าดับ และการใช้อาหารไก่ไข่กับอาหารไก่

เนื้อในการเลีย้งไก่ประดู่หางด าพบว่าไก่ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีกว่าไก่ท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

ไก่ไข่ ในขณะที่ดรุณี และคณะ (2551) ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกพื้นเมือง 4 พันธุ ท่ีเลี้ยงดวยอาหาร

ส าเร็จรูปไกเนื้อ มีผลตอบแทนของการเลี้ยงไกพื้นเมืองท้ัง 4 พันธ์ุ พบว่า ตนทุนคาอาหารสัตวไกพันธุชี ประดูหางด า 

แดง และเหลอืงหางขาว พบวา ไก่พันธุแดงมตีนทุนคาอาหาร ต่ าที่สุด และ เหลืองหางขาว มีตนทุนสูงท่ีสุด คาอาหารต

อตัวเฉลี่ย 61.27, 60.88, 58.23 และ 69.54 บาท ตามล าดับ โดยราคาอาหารไกเนื้อส าเร็จรูป คิดเฉลี่ยโดยประมาณ 

กิโลกรัมละ 11.18 บาท รายได้จากการจ าหนา่ยไกเมื่อคิดราคาคละเพศ ตัวละ 55 บาท ตามราคาซื้อขายในทองตลาด มี

รายได้ต่อตัวเฉลี่ย 75.71, 84.99, 76.81 และ 82.97  บาท ผลตอบแทนตอตัวเฉลี่ย 14.44, 24.11, 18.58 และ 13.43 

ตามล าดับ ไกพันธุประดหูางด าใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด และเหลอืงหางขาวใหผลตอบแทนต่ าท่ีสุด 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กรณีศึกษาพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบุรี 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับการยอมรับ รายการ 
ค่าเฉลี่

ย 

ระดับการ

ยอมรับ 

ด้านการจัดการฟาร์ม   ด้านอาหาร   

1. การท าเบอร์ไก่ในฟารม์ 2.66 ระดับปานกลาง 
16. การจัดการอาหาร

ส าหรับเลีย้งไก่ 
3.46 ระดับดีมาก 

2. การฟักไข่ 2.22 ระดับปานกลาง 
17. การเสริมอาหารข้น

และแร่ธาต ุ
3.05 ระดับดี 

3. การท าความสะอาดคอกไก่ 3.16 ระดับดี 
18. การผสมอาหารข้น

เอง 
3.02 ระดับดี 

4. การท าวัคซีน 3.56 ระดับดีมาก 19. การจัดการทุ่งหญา้ 2.36 
ร ะ ดั บ ป า น

กลาง 

5. การท าบัญชี-รายรับ รายจ่าย 2.77 ระดับปานกลาง 
20. การตรวจสอบราคา

อาหาร 
2.84 ระดับดี 

รวมเฉลี่ย 2.87 ระดับดี รวมเฉลี่ย 2.95 ระดับดี 

ด้านการจัดการพันธ์ุ   ด้านการสุขาภบิาล   

6. การเลอืกพันธ์ุไก่ 3.74 ระดับดีมาก 
21.  ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร

สุขาภบิาล 
2.78 ระดับดี 

7. เลอืกซือ้ไก่ 2.03 ระดับปานกลาง 22. การท าวัคซีน 3.53 ระดับดีมาก 

8. การตอ่รองราคาก่อนซื้อ 3.23 ระดับดีมาก 
23. การใช้ยาปฏิชีวนะ

ผสมในอาหาร 
2.67 ระดับดี 

9. ตรวจสอบราคาของไก่จากแหล่ง 2.94 ระดับดี 24. การจัดการสัตว์ป่วย 3.44 ระดับดีมาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับการยอมรับ รายการ 
ค่าเฉลี่

ย 

ระดับการ

ยอมรับ 

10. วัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยง

ไก่ 
3.68 ระดับดีมาก 

25. การฆ่าเชื้อบริเวณ

คอกไก่ 
2.66 ระดับดี 

รวมเฉลี่ย 3.12 ระดับดี รวมเฉลี่ย 3.02 ระดับดี 

ด้านโรงเรือนและอุปกรณ ์   ด้านการตลาด   

11. รูปแบบของคอกไก่ 2.98 ระดับดี 
26.  การขายไก่ ให้กับ

แหลง่รับซื้อ 
3.27 ระดับดี 

12. วัสดุท่ีใชใ้นการท ารัว้คอกไก่ 3.15 ระดับดี 
27. การตรวจสอบราคา

ไก่ก่อนขาย 
2.74 ระดับดี 

13. วัสดุท่ีใชใ้นการมุงหลังคาคอก 3.18 ระดับดี 
28. การคัดขนาดของไก่

ขาย 
2.42 

ร ะ ดั บ ป า น

กลาง 

14. อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาดคอก

ไก่ 
2.27 ระดับปานกลาง 

29. การขายไก่เดือนในได้

ราคาดีท่ีสุด 
2.53 ระดับดี 

15.อุปกรณท่ี์ใชใ้นการให้น้ าไก่ 2.85 ระดับดี 30. การคัดไก่ขาย 2.65 ระดับดี 

รวมเฉลี่ย 2.89 ระดับดี รวมเฉลี่ย 2.72 ระดับดี 

ปัญหาและข้อเสนอแนะดา้นการจัดการของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่พื้นเมืองพืน้ที่ จังหวดัเพชรบุรี 

จากการศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้านการจัดการ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่

ประสบปัญหาด้านราคาอาหารข้นท่ีมีราคาแพง เกษตรกรขาดความรู้ด้านการจัดการอาหาร ต้องการให้ภาครัฐหรือ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลราคาอาหารไก่ให้มีราคาถูกลง และแนะน าวิธีการจัดการอาหารท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว ์

เกษตรกรส่วนมากขาดองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์ฟักไข่ จึงท าให้ต้องซื้อพันธ์ุไก่จากแหล่งผลิตอื่น นอกจากนี้ยังประสบ

ปัญหาเร่ืองราคาไก่พื้นเมืองมีชีวิตมีราคาสูง จึงท าให้เกษตรกรหาตลาดได้น้อย ซึ่งเกษตรกรแนะน าว่าต้องการให้

ภาครัฐเขา้มาดูแลเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศกึษา พบวา่เกษตรกรมีโอกาสน้อยในการได้รับค าแนะน าจากนักวิชาการ และมีจ านวนไก่ท่ีเลี้ยงน้อย 

จึงท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลีย้งไก่นอ้ย มีภาระหนีส้ินมาก เมื่อเทียบกับรายได้ท่ีเกิดจากการเลีย้งไก่ มีผลท าให้

เกษตรกรมีฐานะปานกลาง เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในรายได้ เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการผลิต และราคาไก่ท่ีไม่

แนน่อน ท าให้เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในอาชพี อย่างไรก็ตามในการการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มของ

เกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการคัดเลือกพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหาร สุขาภิบาลและการตลาดอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการเรียนรู้ รับรู้ และน าเอาความรู้นั้นไป

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวของเกษตรกรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการท าวัคซีนเพื่อควบคุมโรค การ

จัดการอาหารส าหรับเลีย้ง การคัดเลือกสายพันธ์ุ ตลอดจนการจัดการสัตว์ป่วย ซึ่งสามารถเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

พัฒนาอาชพีในอนาคต และเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
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การศึกษาเปรียบเทยีบลักษณะทางเดินอาหารของปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยา 

A Comparative Study on Gut Morphology of Termites in University of Phayao 

อรทัย  หวังสันติธรรม1* ปวีณา โพธิ์ทอง1 นุจิรา ทาตัน1 จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล1  
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Orathai Wangsantitham1*, Paweena Pothong1, Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1  

and Kongsakdi Promtep1 

บทคัดย่อ 

จากการศกึษาปลวกท่ีพบในมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 พบปลวกท้ังหมด    9 

สกุล 9 ชนิด สามารถจัดกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ Macrotermes 

annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus และ Hypotermes makhamensis กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ 

Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus และ Bulbitermes prabhae กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ 

Pericapritermes latignathus และ Speculitermes macrodentalus เมื่อท าการศึกษาสัณฐานของทางเดินอาหาร 

ในปลวกแต่ละชนิด พบว่ากลุ่มปลวกกินไม้มีทางเดินอาหารซับซ้อนกว่าปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยเฉพาะทางเดิน

อาหารส่วนปลาย (hindgut) สามารถแบง่เป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาเป็นท่อขนาดเล็กและ

แคบ จากนั้นเป็นท่อท่ีพองออกขนาดใหญ่ ต่อมาเป็นท่อตรงมขีนาดเล็กลง และส่วนปลายสุดมีลักษณะคล้ายกระเปาะ 

จากการศึกษาสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวล าตัว พบว่า ปลวกกินไม้มีค่าระหว่าง 2.88-3.38 เท่า 

รองลงมา คือ ปลวกกินดนิ และเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยมีคา่ระหวา่ง 1.74-3.29 และ 1.66-2.48 เท่า ตามล าดับ ส าหรับ

ปลวกกินดินมโีครงสร้างทางเดินอาหารใกล้เคียงกับปลวกกินเนื้อไม้ แต่ปลวกชนิด S. macrodentalus ซึ่งเป็นปลวกกิน

ดินกลับมีสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารตอ่ความยาวล าตัวความคล้ายคลงึกับปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรา  

ค าส าคัญ: ปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรา ปลวกกินไม้ ปลวกกินดิน ทางเดินอาหาร 

                                                 
1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Biology, School of Science, University of Phayao, Phayao Province, 56000 

*Corresponding author : oratai_wstt@hotmail.co.th  
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Abstract  

 The survey at University of Phayao during July-October 2017 revealed that of genera and 9 species of 

termite were found. Those termites are divided into three different feeding groups, including fungus growing 

termite: Macrotermes annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus and Hypotermes makhamensis, 

wood-feeding termite: Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus and Bulbitermes prabhae, and 

soil-feeding termite: Pericapritermes latignathus and Speculitermes macrodentalus. The morphology of digestive 

tract of each termite was studied and results showed that wood-feeding termite had more complex structure 

compared to fungus-growing termite. Specifically at the hindgut which can be separated into 5 different 

segments. The first segment is a small tubular shape, followed by the smaller and narrower tube, then open 

to a sac-like structure which connected to the small tubular tract and the last segment was a rectum. The ratio 

between the length of digestive tract and length of insect body were examined. Wood-feeding termite had 

2.88-3.38 fold. The fungus-growing termite had lower ratio compared to wood-feeding termite. However 

soil- feeding termite had similar structure of digestive tract to wood-feeding termite, but S. macrodentalus 

(soil- feeding termite) had similar ratio compare to fungus-growing termite.  

Keywords: fungus-growing termite, wood-feeding termite, soil- feeding termite and digestive tract 

บทน า 

มหาวทิยาลัยพะเยาตัง้อยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแมต่  า มเีนื้อท่ีประมาณ 5,720 ไร่ สภาพภูมิประเทศมี

ลักษณะเป็นภูเขามีความลาดชันสลับกับพื้นท่ีราบ โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งมีระบบนิเวศท่ียังอุดม

สมบูรณ์ โดยในปี 2557 นสิิตสาขาวิชาชวีวทิยา มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 6 คน ได้ท าการศึกษาความหลากหลาย

ของปลวกท่ีกระจายตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรัง

ท้ังหมด 7 พื้นท่ีส ารวจ พบปลวกท้ังหมด 8 สกุล จ านวน 72 รัง ได้แก่ สกุล Globitermes, Microcerotermes, 

Macrotermes, Dicuspiditermes, Hospitalitermes, Odontotermes, Microtermes และ Coptotermes [2, 3] จากข้อมูล

ข้างต้นพบว่า บริเวณพื้นท่ีป่าเต็งรังของมหาวิทยาลัยพะเยา พบปลวกท่ีมีความหลากหลายมากพอสมควร ปลวก

จัดเป็นแมลงท่ีมีวิวัฒนาการท่ีค่อนข้างเด่นชัด โดยจากข้อมูลสามารถแบ่งปลวกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามพฤติกรรมการ

กินอาหาร ได้แก่ ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ปลวกกินไม้ ปลวกกินดิน และ ปลวกกินไลเคน ซึ่งจากการท่ีปลวกกินอาหาร

แตกต่างชนิดกัน จะสอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทางเดินอาหารของปลวก จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า

ปลวกท่ีกินอาหารต่างชนิดกัน จะมีวิวัฒนาการท าให้โครงสร้างของระบบทางเดินอาหารมีความแตกต่างกันระหว่าง

กลุ่มปลวกท่ีกินอาหารไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

ทางเดินอาหารของปลวก จากปลวกท้ังหมด 9 ชนิด โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ Macrotermes annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus 

และ Hypotermes makhamensis กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus 

และ Bulbitermes prabhae กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ Pericapritermes latignathus และ Speculitermes macrodentalus 

โดยการน าตัวอย่างปลวกมาผ่าตัด เพื่อตรวจสอบทางเดินอาหารพร้อมบันทึกภาพ และความยาวส่วนต่าง  ๆ ของ
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ทางเดินอาหาร เพื่อตอบค าถามให้ได้วา่ปลวกที่กินอาหารแตกต่างชนิดกันมีโครงสร้างของทางเดินอาหารแตกต่างกัน

อย่างไร ซึ่งอาจเป็นขอ้มูลสนับสนุนเกี่ยวกับการววิัฒนาการของปลวกได้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ส ารวจแหลง่ท่ีอาศัยปลวกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 3 แหลง่ (ภาพท่ี 1) ดังต่อไปนี้   

ภาพที ่1 พื้นท่ีเก็บตัวอยา่งปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/@19.0258282,99.8936199,762m/data=!3m1!1e3) 

 

1.1 หอพักนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา (A) เก็บตัวอยา่ง 2 จุด คือ หอพักหญิง (A1) และ หอพักชาย (A2) 

1.2 หอพักอาจารย ์(B) เก็บตัวอยา่ง 3 จุด คือ หอพัก มน. นิเวศ 1 (B1)  หอพัก มน. นิเวศ 2 (B2)  และ 

หอพัก มน. นิเวศ 3 (B3) 

1.3 กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ (C) เก็บตัวอย่าง 3 จุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ (C1) คณะ

เกษตรศาสตร์ (C2) คณะสหเวชศาสตร์ (C3) 

2. ท าการเก็บตัวอยา่งปลวกวรรณะงาน จ านวนรังละ 15 ตัว ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอยา่ง (eppendorf) 

3. น าตัวอย่างปลวกมาศึกษาลักษณะสัณฐานภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาแบบสามมิติ 

(stereo microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7 (ภาพท่ี 2) พร้อมบันทึกภาพ ท าการจัดจ าแนกชนิด โดยใช้ลักษณะ

สัณฐานของปลวกวรรณะทหารเทียบกับคูม่อืการจ าแนกปลวกในประเทศไทย จากส านักการจัดการป่าไม้และผลิตผล

ป่าไม้ กรมป่าไม้  

B 

C A 

N 

https://www.google.co.th/maps/@19.0258282,99.8936199,762m/data=!3m1!1e3
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ภาพที ่2 กล้องจุลทรรศน์ชนดิสองตาแบบสามมติิ (stereo microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7 

 

4. การผ่าตัดผนังล าตัวของปลวก โดยการน าตัวอย่างปลวกวางบนสไลด์หลุม จากนั้นหยด phosphate buffer 

pH 7.0 1-2 หยด ใช ้forceps ท าการผ่าผนังล าตัวภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาแบบสามมิติ (stereo microscope) 

ยี่ห้อ Olympus รุ่น SZX7 พร้อมบันทึกภาพทางเดินอาหารของปลวก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะทางเดิน

อาหารของปลวกแตล่ะชนิด 

5. วัดความยาวของทางเดินอาหารของปลวกแตล่ะส่วน คือ ทางเดินอาหารส่วนหน้า (foregut) ทางเดินอาหาร

ส่วนกลาง (midgut) และทางเดินอาหารส่วนปลาย (hindgut) โดยใช้โปรแกรม Optika Vision Lite 2.1 น าผล ท่ีได้มา

วเิคราะหค์วามแตกตา่งของความยาวทางเดินอาหารแตล่ะส่วนด้วยโปรแกรม SPSS Version 22 

ผลการศึกษา 

จากการส ารวจพื้นท่ีแหล่งอาศัยปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยาท้ัง 3 พื้นท่ีส ารวจ คือ หอพักนิสิต หอพักอาจารย ์

และ กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 พบปลวกท้ังหมด 9 สกุล 9 ชนิด คือ 

M. annandalei, O. feae, M. pakistanicus, H. makhamensis, M. crassus, G. sulphureus, B. prabhae, P. latignathus 

และ S. macrodentalus โดยสามารถพบปลวกท้ัง 2 วรรณะ คือ วรรณะทหารและวรรณะงาน ยกเว้นปลวกชนิด S. 

macrodentalus พบเฉพาะวรรณะงานเท่านั้น ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของปลวก เช่น รูปร่าง สีของล าตัว

แตกตา่งกัน จึงใชล้ักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของปลวกวรรณะทหารในการจัดจ าแนกชนิด โดยเทียบกับคู่มือการ

จ าแนกปลวกในประเทศไทย จากส านักการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้  

1. ผลการศกึษาลักษณะล าตัวของปลวก 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลวก พบท้ังหมด 9 ชนิด โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 

กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา พบท้ังหมด 4 ชนิด ได้แก่ M. annandalei (ภาพท่ี 3A), O. feae (ภาพท่ี 

3B), M. pakistanicus (ภาพท่ี 3C) และ H. makhamensis (ภาพท่ี 3D) โดยมีความยาวล าตัวเฉลี่ย เท่ากับ 7.43, 5.10, 

3.51 และ 3.57 มม. ตามล าดับ  

1.2 กลุ่มปลวกกินไม้ พบท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่ M. crassus (ภาพท่ี 3E), G. sulphureus (ภาพท่ี 3F) และ 

B. prabhae (ภาพท่ี 3G) โดยมีความยาวล าตัวเฉลี่ย เท่ากับ 3.68, 3.63 และ 4.64 มม. ตามล าดับ  

1.3 กลุ่มปลวกกินดิน พบท้ังหมด 2 ชนิด ได้แก่ P. latignathus (ภาพท่ี 3H) และ S. macrodentalus 

(ภาพท่ี 3I) โดยมีความยาวล าตัวเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 และ 4.21 มม. ตามล าดับ 
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ภาพที่ 3 ลักษณะสัณฐานภายนอกของปลวกวรรณะงาน (A) Macrotermes annandalei, (B) Odontotermes feae, 

(C) Microtermes pakistanicus, (D) Hypotermes makhamensis, (E) Microcerotermes crassus, (F) Globitermes sulphureus, 

(G) Bulbitermes prabhae, (H) Pericapritermes  latignathus และ (I) Speculitermes macrodentalus 
 

2. ผลการศกึษาลักษณะทางเดินอาหารของปลวก 

 จากการศึกษาลักษณะทางเดินอาหารของปลวกแต่ละชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา แบบสามมิติ 

(stereo microscope) พบวา่ ทางเดินอาหารของปลวกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ foregut, midgut และ hindgut 

โดยปลวกแต่ละชนิดมีลักษณะของทางเดินอาหารท่ีแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มการกินอาหาร ซึ่งสามารถอธิบาย

ลักษณะทางเดินอาหารได้ดังนี้  

2.1 กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M. annandalei (ภาพท่ี 4A), O. feae (ภาพท่ี 4B), M. 

pakistanicus   (ภาพท่ี 4C) และ H. makhamensis (ภาพท่ี 4D) พบว่า foregut มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กและสั้น 

บริเวณนี้จะพบตอ่มน้ าลาย (salivary gland) ลักษณะเป็นถุงคล้ายพวงองุ่น 2 ถุง ส่วน midgut สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนต้นท่ีต่อจาก foregut มีลักษณะเป็นท่อตรงและแคบ ส่วนปลายท่ีต่อกับ hindgut มีลักษณะพองออก

เล็กน้อยและโค้ง ถัดมาเป็น hindgut มลีักษณะไม่ซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อและพองออกเล็กน้อย ส่วนปลายสุดของ

ทางเดินอาหาร มลีักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ เรียกว่า rectum 

2.2 กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ M. crassus (ภาพท่ี 4E), G. sulphureus (ภาพ 4F) และ B. prabhae (ภาพท่ี 

4G)พบวา่ foregut มลีักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรา ส่วน midgut ลักษณะเป็นท่อตรงและแคบ ถัดมา
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พบรอยต่อระหว่าง midgut และ hindgut มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ และสั้น เรียกว่า mixed segment ส่วน hindgut 

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามลักษณะโครงสร้างของทางเดินอาหารคือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมา

ลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนท่ีมีลักษณะพองออกจะ

เป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปตอ่เป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ 

2.3 กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus (ภาพ 4H) และ S. macrodentalus (ภาพ 4I) พบว่า foregut 

และ midgut มลีักษณะเป็นท่อตรง ขนาดเล็ก และยาว ส่วน hindgut มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ปลวกกินไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะทางเดินอาหารของปลวกวรรณะงาน (A) Macrotermes annandalei, (B) Odontotermes feae, 

(C) Microtermes pakistanicus, (D) Hypotermes makhamensis, (E) Microcerotermes crassus, (F) Globitermes sulphureus, 

(G) Bulbitermes prabhae, (H) Pericapritermes  latignathus และ (I) Speculitermes macrodentalus 

 

3. ผลการศกึษาความยาวทางเดินอาหารของปลวก 

จากการศึกษาการวัดความยาวทางเดินอาหารของปลวกแต่ละชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตาแบบ

สามมติ ิ(stereo microscope) พบวา่ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M. annandalei, O. feae, M. pakistanicus และ 

H. makhamensis ซึ่ง foregut มีความยาวอยู่ในช่วง 1.25-2.25 มม. และ midgut มีความยาวมากกว่า foregut พบว่า 

มีความยาวอยู่ในช่วง 2.15-4.27 มม. ส่วนทางเดินอาหารท่ีมีความยาวมากท่ีสุด คือ hindgut มีความยาวอยู่ในช่วง 

3.70-5.78 มม. โดยทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้ พบว่า มีความยาวตั้งแต่ 8.13-12.29 มม. ส าหรับปลวก

กลุ่มปลวกกินไม้ ได้แก่ M. crassus, G. sulphureus และ B. prabhae  พบว่า foregut มีความยาวอยู่ในช่วง 1.38-1.87 

มม. และ midgut มีความยาวมากกว่า foregut พบว่า มีความยาวอยู่ในช่วง 2.03-4.07 มม. ส่วนทางเดินอาหารท่ีมี
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ความยาวมากท่ีสุด คือ hindgutมีความยาวอยู่ในช่วง 7.02-9.77 มม. โดยทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้ 

พบวา่ มคีวามยาวต้ังแต่ 10.58-15.71 มม. ในกลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus และ S. macrodentalus ซึ่งความ

ยาวของ foregut สั้นมาก มีความยาวอยู่ในช่วง 0.69-1.72  มม. ส่วนท่ียาวขึ้นมา คือ midgut มีความยาวอยู่ในช่วง 

2.05-6.16 มม. ส่วนทางเดินอาหารท่ีมีความยาวมากท่ีสุด คือ hindgut มีความยาวอยู่ในช่วง 4.61-7.39 มม. โดย

ทางเดินอาหารรวมของปลวกในกลุ่มนี้ พบวา่ มคีวามยาวต้ังแต่ 7.34-15.28 มม. 

ตารางที ่1 แสดงความยาวทางเดินอาหารของปลวกแตล่ะชนิด  

 

4. ผลของสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวล าตัวของปลวก 

 กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ได้แก่ M.annandalei O. feae M. pakistanicus และ H. makhamensis พบว่า      

สัดสว่นทางเดินอาหารตอ่ล าตัวของปลวก มคี่า 1.66, 2.12, 2.48 และ 2.28 เท่า ตามล าดับ  

 กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ ได้แก่ M. crassus G. sulphureus และ B. prabhae  พบว่า สัดส่วนทางเดินอาหารต่อ

ล าตัวของปลวก มคี่า 2.88, 3.24 และ 3.38 เท่า ตามล าดับ 

 กลุ่มปลวกกินดิน ได้แก่ P. latignathus และ S. macrodentalus พบว่า สัดส่วนทางเดินอาหารต่อล าตัวของ

ปลวก มคี่า 3.29 และ 1.74 เท่า ตามล าดับ 

ตารางที ่2 แสดงสัดสว่นความยาวทางเดินอาหารตอ่ความยาวล าตัวปลวก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สัดสว่น 

(ความยาวทางเดินอาหาร/ล าตัว) 

Macrotermes annandalei 12.29/7.43 =  1.66 

Odontotermes feae 10.63/5.01 =  2.12 

Microtermes pakistanicus 8.70/3.51 =  2.48 

Hypotermes makhamensis 8.13/3.57 =  2.28 

Microcerotermes crassus 10.58/3.68 =  2.88 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความยาวทางเดินอาหาร (มม.) 

foregut midgut hindgut total 

Macrotermes annandalei 2.25 ±0.02 4.27 ±0.04 5.78 ±0.53 12.29 ±0.47 

Odontotermes feae 1.71 ±0.14 4.03 ±0.09 4.89 ±0.09 10.63 ±0.17 

Microtermes pakistanicus 1.32 ±0.07 3.69 ±0.11 3.70 ±0.06 8.70 ±0.20 

Hypotermes makhamensis 1.25 ±0.02 2.15 ±0.13 4.73 ±0.26 8.13 ±0.13 

Microcerotermes crassus 1.38 ±0.13 2.18 ±0.09 7.02 ±0.07 10.58 ±0.05 

Globitermes sulphureus 1.62 ±0.02 2.03 ±0.07 8.11 ±0.07 11.75 ±0.05 

Bulbitermes prabhae 1.87 ±0.04 4.07 ±0.30 9.77 ±0.31 15.71 ±0.27 

Pericapritermes latignathus 1.72 ±0.03 6.16 ±0.11 7.39 ±0.03 15.28 ±0.10 

Speculitermes macrodentalus 0.69 ±0.03 2.05 ±0.02 4.61 ±0.08 7.34 ±0.12 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สัดสว่น 

(ความยาวทางเดินอาหาร/ล าตัว) 

Globitermes sulphureus 11.75/3.63 =  3.24 

Bulbitermes prabhae 15.71/4.64 =  3.38 

Pericapritermes  latignathus 15.28/4.65 =  3.29 

Speculitermes macrodentalus 7.34/4.21 =  1.74 

วิจารณ์และสรุปผล 

การส ารวจในคร้ังนี้ พบปลวกท้ังหมด 9 ชนิด โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามการกินอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา กลุ่มปลวกกินไม้ และกลุ่มปลวกกินดิน โดยพบว่า กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา มีขนาด

ล าตัวใหญ่ท่ีสุด คือ M. annandalei โดยมีขนาดล าตัวเท่ากับ 7.43 มม. รองลงมา คือ O. feae ซึ่งมีขนาดล าตัวเท่ากับ 

5.01 มม. แต่ในปลวกกลุ่มนี้ก็พบปลวกท่ีมีขนาดเล็กด้วยเช่นกัน คือ M. pakistanicus และ H. makhamensis  

โดยมีขนาดล าตัวเท่ากับ 3.51 และ 3.57 มม. ตามล าดับ ส่วนกลุ่มปลวกกินไม้ พบว่า ปลวกท่ีมีขนาดล าตัวใหญ่ท่ีสุด 

คือ B. prabhae มีขนาดล าตัวเท่ากับ 4.64 มม. รองลงมา คือ M. crassus มีขนาดล าตัวเท่ากับ 3.68 มม. ปลวกท่ีมี

ขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มน้ีมขีนาดล าตัวท่ากับ 3.63 คือ G. sulphureus และในปลวกกลุ่มกินดินชนิดท่ีมีขนาดล าตัวใหญ่

ท่ีสุดคือ P. latignathus มขีนาดล าตัวเท่ากับ 4.65 มม. ส่วนปลวกท่ีมีขนาดเล็กในกลุ่มนี้มีขนาดล าตัวเท่ากับ 4.21 มม. 

คือ S. macrodentalus ซึ่งขนาดล าตัวของปลวกท่ีพบทุกกลุ่มมคีวามสอดคล้องกับคูม่อืการจัดจ าแนกปลวกในประเทศ

ไทย [1, 4] 

จากข้อมูลลักษณะทางเดินอาหารของปลวก พบวา่ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ foregut, midgut และ hindgut 

ตามรายงานท่ีมีการศึกษาเอนไซม์ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนของปลวกก่อนหน้านี้ ในปี 2014 [7] โดยเฉพาะปลวก

กลุ่มกินไม้ ได้แก่ M. crassus, G. sulphureus และ B. prabhae  ในส่วน hindgut พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

คือ ส่วนต้นจะมลีักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็น

ถุง หลังจากส่วนท่ีมีลักษณะพองออกจะเป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อเป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็น

กระเปาะ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าลักษณะทางเดินอาหารของปลวกกลุ่มกินดิน ได้แก่ P. latignathus และ 

S. macrodentalus มคีวามใกล้เคียงกับปลวกกลุ่มกนิไม้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

ของปลวกในปี 1980 [5] จากข้อมูลในการศกึษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรามีทางเดินอาหารค่อนข้างง่าย 

ไม่ซับซ้อน และ มีขนาดสั้นเมื่อเทียบกับล าตัว ส่วน hindgut จะไม่แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ อย่างชัดเจนเหมือนกับกลุ่ม

ปลวกกินไม้ ส าหรับกลุ่มปลวกกินไม้ มีรูปแบบของทางเดินอาหารท่ีซับซ้อนมากกว่ากลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา โดย

พบว่า hindgut สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก  

สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนท่ีมีลักษณะพองออกจะเป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อ

เป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ ซึ่งผลการทดลองคร้ังนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มปลวกกินไม้

จะมทีางเดินอาหารท่ีซับซ้อนกว่ากลุ่มปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรา เนื่องจาก ค่าสัดส่วนของทางเดินอาหารต่อล าตัวสูงมาก

ถึง 3.3 เท่า ในขณะท่ีกลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา มีสัดส่วนทางเดินอาหารต่อล าตัวเพียง 1-2 เท่า และจากข้อมูล

การศึกษาครัง้นี้ พบวา่ กลุ่มปลวกกินดินเป็นอาหารมรูีปแบบโครงสร้างของทางเดินอาหารใกล้เคียงกับกลุ่มกินเนื้อไม้

มากกวา่ โดยพบวา่ ค่าสัดสว่นของทางเดินอาหารมีค่าใกล้เคียงกับกลุ่มปลวกกินไม้ คือ 3 เท่า แต่ก็เป็นท่ีน่าแปลกใจ 
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ส าหรับกลุ่มปลวกกินดินเหมือนกัน คือ S. macrodentalus มีสัดส่วนของทางเดินอาหารต่อล าตัวค่อนข้างสั้น คือ 1.7 

เท่าซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกับกลุม่ปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรามากกว่า  

จากผลการทดลองคร้ังนี้  แสดงให้เห็นว่า การท่ีปลวกมีวิวัฒนาการแยกไปกินอาห ารต่างกลุ่มกัน 

เพื่อผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยานั้น สามารถน าไปสู่การมีลักษณะทางเดินอาหารของปลวกท่ีต่างกันด้วย เนื่องจาก

การกินอาหารต่างชนิดกัน สัณฐานวิทยาของทางเดินอาหารก็จะมีความต่างกัน มีผลท าให้ความยาวทางเดินอาหาร

ต่างกันด้วย ซึ่งนอกจากลักษณะทางเดินอาหารท่ีต่างกันแล้ว ยังพบว่าการท างานและรูปแบบการย่อยอาหารของ

ปลวกก็มีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งในปี 2017 มีการศึกษาทางเดินอาหารร่วมกับการท างานของเอนไซม์ trehalase 

พบว่าปลวกท่ีกินอาหารต่างชนิดกัน การท างานของเอนไซม์ trehalase ท่ีตรวจพบก็ต่างกันด้วยเช่นกัน [6] ท้ังนี้อาจ

สอดคล้องกับแหล่งอาหารท่ีปลวกได้รับ ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้ ยังสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นในงานวิจัยชิ้นต่อไป เช่น 

การศึกษาเอนไซมใ์นปลวกกลุ่มกนิดนิท่ียังไมม่รีายงาน  
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การตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุและวิตามินซีในผักหวานป่าจากจังหวัดพะเยา 

Investigation of mineral and vitamin C contents in Melientha suavis Pierre 

from Phayao Province 

ชัยพัฒน์ ลาพินี1* เจนจริา ปงทอง1 กฤตมุข ชินะข่าย1 ศิรากร จิตตา1 และกัลยา จ าปาทอง1 

Chaipat Lapinee1*, Jenjira Pongtong1, Krittamuk Chinakhai1, Sirakorn Jitta1 and Kanlaya Jumpatong1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาหาปริมาณเหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) ในผักหวานป่า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

โดยใชเ้ทคนิคเทคนิคเฟลมอะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี ตัวอยา่งผักหวานป่าเตรียมโดยย่อยด้วยกรดไนตริก

เข้มข้นในหลอดโพลิโพรไพลนิและใช้อ่างให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบ

กับวิธีการสกัดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกโดยใช้กรดไนตริกเข้มข้นในการย่อย จากการศึกษาพบปริมาณแร่ธาตุ Fe , Zn 

และ Mn เท่ากับ 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 และ 0.062 ± 0.003 มลิลกิรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแหง้) ตามล าดับ 

นอกจากนั้นได้ท าการศึกษาการหาปริมาณวิตามินซีโดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี โดยอาศัย

ความสามารถในการลดสขีองโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและโพแทสเซียมไดโครเมตท่ีความยาวคลื่น 525 และ 349 

นาโนเมตร ตามล าดับ พบปริมาณวิตามินซีมากที่สุดท่ี 3.112 ± 0.154 มิลลกิรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแหง้) 

ค าส าคัญ: ผักหวานป่า วติามินซี เทคนคิเฟลมอะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี วติามนิซ ีเทคนคิยูวี-วสิิ

เบิลสเปกโทรสโกปี 

Abstract  

The determination of iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn) in Melientha suavis Pierre from the Pong 

district, Phayao Province, using flame atomic absorption spectrometry were studied. The plant samples were 

digested with concentrated nitric acid in polypropylene vessel using water bath heating at 100๐C comparing 

with ultrasonicate extraction using concentrated nitric acid for 3 h. The experimental results show the maximum 

levels of Fe, Zn and Mn as follows; 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 and 0.062 ± 0.003 mg/g (dry weight), 

respectively. 

Additionally, the determination of vitamin C using UV-Visible Spectroscopy was studied by conducting the 

reduction of potassium permanganate and potassium dichromate colors at 525 and 349 nm, respectively. The 

results found vitamin C level at 3.112 ± 0.154 mg/g (dry weight). 

Keywords: Melientha suavis Pierre, Flame Atomic Absorption Spectrometry, Vitamin C, UV-Visible 

Spectroscopy 
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บทน า 

ผักหวานป่าพบได้ท่ัวไปในพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย มีชื่อสามัญ Pak-wan ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Melientha suavis Pierre เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae นอกจากนี้ยังพบขึ้นในหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้ เช่น ลาว 

เวยีดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลปิปินส์ โดยจะมชีื่อเรียกแตกต่างกันไปในแตล่ะทอ้งถิ่น ผักชนิดนี้ใบอ่อนนิยมน ามา

ปรุงอาหาร ส่วนใบแก่ของผักหวานสามารถน ามาแปรรูปเป็นชาผักหวาน ให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ [1] 

แร่ธาตุปริมาณน้อย เชน่ เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn)  และแมงกานีส (Mn) รวมถึงวิตามิน มีบทบาทส าคัญใน

การสง่เสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญของร่างกายและยังช่วงเพิ่มภูมคิุ้มกันในการต้านทานโรคภัยตา่ง ๆ ได้ [2] 

เหล็ก (Fe) เป็นธาตุมคีวามส าคัญต่อการด าเนินปฏิกิริยาเคมีของร่างกายมนุษย์ เม็ดเลือดแดงจะพบเหล็กเป็น

ส่วนประกอบของฮีโมโกบิน นอกจากนี้ยังพบในเอ็นไซม์อื่น ๆ เช่น Catalase peroxidaseซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในร่างกาย รูปแบบของเหล็กท่ีพบได้ท่ัวไป เช่น เหล็กเฟอร์รัส (Ferrous, Fe2+) และเฟอร์ริค 

(Ferric, Fe3+) ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ในน้ า การท่ีร่างกายขาดธาตุเหล็กจะน าไปสู่ภาวะการ

เกิดโลหิตจาง ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ทนตอ่สภาพ อากาศท่ีหนาวได้น้อย ระบบการสร้างภูมิคุม้กันลดลงท า

ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น การพัฒนาระดับสติปัญญาลดลงโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก โดยพบมากในวัยก่อนเรียน 

หญิงต้ังครรภแ์ละให้นมบุตร [3-6]   
สังกะสี (Zn) เป็นธาตุ ท่ีช่วยส่งเสริมการดูดซึมและการปฏิบัติหน้าท่ีของวิตามิน ช่วยการเผาผลาญ

คารโ์บไฮเดรตและฟอสฟอรัส และเป็นปัจจัยส าคัญในการสังเคราะห์ RNA และ DNA ซึ่งเป็นตัวควบคุมการสร้างเซลล์ 

และการท างานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย   โลหะสังกะสีและออกไซด์ของสังกะสีพบการละลายน้ าได้เพียงเล็กน้อย 

ส่วนสังกะสีซัลเฟตและสังกะสีคลอไรด์ละลายน้ าได้ดี สังกะสีพบได้ในเกือบจะทุกเซลล์ของร่างกายและเป็น

องค์ประกอบของเอ็นไซม์มากกว่า 200 ชนิด มีสมบัติในการคอยควบคุมให้กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพและยังคอยช่วยซ่อมบ ารุงเอนไซม์และเซลล์ต่าง ๆ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถ้าขาด

สังกะสีจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของระบบภูมิคุม้กันลดลง นอกจากนี้พบว่าการท่ีปริมาณสังกะสีในร่างกายไม่

เพยีงพอจะมีผลกระทบท าให้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลอืดขาว (Lymphocytes)ลดลง และประสิทธิภาพการท าหน้าท่ีของ

เซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะลดลงตามไปด้วย นอกจากนั้นยังมีการลดระดับของฮอร์โมนไธมิกหรือไทโมซิน ซึ่งเป็นการ

กระตุน้ส าคัญของระบบภูมิคุม้กัน [3-6] 

แมงกานีส เกี่ยวข้องกับ superoxide dismutase (SOD)  ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการท าลาย 

DNA ในธรรมชาติพบแมงกานีสในรูปสารประกอบออกไซด์และสินแร่โดยมับพบควบคู่กับแร่ชนิดอื่น ได้แก่ Pyrolusite 

(MnO2), Braunite (Mn2O3), Manganite (MnO(OH)) [3-6] 

วติามนิซี ชว่ยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน ต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบ ารุงผิวพรรณ ลดความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหัวใจ และสร้างเม็ดเลือดแดง วิตามินซีมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดร้ิวรอยก่อนวัย มี

ฤทธ์ิเป็นยาระบาย แก้ท้องผูก ชว่ยลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคเส้นเลือดอุดตัน และ

โรคความดันโลหิตสูง และยังเสริมสร้างภูมิคุม้กันให้กับร่างกาย 
 [7] 

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นพบว่าแร่ธาตุปริมาณน้อยและวิตามิน มีบทบาทส าคัญต่อร่างกาย ดังนั้นจึงมี

ความส าคัญยิ่งท่ีจะต้องศกึษาและทราบถึงปริมาณส่วนประกอบเหลา่นีใ้นพืชผักที่นยิมบริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่างผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกโดยวิธีการย่อยด้วยอ่างให้ความร้อน (Water 

bath digestion) และวธีิสกัดแบบอัลตร้าโซนเิคท (Ultrasonicate extraction) 

2. ศกึษาวธีิการวิเคราะห์วิตามินซีในผักหวาป่าและผักหวานป่าปลูกโดยใชเ้ทคนิคยูวี-วสิิเบิลสเปกโทรสโกปี 

3. เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณแร่ธาตุและวิตามินซีจากผักหวานป่าในอ าเภอปงจังหวัดพะเยาดว้ยวธีิการเตรียม

ตัวอยา่งแบบตา่ง ๆ 

วิธีวิทยาการวิจัย 

1. วัสดุและอุปกรณ์ 

Standard Fe, Zn, Mn 1,000 mg/L (AAS Grade), Merck, Germany  

Nitric acid 65% (w/v), AR grade (RCl Labscan, Thailand) 

L-ascorbic acid (Chem-supply, Australia, Assay> 99.0-100.5%)   

Potassium Dichromate (UNIVAR, Assay> 99.8%)      

Potassium permanganate ( UNIVAR, Assay> 99.0%) 

Water bath   

Ultrasonic steri-cleaner 

Atomic Absorption Spectrometer, SpectrAA 240FS, Varian, Australia 

UV-Vis Spectrophotometer 

2. การเตรียมตัวอย่างย่อยผักหวานด้วยวิธีอ่างให้ความร้อน (water bath digestion) 

2.1 น าผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกแห้งมาบดให้ละเอียดโดยใช้โกร่งบดสาร จากนั้นชั่งน้ าหนักอย่าง

ละ 0.5 กรัม ท าซ้ าตัวอย่างละ 3 คร้ัง ลงใน Polyethylene vessel 

2.2 เตมิกรด HNO3 ท่ีความเข้มข้น 65% ปริมาตร 5 มลิลิลิตร ปิดฝา Polyethylene vessel ด้วยฝาเกลียว cap 

2.3 ให้ความร้อนโดย water bath ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นน า

สารละลายตัวอยา่งที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร ท าการปรับปริมาตร 

เป็น 50.00 มิลลิลติร ด้วยน้ าปราศจากไอออน 

2.4 เก็บสารละลายไว้ในขวดพลาสติก ขนาด 120 มิลลิลิตร เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคเฟลมอะ

ตอมกิแอบซอร์พชันสเปโทรเมตทรี 

3. การเตรยีมตัวอย่างผักหวานด้วยวิธีการสกัดแบบอัลตร้าโซนิเคท (Ultrasonicate extraction) 

3.1 ชั่งผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกแห้ง อย่างละ 0.5 กรัม ท าซ้ าตัวอย่างละ 3 คร้ัง ลงในบกีเกอร์ 

3.2 เติมกรด HNO3 ท่ีความเข้มข้น 5 โมลาร์ ปริมาตร 15 มลิลลิิตร ปิดปากบีกเกอร์ ด้วยพาราฟลิ์ม 

3.3 สกัดด้วยเครื่อง Ultrasonic steri-cleaner เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมหิ้อง  

3.4 น าสารละลายตัวอย่างท่ีได้มากรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร 

ท าการปรับปริมาตรเป็น 50 มิลลิลติร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ าปราศจากไอออน 

3.5 เก็บสารละลายไว้ในขวดพลาสติก ขนาด 120 มิลลิลิตร เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคเฟลมอะ

ตอมกิแอบซอร์พชันสเปโทรเมตทรี 
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4. การวิเคราะห์วิตามินซีด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 

4.1. ชั่งผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกบดละเอียด อย่างละ 0.5 กรัม ท าตัวอย่าง อย่างละ 3 ซ้ า เทลง

ในบีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลลิิตร       

4.2 เติมน้ าปราศจากไอออน 50 มิลลิลติร        

4.3 ตัง้บนเครื่องกวนสาร เป็นเวลา 30 นาท ีที่อุณหภูมหิ้อง     

4.4  กรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 ยี่ห้อ Whatman ขนาด 90 มิลลิเมตร น าสารสกัดท่ีได้ลงขวดวัด

ปริมาตรขนาด 50 มิลลิลติร ปรับปริมาตรด้วยน้ าปราศจากไอออน    

4.5 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) เขม้ขน้ 100 มิลลิกรัมตอ่ลติร ปิเปตมา 10 มิลลิลิตรลงในขวด

ปรับปริมาตร 25 มิลลิลิตร เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปรับปริมาตรด้วยสารสกัดตัวอย่าง 

น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 525  นาโนเมตร       

4.6 โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปิเปตมา 5 มิลลิกรัมต่อลิตรลงใน

ขวดปรับปริมาตร 25 มิลลิลิตร เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปรับปริมาตรด้วยสารสกัด

ตัวอยา่ง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุเหล็ก สังกะสีและแมงกานีสในผักหวานป่า 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณเหล็กในผักหวานป่า (MSP)และผกัหวานป่าปลกู (MS) 

 

การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุเหล็กในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ท าโดยใช้เทคนิคเฟลม

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี โดยมีตัวอย่างท่ีวิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP(p)) และแบบชิ้น (MSP) จะเห็นได้

ว่าพบปริมาณเหล็กมากท่ีสุดในผักหวานป่าแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.1756 ± 0.0921 มิลลิกรัมต่อกรัม 

(น้ าหนักแห้ง) และพบปริมาณเหล็กน้อยสุดในผักหวานป่าแบบชิ้น (MSP) มีค่าเท่ากับ 0.0314 ± 0.0025 มิลลิกรัมต่อ

กรัม (น้ าหนักแห้ง) ส่วนการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction จะเห็นได้ว่า

ปริมาณเหล็กจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่ามากกว่าวิธี Ultrasonicate extraction โดยดู

จากความเขม้ขน้ของการตรวจวัด จากตัวอยา่งผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกซึ่งมีแนวโน้มท่ีไปในทิศทางเดียวกันจึง

สรุปได้ว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion ในการตรวจวัดปริมาณเหล็กมีการตรวจวัดดีกว่า 

การเตรียมตัวอย่างโดยวธีิ Ultrasonicate extraction ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 2 ปริมาณสังกะสใีนผกัหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) 

 

การวเิคราะหห์าปริมาณสังกะสีในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ท าโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิ

กแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีและเปรียบเทียบตัวอย่างท่ีวิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP(p)) และแบบชิ้น (MSP)จะเห็นได้

วา่พบปริมาณสังกะสีมากท่ีสุดในผักหวานป่าปลูกแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.0672 ± 0.0271 มิลลิกรัมต่อกรัม 

(น้ าหนักแห้ง) และพบปริมาณสังกะสีน้อยสุดในผักหวานป่าแบบชิ้น (MSP) มีค่าเท่ากับ 0.0623 ± 0.0240 มิลลิกรัม

ตอ่กรัม (น้ าหนักแหง้) ส่วนการเตรียมตัวอย่างโดยวธีิ Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction จะเห็นได้วา่

ปริมาณสังกะสีจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่าน้อยกว่าวิธี Ultrasonicate extraction โดยดู

จากความเข้มข้นของการตรวจวัด จากตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ซึ่งมีแนวโน้มท่ีไปใน

ทิศทางเดียวกันจึงสรุปได้ว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Ultrasonicate extraction ในการตรวจวัดปริมาณสังกะสีมี 

การตรวจวัดดกีว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวธีิ Water bath digestion  

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณแมงกานีสในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) 
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การวิเคราะห์หาปริมาณแมงกานีสในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) โดยใช้เทคนิคเฟลม

อะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี เปรียบเทียบตัวอย่างท่ีวิเคราะห์เป็นแบบผง (MSP (p)) และแบบชิ้น (MSP) จะ

เห็นได้วา่พบปริมาณแมงกานีสมากท่ีสุดในผักหวานป่าแบบผง (MSP (p)) มีค่าเท่ากับ 0.0644 ± 0.0050 มิลลิกรัมต่อ

กรัม (น้ าหนักแห้ง) และพบปริมาณแมงกานีสน้อยสุดในผักหวานป่าปลูกแบบชิ้น (MSP) มคี่าเท่ากับ 0.0313 ± 0.0012 

มิลลิกรัมต่อกรัม (น้ าหนักแห้ง) ส่วนการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion และ Ultrasonicate extraction 

จะเห็นได้ว่าปริมาณแมงกานีสจากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion มีค่ามากกว่าวิธี Ultrasonicate 

extraction โดยดูจากความเข้มข้นของการตรวจวัด จากตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) ซึ่งมี

แนวโน้มท่ีไปในทิศทางเดียวกันจึงสรุปได้ว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Water bath digestion ในการตรวจวัดปริมาณ

แมงกานสีมกีารตรวจวัดดกีว่าการเตรียมตัวอย่างโดยวธีิ Ultrasonicate extraction  

2. การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามนิซีในผักหวานป่า 

 

 
ภาพที่ 4 สเปกตรัมของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและวิตามินซี (1-16 ppm) 

 

จากภาพท่ี 4 จะพบว่าสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนตและวิตามินซีมีค่าการดูดกลืนแสง

สูงสุดท่ีความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร จากนั้นน าสารละลายมาตรฐานไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 525 

นาโนเมตร เพื่อสร้างเป็นกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่า 
 

 
ภาพที่ 5 สเปกตรัมของโพแทสเซียมไดโครเมตและวิตามินซี (2-90 ppm) 
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จากภาพท่ี 5 พบว่าสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตและวิตามินซีมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี

ความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร จากนั้นน าสารละลายมาตรฐานไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 349 นาโน

เมตร เพื่อสร้างเป็นกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่า 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณวิตามินซีโดยทดสอบกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในผักหวานป่า  

วธีิการเตรียม 

ตัวอยา่ง 

ตัวอยา่งพชื ปริมาณวิตามินซีในผกัหวาน (mg/g dry weight) 

(Mean ± SD) %RSD 

Magnetic Stirrer 
ผักหวานป่า (p) 3.1122 ± 0.1539 4.9450 

ผักหวานป่าปลูก (p) 3.0573 ± 0.1248 4.0820 

การตม้ในน้ าเดอืด 
ผักหวานป่า (p) 2.7298 ± 0.0460 1.6851 

ผักหวานป่าปลูก (p) 2.7898 ± 0.0207 0.7420 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูก โดยเทคนิคเทคนิคยูวี-วิ

สิเบิลสเปกโทรสโกปี หลังจากการเตรียมตัวอยา่งแบบ Magnetic Stirrer และวิธีการต้มในน้ าเดือด โดยท าปฏิกิริยากับ

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะพบว่าวิธีสกัดแบบ Magnetic stirrer ในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกจะมีปริมาณ

วติามนิซีมคี่าเท่ากับ 3.1122 ± 0.1539 และ 3.0573 ± 0.1248 มลิลกิรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแห้ง) ส่วนในวิธีการต้มในน้ า

เดือด จะพบปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกมีค่าเท่ากับ 2.7298 ± 0.0460 และ 2.7898 ± 

0.0207 มลิลกิรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแห้ง) ตามล าดับ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) ในผักหวานป่า (MSP) ในพื้นท่ีอ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี มีการวเิคราะห์ตัวอยา่งแบบผง (MSP (p)) และ

แบบชิ้น (MSP) โดยเตรียมตัวอย่างดว้ยวธีิ Water bath digestion และ Ultrasonic extraction เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการ

ตรวจวัดท่ีดท่ีีสุด จากผลการทดลองโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS) แบบผง

กับแบบชิ้นมีค่าการตรวจวัดท่ีใกล้เคียงกัน แต่วิธีการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์นั้นมีค่าแตกต่างโดยเหล็กและ

แมงกานีส พบว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างโดย Water bath digestion ให้ผลการทดลองท่ีดีกว่า Ultrasonic extraction แต่

สังกะสี พบการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Ultrasonic extraction ได้ดีกว่า Water bath digestion ซึ่งในการทดลองในคร้ังนี้

ได้วิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก สังกะสีและแมงกานีส พบมีค่าอยู่ท่ี 0.176 ± 0.092, 0.067 ± 0.027 และ 0.062 ± 

0.003 มลิลกิรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแหง้) ตามล าดับ 

 การวเิคราะห์หาปริมาณวิตามินซีโดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีในผักหวานป่า (MSP) และผักหวานป่า

ปลูก (MS) มีการเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Magnetic stirrer และวิธีการต้มในน้ าเดือดแล้วน ามาทดสอบการลดสีของ

สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต พบว่าท้ังสองวิธีสามารถใช้ในการ

ตรวจวัดหาปริมาณวิตามินซีได้ จากการทดลองสรุปได้ว่าในการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์วิตามินซีในผักหวานป่า  

(MSP) และผักหวานป่าปลูก (MS)  มีแนวโน้มท่ีเหมือนกัน คือ การเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Magnetic stirrer มีค่าการ

ตรวจวัดท่ีดีกว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างต้มในน้ าเดือดดูจากความเข้มข้นของวิตามินซี ในทดสอบปริมาณวิตามินซีกับ
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สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต พบปริมาณวิตามินซีในผักหวานป่ามีค่าอยู่ในระว่าง 2.7298 ± 

0.0460 ถึง 3.1122 ± 0.1539 มลิลิกรัมตอ่กรัม (น้ าหนักแหง้)  

การศึกษาคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณธาตุและวิตามินซีในผักหวานป่าท่ีเจริญเติบโตในเขต

พื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยช้ินนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าป ี2560 มหาวทิยาลัยพะเยา 

เอกสารอ้างอิง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผักหวานป่า. นิตยสารเกษตรศาสตร์ ; 2560. ได้จาก: http://www.ku.ac.th/e- 

magazine/november46.สบืค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560. 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร. ผักหวานป่า. วารสารส่งเสริมการเกษตร; 2559. ได้จาก: 

http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/perennial/pakwan.pdf. สบืค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560. 

3. กระทรวงสาธารณสุข. สารอาหารท่ีแนะให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป. วารสารออนไลน์; 

2541. ได้จาก : http://www.nppi3enz.in.th. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560. 

4. Machado I, Bergmann G, Piston M. A simple and fast ultrasound-assisted extraction procedure for Fe and Zn 

determination in milk-based infant formulas using flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Food 

Chemistry; 2016. 194, 373-376. 

5. Basha AM, Yasovardham N, Satyanarayana SV, V G, Reddy S, Kumar AV. Trace metals in vegetables and 

fruits cultivated around the surroundings of Tummalapalle uranium mining site, Andhra Pradesh, India. 

Toxicology Reports; 2014. 1, 505-512. 

6. Uwah EI, Gimba MSB, Gwaski PA. Determination of Zn, Mn, Fe and Cu in spinach and lettuce cultivated in 

Potiskum, Yobe State, Nigeria. J. Agricultural Economics and Development; 2012. 14 (1), 69-74. 

7. Kumar VG, Kumar A, Patel R, Manjappa S. Determination of vitamin C in some vegetables and vegetables 

in Davanagere city, (Karanataka)-India. International Journal of Pharmacy and Life Sciences; 2013. 4(3), 

2489-2491. 

http://www.ku.ac.th/e-


 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

463 

การเปลี่ยนแปลงสมดุลธาตุอาหารตามฤดูกาลของแม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง 

Seasonal Variations in Nutrient Budgets of the Prasae River, Rayong Province  

ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1* อนุกูล บูรณะประทีปรัตน์1 และเบญจมาศ มทีรัพย์1 

Patrawut Thaipichitburapa1*, Anukul Buranapratheprat1 and Benjamas Meesub1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสมดุลของธาตุอาหารในแม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ของ

ธาตุอาหารบริเวณแม่น้ าประแสร์ท่ีไหลผ่านพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ และประเมินผลกระทบเบื้องต้นท่ี

เกิดขึ้น โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นตัวแทนของฤดูกาลได้แก่เดือนมีนาคม 2560 (ฤดูน้ าน้อย) และเดือนตุลาคม 

2560 (ฤดูน้ ามาก) จากผลการศึกษาพบว่า แร่ธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนอนินทรีย์ และฟอสฟอรัสอนินทรีย์

ละลายน้ า มคีวามแตกตา่งตามฤดูกาล โดยในฤดูน้ าน้อยมีคา่อยู่ในช่วง 35-1092, 5-445 กิโลกรัมต่อวัน และช่วงฤดู

น้ ามากมีค่าอยู่ในช่วง 18-2460, 1-516 กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ีด้าน

แหล่งท่ีอยู่อาศัยและชุมชนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ปริมาณ ไนโตรเจนอนินทรีย์ และฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ า

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในคร้ังนี้สะท้อนให้เห็นว่า ฟอสฟอรัส 

อนินทรีย์ละลายน้ าในแม่น้ าประแสร์มีค่าสูงมากและมีความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดสภาวะ eutrophic โดยเฉพาะบริเวณ

ตอนล่างซึ่งเป็นท่ีตั้งชุมชนขนาดใหญ่ของแม่น้ าประแสร์ ดังนั้นควรมีการจัดการและควบคุมการปล่อยน้ าท้ิงจาก

กิจกรรมรูปแบบตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีเพื่อลดความความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้มทางน้ าในอนาคตต่อไป 

ค าส าคัญ: สมดุลธาตุอาหาร แมน่้ าประแสร์ จังหวัดระยอง 

Abstract  

 This study focuses on the nutrient budgets of the Prasae River, Rayong Province. The objectives of this 

study were to assess the nutrient loading which is contributed through human activities, and to find the impacts. 

The investigation period represented 2 seasons of March 2017 (dry season) and October 2017 (rainy season), 

the concentration of nutrients and the pattern of nutrient movement flow through the cross section were also 

studied. The results show that the seasonal variation of the dissolved inorganic nitrogen (DIN) and dissolved 

inorganic phosphorus (DIP) was significantly different, and indicates that the land utilization and communities 

stimulated the high DIN and DIP during the rainy season. The high DIP might cause the eutrophication in the 

lower part of Prasae River. 

Keywords: Nutrient Budgets, Prasae River, Rayong Province 
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บทน า 

แม่น้ าประแสร์ เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ าระยอง แม่น้ าประ

แสร์ แม่น้ าพังราด แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าเวฬุ และแม่น้ าตราด ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราดโดยแม่น้ าประแสร์มีต้นก าเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขาหินโรง 

เขาอ่างกระเดิน ซึ่งไหลมาตามล าหว้ยและคลองต่าง ๆ หลายสาย ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า แมน่้ าประแสร์ มคีวามยาว

ประมาณ 120 กิโลเมตร ไหลลงสูอ่า่วไทยท่ีบ้านปากน้ า ต าบลประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง [1] 

แม่น้ าประแสร์ และลุ่มน้ าประแสร์เป็นพื้นท่ีอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากร

ป่าชายเลน สัตว์น้ าชายฝั่ง ท้ังกุ้ง หอย ปู และปลา ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งท ามาหากินของชาวบ้านบริเวณนั้นท่ีอาศัยอยู่

ด้วยการพึ่งพงิธรรมชาติ แตใ่นปี พ.ศ. 2535 [1] เร่ิมมีการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อท านากุ้ง และมีการปล่อยของเสียจาก

นากุ้งลงสูแ่มน่้ า ท าให้คุณภาพน้ าเร่ิมเนา่เสีย ต่อมาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เร่ิมเข้ามาตั้งในบริเวณลุ่มน้ าประแสร์ 

ส่งผลให้ลุ่มน้ าที่เคยอุดมสมบูรณ์เสื่อมโทรมลงไปเร่ือย ๆ ท้ังนี้จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

และอุตสาหกรรมท าให้เศรษฐกิจบริเวณลุม่น้ าประแสร์เร่ิมดีขึ้น มีประชาชนอพยพเข้ามาในพื้นท่ี ท าให้ขนาดของชุมชน

ขยายตัวส่งผลให้มีของเสียจากแหล่งท่ีอยูอ่าศัยและชุมชนเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี้กิจกรรมด้านการเกษตรยังมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการท านา ท าไร่ และสวนยาง ซึ่งกิจกรรมท้ังหลายเหล่านี้ท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่สภาพแวดลอ้ม และความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีชายฝั่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นท่ีสุดท้ายท่ี

รับของเสียจากกิจกรรมท้ังหมด ปัจจุบันคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ าของแม่น้ าน้ าประแสร์และลุ่มน้ าสาขายังคงอยู่ใน

ระดับท่ีพอใช ้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

โดยผลกระทบของความเสื่อมโทรมจากคุณภาพน้ าจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเล จึงจ าเป็นต้องมีการ

ป้องกันและลดความรุนแรงของผลกระทบจากน้ าท้ิงจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิด

ขึน้กับระบบนเิวศในระยะยาว 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาความเข้มข้นและปริมาณของธาตุอาหารท่ีไหลผ่านแม่น้ าประแสร์ ใน

บริเวณพื้นท่ีต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบในการจัดการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มทางน้ า ในอนาคตของลุ่มน้ าประแสร์ต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นที่ท าการศึกษา 

ลุ่มน้ าประแสร์เป็นหนึ่งในลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออกมีพื้นท่ีลุ่มน้ าประมาณ 13 ,830 ตาราง

กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัดตราด ระยอง พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ

จังหวัดจันทบุรี และชลบุรี โดยลุ่มน้ าประแสร์เป็นลุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญของพื้นท่ีจังหวัดระยอง มีพื้นท่ีรับน้ าประมาณ 

2,067.28 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 731.65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีต้นก าเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่าง    

ฤาไน เขาหินโรง เขากระเดิน ซึ่งไหลมาตามล าห้วยและคลองต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์ คลองปลิง คลอง

บ่อทอง คลองตากล้วย คลองจ าดา คลองไผ่เหนือ คลองไผ่ใต้ คลองหนองเพลง เป็นต้น ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า 

แมน่้ าประแสร์ และ ไหลลงสูอ่า่วไทยท่ีบ้านปากน้ า ต าบลประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง [1] 

วิธีการศกึษา 

ท าการศกึษาและเก็บตัวอยา่งน้ าในพืน้ท่ีแม่น้ าประแสร์ จากบริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์ จนถึงบริเวณปากแม่น้ า

ประแสร์ รวมท้ังสิ้น 7 สถานี (ภาพท่ี 1) โดยแบ่งช่วงเวลาของการศึกษาออกเป็น 2 ฤดูกาลได้แก่ ฤดูน้ าน้อย เดือน
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มีนาคม 2560 (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ ามาก เดือนตุลาคม 2560 (High Loading Period; HLP) ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังนี้จะประกอบไปด้วย 1) การศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารอนินทรีย์ละลายน้ าซึ่งประกอบด้วย 

แอมโมเนยีม ไนไตรท์ ไนเตรท  ซิลิเกต และฟอสเฟต ตามวิธีการของ Strickland & Parsons [2] และ 2) การวิเคราะห์

อัตราไหลของมวลน้ า และปริมาณของธาตุอาหารท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีต่าง ๆ ตามวธีิท่ีดัดแปลงมากจาก พชิาศิษฐ์ แสงเมฆ 

และคณะ [3] ซึ่งท าการศกึษาปริมาณของน้ า (volume) โดยค านวณจากพื้นท่ีหน้าตัดของแม่น้ าหรือล าธาร (area; m2) 

คูณกับความเร็วของกระแสน้ า (velocity; m/s) และเวลา (time; min) ซึ่งจะท าการตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัดกระแสน้ า 

(current meter; Alec Electronics) จากนั้นน าค่าท่ีได้  

 
ภาพที่ 1 สถานส ารวจและเก็บตัวอยา่งในการศึกษาการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารบริเวณแมน่้ าประแสร์ จ.ระยอง 

 

จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณเพื่อหาปริมาณน้ าท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีหน้าตัดต่อวัน (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน; m3/day) ซึ่ง

จะวเิคราะห์ผลโดยใชร้ะยะห่างระหว่างแต่ละสถานีเป็นหลัก (กิโลเมตร; km) ดังตารางท่ี 1 และน าปริมาณน้ าท่ีได้ มา

ค านวณกับความเข้มข้นของสารอาหารจะได้เป็นประมาณแรธ่าตุอาหารท่ีไหลผ่านในแตล่ะพื้นท่ีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อ

วัน (kg/day) ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ต าแหนง่และระยะทางของสถานีศึกษาการเคลื่อนตัวของธาตุอาหารบริเวณแมน่้ าประแสร์ 

E N สถาน ี ระยะทาง (km) หมายเหต ุ

778783 1434537 PS1 0 อา่งเก็บน้ าประแสร์ 

780463 1431355 PS2 5 พื้นท่ีเกษตรกรรม 

782458 1425089 PS3 13 พื้นท่ีเกษตรกรรม 

785842 1422066 PS4 21 พื้นท่ีเกษตรกรรม 

787740 1418404 PS5 29 พื้นท่ีชุมชน 

793689 1407305 PS6 43 พื้นท่ีชุมชน 

794305 1402982 PS7 53 ปากแม่น้ าประแสร์ 
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. ความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในแม่น้ าประแสร์ 

ผลการศึกษาความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในแม่น้ าประแสร์ซึ่งประกอบด้วย แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท   ซิ

ลิเกต และออร์โธฟอสเฟต พบว่า ในช่วงฤดูน้ าน้อย (เดือนมีนาคม 2560) มีค่าอยู่ในช่วง 9.01-22.60, 0.24-0.88, 

2.67-6.86, 6.45-26.02 และ 1.09-16.30 ไมโครโมลาห์ ตามล าดับ ส่วนในช่วงฤดูน้ ามาก (ตุลาคม 2560) พบว่า แร่

ธาตุอาหารมีค่าอยู่ในช่วง 0.04-5.38, 0.37-0.63, 18.10-37.38, 15.91-42.84 และ 0.72-2.28 ไมโครโมลาห์ 

ตามล าดับ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แอมโมเนียม และไนโตร-ไนโตรเจน จะมีค่าสูงในช่วงฤดูน้ าน้อย (เดือน

มนีาคม 2560) ส่วนไนเตรทจะมคี่าสูงในชว่งฤดูน้ ามาก (เดือนตุลาคม 2560) ท้ังนี้เนื่องจากในช่วงฤดูน้ าน้อยลักษณะ

ตอนบนของแม่น้ าประแสร์ตั้งแต่สถานี PS1-PS4 จะมีลักษณะพื้นท่ีเป็นป่าธรรมชาติสลับกับพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่ง

บริเวณโดยรอบของล าน้ าจะมีการทับถมของสารอนิทรียต์า่ง ๆ ท าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้

ออกซิเจน (anaerobic) ประกอบกับในช่วงฤดูน้ าน้อยมวลน้ าที่ไหลผ่านบริเวณดังกลา่วลดลง ท าให้มีการสะสมของธาตุ

อาหารในกลุ่มของแอมโมเนียมและไนไตรท์สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ า

แหล่งน้ าผิวดิน [4] พบว่า แอมโมเนียมในแม่น้ าประแสร์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าน้อยกว่า 35 ไมโครโม

ลาห์ อย่างไรก็ตามพบว่า บ้างสถานีมีแนวโน้มความเข้มข้นของแอมโมเนียมท่ีสูงได้แก่ บริเวณ PS6 (ภาพท่ี 2a) ซึ่ง

บริเวณดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ (อ าเภอแกลง) โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูน้ าน้อยท่ีไม่มีมวล

น้ ารวมถึงปริมาณน้ าฝนมาชว่ยเจือจางความเข้มข้นของแอมโมเนียมดังกลา่ว 

  
(a) (b) 

ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของแอมโมเนยีม-ไนโตรเจน (a) และ ไนเตรท-ไนโตรเจน (b) บริเวณแมน่้ าประแสร์ 

ในช่วงฤดูน้ าน้อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ ามาก (High Loading Period; HLP) 

 

ในสว่นของไนเตรท-ไนโตรเจน พบวา่ มคี่าสูงในชว่งฤดูน้ ามากโดย สาเหตุหลักมาจากการชะล้างของปุ๋ยท่ีใช้ใน

การเกษตรกรรม เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีต้นน้ าของแมน่้ าประแสร์ (PS1-PS3) เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญ โดยมีการ

เพาะปลูกพชืหลากหลายชนิด เช่น สับปะรด กล้วย ยางพารา เป็นต้น ดังนั้นในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ ามากธาตุอาหารท่ี

อยู่บนพืน้ดนิบริเวณดังกลา่วมีโอกาสถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน้ า ซึ่งปกติในช่วงฤดูน้ ามากปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าจะ

มคี่าค่อนข้างสูง ส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในน้ าเข้าสูส่ภาวะ aerobic ดังนัน้ท าให้เราพบไนโตรเจนใน

รูปของไนเตรทได้มากขึ้น โดยมีค่าสูงกว่า การศึกษาของ Soontornprasit ในปี 2008 [5] ท่ีศึกษาแอมโมเนียมในแม่น้ า

บางปะกงพบวา่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 ไมโครโมลาห์  ซึ่งแม่น้ าประแสร์มีคา่ไนเตรทสูงกว่าแมน่้ าบางปะกงค่อนข้างมาก

โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ ามาก (ภาพท่ี 2b) 
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ส าหรับผลการศึกษาความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟตในแม่น้ าประแสร์พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดูน้ า

นอ้ยและฤดูน้ ามาก (ภาพท่ี 3a) ยกเวน้สถาน ีPS1 ซึ่งเป็นบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าประแสร์ โดยในช่วงฤดูน้ าน้อยบริเวณ

ดังกล่าวจะมกีารทับถมของซากพชื ค่อนขา้งมากรประกอบกับชว่งเวลาดังกล่าวไม่มีการปล่อยน้ าออกมาจากเขื่อนท า

ให้เกิดการสะสมของออร์โธฟอสเฟต อย่างไรก็ตาม ปริมาณของออร์โธฟอสเฟตท่ีพบในแม่น้ าประแสร์ มีความเข้มข้นท่ี

มากพอต่อการเจรญิเตบิโตและการน าไปใช้ของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟตเพียงแค่ประมาณ  

0.20 ไมโครโมลาร์  ก็สามารถกระตุ้นการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชได้อย่างเด่นชัด [6] ท้ังนี้นอกจากกระบวนการ

ยอ่ยสลายแล้ว ออร์โธฟอสเฟตยังมีแหล่งท่ีมาจากหลายแหล่ง เชน่ ปุ๋ย ดิน น้ าทิ้งจากการซักล้างจากชุมชน เป็นต้น ซึ่ง

ส าหรับแม่น้ าประแสร์ปริมาณฟอสเฟตน่าจะมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีบริเวณต้นน้ าและการซักล้างจากชุมชนในบริเวณ

เมอืง และชุมชนประมงเป็นหลัก 

  
(a) (b) 

ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (a) และซิลิเกต-ซิลิกอน (b) บริเวณแม่น้ าประแสร์ 

ในช่วงฤดูน้ าน้อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ ามาก (High Loading Period; HLP) 

 

ผลการศึกษาความเข้มข้นของซิลิเกต-ซิลิกอนในน้ าบริเวณแม่น้ าประแสร์ พบว่า ปริมาณซิลิเกตมีความ

แตกต่างตามฤดูกาลอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 3b) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกช่วงเวลาท่ีเป็นตัวแทนของฤดูกาลใน

การศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยช่วงฤดูน้ ามาก (ตุลาคม 2560) จะมีความเข้มข้นของซิลิเกตสูงกว่าช่วงฤดูน้ าน้อย

ประมาณ 25-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยท่ัวไปซิลิเกตในระบบแม่น้ า จะเป็นธาตุอาหารท่ีพบในปริมาณท่ีสูง และมีค่าไม่

คงที่ เนื่องจากมคีวามไวตอ่ปฏกิิริยาเคม ีและได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะและไหลบ่าของน้ าโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ า

มากอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นท่ีใกล้ปากแม่น้ า (estuarine) ซึ่งมักจะพบเห็นการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชใน

กลุ่มของไดอะตอม เมื่อได้รับซิลิเกตในปริมาณที่เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต [7] 

2. ปริมาณน้ า และลักษณะการใช้ประโยชนของพื้นที่ในแม่น้ าประแสร์ 

จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ในช่วงฤดูน้ าน้อย (เดือนมีนาคม) และช่วงฤดูน้ ามาก (เดือนตุลาคม) มีปริมาณน้ า

ไหลผ่านพื้นท่ีหน้าตัดอยู่ในช่วง 0.13-2.85 และ 0.06-4.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามล าดับ โดยสถานีท่ีมี

ปริมาณน้ าไหลผ่านมากท่ีสุดได้แก่ PS6 และ PS7 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นท่ีใกล้ปากแม่น้ า (ภาพท่ี 4) ท้ังนี้ปริมาณน้ าท่ีไหล

ผ่านพื้นท่ีหน้าตัดจะได้รับอิทธิพลจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ี ซึ่งในช่วงฤดูน้ าน้อย (เดือนมีนาคม 

2560) มีปริมาณน้ าฝนเท่ากับ 70 มิลลิเมตร และช่วงฤดูน้ ามาก (เดือนตุลาคม 2560) มีปริมาณน้ าฝนเท่ากับ 222.5 

มลิลเิมตร [8] 
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ภาพที่ 4 ปริมาณน้ าไหลผ่านพืน้ท่ีหน้าตัด (106m3/day) บริเวณแมน่้ าประแสร์ 

ในช่วงฤดูน้ าน้อย (Low Loading Period; LLP) และฤดูน้ ามาก (High Loading Period; HLP) 

 

นอกจากนี้ยังพบวา่การควบคุมการปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ยังส่งผลต่อมวลน้ าในแม่น้ าประแสร์ โดย

ในช่วงฤดูน้ าน้อยการปล่อยน้ าอา่งเก็บน้ าจะเป็นไปเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเพื่อรักษาระบบนิเวศ ท้ังนี้

การจัดสรรน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับความต้องการน้ า ส่วนในช่วงฤดูน้ ามากอ่างเก็บน้ าจะ

ปล่อยน้ าลดลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในบริเวณอ าเภอแกลง และพื้นท่ีลุม่ต่ าใกล้เคียง 

ส าหรับการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีโดยรอบแม่น้ าประแสร์ จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ

จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีระยอง [9] พบว่า ตอนบนของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกตรกรรมซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน  

ส่วนบริเวณตอนลา่งจะเป็นท่ีต้ังของชุมชน และมีประชาชนอาศัยอยู่อยา่งหนาแนน่ (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะการใชป้ระโยชน์เชงิพื้นท่ีบริเวณโดยรอบแมน่้ าประแสร์ [9] 

 

 

3. การศึกษาสมดุลของธาตุอาหารในแม่น้ าประแสร ์

ในส่วนของการศึกษาสมดุลแร่ธาตุอาหารในพื้นท่ีแม่น้ าประแสร์ จะใช้ข้อมูลปริมาณน้ าไหลผ่านพื้นท่ีหน้าตัด 

และข้อมูลความเข้มข้นของสารอาหารซึ่งประกอบด้วย สารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้ า (Dissolved Inorganic 

Nitrogen; DIN) สารอนนิทรีย์ฟอสฟอรัสละลายน้ า (Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP) และสารอนนิทรีย์ซิลเิกตละ

ลายน้ า (Dissolved Inorganic Silicate; DISi) ซึ่งจากข้อมูลแร่ธาตุอาหารในช่วงฤดูน้ าน้อย (เดือนมีนาคม 2560) ท่ีไหล
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ผ่านพื้นท่ีหน้าตัดในแต่ละสถานีพบว่า สารอนินทรีย์ DIN DIP และ DISi มีค่าอยู่ในช่วง 35-1092, 5-445 และ 29-

2077 กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ (ภาพท่ี 6a) โดยแร่ธาตุท้ัง 3 กลุ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีคล้ายกัน โดยเฉพาะ 

DIN และ DISi ซึ่งจะมีค่าต่ าสุดบริเวณต้นน้ า (PS1; 0 km) และจะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ตามระยะทางของแม่น้ า โดยมี

ค่าสูงสุดในสถานี PS6 ท้ังน้ีบริเวณพื้นท่ีดังกลา่วมีกจิกรรมการใชป้ระโยชน์ด้านเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะ

กุ้งขาว รวมท้ังยังได้รับอทิธิพลจากมวลน้ าจากสถานี PS5 ซึ่งเป็นท่ีต้ังของชุมชนขนาดใหญ่ (อ าเภอแกลง) ท้ังนี้ผลจาก

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง DIN และ DISi สะท้อนให้เห็นว่า มวลน้ าท่ีไหลมาจากพื้นท่ีตอนบน จะเป็นตัวท่ีน า

สารในกลุ่มของไนโตรเจนมากับมวลน้ าด้วย เนื่องจากมคีวามสัมพันธ์กับซิลิเกตอย่างชัดเจน (ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์) ต่างจาก DIP จะมกีารเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากในสภาวะปกติการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ของ DIP จะได้รับอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในลักษณะท่ีเป็นน้ าท้ิงจากแหล่งชุมชน ซึ่งพื้นท่ีตอนบนของ

แมน่้ าประแสร์มีการต้ังบ้านเรือนหรือชุมชนอยู่น้อยมาก ท าให้ไม่มีแหล่งของฟอสฟอรัสท่ีชัดเจน 

  
(a) (b) 

ภาพที่ 6 สมดุลของสารอาหารอนนิทรีย์ละลายน้ า (Nutrient budget; kg/day) 

ในช่วงฤดูน้ าน้อย (a) และชว่งฤดูน้ ามาก (b) 

 

 ส าหรับในช่วงฤดูน้ ามาก แร่ธาตุอาหาร DIN DIP และ DISi มีค่าอยู่ในช่วง 18-2460, 1-516 และ 34-15914 

กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งแร่ธาตุอาหาร DISi จะเป็นตัวแทนของฤดูน้ ามากอย่างชัดเจน โดยจะมีค่าสูงและ

ใกล้เคียงกันตลอดท้ังล าน้ า ยกเว้น สถานี PS1 ซึ่งจะมีค่าท่ีต่ าท่ีสุด (ภาพท่ี 6b) สาเหตุเนื่องมาจากมวลน้ าส่วนหนึ่ง

ของแม่น้ าประแสร์ ถูกควบคุมด้วยการปิด-เปิดของอ่างเก็บน้ าประแสร์เป็นหลัก โดยในช่วงฤดูน้ ามากหรือช่วงท่ีมีน้ า

หลากจะไมม่กีารระบายน้ าลงมาจากเขื่อนเพราะบริเวณพื้นท่ีตอนกลางและตอนล่างมีปริมาณน้ าค่อนข้างมากอยู่แล้ว

จึงท าให้สถานี PS1 มีค่าของแร่ธาตุอาหารต่ า ซึ่งเมื่อเข้าสู่สถานี PS2 แร่ธาตุอาหารจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

โดยธาตุอาหารดังกล่าวจะได้รับอทิธิพลจากการชะล้างพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ อีกท้ังยังได้รับน้ าจากคลองสะพานท่ีไหล

มาจากชลบุรี  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ปริมาณการไหลเข้าและออกของธาตุอาหารในแต่ละสถานียังพบว่า สถานี PS6 เป็น

บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสมดุลธาตุอาหารมากท่ีสุด ท้ังในช่วงฤดูน้ าน้อยและฤดูน้ ามาก (ตารางท่ี 2) โดย

ไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 76-89 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัสมีการเพิ่มขึ้น 82-95 เปอร์เซ็นต์ จากสถานี PS5 ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงผลกระทบจากชุมชนได้อยา่งชัดเจน 
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ตารางที่ 2 ปริมาณและความแตกต่างของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสละลายน้ าท่ีไหลผ่านสถานีศึกษาในบริเวณแม่น้ า

ประแสร์ ชว่งฤดูน้ าน้อยและฤดูน้ ามาก 

Station High Loading Period (HLP; kg/day) High Loading Period (LLP; kg/day) 

DIN ∆DIN DIP ∆DIP DIN ∆DIN DIP ∆DIP 

PS1 35 - 67.2 - 18 - 1.4 - 

PS2 35 0 5.5 -62 423 +405 48.2 +47 

PS3 131 +96 21.1 +16 1040 +617 75.9 +28 

PS4 62 -69 15.4 -6 454 -586 40.2 -36 

PS5 112 +51 21.2 +6 353 -101 46.3 +6 

PS6 1092 +980 445.3 +424 1473 +1120 261.8 +216 

PS7 420 -672 36.5 -409 2460 +987 515.7 +254 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หมายถึง การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในระบบ 

เครื่องหมาย - หมายถงึ การลดลงของธาตุอาหารในระบบ 

 

นอกจากนี้เมื่อน าข้อมูลแร่ธาตุอาหารในส่วนของสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิเกตท่ีไหลออกสู่

ทะเลบริเวณปากแม่น้ าประแสร์ (PS7) กิโลกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับแร่ธาตุอาหารท่ีไหลลงสู่ทะเลจากแม่น้ าอื่น ๆ 

บริเวณภาคตะวันออกพบว่า ไนโตรเจนจะมีค่าสูงในช่วงฤดูน้ ามากแต่น้อยกว่าท่ีพบในแม่น้ าบางปะกง จันทบุรี และ

ตราด (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณแรธ่าตุอาหารท่ีไหลออกสู่ทะเลในแม่น้ าตา่ง ๆ ของภาคตะวันออก 

River DIN (kg/day) DIP (kg/day) DISi (kg/day) 

 HLP LLP HLP LLP HLP LLP 

บางปะกง [10] 60,815 7,532 3,714 715 44,025 11,802 

จันทบุรี [11] 9,244 1,236 358 86 170,009 6,195 

ตราด [12] 5,597 19 165 - 76,008 - 

ระยอง [13] 1,290 98 108 70 17,363 1,719 

ประแสร์ (PS7) 2,460 420 516 37 15,914 1,034 

 

ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสอนิทรีย์ละลายน้ า (DIP) ท่ีพบในแม่น้ าประแสร์ ในช่วงฤดูน้ ามาก มีค่าค่อนข้างสูง 

โดยมีคา่มากกว่า แม่น้ าระยอง จันทบุรี และตราด ท้ังน้ี สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการใชป้ระโยชนข์องพืน้ท่ีบริเวณปาก

แมน่้ าของประแสร์ซึ่งมกีารตัง้บ้านเรือนและชุมชนอยา่งหนาแนน่บริเวณปากแม่น้ า 

สรุปผล 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทางด้านเคมีในส่วนของแร่ธาตุอาหารละลายน้ า ในบริเวณพื้นท่ี

แม่น้ าประแสร์ ตั้งแต่บริเวณต้นน้ า (อ่างเก็บน้ าประแสร์) จนถึงบริเวณปากแม่น้ าประแสร์ รวมระยะทางท้ังสิ้น

ประมาณ 53 กิโลเมตร ผลการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า แม่น้ าประแสร์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตรค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในพื้นท่ีตอนบนซึ่งประมาณมากกว่าร้อยละ 80 เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท าสวนยางพารา 
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และสวนผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งมวลน้ าท่ีปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ จะถูกผันไปยังระบบชลประทานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเกษตร ซึ่งผลดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากค่าสารอาหารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้ า (Dissolved Inorganic 

Nitrogen; DIN) นอกจากนี้บริเวณพื้นท่ีตอนล่างยังเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ

ของสารอาหารฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ า (Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP) เพิ่มขึ้นในบริเวณดังกล่าว และ

เมื่อพิจารณาขอ้มูลท้ังหมดจะพบว่า เมื่อน้ าจากแมน่้ าประแสร์ไหลผ่านในบริเวณดังกลา่ว คุณภาพในภาพรวมจะเสื่อม

โทรมลงคอ่นข้างชัดเจน โดยเฉพาะแรธ่าตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจน (ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนยีม)  

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าตามช่วงฤดูกาลพบว่ามีความแตกต่างกันของธาตุ

อาหารระหว่างฤดูน้ าน้อย (มีนาคม 2560) และฤดูน้ ามาก (ตุลาคม 2560) ซึ่งในช่วงน้ าหลากจะมีการไหลลงมาของ

สารอาหาร (nutrient) มากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มของซิลเิกตซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูน้ ามาก (มากับมวลน้ า) และแร่ธาตุ

ในกลุ่มของ ไนเตรท ซึ่งมีคา่สูงตลอดล าน้ าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกิจกรรมการเกษตร ซึ่งจะถูกชะล้างมาในช่วงเวลา

ดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมดา้นมลพิษของแมน่้ าประแสร์ นัน้พบวา่ ไนโตรเจนในแม่น้ าประแสร์ยังคงมี

ค่าต่ าอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตราย ต่างจากปริมาณฟอสฟอรัสท่ีค่าสูง ซึ่งค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากชุมชนส่งผลกระทบต่อแม่น้ าประแสร์เป็นหลัก ท้ังนี้ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าด้านแร่ธาตุอาหารในบริเวณ

ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษตอ่สิ่งมชีวีติได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาคุณภาพน้ าในระบบน้ าไหลหรือแม่น้ าจ าเป็นต้องค านึงถึงแหล่งท่ีมาของน้ าเป็นส าคัญเนื่องจาก

แม่น้ าท่ีมีการไหลแบบธรรมชาติกับแม่น้ าท่ีถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนจะมีการตอบสนองด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ าท่ี

แตกตา่งกัน ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วไมเ่ป็นไปตามฤดูกาล 

 2. การหาแหล่งก าเนิดมลพิษส าหรับระบบน้ าไหลเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

แหล่งก าเนิดท่ีไม่ทราบท่ีมา (non point source) ซึ่งยากในการจัดการท้ังนี้ในการวิจัยคร้ังต่อไปจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

สารสนเทศเชงิพื้นท่ีเข้ามาช่วยประกอบกับแบ่งย่อยแหล่งท่ีมาของมลพิษให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ช่วงเวลาในการท าการศึกษา เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เก็บข้อมูลเพียง 2 คร้ังท าให้ไม่เพียงพอต่อการ

ประเมินในระยะยาว อีกท้ังความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ (ปริมาณน้ าฝน) ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปจ าเป็นต้องเพิ่ม

ความถี่ในการศกึษาให้มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจ านวนยอดของ 

แบล็คเบอรี่ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ 

Effects of culture medium and sucrose concentrations on in vitro shoot 

multiplication of Blackberry 

ปิยะมาศ ศรรีัตน์1* และบุญเตอืน เล่าเปี่ยม1 

Piyamat Srirat1* and Buntuean Laopiam1 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครสต่อการ

เพิ่มจ านวนยอดของแบล็คเบอร่ีท่ีเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชื้อ โดยน าเนือ้เยื่อสว่นขอ้มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยง

กึ่งแข็ง จ านวน 12 สูตร ได้แก่ อาหารสูตร Murashige and Skoog medium (MS) สูตร Woody Plant medium (WPM) 

สูตร Driver and Kuniyuki mediun (DKW) และ สูตร Linsmaier and Skoog medium (LS) ท่ีมีความของความเข้มข้น

ขององค์ประกอบของสูตรอาหาร (½ เท่า และ 1 เท่า) และความเข้มข้นของซูโครส (15 และ 30 กรัมต่อลิตร) ท่ี

แตกต่างกัน หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษา

พบวา่ การเพาะเลีย้งในอาหารสูตร MS ท่ีประกอบด้วยซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร และ BAP ความเข้มข้น 2 

มลิลกิรัมตอ่ลติร สามารถชักน าให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 18.1 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช อยา่งไรก็ตามยอดท่ีได้ในทุกชุดทดลอง

ไมม่กีารเกิดราก  

ค าส าคัญ: แบล็คเบอร่ี อาหารเพาะเลีย้ง ความเข้มข้นของซูโครส การเพิ่มจ านวนยอด 

Abstract  

 The objective of this research was to investigate the effects of different types and strength of culture and 

sucrose concentrations on in vitro shoot multiplication of blackberry. Nodal segments were culture on 12 semi-

solid medium formulas such as Murashige and Skoog medium (MS), Woody Plant medium (WPM), Driver and 

Kuniyuki mediun (DKW) and Linsmaier and Skoog medium (LS) which containing of different medium strength (½ 

and full) and sucrose concentration (15 and 30 g/L). After 8 weeks of cultivation, the results show that full 

strength MS medium containing 30 g/L sucrose and 2 mg/L BAP induced highest average multiple shoot (18.1 

shoots per explants). However, they did not occur spontaneous rooting in all treatments.   

Keywords: Blackberry, Culture medium, Sucrose concentrations, Shoot multiplication  

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140  
1 Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphang Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140  
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บทน า 

แบล็คเบอร่ี (Rubus ssp.) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก จัดเป็นพืชในตระกูลเบอร์ร่ี สกุลเดียวกับราสเบอร์ร่ี มีถิ่น

ก าเนดิในทวีปอเมริกาเหนอืและยุโรป ในประเทศไทยมีการปลูกในภาคเหนือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการหนึ่ง

ท่ีนิยมใช้เพื่อการผลิตต้นพันธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพ โดยต้นพันธ์ุพืชท่ีได้มีลักษณะท่ีดีตรงตามต้นแม่พันธ์ุ มีความปลอดโรค

และสามารถผลิตต้นพันธ์ุได้เป็นจ านวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

อาหารเพาะเลี้ยงถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในการก าหนดความส าเร็จของการเพาะเลี้ยง   อาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS 

เป็นสูตรอาหารท่ีนิยมใช้อยา่งแพร่หลาย เนื่องจากประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้หลากหลายชนิด 

โดยมีการประมาณการว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชใช้อาหารสูตร MS หรืออาหารท่ี

ดัดแปลงมาจากสูตรอาหาร MS [1, 2]  มรีายงานผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงแบล็คเบอร่ีของ Gonzalez et al. [3] โดย

ท าการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสว่นตายอดบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 15 วัน จากนัน้ย้ายไปเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจ านวนยอด

บนอาหารสูตรเดียวกันท่ีเติมสารส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP (6-Benzylaminopurine) ความเข้มข้น 

4 มลิลิโมลาร์ และ สารส่งเสริมการเจริญเติบโตออกซิน ชนิด IBA (Indole-3-butyric acid) ความเข้มข้น 0.25 มิลลิ-

โมลาร์ เป็นเวลา 30 วัน ในขณะท่ี Dzienzic and Jagla [4] เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายยอดและข้อของแบล็คเบอร่ีบน

อาหารสูตร MS ท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้น

ย้ายเนื้อเยื่อไปเพาะเลีย้งเพื่อเพิ่มจ านวนยอดบนอาหารสูตรเดียวกันท่ีเติมไซโตไคนิน ความเข้มข้นเป็น 2 เท่าของสูตร

เดิม และในขัน้ตอนการชักน ารากท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเดียวกันท่ีเติม IBA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาในพืชหลายชนิดถึงความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรอื่น ๆ เช่น การ

เพาะเลีย้งตระกูลส้มในอาหารสูตร DKW ซึ่งพบวา่ ท าให้ต้นออ่นมคีวามแข็งแรงมากกว่าอาหารสูตร MS [5, 6] ในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่า ชนิดและปริมาณของแหล่งคาร์บอนมีผลต่อการเกิดยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอด 

[1, 2] โดยซูโครสเป็นน้ าตาลท่ีนิยมใช้เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อเป็นแหลง่พลังงานให้แกพ่ชืเพาะเลีย้ง 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครส

ต่อการเพิ่มจ านวนยอดของแบล็คเบอร่ีท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อให้ได้สูตรอาหารเพาะเลี้ยงท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเพิ่มปริมาณยอดส าหรับการผลิตตน้พันธ์ุแบล็คเบอร่ีจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พืชทดลอง 

ต้นอ่อนแบล็คเบอร่ีในสภาพปลอดเชื้อ ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) [7] ท่ี

เตมิซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร สารส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม

ต่อลิตร และ gellan gum ยี่ห้อ KELCOGEL® ความเข้มข้น 3 กรัมต่อลิตร จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และ

เนื้อเยื่อ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน  

การศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจ านวนยอดแบล็คเบอรี่ 

น าต้นอ่อนแบล็คเบอร์ร่ีท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ มาตัดให้ได้เนื้อเยื่อส่วนข้อ โดยให้มีความยาวของข้อ 

0.2-0.3 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตรเดิม โดยท าการเพาะเลี้ยงห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี 25±2 องศา

เซลเซียส และมอีัตราการให้แสงท่ี 16 ชั่วโมงต่อวัน ท่ีความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ ท าการเพาะเลี้ยงประมาณ 7–10 วัน 

เนื้อเยื่อสว่นขอ้จะเร่ิมมกีารเจรญิของใบออ่นเกิดขึ้น ในการทดลองใชเ้นื้อเยื่อส่วนข้อท่ีเร่ิมมีการเจริญของใบอ่อนนี้เป็น
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เนื้อเยื่อเร่ิมต้นส าหรับการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจ านวนยอดของ   

แบล็คเบอร่ี (ภาพท่ี 1) 

น าเนื้อเยื่อส่วนข้อท่ีใช้เป็นเนื้อเยื่อเร่ิมต้นมาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งจ านวน 12 สูตร ได้แก่ อาหารสูตร 

Murashige and Skoog medium (MS) [7] สูตร Woody Plant medium (WPM) [8] สูตร Driver and Kuniyuki medium 

(DKW) [9] และ สูตร Linsmaier and Skoog medium (LS) [10] ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหารและ
ซูโครสท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดของอาหารเพาะเลี้ยงในตารางท่ี 1  โดยอาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรเติมสาร

ส่งเสริมการเจริญเติบโตไซโตไคนิน ชนิด BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ gellan gum ยี่ห้อ KELCOGEL® 

ความเข้มข้น 3 กรัมตอ่ลติร ท าการเพาะเลีย้งห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี 25±2 องศาเซลเซียส และมีอัตราการให้แสงท่ี 

16 ชั่วโมงต่อวัน ท่ีความเข้มแสง 1,500 ลักซ์ ท าการย้ายเปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์ ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการ

เพาะเลี้ยง บันทึกการเจริญของเนื้อเยื่อ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด และเมื่อท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

บันทึกการเจรญิของเนื้อเยื่อ ได้แก่ จ านวนยอดตอ่เนื้อเยื่อเร่ิมตน้ (แสดงในรูปค่าเฉลี่ย) และเปอร์เซ็นต์ของจ านวนยอด

ท่ีเกิดราก โดยในการตรวจนับจ านวนยอด ท าการตรวจนับเฉพาะยอดท่ีมีความยาวยอดตัง้แต่ 1 เซนติเมตร และมีการ

เกิดใบอยา่งน้อย 1 คู่ 

เปอร์เซ็นตก์ารเกิดยอด  = จ านวนเนื้อเยื่อเร่ิมตน้ท่ีเกิดยอด       x  100 

จ านวนเนื้อเยื่อเร่ิมตน้ท้ังหมดท่ีเพาะเลีย้งด้วยอาหารสูตรนัน้ ๆ 
 

เปอร์เซ็นต์ของจ านวนยอดท่ีเกิดราก = จ านวนยอดท่ีเกิดราก       x  100 

จ านวนยอดท้ังหมดท่ีเพาะเลีย้งด้วยอาหารสูตรนัน้ ๆ 

 

ในการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมีสูตรอาหารท้ังหมด 12 สูตร ในแต่ละสูตรอาหารท า

การทดลองซ้ า 4 คร้ัง และในแต่ละคร้ังท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อ จ านวน 5 ชิ้น (N =20) โดยการเพาะเลี้ยงใช้

ชิ้นส่วนพืช 1 ชิ้นส่วน ตอ่ 1 ขวดเพาะเลีย้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan Multiple’s Rang Test (DMRT) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ลักษณะของเนื้อเยื่อสว่นขอ้ของแบล็คเบอร่ีท่ีใชเ้ป็นเนื้อเยื่อเร่ิมต้นในการศึกษา 

1 เซนติเมตร 
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ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดของอาหารเพาะเลี้ยงท่ีใช้ในการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของ

ซูโครสตอ่การเพิ่มจ านวนยอดแบล็คเบอร่ี 

สูตรอาหาร* สูตรอาหาร 

MS-30 อาหารสูตร MS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน MS [7] ท่ีเติมซูโครส 30 

กรัมตอ่ลติร 

½ MS-30 อาหารสูตร MS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน MS ท่ีเติม

ซูโครส 30 กรัมตอ่ลติร 

½ MS-15 อาหารสูตร MS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน MS ท่ีเติม

ซูโครส 15 กรัมตอ่ลติร 

WPM-30 อาหารสูตร WPM ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน [8] ท่ีเติมซูโครส 30 กรัม

ต่อลติร 

½ WPM-30 อาหารสูตร WPM ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน WPM ท่ีเติม

ซูโครส 30 กรัมตอ่ลติร 

½ WPM-15 อาหารสูตร WPM ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน WPM ท่ีเติม

ซูโครส 15 กรัมตอ่ลติร 

DKW-30 อาหารสูตร DKW ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน DKW [9] ท่ีเติมซูโครส 30 

กรัมตอ่ลติร 

½ DKW-30 อาหารสูตร DKW ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน DKW ท่ีเติม

ซูโครส 30 กรัมตอ่ลติร 

½ DKW-15 อาหารสูตร DKW ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน DKW ท่ีเติม

ซูโครส 15 กรัมตอ่ลติร 

LS-30 อาหารสูตร LS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับสูตรพื้นฐาน LS [10] ท่ีเติมซูโครส 30 
กรัมตอ่ลติร 

½ LS-30 อาหารสูตร LS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน LS ท่ีเติมซูโครส 

30 กรัมตอ่ลติร 

½ LS-15 อาหารสูตร LS ท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบเท่ากับ ½ เท่าของสูตรพื้นฐาน LS ท่ีเติมซูโครส 

15 กรัมตอ่ลติร 

* อาหารทุกสูตร มีการเตมิ BAP ท่ีความเข้มข้น 2 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลของอาหารเพาะเลีย้งและความเขม้ขน้ของซูโครสตอ่การเพิ่มจ านวนยอดของแบล็คเบอร่ี โดย

ท าการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสว่นขอ้ของแบล็คเบอร่ีบนอาหารกึ่งแข็งจ านวน 12 สูตร ซึ่งอาหารทุกสูตร มีการเติม BAP ท่ี

ความเข้มข้น 2 มลิลกิรัมตอ่ลติร ท าการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห ์พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหาร

ท้ัง 12 สูตร สามารถชักน าและส่งเสริมการเจริญของยอดได้ โดยเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีท่ีเพาะเลี้ยงมี

เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดได้ 100 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ 2) 
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 ในการเพิ่มจ านวนยอด พบวา่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีบนอาหารสูตร MS สามารถชักน า

ให้เกิดการเพิ่มจ านวนยอดได้ในปริมาณท่ีสูง โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ย 9–18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเร่ิมต้น ซึ่งสูงกว่าการ

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสว่นขอ้บนอาหารเพาะเลีย้งสูตร WPM  DKW และ LS ท่ีมีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วน เท่ากับ 7.3 – 

9.5  6.6–9 และ 3.7–7.4 ยอดต่อเนื้อเยื่อเร่ิมตน้ ตามล าดับ ในสว่นของความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 

พบวา่ ในอาหารสูตร MS และ LS ท่ีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 1 เท่า สามารถชักน าให้เกิดการเพิ่ม

จ านวนยอดได้ดีกวา่การเพาะเลีย้งในอาหารท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร ½ เท่า ขณะท่ีในอาหาร

สูตร WPM และ DKW พบว่า การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร ½ 

เท่า และ 1 เท่า ให้ผลในการชักน าให้เกิดการเพิ่มจ านวนยอดได้ใกล้เคียงกัน  ในส่วนของความเข้มข้นของซูโครส 

พบว่า อาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรท่ีประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มีแนวโน้มท่ีดีในการส่งเสริมการ

เจริญและการเพิ่มจ านวนยอดได้ดีกว่าอาหารท่ีประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 15 กรัมต่อลิตร โดยจากผลการ

ทดลอง พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมซูโครส 30 กรัมต่อลิตร (MS-

30) สามารถชักน าให้เกิดยอดได้สูงท่ีสุด โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ย 18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเร่ิมตน้ (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 2) 

ในส่วนของการเกิดราก พบว่า ยอดท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารท้ัง 12 สูตร ไม่มีการเกิดราก เมื่อท าการ

เพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ตารางที่ 2, ภาพท่ี 2) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจ านวนยอดของแบล็คเบอร่ีใน

สภาพปลอดเชื้อ พบว่า การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสว่นขอ้บนอาหารกึ่งแข็งสูตรท้ัง 12 สูตร สามารถชักน าและส่งเสริมการ

เจรญิของยอดได้ โดยเนื้อเยื่อสว่นขอ้ท่ีเพาะเลีย้งมีเปอร์เซ็นตข์องการเกิดยอดได้ 100 เปอร์เซ็นต ์  

ในส่วนของการเพิ่มปริมาณยอด พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีบนอาหารสูตร MS 

สามารถชักน าให้เกิดการเพิ่มปริมาณยอดได้ดีกว่าอาหารเพาะเลี้ยงสูตร WPM  DKW และ LS เนื่องจากมีจ านวนยอด

เฉลี่ยตอ่ช้ินสว่นพืชสูงกว่าการเพาะเลีย้งในอาหารสูตรอื่น ๆ ในส่วนของความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 

พบว่า การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารท่ีมีความเข้มข้นขององค์ประกอบของสูตรอาหาร 1 เท่า มีแนวโน้มของ

จ านวนยอดท่ีเพิ่มขึ้นมากกวา่การเพาะเลีย้งในอาหารท่ีมคีวามเข้มข้นขององคป์ระกอบของสูตรอาหาร ½ เท่า  

อาหารเพาะเลีย้งสูตร MS มอีงคป์ระกอบหลัก เช่นเดียวกับสูตรอาหารอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาชนิดและปริมาณ

ขององค์ประกอบในส่วนของธาตุอาหารอนินทรีย์ พบว่า อาหารสูตร MS เป็นอาหารท่ีมีปริมาณเกลือสูง (high salt 

medium) เนื่องจากมีปริมาณของ ไนโตรเจน (N) และ โปตัสเซียม (K) สูง ไนโตรเจนท่ีเป็นองค์ประกอบมาจาก 2 แหลง่ 

คือ โปตัสเซียมไนเตรท (ในรูป ไนเตรทอิออน (NO3
-) จ านวน 40 มิลลิโมล) และ แอมโมเนียมไนเตรท (ในรูป

แอมโมเนยีมออิอน (NH4
+) จ านวน 20 มลิลโิมล) โดยปริมาณของไนโตรเจนท้ังหมด (total nitrogen content) สูงกว่าใน

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรอื่น ๆ โดยปริมาณธาตุอาหาร อนินทรีย์เหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มธาตุอาหารหลัก 

(macronutrients) ซึ่งเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นและมีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญของเซลล์พืชและต่อการพัฒนาไปเป็น

อวัยวะของพชื [5, 6]   

ซูโครสเป็นแหล่งคารบ์อนท่ีนิยมใช้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานส าคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยชนิดและปริมาณ

ของแหล่งคาร์บอนมีผลต่อการเกิดยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอด [5, 6] ดังนั้นความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ

ซูโครสจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในขั้นตอนของการเจริญเติบโตและพัฒนาเนื้อ เยื่อพืช  จากผลการศึกษา การ

เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีบนอาหารเพาะเลี้ยง ท่ีมีความเข้มข้นของซูโครสท่ีแตกต่างกัน พบว่า อาหาร
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เพาะเลี้ยงทุกสูตรท่ีประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มีแนวโน้มท่ีดีในการส่งเสริมการเจริญและการ

เพิ่มจ านวนยอดได้ดกีว่าอาหารท่ีประกอบด้วยซูโครสความเข้มข้น 15 กรัมตอ่ลติร 

จากผลการทดลอง พบว่า สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของแบล็คเบอร่ีเพื่อการเพิ่ม

จ านวนยอด คือ อาหารสูตร MS ท่ีเตมิซูโครสความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร และ BAP ความเข้มข้น 2 มลิลกิรัมตอ่ลิตร 

โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ย 18.1 ยอดต่อเนื้อเยื่อเร่ิมตน้  

ตารางที่ 2 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสว่นขอ้ของแบล็คเบอร่ีบนอาหารท่ีแตกต่างกัน เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห ์ 

สูตรอาหาร  เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 

(เปอร์เซ็นต์) 

 จ านวนยอดตอ่ 

เนื้อเยื่อเร่ิมตน้ ± SD 

(ยอด) * 

 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน

ยอดท่ีเกิดราก 

(เปอร์เซ็นต์) 

MS-30  100  18.1 ± 4.1 a  0 

½ MS-30  100  13.6 ± 2.6 b  0 

½ MS-15  100  9 ± 4.2 cd  0 

WPM-30  100  9.1 ± 3.3 cd  0 

½ WPM-30  100  9.5 ± 1.9 cd  0 

½ WPM-15  100  7.3 ± 2.3 cd  0 

DKW-30  100  9 ± 2.9 cd  0 

½ DKW-30  100  9 ± 4.2 cd  0 

½ DKW-15  100  6.6 ± 2.9 cd  0 

LS-30  100  7.4 ± 2.5 cd  0 

½ LS-30  100  6 ± 3.2 df  0 

½ LS-15  100  3.7 ± 2.2 f  0 

* อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

อย่างไรก็ตามในการเพาะเลีย้งช้ินสว่นขอ้ของแบล็คเบอร่ีบนอาหารท้ัง 12 สูตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ายอด

ท่ีได้จากทุกชุดทดลองไม่มีการเกิดราก ซึ่งน่าจะเป็นผลจากในอาหารเพาะเลี้ยงทุกสูตรมีการเติม BAP ซึ่งเป็นสาร

ส่งเสริมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญของยอดและการเพิ่มจ านวนยอด 

แสดงให้เห็นว่า ยอดท่ีได้ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจ านวนยอด ไม่สามารถเกิดรากได้เอง โดยท่ัวไปในขั้นตอน

การชักน าราก นิยมใช้อาหารเพาะเลีย้งท่ีเตมิสารส่งเสริมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน ซึ่งออกซินเป็นสารในกลุ่มท่ี

ส่งเสริมการเจรญิของราก ซึ่งในการศึกษาครัง้ตอ่ไปผู้วจิัยจะได้ท าการทดลองเพื่อหาสูตรอาหาร ปริมาณออกซิน และ

วธีิการท่ีเหมาะสมในการชักน าให้ยอดของแบล็คเบอร่ีเกิดราก 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเจริญของยอดแบล็คเบอร่ีท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อบนอาหารท่ีมีชนิดและความ

เข้มข้นของอาหารและความเข้มข้นของซูโครสแตกตา่งกัน เมื่อท าการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห ์ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ท่ีให้การสนับสนุนในการท าวิจัย 
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สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระดูกด าลูกผสมชี้ฟ้าและฟ้าหลวง 

Growth performance of Chee Fah and Fah Luang crossbred black-bone chickens 

วัชระ แลนอ้ย1 สุพรรณิการ์ พรหมสุริยา1 และกฤตภาค บูรณวิทย์1* 

Watchara Laenoi1, Supannika Promsuriya1 and Krittaphak Buranawit1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระดูกด าลูกผสมพื้น

เมอืงไทยท่ีเกิดจากการผสมข้ามแบบสลับเพศระหว่างไก่กระดูกด าพืน้เมอืงพันธ์ุช้ีฟา้ และพันธ์ุฟ้าหลวง การศึกษาคร้ัง

นี้ใชไ้ก่อายุ 1 วัน จ านวน 120 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 60 ตัว) ตามกลุ่มการผสมพันธ์ุ คือ ไก่กระดูกด า

ลูกผสมระหว่างพอ่พันธ์ุช้ีฟา้กับแมพ่ันธ์ุฟ้าหลวง และไก่กระดูกด าลูกผสมระหว่างพอ่พันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุชี้ฟ้า ผล

การศึกษาพบวา่ ไก่กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามนี้ าหนักตัวเฉลี่ยท่ีอายุ 20 สัปดาห์ และอัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยต่อวันสูงกว่าไก่กระดูกด าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ไก่กระดูกด า

ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ายังมอีัตราการแลกเนื้อท่ีดกีว่าไก่กระดูกด าลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) อย่างไรก็ตามอัตราการตายเฉลี่ยของไก่กระดูกด าลูกผสมพืน้เมอืงท้ัง 2 กลุ่ม มีค่าไม่แตกตา่งกันในทางสถิต ิ

(p>0.05) สรุปได้ว่าไก่กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีสมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าไก่กระดูกด าลูกผสม

ชี้ฟา้  ฟา้หลวง 

ค าส าคัญ: ไก่กระดูกด า ชี้ฟ้า ฟา้หลวง การเจรญิเตบิโต 

                                                 
1 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Division of Animal Science, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, 56000 

*Corresponding author : krittaphak.bu@gmail.com  
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Abstract 

 This study aimed to compare the growth performance between Thai native crossbred black-bone 

chickens originated by reciprocal cross between two purebred Thai native black-bone chickens, namely Chee 

Fah and Fah Luang. One hundred and twenty 1-day-old chicks were used in this study, which were divided 

into 2 breed groups (60 chicks per group), Chee Fah sire  Fah Luang dam and Fah Luang sire  Chee Fah 

dam. The results showed that Fah Luang  Chee Fah chickens had body weight at 20-week of age and 

average daily gain significantly higher than Chee Fah  Fah Luang chickens (p<0.05). Furthermore, Fah Luang 

 Chee Fah chickens showed significantly more desirable value of feed conversion ratio compared with Chee 

Fah  Fah Luang chickens (p<0.05). However, their mortality rates were not significantly different (p>0.05). In 

conclusion, Fah Luang  Chee Fah chickens had better growth performance than Chee Fah  Fah Luang 

chickens. 

Keywords: Black-bone chicken, Chee Fah, Fah Luang, Growth 

บทน า 

ไก่กระดูกด า (black-bone chicken) เป็นไก่ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากไก่พื้นเมืองท่ัวไป คือ ส่วนของหนัง เนื้อ 

และกระดูกมีสีด า (Jiang and Groen, 2000) ซึ่งเป็นผลเนื่องจากเม็ดสีเมลานิน (melanin) ท่ีอยู่ในร่างกาย โดยมีการ

รายงานวา่ ไก่พื้นเมอืงกระดูกด ามสีารประกอบท่ีสามารถชว่ยกระตุน้ให้ตอ่มตา่ง ๆ ภายในร่างกายท างานได้ดีขึ้น หาก

บริโภคอย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง กระชุ่มกระชวย และมีผิวพรรณท่ีงดงาม นอกจากนี้ยังมีการ

รายงานเกี่ยวกับการน าไก่กระดูกด าไปใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ผนจนีอีกดว้ย (Zhu et al., 2014) ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้

ไก่กระดูกด ามรีาคาสูงกว่าไก่พืน้เมอืงท่ัวไป (ศิริพันธ์ และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548) 

ในเขตพื้นท่ีสูงของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไก่พื้นเมืองกระดูกด าถูกเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

บริโภคภายในครัวเรือน และการใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน ตลอดจนการส่งไปขายยังดอยแม่สล

อง อ าเภอแมฟ่า้หลวง จังหวัดเชยีงราย เพ่ือใชเ้ป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แกน่ักท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักทอ่งเท่ียว

ชาวจีน โดยในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวงได้เร่ิมท าการคัดเลือก และปรับปรุงพันธ์ุไก่พื้นเมืองกระดูกด าจน

ได้รับการขึน้เบียนพันธ์ุสัตวปี์กของกรมปศุสัตวใ์นปี พ.ศ. 2556 ทัง้หมด 2 พันธ์ุ คือ พันธ์ุช้ีฟา้ และพันธ์ุฟ้าหลวง 

อย่างไรก็ตามการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองกระดูกด าพันธ์ุชี้ฟ้า และพันธ์ุฟ้าหลวงยังมีอยู่น้อยมาก  (ศิริ

พันธ์ และคณะ, 2548; สัญชัย และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548; Buranawit et al., 2016) นอกจากนี้ยังไม่

มกีารศึกษาเกี่ยวกับการผสมขา้มพันธ์ุระหว่างไก่พื้นเมืองกระดูกด าพันธ์ุแท้ท้ัง 2 พันธ์ุ ซึ่งในการปรับปรุงพันธ์ุนั้นการ

ผสมขา้มพันธ์ุสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ได้ เนื่องจากอิทธิพลของเฮทเทอโรซีส (heterosis) ดังนั้น

การศึกษาครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระดูกด าลูกผสมท่ีเกิดจากการ

ผสมแบบสลับเพศระหว่างไก่พืน้เมอืงกระดูกด าพันธ์ุแท้พันธ์ุช้ีฟา้ และพันธ์ุแท้พันธ์ุฟา้หลวง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สัตว์ทดลอง และการจัดการฟาร์ม 

สัตว์ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ไก่กระดูกด าลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมพันธ์ุแบบสลับเพศ (reciprocal cross) 

ระหว่างไก่พื้นเมืองกระดูกด าพันธ์ุชี้ฟ้า และพันธ์ุฟ้าหลวง อายุ 1 วัน จ านวน 120 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มพันธ์ุ 

กลุ่มละ 60 ตัว (เพศละ 30 ตัว) กลุ่มท่ี 1 คือ ไก่กระดูกด าลูกผสมระหว่างพอ่พันธ์ุช้ีฟา้กับแมพ่ันธ์ุฟ้าหลวง และกลุ่มท่ี 

2 คือ ไก่กระดูกด าลูกผสมระหว่างพอ่พันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุช้ีฟา้ ท าการเลีย้งแบบปล่อยฝูงภายในโรงเรือนแบบเปิด 

ซึ่งอุณหภูมภิายในโรงเรือนแปรผันตามอุณหภูมภิายนอกโรงเรือน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 27.2 องศาเซลเซียส ใช้แกลบเป็น

วัสดุรองพื้น อาหารท่ีใช้เลี้ยงไก่เป็นอาหารไก่ส าเร็จรูปเชิงพาณิชย์ท่ีมีโภชนะตามความต้องการของไก่ในแต่ละระยะ

การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ NRC (1994) โดยไก่ได้รับอาหารอย่างเต็มท่ี (ad libitum) และมีน้ า

สะอาดให้ไก่กินตลอดเวลา การจัดการและโปรแกรมการให้วัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานฟารม์สัตวปี์กของกรมปศุสัตว ์

ข้อมูลที่ท าการบันทึก และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ท าการชั่งน้ าหนักแรกเกิดของลูกไก่ (birth weight) และท าการบันทึกน้ าหนักตัว (body weight) ของไก่ทุก ๆ 4 

สัปดาห์ จนไก่มอีายุครบ 20 สัปดาห์ ท าการบันทึกปริมาณอาหารท่ีไก่กิน (feed intake, FI) ทุก ๆ สัปดาห์ จากนั้นน า

ข้อมูลน้ าหนักตัวไก่ และปริมาณอาหารท่ีกินมาค านวณหาค่าอัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) และ

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (average daily gain, ADG) และท าการบันทึกอัตราการตาย (mortality) เมื่อสิ้นสุด

การทดลอง 

ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะการเจรญิเติบโตของไก่กระดูกด าลูกผสมท้ังสองกลุ่มด้วยการทดสอบ 

t-test ท่ีระดับส าคัญ 0.05 ในโปรแกรมส าเร็จรูป R (R Core Team, 2016)  

ผลการศึกษา 

น้ าหนักแรกเกิดเฉลี่ย และน้ าหนักตัวเฉลี่ยท่ีอายุต่าง ๆ ของไก่กระดูกด าลูกผสม แสดงดังตารางท่ี 1 ผล

การศึกษาพบวา่ ไก่กระดูกด าลูกผสมระหว่างพอ่พันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุช้ีฟา้ มนี้ าหนักแรกเกิด และน้ าหนักตัวท่ีอายุ 

4, 8, 12, 16 และ 20 สัปดาห์ สูงกว่าไก่กระดูกด าลูกผสมระหว่างพ่อพันธ์ุชี้ฟ้ากับแม่พันธ์ุฟ้าหลวงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ(p<0.05) 

ไก่กระดูกด าลูกผสมพืน้เมอืงระหว่างพ่อพันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุชี้ฟ้า มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่อ

สิ้นสุดการทดลอง (9.340.16 กรัมต่อวัน) สูงกว่าไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธ์ุชี้ฟ้ากับแม่พันธ์ุฟ้า

หลวง (8.830.10 กรัมต่อวัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) เช่นเดียวกับอัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยต่อวันในช่วงอายุอื่น ๆ ท่ีไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุชี้ฟ้ามีค่าสูงกว่าไก่

กระดูกด าลูกผสมพืน้เมอืงระหว่างพอ่พันธ์ุช้ีฟา้กับแมพ่ันธ์ุฟ้าหลวง 
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ตารางที่ 1 น้ าหนักตัวเฉลี่ย และอัตราการเจรญิเตบิโตเฉลี่ยตอ่วันของไก่กระดูกด าลูกผสมพืน้เมอืง 

ลักษณะ 
กลุ่มพันธ์ุ 

พอ่ช้ีฟา้  แมฟ่า้หลวง พอ่ฟ้าหลวง  แมช่ี้ฟ้า 

น้ าหนักตวั (กรัม)   

แรกเกดิ 27.090.19b 29.580.14a 

ท่ีอายุ 4 สัปดาห์ 171.229.52b 185.926.83a 

ท่ีอายุ 8 สัปดาห ์ 486.5122.52b 509.0615.80a 

ท่ีอายุ 12 สัปดาห ์ 781.2522.80b 896.9227.97a 

ท่ีอายุ 16 สัปดาห ์ 1043.9318.01b 1124.8628.19a 

ท่ีอายุ 20 สัปดาห ์ 1263.4714.45b 1336.8522.29a 

อัตราการเจรญิเตบิโตเฉลี่ยตอ่วัน (กรัมตอ่วัน)   

ชว่งอายุ 0-4 สัปดาห ์ 5.150.33b 5.580.24a 

ชว่งอายุ 0-8 สัปดาห ์ 8.200.40b 9.450.28a 

ชว่งอายุ 0-12 สัปดาห ์ 8.980.27b 10.330.33a 

ชว่งอายุ 0-16 สัปดาห ์ 9.080.16b 9.780.25a 

ชว่งอายุ 0-20 สัปดาห์ 8.830.10b 9.340.16a 
a, b ค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวท่ีมีตัวอักษรตา่งกัน มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 2 แสดงถึงคา่เฉลี่ยของปริมาณอาหารท่ีไก่กินท้ังหมด และอัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกด าลูกผสม

พื้นเมอืงในแตล่ะชว่งอายุ โดยปริมาณอาหารท่ีกินท้ังหมดของไก่กระดูกด าลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวงมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าไก่

กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ในช่วงอายุ 0 ถึง 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากนั้นมีค่าต่ า

กว่าในทุก ๆ ช่วงอายุ จนถึงสิน้สุดการทดลอง (p<0.05) 

เมื่อพิจารณาอัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองท้ัง 2 กลุ่ม (ตารางท่ี 2) พบว่า ไก่กระดูกด า

ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า มีค่าอัตราการแลกเนื้อต่ ากว่าไก่กระดูกด าลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติ ิ

(p<0.05) โดยท่ีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีค่าเท่ากับ 5.440.09 และ 5.580.07 ส าหรับไก่

กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า และลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวง ตามล าดับ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า อัตราการตายเฉลี่ยไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองมีค่าเท่ากับ 10.76 และ 12.69 

เปอร์เซ็นต์ ส าหรับลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวง และลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในทาง

สถิต ิ(p>0.05)  
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ตารางที่ 2 ปริมาณอาหารเฉลี่ยท่ีไก่กินท้ังหมด และอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยของไก่กระดูกด าลูกผสมพืน้เมอืง 

ลักษณะ 
กลุ่มพันธ์ุ 

พอ่ช้ีฟา้  แมฟ่า้หลวง พอ่ฟ้าหลวง  แมช่ี้ฟ้า 

ปริมาณอาหารท่ีไก่กินท้ังหมด (กรัม)   

ชว่งอายุ 0-4 สัปดาห ์ 638.012.05a 629.540.13b 

ชว่งอายุ 0-8 สัปดาห ์ 1838.729.05b 1897.280.66a 

ชว่งอายุ 0-12 สัปดาห ์ 3350.929.77b 3480.201.29a 

ชว่งอายุ 0-16 สัปดาห ์ 5033.737.01b 5215.361.36a 

ชว่งอายุ 0-20 สัปดาห์ 6897.994.89b 7107.311.08a 

อัตราการแลกเนื้อ   

ชว่งอายุ 0-4 สัปดาห ์ 4.450.30a 4.030.17b 

ชว่งอายุ 0-8 สัปดาห ์ 4.010.22a 3.590.11b 

ชว่งอายุ 0-12 สัปดาห ์ 4.450.14a 4.020.13b 

ชว่งอายุ 0-16 สัปดาห ์ 4.950.09a 4.760.12b 

ชว่งอายุ 0-20 สัปดาห์ 5.580.07a 5.440.09b 
a, b ค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวท่ีมีตัวอักษรตา่งกัน มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

วิจารณ์และสรุปผล 

น้ าหนักแรกเกิดของลูกไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองท้ัง 2 กลุ่มในการศึกษาคร้ังนี้มีใกล้เคียงกับไก่ลูกผสม  

ม้งด า  ประดู่หางด า (30.92 กรัม; พิริยาภรณ์ และคณะ, 2558) แต่มีค่าต่ ากว่าบางการศึกษาท่ีมีการรายงานว่า 

น้ าหนักแรกเกิดเฉลี่ยของไก่ลูกผสมพื้นเมืองมีค่าตั้งแต่ 31.60 ถึง 34.64 กรัม (ทรงยศ และคณะ, 2546; ศรัญญา 

และคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามไก่กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้า ท่ีอายุ 12 และ 16 สัปดาห์ มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยสูง

กว่าไก่กระดูกด าพันธ์ุแท้พันธ์ุช้ีฟา้ และพันธ์ุฟ้าหลวง ที่เคยมกีารรายงานไว้ ซึ่งมีคา่เท่ากับ 858.10 ถึง 879.32 กรัม ท่ี

อายุ 12 สัปดาห์ (ศิริพันธ์ และคณะ, 2548; อุดมศรี และคณะ, 2548) และ 1080.88 ถึง 1091.38 กรัม ท่ีอายุ 16 

สัปดาห์ (สัญชัย และคณะ, 2548) ท้ังน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลของเฮทเทอโรซีสท่ีสง่ผลให้สัตว์ท่ีเป็นลูกผสมมี

ลักษณะดกีว่าพันธ์ุแท้ท่ีเป็นพ่อแมพ่ันธ์ุ 

เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของไก่กระดูกด า

ลูกผสมในการศึกษาครัง้นี้มีคา่ต่ ากว่าที่เคยมีการรายงานในไก่ลูกผสมม้งด า  ประดู่หางด าเล็กน้อย (12.58 กรัมต่อ

วัน; พิริยาภรณ์ และคณะ, 2558) ขณะท่ี Castellini et al. (2016) รายงานอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของไก่ช่วงอายุ 

0 ถึง 12 สัปดาห์ ไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ท าการศึกษาในช่วงอายุ 0 ถึง 20 สัปดาห์ ดังนั้นอัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีค่าต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับท่ีมีการ

รายงานว่าไก่พื้นเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในช่วง 0 ถึง 12 สัปดาห์ และมีค่าลดลงในช่วงอายุ 12 ถึง 20 

สัปดาห์ (Mosaad et al., 2010) 
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ในการศกึษาคร้ังนี้ ไก่กระดูกด าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวงกินอาหารมากกว่าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้าในช่วงอายุ 4 

สัปดาห์แรก แต่หลังจากนั้นกลับกินอาหารน้อยกว่าจนกระทั่งอายุ 20 สัปดาห์ ซึ่งปริมาณอาหารเฉลี่ยท่ีไก่กระดูกด า

ลูกผสมพื้นเมอืงท้ัง 2 พันธ์ุ กินท้ังหมดตลอดระยะเวลา 20 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7002.65 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับท่ีมี

การรายงานว่าปริมาณอาหารท่ีไก่กินท้ังหมดมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพันธ์ุ (Castellini et al., 2016) นอกจากนี้

ยังมกีารรายงานวา่ เพศเป็นอกีหนึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณอาหารท่ีไก่กินท้ังหมด (Lin and Hsu, 2002) 

จากผลการศึกษาพบวา่ อัตราการแลกเนื้อของไก่กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามคี่าต่ ากว่าลูกผสมช้ีฟา้  

ฟ้าหลวง (5.44 และ 5.58 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไก่กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีการใช้ประโยชน์ได้

จากอาหารดีกว่า จึงท าให้น้ าหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองสูงกว่าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไก่

กระดูกด าลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามีสมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าลูกผสมชี้ฟ้า  ฟ้าหลวง เมื่อเปรียบเทียบ

การศึกษาอื่น ๆ ท่ีช่วงอายุเดียวกัน (0 ถึง 20 สัปดาห์) พบว่า ค่าท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าท่ีเคยมีการ

รายงานไว้ (ทรงยศ และคณะ, 2546) ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นผลเนื่องจากอัตราการแลกเนื้อเป็นลักษณะเชิง

ปริมาณซึ่งถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ และมปัีจจัยต่าง ๆ เข้ามามผีลกระทบ เช่น พฤติกรรมของสัตว์ ช่วงอายุของการ

ให้ผลผลิต ความอยากกินอาหารของสัตว ์ตลอดจนปฏกิิริยารว่มระหว่างปัจจัยดังกล่าว (Hassen et al., 2006) 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธ์ุฟ้าหลวงกับแม่พันธ์ุชี้ฟ้ามีสมรรถภาพ

การเจรญิเติบโตท่ีดีกว่าไก่กระดูกด าลูกผสมพื้นเมืองระหว่างพ่อพันธ์ุชี้ฟ้ากับแม่พันธ์ุฟ้าหลวง เนื่องจากไก่กระดูกด า

ลูกผสมฟ้าหลวง  ชี้ฟ้ามนี้ าหนักแรกเกดิ และน้ าหนักตัวเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุสูงกว่า มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ตอ่วันในแตล่ะชว่งอายุท่ีดกีว่า รวมถึงมอีัตราการแลกเนื้อท่ีดกีว่าไก่กระดูกด าลูกผสมช้ีฟา้  ฟา้หลวง 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิลระหว่างเก็บรักษา 

Effect of wheat flour and fish meat on quality of Nile tilapia cracker during storage 

หทัยทิพย์ นิมติรเกียรตไิกล1* และตรีสนิธุ์ โพธารส2 

Hataitip Nimitkeatkai1* and Treesin Potaros2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิล เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์และ

สร้างมูลค่าเพิ่มของปลานิล โดยการเพิ่มแป้งสาลีและปริมาณเนื้อปลานิลบดเข้าไปในส่วนผสม เปรียบเทียบกับสูตร

ดั้งเดิมท่ีใชแ้ป้งมันส าปะหลังเป็นสว่นผสมหลักเพยีงชนดิเดียว จากการทดลองพบวา่ การเพิ่มแป้งสาลแีละปริมาณเนื้อ

ปลานิลบดในส่วนผสม มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวเกรียบปลานิล โดยข้าวเกรียบท่ีผสมแป้งสาลีจะมี

ความชื้นต่ า การพองตัวสูง และความกรอบสูงกว่าเมื่อใชแ้ป้งมันส าปะหลังเพียงชนิดเดียว นอกจากนี้ปริมาณเนื้อปลา

มีผลท าให้การพองตัวของข้าวเกรียบลดลง การผสมแป้งสาลีและใส่เนื้อปลามากขึ้น มีผลท าให้ข้าวเกรียบมีสีเหลือง

เข้มขึน้ ในระหว่างเก็บรักษาเป็นเวลา 21 วันท่ีอุณหภูมิหอ้ง พบวา่ข้าวเกรียบปลานิลมีสีเข้มขึ้น ความกรอบแข็งเพิ่มขึ้น 

และความหืนมคี่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยการเพิ่มปริมาณเนือ้ปลานิลบดในส่วนผสม ท าให้ขา้วเกรยีบ

ปลาท่ีได้มีความหืนลดลง งานวิจัยนี้พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบหลักในการผลิตข้าวเกรียบปลานิลท่ีเหมาะสม 

ได้แก่ แปง้มันส าปะหลัง แป้งสาล ีและเนื้อปลานิลบด เท่ากับ 1,000 130 และ 600 กรัม ตามล าดับ  
     

ค าส าคัญ: ข้าวเกรยีบปลา ปลานิล ขนมขบเคีย้ว แปง้สาลี แป้งมันส าปะหลงั 
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Abstract  

This study investigated the effect of wheat flour and fish meat on quality of Nile tilapia cracker during 

storage to adding value of Nile tilapia. Wheat flour and fish meat were added to the mixed formulas compared 

with the original formula with contain only tapioca (control). The result showed that adding wheat flour and fish 

meat content affected on the physic-chemical properties of Nile tilapia cracker. Fish cracker from the addition of 

wheat flour tented to be lower in moisture content, higher in expansion ratio and higher in crispness in 

comparison to the control sample. The expansion ratio decreased with increase in fish meat content. Addition of 

wheat flour and increased the amount of fish meat resulted in the darker yellow color cracker. During storage for 

21 days at room temperature, the color intensity, hardness and rancidity of cracker were increased with storage 

time. With increase in fish meat content, the rancidity of Nile tilapia fish cracker was reduced. The proportion of 

the main components of Nile tilapia cracker from this study were 1,000 g tapioca, 130 g wheat flour and 600 g 

fish meat. 

Keywords: Fish cracker, tilapia fish, cracker, wheat flour, tapioca  

บทน า 

ข้าวเกรียบเป็นขนมขบเคี้ยวท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นบาง พองกรอบ มีรูพรุน เรียบสม่ าเสมอ [1] มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ก าหนดความหมายของข้าวเกรียบ หมายถึง อาหารว่างชนิดหนึ่งท่ีท าจากแป้งเป็นส่วนประกอบ

หลัก อาจมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ เช่น กุ้ง ปลา ฟักทอง เผือก งาด า เป็นต้น บดผสมให้เข้ากับ

เคร่ืองปรุงรส แล้วท าเป็นรูปร่างต่าง ๆ ท่ีต้องการ นึ่งให้สุก ตัดเป็นแผ่นบาง ๆ น าไปท าแห้งด้วยแสงแดดหรือวิธีการ

ตามความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท้ังในและประเทศแถบอาเซียน มีการ

ผลิตจากกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรในจังหวัดตา่ง ๆ เนื่องจากเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกระบวนการผลิตท่ี

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเก็บได้นาน และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากปลาน้ าจืดเป็นอีก

ทางหนึ่งท่ีสามารถทดแทนวัตถุดิบจากปลาทะเล [2] เนื่องจากปัจจุบันการท าประมงพื้นบ้านในกว๊านพะเยาสามารถ

จับปลานิลได้เป็นจ านวนมาก ท าให้มีปลาท่ีเหลือจากการจ าหน่าย สามารถใช้เป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสดดีได้ในราคา

ไมแ่พงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การผลิตขา้วเกรยีบจากปลานิลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค เนื่องจาก

สามารถผลิตได้ตลอดท้ังปี 

ส่วนผสมหลักในการท าข้าวเกรียบ คือ แป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากมีโครงสร้าง ขนาดและรูปร่างของเม็ดแป้ง 

อัตราส่วนของอะไมโลสต่ออะไมโลเพคตนิท่ีเป็นองค์ประกอบในเมล็ดแป้งมีในปริมาณท่ีเหมาะสม [2] ราคาถูกและหา

ได้ง่ายกว่าแป้งชนิดอื่น เมื่อผลิตเป็นข้าวเกรียบจะได้ข้าวเกรียบท่ีมีลักษณะพองดี แต่แป้งมันส าปะหลังมีปริมาณ

โปรตนีและเส้นใยอาหารต่ า [3] ผลิตภัณฑท่ี์ใชแ้ป้งมันส าปะหลังเพยีงอยา่งเดียวจะมีความกรอบไม่นาน จึงต้องใช้แป้ง

ร่วมกับแป้งชนิดอื่น เช่น แป้งสาลี เพื่อปรับปรุงข้อด้อยนี้ แป้งสาลีประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ ไกลอะดิน 

(Gliadin) และ กลูเตนิน (Glutenin) เมื่อโปรตนีท้ังสองชนดิเกิดการรวมตัวกับน้ า จะเกิดลักษณะเป็นยางเหนียว มีความ

ยดืหยุ่นได้ดี เรียกว่า กลูเตน แปง้สาลีสามารถแบง่ได้เป็น 3 ชนดิ ตามปริมาณและคุณภาพของโปรตนี ได้แก่ แป้งขนม

ปัง มีปริมาณโปรตีน 12-14% เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปัง แป้งเอนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีน 10-11%  

เหมาะส าหรับปาทอ่งโก๋ และบะหมี่ และแป้งเค้ก มีปริมาณโปรตนี 7-9% เหมาะส าหรับเค้กและคุกกี ้เป็นต้น [4]  
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ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลานิล เพื่อ เพิ่มการใช้

ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มของปลานิลด้วยการน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบปลา สามารถสร้างรายได้

เพิ่มให้กับกลุม่แมบ้่านผู้แปรรูปและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การผลิตข้าวเกรียบปลา ดัดแปลงสูตรและกรรมวิธีการผลิตจากเจะดอเลาะ  [5] ประกอบด้วยแป้งมัน

ส าปะหลัง แป้งสาล ีเนือ้ปลานิลบด และส่วนผสมอ่ืน ๆ ได้แก่ เกลือ พริกไทย กระเทียมสับ น้ าตาลทราย และน้ าปลา 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ในการผลิตข้าวเกรียบปลานิล โดยแปร

ปริมาณแปง้สาลี:เนื้อปลา จ านวน 3 ระดับในสัดส่วนคอื 130:300, 130:600 และ 0:600 ดังตารางท่ี 1 ผสมให้เข้ากัน

แล้วเติมน้ าให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มสามารถป่ันเป็นก้อนโด ไม่ติดมือ นวดต่อไปประมาณ 10 นาที น าไปขึ้นรูปเป็นแท่ง

ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร แล้วน าไปนึ่งประมาณ 30 นาที ตั้งให้เย็นแล้วน าไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา 

12 ชั่วโมง หั่นเป็นชิ้นบางให้มีความหนา 1.5 มิลลิเมตร อบแห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง  

ตารางที่ 1 สูตรผลิตภัณฑข์้าวเกรยีบปลานิล ที่มปีริมาณแปง้สาลีและเนือ้ปลานิลแตกตา่งกัน 

ส่วนผสม (กรัม) สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

แป้งมันส าปะหลัง 1,000 1,000 1,000 

แป้งสาล ี 130 130 - 

เนื้อปลาบด 300 600 600 

กระเทียมสับ 80 80 80 

น้ าตาลทราย 55 55 55 

น้ าปลา 50 50 50 

เกลือ 25 25 25 

 

น าข้าวเกรยีบปลาดิบ มาทดสอบคุณสมบัตกิ่อนทอด ดังนี ้

1. ความชื้น โดยใชเ้ครื่องวัดความชืน้แบบอนิฟลาเรด ยี่ห้อ Precisa รุ่น XM60 

2. การพองตัวของข้าวเกรยีบ โดยท าการวัดการขยายตัวด้านกวา้งและด้านยาว  

น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลานิลในแต่ละสูตรมาทอดในน้ ามันร้อน น้ ามันร้อนท่ีอุณหภูมิ 190 ± 10 

องศาเซลเซียส, 2 นาที ตั้งไว้บนตะแกรงให้สะเด็ดน้ ามัน บรรจุบรรจุในถุงพลาสติกชนิด PE ท าการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมหิ้อง (30 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา 21 วัน  โดยสุ่มตัวอย่างมาท าวัดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ในวันท่ี 

0, 7, 14 และ 21 ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ค่าส ีวัดค่าสรีะบบ L* a* b* ด้วยเครื่องวัดค่าส ีMinolta รุ่น CR-100 

2. ความกรอบ (Fracturability) โดยใชเ้ครื่อง Texture analyzer รุ่น TA-XT2  

3. ปริมาณ Thiobarbituric acid (TBA number) 

น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test (DMRT) 
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ผลการศึกษา 

จากการผลิตข้าวเกรยีบปลานิลท้ัง 3 สูตรท่ีมีปริมาณแปง้สาลีและเนื้อปลาแตกต่างกัน น าไปวัดคุณสมบัติทาง

เคมีกายภาพ ได้ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าชนิดของแป้งและปริมาณเนื้อปลาท่ีใช้มีผลต่อความชื้นและ

การพองตัวของข้าวเกรียบ ข้าวเกรียบดิบก่อนทอดสูตรท่ี 3 ท่ีใช้แป้งมันส าปะหลังเพียงอย่างเดียวมีความชื้นสูงกว่า

สูตรอื่นท่ีผสมแป้งสาล ีอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะท่ีปริมาณเนื้อปลาไม่มีผลต่อความชื้นในข้าวเกรียบดิบก่อน

ทอด 

เมื่อใชแ้ป้งสาลแีละเนื้อปลาเพิ่มขึ้นการพองตัวจะลดลง โดยสูตรท่ี 1 ท่ีมีการใช้แป้งสาลีผสมและมีปริมาณเนื้อ

ปลาต่ าท่ีสุด มีค่าการพองตัวสูงท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เท่ากับ 2.33 เท่า ในขณะเดียวกันสูตรท่ี 2 ท่ีมี

ปริมาณเนื้อปลาเพิ่มขึ้น 2 เท่ามีการพองตัว 1.96 เท่า ซึ่งสูงกว่าในสูตรท่ี 3 ท่ีใช้แป้งมันส าปะหลังเพียงอย่างเดียวมี

การพองตัวเพยีง 1.68 เท่า อยา่งไรก็ตามไมพ่บความแตกตา่งทางสถิติของการพองตัวในขา้วเกรยีบสูตรท่ี 2 และ 3  

ตารางที่ 2  ผลของแป้งสาลแีละเนือ้ปลาต่อความชื้น และการพองตัวของข้าวเกรยีบปลานิล 

คุณสมบัตทิางกายภาพ สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

ความชื้น (%) 2.96b + 0.22 2.57b + 0.38 4.09a + 0.31 

การพองตัว (เท่า) 2.33a + 0.14 1.96b + 0.21 1.68b + 0.26 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-d ท่ีแตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในคอลัมม์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ในระหว่างเก็บรักษาข้าวเกรียบปลานิลเป็นระยะเวลา 21 วัน พบการเปลี่ยนแปลงค่าสี ดังแสดงในตารางท่ี 3 

สูตรท่ี 2 ท่ีผสมแป้งสาลแีละเพิ่มเนื้อปลา มีค่าความสว่างต่ ากว่า ความเป็นสีแดงสูงกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีสูตรท่ี 1 ท่ีผสมแป้งสาลีมีค่าสีไม่แตกต่างจากสูตรท่ี 3 ในระหว่างเก็บรักษา ข้าวเกรียบปลา

นลิในสูตรท่ี 1 และ 2 ท่ีผสมแป้งสาลมีคี่าความสวา่งลดลง ขณะที่ความเป็นสแีดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา

เก็บรักษา ส่วนสูตรท่ี 3 ท่ีใชแ้ป้งมันส าปะหลังเพยีงอยา่งเดียว มีค่าความสว่างและความเป็นสีแดงลดลง ขณะท่ีความ

เป็นสเีหลอืงเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 3  ผลของแป้งสาลแีละเนื้อปลาต่อสีของข้าวเกรยีบปลานิลระหว่างเก็บรักษา 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) ความสวา่ง (L*) ความเป็นสแีดง (a*) ความเป็นสเีหลอืง (b*) 

0 สูตรท่ี 1 62.27a + 2.01 1.83b + 1.36 14.50 + 2.81 

 สูตรท่ี 2 51.19b + 5.51 4.65a + 0.38 17.30 + 1.86 

 สูตรท่ี 3 63.65a + 0.47 1.01b + 0.74 14.62 + 2.75 

7 สูตรท่ี 1 49.42b + 8.85 2.60b + 1.25 14.30 + 1.50 

 สูตรท่ี 2 41.40b + 8.62 6.09a + 1.18 16.67 + 0.62 

 สูตรท่ี 3 72.69a + 1.79 1.72b + 0.37 18.73 + 2.85 

14 สูตรท่ี 1 39.61b + 0.58 3.00b + 0.21 16.06b + 0.05 

 สูตรท่ี 2 36.13b + 4.89 6.93a + 0.35 16.73b + 0.29 

 สูตรท่ี 3 74.03a + 2.34 1.52c + 0.35 17.71a + 0.59 

21 สูตรท่ี 1 35.80b + 0.49 3.35b + 0.23 15.60c + 0.33 

 สูตรท่ี 2 36.14b + 0.27 7.48a + 0.18 17.21b + 0.23 

 สูตรท่ี 3 72.86a + 1.09 1.54c + 0.13 17.92a + 0.10 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ท่ีแตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของข้อมูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

 ความกรอบของขา้วเกรียบในสูตรท่ี 1 มีความกรอบสูงท่ีสุด รองมาได้แก่สูตรท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ แต่ไม่พบ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติของค่าความกรอบในแต่ละสูตร (p>0.05) ดังตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการผสม

แป้งสาล ีท าให้ขา้วเกรยีบมคีวามกรอบเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการเพิ่มปริมาณเนือ้ปลาในสูตรท าให้ข้าวเกรียบมีความกรอบ

ลดลง ระหว่างเก็บรักษาพบวา่ข้าวเกรยีบในทุกสูตรมคี่าความกรอบเพิ่มขึ้น ซึ่งความกรอบสัมพันธ์กับความแข็งในการ

วัดเนื้อสัมผัสของขนมขบเคีย้ว แสดงให้เห็นว่าข้าวเกรยีบปลามีความแข็งเพิ่มขึ้นระหว่างเก็บรักษา 

 ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (Thiobarbituric acid; TBA number) เป็นค่าท่ีสามารถบ่งบอกถึงความหืน ซึ่งเป็น

กลิ่นท่ีผิดปกติในผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบค่า TBA number ในข้าวเกรียบปลา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด

ระยะเวลาการเก็บรักษา โดยในสูตรท่ี 3 ท่ีใชแ้ป้งมันส าปะหลังเพียงอย่างเดียวมีค่าความหืนต่ าท่ีสุดระหว่างเก็บรักษา

อย่างมนียัส าคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสูตรท่ี 1 และ 2 ท่ีมีการผสมแป้งสาลีเข้าไปในสูตร พบว่าการเพิ่ม

ปริมาณเนือ้ปลานิลบดในส่วนผสม ท าให้ขา้วเกรยีบปลาที่ได้มีความหนืลดลง (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4  ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อความกรอบ (fracturability) และการหืน (TBA number) ของข้าวเกรียบ

ปลานิลระหว่างเก็บรักษา 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) ความกรอบ (g) TBA number (mg Malonaldehyde/1,000g) 

0 สูตรท่ี 1 940.34 + 13.63 1.05a + 0.01 

 สูตรท่ี 2 871.86 + 49.90 0.08c + 0.01 

 สูตรท่ี 3 771.06 + 74.64 0.12b + 0.01 

7 สูตรท่ี 1 1043.34 + 51.05 2.54a + 0.03 

 สูตรท่ี 2 1033.57 + 55.99 1.47b + 0.08 

 สูตรท่ี 3 959.83 + 63.09 0.64c + 0.01 
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ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) ความกรอบ (g) TBA number (mg Malonaldehyde/1,000g) 

14 สูตรท่ี 1 1166.63 + 37.37 3.44a + 0.01 

 สูตรท่ี 2 996.94 + 78.26 2.01b + 0.01 

 สูตรท่ี 3 1055.81 + 59.22 0.82c + 0.07 

21 สูตรท่ี 1 1291.05 + 96.80 4.11a + 0.01 

 สูตรท่ี 2 1336.51 + 34.33 2.99b + 0.08 

 สูตรท่ี 3 1357.02 + 79.90 1.09c + 0.01 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-b ท่ีแตกต่างกันแสดงค่าความแตกตา่งของขอ้มูลในแนวตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในการท าข้าวเกรียบปลา ต้องมีการใช้น้ าเป็นส่วนผสม ถ้าใช้น้ าน้อยเกินไปก้อนแป้งจะแข็ง แต่ถ้าใช้น้ ามาก

เกินไปก้อนแป้งจะเหลว ปริมาณน้ าท่ีใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของแป้ง จากการทดลองพบว่าการใช้แป้งมันส าปะหลังเพียง

อย่างเดียวจะใชน้้ าน้อย (350 กรัม) ในขณะท่ีการเพิ่มแป้งสาลเีข้าไปในส่วนผสม ปริมาณน้ าท่ีใช้จะมากขึ้นด้วย (800-

1,000 กรัม) ทัง้นี้เนื่องจากแป้งสาลีมีปริมาณอะไมโลสสูง การแตกตัวของเม็ดแป้งจะเกิดได้ยาก แป้งสุกจึงต้องใช้น้ า

มากขึ้น [6]  

ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ คือ การพองตัว ความกรอบ และรสชาติ [3] ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

ปลาโดยท่ัวไปมกีารเตมิแป้งมันส าปะหลังเป็นสว่นผสมหลัก และเติมเนื้อปลาและส่วนผสมอ่ืนเป็นสว่นผสมรอง ในการ

ทดลองพบวา่ข้าวเกรยีบท่ีผสมแป้งสาล ีจะมีความชืน้ต่ าและการพองตัวสูงกวา่เม่ือใชแ้ป้งมันส าปะหลังเพียงชนิดเดียว 

นอกจากนี้ปริมาณเนือ้ปลามีผลท าให้การพองตัวของข้าวเกรียบลดลง เช่นเดียวกับอดิศราและณฐมน [7] ท่ีพบว่าเมื่อ

อัตราส่วนของเนื้อปลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบปลานิลและปลาดุกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) ขณะท่ีอัตราการพองตัวลดลง จากการศกึษาของพรรณีและณรงค ์[6] พบวา่ ข้าวเกรยีบท่ีมีความชื้นต่ าจะมี

อัตราการพองตัวสูง เมื่อข้าวเกรียบมีความชื้นสูงการพองตัวมีน้อย เนื่องจากเมื่อใส่ข้าวเกรียบในน้ ามันร้อน ส่วนของ

ข้าวเกรยีบท่ีสัมผัสน้ ามัน ไมส่ามารถเกาะแข็งท่ีผิวได้เนื่องจากความชืน้สูงเกินไป ไอน้ าท่ีเกิดขึ้นจึงหนไีปทางใดทางหนึ่ง

มผีลให้การพองตัวของข้าวเกรยีบไมเ่ท่ากัน ความชื้นนอ้ย ท า ให้เกิดแรงดันมาก การพองตัวจึงมากขึ้น  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Huda และคณะ [8] ท่ีพบว่า การเพิ่มปริมาณเนื้อปลาในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจะส่งผลให้การพองตัว

ลดลง เพลินใจ [1] พบว่า หากเติมโปรตีนจากเนื้อปลามากกว่าร้อยละ 30 จะส่งผลต่อการยับยั้งการพองตัวของข้าว

เกรยีบปลา 

ในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ แป้งมันส าปะหลังเป็นองค์ประกอบหลักท่ีท าให้ได้ลักษณะฟูและกรอบ ซึ่ง

องคป์ระกอบท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการพองตัวของข้าวเกรยีบคือสัดสว่นของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในเม็ดแป้ง หาก

มปีริมาณอะไมโลสสูง การเกิดเจลมีความหนืดมากส่งผลให้การพองตัวของข้าวเกรียบไม่ดีและท าให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อ

สัมผัสแข็ง [2] จากการทดลองพบว่าความกรอบแข็งของข้าวเกรียบปลานิลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณแป้งสาลี 

เนื่องจากแป้งสาลีมีปริมาณอะไมโลสสูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง ส่วนการเพิ่มปริมาณเนื้อปลามีผลให้ความกรอบแข็ง

เพิ่มขึ้น เนื่องจากเนือ้ปลาหุ้มเม็ดแป้งไว้ เม็ดแป้งจึงแตกตัวได้ยากขึ้น ความแข็งของข้าวเกรยีบจึงเพิ่มมากขึน้ จะเห็นได้

วา่ชนิดของแป้งและปริมาณเนือ้ปลามีผลท าให้ความกรอบเปลี่ยนไป [6] 
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การผสมแป้งสาลแีละใส่เนื้อปลามากขึ้น มีผลท าให้ขา้วเกรยีบมสีีเหลอืงเข้มขึน้ โดยจะมีสีเหลอืงเข้มท่ีสุดเมื่อใช้

แป้งสาลแีละเพิ่มเนื้อปลา  พรรณีและณรงค์ [6] รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงสีในข้าวเกรียบเกิดจากเนื้อปลามีโปรตีน

สูง สามารถท าปฏิกิริยากับน้ าตาลในแป้ง ให้สารประกอบ melanoidin จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) [9] 

ซึ่งมีสีน้ าตาล แป้งมันส าปะหลังมีโปรตีนและน้ าตาลค่อนข้างน้อย การเพิ่มปริมาณเนื้อปลาลงไปจึงไม่ท าให้เกิดสี

เหลอืงเข้มขึน้มากนัก ส่วนแป้งสาลมีโีปรตนีเหลอือยูม่าก เมื่อใส่เนื้อปลาลงไปอกีปฏิกิริยาสีน้ าตาลจึงเกิดขึ้นเร็วมาก สี

จึงเข้มมาก การเปลี่ยนแปลงสีของข้าวเกรียบระหว่างเก็บรักษา เกิดเนื่องจากการออกซิไดส์ (auto-oxidation) จาก

อากาศและอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม เกิดการเสื่อมคุณค่าทางอาหารและสารสีเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 การเหม็นหืนเกิดจากปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันและน้ ามัน  จะเกิดขึ้นเมื่อน้ ามันหรือไขมัน

สัมผัสกับความชื้นหรือออกซิเจน ท าให้อาหารนั้นเกิดกลิ่นและรสชาติผิดปกติ [9] และการเหม็นหืนนั้นผู้บริโภคจะ

สามารถรับรู้ได้จากการดมกลิ่นหรือรับประทาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่ต้องการในผลิตภัณฑแ์ละไมเ่ป็นท่ียอมรับ โดยปริมาณที่

ผู้บริโภคยอมรับค่าการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์ได้คือไม่เกิน 20 mg Malonaldehyde/1,000g [10] ซึ่งพบว่าในระยะเวลา 

21 วันของการเก็บรักษา ข้าวเกรียบท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้นั้นมีปริมาณการเหม็นหืนไม่เกิน 20 mg Malonaldehyde/ 

1,000g ข้าวเกรยีบท่ีมีเนื้อปลาเป็นสว่นผสมในปริมาณสูง พบว่ามคี่าการเหม็นหนืต่ ากว่าในสูตรท่ีมีเนื้อปลาต่ ากว่า ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maneerote et al. [11] ท่ีพบว่าการเพิ่มปริมาณเนื้อปลาผงนอกจากจะเพิ่มคุณค่าทาง

โภชนาการให้กับขา้วเกรยีบแลว้ ยังช่วยลดการอมน้ ามันของผลิตภัณฑไ์ด้ด้วย 
 การเพิ่มแป้งสาลีและปริมาณเนื้อปลานิลบดในส่วนผสม มีผลต่อคุณสมบัติของข้าวเกรียบปลานิล โดยท าให้

ขา้วเกรยีบปลานิลท่ีได้มคี่าการพองตัวและความกรอบเพิ่มขึ้นและมีสีเข้มขึ้น โดยสัดส่วนขององค์ประกอบหลักในการ

ผลิตข้าวเกรียบปลานิล ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และเนื้อปลานิลบด เท่ากับ 1,000 130 และ 600 กรัม 
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การศึกษาจ านวนของแบคทเีรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากปู

นาและผลิตภัณฑ์น้ าป ู

A study on the total number of bacteria and bacterial strains isolated from 

rice-field crab and crab paste products 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาจ านวนของแบคทีเรียท้ังหมดและสายพันธ์ุของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากปูน้ าจืด อายุ 8 เดือน และ

ผลิตภัณฑ์น้ าปู ในเขตพื้นท่ี อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design: CRD) จากแหล่งน้ าจืด 3 แหล่ง แห่งละ 15 ตัว จ านวน 3 คร้ัง เพื่อทดสอบการปนเป้ือนของ

แบคทีเรียในตัวอย่าง โดยวิธีการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ และเพาะเลี้ยงเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ท่ีอุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 2 วัน พบว่า มีจ านวนแบคทีเรียปนเป้ือนท้ังหมด คือ 3.54 ± 0.22 x 105 โคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง การ

ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาเบือ้งต้นโดยการยอ้มแกรม พบแบคทเีรียแกรมลบ จ านวน 7 ไอโซเลต และแบคทีเรีย

แกรมบวก จ านวน 5 ไอโซเลต แบคทีเรียมีรูปร่างแบบรูปท่อนและกลม การจัดจ าแนกสายพันธ์ุของแบคทีเรียด้วย

เทคนิคทางชวีวิทยาระดับโมเลกุล พบว่า แบคทีเรียแกรมลบท่ีคัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Escherichia coli ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95-99%  มคีวามใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 92% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio 

cholerae ท่ีระดับความเชื่อมั่น 90% และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ท่ีระดับความเชื่อมั่น 94% ส่วน

แบคทีเรียแกรมบวกท่ีคัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Bacillus sp. ท่ีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 98% และมีความ

ใกล้เคียงกับ Staphylococcus sp. ท่ีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% จากผลการศึกษา ไม่พบเชื้อแบคทีเรียชนิดใด ๆ 

ปนเป้ือนในผลิตภัณฑน์้ าปู 

ค าส าคัญ: ปู น้ าป ูแบคทเีรีย  
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Abstract  

 The aim of this study was to determine the total number of bacteria and bacterial strains isolated from 

rice-field crabs 8 months and crab paste products in Jae Hom district, Lampang province. The experimental 

design was Completely Randomized Design (CRD) at 15 replications. The samples were collected from 3 

locations of rice-field crab, each location was collected 3 times. The samples were used to determine bacterial 

contamination in the crab using streak on pour plates and cultures on agar plates at room temperature for 2 

days. The results found that the total number of contaminated bacterial was 3.54 ± 0.22 x 105 colonies per 

gram. Basic morphology for the identification of bacterial using gram staining found 7 isolates of gram-negative 

bacteria and 5 isolates of gram-positive bacteria which was a shaped and round colony. To identify bacterial 

strains using molecular biology techniques, it was determined that the isolated gram-negative bacteria was 

similar to Escherichia coli at 95-99%, Vibrio anguillarum at 92%, cholerae at 90% and Enterobacter aerogenes 

at a 94% confidence level. To identify positive bacteria, the result indicated that they are similar to Bacillus sp. 

at more than 98% and Staphylococcus sp. at a 95% confidence level. The results showed that there was no 

bacterial was growth in crab paste products. 

Keywords: rice-field crab, crab paste, total bacteria 

บทน า 

ปูนา (Rice-field crab) ท่ีพบในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ Somanniathelphusa germaini, S. sinensis, S. juliae 

และ S. dugasti (Esanthelphusa dugasti) ชนิดสุดท้าย พบวามีการแพรกระจายใน 40 จังหวัดท่ัวประเทศ พบแพร

กระจายในภาคอีสาน 16 จังหวัด   สวน 3 ชนิดแรกไม่พบพบในภาคอีสาน (ไพบูลย์ นัยเนตร, 2520) ปูนา มีความ

บทบาทและส าคัญตอการเกษตรและกลุมคนท่ีนิยมน ามาบริโภคเป็นอาหารพื้นบานตามแหล่งท่ีพบปู 

น้ าปู เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวภาคเหนือ ซึ่งเป็นการแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้

รับประทานตลอดท้ังปีโดยไม่เน่าเสีย (ระบบข้อมูลวัฒนธรรมตามพระราชด าริม, 2538) ปัญหาท่ีพบในกระบวนการ

ผลิตน้ าปู คือ ขณะท่ีมีการเคี่ยวน้ าปูจะมีกลิ่นเหม็นท าให้ชาวบ้านและบุคคลรอบข้างเกิดความเดือดร้อนจากกลิ่นท่ี

เหม็นรุนแรงนี้จึงตอ้งท าให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้ผลิตน้ าปูต้องหาพื้นท่ีท่ีมีบริเวณกว้างพื้นท่ีโปร่งและมีการถ่ายเทอากาศ

ท่ีดี ซึ่งเป็นการความเดือดร้อนของชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในการผลิตน้ าปูน้อยแต่ต้องการผลิตน้ าปูเพื่อ

การบริโภคและจ าหน่ายการเกิดกลิ่นเหม็นของน้ าปูท่ีเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิตน้ าปูนี้มีสาเหตุมาจากขั้นตอน

การเคี่ยวน้ าปูและส่วนผสมในการผลิตน้ าปู นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้ระหว่างการเคี่ยวปูมีกลิ่นเหม็น

รุนแรงเกิด แบคทีเรียท่ีพบในปูน้ าจืด เช่น Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus (Al-Malki, 2015) ซึ่งจ านวน

เชื้อจุลินทรีย์และชนิดของแบคทีเรียท่ีพบในปูนาท่ีมีชีวิตมาก่อนจะน ามาผลิตเป็นน้ าปู เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิด

กลิ่นเหม็นในขณะเคี่ยวน้ าป ู

ปัจจุบันมีการรายงานเกี่ยวกับจ านวนและชนิดของแบคทีเรียท่ีพบในปูนาท่ีน ามาผลิตเป็นน้ าปูน้อยมาก 

คณะวิจัยจึงมวีตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาจ านวนของแบคทเีรียท้ังหมดและสายพันธ์ุของแบคทเีรียท่ีคัดแยกได้จากปูนา

ท่ีน ามาผลิตน้ าปู และผลิตภัณฑน์้ าปู 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. เก็บตัวอยา่งปนูาชนดิ Somanniathelphusa dugasti ท่ีต้องการศึกษา ซึ่งแบ่งชนดิของตัวอยา่งออกเป็น 

1.1. ตัวอยา่งปนูาจากแหล่งน้ าจืด 3 แหลง่ แห่งละ จ านวน 15 ตัว ก่อนท าการแปรรูป โดยสุ่มเก็บตัวอยา่ง 

จ านวน 3 คร้ัง 

1.2. ตัวอยา่งผลิตภัณฑน์้ าปูท่ีผ่านการเคี่ยว จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ า 3 แห่ง แห่งละ 15 ตัว  

ตัวอยา่งละ 1 กรัม จ านวน 3 คร้ัง 

2. ศกึษาปริมาณของแบคทเีรียท้ังหมดท่ีคัดแยกได้จากแต่ละตัวอยา่งโดยแบ่งเป็น 

2.1. แบคทีเรียท่ีต้องการออกซิเจนและเจริญในอุณหภูมิปานกลาง (Aerobic mesophilicbacteria) ซึ่งเป็น

ดัชนแีสดงคุณภาพและสุขลักษณะการผลิตอาหาร 

2.2. แบคทเีรียท่ีไม่ต้องการออกซิเจนและเจรญิในอุณหภูมิปานกลาง (Anaerobic mesophilicbacteria) ซึ่ง

เป็นดัชนแีสดงถึงคุณภาพของอาหารหมักดอง 

 โดยช่ังน้ าหนักของแต่ละตัวอย่างท่ี 25 กรัม และบดละเอยีดในน้ าเกลอืปราศจากเชื้อความเข้มข้น 0.85% (w/v) 

จากนั้นท าการเจือจางตัวอยา่งที่ระดับความเจือจางท่ีเหมาะสมและน าไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียโดยวิธี Pour 

plate และเพาะเลีย้งเชื้อบนอาหาร Nutrient agar (NA) ในจานเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วันในสภาวะท่ีมีและ

ไม่มีออกซิเจน เมื่อครบระยะเวลาการเพาะเลี้ยงท าการนับโคโลนีแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารมีอาหารเพื่อค านวณ

จ านวนจุลินทรีย์ต่อกรัมของตัวอยา่ง โดยทุกการทดลองจะท าอย่างนอ้ย 3 ซ้ า 

3. ศกึษาสายพันธ์ุของแบคทเีรียท่ีคัดแยกได้จากแต่ละตัวอยา่ง ดังนี้ 

3.1. การศกึษาลักษณะสัณฐานของแบคทเีรียท่ีคัดแยกได้ 

คัดแยกเชื้อแบคทเีรียจากแต่ละตัวอยา่งมาท าให้บริสุทธ์ิในอาหารเลีย้งเชื้อ NA จากนั้นตรวจสอบลักษณะ

ของโคโลน ีรปูร่าง การจัดเรียงตัวของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดว้ยวธีิการย้อม แกรม (Gram’s stain) 

3.2 การจัดจ าแนกสายพันธ์ุของแบคทเีรียด้วยวิธีทางชวีวทิยาระดับโมเลกุล 

คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียบริสุทธ์ิอย่างน้อย 3 ไอโซเลตท่ีพบเป็นส่วนใหญ่จากแต่ละตัวอย่างมาท าการจัด

จ าแนกสายพันธ์ุดว้ยวธีิปฏกิิริยาลูกโซ่โพลเิมอเรสโดยใช ้16s rRNA universal primers (Weisburg et al., 1991) ได้แก่ 

- Forward primer  : 5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’  

- Reverse primer  : 5’ACGGCTACCTTGTTACGACTT 3’  

  

ท าการเตรียมดเีอ็นเอแม่แบบด้วยการสกัดจีโนมกิดีเอ็นเอจากโคโลนขีองแบคทเีรียท่ีคัดเลอืกด้วยชุดปฏิบัติการ

ส าเร็จรูป Genomic DNA isolation kit (Favorgen®) จากนั้นน าจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีได้มาท าปฏิกิริยาภายใต้สภาวะ Initial 

denature ท่ี 95 องศาเซลเซียส (3 นาที) denature ท่ี 95 องศาเซลเซียส (1 นาท)ี annealing ท่ี 55 องศาเซลเซียส (30 

วนิาที) extension ท่ี 72 องศาเซลเซียส (2 นาที)จ านวน 35 รอบ และต่อด้วยขั้นตอน extension ท่ี 72 องศาเซลเซียส 

(10 นาที) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปฏิกิริยา ด้วยวิธีอีเล็กโทรโฟรีซิสบนอะกาโรสเจล จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จากปฏิกิริยามาท าให้บริสุทธ์ิดว้ยชุดปฏบัิตกิารส าเร็จรูป Genomic DNA purification kit (Favorgen®) และส่งวิเคราะห์

หาล าดับนิวคลีโอไทด์เพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใน Gene bank database โดยใช้โปรแกรม BLAST 

version 2.2.5 
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4. วิเคราะห์ผลทางสถิต ิ

วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิตขิองขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  t-test 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

1. จ านวนของแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดแยกจากปูนาและผลิตภัณฑ์น้ าปู 

1.1 จ านวนของแบคทเีรียท้ังหมดท่ีคัดแยกจากปูนา 

จากการเก็บตัวอยา่งปูน้ าจืดท่ีใชเ้ป็นวัตถุดิบส าหรับการท าน้ าปู จากแหล่งน้ า 3 แหล่ง แต่ละ 1 แห่ง ใช้ปู

น้ าจืดจ านวน 15 ตัว  จ านวน 3 คร้ัง เพื่อทดสอบการปนเป้ือนของแบคทีเรียในตัวอย่างวิจัยโดยวิธี Pour plate และ

เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Nutrient agar (NA) และอาหาร ในจานเพาะเชื้อท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน พบว่า  

มีจ านวนแบคทีเรียปนเป้ือนท้ังหมด (3.54±0.22) x 105 CFU ต่อกรัมตัวอย่าง เมื่อเพาะเลี้ยงในสภาวะท่ีต้องการ

ออกซิเจนและไมต่อ้งการออกซิเจน พบว่าแบคทีเรียเจริญเติบโตในสภาวะปราศจากออกซิเจน เมื่อท าการตรวจสอบ

ลักษณะสัณฐานเบือ้งต้นโดยการย้อมแกรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ แบคทีเรียแกรมลบ จ านวน 7 ไอโซเลต 

และแบคทเีรียแกรมบวก จ านวน 5 ไอโซเลต ซึ่งพบแบคทเีรียรูปร่างเป็นรูปท่อน (Rod) และกลม (Cocci) ดังภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลน ี(A) และผลการย้อมแกรม (B) ของแบคทเีรียแตล่ะไอโซเลตท่ีคัดแยกจากตัวอย่างปูน้ าจืด 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

500 

1.2 จ านวนของแบคทเีรียท้ังหมดท่ีคัดแยกจากผลิตภัณฑน์้ าปู 

จากผลการศึกษาปริมาณของแบคทีเรียท้ังหมดท่ีคัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์น้ าปูโดยน าน้ าปูไปเลี้ยงใน

อาหารเลีย้ง พบวา่ ไมเ่ชื้อแบคทเีรียชนิดใด ๆ เจรญิเตบิโต 

1.3 การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอยา่งน้ าปู 

การวเิคราะหผ์ลทางด้านจุลชวีวทิยาไม่พบเชื้อก่อโรค เชน่  Salmonella spp., Staphylococci spp. และเชื้อ 

Vibrio spp. ในทุกตัวอยา่ง รวมท้ังไม่สามารถตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทเีรีย ดังนั้นตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจึงมีจุลินทรีย์

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี 1 ×105 CFU/g และไม่พบตัวอย่างท่ีมีราหรือยีสต์เกินมาตรฐานก าหนดท่ี 50 CFU/g ในท้ัง 2 

ตัวอยา่ง แสดงถึงการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต โดยในขัน้ตอนการผลิตน าไปตัง้ไฟปานกลาง ท าการเคี่ยวประมาณ 8 

ชั่วโมง หรือเคี่ยวจนเหนียวเป็นสีด า และการเฝ้าระวังท่ีดีจากการปนเป้ือนมากับภาชนะบรรจุ ฝุ่นละออง หรือ

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในระหว่างการบรรจุ ขนสง่ หรอืรอจ าหนา่ย  

2. การศึกษาสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูนา โดยการศึกษาลักษณะสัณฐานของ

แบคทีเรีย และจัดจ าแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 

จากผลการจัดจ าแนกชนดิของแบคทเีรียด้วยเทคนิคทางชีววทิยาระดับโมเลกุล โดยการสกัดดีเอ็นเอจากแต่ละ

ไอโซเลต (ภาพท่ี 2) และน าสารละลายดีเอ็นเอท่ีได้มาเพิ่มปริมาณบริเวณ 16S ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้

ไพรเมอร์สากล (Universal primer) 27F และ 1525R เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาด้วยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็ค

โตรโฟเรซิส (ภาพท่ี 3) จากนั้นตรวจสอบล าดับนวิคลีโอไทดเ์พื่อน าไปเปรียบเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีมีรายงานใน

ฐานขอ้มูล GenBank ของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) ด้วยโปรแกรม BLAST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 จีโนมกิดีเอ็นเอจากแบคทีเรียไอโซเลตท่ี 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (3), 2.2 (4), 3.1 (5), 3.2 (6), 

3.3 (7), 4.1 (8) และ 2 (9) เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (M) 

Kb 
10.0 
3.0 
2.0 
1.5 
1.0 
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑจ์ากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสจากจโีนมกิดีเอ็นเอจากแบคทีเรียไอโซเลตท่ี 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 

(3), 2.2 (4), 3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (7), 4.1 (8) และ 4.2 (9) เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (M) 

 

 การจัดจ าแนกสายพันธ์ุของแบคทเีรีย พบว่า แบคทีเรียแกรมลบท่ีคัดแยกได้จะมีความใกล้เคียงกับ Escherichia 

coli ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95-99% ในไอโซเลต 1.1, 1.2, 2.4 และ 3.7  มคีวามใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น 92% ในไอโซเลต 2.1 มีความใกล้เคียงกับ Vibrio cholerae ท่ีระดับความเชื่อมั่น 90% ในไอโซเลต 2.2 

และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ท่ีระดับความเชื่อมั่น 94% ในไอโซเลต 3.3  ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกท่ีคัด

แยกได้มคีวามใกล้เคียงกับ Bacillus sp. ที่ระดับความเชื่อม่ันมากกว่า 98% ในไอโซเลต 3.1, 3.2 และ 4.1  และมีความ

ใกล้เคียงกับ Staphylococcus sp. ที่ระดับความเชื่อม่ันมากกว่า 95% ในไอโซเลตท่ี 4.2 และ 5.1 โดยแต่ละสายพันธ์ุมี

ล าดับนวิคลีโอไทด ์

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาจ านวนของแบคทีเรียท้ังหมดและสายพันธ์ุของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากปูนาท่ีใช้ผลิตน้ าปูและ

ผลิตภัณฑ์น้ าปู พบว่า ในปูนามีจ านวนแบคทีเรียปนเป้ือนท้ังหมด คือ 3.54±0.22 x 105 โคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง การ

ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้น พบว่า มีแบคทีเรียแกรมลบ จ านวน 7 ไอโซเลต และแบคทีเรียแกรมบวก 

จ านวน 5 ไอโซเลต แบคทีเรียมีรูปร่างแบบรูปท่อนและกลม การจัดจ าแนกสายพันธ์ุของแบคทีเรียด้วยเทคนิคทาง

ชวีวทิยาระดับโมเลกุล พบว่า แบคทีเรียแกรมลบท่ีคัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Escherichia coli ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95-99%  มีความใกล้เคียงกับ Vibrio anguillarum ท่ีระดับความเชื่อมั่น 92% มีความใกล้เคียงกับ Vibrio cholerae ท่ี

ระดับความเชื่อมั่น 90% และใกล้เคียงกับ Enterobacter aerogenes ท่ีระดับความเชื่อมั่น 94% ส่วนแบคทีเรียแกรม

บวกท่ีคัดแยกได้มีความใกล้เคียงกับ Bacillus sp. ท่ีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 98% และมีความใกล้เคียงกับ 

Staphylococcus sp. ท่ีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 95% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี นิพัทธศาสนต์ (2551) 

พบว่า มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท้ังหมดและแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในปูนา แบคทีเรียท่ีพบในปูท่ีมี

ชวีติเป็นเชื้อแบคทเีรียในสกุล Vibrio สามารถท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร และโรคล าไส้อักเสบได้ 

ส่วนแบคทีเรีย Staphylococcus sp. สามารถท าให้ผู้ท่ีได้รับเชื้อชนิดนี้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน

ช่องท้องและอ่อนเพลียได้ (มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณะ, 2548) จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างน้ าปู

เบื้องต้น พบว่า มีค่า pH ท่ี 5.82 6.20 มีสภาพเป็นกรดอ่อน อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการผลิตกรดระหว่าง

กระบวนการหมัก ส่วนปริมาณความชื้นในตัวอยา่ง พบวา่ ตัวอย่างมีค่าความชื้นเท่ากับ 47.54% และ 48.93% ซึ่งต่ า

กว่าค่าของอาหารท่ัวไป โดยเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับกะปิซึ่งคล้ายคลึงกับน้ าปูจะต้องไม่เกินร้อยละ 45 ท้ังนี้อาจจะ

Kb 
3.0 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
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เนื่องมาจากการท่ีน้ าปูมีปริมาณเกลือสูง 12.080 10.44 กรัม/กรัมตัวอย่าง จึงดูดความชื้นได้ง่ายในระหว่างการเก็บ

รักษาและรอจ าหน่าย หรืออาจเป็นผลมาจากกรรมวิธีการผลิต ในงานวิจัยนี้ พบว่า การศึกษาปริมาณของแบคทีเรีย

ท้ังหมดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ หรือแบคทเีรียชนิดใด ๆ ปนเป้ือนในผลิตภัณฑน์้ าปู 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวจิัย จากสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2560 สัญญาเลขท่ี RDG60A0011-A3/2 และขอขอบคุณ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้ าปู เทศบาลต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัยใน

การด าเนนิงานวิจัยคร้ังน้ี 
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การส ารวจเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านที่ใช้จับปลาในแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม 

Survey of traditional fishing gears used in Mekong River, Nakhon Phanom province 

นันทวัน เอื้อวงศ์กูล1* 

Nunthawun Uawonggul1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม มี

จ านวน 6 จุดส ารวจ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559 จากการส ารวจพบว่า ชาวประมงในแต่ละจุดส ารวจมี

การจับกลุ่มเพื่อท าประมง มีการใช้เคร่ืองมือประมงท้ังหมดจ านวน 22 เคร่ืองมือ ได้แก่ มองยั้ง มองปลิว มองเดี่ยว 

มองซิ่ง กะโหล ่กะโหลม่หีาง เบ็ดราว ดางกุ้ง ลอบนอน แห ชอ้น เรือชอ้น ยอ เบ็ด ลอบร้ิวไม้ ลอบยนื ตุม้ จั่น ขา ลอบ

กุ้ง โง่และโทง วิธีการท่ีใช้ในการจับปลาตลอดท้ังปี คือ การไหลมองซิ่ง เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านบางชนิด เช่น 

แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใชเ้ฉพาะฤดูกาลน้ าหลากเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบเคร่ืองมือช่วยท าการประมงในแม่น้ าโขง 

เขตจังหวัดนครพนม จ านวน 11 ชนดิ อีกดว้ย ได้แก่ แพ เรือแป้น ข้อง ข้องเป็ด ถุงกะเทียว กระชังนอน กระซังตั้ง สวิง

ตักปลา ตะกรา้ เชอืกร้อยปลาและกระตกิน้ าแข็ง ชาวประมงมีการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าประมงและรูปแบบ

ในการท าประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น โดยมีการใช้พลาสติกและเหล็กทดแทนการใช้ไม้ และมีการใช้ขวด

พลาสติกหรือโฟมเพื่อช่วยในการลอยน้ าได้ของเคร่ืองมือ การใช้เรือช้อน ยอและตุ้มนั้นจะจับได้ลูกปลาท่ีมีขนาดเล็ก 

ดังนัน้หากมีการใชเ้รือชอ้น ยอและตุ้มในการจับปลาเป็นจ านวนมากยอ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายของ

ทรัพยากรปลาและความสมดุลของระบบนเิวศได้ 

ค าส าคัญ: เครื่องมือประมงพื้นบ้าน แมน่้ าโขง จังหวัดนครพนม 

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 
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Abstract  

This study is the survey of traditional fishing gears used in Mekong River, Nakhon Phanom province. The 

study area was restricted to 6 sites between March and December 2016. The results showed that the 22 types 

of fishing gears were observed as fixed gill net, water surface drift gillnet, monolayer drift gillnet, multilayer drift 

gillnet, big fish trap, long tail big fish trap, long line hook, shrimp net trap, horizontal fish trap, cast net, small 

push net, push net, small lift net, hook, bamboo fish trap, vertical fish trap, small fish trap, drop door trap, brush 

park, modified shrimp trap, net fish trap and vertical hanging vase trap.  Multilayer drift gillnet was used for fish 

capture in the river throughout the year. Some fishing gears as cast net, small lift net, hook and small fish trap   

were only used for fish capture in the river in rainy-season. Moreover, 11 types of auxillary gears were found as 

raft, fishing boat, creel, duck creel, net bag, horizontal fish cage, vertical fish cage, hand net, fish basket, fish 

thread rope and ice box. Fishermen had changed fishing gears and fishing pattern for increase capability by 

using plastic and iron instead wood and using plastic bottle or foam for fishing gear floating. The push net, small 

lift net and small fish trap used to catch juvenile. Thus, the less diversity in fish species and negative effect to 

the ecosystem balance might be the result of using these gears. 

Keywords: traditional fishing gear, Mekong River, Nakhon Phanom province  

บทน า 

แมน่้ าโขงเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ ไหลผ่านพื้นท่ีประเทศต่าง ๆ ท้ังหมดหกประเทศ เรียกว่าประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง แม่น้ าโขงรวมถึงพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขงมีความหลากลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ระหว่างฤดูน้ าลดและฤดูน้ าหลาก ท าให้มีพืชพรรณไมน้้ ามากกว่า 65 ชนิด พันธ์ุปลามากกว่า 100 ชนิด [1] ชุมชนสอง

ฝั่งแม่น้ าโขงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาแม่น้ าโขงเป็นหลัก คนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขงโดยตรงท้ั งด้าน

อาหาร สมุนไพรและเศรษฐกิจ ได้แก่ การหาปลา การท าเกษตรริมโขง การเพาะเลีย้งปลาในกระชังริมโขง การรับจ้าง

น านักท่องเท่ียวลอ่งแม่น้ าโขง ส าหรับคนในชุมชนริมแมน่้ าโขง แมน่้ าโขงไมไ่ด้เป็นเพยีงแคแ่หลง่อาหารและแหลง่รายได้

เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นท่ีทางสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรม

ประเพณี พิธีการส าคัญต่าง ๆ [1] ในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตของสังคมแบบทุนนิยมริมฝั่งแม่น้ าโขงจนเกิดเป็น

ชุมชนเมอืง มกีารใช้ประโยชนจ์ากแม่น้ าโขงทางเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตอาหารให้เพยีงพอต่อความต้องการ มีการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเลีย้งปลาชนิดต่าง ๆ ในกระชังตามริมฝั่งแมน่้ าโขง เช่น ปลาโมง ปลาสวายโมง 

ปลานิล เป็นต้น [2] ท าให้มีการใช้สารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ในการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น มีการท าประมงโดยใช้

เคร่ืองมือท าการประมงท่ีมีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการจับปลาได้จ านวนมากขึ้น การท าประมงท่ีผิด

กฎหมายและการท าประมงโดยขาดจิตส านึก [3] ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ การลดลงของความหลากชนิด

และจ านวนปลา รวมท้ังการเสื่อมโทรมลงและการใชป้ระโยชนข์องแหล่งน้ า [4]  

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท าการส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง 

โดยท าการส ารวจวิถีการท าประมง ชนิดของเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้าน ลักษณะของเคร่ืองมือและช่วงเวลาท่ีใช้

เครื่องมือ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมน้อย

ท่ีสุด อันจะน ามาซึ่งการอนุรักษท์รัพยากรปลา รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรปลาอย่างย่ังยนืต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

ส ารวจเคร่ืองมอืท าการประมงพื้นบ้านท่ีใชจ้ับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ท าการส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตอ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน 

อ าเภอเมืองและอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 6 จุดส ารวจ ท่ีมีการท าประมงมาก (ภาพท่ี 1) ได้แก่ จุด

ส ารวจที่ 1 จุดส ารวจบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จุดส ารวจที่ 2 จุดส ารวจบ้านไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จุดส ารวจท่ี 3 จุด

ส ารวจบา้นท่าควาย อ าเภอเมอืง จุดส ารวจท่ี 4 จุดส ารวจบ้านหนองจันทร์ อ าเภอเมือง จุดส ารวจท่ี 5 จุดส ารวจบ้าน

หนาด อ าเภอเมอืง และจุดส ารวจท่ี 6 จุดส ารวจบ้านน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม โดยท าการส ารวจวิถีการท าประมง ชนิด

ของเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้าน ลักษณะของเคร่ืองมือและช่วงเวลาท่ีใช้เคร่ืองมือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 

พ.ศ.2559 เดอืนละ 1 ครัง้ โดยใชก้ารสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์ชาวประมง ท าการถ่ายรูปลักษณะของเคร่ืองมือ

ท าการประมงพื้นบ้าน จดบันทึกช่ือเครื่องมือ วิธีการใชแ้ละชว่งเวลาท่ีใชเ้ครื่องมือลงในสมุดบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 จุดส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม (จุดส ารวจท่ี 1 จุด

ส ารวจบา้นแพง จุดส ารวจท่ี 2 จุดส ารวจบ้านไชยบุรี จุดส ารวจท่ี 3 จุดส ารวจบ้านท่าควาย จุดส ารวจท่ี 4 จุดส ารวจ

บ้านหนองจันทร์ จุดส ารวจท่ี 5 จุดส ารวจบา้นหนาด และจุดส ารวจท่ี 6 จุดส ารวจบ้านน้ าก่ า) 
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ผลการศึกษา 

1.ลักษณธของการใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองมอืท าการประมงพื้นบ้าน 

 จากการส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตอ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน 

อ าเภอเมอืงและอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 6 จุดส ารวจ ท่ีมีการท าประมงมาก ระหว่างเดือนมีนาคม – 

ธันวาคม 2559 ได้แก่ จุดส ารวจบ้านแพง จุดส ารวจบ้านไชยบุรี จุดส ารวจบ้านท่าควาย จุดส ารวจบ้านหนองจันทร์ 

จุดส ารวจบ้านหนาด และจุดส ารวจบ้านน้ าก่ า พบว่า มีชาวประมงท่ีท าการประมงในจุดส ารวจบ้านแพง จุดส ารวจ

บ้านไชยบุรี จุดส ารวจบ้านท่าควาย จุดส ารวจบ้านหนองจันทร์ จุดส ารวจบ้านหนาด จุดส ารวจบ้านน้ าก่ า จ านวน 30, 

10, 20, 30, 15 และ 30 ราย ตามล าดับ จากการส ารวจ คัดเลือกชาวประมงแบบสุ่มเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์

ชาวประมงเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านจุดส ารวจละ 10 ราย พบว่า ชาวประมงสามารถจับปลาจากแม่น้ า

โขงได้ในปริมาณลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ต้องปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท า

ประมงและรูปแบบในการท าประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น เครื่องมือประมงบางชนิดไม่ถูกน ามาใช้ในการท า

ประมงอกีเน่ืองจากไมส่ามารถใช้จับปลาได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเคร่ืองมือประมงให้มีความทนทานมากขึ้น โดย

ชาวประมงในแต่ละจุดส ารวจมีการจับกลุ่มเพื่อท าประมงในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 

โดยในจุดส ารวจบ้านแพงนั้นชาวประมงมีการสร้างแพและจอดเรือรวมกันท่ีแพ ส่วนจุดส ารวจบ้านหนองจันทร์นั้น

ชาวประมงมีการปลูกกระท่อมรวมกันอยูบ่ริเวณริมฝั่งแมน่้ าโขงและพบการสร้างแพลอยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงด้วย 

ส าหรับจุดส ารวจบ้านหนาดและบา้นน้ าก่ านัน้ชาวประมงมีการปลูกกระท่อมและจอดเรือรวมกันอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ า

โขงเพื่อจับปลาแตไ่มพ่บการสร้างแพ โดยในจุดส ารวจบา้นน้ าก่ าพบท้ังการปลูกกระท่อมท่ีบริเวณริมฝั่งแม่น้ าและการ

ออกไปปลูกกระท่อมรวมกันท่ีบริเวณริมฝั่งของเกาะหรือเรียกว่าดอนในแม่น้ าโขง ดอนท่ีชาวประมงในจุดส ารวจบ้าน

น้ าก่ าปลูกกระท่อมรวมกันอยูน่ัน้ในฤดูน้ าลด ดอนนี้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เรียกว่า หาดแห่ ท่ีชาวบ้านละแวกนั้นมีการ

เปิดร้านอาหารและกิจกรรมทางน้ าเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนในจุดส ารวจบา้นท่าควายเป็นจุดท่ีชาวประมง

มีการปลูกกระท่อมใกล้ ๆ กันเรียงไปตามริมฝั่งแม่น้ าโขง แต่ไม่ได้อยู่รวมกันเช่นเดียวกันกับจุดส ารวจบ้านแพง บ้าน

หนองจันทร์ บ้านหนาดและบา้นน้ าก่ า และพบว่าชาวประมงท่ีจุดส ารวจบ้านท่าควายนั้นมีการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย 

ซึ่งไมพ่บการเลีย้งปลาในกระชังท่ีจุดส ารวจบ้านแพง บ้านหนองจันทร์ บ้านหนาดและบ้านน้ าก่ า ส่วนท่ีจุดส ารวจบ้าน

ไชยบุรีน้ันไมพ่บการปลูกกระท่อม สร้างแพหรือจอดเรือรวมกัน พบเพยีงการสร้างแพส่วนบุคคลเท่านั้น เนื่องจากบ้าน

ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแมน่้ าโขงหรือบริเวณใกล้เคียงท่ีห่างจากแม่น้ าไม่มากนัก จึงสามารถเดินเท้ามา

ลงเรือเพื่อจับปลาได้สะดวก และยังพบการเลี้ยงปลาในกระชังท่ีจุดส ารวจบ้านไชยบุรีอีกด้วย นอกจากนี้จากการ

ส ารวจยังพบวา่ ในฤดูน้ าหลากจุดส ารวจท่ีมีการจับกลุ่มเพื่อท าประมงบางจุดนั้นน้ าในแม่น้ าโขงท่วมถึง ท าให้กระท่อม

ท่ีชาวประมงสร้างรวมกันอยูบ่ริเวณริมฝั่งแมน่้ าโขงถูกน้ าท่วมไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้หรือแพลอยท่ีอยู่บริเวณริมฝั่ง

แม่น้ าโขงนั้นอยู่ไกลจากบริเวณท่ีชาวประมงจอดเรือท าให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวก ชาวประมงจึงมีการย้าย

ต าแหนง่ในการจับกลุ่มเพื่อท าประมงและยา้ยต าแหน่งจอดเรือประมง ได้แก่ จุดส ารวจบ้านแพง จุดส ารวจบ้านหนอง

จันทร์ จุดส ารวจบ้านหนาดและจุดส ารวจบา้นน้ าก่ า เมื่อถึงฤดูน้ าลดชาวประมงจึงจะซ่อมแซมกระท่อม ปลูกกระท่อม

ใหม ่หรอืย้ายกลับมารวมกันเพื่อหาปลาในจุดเดิม  

2.ชนิดของเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านและชว่งเวลาการใช ้
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เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม แสดงในตารางท่ี 1 – 2 จาก

ตารางพบว่า เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีชาวประมงใช้ในการจับปลาในแม่น้ าโขงมีจ านวน 22 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีชาวประมงทุกจุดส ารวจใช้ในการจับปลาในแม่น้ าโขง คือ มองและลอบยืน โดย

ชาวประมงจะใชก้ารไหลมองซิ่งเป็นหลัก ซึ่งใช้ในการจับปลาตลอดท้ังปี ส่วนเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านบางชนิด 

เชน่ แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใช้เฉพาะบางฤดูกาลคือ ฤดูกาลน้ าหลากเท่านัน้ และมีเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้าน

ท่ีใช้จับปลาบางชนิด เช่น กะโหล่ โทง เป็นต้น ท่ีเป็นภูมิปัญญาการท าเคร่ืองมือหาปลาซึ่งก าลังจะสูญหายไป 

นอกจากนี้เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาท่ีส ารวจพบส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีการดัดแปลงปรับปรุงให้

เข้ากับการใชแ้ละวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยพบการใช้ไม้น้อยลงเนื่องจากไม้หาได้ยากมากยิ่งขึ้น และการใช้

พลาสติกท่ีหาได้ง่ายเพื่อทดแทนไม้ รวมถึงยังพบการใช้เหล็กท่ีมีความคงทนถาวรมากกว่าไม้มาใช้ทดแทนไม้อีกด้วย 

เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาท่ีส ารวจพบท้ังเคร่ืองมือท่ีไม่ต้องใช้เหยื่อและต้องใช้เหยื่อ เหยื่อท่ี

ชาวประมงนิยมใช้ ได้แก่ ร าข้าว ข้าวปลายต้มสุกและไส้ไก่ ในจุดส ารวจบ้านไชยบุรีมีการใช้เคร่ืองมือท าการประมง

พื้นบ้านจับปลาหลากหลายมากท่ีสุดถึง 14 เคร่ืองมือ รองลงมา คือ จุดส ารวจบ้านหนาด มีการใช้เคร่ืองมือท าการ

ประมงพื้นบ้านจ านวน 13 เคร่ืองมือ ล าดับท่ีสาม คือ จุดส ารวจบ้านน้ าก่ ามีการใช้เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้าน

จ านวน 12 เครื่องมือ ล าดับท่ีสี่ คือ จุดส ารวจบา้นท่าควายมกีารใช้เครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านจ านวน 9 เครื่องมือ 

และล าดับสุดท้าย คือ จุดส ารวจบ้านแพงและบ้านหนองจันทร์ มีการใช้เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านจ านวน 7 

เครื่องมือ ทัง้สองจุดส ารวจ ความหลากหลายของเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีชาวประมงใช้บอกได้ถึงภูมิปัญญา

การท าเคร่ืองมือหาปลาของชาวประมงในท้องถิ่นซึ่งค านึงถึงความเหมาะสมของการใช้เคร่ืองมือนั้น ๆ ในการท า

ประมงในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น บริเวณปากแม่น้ า บริเวณริมแม่น้ าท่ีเป็นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริม

ฝั่งแมน่้ าโขง บริเวณริมแมน่้ าที่เป็นดนิ เป็นต้น  

ตารางที่ 1 เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนมีนาคม – 

ธันวาคม พ.ศ.2559 จ าแนกตามจุดส ารวจ 

ล าดับท่ี ชื่อเครื่องมือ 

การใช้เครื่องมือในแต่ละจุดส ารวจ 

บ้านแพง บ้านไชยบุรี บ้านท่า

ควาย 

บ้านหนอง

จันทร์ 

บ้านหนาด บ้านน้ าก่ า 

1 มอง       

 - มองยัง้       

 - มองปลิว       

 - มองเดี่ยว       

 - มองซิ่ง       

2 กะโหล ่       

3 กะโหลม่หีาง       

4 เบ็ดราว       

5 ดางกุ้ง       

6 ลอบนอน       

7 แห       

8 ชอ้น       
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ล าดับท่ี ชื่อเครื่องมือ 

การใช้เครื่องมือในแต่ละจุดส ารวจ 

บ้านแพง บ้านไชยบุรี บ้านท่า

ควาย 

บ้านหนอง

จันทร์ 

บ้านหนาด บ้านน้ าก่ า 

9 เรือชอ้น       

10 ยอ       

11 เบ็ด       

12 ลอบ       

 - ลอบร้ิวไม้       

 - ลอบยนื       

13 ตุม้       

14 จั่น       

15 ขา       

16 ลอบกุ้ง       

17 โง่       

18 โทง       

หมายเหตุ: หมายถงึ ส ารวจพบ  หมายถงึ ส ารวจไมพ่บ 

 

ตารางที่ 2 เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนมีนาคม – 

ธันวาคม พ.ศ.2559 จ าแนกตามเดอืนท่ีส ารวจ 

ล าดับท่ี ชื่อเครื่องมือ การใช้เครื่องมือในแต่ละเดอืนท่ีส ารวจ 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 มอง           

 - มองยัง้           

 - มองปลิว           

 - มองเดี่ยว           

 - มองซิ่ง           

2 เบ็ดราว           

3 กะโหล ่           

4 กะโหลม่หีาง           

5 ดางกุ้ง           

6 ลอบนอน           

7 แห           

8 ชอ้น           

9 เรือชอ้น           

10 ยอ           
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ล าดับท่ี ชื่อเครื่องมือ การใช้เครื่องมือในแต่ละเดอืนท่ีส ารวจ 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

11 เบ็ด           

12 ลอบ           

 - ลอบร้ิวไม้           

 - ลอบยนื           

13 ตุม้           

14 จั่น           

15 ขา           

16 ลอบกุ้ง           

17 โง ่           

18 โทง           

หมายเหตุ: หมายถงึ ส ารวจพบ  หมายถงึ ส ารวจไมพ่บ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการส ารวจเคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้จับปลาในแม่น้ าโขง เขตอ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน 

อ าเภอเมอืงและอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 6 จุดส ารวจ ระหวา่งเดือนมนีาคม – ธันวาคม 2559 พบว่า 

ชาวประมงในแต่ละจุดส ารวจมีการจับกลุ่มเพื่อท าประมงในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 

เครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีชาวประมงใชใ้นการจับปลาในแม่น้ าโขงมีจ านวน 22 เคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือท าการ

ประมงพื้นบ้านท่ีชาวประมงทุกจุดส ารวจ ใช้ในการจับปลาตลอดท้ังปี คือ การไหลมองซิ่ง ซึ่งมีการใช้เป็นเคร่ืองมือ

ประมงหลักเชน่เดียวกับชาวประมงในแม่น้ าอื่น ๆ [5, 6, 7, 8] แตต่า่งจากเคร่ืองมือประมงหลักท่ีมีการใช้ในแหล่งน้ าท่ี

ไมใ่ชแ่มน่้ าซึ่งมีการใชล้อบเป็นหลัก [9] คาดว่าเนื่องมาจากแม่น้ าเป็นแหล่งน้ าไหลเหมาะส าหรับการไหลมอง แต่หาก

เป็นแหล่งน้ านิ่งจะเหมาะกับการใชเ้ครื่องมือท าการประมงอื่น ๆ มากกว่า ส่วนเครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านบางชนิด 

เชน่ แห ยอ เบ็ด ตุ้ม เป็นต้น จะใช้เฉพาะบางฤดูกาลคือ ฤดูกาลน้ าหลากเท่านั้น เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านท่ีใช้

จับปลาบางชนดิ เช่น กะโหล ่โทง เป็นต้น ที่เป็นภูมปัิญญาการท าเคร่ืองมอืหาปลาซึ่งก าลังจะสูญหายไปเนื่องจากการ

ขาดแคลนวัตถุดิบในการท าเคร่ืองมือและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม [10, 11] โดยจุดส ารวจบ้านไชยบุรีมีการใช้

เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้านจับปลาหลากหลายมากท่ีสุดถึง 14 เคร่ืองมือ รองลงมา คือ จุดส ารวจบ้านหนาด มี

การใช้เครื่องมือท าการประมงพื้นบ้านจ านวน 13 เคร่ืองมือ ล าดับท่ีสาม คือ จุดส ารวจบ้านน้ าก่ ามีการใช้เคร่ืองมือท า

การประมงพื้นบ้านจ านวน 12 เคร่ืองมอื ล าดับท่ีสี่ คือ จุดส ารวจบา้นท่าควายมีการใช้เคร่ืองมือท าการประมงพื้นบ้าน

จ านวน 9 เคร่ืองมือ และล าดับสุดท้าย คือ จุดส ารวจบ้านแพงและบ้านหนองจันทร์ มีการใช้เคร่ืองมือท าการประมง

พื้นบ้านจ านวน 7 เครื่องมือ จากการศึกษาพบการใช้แหในการจับปลาที่จุดส ารวจบ้านน้ าก่ า ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง

ในสว่นท่ีเป็นปากแม่น้ าที่เชื่อมตอ่กับแมน่้ าก่ าเท่านัน้ ส่วนจุดส ารวจอื่น ๆ ไมพ่บ แม้กระทั่งในจุดส ารวจบา้นไชยบุรีซึ่งมี

ลักษณะเป็นปากแม่น้ าคล้ายกันโดยเป็นปากแม่น้ าสงครามท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้ าโขง อาจเนื่องมาจากในบริเวณปาก

แมน่้ าสงครามมลีักษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการวางลอบยนืไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ ามากกว่าการทอดแหท าให้ชาวประมง

ไมน่ยิมทอดแห นอกจากนี้ยังพบวา่การใชตุ้ม้ท่ีพบการใช้มากท่ีสุดท่ีจุดส ารวจบ้านหนองจันทร์ เนื่องมาจากจุดส ารวจ

ดังกล่าวเป็นจุดท่ีอยูใ่กล้ตัวเมอืงนครพนม ท าให้มีการซื้อขายลูกปลามากกวา่จุดอื่น ๆ ชาวประมงนิยมใช้ตุ้มในการจับ
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ลูกปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อขายต่อให้กับผู้ซื้อท่ีซื้อไปเพื่อน าไปเลี้ยงต่อ เนื่องจากการใช้ตุ้มในการดักนั้ นไม่ท าให้ลูกปลา

บาดเจ็บหรือบอบช้ ามากเมื่อน าไปเลี้ยงต่อจะมีโอกาสรอดสูง ส่วนท่ีไม่พบการใช้ท่ีจุดส ารวจบ้านท่าควายอาจ

เนื่องมาจากความนิยมของชาวประมงในละแวกนั้นนิยมจับปลาท่ีมีขนาดใหญ่และไม่มีการจับลูกปลาเพื่อน ามา

จ าหนา่ย ส าหรับการใช้เรือชอ้น ยอและตุม้นัน้ท าให้สามารถจับปลาได้หลายชนดิ จ านวนมากและใช้เวลาน้อยกว่าการ

ไหลมอง แต่ปลาท่ีจับได้เกือบท้ังหมดเป็นลูกปลาท่ีมีขนาดเล็ก ดังนั้นหากมีการใช้เรือช้อน ยอและตุ้มในการจับปลา

เป็นจ านวนมาก ตลอดทุกฤดูกาล ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายของทรัพยากรปลาและความสมดุล

ของระบบนิเวศได้ เช่นเดียวกับการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสมอื่น ๆ [12, 13] โดยเฉพาะในฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่และ

เลี้ยงตัวอ่อน ส าหรับจังหวัดนครพนมนั้นช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคมถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 

นอกจากนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าวยังกรมประมงยังไม่ให้ท าการประมงด้วยการใช้เคร่ืองมือ ได้แก่ สุ่ม ฉมวก และ

ส้อม ไซ ตุม้ อจีู้ ลัน โปงและโทงอกีด้วย เพื่อให้สัตวน์้ าได้วางไข่และเจรญิเตบิโตทดแทนในส่วนท่ีถูกจับไป ซึ่งจะส่งผล

ให้สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรสัตวน์้ าได้อยา่งยั่งยืน 

ในช่วงหลังจากเดือนสิงหาคมไปจนกระท่ังถึงเดือนธันวาคม ต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ในรอบปีถัดไปนั้น

ชาวประมงไมน่ยิมออกหาปลาเนื่องจากอากาศในตอนรุ่งสางนั้นค่อนข้างหนาวเย็น จนกระท่ังถึงช่วงฤดูน้ าลด เร่ิมต้น

ในเดือนมีนาคมชาวประมงจึงจะเร่ิมออกหาปลาอีกคร้ัง นอกจากนี้ในการส ารวจคร้ังนี้ยังพบว่า น้ าในแม่น้ าโขงมีการ

ขึน้-ลง มีความขุน่-ใสหรือความโปร่งแสง ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องตามฤดูกาลแตกต่างจากปีก่อนท่ีผ่านมา ซึ่ง

เป็นผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแมน่้ าโขงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่าคุณภาพน้ านี้นอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการหาอาหารของปลา ท าให้ปลามีจ านวนลดลงได้ แล้วยังส่งผลกระทบท าให้

ชาวประมงจับปลาได้ยากขึ้นอีกดว้ย {14, 15]  

จากการส ารวจในคร้ังน้ียังพบเครื่องมือท่ีใชใ้นการช่วยจับปลาในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จ านวน 11 ชนดิ 

อีกด้วย ได้แก่ แพ เรือแป้น ข้อง ข้องเป็ด ถุงกะเทียว กระชังนอน กระซังตั้ง สวิงตักปลาตะกร้า เชือกร้อยปลาและ

กระตกิน้ าแข็ง เครื่องมือชว่ยท าการประมงท่ีชาวประมงทุกจุดส ารวจใช้ ได้แก่ เรือแป้น ถุงกะเทียว กระซังตั้งและสวิง

ตักปลา จากการส ารวจพบว่า ชาวประมงมีการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าประมงและรูปแบบในการท าประมง

และเครื่องมือชว่ยท าการประมงเพื่อให้สามารถจับปลาได้มากขึ้น มีการใช้พลาสติกท่ีหาได้ง่ายเพื่อทดแทนไม้ซึ่งหาได้

ยาก การใชเ้หล็กท่ีมีความคงทนถาวรมากกว่าไม้มาใช้ทดแทน นอกจากนี้ยังพบการใช้ขวดพลาสติกหรือโฟมเพื่อช่วย

ในการลอยน้ าได้ของเครื่องมืออกีด้วย  

ส าหรับการมสี่วนร่วมของชาวประมงในการท าประมงนั้น พบการจัดล าดับคิวในการไหลมองในจุดส ารวจบ้าน

แพง บ้านหนองจันทร์ บ้านหนาดและบ้านน้ าก่ า แต่ไม่พบในจุดส ารวจบ้านไชยบุรีและบ้านท่าควายนั้นเนื่องมาจาก

ลักษณะการจัดพื้นท่ีลวงของบ้านไชยบุรีและบ้านท่าควายนั้นแตกต่างจากจุดส ารวจอื่น ๆ โดยการจัดพื้นท่ีลวงของ

บ้านไชยบุรีและบา้นท่าควายน้ันไมม่ีลักษณะการรวมกันเป็นกลุ่มในบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง เช่น การปลูกประท่อมหรือ

ตูปท่ีใชใ้นการหาปลา การใช้แพร่วมกัน เป็นต้น รวมท้ังการจอดหรือไวร้วมกันเป็นกลุ่มเพื่อท าประมง แต่จะมีการปลูก

กระท่อมและจอดเรือแยกเป็นอิสระต่อกัน นอกจากนี้ในการไหลมองข้ามลวงนั้น ชาวประมงมี การตกลงอัตรา

ค่าธรรมเนยีมในการไหลมองรวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตให้ไหลมองขา้มลวงท่ีแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละพื้นท่ี แต่

สิ่งท่ีพบวา่ชาวประมงทุกจุดส ารวจมีเชน่เดียวกัน คือ ความสามัคคีและการช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในการจับปลา  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนอุดหนนุการวิจัยจากศูนย์ศึกษาอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยนครพนม  
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แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก 

Motivation of Thai Tourists towards Tak’s Tourist Attraction Kardnangyhong 

Khongyham, Tak 

ชลธิชา ออ่งทุน1* สุวัจนกานดา พูลเอียด1 และเกรียงศักดิ์ วัฒนวฑิูร1 

Chonthicha Ongthun1*, Suwatchanakanda Phun-iat1 and Kriengsak Wattanawitoon1 

บทคดัย่อ 

 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียว

กาดนั่งยองคล้องย่าม กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยอง

คล้องยา่ม จ านวน 384 คน ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตาก เคยเดินทางมาเท่ียวมากกว่า 5 คร้ัง 

เดินทางมาโดยรถจักรยานยนตแ์ละมากับเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อของอุปโภค บริโภค เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ของต่ ากว่า 500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือครอบครัว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม คือ ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจในการ

ท่องเท่ียว และปัจจัยดา้นท่ีมีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์  

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ นกัทอ่งเท่ียว กาดนั่งยองคลอ้งย่าม  

                                                 
1 สาขาศิลปศาสตร ์คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak Tak 63000 

*Corresponding author : aethicha26@gmail.com  
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Abstract 

 The objective of this study was to investigate the factors influencing the motivation of Thai tourists 

towards visiting and going sightseeing at Kardnangyong Khongyham. The participants of this study were 374 

Thai tourists who came to visit and go sightseeing at Kardnangyong Khongyham. The data collection and 

analysis were analyzed by applying the frequency, percentage, and standard deviation. The results revealed 

that Thai tourists who came to visit and go sightseeing at Kardnangyong Khongyham mostly were female whose 

age between 20 and 29 years old and students who have the average monthly income was less than 5,000 

baht and lives in Tak province. They visited and went sightseeing more than 5 times and traveled by motorcycle 

and came with their friends and their purpose of visiting and going sightseeing was to buy consumer goods and 

the expense for purchasing was less than 500 baht. They received news for visiting and going sightseeing from 

friends or family. Factor that influencing the motivation of Thai tourists to travel to Kardnangyong Khongyham 

was the attractions whereas the least was public relations.  

Keywords: Motivation, Kardnangyhong Khongyham 

บทน า 

 จังหวัดตาก เป็นจังหวัดท่ีอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” มีแม่น้ าท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าปิง 

ในอดีตเป็นเมอืงท่ีมีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศลิปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ท่ีอ าเภอบ้านตาก 

และยังเป็นเมอืงท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ท่ีเสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตาก

แห่งนี้ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม, 2561) เมืองตากมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย เช่น  อุทยาน

แห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ 

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง วัดดอยข่อยเขาแก้วและวัดกลางสวนดอกไม้ และปัจจุบันยังมีแหล่ง

ท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองตากท่ีน่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและก าลังเป็นท่ีนิยมของคนชาว

จังหวัดตากคือ กาดนั่งยองคลอ้งย่าม 

 "กาดนั่งยองคล้องยา่ม" อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก จัดขึน้บริเวณถนนริมแมน่้ าปงิ โดยเร่ิมตัง้แตถ่นนริมแมน่้ าปงิบ

ริเวณหนา้จวนผู้วา่ราชการจังหวัดตลอดเส้นทางเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกโิลเมตร ค าว่า “นั่งยอง” นัน้มาจากการท่ี

กาดหรือตลาดแห่งนี้จะตั้งร้านขายด้วยแคร่ไม้ไผ่ ตัวร้านค้าจึงไม่บดบังทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ าปิง และ

สวนหยอ่มของทางจังหวัดตากที่อยูริ่มแมน่้ าปงิ ส่วนค าว่า “คล้องยา่ม” นัน้ นอกเหนอืไปจากการใชถุ้งยา่มชว่ยลดการ

ใช้ถุงพลาสติก ยังมาจากการท่ีจังหวัดตากมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งใช้ย่ามและผลิตย่ามเป็นของ

ฝาก อกีทัง้ยังเป็นสนิค้า OTOP ของจังหวัดตาก การใช้ถุงย่ามจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการซื้อสินค้าพื้นเมอืงมาใช้ ช่วย

กระจายรายได้ให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ด้วย ภายในกาดจ าหน่ายสินค้าท้ังอุปโภคและบริโภค มีท้ังอาหารคาว 

ของหวานและอาหารท้องถิ่นเมืองตาก เช่น เมี่ยงจอมพล และยังมีของใช้ ของฝาก ของดีในชุมชน ไปจนถึงผักปลอด

สารพิษท่ีชาวบ้านน ามาขายโดยวางจ าหน่ายสินค้าบนแคร่ไม้ไผ่ ตัง้แต่เวลา 17.00 น. จนถึง 22.00 น. ทุกวันเสาร์และ

วันอาทติย์  
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 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวกาดนั่งยอง 

คล้องย่าม เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ 

วางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและจูงใจให้

นักท่องเท่ียวเดินทางมาทอ่งเท่ียวท่ีกาดนั่งยองคลอ้งย่ามเพิ่มมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดตาก 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม 

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ 

- สถานภาพ 

- ชว่งอาย ุ

- การศึกษา 
- อาชีพ 

- รายได้ 
- ภูมิล าเนา 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

- สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

- สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

- ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibilities) 

- การประชาสัมพันธ์ 

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ

การท่องเที่ยวกาดนั่งยองคลอ้งย่าม 

จังหวดัตาก 
พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 

- จ านวนครัง้ในการท่องเท่ียว 

- การรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

- ยานพาหนะในการเดินทาง 

- ค่าใชจ้่าย 

- ผู้ร่วมเดินทาง 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก 

ในช่วงเดอืนมกราคม ถึงเดอืนเมษายน 2561 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม 

จังหวัดตาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม  ผู้ศึกษาจึงใช้

วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน 

(Cochran,1977 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548: 48) กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 

ใช้สูตร  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 

384 คน โดยการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชส้ าหรับการศึกษาค้นควา้ คือ แบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างและองคป์ระกอบ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อ

เดอืน ภูมิล าเนา เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลดา้นพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยอง คล้อง

ยา่ม เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยอง

คล้องย่าม เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ สิ่งดึงดูดใจในแหล่ง

ท่องเท่ียว ความพร้อมด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการ

ประชาสมัพันธ์ แตล่ะค าถามมีค าตอบให้เลอืกเป็นระดับแรงจูงใจ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมี

เกณฑ์ในการเลอืกตอบ 5 ระดับ ดังนี้ 

    5 หมายถงึ ระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 

    4 หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจมาก 

    3 หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจปานกลาง 

    2 หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจน้อย 

    1 หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจน้อยท่ีสุด 
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 การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับแรงจูงใจนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาเท่ียวชม

กาดนั่งยอง คล้องย่าม ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ ค านวณดังน้ี 

  
 จะได้ช่องระหว่างช้ันเท่ากับ 0.8 คะแนน แลว้จึงน ามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย 

(Descriptive Rating = DR) ดังนี ้

    4.21 – 5.00 หมายถงึ  มรีะดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 

    3.41 – 4.20 หมายถงึ  มรีะดับแรงจูงใจมาก 

    2.61 – 3.40 หมายถงึ  มรีะดับแรงจูงใจปานกลาง 

    1.81 – 2.60 หมายถงึ  มรีะดับแรงจูงใจน้อย 

    1.00 – 1.80 หมายถงึ  มรีะดับแรงจูงใจน้อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เป็นขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะของนักทอ่งเท่ียว ซึ่งมีลักษณะเป็นปลายเปิด เป็นค าถามท่ีเวน้ให้ผู้ตอบ 

ได้ตอบค าถาม หรอืเขียนขอ้เสนอแนะได้อย่างอสิระ 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงค้นคว้าท่ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 384 ชุด ท าการเก็บข้อมูลและน ามาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน ามา

ประมวลผลการวจิัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล ลงรหัส และประมวลผล โดยใช้โปรแกรม

วเิคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิต ิในการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดังนี้ 

 1. ข้อมูลสว่นบุคคลของนักท่องเท่ียว วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ 

 2. ข้อมูลดา้นพฤตกิรรมการท่องเท่ียว วิเคราะห์และประมวลผลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ 

 3. ข้อมูลด้านแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม จะวิเคราะห์

และประมวลผลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาในการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียว จากการวิเคราะห์ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา และน าเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก จ านวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 และเป็น

นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดตาก จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 86.98  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก จ านวน 384 คน ส่วนใหญ่เคย

เดินทางมาเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่ามมากกว่า 5 คร้ัง จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 72.92 พาหนะท่ีใช้ในการ

เดินทางคือรถจักรยานยนต์ จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เดินทางมากับเพื่อน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.01 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมากาดนั่งยองคลอ้งย่าม คือซื้อของอุปโภค บริโภค จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.80 ค่าใช้จ่ายในการเดินชมต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 86.98 ได้รับข่าวสารการ

ประชาสัมพันธ์จากเพ่ือนหรือครอบครัว จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 83.07 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแรงจูงใจนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 1 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคลอ้งย่าม 

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว x̄  S.D. แปรผล 

ด้านส่ิงดงึดดูใจในการท่องเท่ียว 4.10 0.94 มาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 3.09 0.92 ปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการเดินทาง 3.74 0.89 มาก 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 2.12 0.90 น้อย 

รวม 3.26 0.91 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวดา้นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว 

ดา้นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเทีย่ว x̄  S.D. แปรผล 

ทัศนียภาพสวยงาม 4.30 0.79 มากที่สุด 

บรรยากาศดเีหมาะแก่การพักผ่อนหยอ่นใจ 4.31 0.82 มากที่สุด 

เป็นตลาดเชงิอนุรักษพ์ื้นเมอืงชาวจังหวัดตาก 4.15 0.89 มาก 

การรณรงค์ให้ใช้ย่ามในการซือ้สนิค้า 3.97 1.04 มาก 

เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.95 0.99 มาก 

มสีินค้าให้เลอืกหลากหลาย/นา่สนใจ 4.04 0.97 มาก 

สินค้ามีราคาท่ีเหมาะสม 3.99 1.04 มาก 

รวม 4.10 0.93 มาก 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก x̄  S.D. แปรผล 

มท่ีีจอดรถเพียงพอ 3.01 0.93 ปานกลาง 

มหี้องน้ า/หอ้งสุขาเพียงพอ 2.92 0.87 ปานกลาง 

มท่ีีน่ังพักผ่อนส าหรับนักท่องเท่ียวเพยีงพอ 3.19 0.87 ปานกลาง 

มถีังขยะไวบ้ริการเพยีงพอ 2.94 0.89 ปานกลาง 

ไฟฟา้/แสงสวา่งเพียงพอ 3.41 0.87 มาก 

รวม 3.09 0.88 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวดา้นความสะดวกในการเดินทาง 

ด้านความสะดวกในการเดินทาง x̄  S.D. แปรผล 

สามารถเดินทางมากาดนั่งยองฯ ได้หลายเส้นทาง 4.23 0.74 มากที่สุด 

มป้ีายบอกทางชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.19 0.99 ปานกลาง 

ถนนทางเขา้สะดวกและปลอดภัย 3.79 1.03 มาก 

รวม 3.74 0.92 มาก 

 

ตารางที่ 5 แสดงระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวดา้นการประชาสัมพันธ์ 

ด้านการประชาสัมพนัธ ์ x̄  S.D. แปรผล 

มกีารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 2.21 0.92 น้อย 

มกีารกระจายข่าวสารกาดนั่งยองฯ อย่างท่ัวถึง 2.83 0.89 ปานกลาง 

มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกาดนั่งยองฯ ทางเว็บไซต์ 1.66 1.01 นอ้ยท่ีสุด 

มกีารจัดท าสื่อตา่ง ๆ เชน่ แผ่นพับ,ป้ายโฆษณา,คูม่อืนักทอ่งเท่ียว 1.80 0.79 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 2.12 0.90 น้อย 
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว 

 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องยา่ม มขี้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียงตามล าดับความถี่ ดังนี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี ่

1. ควรมกีารจัดระบบการจอดรถให้เป็นระเบียบ 28 

2. ควรเพิ่มท่ีน่ังส าหรับพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร 22 

3. ถังขยะควรมหีลาย ๆ จุด และสามารถมองเห็นได้งา่ย 36 

4. ปริมาณสินคา้พืน้เมอืงหรือสินค้าท้องถิ่นควรหลากหลายและนา่สนใจ 13 

5. ห้องน้ า/สุขา มีน้อย ไมเ่พยีงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียว 19 

6. ควรจัดระเบียบร้านคา้โดยแยกสนิค้าแต่ละประเภทระหว่างของอุปโภคและของบริโภค 10 

7. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตาก 4 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่ง

ยองคล้องยา่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือ

นักศกึษา มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 5,000 บาท และเป็นนักทอ่งเท่ียวท่ีมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดตาก  

 2. สรุปผลข้อมูลดา้นพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชม

กาดนั่งยองคล้องย่ามส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่ามมากกว่า 5 คร้ัง เดินทางมาโดย

รถจักรยานยนต ์เดนิทางมากับเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซือ้ของอุปโภค บริโภค เสยีคา่ใชจ้่ายในการซื้อของต่ ากว่า 

500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของกาดนั่งยองคล้องย่ามจากเพ่ือนหรือครอบครัว 

 3. สรุปผลดา้นแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทาง

มาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่ามด้านท่ีมีแรงใจใจสูงสุด คือ ด้านสิ่ง

ดึงดูดใจในการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับน้อย 

เมื่อศึกษาเป็นรายดา้นมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ด้านส่ิงดงึดูดใจในการท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบวา่นักทอ่งเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านสิ่งดึงดูดใจ

ในการมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจ

ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ใ นระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ทัศนียภาพสวยงาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้อท่ีมีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวจิัยพบวา่นักทอ่งเท่ียวชาวไทยสว่นใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก โดยมีคา่เฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

มากท่ีสุด คือ ไฟฟ้า/แสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ มีห้องน้ าและห้องสุขา

เพยีงพอ อยู่ในระดับปานกลาง 
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 ด้านความสะดวกในการเดินทาง ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านความ

สะดวกในการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านความสะดวก

ในการเดินทางมากที่สุด คือ สามารถเดินทางมากาดนั่งยองคลอ้งย่ามได้หลายเส้นทาง อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้อท่ี

มีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ มีป้ายบอกทางชัดเจนและเข้าใจง่าย อยูใ่นระดับปานกลาง 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการวจิัยพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในด้านการประชาสัมพันธ์ 

โดยมีคา่เฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านด้านการประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ 

มีการกระจายข่าวสารกาดนั่งยองอย่างท่ัวถึง อยู่ในระดับปานกลาง และข้อท่ีมีแรงจูงใจน้อยท่ีสุด คือ มีการเผยแพร่

ข้อมูลขา่วสารกาดนั่งยองคลอ้งย่ามทางเว็บไซต์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 4. สรุปผลจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมกาดนั่งยองคล้องย่าม 

ผลการวจิัยพบวา่ นักท่องเท่ียวต้องการให้มีถังขยะหลาย ๆ จุดและสามารถมองเห็นง่าย และควรมีการจัดระบบการ

จอดรถให้เป็นระเบียบ เพิ่มท่ีนั่งส าหรับพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร เพิ่มจ านวนห้องน้ า/สุขาให้เพียงพอกับจ านวน

นักท่องเท่ียวและเพ่ิมปริมาณสินคา้พืน้เมอืงหรือสินค้าท้องถิ่นให้หลากหลายและน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ควร

จัดระเบียบร้านคา้โดยแยกสนิค้าแต่ละประเภทระหว่างสนิค้าอุปโภคและสนิค้าบริโภคเพื่อให้ตลาดเป็นสัดส่วนและเป็น

ระเบียบ นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตากเพิ่ม

มากขึ้น 

อภปิรายผล 

 ผลของวิจัยนี้ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อกาดนั่งยองคล้องย่าม 

จังหวัดตาก ซึ่งเมื่อน ามาสรุปและเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ แลว้พบวา่การท าวิจัยคร้ังนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้ง

ไว้เนื่องจากผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

ก่อให้เกิดประโยชนต์อ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ สืบต่อไป.และสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

ได้ดังนี้ 

 (1) ด้านพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม จังหวัดตาก 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 5,000 บาท และเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งเดินทางมาเท่ียวกาด

นั่งยองคล้องย่ามมากกว่า 5 คร้ัง โดยพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางคือรถจักรยานยนต์ เดินทางมากับเพื่อน มี

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมากาดนั่งยองคล้องย่าม คือซื้อของอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการซื้อของต่ ากว่า 

500 บาท และได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากเพื่อนหรือครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับศุภัตรา ฮวบเจริญ (2560) 

ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 21–30 ปี

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้10,001–20,000 

บาทต่อเดือน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยมาหรือมาเป็นคร้ังแรก วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว คือ ช้อปป้ิง/ซื้อของ 

สมาชิกท่ีร่วมเดินทาง คือ เพื่อน ใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะเดินทาง วันท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวคือวันหยุดสุดสัปดาห์ 

ค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียวประมาณ 500 –1,000 บาท  

 (2) ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดในการท่องเท่ียวและด้านความสะดวกในการ

เดินทางมีแรงจูงใจอยูใ่นระดับมาก ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่น



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

522 

ระดับน้อย สอดคล้องกับศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจต่อสถานท่ี

ท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการคมนาคมโดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  

 แรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

ท่องเท่ียวกาดนั่งยองคลอ้งย่าม อ าเภอเมอืง จังหวัดตากมากที่สุด เน่ืองจากกาดนั่งยองคล้องยา่มตัง้อยู่บริเวณถนนริม

แม่น้ าปิง จึงมีบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกท้ังยังมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร่มร่ืน นอกจากนี้ยังเป็น

ตลาดเชงิอนุรักษพ์ื้นเมืองของชาวจังหวัดตาก มีสินค้าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ีน่าสนใจ ให้นักท่องเท่ียว

ได้เลือกซื้อและเลือกชิม สินค้าแต่ละชนิดมีราคาท่ีเหมาะสม ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป โดยมีการรณรงค์ให้ใช้ย่ามใน

การซือ้สนิค้าเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และบริเวณทางเขา้กาดนั่งยองคล้องยา่มยังมีเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้นักทอ่งเท่ียวได้ชมก่อนท่ีจะเขา้มาทอ่งเท่ียวภายในกาดนั่งยองคลอ้งย่ามอีกดว้ย 

 แรงจูงใจด้านความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่ามมากเป็นอันดับท่ีสอง เนื่องจากการเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม

สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง สภาพการจราจรไม่แออัด สภาพถนนดสีามารถเข้าได้สะดวกและปลอดภัย ท้ังยัง

มป้ีายบอกทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ท าให้นักทอ่งเท่ียวสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบาย 

 แรงจูงใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่ามในระดับปานกลาง เนื่องจากกาดนั่งยองเปิดในช่วงเย็นถึงค่ าจึงจ าเป็นต้องการไฟฟ้า

และแสงสว่างเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งภายในกาดได้มีการจัดระบบ

ไฟฟา้และแสงสวา่งอย่างเพยีงพอ นอกจากนี้ยังมท่ีีน่ังพักผ่อน ท่ีจอดรถ ห้องน้ า/หอ้งสุขา และถังขยะไวบ้ริการแตย่ังไม่

เพยีงพอกับปริมาณนักทอ่งเท่ียว 

 แรงจูงใจด้านการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่อง เท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวกาดนั่งยองคลอ้งย่ามน้อยท่ีสุด เนื่องจากนักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับกาดนั่งยองจากเพื่อนหรือ

ครอบครัว ซึ่งไม่ได้รับข่าวสารหรือประสัมพันธ์ผ่านสื่ออ่ืน ๆ  

 (3) จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกาดนั่งยองคล้องย่าม สรุป

ได้ว่า สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวต้องการมากท่ีสุด คือ ต้องการให้มีถังขยะหลาย ๆ จุดและสามารถมองเห็นง่าย เนื่องจาก

ภายในกาดนั่งยองมีถังขยะค่อนข้างนอ้ยและมีเพยีงบริเวณทางเขา้ด้านเหนอืและทางเข้าด้านใต้ของตลาดเท่านั้น  และ

นักท่องเท่ียวยังต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดระบบการจอดรถของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาให้เป็นระเบียบ 

เนื่องจากยังไม่มพีื้นท่ีจอดรถส าหรับกาดนั่งยองคล้องย่ามโดยเฉพาะ จึงท าให้นักท่องเท่ียวต้องจอดรถตามบริเวณริม

ถนน และนักท่องเท่ียวมจี านวนค่อนขา้งมากท าให้มีการจอดรถซ้อนคัน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย

ได้ นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังต้องการให้มีการจัดสถานท่ีและเพิ่มท่ีนั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารบริเวณภายใน

กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีต้องการมาซื้อของรับประทานภายในกาดนั่งยอง

คล้องย่าม และเพิ่มจ านวนห้องน้ า/สุขาให้เพียงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียวรวมไปถึงเพิ่มปริมาณสินค้าพื้นเมืองหรือ

สินค้าท้องถิ่นให้หลากหลายและน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น และควรจัดระบบ

การวางแผงร้านค้าโดยแยกสินค้าแต่ละประเภทระหว่างสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคเพื่อให้ตลาดเป็นสัดส่วนและ

เป็นระเบียบ นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเยาวชนจังหวัดตาก  

เพื่อหากิจกรรมให้เยาชนในท้องถิ่นได้แสดงความสามารถและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชนอ์กีด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักท่องเท่ียว มดีังนี้ 

 1.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ควรมกีารจัดระบบการจอดรถของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาให้เป็นระเบียบ และ

การจัดสรรท่ีน่ังพักผ่อน ห้องน้ า/หอ้งสุขา และถังขยะให้เพยีงพอกับนักท่องเท่ียว 

 2.ดา้นการประชาสัมพันธ์ ควรมกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าสารแหล่งท่องเท่ียวลงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซ

บุค แฟนเพจ เว็บไซด์ เป็นต้น เพื่อให้ขอ้มูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายและรวดเร็วขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมกีารศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเอื้อตอ่ความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาต ิ

 2. ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเชงิปริมาณหรอืเชงิส ารวจ ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงกว้าง การศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพในการการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเน้นการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการคน้ควา้ข้อมูลเพิ่มเตมิตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการ

เดินทางมารว่มการน าเสนอการวจิัยในครัง้นี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนกังานสถาบนัการบนิพลเรือน 

Factors that affect the morale and discouraged in the performance of the 

duties of the Staff training center. 

อิทธินันท์  ซอหะซัน1 อาทิตย์  หมิารัตน์1  และบุญชาญ  ผ่านสุวรรณ1 

Eitinan Sowhasun1, Arthit Himarat1 and Boonchan Phansuwan1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เพื่อศึกษาการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ  พนักงานสถาบันการบินพลเรือน

จ านวนท้ังสิ้น 94 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติ

แบบพรรณนา โดยการวเิคราะห์แจกแจงความถี่ และค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าสถิต ิt-test , F - test  One – Way ANOVA LSDและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพยีร

สัน( Pearson ‘ s Correlation Coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.5  ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจใน

การปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วน

บุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  โดย

ความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับต่ า 

ค าส าคัญ: ขวัญและก าลงัใจ สถาบันการบินพลเรือน 

                                                 
1 สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
1 Civil Aviation Training Center (Bangkok) 1032/355 Phaholyothin Road Chomphon Jatujak Bangkok 10900 

*Corresponding author : eitinan@hotmail.com 
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Abstract  

 A study of factors that affect the morale and discouraged in the performance of the duties of the Staff 

training center. The objective is to study the spirit of the employee's duties in the bus line at  training center 

transit authority. To study the performance of the airline staff at  training center transit authority and to study 

the factors that affect the morale and discouraged in the performance of the duties of the Staff training center. 

The population used in this research is a study of bus line employees at  training center transit authority. A total 

of 94 people, a tool used in the research is the query. The statistics based on the research information, personal 

factors, statistical model described by analyzing the frequency distribution and percentage, average, and 

standard deviation. The analysis to test the hypothesis Use the test statistics, t-test, One Way ANOVA F-test – 

LSD and diligently San correlation coefficient (Pearson Correlation Coefficient s ') the study found that a sample 

of mostly female age 60.6% 26-30. Year of 40.4% marital status single, 58.5 per cent level diploma or 

equivalent education. 50 percent in a period of time working in this organization 5-10. 43.6 percent a year and 

the average revenue per month, 10,000-20,000 baht 36.2 percent and samples are feedback and 

encouragement in the performance of the duties of the Staff training center by the image included in the 3.5 

average level. Personal factors, gender, age, marital status, and comprises the period of work in different 

organizations have an impact on morale and on the performance of the duties of the Staff training center is no 

different that the statistical significance level 0.05 personal factors. Contains the level of education and 

household income per month affects different gifts and encouragement in the performance of the duties of the 

Staff training center at different levels of statistical significance 0.05 operational affect on morale and on the 

performance of the duties of the Staff training center, the statistical significance level 0.05 positive direction 

relationship is low. 

Keywords: Morale,  training center 

บทน า 

 ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดย่อมมีคู่แข่งจ านวนมากท่ีก่อตัวขึ้นและ

ก้าวเข้ามาขอสว่นแบ่งในตลาดองค์การใดก็ตามที่ไมพ่ร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีถาถมเข้าใส่แทบจะทุก

ชั่วโมงย่อมก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจท าให้องค์การนั้น ๆ ล้มหายตายจากไปในตลาดแห่งการ

แข่งขันเอาได้ง่าย ๆ ส่วนองค์การท่ีก้าวทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันยุคใหม่นั้นก็อาจจะมีโอกาสก้าว

ขึน้มาเป็นผู้น าในตลาดในช่ัวข้ามคืนและได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดมหาศาล สินค้าสมัยใหมท่ี่จะสามารถสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกค้านัน้ เป็นสนิค้าท่ีสร้างความแตกตา่ง ไม่เหมือนใคร การท่ีองค์การจะสามารถผลิตสินค้าท่ีตรง

ตามความตอ้งการของผู้บริโภคและแตกต่างได้นั้นจ าต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉะนั้น

บุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญท่ีจะเป็นผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนขบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพเหล่านั้น ทรัพยากร

มนุษย์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญ องค์การใดก็ตามท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อขบวนการผลิต

เป็นขบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจนท าให้ผลผลิตปลายทางนั่นคือตัวสินค้าเองมีคุณภาพตามไปด้วย ทรัพยากร

มนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีส าคัญและมีความเกี่ยวข้องทุกด้านขององค์กร โดยเป็นผู้ควบคุมระบบการท างาน  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

527 

อื่น ๆ ท้ังหมด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยท่ีองค์การธุรกิจต้องพิจารณาและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก

แม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยมาใช้ก็ตาม แต่การท่ีจะด าเนินกิจกรรมหรือให้บริการให้เกิด

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้นัน้ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพชว่ยควบคุมการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เชน่กัน 

(รมย์ชาลี สุวรรณชัยรักษ,์ 2550, หนา้ 1) 

 การบริหารงานท่ัวไปท่ีต้องการให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากรการ

บริหารพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งนัก

บริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ท าให้งานส าเร็จหรือล้มเหลว มี

ประสิทธิภาพสูงหรือต่ ายอ่มขึน้อยูก่ับคน บุคคลที่มขีวัญดจีะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีแรงจูงใจและสนใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่ างบุคคลใน

องคก์ร สิ่งเหลา่นีจ้ะเกิดขึ้นได้ก็โดยการท่ีองค์การได้สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดขึ้น ก าลังใจท่ีดีจึงเป็น

สิ่งส าคัญในการบริหารงานอย่างย่ิง เพราะขวัญและก าลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึน้ ขวัญก าลังใจจึง

เป็นหัวใจของการบริหารงาน 

 การท่ีจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากรท่ีเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ

ทางการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลท างานด้วยความ

กระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจ หรือมีขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของแต่

ละคน คนท่ีมีความรู้ความสามารถสูง รวมท้ังมีอุปกรณ์ เคร่ืองใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่า

ผลงานท่ีได้รับจะมคีุณภาพและปริมาณสูงสุดดังท่ีคาดหวังไว้ ขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมีความส าคัญต่อการ

ท างาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้บุคคลมีระเบียบ

วนิัย ยอมรับและปฏบัิตติามกฎกตกิาขององคก์าร มีความคิดท่ีจะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแต่ละต าแหน่งก็มีขวัญและก าลังใจท่ีแตกต่างกัน ขวัญและก าลังใจเป็นพลังท่ี

จะผลักดันให้คนท างานด้วยความกระตอืรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปัจจุบัน พนักงานสถาบันการบินพลเรือนมีภาระ

งานท่ีเพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระงาน ท าให้มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น ท างานไม่ทันเวลา ขาด

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของตนเอง ขาดการท างานเป็นทีม ขาดความใส่ใจในการท างาน ขาด

ความกระตอืรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายในองค์การ ขาดขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ใน

ทุก ๆ องค์การธุรกิจจึงได้มีการหาวิธีการต่าง ๆ และหากลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเองให้มี

ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ เพื่อให้มีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามท่ีองค์การได้คาดหวัง แต่หากองค์กรใดไม่มี

การสร้างแรงจูงใจและสนองความต้องการของบุคลากรจนไม่สามารถท าให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถของตนเพื่อ

องคก์าร องคก์ารนัน้ก็จะมีข้อเสียเปรียบในการแขง่ขันและเป็นการยากที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ดี จึงสามารถ

กล่าวได้ว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ย่อมเป็นผลมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย

ส าคัญ ในทางกลับกันหากพนักงานขาดความตัง้ใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ส่งผลตอ่การท างานอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหากต่อองค์การไม่ว่าจะเป็นแง่ของผลผลิตขององค์การหรือการพัฒนาองค์การ

เป็นต้น 
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 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญและสนใจใคร่ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนโดยสนใจศึกษาไปถึงรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร และผลท่ีได้จาก

การศึกษาดังกล่าว จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานและจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท่ีจะได้ทราบถึงระดับความส าคัญของแต่ละ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในด้าน

ทรัพยากรมนุษยต์อ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิานของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

สมมุติฐาน 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกตา่งที่มผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน

แตกตา่ง 

 2. การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพล

เรือน 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของ

พนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

1. ด้านลักษณะของงาน 

2.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

3.ด้านสภาพการท างาน 

4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

5. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ 

6. ด้านลักษณะค่าตอบแทน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศกึษา 

5. ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้ 

6. รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

การปฏิบัติงานของพนักงาน  

- ด้านความสามารถหลัก 

- ด้านความสามารถในการจัดการ 

- ด้านความสามารถในการท างาน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน  มจี านวน 122 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

 ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้มาจากการค านวณหาขนาดของ

กลุ่มตัวอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีคา่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอยา่งเท่ากับร้อยละ 5 จะได้กลุ่ม

ตัวอยา่งจ านวน 94 คน  

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling)  ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลในภาคสนาม 

(Field Data Collection) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  Sampling) เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปท าการจัดเก็บข้อมูลจาก

พนักงานสถาบันการบินพลเรือน  จ านวน 94 คนท่ีได้ค านวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95  

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัด

ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนเป็นการสร้างแบบสอบถาม

แบบ Likerst  Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic)เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติ ท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ 

(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean) 

 ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่างของ

ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัยสว่นบุคคลของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้

5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 

 2. การปฏบัิตงิานของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านความสามารถหลัก 
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อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการท างาน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 และมี

ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการ อยูใ่นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.2 ตามล าดับ 

 3 การวเิคราะห์ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน 

 กลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านลักษณะการ

ได้รับการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ย 3.70  รองลง คือ ด้านสภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน

ลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.21 

 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางที ่1 สรุปผลการการทดสอบสมมุติฐาน 

ตัวแปร ค่า Sig ผลทดสอบสมมตฐิาน 

เพศ 0.528 ไมม่ผีล 

อายุ 0.930 ไมม่ผีล 

สถานภาพ 0.758 ไมม่ผีล 

ระดับการศกึษา 0.026 มผีล 

ระยะเวลาในการท างานในองค์กร 0.654 ไมม่ผีล 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 0.046 ไมม่ผีล 

การปฏบัิตงิานของพนักงาน   

ด้านความสามารถหลัก 0.523 ไมม่ผีล 

ด้านความสามารถในการจดัการ 0.302 ไมม่ผีล 

ด้านความสามารถในการท างาน 0.000 มผีล 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ

ปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

ในดา้นภาพรวม มคี่า Sig. เท่ากับ 0.528 ซึ่งมากกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือเพศแตกตา่งกันมผีล

ตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05  

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการ

บินพลเรือนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.93 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก และ

ปฏเิสธสมมติฐานรอง  แสดงว่าอายุแตกต่างกันมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการ

บินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกันมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบัน

การบินพลเรือนแตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง  แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

สถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

สถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

ระดับการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่าระดับการศึกษา

แตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.654 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ

ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่ารายได้เฉลี่ย

ตอ่เดอืนแตกตา่งมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 7 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

สถาบันการบินพลเรือน 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏบัิตงิานของพนักงานในด้านความสามารถหลักกับขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.523 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักไม่มีผลต่อขวัญและก าลังใจใน

การปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏบัิตงิานของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการกับขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมากกว่าระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการไม่มีผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏบัิตงิานของพนักงานในด้านความสามารถในการท างานกับขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน
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ความสามารถในการท างานมีผลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง   

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ในการวิจัยครัง้นี้ สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 1.  ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจากมีความกระตอืรือร้น เอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานส าเร็จ

เป็นไปตามท่ีคาดหวัง และท าให้มีความรู้สึกท่ีดี และมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความ

เจริญเติบโตขององค์การในการด าเนินกิจการ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการชี้แจงต่อพนักงานสถาบันการบินพล

เรือน ถึงเร่ือง ท าให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ท่ีมีความกระตือรือร้น เอา ใจใส่ในหน้าท่ีการงาน มีความ

รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานส าเร็จเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และท าให้มีความรู้สกึที่ดีต่อความมั่นคงของ

ในการท างาน จึงท าให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้ให้พนักงาน

สถาบันการบินพลเรือน มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นการสร้างขวัญ

และก าลังใจให้กับพนักงานสถาบันการบินพลเรือน อยู่ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจากการท่ีผู้บริหารให้ความส าคัญจึงท าให้

พนักงานสถาบันการบินพลเรือน เกิดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของชาญเดช วีระกุล (2553) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรสังกัดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิภูมภิาคท่ี 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)  การศึกษาวิจัยในคร้ัง

นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 5 และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 5 จ านวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้การยอมรับนั บถือ ด้านโอกาส 

ความก้าวหนา้ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้าน

ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมการท างาน และด้านความรู้สึกมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

สถานภาพการสมรส ต าแหน่ง และระยะเวลาการรับราชการ  ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านลักษณะงาน 

ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความรู้สึกมั่นคงในการท างาน ด้านการปฏิบัติงานมี

ความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และด้านผลตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล ส าหรับขวัญในการ

ปฏบัิตงิานในภาพรวมพบวา่อยู่ในระดับมากเช่นกัน  

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามคิดเห็นต่อ การปฏบัิตงิานของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35เนื่องจากหน้าท่ีของสังคม เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลับกลุ่ม

สังคม หน้าท่ีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู สีนิล (2552 ) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดท าใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากร เพื่อพัฒนารวมท้ังการ

ทดลองและประเมินแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณศีกึษาโรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดท าใหม่ โรงเรียนวัด

ศรีภวังค์ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบบันทึกการบรรยาย แบบสอบถาม แบบบันทึก การสนทนา

กลุ่ม คู่มือแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ โรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสัมภาษณ์ เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร หลักฐานท่ีปรากฏ การรับฟังการบรรยาย การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การ

สัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 

ขาดครู ขาดสื่อสิง่อ านวย ความสะดวก ขาดการบริหารท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะมผีลท าให้การปฏบัิตงิานไม่มปีระสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อระบบการท างาน โรงเรียนจึงมีความต้องการ

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเหมาะสม และผลจากการพัฒนาแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แนวทางซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 

เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ 2) ด าเนินการ เช่น การสร้างสัมพันธภาพอันดี การจัด

สิ่งแวดลอ้มในการท างาน 3) การตดิตามและประเมินผล ผลการทดลองแนวทาง พบว่า แนวทางท่ีพัฒนาขึ้นสามารถ

น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น ในระดับมาก 

 3. ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน

แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เนื่องจากความเป็นมนุษย์  ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเหตุจาก

เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เหลา่นีม้สี่วนเสริมสร้างให้ความคิดของแต่ละบุคคลแตกต่าง

กัน  ผู้น าต้องรู้จักวิธีผสมผสานความคิดท่ีแตกต่างกันให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การให้

มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  พบว่าการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่บุคลากรและครูท่ีมี เพศและประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานแตกตา่งกัน มขีวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน บุคลากรและครูท่ีมีอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ในด้านความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกพึงพอใจ ด้านความรู้สึก

ประสบความส าเร็จ ด้านความรู้สึกในหน่วยงาน ประเภทโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานอยู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 ในดา้นความรู้สกึประสบผลส าเร็จ 

 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพล

เรือนแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท าให้ความรู้สึกโดยรวมจากการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ความพอใจเกี่ยวกับรายได้ ปริมาณของงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้

ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจในหน้าท่ี องค์การเป็นท่ียอมรับจากสังคมภายนอก

ผู้ปฏิบัติงานจะพอใจในหน้าท่ีการเงินท่ีปฏิบัติเป็นอย่างมาก  และผลงานท่ีเกิดจากการกระท าด้วยใจรักจะดีและมี

คุณค่ากว่าผลงานท่ีปฏิบัติโดยไม่ชอบและพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2  พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วน

บุคลากรท่ีมีอายุ สถานภาพ ภูมิล าเนาเดิม ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานและรายได้ตา่งกัน มขีวัญและก าลังใจ

ในการปฏบัิตงิานแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งงานวจิัยช้ินนีพ้บวา่บุคลากรท่ีมีภูมิล าเนาเดิมอยู่
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ในจังหวัดสงขลามีขวัญก าลังใจสูงกว่าบุคลากรท่ีมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตู ลและ

จังหวัดอื่น ๆ 

 5. ปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกันมี

ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 เนื่องจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบความพอใจในงานท่ีปฏบัิต ิ คือลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ ระบบค่าตอบแทนสภาพ

การงานปฏิบัติงาน นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์การความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท้ังสิ้น ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี คงดี (2556) ได้ศึกษา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  พบว่าสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอกีว่าตัวแปร

ตน้ทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และต าแหน่งไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง

ปฏเิสธสมมติฐานของตัวแปรตน้ คือเพศ อายุ ต าแหนง่ และประสบการณ์ 

 6. การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสถาบันการบินพล

เรือน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับต่ าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์  การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค 2. 

ศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพยาบาลตามปัจจัยภูมหิลัง กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาเป็นบุลากร

ทางการพยาบาลท่ีเป็นพยาบาลวิชาชพี และพยาบาลเทคนิค จ านวน 162 คน โดยการสุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันภูมิอยา่ง

เป็นสัดส่วนจากประชากรท้ังหมด จ านวน 274 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจ 

3 ด้าน คือ ด้านความตอ้งการความส าเร็จ ความตอ้งการความผูกพัน และความต้องการอ านาจ โดยมีคา่ความเช่ือมั่น

เท่ากับ .94 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1.พยาบาลศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์

ส่วนมากมีแรงจูงใจในการท างานระดับปานกลาง 2.การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลตาม

ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งในการปฏิบัติงานปัจจุบัน (พยาบาลประจ าการ หรือหัวหน้าตึก/ผู้ตรวจการ) 

สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ในการท างาน ระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์ สถานท่ีปฏิบัติงาน ประสบการณ์ท่ี

ได้รับการฝึก อบรมเฉพาะทาง และรายได้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.พยาบาลท่ีมี

ต าแหน่งปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพมีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลเทคนิคอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.พยาบาลท่ี

ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลท่ีส าเร็จ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5.พยาบาลท่ีมีภูมลิ าเนาในสถานท่ีปฏบัิตงิาน มีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความ

ผูกพันและด้านความตอ้งการอ านาจสูงกวา พยาบาลท่ีมีภูมิล าเนานอกสถานท่ีปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

535 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนได้แก่ 

 1. ควรเพิ่มเร่ืองเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการท างาน เป็นการพิสูจน์

ความสามารถของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เป็นหลัก หากพนักงานท างานดี ก็จะได้รับการพิจารณาให้ท างาน

ท่ีตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึน้ แตข่ณะเดียวกัน พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ก็ต้องใช้ความสามารถ

ท่ีมีท างานไมใ่ห้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึน้ตามต าแหน่งงาน และอาจจะถูกคาดหวังจากหัวหน้ามากขึ้นเช่นกัน 

ดังนั้น คนท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะท าให้เรารู้สึกล้มเหลวใน

การท างานได้ หากไมส่ามารถรับมอืกับภาระในการท างานในต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

 2. ควรเพิ่มเร่ืองด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้

มคีวามเหมาะสมยุติธรรม  โดยเป็นท่ียอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด  

 3. ควรเพิ่มเร่ืองด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามหลักธรรมาภบิาล 

 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ตอ่ไป ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1 ควรมกีารศึกษาปัจจัยตา่ง ๆ ท่ีจะส่งผลให้บุคลากรมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ความจงรักภักดีต่อ

องคก์ร คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร  ความผูกพันตอ่องค์กร ซึ่งผลท่ีได้ จะเป็นแนวทางให้หนว่ยงานท าการ

ปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหลา่นั้นเพื่อสง่เสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตในการท างานและมี

ความผูกพันต่อองคก์รมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป 

 2 ควรมีการศึกษา แนวทางหรือการด าเนินการจากฝ่ายบริหารในการเพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ  และผลท่ีได้ จะช่วยให้หน่วยงาน

ทราบว่าในปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ

ปฏบัิตงิานให้กับบุคลากรให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. วศิน  พรหม

พทัิกษก์ุล ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการงานวจิัยท่ีให้ความช่วยเหลอืแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ก าลังใจ

ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี้ 
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ความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของนาย

ช่างบ ารุงรกัษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Human resources management relationship to performance in the operation 

of aircraft maintenance mechanic boss. In Bangkok. 

อาทิตย์  หิมารัตน์1 อิทธินันท์  ซอหะซัน1 และบุญชาญ  ผ่านสุวรรณ1* 

Arthit Himarat1  Eitinan Sowhasun1 and Boonchan Phansuwan1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มวีัตถุประสงค์ในการศกึษา  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของนาย

ชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร จ านวนตาม

ประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของนายช่าง

บ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ

ประสิทธิภาพของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล ใชก้ารทดสอบ t-test ,F-test ส่วนความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิต ิสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ จ านวน 150 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 76.7 อายุ 18-28 ปี ร้อยละ 74.7 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 80  

ระดับการศึกษา มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า รอ้ยละ 64.7 ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติการ ร้อยละ 

89.3 ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 76 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.3  ด้าน

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.84 และปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน 

ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.91 

 ผลการทดสอบข้อสมมุฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนาย

ชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05ปัจจัยด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ความสัมพันธ์ 

                                                 
1 สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
1 Civil Aviation Training Center (Bangkok) 1032/355 Phaholyothin Road Chomphon Jatujak Bangkok 10900 

*Corresponding author : pairustvong@hotmail.com 
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Abstracts 

 The study of relationship management, human resources, operational efficiency of aircraft maintenance 

engineer. In Bangkok The objective of the study To evaluate the performance of the aircraft maintenance 

technician. In Bangkok Compare the performance of personnel. According to the Population To study human 

resource management that affect the performance of the aircraft maintenance technician. In Bangkok and the 

relationship of human resource management on the performance of the aircraft maintenance technician. In 

Bangkok 

 The population in this study is aircraft maintenance engineer. Total of 150 people were used to collect 

data was a questionnaire survey by frequency, percentage, mean, standard deviation. The analysis to test the 

hypothesis, each follows. Analysis of the relationship between personal factors used to test t-test, F-test of 

relationship management, human resources, operational efficiency of aircraft maintenance engineer. In Bangkok 

using statistical correlation coefficient of Pearson. 

 The results of the sample respondents in this study, 150 subjects were mostly female, aged 18-28 

years, 76.7 percent, 74.7 percent were married, 80 percent single-level education. High school / vocational 

certificate or equivalent, 64.7 percent of jobs today. The turnout of 89.3 percent, the amount of time you work 

less than one year, 76 percent of monthly income 10001-20000 baht 47.3 percent of human resource 

management. The key lies in the high level. The average level of 3.84, and performance factors. The key lies in 

the high level. The average level of 3.91 

 The test results showed that the moon base personnel status, level of education. Current Position How 

long you work Monthly income differences affect the performance of the personnel in the performance of the 

aircraft maintenance technician. Bangkok different levels of statistical significance. 0:05 aspects of human 

resource management. In relationship The performance of the personnel in the performance of the aircraft 

maintenance technician. In Bangkok The significance level of 0.05 by the moderate positive relationship. 

Keywords: Human Resource Management, Performance, Relationships 

ความส าคัญและความเป็นมาของการศึกษา 

 ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันอย่างมากมาย 

เพื่อให้เกิดความมั่งคงและประสบความส าเร็จในด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ ความพร้อมจึงเป็น

เร่ืองส าคัญ องคก์รเป็นหน่ึงในความพร้อมท่ีจะสามารถชว่งชิงความได้เปรียบเทียบทางด้านการแข่งขันองค์กรเป็นการ

รวมกลุม่กันของบุคลคลกลุ่มหน่ึง เป็นการอ านวยให้การด าเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการบริหาร

และการจัดการ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จที่ตอ้งไว้ 

 องคก์รท่ีมีความสามารถและโอกาสแข่งขันได้น้ัน ต้องมีการจัดการและการบริหารท่ีดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ภายในองค์กรต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อการจัดการและการบริหารงานอย่างมีระบบ การจัดการ

ทรัพยากรถือวา่มีความส าคัญยิ่งในองค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มทัีกษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถ เป็น

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ซึ่งล้วงเกิดจากความรู้และทักษะความช านาญท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรท้ังสิ้น 
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ทรัพยากรบุคลากรจึงมีค่าต่อการบริหารและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ธุระกิจประสบความส าเร็จ  การสร้างคุณค่าของ

ทรัพยากรบุคลากรให้เกิดประโยช์สูงสุดต่อองค์กร หากขาดความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากรจะไม่สามารถบรรลุ

ความส าเร็จได้ การท่ีจะมีทรัพยากรบุคลากรในองค์กรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความช านาญได้ ต้องมีการ

พัฒนาเพื่อให้เกิด ความรู้ ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีทัศนคติท่ีดีและความพึงพอใจในงาน 

ความรักและความผูกผันต่อองค์กร คุณลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทรัพยากรท่ีก่อให้เกิด

ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีต้องการของทุกองค์กร 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์เป็นการบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร เน้นการบริหารการจัดการภายในองค์กร 

เร่ิมตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร การอบรมพัฒนา การจัดค่าตอบแทน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ไม่เพียงเน้นการคัดสรร

บุคลากร ในองค์กรเท่านั้น แต่จะเน้นท่ีกลยุทธ์(Strategy)ของหน้าท่ีต่าง ๆ โดยปรับกลยุทธ์ของหน้าท่ีเหล่านั้นให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ

องค์กรด้วย การจัดการทรัพยากรมนุย์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะต้องปรับตัวและปฏิบัติตามเพื่ อให้สอดคล้องกับแนว

ทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ท่ีผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน และรวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการด าเนนิธุรกิจขององค์กรในระยะยาว(ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:2) 

 การท างานมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดการทรัพยากรท่ีในองค์กรท่ีดี ก็จะท าให้เกิดประสิทธภาพท้ังด้านการ

ท างาน และองคก์ร การท างานมีประสิทธิภาพเป็นการท างานตามบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  วิธีการง่าย รวดเร็ว และมี

คุณภาพ เมื่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรท่ีสามารถให้บุคลากรมี “สมรรถนะ” หรือ “ขีดระดับความสามารถ”

(Competency) คือมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute)และพฤติกรรม(Behavior)ของคน

นัน้ ซึ่งประกอบกันท าให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพในการท างาน((ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:352) 

 ในปัจจุบัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดบุคลากร ท าให้ในปัจจุบันมี

สถานศึกษาจ านวนมากมีการเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน แต่ในปัจจุบันหลักสูตรและสถาบันการ

ฝึกอบรมด้านการบินท่ีกรมการบินพลเรือนให้รับรอง มีเพียง 9 สถาบัน ซึ่งสถาบันการบินเป็นหนึ่งในสถาบันท่ีได้รับ

การรับรอง ท าให้ในปัจจุบันมีหลายสถานศึกษาที่พยายามพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเท่ากับหลักสูตร อนุปริญญา สาขา

นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนของสถาบันการบินพลเรือน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเพียง

ล าพังย่อมเกิดขอ้จ ากัดในดา้นตา่ง ๆ ในปัจจุบันการมสี่วนร่วมเป็นการสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลแต่ละ

คน โดยนวัตกรรมของสังคมท่ีเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะเกิดขึน้ใหม่ในอนาคต เป็นผลงานจากแนวคิดของการ

มีส่วนร่วมเกือบท้ังสิ้น นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมยังช่วยยกระดับแรงจูงใจ (Motivation) การสร้างข้อผูกพันของการ

เปลี่ยนแปลง (Commitment to Change) การให้ความร่วมมือ (Co-Operation) และคุณภาพของการตัดสินใจอีกด้วย 

(ศุภวัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง. 2552) ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าควรท่ีจะมีการน าเอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมเข้ามาเข้ามาใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร โดยการใชมุ้มมองของนักศึกษาที่จบไปท างานและมีประสบการณ์สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพว่า

มีสิ่งใดท่ีขาด การใช้มุมมองของสถานประกอบการว่าคาดหวังสิ่งใดจากบุคคลท่ีต้องการท างานในต าแหน่งช่าง

บ ารุงรักษาอากาศ 

 เมื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป็นปัจจัยท่ีมีผลประสิทธิภาพต่อการท างานเพื่อให้ได้คุณภาพ 

และมาตรฐาน ในการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเลือกศึกษา ความสัมพันธ์

ของการจัดการทรัพยากรมนุษยต์อ่ประสิทธิภาพ ในการท างานของ บุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานอย่างไร  
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และเพื่อเป็นแนวทาง การสง่เสริมด าเนินธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยต์อ่ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรขององค์กร นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างาน 

รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานว่าปัจจัยใดมี

ผลมากท่ีสุด ท้ังนี้คาดว่าผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะมีประโยชน์ และข้อมูลท่ีมีคุณค่า สามารถน าข้อมู ลของผลการ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนน าไปเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการบริหาร การ

จัดการทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรในระยะยาว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของนายชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร จ านวนตามประชากรศาสตร์  

 3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับประสิทธิภาพของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1 บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่เดอืน ระดับตา่งกัน มปีระสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคคล

กรแตกต่างกันตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 

 2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์กับ ประสิทธิภาพในปฏบัิตงิานของบุคลากร  

ขอบเขตของการศึกษา 

 1 ด้านเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นหาแนวคิดทางด้านการจัดการ 

ทรัพยากร มนุษย ์เพื่อส่งเสริมด าเนนิธุรกิจในระยะแบบยั่งยืนโดยศึกษา ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของนายชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังในส่วนของวัตถุประสงค์ 

หลักการ เหตุผล เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการ เพ่ือ น ามาก าหนดแนวทางการศกึษา ความสัมพันธ์ของการจัดการ

ทรัพยากรตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของ นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีถือว่าเป็นการ

วัดประสิทธิภาพในดา้นการจัดการทัรพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพตอ่การท างาน  

 2 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรท่ีมีอายุ 18-60 ปี ท่ี ท างาน อยู่

นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ๆ ท าการวจิัย ท าการศึกษา ฝ่ายบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4 ขอบเขตระยะเวลาโดยระยะเวลา รวม เดอืนตุลาคม 2560 เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1 ได้รับทราบถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพในการท างานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2 ได้รับทราบถึงการจัดการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพให้การท างานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3 ได้รับทราบถึงปัจจัยท่ีผล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพต่อการท างาน  ของ นายช่าง

บ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4 ได้รับทราบถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ที่มตีอ่ประสิทธิภาพในการท างานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุงาน 

- สถานะภาพ 

- ระดับการศกึษา 

- ต าแหนง่งานในปัจจุบัน 

- ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 

- รายได้ตอ่เดอืน 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- การสรรหา และ คัดเลอืก 

- การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมและ

พัฒนา 

- การประเมินและสนับสนุนในการท างาน 

- การให้รางวัล 

- การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากร

มนุษย ์

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ปัจจัยตัวป้อน(Input) 

- ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

(Man) 

- วัตถุดบิ (Raw material) 

- เครื่องจักร(Machines) 

กระบวนการผลิต( Process) 

- การท างานมาตรฐาน 

- ลดการสูญเสียค่าใช้จ่าย ด้าน

ตน้ทุน 

- ลดเวลาในการสูญเสียการแก้ไข

งาน 

ผลิตผล (Output) 

 - ผลิตภัณฑ ์มีคุณภาพ 

 - ส่งมอบงานให้ลูกค้า ทัน รวดเร็ว 

มคีุณภาพ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน เน่ืองจากเป็นจ านวนประชากรท่ีทราบแน่นอน  ดังนั้นการศึกษาการวิจัยคร้ัง ผู้วิจัย

ด้านค านวณวธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง โดยใชสู้ตร Taro Yamane 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็น

แบบสอบถามชนดิปลายปิด(Close Form) แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดังนี้ 

 ส าหรับเครื่องมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาการวจิัยคร้ังเป็น แบบสอบถามซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพในการท างานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานะภาพ , 

การศึกษา , รายได้ต่อเดอืน , ระยะเวลาที่ท่านปฏบัิตงิานและต าแหนง่งานปัจจุบัน  

 ส่วนท่ี 2 ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ลักษณะแบบสอบถาม

ปลายปิด (Close ended Question) ให้เลอืกค าตอบ ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นค าถามในแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัด

ข้อมูลอันตรภาพช้ัน (Interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 การก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

  คะแนนเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 

  1.00-1.80  ระดับความคดิเห็น ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

  1.81-2.60  ระดับความคดิเห็น ไมเ่ห็นดว้ย 

  2.61-3.40  ระดับความคดิเห็น  แนใ่จ 

  3.41-4.20  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ย 

  4.21-5.00  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลและวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใชว้ธีิทางสถิตท่ีิน ามาใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปวเิคราะห์โดยใชค้่าความถี่ และร้อยละ 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน และความพึงพอใจในการท างานวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ t-test F-test และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

สรุปผลการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับท่ี 1 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัว

ป้อนเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 4 และผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพ

การท างาน ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.91 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร จ านวนตามประชากรศาสตร์ นายช่าง

บ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ จ านวน 150 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 76.7 อายุ 18-28 ปี ร้อยละ 74.7 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 80  

ระดับการศกึษา มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า รอ้ยละ 64.7 ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติการ ร้อยละ 

89.3  ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ต่ ากว่า 1 ปี รอ้ยละ 76 รายได้ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.3  

 สถานะภาพแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ใน

เขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

สถานะภาพ สมรส มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานะภาพ โสด 

 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือ

เทียบเท่า  

 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า  

 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยประสิทธิภาพการท างานแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีปัจจัยประสิทธิภาพการ

ท างาน นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่มรีะดับการศกึษา อนุปริญญา/ปวส. หรอืเทียบเท่า  

 ต าแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยผลลัพธ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  

 ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิานแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ี
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มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 1 ป ีถึง 2 ปี มปัีจจัยตัวป้อน มากกวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 

1 ปี  กลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยตัวป้อน นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลา

ท่ีท่านปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่า

กลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 1 ป ีถึง 2 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

มปัีจจัยตัวป้อน นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 2 ปี ถึง 3 ปี  

 ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิานแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

กลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 1 ป ีถึง 2 ปี มปัีจจัยกระบวนการผลิต น้อยกวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลา

ท่ีท่านปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 1 ปี  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน 2 ปี ถึง 3 ปี มีปัจจัยกระบวนการผลิต  

นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ต่ ากว่า 1 ปี  กลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ตั้งแต่ 3 

ปีขึน้ไป มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ต่ ากว่า 1 ปี  

 ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิานแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยผลลัพธ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ี

มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ตั้งแต่ 3 ปีขึน้ไป มปัีจจัยผลลัพธ์ นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน ต่ า

กว่า 1 ป ี 

 ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิานแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05   กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน 1 ปี ถึง 2 ปี มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มี

ปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 1 ปี  กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ี

ท่านปฏิบัติงาน 1 ปี ถึง 2 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการ

ท างาน นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่มรีะยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน 2 ปี ถึง 3 ปี  

 รายได้ตอ่เดอืนแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยตัวป้อนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อ

เดือน 20,001 - 30,000  บาท มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยตัวป้อน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 

10,001 - 20,000 บาท 

 รายได้ตอ่เดอืนแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 

10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000  บาท มีปัจจัยกระบวนการผลิต น้อยกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัย

กระบวนการผลิต น้อยกวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ตอ่เดอืน ต่ ากวา่ 10,000 บาท 

 รายได้ตอ่เดอืนแตกตา่งกันมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศ

ยาน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
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 รายได้ตอ่เดอืนแตกตา่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 

ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง ปัจจัยประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี

รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีปัจจัยประสิทธิภาพ

การท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10 ,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 

30,001บาท ขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่ า 10,000 บาท

กลุ่มตัวอยา่งที่มรีายได้ตอ่เดอืน 30,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้

ตอ่เดอืน 10,001 - 20,000 บาท บุคลากรท่ีมี สถานะภาพ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีท่าน

ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษา

อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของนาย

ชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับท่ี 1 ค่า

ความส าคัญอยูใ่นระดับมากที่สุด ที่ระดับคา่เฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ี

ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการท างานเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับท่ี 4 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.67 การ

ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับท่ี 5 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และ

ผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.84 

 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของนายช่าง

บ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ปัจจัยดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของนาย

ชา่งบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกใน

ระดับปานกลาง 

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับท่ี 1 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับ

มาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัย

ตัวป้อนเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4 และผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัย

ประสิทธิภาพการท างาน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.91  เนื่องจากการท างานให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ

ท างานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิค

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนการท างานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรท้ังหลายต่างก็มี

ความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยู่ท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสจ๊วต 

(Stewart. 1983 : 11) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีแนวโน้มของประสิทธิภาพ
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ของการปฏิบัติงานลดต่ าลง ดังนี้ ปริมาณงาน (Quantity of work) โดยวิเคราะห์ว่าปริมาณงานท่ีบุคลากรสามารถท า

ได้เทียบค่าเฉลี่ยของหน่วยงานน้ัน ๆ บุคลากรท างานชา้หรอืไม่ ท างานแล้วเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ คุณภาพงาน 

(Quality of work) วิเคราะห์ว่าผลงานท่ีปฏิบัติหรือผลิตออกมาเหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ การขาดงาน 

(Absenteeism) วเิคราะห์ว่าบุคลากรมีนิสัยขาดงานหรือไม่ การขาดงานมีใบรับรองแพทย์หรือไม่ ใบรับรองแพทย์ท่ีใช้

เป็นของจรงิหรือไม ่การขาดงานตรงกับเทศกาลหรือกิจกรรมพเิศษ เช่น งานกีฬา การหยุดประจ าปีต่อเนื่อง ฯลฯ การ

บิดเบือนข้อมูล (Information distortion) บุคลากรพยายามจะบอกแต่ข้อมูลข่าวสารท่ีดีหรือเกิดประโยชน์แต่เพิกเฉย

หรือท าโทษคนท่ีให้ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ดีกับเขา การตัดสินใจช้า (Slow decision) บุคลากรพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะ

ตัดสนิใจหรือไม่ 

 2. บุคลากรท่ีมี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อ

เดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด

เพราะบุคคลคือหมูค่ณะที่รวมตัวกันเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการท างาน หรือด าเนินงานต่าง ๆ 

สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุม

บุคคลระดับสูง กลาง และล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการท างานท้ังหมด ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับ

คุณลักษณะและคุณสมบัตท่ีิพึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถ

พื้นฐาน ความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ความเป็นผู้น า ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะ

ด้านการบริหารจัดการ เจตคต ิค่านยิมท่ีพึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยน

ให้สอดคลอ้งกับนโยบาย และแผนการด าเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อินทรัตน์

รังษี (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลี่มีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กรณีศึกษา :

ธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่ายอาหารสัตวช์นิเม็ด (สุนัขและแมว) ท่ีทุรกิจกับคลินิกรักษ์สัตว์  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.71  เพศชายร้อยละ44.29 และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และพบว่า

พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนในแต่ละด้านนั้น พนักงานมี

ระดับความคดิเห็นอยูใ่นเกณฑ์มากท้ังหมด หากพิจารณาค่าเฉลี่ยความคดิเห็นของพนักงาน พบวา่ ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ภายในอค์การมีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ดา้นความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

ด้านนโยบายองค์การ,ด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน

งบประมาณในการพัฒนาทรัพยามนุษยต์ามล าดับ 

 3. ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับท่ี 1 ค่า

ความส าคัญอยูใ่นระดับมากที่สุด ที่ระดับคา่เฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ี

ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการท างานเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับท่ี 4 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.67 การ

ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับท่ี 5 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และ

ผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.84 

เนื่องจาก ด้านบุคลากรหรือบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร บุคคลต้องมีประสิทธิภาพใน

การท างานดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวบุคคลท่ีจ าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ ปรัชญาและ

อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ความตอ้งการ ค่านยิม เป้าประสงค์ของชีวิตและหารท างาน การส ารวจตนเอง ความสามารถ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

547 

ในการพิชิตอุปสรรคในการท างาน และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น  กระบวนการขององค์กร เป็น

องคป์ระกอบส าคัญล าดับสองต่อจากองค์ประกอบ ด้านบุคคล กระบวนการท่ีส าคัญขององค์กร คือ การด าเนินงาน

ท้ังหมดท่ีจะท าให้เกิดการผลิต และการบริการท่ีน่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การท่ีเอื้อต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ การจัดโครงสร้างงานขององค์กร การวางแผน การจัดองค์กรในด้านบุคลากร การ

สร้างแรงจูงใจในการท างาน การควบคุมคุณภาพการท างาน และการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง รัศมีแสงทอง ( 2557) ศึกษาเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตขนาดเล็กของไทย ผลการศึกษาพบว่า 1). คุณลักษณะของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีลักษณะเด่นในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ (1) มีวิสัยทัศน์และทักษะในการสื่อสาร (2) มี

ความรู้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักวิธีการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (3) มีความยุติธรรมและมีความชัดเจนใน

เส้นทางอาชีพ(Career-Path) (4) หลักการบริหารงานบุคคลภาวะผู้น าท่ีผู้ประกอบการท่ีดี (5) ต้องมีการวางแผนงาน 

(6) มกีารสร้างความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างหัวหนา้และลูกน้อง (7) มแีนวคิดท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้

ประกอบจะตอ้งมีหลักในการส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความส าคัญในเร่ืองการเตรียมความพร้อมส า

หรัการพัฒนาทรัพยากรณ์ และมีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างมี

ประสิทธิภาพ (8) ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบให้พนักงานในเร่ืองการพัฒนาตนเอง (9) สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่น

ให้ทุกคนในองค์กร และกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (10) ให้โอกาสในการท างาน 2). ส าหรับปัญหาและ

อุปสรรคของการประกอบกจิการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กพบวา่ บุคลากรในองค์กรท้ังระดับผู้บริหาร ระดับสั่งการ

และระดับปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน/บุคลากรมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตาม

แผนงานของภาครัฐและภาคเอกชน/ระบบการสรรหาบุคลากรยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร/ คุณภาพของแรงงานยังไม่

เป็นปตามท่ีต้องการ มีการเข้า-ออกสูง ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน/บุคลากรระดับปฏิบัติและระดับสั่งการขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท / ขาดการให้รางวัลกับพนักงาน เมื่อมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นตาม

เป้าหมาย/ขาดทักษะการสื่อสารระดับหัวหน้า/ลูกน้อง และขาดแคลนเงินุทนในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนรูปแบบขง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กท่ีจะสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาดังท่ีกล่าวมา ผู้

ประกอบจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ ๆ ดังนี้ (1) ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร(Complex) 3). ผู้ประกอบการ

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถหรอืสมรรถนะ(Capacity)เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 4). สร้างบรรยากาศ 

(Climate) ในการท างานให้บุคลากรมีความสุข มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการท างานท่ีท า 5). มีคุณลักษณะพิเศษ

ของผู้ประกอบการ ได้แก่ใฝ่รู้ ยอมรับความเสี่ยง มีความมุง่มั่น (Characteristics of Entrepreneur) 

 4. ปัจจัยดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวก

ในระดับปานกลาง เนื่องจากการท่ีองค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าท่ีขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร 

ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงก าลังคนอย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด มีลักษณะการด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ 

โดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และก าลังคน องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ 

และเทคโนโลยี ท าให้เกิดวิธีการท างานท่ีเหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค และความ

ขัดแยง้นอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี และมีความสุขในการท างาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา 

โมรากุล ( 2555) ศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของบุคลากรตอ่การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนัน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมท้ัง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ 

ท างาน ด้านโอกาสท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ การท างาน ด้าน
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การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการรักษา  ความสมดุลการท างานและ

ชีวิตส่วนตัว ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีได้สร้าง ประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการน าองค์กรของ

ผู้บริหารทุกระดับ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปราย

ผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น สวัสดิการท่ี

หน่วยงานจัดให้ อยู่ ในระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช  ภัฏสวนสุนันทามีความพึง

พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัด ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรท้ัง

มหาวิทยาลัย 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทท างาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุน  การท างานและมี

ส่วนช่วยสง่เสริมบรรยากาศในการท างาน อยู่ในระดับ คะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของผู้บังคับบัญชา/เพื่อน  ร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วย

ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 3. ด้านโอกาสท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน พบวา่ การได้รับการ 

พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น อยู่ในระดับ คะแนนท่ี

มากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน  www.ssru.ac.th (ข) 

เร่ืองของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ต าแหน่งสูงขึ้น 

ท่ีทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบุคลากรอย่างเต็มท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน 

พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อ

พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง อยู่ใน ระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี

ความพงึพอใจมาก ท่ีสุดในเร่ืองของการได้รับการสง่เสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับ

การให้ ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรเองและจัดส่งไป  

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะน าในความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิานของนายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 1. เพื่อนร่วมงานท่ีด ีในการท างานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ และขวนขวายแสวงหาความ

รู้อยูเ่สมอ ท าตัวให้เป็นท่ีรักของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การท่ีเราท าตัวเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีดี ไม่เพียงแต่จะ

ท าให้เราท างานอยา่งมีความสุขเท่านัน้ แตย่ังเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าอกีด้วย การช่วยเหลอืคนอื่นอยู่เสมอ จะท าให้

เราได้รับความชว่ยเหลอืตอบแทน ดังนัน้ เมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพ้นไปได้อยา่งไมย่ากเย็น 

 2. รักษามารยาทในการท างาน การท างานโดยยึดถอืระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะท าให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างราบร่ืน ไร้อุปสรรคในการท างาน การรู้จักมารยาทในการท างาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อื่น แต่ยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เคารพเราด้วย เคารพในความเป็นคนท างานมืออาชีพ รู้ว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท าในท่ี

ท างาน 

 3. สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี บรรยากาศท่ีดใีนการท างาน เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะช่วยให้เรามีความสุขมาก

ขึ้น อีกท้ัง ยังเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีจะท าให้เราเป็นท่ีรักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของ

ความส าเร็จในการท างาน ท าให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของเรา เมื่อมีความสุข ประสิทธิภาพในการ

ท างานก็จะเกดิขึน้อยา่งไมย่ากเย็น 
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 4. มมีนุษยสัมพนัธ์ท่ีดกีับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ท้ังในระดับผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้การท างานมีความราบร่ืนมากขึ้น การไหว้วานใครให้ช่วยเหลือก็ท าได้ง่ายขึ้น เพื่อน

ร่วมงานจะยอมช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจ เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราก็พร้อมท่ีจะช่วยเขา เมื่อคนท างานท่ีอยู่ใน

ออฟฟศิเดียวกันพร้อมท่ีจะชว่ยเหลอืกัน การด าเนนิงานขององคก์รก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธใ์นสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT MODEL OF PRIVATE SCHOOL IN BANGKOK 

เกรียงไกร สุพรรณ1*
 

Kriangkrai Suphan1* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ และ 

3) เพื่อประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการการ

สนทนากลุ่ม ตลอดจนความคิดเห็นสว่นตัวของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 340 คน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยท่ีได้จากสถิติ Factor Analysis 

กับตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือยนืยันความถูกต้องแมน่ย าของงานวจิัย 

 ผลการศกึษาพบวา่ 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า มี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 

ศึกษาสภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา (2) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (3) 

วเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (4) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทิน

การด าเนินงาน เป็นรายปี (5) ก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (6) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ (7) ก าหนดงบประมาณค่าใชจ้่าย วัสดุ อุปกรณ์ (8) ด าเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามก าหนดเวลา

ในแผนปฏบัิตกิาร (9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (11) สร้างเครือข่ายการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และ (12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข 

ระหว่าง การด าเนินการเป็นระยะ ๆ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครมี 3 กระบวน ประกอบด้วย กระบวนการท่ี 1 การศึกษาหา

ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น มี 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1. ศึกษาสภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา ขั้นท่ี 2. ศึกษาสภาพปัญหา

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ขั้นท่ี 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ใน

สถานศกึษา กระบวนการท่ี 2 วางแผนการประชาสัมพันธ์ มี 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 4. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทิน

การด าเนินงาน เป็นรายปี ขั้นท่ี 5. ก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ขั้นท่ี 6. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ ขั้นท่ี 7. ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นท่ี 8. ด าเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตาม

ก าหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ และกระบวนการท่ี 3 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มี 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 9. 

จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ขั้นท่ี 10. จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย ขั้นท่ี 11. สร้างเครือข่ายการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ขั้นท่ี 12. ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง 

การด าเนนิการเป็นระยะ ๆ 3) ประเมนิของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ซึ่งถือวา่แตล่ะด้านมคี่าอยูใ่นระดับสูงน าไปใชไ้ด้ 

ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร  การประชาสัมพันธ์  สถานศกึษาเอกชน 

                                                 
1 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10220  
1 Graduate School, North Bangkok University. Bangkok10220  
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Abstract 

 This study has 3 objectives: 1) to study the composition of the management style of public relations in 

private education. 2 in Bangkok) to develop a model management, public relations, and 3) to assess the 

management style of public relations. The instrument consists of a questionnaire and focus groups. As well as 

personal opinions, targeting school administrators privately. Total of 340 people were analyzed and synthesized 

data to summarize the findings of the statistical Factor Analysis, as well as information obtained from experts. To 

confirm the accuracy of the research. 

 The results showed that: 1) the composition of the management style publicity that has 12 elements: (1) 

study the general context of the school (2) Study of Problems of Public Relations of the Academy (3) analyze the 

problem. and the need to promote educational institutions (4) defines a program / project / activity. Calendar 

operations annually (5) defines an approach to public relations (6) The period for implementation. PR (7) budget 

expenses, materials (8) Operation releases scheduled in the Action Plan (9) supplying materials, equipment used 

in public relations (10) publicity, public relations cover all target groups. (11) to create a network of community 

involvement, and (12) monitoring the implementation of the revised periodically, 2) True. A public relations 

executive found that the management style of public relations in private education. 3 in Bangkok The procedure 

consists of the first to study the information and feedback has 3 stages: Stage 1. Study the general context of 

Stage 2. Study the problems of public education Stage 3. analyze problems. and the need to promote the 

educational process at the second stage is planned to release a 4 Step 4. determine program / project / activity. 

The calendar is the annual Step 5. Step 6. Press the operation timing of the operation. Step 7. Public budget 

expenses, materials Step 8. Operation releases scheduled in the Action Plan. 3 process and the implementation 

of public works has 5 stages: Stage 9. The media supply equipment used in Step 10. Press releases Press 

releases cover all the target group Step 11. To create a network of community involvement Step 12. monitor the 

implementation of the revised periodically 3) estimates of management style publicity that the overall average. 

In most Which each side is at a high level to apply. 

Keywords: Management models, Public relations, Private education institutions 

บทน า 

 ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับบุคคลและหน่วยงาน ตลอดจนงาน

ด้านการศึกษา งานราชการ งานด้านศาสนา และงานสังคมสงเคราะห์ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิง

สร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีและการพัฒนาส่งเสริมความ

เข้าใจท่ีถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดท่ีดี โดยเฉพาะโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม ท าหน้าท่ีให้

การศึกษาอบรมแก่เยาวชน เพื่อให้เป็นผู้มคีวามรู้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพ เป็นสมาชกิที่ดีของสังคม รวมท้ังให้

มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคม งานหลักของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ การสอน การแนะแนว
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การศึกษา และอาชีพ กิจกรรมตา่ง ๆ ของนักเรียนตและบริการของโรงเรียนเพื่อสนองความสนใจ และความต้องการ

อันจ าเป็นของนักเรียน ชุมชน หรือสังคมใกล้โรงเรียนและประเทศชาติ (จันทรานี สงวนนาม. 2551: 5) 

 การบริหารงานโรงเรียนในปัจจุบันน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือร่วมมือและประสานงานกัน

ทุกฝ่ายผู้บริหารนอกจากจะต้องเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถของตน และมีส่วนร่วมในการบริหารแล้ว ยัง

ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนนอกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้วย เพราะชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของ

และอุปถัมภโ์รงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จึงจ าเป็นต้องเป็นกระบวนการสองทางคือ โรงเรียนต้อง

มสี่วนร่วมพัฒนาชุมชน ให้ขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ กับชุมชน ส่วนชุมชนร่วมกันเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนสถาน

การศึกษาในเวลาเดียวกัน (จ าเนยีร พลหาร. 2553: 4) 

 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสารสนเทศ

ตอ่ประชาชนด้วยวิธีติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงาน

องคก์าร สถาบัน จึงไมใ่ชเ่ป็นเพยีงแต่งานประจ าเท่านัน้แต่เป็นงานส าคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ในการสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ทีดีเป็นการสร้าง

ความนิยมให้แก่กลุ่มประชาชนต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสถาบันด้วยวิธีการบอกกล่าวให้ประชาชนได้

ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และสิ่งต่าง ๆ ท่ีองค์กร หรือสถาบันได้ท าลงไป การประชาสัมพันธ์ท่ีดีจ ะมีส่วนช่วย

ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการด าเนินงานขององค์กรสถาบัน (ระภีพรรณ  ร้อยพิลา. 2554: 23) โดยการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในท่ีน้ีหมายถงึกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

อย่างดียิ่งเพราะเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ทราบถึงกิจการของโรงเรียนหรือข่าวสารภายในโรงเรียน (จันทราน ี 

สงวนนาม. 2551: 231) 

 ดังนัน้การประชาสัมพันธ์จึงเป็นภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้าจัดท าดี

จะมีผลดีต่อชื่อเสียง ความนิยมชมชอบ และเกียรติคุณของโรงเรียน และจะต้องให้ความส าคัญมากเท่า ๆ กับ การ

บริหารโรงเรียนด้านอื่นด้วย โดยการบริหารงานประชาสัมพันธ์ท่ีดี จะต้องเร่ิมจากผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าท่ีทุกคนใน

หนว่ยงาน เพราะเมื่อทุกคนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องจะได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีดี เมื่อมีพฤติกรรมท่ีดีแล้วก็จะ

ก่อให้เกิดความสามัคคี และความราบร่ืนในการปฏบัิตงิาน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงไมค่วรละเลยการประชาสัมพันธ์

เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์อันดกีับชุมชน หรือการจูงใจคนในชุมชนให้เห็นถึงประโยชนข์องโรงเรียน อันจะ

น ามาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยเฉพาะธุรกิจการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ท่ีต้องสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน 

อีกท้ังยังต้องแข่งขันกับโรงเรียนของรัฐแทบทุกสังกัด ท่ีได้มีการขยายจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อรองรับจ านวนนักเรียนท่ี

เพิ่มขึ้น ท้ังยังได้รับงบประมาณในการสนับสนุน ในการจัดการสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังต้อง

แข่งขันกันท้ังในดา้น ปริมาณ คุณภาพ ด้านความแตกต่างกันของขนาดพื้นท่ี จ านวนบุคลากรการเงิน คุณภาพในการ

บริหารจัดการ และคุณภาพเชงิวชิาการระหว่างโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชนดว้ยกัน มีผลท าให้โรงเรียน

เอกชนท่ีมีขนาดเล็ก หรือท่ีด้วยคุณภาพปรับตัวไม่ทัน ต้องประสบปัญหาขาดทุน และล้มเลิกไปในท่ีสุด เมื่อการ

ประชาสัมพันธ์มีความส าคัญตอ่การด าเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะในยุคภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสังคมท่ีมีการ

แข่งขันทางด้านสื่อและเทคโนโลยี ในแต่ละโรงเรียนดังท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบรูปแบบ

การบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์

เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และตาม

ประเภทของการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจะท าการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผล

การศึกษาจะชว่ยให้ได้ขอ้สนเทศท่ีเป็นประโยชนต์อ่การใชส้ื่อและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ีเหมาะสม และ
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ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและช่วยให้โรงเรียนกับชุมชนสมารถเกิด

ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมอืในการจัดการศึกษาต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

เหมาะสม 

ความส าคัญของงานวิจัย 

 1. ผลการวิจัยคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและปัญหาของการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ผลการวจิัยคร้ังน้ีได้รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด้จริง 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ตัวแปร

องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการจัดการศกึษา 2) แนวคิดการประชาสัมพันธ์ 3) สถานศึกษาเอกชน 

 รูปแบบท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ

ผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยท้ังหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติ Factor Analysis ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จ านวน 5 คน  และขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 9 คน 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจัยคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 1 ป ี6 เดือน 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประชาสัมพันธ์ 

 การศึกษา แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ มีนักวิชาการได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ ไวห้ลายท่าน พอสรุปเป็นแนวคิดได้ดังน้ี  
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 วิจิตร อาวะกุล (2554 : 3) กล่าวว่า การบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายนั้น การ

ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการท่ีต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาและตลอดไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับ

ประชาชน และเสถียรภาพความมั่นคงของสถาบัน  

 สุเทพ ทองประดิษฐ์ (2554 : 139-141) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ใน

โรงเรียน ดังนี้  

 1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่ครูอาจารย์ โดยอาศัยแผนการประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียนประสานงาน  

 2. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบันและครู  

 3. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  

 4. จัดตัง้สมาคมผู้ปกครองและครู ให้เป็นศูนย์ประสานงานในไมตรีสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู  

 5. สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หรอืประชาชนท่ัวไปในทอ้งถิ่น  

 6. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการนักเรียน มีสิ่งพิมพ์เอกสารของโรงเรียน การกระจายข่าวทางสื่อมวลชน จัด

อุปกรณโ์สตทัศนศกึษา และการให้บริการพิเศษของโรงเรียน  

 7. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของโรงเรียน  

 ประไพพรรณ เวชรักษ์ (2552 : 13) ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารควรแบ่งเวลาและให้ความส าคัญกับการ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ควบคู่ไปกับการด าเนนิภารกิจการบริหาร อาจสามารถลดปัญหาลง ท าให้ผู้บริหารมเีวลาคิด

สร้างงานใหม่และมเีวลาพักผ่อนมากขึน้ การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสาร นโยบาย วัตถุประสงค์ และการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานไปสู่ประชาชนอยา่งต่อเนื่องโดยสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเข้าใจอันก่อให้เกิดสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ผู้บริหารควรจะด าเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานท้ังกับบุคลากรภายใน

หนว่ยงานและประชาชนภายนอกหน่วยงาน ดว้ยเหตุผลดังนี้  

 1. การประชาสัมพันธ์กับบุคลากรภายในหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานนับเป็นก าลังส าคัญยิ่งในการ

ด าเนนิงานและอยู่ใกล้ชดิกับผู้บริหาร การสร้างความเข้าใจตอ่กันต้องมอีย่างตอ่เนื่องเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรภักดีต่อหน่วยงานและเอื้อต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรเข้าใจปัญหาข้อจ ากัดและ

นโยบายของหนว่ยงานไปในทศิทางเดียวกันปัญหาความขัดแยง้กันในหน่วยงานจะได้น้อยลง  

 2. การประชาสัมพันธ์กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม บางกลุ่มมคีวามเกี่ยวข้องกับ

หนว่ยงานโดยตรง บางกลุ่มมคีวามเกี่ยวข้องทางอ้อม ไมว่า่จะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ผู้บริหารตอ้งถอืว่า

เป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน ป้องกันการเข้าใจผิด 

รวมท้ังเป็นการแกไ้ขความเข้าใจผิดท่ีประชาชนมตีอ่หน่วยงานอีกดว้ย  

 กรกมล กองแก้ว (2554 : 18-22) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์งาน เป็นกลไกส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ

บริหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ ์ความนยิม ความเข้าใจท่ีดีต่อหน่วยงานและการสนับสนุนจากประชาชน การบริหารท่ีดี

ควรใช้การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการหนึ่งในการท างาน ให้มีความสามัคคี และตื่นตัวท่ีจะท างานให้องค์กร มี

ขวัญก าลังใจในการท างาน จุดประสงค์เพื่อ ให้ทุกคนในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ องค์กร มีส่วนร่วมใน

การแสดงความคดิเห็นให้ขอ้เสนอแนะ 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 : 25) กล่าวถึงปัญหาทั่วไปของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ไวว้า่  

  1. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนข่าวสาร ไมว่า่จะเป็นเร่ืองนโยบาย ทา่ท ีวิธีปฏบัิตงิาน หรอืผลงาน  

  2. ปัญหาเกี่ยวกับการท่ีกลุม่ประชาชนไม่เห็นดว้ย หรอืไม่ให้การสนับสนุนตลอดจนไม่ให้ความสนใจ  
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  3. ปัญหาเกี่ยวกับการท่ีกลุม่ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ถือวา่เป็นปัญหาอันตราย อันก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบัน  

  4. ปัญหาเกี่ยวกับการท่ีกลุม่ประชาชนมทีีท่าหรือแสดงปฏกิิริยาต่อตา้น ขัดแยง้ตอ่นโยบายท่าที หรือวิธี

ด าเนนิงานของสถาบัน  

 จากความเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมาย

ทางด้านความคิดเห็นจากองค์การสถาบันไปสู่กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังรับฟังประชามติท่ีประชาชนมีต่อ

องค์การสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยมุ่งท่ีจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และช่วยให้สถาบัน สามารถ

ปรับตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมได้ ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ ได้แก่ การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความ

คิดเห็น  วางแผนการประชาสัมพันธ์  และการด าเนนิงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคอื 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาความรู ้แนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบ  แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แนวคิดการประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาเอกชน เพื่อก าหนดรูปแบบการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิัย และการสร้าง

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอยา่ง/ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 340 คน

โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์รายละเอียดของรูปแบบการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหาร

การประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติ Factor Analysis โดยวิธี Principal-

Component  Analysis และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอบแบบวาริแม็ก (Varimax Orthogonal) เพื่อสกัดตัวแปรท่ีไม่

ส าคัญออกไป ส าหรับเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตัดสินใจเลือกตัวแปรท่ีส าคัญจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจาการ

หมุนแกน คือ ตัวแปรส าคัญของแตล่ะองค์ประกอบจะตอ้งมีคา่สัมประสิทธ์ิคะแนน 

 ขั้นตอนท่ี 2 รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 

 ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครมาด าเนินการยกรา่งการพัฒนารูปแบบท่ีผู้วจิัยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มาสร้างเป็นแบบ

การบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

-การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 

-วางแผนการประชาสัมพันธ์ 

-การด าเนนิงานประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

 

รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ใน

สถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงเพื่อความเป็นตัวแทนและ

รวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา และพัฒนารูปแบบ โดย เป็นขั้นตอน

การประเมินรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้บริหาร

สถานศกึษาท าการสุ่มหลายขัน้ตอนเพื่อประเมินความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความประโยชน์ของ

รูปแบบการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ เป็นการตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบโดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus 

group Discussion) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การด าเนินการวิจัยขั้นเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ในการใช้

รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษา ได้แก่ ผู้ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องทางตรงกับการบริหารการประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ประชากรการวิจัย  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 9 คน 

ผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

ภาพที ่2 องคป์ระกอบเชงิยนืยันโมเดลการวัดของตัวแปรรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  (Public Relations Management  
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 จากภาพท่ี 2 ได้โมเดลวัดตัวแปรรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร (Public Relations Management) พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ใน

สถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ม ี12 องค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาสภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา 

(General) 2) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems) 3) วิเคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Analysis) 4) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการ

ด าเนินงาน เป็นรายปี (Plans) 5) ก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) 6) ก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) 7) ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์(Budget) 8) ด าเนินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ตามก าหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ (Operation) 9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 

(Procurements) 10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published) 11) สร้าง

เครอืขา่ยการท างานโดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม(Participate) และ 12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การด าเนินการ

เป็นระยะ ๆ (Follow up) โดยก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) มากที่สุด เท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) มีค่าน้ าหนัก

องคป์ระกอบเท่ากับ 4.15และนอ้ยท่ีสุด คือสร้างเครือข่ายการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) มีค่าน้ าหนัก

องคป์ระกอบเท่ากับ 0.08  

 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ t-values พบวา่ น้ าหนักองค์ประกอบแต่ละค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 ส่วนค่าความเท่ียง (R2) ซึ่งเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบ

ร่วม (Communalities) พบว่า ก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) มีค่า R2 มากท่ีสุด เท่ากับ 2.52

รองลงมาคือ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) มีค่า R2  เท่ากับ 2.47 และน้อยท่ีสุด คือ 

สร้างเครอืขา่ยการท างานโดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม(Participate) มคี่า R2  เท่ากับ 0.06  

 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement Model) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยังตัวแปรด้าน

รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Public Relations Management) 

พบวา่ โมเดลสอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษห์ลักการปรับโมเดล โดยไม่มีการตัดตัวชี้วัดใด ๆ ออกจากโมเดลการวัด

ค่าความเท่ียงเชิงโครงสร้างของตัวแปรผ่านเกณฑ์ คือ Chi-square ไม่มีนัยส าคัญ ค่า p-value  = 1.00 มากกว่า .05 

x2/df = 0.85 ซึ่งไม่เกิน 2 และค่า RMR =0.036 ซึ่งต่ ากว่า 0.05  

 2. สรุปพัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ภาพที ่3 รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(EPRM: Education Public Relations Management model) 

 

 จากภาพท่ี 3 ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครจากขั้นตอนท่ี 1 มาด าเนินการยกรา่งการพัฒนารูปแบบท่ีผู้วจิัยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

วจิัย และพัฒนารูปแบบ โดยวิธีการโดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

จัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน สรุปความ

คิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (EPRM: Education 

Public Relations Management) เร่ิมตน้ขอ้มูลข่าสารท่ีมีในชุมชนได้แก่ ข่าวสารและบริการ ด าเนินการจัดกระบวนมี 3 

กระบวนการเรียนรู้ และมีขัน้ 12 ขั้น และสุดทา้ยมสี่วนร่วมกับชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนด้วย 

มรีายละเอยีดดังนี้ 

 กระบวการที่ 1 การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น หมายถึง เป็นการหยั่งความคิด ทัศนคติ และ

ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าและนโยบายของสถาบัน และประเมินค่า เป็นการหาความจริงเกี่ยวกับ 

“อะไรคอืปัญหาของเรา” ประกอบไปด้วย 

 ขั้นท่ี 1. ศึกษาสภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา (General)  หมายถึง การประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

หน่วยงานท้ังในแง่ความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากนโยบายการด าเนินงานของ

สถานศกึษา 

 ขั้นท่ี 2. ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems)  หมายถึง การศึกษา

ข้อเท็จจริงสภาพปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ จากการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนและการวิจัยเกี่ยวกับ

ความรู้สกึนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

 ขั้นท่ี 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Analysis)  หมายถึง 

วเิคราะห์ขอ้เท็จจริงจากขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 เพื่อดูว่า “อะไรก าลังเกดิขึน้ในขณะนี้” 

 

Output: 

Involvement 

with the 

community. 

Input : 

Resource 

Community 

- information  

- Service 

Education Public Relations Manageme

nt 
1. General 

2. Problems 

3. Analysis 

1. Plans 

2. Method 

3. Time 

4. Budget 

1. Operation 

2. Procurements 

3. Published 

4. Participate 

5. Follow up 

Education Public Relations Management Process 

Upstream Midstream Downstream 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

559 

 กระบวการที่ 2 วางแผนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าเอาทัศนคติความคิดเห็น ความคิด และปฏิกิริยา

ตา่ง ๆ มาพจิารณาวางนโยบายของสถาบันจะได้แผนงานท่ีได้ประโยชน์ทุกฝ่าย เป็นขั้นท่ีต้องตัดสินใจว่า “จะสามารถ

ท าอะไรได้บ้าง” ประกอบไปด้วย  

 ขั้นท่ี 4. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน เป็นรายปี (Plans)  หมายถึง เมื่อทราบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาแล้ว จึงน ามาตัดสินใจวางแผน โดยพิจารณาวา่ “เราควรจะท าอะไรเพื่ออะไร” 

 ขั้นท่ี 5. ก าหนดวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method)  หมายถึง ก าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ การปฏบัิตกิารและกลยุทธ์การสื่อสารต่าง ๆ 

 ขั้นท่ี 6. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time)  หมายถึง ก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนนิงาน ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคลอ้งกับขั้นท่ี 4 

 ขั้นท่ี 7. ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์(Budget)  หมายถึง ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ 

อุปกรณใ์ห้สอดคลอ้งกับขั้นท่ี 4 เชน่ เงินเดอืน เบ้ียเลีย้งเจ้าหนา้ที่ ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

 กระบวการที่ 3 การด าเนนิงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา หมายถึง การอธิบายให้ผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ 

หรือผู้ท่ีเราต้องการสนับสนุน เป็นการบอกวา่ “เราจะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปท าไม”ประกอบด้วย  

 ขั้นท่ี 8. ด าเนินการปฏบัิตงิานประชาสัมพันธ์ตามก าหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ (Operation)  หมายถึง การลง

มือปฏิบัติและท าการตามแผนท่ีวางไว้ในขั้นตอนท่ีสอง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เช่นจัดกิจกรรมพิเศษ 

(Special Events) เผยแพร่ขา่วสาร (Publicity) เป็นขัน้ตอนท่ีต้องพจิารณาว่า “เราจะท าอย่างไร และจะพูดอย่างไร” 

 ขั้นท่ี 9. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (Procurements) หมายถึง ยุทธศาสตร์การ

ประชาสัมพันธ์ เช่น เผยแพร่ข่าวสาร ชักจูงใจ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ รายการ

วทิยุ เป็นต้น 

 ขั้นท่ี 10. จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published)  หมายถึง การ

ปฏบัิตกิารสื่อสารกับกลุม่ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องโดยการด าเนนิงานตามแผน/โครงการท่ีก าหนดไว้ เชน่ การออกไปเยี่ยม

เยอืนประชาชน การให้สัมภาษณผ์ู้สื่อขา่ว การกลา่วปราศรัย การแถลงข่าว เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ สิ่งท่ีควนรค านึงก็คือ 

ผู้รับ ผู้ส่งข่าวสาร ความน่าเชื่อถือและความมีสาระของข่าวสาร มีการใช้ภาษาอย่างง่าย ๆ มีการชี้แนะแนวทางการ

ปฏบัิต ิและไมเ่กินความจริง 

 ขั้นท่ี 11. สร้างเครือข่ายการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม(Participate) หมายถึง พยายามสร้างความเข้าใจใน

ทางบวกแก่สถาบันให้เกิดขึ้นโดยท่ัวไป กับบุคคลเป้าหมายทุกกลุ่ม เพราะถือว่าโรงเรียนเป็นของประชาชน ประชาชน

ควรทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องมาพจิารณาตามสมควร 

 ขั้นท่ี 12. ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การด าเนินการเป็นระยะ ๆ (Follow up) หมายถึง การตัดสินผล

การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้รวมท้ังประเมินประสิทธิผลของการเตรียมแผนงานและการสนับสนุนแผนงาน โดย

ส ารวจผลและความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนเป้าหมายโดยตรง ในขั้นตอนนี้เราสามารถปรับบางสิ่งบางอย่างในแผน

และด าเนินตอ่เนื่องกันไป หรืออาจจะระงับแผนการด าเนนิงานท้ังหมดก็ได้เมื่อทราบว่า “เราได้ท าอะไรลงไปแลว้บ้าง” 

 3. สรุปผลประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่า การประเมินร่างรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคัญมากท่ีสูงสุดได้แก่ ด้านความเหมาะสม (x̄ = 4.50) การบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 

ด้านความถูกต้อง ( x̄ = 4.50) การบริหารงานอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ถัดมาได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์  
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(x̄ = 4.40) การบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด น้อยสุดได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ (x̄ = 4.40) การบริหารงานอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด และในภาพรวมเฉลี่ยการประเมินร่างรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.45) ซึ่งถอืว่าแตล่ะด้านมีคา่อยู่ในระดับสูงน าไปใช้ได้ 

อภิปรายผล 

 1. องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

มี 12 องค์ประกอบดังนี้ 1) ศึกษาสภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา (General) 2) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา (Problems)  3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการประชาสัมพันธ์ใน

สถานศึกษา (Analysis) 4) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน เป็นรายปี (Plans) 5) ก าหนด

วธีิการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ (Method) 6) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ (Time) 7) ก าหนด

งบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์(Budget) 8) ด าเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามก าหนดเวลาในแผนปฏิบัติ

การ (Operation) 9) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (Procurements) 10) จัดเผยแพร่ ข่าวสาร การ

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Published) 11) สร้างเครือข่ายการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

(Participate)และ 12) ติดตาม ดูแล ปรับปรุงแก้ไข ระหว่าง การด าเนินการเป็นระยะ ๆ (Follow up) ซึ่งองประกอบ

ท้ังหมดเป็น วธีิการและการติดต่อสื่อสารขององค์กร หน่วยงาน ที่มีแผนการในการสร้างหรือรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์

อันดีกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง (ท้ังกลุ่มคนในหน่วยงาน และกลุ่มคนหน่วยงาน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ

เชื่อถือ ศรัทธา และให้ความสนับสนุนร่วมมอืซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของหนว่ยงานด าเนนิไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็น

แนวพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.วรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, ดร.นงพงา ลีลายนะ และ ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์ ( 

2560: บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยเร่ือง การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า งาน

ประชาสัมพันธ์ท่ีประสบความส าเร็จในการน าไปใช้ในมหาวิทยาลัยเอกชนประกอบด้วย (1) นโยบายท่ีชัดเจน (2) 

กิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย (3) เคร่ืองมือและช่องทางการสื่อสารท่ีทันสมัย (4) เครือข่ายการประสานงาน (5) 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง (6)ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร (7) การมีส่วนร่วมของผู้น า และ (8) 

ความสัมพันธ์อันดกีับสื่อมวลชน  

 2. พัฒนารูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบ

การบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (EPRM: Education Public Relations 

Management) เร่ิมต้นข้อมูลข่าสารท่ีมีในชุมชนได้แก่ ข่าวสารและบริการ ด าเนินการจัดกระบวนมี  3 กระบวนการ

เรียนรู้ และมีขัน้ 12 ขั้น และสุดทา้ยมสี่วนร่วมกับชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนด้วย เนื่องจากท า

ความเข้าใจในสภาพการณ์แวดล้อม และแสดงให้เห็นกระบวนการวางแผน การประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้

เกิดความสนใจของชุมชน ศกึษากลุ่มเป้าหมายขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง ด าเนนิการแก้ไขความเข้าใจผิด เนื้อหา ประเด็น

เชงิลบ ตอ้งก าหนด ภาพลักษณ์ ประเด็นเนื้อหาท่ีจะ ชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความเข้าใจ ไป

ยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความตัง้ใจท่ีมุ่งมั่นตอ่ความส าเร็จ จะเป็นสิ่งท่ีพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ อย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

ด้วยสื่อและกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพให้ความสนใจต่อการแสดงออก การมีส่วนร่วม ทัศนคติ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของ

กลุ่มเป้าหมาย มรูีปแบบการประเมนิ ตดิตามผล และช่วยให้เห็นข้อท่ีควรปรับปรุง แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้การ

สื่อสารท้ังองค์กรเป็นไปอยา่งมรีะบบ เข้าถึงไปยังกลุ่มเป้ามายท้ังหมด ตามวัตถุประสงค์ เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี และสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรท้ังในระยะสั้นระยะยาวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติ รักชาติ (2555 )ได้ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการศึกษา
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ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสอดคล้องกับ

โครงสร้างของกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรทุกด้าน 2) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นต่อแนวทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับมากและ 3) ผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดเห็นด้วยกับรูปแบบการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณม์หาวทิยาลัยราชภัฏพระนครท่ีเหมาะสมคือ AMCI 

 3. ประเมินของรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ความส าคัญมากท่ีสูงสุดได้แก่ ด้านความเหมาะสม การบริหารงานอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และในภาพรวมเฉลี่ยการประเมิน

ร่างรูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าแต่

ละด้านมีค่าอยู่ในระดับสูงน าไปใช้ได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรและกลุ่มประชาชน

เป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกตอ้งในอันท่ีจะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ท่ี

ดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร 

เพราะ การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสาร

ข้อเท็จจริงและความถูกตอ้ง มไิด้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลวาจา ยอ่มท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับ

ฝ่ายบริหารขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป รักธรรม (2561:71–82) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลางตอนล่าง เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ

ผู้บริหารถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานระชาสัมพันธ์ 

ด้านการจัดองค์การประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสยาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การ

ประชาสัมพันธ์สูงกวา่มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย ์มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวทิยาลัยทองสุข  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศกึษาไปใช้ 

 1.1 สถานการศึกษาเอกชนควรก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ของสถานการศึกษาให้มีความชัดเจนท้ังใน

เร่ืองของขอบเขตการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชากรเป้าหมาย  และผู้ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ 

 1.2 สถานศึกษาเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน น าทักษะ ความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์มาใช้ในการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ของสถานศกึษาเอกชน 

 1.3 สถานศึกษาเอกชนควรน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสารและข้อมูลท่ีมาจากความคิดเห็นของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศกึษาเอกชน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ท้ังหมด เพ่ือน าผลท่ีได้ไปพัฒนาการบริหารงานดา้นการประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

 2.2 ควรมกีารศึกษารูปแบบการจัดองคก์ารการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.3 ควรมกีารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตา่งของการประชาสัมพันธ์ 
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การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรดา้น 

การท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย 

A Study of Foreign Language Skills Development Requirement of Tourism and 

Hotel Personnel in Chiang Rai Province 

พัจนพ์ิตตา ศรสีมพงษ์1  กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล1  นุชนาฎ หมื่นจันทร์1  กิตติพชิญ์ กิตตพิรไพบูลย์1  และ

นิรมล พรมนลิ1 

Phatpitta Sreesoompong1, Krantharat Khawatkun1, Nutchanath Maungchan1, Kittipit Kittipornpaiboon1 

and Niramol promnil1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากร

ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย

แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ภายใตโ้ครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จ านวน 149 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัยจากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน โดยสุ่มจากผู้เข้าอบรมแต่ละภาษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ได้จ านวน กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี จ านวน 108 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นคนไทยไม่มีเชื้อสาย (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) อายุ 21-40 ปี 

ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

ของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย คือ ความตอ้งการในการท างานด้านภาษาและต้องการ

พัฒนาตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่าควรเพิ่มวันเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝึกอบรม และควรมกีิจกรรมเสริม

ชว่ยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานท่ีจริง  

 นอกจากนี้ บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงรายมีความต้องการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 

เนื่องจากภาษาตา่งประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับงานและหนา้ที่ท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ: ทักษะ ภาษาต่างประเทศ บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม  

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao Province, 56000. 
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Abstract  

 A study examined the foreign language skills development requirement of tourism and hotel personnel in 

Chiang Rai province. The goals of this study was to study the foreign language skills development requirement of 

tourism and hotel personnel in Chiang Rai province. This study collected 149 persons from person who registered 

and joined in Foreign Language Training Program (Japanese, Chinese, and English). The 108 sampling are 

determined by Krejcie & Morgan and Simple Random Sampling. 

 The findings shows that most of respondents are Thai, age between 21 and 40 years, and graduated in 

bachelor degree or lower. Factors affecting foreign language skills development needs of tourism and hotel 

personnel in Chiang Rai province is work requirement and develop themselves. Respondents suggested that the 

appropriate time should be added to the training program and activities should improve the participant ability to 

listen, speak, read and write, such as field trips. 

 Tourism and hotel personnel in Chiang Rai province have foreign language skills development required 

due to foreign language is important and needed for their work. 

Keywords: Skills, Foreign Language, Tourism and Hotel Personnel  

บทน า 

 การท่องเท่ียวไทยมกีารขยายตัวมาอย่างตอ่เนื่องท้ังจ านวนและรายได้จากการท่องเท่ียว ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน ในปี 2557 โดยเพิ่มสูงสุดใน

ปี 2556 มีจ านวนนักทอ่งเท่ียวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็นล าดับท่ี 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 2557 เนื่องจาก

ประสบกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยตลาดหลัก ยังคงเป็น 10 ตลาดท่ีมีส่วน

แบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น เยอรมนีเกาหลีใต้และฝร่ังเศส ส าหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะ มีจ านวนนักท่องเท่ียว 28.5 –29.0 ล้านคน 

ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามจ านวนนักท่องเท่ียว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 

ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลง เหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยร้อยละ 26.35 ตอ่ปีและคาดว่าในป ี2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านลา้นบาท ซึ่งสอดคล้องกับคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง

ของนักทอ่งเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง จากค่าใช้จ่าย 36,061 บาท/คน/คร้ัง ในปี 2552 เพิ่มเป็น 47,272 

บาท/คน/ครัง้ ในปี 2557 อยา่งไรก็ดีระยะเวลาพ านักของนักทอ่งเท่ียวมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของ นักท่องเท่ียวในระยะใกล้โดยในปี 2549 นักท่องเท่ียวมีจ านวนวันพักเฉลี่ย 8.62 วัน/คร้ัง เพิ่มเป็น 9.85 

วัน/ครัง้ ในปี 2556 หรอืเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.1 วัน ซึ่งนับเป็นขอ้จ ากัดประการหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

 นอกจากนี้ตามนโยบายของรัฐบาล ทางด้านการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงระบบการบริหารแนวใหม่ ประชา

รัฐที่จะสร้างภูมิกันทางด้านการท่องเท่ียว และบริการจาการไม่รู้เท่าทันของคนในชุมชน การท าลายสิ่งแวดล้อม หรือ

ปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนอืงจากการท่องเท่ียว รวมท้ังความไม่เข้าใจของนักท่องเท่ียว ท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวเกิดปัญหา

ได้ รวมท้ังจากการวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) ได้เสนอการ

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ 
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เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน เมื่อกลับมาพจิารณาเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการท่องเท่ียว 

แต่รายได้จากการท่องเท่ียว รวมถึงจ านวนนักท่องเท่ียว ยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากการท่ีจังหวัดพะเยาไม่มีข้อมูล

ทางด้านการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน การบริหารจัดการการท่องเท่ียว รวมถึงการสร้างศักยภาพทางการท่องเท่ียว 

ดังนั้นให้มีการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลการท่องเท่ียว การตลาดการท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ทางด้านการท่องเท่ียวเชงิกีฬา เชิงสุขภาพ จะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้แล้วมาท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยาได้  

 มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 แต่เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ย่อมมีความเข้าใจ รวมท้ังมีบุคคลากรท่ีสามารถช่วยด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดพะเยา

และจังหวัดเชียงราย ประกอบกับในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีการท าวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหาทางด้านการท่องเท่ียวและ

บริการ ดังน้ันโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด

พะเยาแบบบูรณาการนี้จึงเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยมาแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ี และโครงการนี่จะช่วยให้การท่องเท่ียว

ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดรอบ ๆ พื้นท่ีเป็นรูปธรรมและด าเนินไปยังทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเท่ียวได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ได้ รวมถึงส่งผลสามารถผลิตบุคคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ี

สามารถพัฒนาการท่องเท่ียวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเป็นทักษะพื้นฐานท่ีมีความส าคัญอันดับต้น ๆ ในโลกเนื่องจากสมัยนี้คือยุคโลกาภิ

วัตน์ และประเทศไทยจ าเป็นต้องตดิตอ่สื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้าและ

การลงทุน การศึกษา การท่องเท่ียว และการใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ประชาชนในประเทศจึงมี

ความตื่นตัว เตรียมพร้อมเปิดรับระบบการค้าเสรีและการเข้ามาเยี่ยมเยือนของชาวต่างชาติในรูปแบบต่าง ๆ และหนึ่ง

ในความพร้อมของประชาชนท่ีมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนคือ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะการ

ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอันดับแรก  เมื่อพบปะกับชาวต่างชาติ เนื่องจากเมื่อชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

ประเทศไทยแล้วย่อมให้ความสนใจอยากจะเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศและการอ านวยความ

สะดวกการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องและการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ีท่ีต้องมีการ

ปฏสิัมพันธ์กับชาวต่างชาติ  

 จังหวัดเชียงรายนับว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบน  ซึ่งนอกจากจะมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีเป็นแรงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวแวะเวียนเข้ามาเท่ียวชมแล้วยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

พร้อมจะรองรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่ีมีอัตรา

การเยี่ยมเยอืนของนักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตมิากเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเท่ียวเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม  ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า 

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยอืนเพิ่มมากขึน้ เรียงล าดับ 1-3 ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศฮ่องกง บรูไน และ

กัมพูชา (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 7 พฤษภาคม 2561, สื่อออนไลน์) จากสถิติจะพบว่าจ านวน

นักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียวในจังหวัดเชียงรายนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี สิ่งส าคัญในการสร้างความ

ประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวนั้น  คือ การบริการของบุคลากรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดังนั้นหากบุคลากรมี

ความรู้ความสามารถในการให้บริการก็จะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ พงึพอใจ และกลับมาใช้บริการซ้ าอีก 

รวมถึงมีการบอกต่อความประทับใจนี้ไปยังบุคคลรอบข้างอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวของจังหวัด

เชียงรายและส่งผลดีต่อภาพรวมของการท่องเท่ียวระดับประเทศ ความรู้ความสามารถท่ีส าคัญของบุคลากรนั้น 
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นอกจากจะต้องมคีวามสามารถในงานแล้วยังต้องมคีวามสามารถในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจถึงความต้องการของ

นักท่องเท่ียวและสามารถบริการได้ตรงกับความต้องการ 

 ปัจจุบันบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ

ให้บริการนักท่องเท่ียว แต่ยังขาดทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ

ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น 3 ภาษาหลักท่ีบุคลากรได้ใช้ในการบริการ ในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความต้องการการ

พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านท่องเท่ียวและโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการอบรมเพิ่มพูน

ความรู้ด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเพื่อสร้างความประทับใจต่อ

ชาวต่างชาติ ท าให้อยากกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยอีก ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา

ศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการจึงมุ่ง

ศกึษาความตอ้งการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย

เพื่อน าผลของการวิจัยมาช่วยให้สถาบันมีข้อมูลส าหรับการด าเนินการเปิดหรือจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงรายและจังหวัดอื่น ๆ ได้ ช่วยให้บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมได้รับการพัฒนามคีวามสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมใน

จังหวัดเชยีงราย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 1. ประชากร คือ ผู้เข้าอบรมภาษาตา่งประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายท่ี

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนา

ศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จ านวน 

149 คน 

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ  

 อายุ  

 ระดับช้ัน  

 ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสายจีน ญี่ ปุ่น 

อังกฤษหรือไม)่  

 การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไมเ่คย) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการพัฒนา  

 ความคาดหวังจากครอบครัว 

 การสนับสนุนทางการเรียนภาษาจาก

ทางครอบครัว  

 ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา   

 สื่อและอุปกรณ์การในการอบรมท่ีดงึดูดใจ  

 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการอบรม  

 การท าตามกระแสนิยมของสังคม  

 การมเีพื่อนชาวต่างชาติ 

 ความตอ้งการในการหาอาชพีท่ีดใีนอนาคต  

 การพัฒนาตนเอง  

 ความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อ 

หรือท างานในตา่งประเทศ  

 ความตอ้งการในการท างานด้านภาษา  

 

ความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาตา่งประเทศของบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวดัเชยีงราย 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงรายท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 

และภาษาอังกฤษ)  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ จ านวน 108 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยจากตาราง

ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132 -133) โดยสุ่ม

จากผู้เข้าอบรมแต่ละภาษาดว้ยวธีิการสุ่มตัวอยา่งอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

 3.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ เป็นแบบสอบถาม โดยมีสว่นประกอบดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดตัวแปรคือ เพศ อายุ ระดับชั้น ผล ประวัติครอบครัว 

(มเีชื้อสายจีน ญี่ปุน่ อังกฤษหรือไม)่ การเรียนภาษาตา่งประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไมเ่คย) 

 ตอนท่ี 2 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการก าหนดตัวแปรคือ ความคาดหวังจากครอบครัว การ

สนับสนุนทางการเรียนภาษาจากทางครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณ์การในการ

อบรมท่ีดึงดูดใจ เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม  การท าตามกระแสนิยมของสังคม การมีเพื่อนชาวต่างชาติความ

ต้องการในการหาอาชีพท่ีดีในอนาคต การพัฒนาตนเองความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อหรือท างานใน

ตา่งประเทศ และความตอ้งการในการท างานด้านภาษา 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 4.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจิัยในการวจิัยคร้ังน้ี มีแนวทางดังนี้ 

  4.1 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยตรวจสอบเนื้อหาของชุดค าถามว่ามีเนื้อหาในชุด

ค าถามครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาวิจัยหรือไม่ 

  4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าหรือส านวน เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

ผู้ตอบสามารถอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็นท่ีผู้วจิัยตอ้งการ ซึ่งจะท าให้ผลงานวจิัยเป็นท่ีน่าเชื่อถอืย่ิงขึ้น 

  4.3 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทา่น เพื่อพจิารณาตรวจสอบความถูกต้อง

และเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และให้

ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์  

  4.4 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-Objective Congruence, IOC) จากนั้นคัดเลือก

ไวเ้ฉพาะข้อค าถามท่ีมีคา่ดัชนีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67 ข้ืนไป 

 5.การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ผู้วิจัยกระท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตโิดยได้ด าเนนิการดังนี้  

  5.1 การวเิคราะห์ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ อายุ 

ระดับชั้น ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสายจีน ญี่ปุ่น อังกฤษหรือไม่) การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย) ในการอธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) เชน่ และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

  5.2 การวิเคราะห์ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลปลายปิดเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจ ก าหนดตัวแปรคือ ความคาดหวังจากครอบครัว การสนับสนุนทางการเรียนภาษาจากทางครอบครัว 

ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณก์ารในการอบรมท่ีดงึดูดใจ เอกสารท่ีใชป้ระกอบการอบรม การ

ท าตามกระแสนิยมของสังคม การมีเพื่อนชาวต่างชาติความต้องการในการหาอาชีพท่ีดีในอนาคต การพัฒนาตนเอง 
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ความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศและความต้องการในการท างานด้านภาษาในการ

อธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เช่น ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

  5.3 การวเิคราะห์ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) 

 6. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้มาวิเคราะห์ผล โดยอาศัยค่าทางสถิติเพื่อ

การ วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษา 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการเรียน ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสาย

จีน ญี่ปุ่น อังกฤษหรือไม่) การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (เคย/ไม่เคย) ใช้การ

วเิคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตาราง

ท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.อายุ 

2.1 นอ้ยกว่า 20 ปี 

2.2 21 -40 ป ี

2.3 41 -60 ป ี

2.4 61 ปีขึน้ไป 

3.ระดับชั้นการเรียน 

3.1 ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 

3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

4.ประวัตคิรอบครัว (มเีชื้อสายจีน ญ่ีปุ่น อังกฤษหรือไม่) 

4.1 มเีชื้อสาย (จนี/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 

4.2 เชื้อสาย อื่น ๆ 

4.3 ไมม่เีชื้อสาย 

5.การเรียนภาษาตา่งประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ  

(เคย/ไม่เคย) 

5.1 เคย 

5.2 ไมเ่คย 

 

30 

78 

 

27 

75 

6 

0 

 

102 

6 

 

16 

2 

90 

 

 

108 

0 

 

27.78 

72.22 

 

25.00 

69.00 

6.00 

0.00 

 

94.50 

5.50 

 

14.81 

1.85 

83.34 

 

 

100.00 

0.00 

 108 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายท่ี

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)ท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21- 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ประวัติครอบครัวไม่มีเชื้อ

สาย และเคยเรียนภาษาตา่งประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน มาก่อน 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย  

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมใน

จังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  แล้วน าเสนอใน

รูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมในจังหวัดเชยีงรายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตอ้งการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน

การท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.88, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อ 11 ท่ีว่า “ความต้องการในการ

ท างานด้านภาษา” (x̄ =4.07, S.D.=0.51) รองลงมาได้แก่ ข้อ 9 ที่วา่ “การพัฒนาตนเอง” (x̄ =3.96, S.D.=0.55) และ

ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อ 3 ที่วา่ “ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา” (x̄ =3.72, S.D.=0.71) ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมในจังหวัดเชยีงรายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตอ้งการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน

การท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย 

หัวข้อ 
ระดับความต้องการ 

(x̄ ) (S.D) แปลผล 

1. ความคาดหวังจากครอบครัว  3.95 0.73 มาก 

2. การสนับสนุนทางการเรียนภาษาจากทางครอบครัว  3.81 0.60 มาก 

3. ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา   3.72 0.71 มาก 

4. สื่อและอุปกรณก์ารในการอบรมท่ีดงึดูดใจ  3.94 0.34 มาก 

5. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการอบรม 3.84 0.44 มาก 

6. การท าตามกระแสนิยมของสังคม  3.94 0.74 มาก 

7. การมเีพื่อนชาวต่างชาติ  3.75 0.62 มาก 

8. ความตอ้งการในการหาอาชพีท่ีดใีนอนาคต  3.81 0.46 มาก 

9. การพัฒนาตนเอง  3.96 0.55 มาก 

10. ความต้องการการเดินทางเพื่อศึกษาต่อหรือท างานใน

ตา่งประเทศ  

3.84 0.44 มาก 

11. ความตอ้งการในการท างานด้านภาษา 4.07 0.51 มาก 

รวม 3.88 0.42 มาก 
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 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามแบบปลายเปิด(Open Ended Questionnaire) ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามได้น าเสนอแนะ

เกี่ยวกับขอ้เสนอแนะของผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตอ้งการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม

ในจังหวัดเชียงรายโดยใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมในจังหวัดเชยีงราย 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี ่

1 ควรเพิ่มวันเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝึกอบรม 47 

2 ควรมกีิจกรรมเสริมชว่ยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน

ของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานท่ีจริง 

28 

3 ควรมกีารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ 18 

4 ควรเพิ่มหลักสูตรในการจัดฝกึอบรมเพิ่มเตมิ เชน่ การอบรมการเขียน

ภาษาต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ 

15 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัด

เชยีงรายได้เสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย 

คือ ควรเพิ่มวันเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝึกอบรม ควรมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 

เขียนของผู้เข้าอบรม เช่น ทัศนศึกษาสถานท่ีจริง ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  ควรเพิ่ม

หลักสูตรในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเตมิ เช่น การอบรมการเขียนภาษาตา่งประเทศ อย่างเป็นทางการ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ผลการวิจัย การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ

โรงแรมในจังหวัดเชยีงราย มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัด

เชยีงรายให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีความจ าเป็นส าหรับ

งานและหนา้ที่ท่ีท่านท าอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจากรายงานขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว ที่กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวของไทยก าลังขยายตัวและจะมีจ านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยมากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้คน

ไทยทุกคนไทยต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรได้จัดให้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ดังนั้นความ

ตอ้งการพัฒนาการใชภ้าษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรท่ีท างานการท่องเท่ียวและโรงแรมจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก เมื่อ

พจิารณาจากอายุ พบว่า ผู้เข้าอบรมภาษาตา่งประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงรายท่ี

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)ท่ีตอบแบบสอบถามมี

อายุระหว่าง 21 – 40 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีมีความต้องการศึกษาและอยากพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด Jeremy 

Harmer (1996) กล่าวไว้วา่ เป็นวัยท่ีก าลังเร่ิมท างานและต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเนื่องจาก

แรงจูงใจภายนอก  
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 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

ของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 1- 3 ล าดับแรกได้ดังนี้ ความต้องการในการท างานด้านภาษา 

การพัฒนาตนเอง และความคาดหวังจากครอบครัว และความต้องการน้อยท่ีสุดได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของ

สถานศึกษา สอดคล้องกับ David Nunan (1988) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

สร้างหลักสูตรภาษาหรือการอบรมภาษา เพราะว่าการวิเคราะห์ความต้องการจะช่วยให้ผู้สอนหรือผู้สร้างลักสูตรได้

ทราบขอ้มูลสว่นตัวของผู้เข้าเรียนหรืออบรม เช่น ระดับการศึกษา ภูมิหลังทางการศึกษา เป้าหมายของการเรียน เพื่อ

ผู้สอนหรือจัดโครงการอบรมได้น าข้อมูลเหลา่นีม้าสร้างหลักสูตรในการอบรมเกี่ยวกับภาษา 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวและโรงแรมในจังหวัดเชยีงราย มีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้ 

 1. ควรมีประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการอบรม ควรเพิ่มวันเวลาท่ี

เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม  

 2. ทางผู้จัดโครงการหรือสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องควรทบทวนปัจจัยด้านหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมให้มี

ความเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การอบรมการเขียนภาษาต่างประเทศ อย่า ง

เป็นทางการ 

 3. เนื่องจากลักษณะทางกายภาพในการเขารวมกิจกรรมผู้เข้าร่วมสามารถพยากรณแรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรมของผู้เข้าร่วมไดดีท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของ หรือแมแตผู้เข้าร่วมเอง สามารถจัดลักษณะ

ทางกายภาพในการเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกิจกรรมท่ีจัดขึ้น โดยสถานท่ีจัดกิจกรรมควรมีบริเวณกวาง

ขวาง เพยีงพอตอการจัดกิจกรรม ไมมเีสียงรบกวนจากภายนอก รมร่ืน เย็นสบาย มีแสงสวางเพียงพอและสะอาด อีก

ท้ังยังตองค านงึถึงสื่อและอุปกรณท่ีใชตองมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีใชเพื่อสรางแรงจูงใจให

ผู้เข้าร่วมมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น เช่นควรมีกิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด 

อา่น เขยีนของผู้เข้าอบรม มีทัศนศกึษาสถานท่ีจริง เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการ

บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณา ประจ าปี พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยพะเยา และความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และ ดร.วารัชต ์

มัธยมบุรุษ และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ี

กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิง  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

573 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการท่องเท่ียว,กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2558-2560). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพฯ: 

กระทรวงท่องเท่ียวและกี่ฬา. 

กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา. (2561). จ านวนนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 และ 

ปี พ.ศ. 2560 ได้จาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=414&filename=index. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 

2561. 

สุทธนู  ศรีไสย 2551). สถิติประยุกตส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย. 

Harmer J. (1966). The Practice of English Language Teaching (New Ediion): Longman Handbooks 

for Language Teachers. Longman, London and New York. 

Nunan D. (1992). Designing Tasks for Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge 

University Press.  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

574 

ความพึงพอใจของนิสติต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวชิาชีพดา้นไอซีที 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

Students’ satisfaction with certify the professional standards in ICT. 

“Faculty of Information and Communication Technology", University of Phayao 

วราพงษ์ คล่องแคล่ว1* และพรเทพ โรจนวสุ1 

Warapong Klongklaew1* and Pornthep Rojanavasu1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างของนิสิตท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที จ านวนรวม 

149 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน

ไอซีที การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิตคิ่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 149 คน พบว่าภาพรวมความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  อยู่ ในระดับ  

มาก (x̄ =4.06, S.D.=0.87)แยกเป็นรายด้านเรียงจากอันดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับ  

1) ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ มาก (x̄ = 4.19, S.D.=0.87) อันดับ 2) 

ด้านการให้บริการเจ้าหน้าท่ี/ห้องอบรม/ห้องสอบ/ระยะเวลาการสอบมาตรฐานด้านไอซีที  มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.09, S.D.=0.81) อันดับ 3) ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.06, S.D.=0.90) อันดับ 4) ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.00, S.D.=0.90) อันดับ 5) ด้านวิทยากร ให้ความรู้/ อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซีที 

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ มาก (x̄ =3.98, S.D.=0.88)  

ค าส าคัญ: การสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีที 

                                                 
1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
1 Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province, 56000 
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Abstract 

 This research proposed the study of student satisfactions with supporting the ICT professional standards 

certificate of Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao. The objective of this 

research is to improve faculty services of the ICT professional standards certificate which provided by faculty. 

This study uses 149 students who examined in ICT professional standards to evaluate using questionnaire 

method. The average mean and standard deviation are used to explain results of this study. 

 The satisfaction survey carried among 149 respondents. The result indicated the satisfaction of public 

relations ICT standard is x̄  = 4.19, S.D. = 0.87. The level of satisfaction is at the high level. The satisfaction of 

service staff / accommodation is x̄  = 4.09, S.D. = 0.81. The level of satisfaction is at the high level.  The 

satisfaction of overall arrangement is x̄  = 4.06, S.D. = 0.90.  The level of satisfaction was at the high level. The 

satisfaction of ICT application is x̄  = 4.00, S.D. = 0.90. The level of satisfaction was at the high level. The 

satisfaction of knowledge review by lecturer is x̄  = 3.98, S.D. = 0.88. The level of satisfaction was at the high 

level. Lastly, the satisfaction of overall is x̄  = 4.06, S.D. = 0.87. The level of satisfaction was at the high level.  

Keywords: Certify the professional standards in ICT 

บทน า 

 ในปัจจุบันระบบการศึกษาใบปริญญาบัตรเพียงใบเดียว อาจจะไม่เพียงพอกับความส าเร็จของอาชีพ ต าแหน่ง 

เงินทองและรายได้ ตลอดอายุการท างาน 30 หรือ 40 ปี ในช่วงชีวิตของการท างาน ซึ่งต้องยอมรับว่าใบรับรองใน

วชิาชีพเหลา่นี้สามารถสร้างความมั่นใจ เสริมความภาคภูมิใจ อีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่ม

ค่าตัว (value added) ท่ีดีและง่ายท่ีสุดและยังเป็นการแข่งกับตัวเองและแข่งกับมาตรฐานของความรู้ท้ังท่ีผ่าน

การศึกษาและการใชป้ระสบการณ์จริงจากการท างาน เพื่อท่ีจะสอบผ่านการรับรองมาตรฐานวชิาชีพเหลา่นั้นให้ได้ ซึ่ง

ตามแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมให้บัณฑิตท่ีจบจาก  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องได้รับรองมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมให้นิสิตเข้าทดสอบมาตรฐาน

วชิาชีพไอซีทีและได้ผ่านการทดสอบวชิาชีพไอซีที นัน้ 

 ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเรียนและสอบ

มาตรฐานสากล ที่สามารถน าไปประกอบการสมัครงานได้ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมให้

นสิิตเข้าอบรมและสอบมาตราฐานวชิาชีพด้านไอซีทีหลายมาตรฐานเพื่อตอบสนองกับผู้เรียนและผู้ใชบั้ณฑิตท่ีแตกต่าง

กัน อาทิโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination หรือ ITPE โดยคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการและมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นองค์กรรับรองในสาขาอาชพี สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and 

Security) สาขาซอฟตแ์วร์และการประยุกต์ (Software and Applications) และสาขาแอนิเมชัน (Animation) นอกจากนี้

คณะยังจัดให้มีการอบรมและสอบมาตราฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ เช่น Microsoft Technology Associate 

(MTA)Certification และ Microsoft Office Specialist (MOS) Certification ของบริษัท ไมโครซอฟต์ ท้ังนี้เพื่อเจาะกลุ่ม
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ผู้ประกอบการเฉพาะทาง เพื่อให้นสิิตท่ีจบจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยามีความ

เป็นมาตรฐานในวิชาชพีและมคีวามสามารถในการแข่งขันคัดเลอืกเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมตอ่ไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนสิิตท่ีมีต่อการสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มวีธีิการดังนี ้

 1. ก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง โดยการวจิัยคร้ังน้ี ได้ก าหนดกลุม่ตัวอย่างของนสิิตท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐานวชิาชีพด้าน

ไอซีที มาตรฐานอาชีพ Information Technology Professional Examination (ITPE) จ านวน 53 คน และมาตรฐานอาชีพ 

Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) จ านวน 96 คน เป็นจ านวนรวม 149 คน 

 2. การสร้างแบบสอบถามพงึพอใจของนสิิตตอ่การส่งเสริมการสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีที   

 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและสรุปผล 

แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง 

1. ข้อมูลปฐมภูม ิ

 แหลง่ข้อมูลท่ีจัดเก็บมาจากกลุ่มตัวอยา่ง โดยส ารวจจากแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

นิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที รวมถึงน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริมให้

นสิิตเห็นความส าคัญในการสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีที 

นสิิต 
พึงพอใจของนสิิตตอ่การ

ส่งเสริมการสอบ

มาตรฐานวชิาชพีดา้นไอซี

ที 

ด้านประชาสัมพนัธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรมการสอบ

มาตรฐานดา้นไอซีที 

ด้านการให้บริการเจ้าหนา้ท่ี / ห้องอบรม / ห้อง

สอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที 

ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 
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2. ข้อมูลทุตยิภูม ิ

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีเป็นข้อมูล ท่ีเก็บมาจากเอกสาร 

รายงาน หนังสอื วารสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท้ังจากสถาบันการศึกษา และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสืบค้น

ข้อมุลออนไลน ์

ประชากรที่จะศึกษา  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือนิสิตท่ีเข้าร่วมสอบใบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีท่ีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จัดสอบมาตรฐานในปี 2560  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยโดยใช้กลุ่มนิสิตท่ีเข้าร่วมสอบใบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ท่ี

คณะฯจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีจ านวน 2 มาตรฐาน คือ 1)มาตรฐานอาชีพ Information Technology 

Professional Examination (ITPE) จ านวน 53 คน และ2)มาตรฐานอาชีพ Thailand Professional Qualification Institute 

(TPQI) จ านวน 96 คน  เป็นจ านวนรวม 149 คน 

วิธีการเก็บข้อมูล  

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากความส าคัญของมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีทีในการสมัครงานของนิสิต 

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยวัด

ความส าคัญจากประชากรกลุม่ตัวอย่าง โดยใชสู้ตรการหาค่าเฉลี่ยทางสถิต ิ 

       
เมื่อก าหนดให้ 

       = ค่าเฉลี่ย 

 = ผลรวมของค่าท่ีประเมินได้ 

 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

สูตรการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D : Standard Deviation) 

 
เมื่อก าหนดให้ 

        = ค่าเฉลี่ย 

       = ผลรวมของค่าท่ีประเมินได้ 

       = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงของค่าเฉลี่ย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.50 ความพงึพอใจระดับน้อยท่ีสุด 

1.51 – 2.50 ความพงึพอใจระดับน้อย 

2.51 – 3.50 ความพงึพอใจระดับปานกลาง 

3.51 – 4.50 ความพงึพอใจระดับมาก 

4.51 – 5.00 ความพงึพอใจระดับมากที่สุด 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาโครงการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับนิสิตท่ีเข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน

ไอซีที โดยมีการสอบถามจ านวน  5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

 2. ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

 3. ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรมการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

 4. ด้านการให้บริการเจ้าหนา้ที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ / ระยะเวลา การสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที 

 5. ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

ผลการศกึษาความพึงพอใจของนิสิต 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนิสิตเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

มาตรฐานวิชาชพี 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละของ 

นิสิตตอบแบบสอบถาม 

สอบมาตรฐานวชิาชีพ TPQI 96 64.43 

สอบมาตรฐานวชิาชีพ ITPE 53 35.57 

รวมทั้งสิ้น 149 100 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงนิสติเข้าร่วมสอบมาตรฐานวชิาชีพด้านไอซีทีของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประจ าป ี2560 จ านวนท้ังสิ้น 149 คน โดยนิสิตท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพ TPQI  ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 

96 คนคิดเป็นร้อยละ 67.43 และนิสิตท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 53 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 35.57 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพงึพอใจของนสิิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านไอซีที ของนสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที” 

หัวข้อความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซทีี 

1. นสิิตได้รับรู้ขา่วสารการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที จาก Facebook 4.18 0.86 มาก 

2. นสิิตได้รับรู้ขา่วสารการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที จากเว็บไซต์คณะ ICT 4.14 0.89 มาก 

3. นสิิตได้รับรู้ขา่วสารการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที จากอาจารย์,เพือ่นนสิิต  4.17 0.98 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีทีมีขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 4.26 0.76 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.19 0.87 มาก 

 

 จากตาราง ท่ี  2 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในด้าน“ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที” พบว่า มีความพึงพอใจระดับ มาก  (x̄  = 4.19, S.D. = 0.87) 

โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีทีมีขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกต้อง มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก (x̄  = 4.26, S.D. = 0.76) อันดับท่ี 2 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จาก 

Facebook  มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.18, S.D. = 0.86) อันดับท่ี 3 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบ

มาตรฐานด้านไอซีที จากอาจารย์,เพื่อนนิสิต มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.17, S.D. = 0.98) และอันดับ

สุดท้าย ได้แก่ นิสติได้รับรู้ขา่วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีทีจากเว็บไซต์ คณะ ICT มีความพึงพอใจ ในระดับ มาก 

(x̄  = 4.14, S.D. = 0.89) 

 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐาน

วชิาชีพด้านไอซีที ของนิสติคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานดา้นไอซีที” 

หัวข้อความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซที ี

1. ระบบสมัครสอบใชง้านง่ายตอ่การสมัครสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 4.03 0.90 มาก 

2. การสมัครสอบด้านไอซีทีมีค าอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ 4.10 0.86 มาก 

3. ขั้นตอนการสมัครสอบไมซ่ับซ้อนต่อผู้สมัครสอบ 3.93 0.92 มาก 

4. การจ่ายคา่สมัครสอบ ไมยุ่ง่ยาก / สะดวก 3.95 0.92 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.90 มาก 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ในด้าน 

“ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีที” มีความพึงพอใจระดับ มาก (x̄  = 4.00, S.D. = 0.90) โดยสามารถ

เรียงล าดับค่าเฉลีย่ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ การสมัครสอบด้านไอซีทีมีค าอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ  มีความพึงพอใจ ในระดับ 

มาก (x̄  = 4.10, S.D. = 0.86) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ระบบสมัครสอบใช้งานง่ายต่อการสมัครสอบมาตรฐาน ด้านไอซีที 

มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.03, S.D. = 0.90) อันดับท่ี 3 ได้แก่ การจ่ายค่าสมัครสอบ ไม่ยุ่งยาก / สะดวก 

มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.95, S.D. = 0.92) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสอบไม่ซับซ้อน

ตอ่ผู้สมัครสอบ มีความพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.93, S.D. = 0.92) 

 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบ

มาตรฐาน ด้านไอซีที” 

หัวข้อความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 

1. วทิยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.09 0.80 มาก 

2. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐาน 3.93 0.91 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม 3.91 0.89 มาก 

4. เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน 3.89 0.93 มาก 

5. การตอบค าถามชัดเจนตรงประเด็น 4.07 0.87 มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.88 มาก 

   

 จากตารางท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในดา้น “วิทยากร 

ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที” มคีวามพงึพอใจระดับ มาก (x̄  = 3.98, S.D. = 0.88) โดยสามารถ

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

(x̄  = 4.09, S.D. = 0.80) อันดับท่ี 2 ได้แก่ การตอบค าถามชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(x̄  = 4.07, S.D. = 0.87) อันดับท่ี 3 ได้แก่ เนือ้หาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐาน  มคีวามพงึพอใจในระดับ 

มาก (x̄  = 3.93, S.D. = 0.91) อันดับท่ี 4 ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม (x̄  = 3.91, S.D. = 0.89) 

มีความพึงพอใจในระดับ มาก และอันดับสุดท้าย ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน  

(x̄  = 3.89, S.D. = 0.93) มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านไอซีที ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านการให้บริการเจ้าหน้าท่ี / ห้องอบรม / 

ห้องสอบ /ระยะเวลาการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที” 

หัวข้อความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านการให้บริการเจา้หน้าที่ / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานดา้นไอซทีี 

1. เจ้าหนา้ที่ให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน 4.33 0.72 มาก 

2. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถามและอธิบายล าดับ

การสอบมาตรฐาน 
4.17 0.71 มาก 

3. ห้องอบรมมโีสตทัศนูปกรณม์คีวามเหมาะสมในการจัดอบรม 4.12 0.80 มาก 

4. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 3.74 0.88 มาก 

5. ห้องสอบมคีวามพร้อมในการสอบมาตรฐานดา้นไอซีที 4.15 0.84 มาก 

6. ระยะเวลาในการสอบมาตรฐานมคีวามเหมาะสม 4.00 0.81 มาก 

เฉลี่ย 4.09 0.81 มาก 

   

 จากตารางท่ี 5 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน  

“การให้บริการเจ้าหน้าท่ี / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานด้านไอซีที” มีความพึงพอใจระดับ 

มาก (x̄  = 4.09, S.D. = 0.81)  โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(x̄  = 4.33, S.D. = 0.72) อันดับท่ี 2 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม และอธิบายล าดับการสอบ

มาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.17, S.D. = 0.71) อันดับท่ี 3 ได้แก่ ห้องสอบมีความพร้อมในการสอบ

มาตรฐานด้านไอซีที มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.15, S.D. = 0.84) อันดับท่ี 4 ได้แก่ ห้องอบรมมีโสตทัศนูปกรณ์มี

ความเหมาะสมในการจัดอบรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.12, S.D. = 0.80)อันดับท่ี 5 ได้แก่ ระยะเวลาในการ

สอบมาตรฐานมคีวามเหมาะสม มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.00, S.D. = 0.81) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ระยะเวลา

ในการอบรมมคีวามเหมาะสม มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.74, S.D. = 0.88) 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเข้าร่วมสอบมาตรฐาน

วชิาชีพด้านไอซีที ของนิสติคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร “ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน” 

หัวข้อความคดิเห็น x̄  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน 

1. ภาพรวมของการจัดโครงการ 4.06 0.90 มาก 

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน 

“ภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน” มคีวามพงึพอใจระดับ มาก (x̄  = 4.06, S.D. = 0.90) 

ตอนที่ 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 อยากให้มีการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security ในปีต่อไปด้วยจะเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อผู้ท่ีสนใจประกอบวิชาชพีในด้านเครอืขา่ย(Network)  

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 149 คน โดยนิสติท่ีสอบมาตรฐานวชิาชีพ TPQI  ตอบแบบสอบถามเป็น

จ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 67.43 และนิสิตท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.57 น ามาสรุปผลและอธิปรายผลความพงึพอใจของนสิิตดังนี้ 

 1. ด้านประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานดา้นไอซีที มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.19 มีความพึงพอใจระดับ มาก  โดย

สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านไอซีทีมีข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องมีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก (x̄  = 4.26, S.D. = 0.76) อันดับท่ี 2 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีที จาก 

Facebook  มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.18, S.D. = 0.86) อันดับท่ี 3 ได้แก่ นิสิตได้รับรู้ข่าวสารการสอบ

มาตรฐานด้านไอซีที จากอาจารย์,เพื่อนนิสิต มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.17, S.D. = 0.98) และอันดับ

สุดท้าย ได้แก่ นิสติได้รับรู้ขา่วสารการสอบมาตรฐานด้านไอซีทีจากเว็บไซต์ คณะ ICT มีความพึงพอใจ ในระดับ มาก 

(x̄  = 4.14, S.D. = 0.89) 

 2. ด้านการรับสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ท่ี 4.00 มีความพึงพอใจระดับ มาก 

โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ การสมัครสอบด้านไอซีทีมีค าอธิบายขั้นตอนการสมัครสอบ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(x̄  = 4.10, S.D. = 0.86) อันดับท่ี 2 ได้แก่ ระบบสมัครสอบใช้งานง่ายต่อการสมัครสอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความ

พงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.03, S.D. = 0.90) อันดับท่ี 3 ได้แก่ การจ่ายค่าสมัครสอบ ไมยุ่ง่ยาก / สะดวก  มีความ

พึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.95, S.D. = 0.92) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครสอบไม่ซับซ้อนต่อ

ผู้สมัครสอบ มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.93, S.D. = 0.92) 

 3. ด้านวิทยากร ให้ความรู้ / อบรม การสอบมาตรฐานด้านไอซี มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ท่ี 3.98 มีความพึงพอใจ

ระดับ มากโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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 อันดับท่ี 1 ได้แก่ วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

(x̄  = 4.09, S.D. = 0.80) อันดับท่ี 2 ได้แก่ การตอบค าถามชัดเจนตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

(x̄  = 4.07, S.D. = 0.87) อันดับท่ี 3 ได้แก่ เนื้อหาการอบรมเหมาะสมในการสอบมาตรฐานมีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(x̄  = 3.93, S.D. = 0.91) อันดับท่ี 4 ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เหมาะสม (x̄  = 3.91, S.D. = 0.89) มีความพึง

พอใจในระดับ มาก และอันดับสุดท้าย ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรมในการสอบมาตรฐาน (x̄  = 3.89, S.D. = 0.93) มี

ความพงึพอใจในระดับ มาก 

 4. ด้านการให้บริการเจ้าหน้าท่ี / ห้องอบรม / ห้องสอบ /ระยะเวลา การสอบมาตรฐานด้านไอซีมีค่าเฉลี่ยรวม 

อยู่ท่ี 4.09 มคีวามพงึพอใจระดับ มาก โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ของประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านจากมากไปหา

นอ้ย ดังนี ้

 อันดับท่ี 1 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ความเต็มใจในการให้บริการการสมัครสอบมาตรฐาน มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก (x̄  = 4.33, S.D. = 0.72) อันดับท่ี 2 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ขอ้มูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถามและอธิบายล าดับการ

สอบมาตรฐาน มคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.17, S.D. = 0.71) อันดับท่ี 3 ได้แก่ ห้องสอบมคีวามพร้อมในการ

สอบมาตรฐานด้านไอซีที มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄  = 4.15, S.D. = 0.84) อันดับท่ี 4 ได้แก่ ห้องอบรมมี

โสตทัศนูปกรณม์คีวามเหมาะสมในการจัดอบรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก ( x̄  = 4.12, S.D. = 0.80) อันดับท่ี 5 

ได้แก่ ระยะเวลาในการสอบมาตรฐานมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ มาก ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.81) และ

อันดับสุดท้าย ได้แก่ ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสมมคีวามพงึพอใจในระดับ มาก (x̄  = 3.74, S.D. = 0.88) 

 5. ด้านภาพรวมในการจัดสอบมาตรฐาน มคี่าเฉลี่ยรวมอยูท่ี่ 4.06 มีความพงึพอใจระดับ มาก 

 จากผลรวมทุกด้านนิสิตมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มคี่าเฉลี่ยรวมอยูท่ี่ 4.06 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ มาก 

ส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

 นิสิตอยากให้มีการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security ในปีต่อไปด้วยจะเป็นประโยชน์

อย่างมากต่อผู้ท่ีสนใจประกอบวิชาชพีในด้านเครอืขา่ย(Network)  

 จากข้อเสนอแนะเร่ืองการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขา Network & Security นั้น จากการค้นหา

ใบรับรองในด้านสาขา Network & Security จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบท่ีแพงซึ่งจะท าให้เกินก าลังนิสิตจะจ่ายได้ 

ดังนัน้ คณะฯต้องหางบประมาณมาสนับสนุนค่าสมัครหรือหาความรว่มมือกับภาครัฐ เชน่ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (DEPA), สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) มาช่วยในการสอบด้านสาขา Network & Security 

กิตติกรรมประกาศ 

 การท าโครงการวิจัยในคร้ังนี้ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้

สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการวิจัยในการศึกษาคร้ังนี้  และดร.พรเทพ โรจนวสุในการให้ค าปรึกษา

โครงการวจิัยในครัง้นี้ 

 ผู้จัดท าโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงท่ีให้การสนับสนุน เอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์

ชว่ยเหลอื จนกระท่ังโครงการวจิัยเสร็จลุล่วงได้ดว้ยดี 
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การจัดการคุณภาพที่มผีลต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

Total Quality Management That affects the performance Of the weaving 

group In Sakon Nakhon Province 

ธัญญา  พากเพียร1* วนาลี อุดมสุข1 นันท์นภัส  สุทธมา1  และนันทกรานต์ ไชยเชษฐ์1 

Thanya pakpian1*,Wanaree udomsok1, Nanapat sutima1 and Nantankan ChaiChet1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร เพื่อศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน และเพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพท่ีมี

ผลต่อการด าเนินงาน การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผ้าทอในจังหวัด

สกลนครจ านวน 95 กลุ่ม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา จากการศกึษาการจัดการคุณภาพพบวา่ โดยรวมและรายด้านสามารถอธิบายค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านผลการด าเนินงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน

สามารถอธิบายค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคา่เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดการคุณภาพ ท่ี

มีผลต่อผลการด าเนินงาน พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันกับผลการด าเนินงานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.98 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ

คุณภาพ มีผลให้ผลการด าเนนิงานขององคก์ารมปีระสิทธิภาพท่ีดขีึน้ 

ค าส าคัญ: การจัดการคุณภาพ  ผลการด าเนนิงาน  

                                                 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160 
1 Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus 47160 
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Abstract 

 This study was conducted to investigate:To study the personal factors.To study organizational factors. To 

study opinions on total quality management. To study opinions on the performance. And to study quality 

management that affects the operation.  This study is quantitative research. Research samples The group of 95 

woven cloths in Sakon Nakhon province was used as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are 

frequency, percentage, correlation and  regression analyses.  

 Results of the study revealed that most of the respondents were female, 50 years old on average, 

married, and  Primary education Results of total quality management found that The overall mean and standard 

deviation of the mean scores were at a high level . In terms of performance, it was found that the mean and 

standard deviation The overall average was at the highest level. Results of total quality management The overall 

performance was correlated with the high level of performance. The coefficient of multiple correlation was 0.98  

a  statistical significance level at 0.05 This reflected that the Quality Management was a main factor for a better 

work performance. 

Keywords: Total quality management , Performance 

บทน า 

 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเปลี่ยนจากสังคมเก่าซึ่งเป็นแบบเรียบง่าย

มาสู่สังคมสมัยใหม่ท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อนและมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของ

ปัญหาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เช่น ปัญหาการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันปัญหา

สังคมขาดระเบียบวินัยปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาของวัฒนธรรมท่ีถูกท าลาย เมื่อเกิดภาวะ

วกิฤตทางเศรษฐกิจขึน้ในประเทศไทย เกิดการแสวงหาทางเลือกที่น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมีขอสรุปเบื้องต้นว่าทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยควรมทีางเลือกส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได้สามารถเพิ่มความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ภูมปัิญญาของคนไทยท่ีสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศน้ันมอียู่ท่ัวไปในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท่ีมีความแตกต่างกันไปแลว้แต่การสืบทอดกันมาและการทอ

ผ้าพื้นเมอืงเป็นภูมปัิญญาไทยอยา่งหนึ่งท่ีสบืทอดกันมาชา้นานซึ่งในอดีตการทอผ้ามีอยูแ่ทบทุกครัวเรือนในทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย เพราะผ้าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในชวีติประจ าวันของทุกคน ผ้าของแต่ละท้องถิ่นจะมีศิลปะและความงดงาม

เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ความช านาญ ค่านิยมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้ น ๆ 

(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ,2558) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและมีการพัฒนาสืบทอดต่อกันมา

ของลูกหลานแตล่ะชนเผ่าจนมาถึงปัจจุบัน และจังหวัดสกลนครก็เป็นแหล่งผลิตผ้าทอท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากอีก

แห่งหนึ่ง ผลิตในนามของกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เป็นลักษณะสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

และเป็นการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลท่ีพยายามท่ีจะให้การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับฐาน

ราก จึงมีการผลิตออกมามากมายหลายรูปแบบและหลายระดับคุณภาพ การมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการท างาน 

ทุก ๆ ขั้นตอนนั้นทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ท้ังในด้านการ

บริหารองคก์ารการบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า การบริหารบุคคลและการบริหารการเงิน 
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เป็นต้น การบริหารคุณภาพโดยรวม จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีด้วย

การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การ

ในระยะยาวผลที่องค์การจะได้รับจากการบริหารคุณภาพโดยรวมนั้น คือการมีสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงขึ้ น มี

การก าจัดของเสียหรือท าให้ของเสียในองค์การลดลง ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีดีอีก

ด้วย (ทองทิภาวิริยะพันธ์ุ, 2555) 

 การปรับปรุงองคก์ารอย่างตอ่เนื่องน้ันเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมท่ีจะ

รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และร่วมแรงร่วมใจ ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงงานให้มุ่งสู่จุดหมาย

เดียวกัน คือการมุ่งพัฒนาคุณภาพของงานหรือ การให้บริการลูกค้าท้ังภายในและภายนอกองค์การให้เกิดความ พึง

พอใจสูงสุดโดยท่ีต้นทุนการด าเนินงานไม่เพิ่มสูงขึ้น และก้าวสูคุ่ณภาพในระดับสากล การท่ีจะโนม้นา้วความสนใจของ

ลูกค้าให้หันมาซือ้สินค้าหรือบริการของตนนั้น นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ผู้ผลิตสินค้าจ าเป็นต้องเสนอ

สินค้าท่ีดท่ีีสุดเหนอืคูแ่ข่งขันรายอื่น ๆ ซึ่งต้องแข่งขันกันท่ีคุณภาพของสินค้า หรือบริการในระดับท่ีต้องสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องให้ความสนใจและ

สนองตอบ และองค์การสามารถน าไปประเมินผลลูกค้าหรือผู้บริการ แล้วจึงน าไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององคก์ารท่ีสามารถประสบความส าเร็จในการบริหารได้ 

 การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การTQM (Total Quality Management) คือระบบการบริหารคุณภาพ หรือเทคนิค

การบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการให้พนักงานทุกระดับ

และทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง (วิฑูรย์  สิมะโชคดี, 2543) TQM เป็นแนวโน้มใหม่ของการบริหาร

จัดการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพในทุกขั้นตอนของการท างาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานหรือการผลิตสินค้าและการให้บริการมี

คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า และส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินธุรกิจไปได้ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งการท างานให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศอยู่ในหัวใจ มุ่งเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพเป็นหลักส าคัญ  ซึ่งหากการทอผ้าได้รับการจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ อย่าง

ต่อเนื่องก็จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น จนได้เป็นผลส าเ ร็จท่ัวท้ังองค์การ เพื่อจะสามารถ

สร้างมูลคา่เพ่ิมและน าพาองคก์ารไปสูค่วามเป็นเลิศและอยู่รอดอยา่งยนืตลอดไป  

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงท าการศกึษาการจัดการคุณภาพและการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร เพื่อน า

ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพและการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็น

แนวทางที่จะชว่ยให้การจัดการคุณภาพและการด าเนนิงานของกลุ่มได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาปัจจัยสว่นบุคคลของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรของกลุม่ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

 4. เพื่อ ศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานกลุม่ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

 5. เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อการด าเนนิงานกลุม่ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

 หลักการของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรท้ัง 7 ด้านดังนี้ 

 1) การมุ่งเนน้ลูกค้า 

 การมุง่เนน้ลูกค้าเป็นส าคัญ (Customer Orientation) คือ การยอมรับว่าลูกค้าจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ลูกค้าคือ

ผู้ท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจเป็นอันดับแรกและเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ การบริการและการเอาใจใส่ลูกค้าโดย

ท าให้ลูกค้ารูส้ึกพงึพอใจและประทับใจ ซึ่งเป็นลักษณ์นิสัยและพฤตกิรรรมการให้บริการท่ีสะท้อนออกมาให้ลูกค้าเห็น 

 ดวงใจ รักษากุล  (2545) กล่าวว่าการมุ่งเน้นลูกค้าถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของ TQM ซึ่งองค์การจะต้อง

ศกึษาวจิัยตลาดและวัดความพงึพอใจของลูกค้าเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใชใ้นการออกแบบผลิตภัณฑข์ององค์กรตอ่ไป

องคก์รท่ีท า TQM จะตอ้งยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการคุณภาพในท่ีนี้หมายถึงคุณภาพของสินค้า

หรือบริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้แกลู่กค้าได้หรือเป็นไปตามท่ีลูกค้าตอ้งการ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป การมุ่งเน้นลูกค้า ว่าเป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  และส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

และมีการบริการท่ีมีคุณภาพ ลูกค้าคือคนส าคัญที่สุดเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อให้องค์กรประสบ

ความส าเร็จ 

  

ปัจจัยบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศกึษา 

- ระดับรายได้เฉลี่ย 

- ประสบการณ์การท างาน 

 

ปัจจัยองค์การ 

- ขนาดขององคก์ร 

- ทุนด าเนนิงาน 

- ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

การจัดการคุณภาพ 

- การมุง่เนน้ลูกค้า 

- การมุง่เนน้การแกปั้ญหา 

- การมุง่เนน้ความมสี่วนร่วมในองคก์ร 

- การมุง่เนน้การมีสว่นร่วมแสดง 

ความคิดเห็นของพนักงาน 

- การปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ตอ่เนื่อง 

- การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้

 

ผลการด าเนนิงาน 
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2) การมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหา 

 มยุรี บุญเยี่ยม (2545) กล่าวว่า การแกปั้ญหา คือกระบวนการทางสมองอยา่งหนึ่งท่ีมคีวามยุง่ยากซับซ้อน ซึ่ง

ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ประมวลเข้ากับส่วนประกอบของสถานการณ์ท่ีเป็น

ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีต้องการหรือบรรลุมุง่หมายเฉพาะอยา่ง 

 วิฑูรย์สิมะโชคดี (2547) กล่าวว่า การปรับปรุงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อก าจัดท่ีสาเหตุของปัญหาหรือมีมาตรการ

แก้ไขท่ีกระบวนการมิใช่แก้ท่ีผลลัพธ์การป้องกันการเกิดซ้ าจะท าได้เมื่อมีการก าจัดสาเหตุของความเสียหายทบทวน

มาตรฐานของงานและด าเนนิการเพื่อก าจัดสาเหตุตา่ง ๆ เหลา่นั้นและฝึกอบรมพนักงานโดยวิธีใหม่แนวทางของการให้

ความส าคัญต่อกระบวนการและป้องกันการเกิดซ้ าหมายถึงการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ

และป้องกันมใิห้ปัญหาเกดิขึน้อีก 

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสรุปการมุง่เนน้การแกไ้ขปัญหา  คือกระบวนการในการหาแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุของความ

เสียหาย เพื่อก าจัดสาเหตุต่าง ๆ การปรับปรุงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อก าจัดท่ีสาเหตุของปัญหาหรือมีมาตรการแก้ไขท่ี

กระบวนการมิใช่แก้ท่ีผลลัพธ์การป้องกันการเกิดซ้ าจะท าได้เมื่อมีการก าจัดสาเหตุของความเสียหายทบทวน

มาตรฐานของงานและด าเนนิการเพื่อก าจัดสาเหตุตา่ง ๆ เหล่านั้น มีการฝึกอบรมพนักงานโดยวิธีใหม่หาแนวทางของ

การให้ความส าคัญต่อกระบวนการและป้องกันการเกิดซ้ า 

 3) การมุ่งเนน้ความมสี่วนร่วมในองค์กร 

 การมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กรเป็นการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดการท างานที่มปีระสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงานของ

องคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการได้ดยีิ่งขึน้ 

 วันชัย โกลละสุต (2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือทรัพยากรในการบริหารท่ีเป็นส่วนของบุคคลในแต่ละ

ระดับการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน การจัดการองค์กร การควบคุมและการสั่งการปฏิบัติในแต่ละส่วน ๆ 

อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ในทิศทางเพื่อการปฏิบัติด้านเดียวหรือการน าเสนอซึ่งความคิดเห็นในการด าเนินการตาม

กระบวนการนัน้อยา่งใดอย่างหนึ่ง  

 ท านอง ภูเกิดพมิพ ์(2551) กล่าวว่า การมีสว่นร่วมหมายถึง การท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังนี้

ขึน้อยูก่ับสภาพความคิด ความเช่ือ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับ

กาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมาก

ยิ่งขึน้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสรุป การมุง่เนน้ความมสี่วนร่วมในองค์กร คือผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจะต้องมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อสามารถหาทางแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุด

ให้กับองค์กรการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีการน าความรู้และประสบการณ์ของพนักงานทุกคนมาใช้ให้เกิด

ประโยชนซ์ึ่งจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน

ร่วมโดยการถอืว่าผู้ปฏบัิตงิานจะรู้ปัญหาและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีท่ีสุด 

 4) การมุ่งเนน้การมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

 การมสี่วนร่วมถือเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงาน ท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ

มากมายท่ีต้องการมสี่วนของพนักงานท่ัวไป จึงจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านตา่ง  ๆขององค์กรธุรกิจส าเร็จลุลว่งไปด้วยด ี
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 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545) การเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน คือเทคนิคเพื่อท าให้เกิด

ความคิดใหม ่ๆ จากการประชุมโดยผู้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นออกมาให้มากที่สุดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีได้ก าหนด

ไวแ้ลว้เพื่อการแก้ปัญหาหรอืการก าหนดแนวทางปฏิบัตสิ าหรับเร่ืองนัน้ ๆ 

 จรรยา  เวทีทอง (2547) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 

การร่วมกันแก้ปัญหาและรว่มกันก าหนดวิธีการในการท างานเพ่ือประโยชนข์ององค์กร 

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสรุป การมุง่เนน้การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน คือพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้

คนท่ีรู้จริงในการท างานมากที่สุด รวมท้ังคนท่ีอาจจะตอ้งไปปฏบัิตงิานตามน้ัน ได้แสดงความคิดเห็น และยังเป็นการย้ า

เตอืนให้พนักงานร่วมรับผิดชอบกับการตัดสนิใจของเขาด้วย 

 5) การปรับปรุงกระบวนการอย่างตอ่เนื่อง 

 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ( CPI) เป็นการปรับปรุงท่ีมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองประการ คือ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการ

ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า จะท าการปรับปรุงกระบวนการท่ีท าให้ลูกค้าไมพ่อใจ ท้ังลูกค้าภายใน

และลูกค้าภายนอก 5 ขั้นตอนหลักของ CPI ประกอบด้วย การเลือกกระบวนการท่ีจะท าการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการท่ีท าให้ลูกค้าเดอืดร้อนไม่พอใจ  จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ เพื่อหาขั้นตอนการท างานท่ีเป็นต้นเหตุ หรือ

ขั้นตอนท่ีไม่ท าให้เกิดมูลค่า ต่อไปจะท าการวัดสมรรถนะของกระบวนการ แล้วก็หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

สุดท้ายคอื การประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏบัิตงิานวธีิใหม่ต่อไป 

 อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์(2543) กล่าวว่า ความส าเร็จขององค์การในระยะยาว อยู่ท่ีการ

ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนื่องของบุคลากรและมีการเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้การยึดหลักความ

พงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มคุณภาพบริการ 

นิตย์ สัมมาพันธ์, (2535) กล่าวว่า การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ ความสามารถในการท างานให้ได้สินค้า 

หรือบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้นหรือดีขึ้นเร่ือย ๆ โดยไม่มีสภาพท่ีหยุดนิ่งคงท่ีหรือสภาพท่ีดีท่ีสุดได้ผ่านการประกัน

คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ และการท างานดังกล่าวตอ้งถอืว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องคือการปรับคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของลูกค้าท้ังลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก และมีการปรับปรุง

กระบวนการอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียต่าง ๆ ให้เหลือน้อยท่ีสุดหรือหมดไปได้

และในการปฏบัิตติามแนวทางของ TQM นัน้จะต้องคิดพิจารณามากกว่าความสะดวกของงานของแผนกเราเพียงอย่าง

เดียวแต่จะต้องค านึงถึงทุกคนที่กระบวนการเกี่ยวข้องเสมอืนลูกค้าและมุ่งท างานเพ่ือตอบสนองลูกค้า 

 6) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตัดสนิใจ 

 ระบบท่ีสามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแล

รักษาข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้ใช้สามารถน าสารสนเทศท่ีได้ไป

ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ  เป็นการน าระบบท่ี

สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การปฏิบัติรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล 

เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถน าสารสนเทศท่ีได้ไปประกอบการ

ตัดสนิใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 สมทรัพย์ อติชาติบุตร (2541) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลาย ๆ ทางเลือก

ก่อนท่ีจะน าทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ โดยใช้หลักเหตุผลจากทางเลือกหรือข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 

 ดวงนภา เขมะลักษณ ์(2547) กล่าวว่า การตัดสนิใจเป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรอืตัวเลอืก

ท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือกปฏิบัตท่ีิจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด  

 ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสรุป การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตัดสนิใจคือความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ เร่ิมตั้งแต่การ

จัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้

สารสนเทศท่ีถูกต้องและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้ใช้สามารถน าสารสนเทศท่ีได้ไปประกอบการตัดสินใจได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตัดสนิใจ 

 7) การปรับปรุงงานโดยยดึหลักคุณภาพ 

 การปรับปรุงงานโดยยึดหลักคุณภาพ  ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ัวท้ังระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ

องคก์าร 

 ดวงใจ รักษากุล(2545)กล่าวว่าบริษัทท่ีต้องการด าเนินงาน TQM อย่างมีประสิทธิผลพนักงานแต่ละคนจะต้องมี

ความรู้สกึอย่างจรงิจังในการเข้าร่วมท าธุรกิจด้วยความรู้สกึมีสว่นร่วมซึ่งไม่เพียงจะส่งผลต่อคุณภาพของบริษัทแต่ยัง

มอีทิธิพลตอ่การบริหารบริษัทโดยรวมดว้ยอุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริม TQM คือความไม่รู้ผู้บริหารหลาย

ท่านไม่ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีท่ีสามารถท าได้ในการด าเนินการธุรกิจของบริษัทดังนัน้ความเข้าใจ TQM ท่ีถูกต้องถือ

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล และพนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเร่ือง  

TQM ด้วยโดยบริษัทท่ีน า TQM ไปใชน้ัน้จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมดา้นคุณภาพท้ังบริษัทและจะเป็นการดีท่ีสุดถ้าการ

ฝึกอบรมดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะในแต่ละระดับขององค์การด้วยเพราะเนื่องจากบุคลากรในแต่ละระดับมีบทบาท

หนา้ที่ใน TQM ท่ีแตกต่างกันและตอ้งการความรู้ในเร่ือง TQM ท่ีแตกต่างกันจึงต้องประยุกตค์วามรู้ดังกลา่วด้วยวิธีการ

ท่ีแตกต่างกันดว้ย 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป การปรับปรุงงานโดยยึดหลักคุณภาพคือความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิงานโดยยึดหลักคุณภาพเป็นส าคัญ ความพยายามอย่างมแีผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ัวท้ัง

ระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การ

โดยมุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการท างานเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การ 

แนวคิด การจัดการเชงิดุลยภาพ 

 การจัดการเชิงดุลยภาพ ( Balanced Scorecard)  เป็นเคร่ืองมือทางด้านการบริหารจัดการ ท่ีช่วยในการ

ประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กรน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง (Strategic Implementation) โดยเร่ิมต้นท่ีวิสัยทัศน ์

ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร ซึ่งเป็นขัน้ของการก าหนดปัจจัยส าคัญตอ่ความส าเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัชนี

วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการด าเนินงานในส่วนท่ี

ส าคัญต่อกลยุทธ์ Balanced Scorecard เป็นแนวคิดท่ีเกิดจาก Professor Robert Kaplanอาจารย์ประจ า

มหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ท่ีปรึกษาทางด้านการจัดการ โดยได้แบ่งส่วนประกอบออกเป็น 

4 มุมมอง  ประกอบด้วย  1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), 2) มุมมองด้านลูกค้า(Customer 
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Perspective), 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน(Internal  Process  Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ

การพัฒนา  

 พสุ  เดชะรินทร์ (2546 ,1-2) กล่าวว่า Balanced Scorecard คือเคร่ืองมือในการประเมินผลและได้พัฒนาจน

กลายเป็นเครื่องมือในการบริหารองคก์รท้ังหมด  (Enterprise – wide management system) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็น

เครื่องมือชว่ยในการบริหารองคก์รโดยอาศัยการวัดหรือการประเมินผลเป็นหลัก 

 อัจฉรา  จันทร์ฉาย (2546,140)ให้ความหมายของ Balanced Scorecard ว่าเป็นกลุ่ม (Set) ของการวัด 

(Measure) ที่สะทอ้นภาพท่ีส าคัญ ในการด าเนินงานด้านธุรกิจให้กับผู้บริหารเพื่อจะประเมินผล การท างานและตัดใจ

ด าเนนิงานบนพืน้ฐานของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป มุมมองทางด้านการเงิน เป็นวิธีการด าเนินงานทางด้านการเงินของกลุ่มทอผ้าในจังหวัด

สกลนคร เพื่อให้ประสบความส าเร็จทางดา้นการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและได้ก าไรมากท่ีสุด เพื่อบรรลุ

เป้าหมายของกลุม่ฯ  มุมมองทางด้านลูกค้า เป็นวธีิการสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า และการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน เป็ น

วิธีการจัดการภายในกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร อย่างมีคุณภาพ , ระยะเวลาในการผลิตสินค้าและการบริหารท่ี

เหมาะสม, ตน้ทุนและการแนะน าผลิตภัณฑใ์หมอ่อกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย

ของกลุ่มฯ มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยมีการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เชน่ การพัฒนาฝีมอืของสมาชิก, การอบรมให้ความรู้แก่

สมาชิกกลุ่มฯ 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชลิต  ฐานิตสรณ์ (2554 : บทคัดย่อ)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท ากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : 

กรณีศึกษา บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท า

กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานด้านการท ารายงานไคเซ็น

ด้านการสื่อสารกับพนักงาน และด้านการฝึกอบรมพนักงาน ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้าน

การจูงใจพนักงานในการท ากิจกรรม  

 กนกพรรณ  บันลือทรัพย์ (2555: บทคัดย่อ)  ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้   Balanced Scorcard(BSC)  ในการ

บริหารจัดการองค์การ กรณีศึกษาบริษัทธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการเงิน 

ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษา 4 

มุมมอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจากผลการศึกษาอาจสามารถน า Balanced Scorecard (BSC) มา

ประยุกตใ์ชใ้ห้เข้ากับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 รัตน สุภาศาสตร์ (2557: บทคัดย่อ ) ศึกษาเร่ืองการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ตามความคิดเห็น

ของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาชลบุรี จ ากัด (มหาชน)ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ของพนักงานเซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ ากัด (มหาชน) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีระดับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ ด้านการมุ่งเน้นท่ีลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ด้านการให้ความรู้และการ ฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

พนักงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่าเพศ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ัง องค์การ(TQM) ในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วน อายุ ฝ่ายท่ี ปฏบัิตงิาน ต าแหนง่งาน แตกต่างกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) 

แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุรินทร์ พทัิกษส์ิกุล  (2557: บทคัดยอ่) ศกึษาเร่ืองการมสี่วนร่วมดา้นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ัง

องคก์าร (TQM) และความพงึพอใจในการท างาน:กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผล

การศึกษาพบวา่ ระดับการมสี่วนร่วมดา้นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองค์การ และความพึงพอใจในการ

ท างานของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน อาจารย์ และคณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ผลการวิจัยคร้ังนี้คณะวิทยาการจัดการควรน าผลไปพิจารณาประกอบ

เพื่อพัฒนาปรับปรุง การมีสว่นร่วมในการปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังองค์การอยา่งต่อเนื่อง และน าผลท่ีได้หรือประโยชน์ท่ี

ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยตอ่ไป  

 สุภชา แก้วเกรียงไกร (2558: บทคัดย่อ ) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมชลประทาน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค

ในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวทางการแก้ไข ซึ่งผลการศึกษา

จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางหรือวางนโยบายเพื่อสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน มีผลเป็นดังนี้ระดับความ

คิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ

กรมชลประทานโดยรวม มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาการวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน

ของกลุม่ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ประชากร 

 1. กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร 

 2. ประชากรกลุ่มศึกษา ได้แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนครจ านวน 124 กลุ่ม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: 

2558) 

 3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane’, 1973 : 727-728) ก าหนดขอบเขตความ

คลาดเคลื่อน 0.05  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ 95 กลุ่ม 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เองโดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ เมื่อได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ก็จะน าไปทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอยา่ง กลุ่มทอผ้าจังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 กลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้เก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประสบการณ์การท างาน ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะให้เลอืกตอบ จ านวน 6 ข้อ  

 ตอนที่2 ข้อมูลด้านปัจจัยองค์กร ได้แก่ ขนาดขององค์กร ทุนด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงานซึ่ง

แบบสอบถามเป็นลักษณะให้เลอืกตอบ จ านวน 3 ข้อ 

http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist.aspx?province=47&provincename=%u0e2a%u0e01%u0e25%u0e19%u0e04%u0e23
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 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (TQM) 6ด้านดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นการ

แก้ไขปัญหา การมุ่งเน้นความมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน การปรับปรุง

กระบวนการอย่างตอ่เนื่อง การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชโ้ดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s 

Rating Scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม  (Balanced scorecard) 4 ด้าน ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน

มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ืองการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อผลก าด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร ใน

การศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเกี่ยวกับกลุม่ตัวอย่างของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร จ านวน 95กลุ่ม  ได้รับ

แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับมาจ านวน 95 ชุด โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ดังนี้ 

 1. สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1 สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 x   แทน คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 

 SD  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

 T  แทน สถิตท่ีิใชท้ดสอบเปรียบเทียบใน (T-Independent Samples) 

 F  แทน สถิตท่ีิใชท้ดสอบเปรียบเทียบใน( F-distribution) 

 SS  แทน ผลรวมก าลังสอง  (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าก าลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square) 

 df  แทน ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom) 

 p-value  แทน ระดับนัยส าคัญ (Significancc) 

 VIF  แทน ค่าถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม  

    (Variances Inflation Factors) 

 SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

 R  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 Adjusted R 2  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 

 a  แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

 CO  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการมุง่เนน้ลูกค้า 

 FP  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการมุง่เนน้การแกปั้ญหา 

 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร พบว่าเพศ ของ ผู้ตอบแบบ

สอบกลุ่ม ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร  ในการส ารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย  ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ประถมศึกษา รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์ในการท างาน 15-20 ป ี
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 2. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองค์กร พบว่า จ านวนพนักงาน  11-20 คน ทุนในการด าเนินงาน 20,001 

– 40,000 บาท และ ระยะเวลาในการด าเนินงาน  15-20 ป ี

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและราย

ด้านอยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยได้จ าแนกการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ด้านการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นของพนักงาน ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างตอ่เนื่อง ด้านการน าเทคโนโลยมีาใช ้ของกลุ่มทอผ้าในจังหวัด

สกลนครดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของกลุ่มทอผ้า 

การจัดการคุณภาพ x̄  S.D ระดับความคิดเหน็ 

1.ด้านการมุง่เนน้ลูกค้า 4.44 0.41 มากที่สุด 

2.ดา้นการมุง่เนน้การแกปั้ญหา 4.45 0.38 มากที่สุด 

3.ดา้นการมุง่เนน้ความมสี่วนร่วมในองค์กร 4.52 0.33 มากที่สุด 

4.ดา้นการมุง่เนน้การมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 4.48 0.41 มากที่สุด 

5.การปรับปรุงกระบวนการอย่างตอ่เนื่อง 4.38 0.40 มากที่สุด 

6.การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ 4.39 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.29 มากที่สุด 

 

 4. ผลการศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

อยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยได้จ าแนกผลการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้าน

กระบวนการภายใน มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสกลนคร ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานของกลุ่มทอผ้า 

ผลการด าเนินงาน x̄  S.D ระดับความคิดเหน็ 

1.ด้านการเงิน 4.52 0.35 มากที่สุด 

2.ดา้นลูกค้า 4.45 0.35 มากที่สุด 

3.ดา้นกระบวนการภายใน 4.48 0.38 มากที่สุด 

4.ดา้นการเรียนรู้และพัฒนา 4.62 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.28 มากที่สุด 

 

 5. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลการจัดการคุณภาพและผล

การด าเนนิงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร 

 การวเิคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อผล

การด าเนนิงานของกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนครผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอยแบบพหุคูณดังน้ี 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลการของการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อผลการ   ด าเนินงานของ

กลุ่มทอผ้า ในจังหวัดสกลนคร 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearityดังนั้น ผู้วิจัย

จึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระประสิทธิผลการจัดการคุณภาพ  มี

ค่าตัง้แต ่1.71-2.29 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความ สัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระ

หวา่ตัวแปร 

 

ตารางที่ 4  การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชต้ัวแปรตามเป็นการจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน 

P-value สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

1.ดา้นการมุง่เนน้ลูกคา้ 

2.ดา้นการมุง่เนน้การแกปั้ญหา 

3.ดา้นการมุง่เนน้ความมสี่วนร่วมในองค์กร 

4.ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นของพนักงาน 

5.ด้ านการปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ตอ่เนื่อง 

6.ดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ 

0.08 

0.05 

0.04 

0.08 

 

0.09 

0.03 

 

0.28 

0.19 

0.15 

0.28 

 

0.32 

0.13 

 

0.00* 

0.00* 

0.00* 

0.00* 

 

0.00* 

0.00* 

 

R=0.98 Adjusted R2=0.97  SEest =0.08  a=0.17  F=1.88 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  

ตัวแปร CO FP PP FC CPI IT TQM VIF 

x̄  4.52 4.44 4.45 4.52 4.48 4.38 4.52  

S.D 0.41 0.38 0.33 0.41 0.41 0.33 0.29  

CO  0.56 0.40 0.37 0.52 0.50 0.56 1.74 

FP   0.49 0.53 0.61 0.40 0.57 1.99 

PP    0.62 0.61 0.42 0.52 1.95 

CPI     0.57 0.52 0.78 2.05 

IT      0.53 0.67 2.29 

TQM       0.53 1.71 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ การจัดการคุณภาพ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าด้านการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการมุ่งเน้น

ความมีส่วนร่วมในองคก์รดา้นการมุง่เนน้การมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงานด้านการปรับปรุงกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง และ ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยรวม มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานในระดับสูง

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.98 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการคุณภาพมีผลต่อผลการ

ด าเนินงาน ได้ร้อยละ 97.0  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.08 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาด้านการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อผลการด าเนนิงานของกลุ่มในจังหวัดสกลนครโดยได้จ าแนกการ

จัดการคุณภาพ ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ด้านการมุ่งเน้นความมี

ส่วนร่วมในองค์กร ด้านการมุง่เนน้การมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ตอ่เนื่อง ด้านการน าเทคโนโลยมีาใช้ 

 ด้านการมุง่เนน้ลูกค้า ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการยึดหลักคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ รัตน สุภาศาสตร์ (2557) ศึกษาเร่ืองการจัดการ

คุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาชลบุรี จ ากัด  (มหาชน)ผล

การศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ของพนักงานเซ็นทรัล

พัฒนา ชลบุรี จ ากัด (มหาชน) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีระดับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ 

ด้านการมุ่งเน้นท่ีลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความรู้และการ ฝึกอบรมทางด้านการพัฒนา

คุณภาพ มีคา่เฉลี่ยมาก 

 ด้านการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการท างานเพื่อให้

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล (2557: บทคัดย่อ)

ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองค์การ (TQM) และความพึงพอใจในการ

ท างาน:กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมด้าน

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองค์การ และความพึงพอใจในการท างานของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 

อาจารย์ และคณะผู้บริหารของคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด

ผลการวิจัยคร้ังนี้คณะวิทยาการจัดการควรน าผลไปพิจารณาประกอบเพื่อพัฒนาปรับปรุง การมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังองค์การอย่างต่อเนื่อง และน าผลท่ีได้หรือประโยชน์ท่ีได้รับไปปรับปรุงพัฒนาในระดับ

มหาวทิยาลัยตอ่ไป 

 ด้านการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ความสอดคล้องผลการวิจัยของสุภชา แก้วเกรียงไกร (2558: บทคัดย่อ) ได้

ศกึษาเร่ืองการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี

มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน

โดยรวม มคี่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการเปิดโอกาสให้

พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะหรือแนะน าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ ชัยวัฒน์  กิตติ (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ 
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(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ล าพูนในการด าเนินกิจกรรมTPM ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เรียงล าดับดังนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน, การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้พนักงานได้

น าความรู้เร่ืองTPM ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพพื้นฐานในการ

ท างาน อาทิ 5ส 

 ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ

ด าเนนิงานอยูเ่สมอ อยูใ่นระดับมากที่สุด  มคีวามสอดคล้องผลการวจิัยของ ชลิต  ฐานิตสรณ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอ่การท ากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษา บริษัทฟาบริเนท โดยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมของพนักงานด้านการท ารายงานไคเซ็นด้านการสื่อสารกับพนักงาน และด้านการฝึกอบรมพนักงาน ส่วน

กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรม ด้านการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง และด้านการจูงใจพนักงานในการท ากิจกรรม 

 ด้านการน าเทคโนโลยมีาใช ้ผลการวเิคราะห์พบวา่ มกีารมุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ี

สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ ศศวัน ชิน

นาทศิริกุล (2556 )ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ

รายดา้นอยูใ่นระดับสูงสุด 

 ผลการศึกษาด้านการจัดการคุณภาพท่ีมีผลต่อผลการด าเนนิงานของกลุ่มในจังหวัดสกลนครโดยได้จ าแนกผล

การด าเนนิงาน ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 ด้านการเงิน ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มสามารถเพิ่มรายได้และควบคุมต้นทุนการผลิต กลุ่มสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ด้านลูกค้า ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ   ด้านกระบวนการภายในผลการวิเคราะห์พบว่า 

กลุ่มมีขัน้ตอนการท างานด้วยการบริการอยา่งรวดเร็วและดว้ยการผลิตสนิค้าท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกค้าได้ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มมีการส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมอบรม 

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอผลการด าเนินงานท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด  มีความสอดคล้องผลการวิจัยของ กนกพรรณ  บันลือทรัพย์ (2555) ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้   Balanced 

Scorcard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ กรณีศึกษาบริษัทธุรกิจค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ง

ประกอบด้วย การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ และการเจรญิเตบิโตในการศึกษาคร้ังนี้ 

เป็นการศึกษา 4 มุมมอง อันได้แก่ มุมมองด้นการเงิน  ศึกษาด้านการวัดสภาพคล่อง และความสามารถในการท า

ก าไรของบริษัทท่ีศึกษา โดยสัมภาษณ ์จากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านการเรียนรู้ และ

การเจริญเติบโต ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทท่ีศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ผล

การศึกษาพบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดับสูงสุด ทุกมุมมองล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะท่ีองค์กรต้องมี

ก าไรเพิ่มขึ้น 

 ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกมุมมองล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะท่ีองค์กรต้องมีก าไรเพิ่มขึ้น  

สร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับข่าวสาร มีการสร้างภาพลักษณ์ององค์กรให้เป็นท่ี

พอใจแก่ลูกค้า มีการให้อบรมแก่บุคลากรและส่งเสริมให้องค์กรมีการทบทวนแผนกกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
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ด าเนนิธุรกิจ โดยปฏิบัตใิห้สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกัน ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใตมุ้มมองใด

มุมมองหน่ึงอาจส่งผลกระทบไปถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอื่น ๆ ด้วยซึ่งจากผลการศึกษาอาจสามารถ

น า Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกตใ์ชใ้ห้เข้ากับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยคร้ังต่อไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นผู้วิจัย ขอเสนอการท าวิจัยเชิง

คุณภาพ หรือควรใชเ้ทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอ่ืน ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ ์เพื่อให้ได้ขอมูลเชงิลึกมากขึน้ 

 2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารจัดการองค์การด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การและการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า และเปลี่ยนไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ

หลากหลายยิ่งขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จได้ ดว้ยการได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา

บริหาร โปรแกรมวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมท้ังคณาจารย์ทุก

ท่านท่ีเกี่ยวข้อง ที่ให้ค าปรึกษาและแนะน า อันเป็นประโยชนต์อ่งานวิจัย และท าให้งานวิจัยคร้ังส าเร็จด้วยดี 
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การจัดการวสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี

Management of Ban Bueng Women Community Enterprise, Tambon Ban 

Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi 

เมทิกา พ่วงแสง1 

Maythika Puangsang1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบล

บ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 2.) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบล

บ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 3.) เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้าน

บึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 4.) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรี

บ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงส ารวจ การ

สัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จ านวน 17 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis การวิเคราะห์บริบท เชิงเนื้อหา และ

การวิเคราะห์เชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 27 ครัวเรือน ซึ่งมีอาชีพหลักคือปลูกสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย มีศักยภาพด้านผู้น า 

และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความร่วมมือและมีส่วน

ร่วมในการก าหนดแนวทาง เป้าหมายการด าเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์และการจัดการดา้นการตลาด มแีหลง่วัตถุดบิในท้องถิ่นท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าใหเ้ป็นการลดตน้ทุนในการผลิต  

ค าส าคัญ: การจัดการ วิสาหกิจชุมชน ราชบุรี 

                                                 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 10300 
1 Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology PhraNakhon, Bangkok, 10300 

*Corresponding author : maythika.p@rmutp.ac.th 
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Abstract 

 The objective of this research was (1) To study the potential of Ban Bung Women's Enterprise Group, 

Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi (2) Study on the potential development of Ban Bueng Women 

Community Enterprise Group, Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi (3) To study the problems and 

obstacles in the operation of Ban Bueng Women's Enterprise, Tambon Ban Bueng, Amphoe Ban Kha, Ratchaburi 

(4) To find out how to develop the operation of Ban Bueng Women's Enterprise, Ban Bueng Sub-district, Ban 

Khae District, Ratchaburi Province. The researcher used the qualitative study by exploratory study. Interviews 

and small group meetings The samples were selected by purposive sampling method with useing 17 people. The 

researcher uses SWOT analysis to analyze the contextual content and narrative analysis. The study indicated 

that Ban Bueng Women Community Enterprise Group Ban Bueng Sub-district, Ban Khae District, Ratchaburi 

Province There are about 27 households in the group. The main career is the pineapple cultivar Pattiwat. 

Leadership potential and systematic and systematic management. Encourage members to cooperate and 

participate in the guidelines. Operational goals Include problem analysis, product development barriers. And 

marketing management. Abundant local raw materials. This reduces the cost of production. 

Keywords: management, Enterprise, Ratchaburi  

บทน า 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2560 น าโดยคุณศิริวรรณ ยาวิชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ซึ่งมีอาชีพหลักคือปลูกสับปะรดพันธ์ุ

ปัตตาเวีย (สับปะรดบ้านบึง) เป็นกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ในอ าเภอบ้านจังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกในกลุ่ม

ประมาณ 27 ครัวเรือน ซึ่งยึดอาชีพปลูกสับปะรดท้ังสิ้น โดยภายในกลุ่มนอกจากการขายผลสับปะรดสดซึ่งไม่

ก่อให้เกิดรายได้ท่ีสูงขึ้นด้วยภาวะราคาจ าหน่ายตกต่ า ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรีเรียนรู้การ

แปรรูปผลิตภัณฑต์า่ง ๆ จากสับปะรด อาทิ คุ้กกี้สับปะรด น้ าสับปะรดพร้อมดื่ม สับปะรดกวน ซึ่งเป็นของรับประทาน 

และ น้ ายาลา้งจาน ยาสระผม สบู่ ท่ีมีสว่นผสมของสับปะรดเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งพัฒนาของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาให้พืน้ท่ีกลุม่บ้านบึงเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้การปลูกและแปรรูป

สับปะรด โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและเกษตรกรในภาครัฐและเอกชน เข้าศึกษาดูงาน ต่อยอดผลผลิตและสร้างความ

เข้มแข็ง แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแปรรูปยังไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้า ยังไม่สามารถ

ดึงดูดใจผู้บริโภคและยังไม่สามารถท าการตลาดได้อยา่งชัดเจน 

 ซึ่งเป้าหมายและการด าเนนิงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์บรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์สนิค้าให้มมีาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของตลาด ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด

ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม ซึ่งท่ีผ่านมาทางกลุ่มได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งไว้ โดยเฉพาะในเร่ืองการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกลยุทธ์ทาง

การตลาดออนไลน ์

 จากความต้องการเป้าหมายในการแกปั้ญหาและเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มวิวาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง อีก

ท้ัง ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ การตลาดให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี

สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี” เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน การพัฒนาขีดความสามารถซึ่งจะน าไปสู่ศักยภาพใน

การด าเนนิงานดว้ยการพึ่งพาตนเอง และเกิดผลต่อความเข้มแข็งของกลุม่วสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึงต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี 

 4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเคราะห ์

ชุมชน - การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

 - การมสี่วนร่วมในการปฏบัิตกิาร 

 - การมสี่วร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 - การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

ภาครัฐ - ด้านการวางแผน 

 - ด้านการพัฒนา 

 - ด้านความพงึพอใจ 

 - ด้านการกระจายรายได ้

การจัดการวิสาหกจิชุมชนสตรีบ้านบงึ ต าบลบา้นบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี

ทฤษฎี แนวคดิ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ที่ 

- ทฤษฎีศั กยภาพการพัฒนาและการ

แพร่กระจาย 

- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

- แนวคิดการมีสว่นร่วม 

- แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

- SWOT Analysis 

บริบทพื้นที่และชุมชน 

- เศรษฐกิจ 

- สังคม 

- วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

- ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมวสิาหกิจชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ 

ชุมชน โดยมีวิธีวิทยาการวจิัย ดังนี้ 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ สมาชกิกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การ

พัฒนาและด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยใช้ วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้น ากลุ่ม อย่างเป็นทางการ 

จ านวน 1 คน ผู้น ากลุ่มอยา่งไมเ่ป็นทางการ จ านวน 2 คน สมาชิกกลุ่มและผู้มีส่วนร่วม จ านวน 12 คน และเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ จ านวน 2 คน  

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการท างานในปัจจุบันของกลุ่ม ซึ่ง

แบ่งออกเป็นบริบทชุมชน และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบมสี่วนร่วม การสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม

และผู้มีสว่นร่วม และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และน าข้อมูลท่ีได้มาร่วมจัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ วเิคราะห์ SWOT เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการกลุ่ม และจัดท าผลสรุปขั้นสุดท้าย เพื่อ

หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิการวิเคราะห์เชงิเนื้อหา (Content Analysis) และหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีและน าผล

การวเิคราะห์ท่ีได้มา จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง 

ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

ผลการศึกษา 

 1. บริบทชุมชน ประกอบด้วย สภาพท่ัวไปของชุมชน สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ เศรษฐกิจ ประวัติ

และความเป็นมาของกลุ่ม 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2560 น าโดยคุณศิริวรรณ ยาวิชัย ประธานกลุม่วสิาหกิจชุมชนบ้านบึง ซึ่งมอีาชีพหลักคือปลูกสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 

(สับปะรดบ้านบึง) เป็นกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ในอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 27 

ครัวเรือน ซึ่งยดึอาชีพปลูกสับประรดท้ังสื้น 

 2. ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยการ

รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พบ

ข้อมูลดังนี ้

  1.1 จุดเด่น  

  - ผู้น ากลุ่มมอีงคค์วามรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ(สับปะรด) ท่ีใช้ในการผลิตเป็นอย่างดี ท้ังนี้

เนื่องจากตัวผู้น าเองมีการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลการอบรมและหลักสูตรการอบรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงตัวผู้น ากลุ่มมีคุณสมบัติในการเป็นนักคิด นักวางแผน และนัก

ประสานงานสมาชิกให้เกิดความร่วมมอืกันในกลุ่ม มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยมีการแบ่ง
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หนา้ที่ความรับผิดชอบตาม โครงสร้าง ตามฝ่ายในการท างาน และเมื่อพบปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องทางกลุ่มจะมีการ

ประชุมและปรึกษาหารอืกันทันที  

  - มแีหลง่วัตถุดบิหลักเพยีงพอท่ีใชใ้นการผลิต ซึ่งพื้นท่ีชุมชนเป็นแหล่งปลูกสับปะรดรายใหญ่ในอ าเภอ

บ้านคา จังหวัดราชบุรี มีการลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้

เป็นไปตามสูตรเพื่อป้องกันความผิดพลาด มกีารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้กับสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม

มคีวามสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูส่ม่ าเสมอ  

  1.2 จุดด้อย  

  - การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับจังหวัดและะดับประเทศ ยังมีน้อย รวมถึง

การสง่เสริมและหาชอ่งทางการจัดจ าหนว่ยสินค้า ท่ีหลากหลายท้ังในประเทศ และ ตา่งประเทศ รวมถึงวิสาหกิจชุมชน

ใกล้เคียงยังมีการท าผลิตภัณฑ์ท่ีคลา้ยกันมาแขง่ขันกันเอง ส่งผลให้รายได้กลุ่มไมสู่งมากนัก 

  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีแผนทางธุรกิจ ในการขยายการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท า

การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อแขง่ขันกับวสิาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ และทางกลุ่มยังขาดการจัดการความรู้ เช่น การผลิต 

ฐานลกูค้าทางการตลาด เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นหลัง  

  1.3 อุปสรรค  

  - ปัจจุบันมคีู่แขง่ทางการตลาด ไม่เฉพาะวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเอง แต่ยังมีบริษัทท่ีขายวัตถุดิบ ลงมา

ท าผลิตภัณฑ์ขายแข่งกับวิสาหกิจชุมชนด้วย และสามารถตั้งราคาขายให้ต่ ากว่าได้อีก รวมถึงปัญหาสภาวะทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบันสง่ผลตอ่ก าลังซื้อของประชาชน และยังสง่ผลตอ่รายได้ของ ทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ย  

  1.4 โอกาส  

  - ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นชว่งชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรมีราคาท่ีตกต่ า ในอนาคตข้างหน้า

อาจส่งผลให้การรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีการ

ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนแหล่งงบประมาณ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ส่งเสริมให้มีการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท าการตลาด เพื่อผลักดันและ

สร้างความมั่นคงใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่รอดได้  

 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้
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ภาพที่ 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

  3.1 ด้านการตลาด  

  - หน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนากรชุมชน สถาบันการศึกษา ควรมีการให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มาตรฐาน รวมถึงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีมีทันสมัย สามารถดึงดูดใจลูกค้า

และเพิ่มมูลคา่ราคาให้กับสินค้าของกลุม่วสิาหกิจชุมชนได้  

  - การส่งเสริมด้านการตลาด ควรจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่วยสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น ช่องการการ

จัดจ าหน่ายแบบออนไลน์ หรือการฝากขายตามร้านขายของฝากในแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น รวมถึงการโฆษณา และ

ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมให้หนว่ยงานตา่ง ๆ มาดูงานกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการจัดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสออกบูธ

จ าหนา่ยสนิค้าตามงานตา่ง ๆ เป็นต้น  

  3.2 ด้านเงินทุน การจัดท าบัญชี และการจัดการความรู้ 

  - หนว่ยงานภาครัฐควรสนับสนุนแหลง่เงินกู้ดอกเบ้ียต่ าเพ่ือการจัดซื้ออุปกรณแ์ละเครื่องมือในการผลิต

สมัยใหม ่รวมถึงการให้ความรู้แกส่มาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจัดท าการจัดท าบัญชีขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง หรือ

การบริหารจัดการการเงินของกลุม่ 

  - การสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต  ด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การผลิตสินค้า

ตามสูตรตา่ง ๆ การท าการตลาด เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นตอ่ไป  

  - กิจกรรมการสง่เสริมการศกึษาดูงาน กิจกรรมสร้างความร่วมมอืระหว่างวสิาหกิจชุมชน ท่ีผลิตสินค้า

ประเภทเดียวกันท่ัวประเทศ หรือการสร้างความร่วมมอืกับนักวชิาการ เชน่ สถาบันการศกึษาตา่ง ๆ เป็นต้น 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศกึษาการจัดการวสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 ผลการวจิัยพบวา่ วสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีศักยภาพด้านผู้น า 

และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความร่วมมือและมีส่วน

ร่วมในการก าหนดแนวทาง เป้าหมายการด าเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด มีการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเป็นระบบ โดยการแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน มีประธานกลุม่ รองประธาน และสมาชกิกลุ่ม มีการแบ่งโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มี

แหลง่วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าให้เป็นการลดตน้ทุนในการผลิต มกีารก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิก

เข้าร่วมกลุ่มโดยสมาชิกต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนา

ชุมชนจังหวัด สถาบันการศึกษา และการสร้างเครอืขา่ยกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ

วสิาหกิจชุมชนท่ีด ีท่ีมองความต้องการของคนในชุมชนตอ้งเป็นเจ้าของหลัก ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เน้น

การใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายหลัก (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ 

อุทิศ สังขรัตน์, 2556) และสอดคล้องกับ ผลวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขต

ลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน

ส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท้ังในด าเนินการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ การสนับสนุนด้าน

การตลาด และการก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน (สัญญา เคณาภูมิ, 2558) นอกจากนี้ยัง 

สอดคล้องกับผลวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวสิาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 

แนวทางการพัฒนา ประสิทธิผลของวสิาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย (1) แนวทาง กลยุทธ์

เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สู่ระดับประเทศและระดับสากล 

ขยายชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ขยายพัฒนาเครือข่าย ทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการกระจายสนิค้า (2) แนวทางกลยุทธ์เชิง

พัฒนา โดยการเสริมสร้าง ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ใน

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างเป็นระบบ (3) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับ โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นและ (4) แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง โดย การพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเอง (คณิดา ไกรสันติ และ รัสมนต์ ค าศร, 25

๕๙) ได้ท าการวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดีมีศักยภาพด้านผู้น าและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

ผู้น ากลุ่มมีการสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และการด าเนินงานในการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิต มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพสินค้า  

ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล และองคก์ารอาหารและยา (อย.) จนผลิตภัณฑ์

ได้ระดับ 4 ดาว ด้านสมาชิกและชุมชนมีรายได้เสริมและมีการจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิก  เป็นรายปี และผลก าไร

บางส่วนน ามาท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่สมาชิก แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมด้าน

การตลาดสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจ าหน่วยสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

607 

ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการ

จัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรท้องถิ่น 

ให้แก่ผู้สนใจในชุนชน เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นต่อไป ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 

การจัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินค้าประเภทเดียวกันท่ัวประเทศให้มากขึ้น 

รวมถึง (สุกัญญา ดวงอุปมา, 2557) ผลการวจิัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่ีดี ของวิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จและสามารถ ยืนหยัดต่อไปได้ จ าเป็นจะต้อง

ศกึษาบริบทและสภาวการณข์องวิสาหกิจชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นตลอดจนการศึกษาสภาพ

ปัญหาและศักยภาพท่ีแท้จริงของวิสาหกิจชุมชน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการ

รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจน การพัฒนาภาวะผู้น าและการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

ข้อเสนอแนะ 

 1) หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งได้มีการลงพื้นท่ีพูดคุยกับกลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนแล้ว รวมถึงได้มีการลงนาม MOU กับทางจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไว้ควรให้การสนับสนุนด้าน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จัดหาช่องทางการจัดจ า

หน่วยสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อ

ต่าง ๆ  

 2) ควรมหีนว่ยงานภาครัฐหรือหนว่ยงานดา้นสถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุน และแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าเพื่อใช้

ในการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ ให้แกก่ลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

 3) หน่วยงานภาครัฐควรจะเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานให้มีการเชื่อมโยงวิสาหกิจแบบเดียวกันเข้าเป็น

เครอืขา่ย เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนเหลา่นีส้ามารถท่ีจะชว่ยเหลอืดูแล ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ได้ โดยมีการจัดการ

แลกเปลี่ยนความความรู้ผ่านการศึกษาดูงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินงานวิจัย รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นท่ีวิจัยภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจร รวมถึง

ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึงส าหรับการให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
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พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จ ากดั 

Communication behavior in organization the effect on the performance of the 

employees. ToyoTa Buenkan Co.,Ltd. 

ปาณิสรา ประจุดทะศรี1* ดวงพร เทียนถาวร1 สุปราณี โยธาศรี1 นิพล กาลจักร์1 และทิพวรรณ กุลนาม1 

Parnisara prajudtasri1*, Duangporn tienthavorn1, Suparnee yothasri1, Niphol kalajak1 and Thippawan kullanam1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการ

สื่อสารภายในองค์กร (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และ(4) เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   การศึกษานี้เป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือพนักงานบริษัท โตโยต้า  บึงกาฬ  จ ากัด  จ านวน  99 ราย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  การ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-5 

ปี จากการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน พบวา่ โดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมากที่สุด และพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร

ท่ีมีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 

โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.83 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

วา่ พฤตกิรรมการสื่อสารมคีวามสัมพันธ์และผลกระทบเชงิบวกและประสิทธิภาพการท างาน 

ค าส าคัญ: พฤตกิรรมการสื่อสาร  ประสิทธิภาพ 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160 
1 Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus 47160 
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Abstract 

 This study was conducted to investigate: To study the personal factors. To study the opinions of 

communication behavior within the organization. To study opinions on performance in the workplace. And to 

study opinions on communication behavior within organizations that affect performance in the workplace. This 

study is quantitative research. Research samples The 99 employees of Toyota Bueng Kan Co., Ltd. using the 

questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, correlation and 

regression analyses.  

 Results of the study revealed that most of  the respondents were males, 21-30 years old on average. 

High School / Vocational Experienced 1-5 years of experience in communication behavior within the organization. 

Overall, the average was at the highest level. In terms of performance, the overall average was at the highest 

level. Communication behavior within the organization affecting performance results was found to be correlated 

with high levels of performance. The coefficient of multiple correlation was 0.83  a statistical significance level at 

0.05. Communication habits are correlated and positive effects and performance. 

Keywords: Communication behavior, Performance 

บทน า 

 การสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคน

อื่น ๆ ในสังคมการสื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเคร่ืองมือส าคัญของกระบวนการสังคม ยิ่ง

สังคมมคีวามสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น

ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใดก็ตาม จะเล็กหรือใหญ่ องค์กรนั้น ๆ ก็ต้องใช้

การสื่อสารเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน เพื่อให้งานนั้นสามารถด าเนินไปได้ จนบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว ้การสื่อสารเป็นการถา่ยทอดความรู้สกึที่ตอ้งการไปยังผู้รับรู้เพื่อเป็นการแจง้หรือบอก

ถึงเหตุผลท่ีต้องการ ให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง (ชาติชาย  ทองสวัสดิ์ 2553, น. 1)  

 แมว้า่การสื่อสารในองค์กรจะมคีวามส าคัญและช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนก็ตาม แต่ในหลาย ๆ

องค์กรก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการสื่อสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษา

รูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับองค์กร  จึงท าให้การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้นั่นเอง (เกรียงศักดิ์ เจดีย์

แปง,2551:1) การสร้างความเข้าใจและการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ (Organization Communication) มีหลาย

ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ หากองค์การใดมีการติดต่อสื่อสารในระดับต่าง  ๆ ท่ีดีแล้ว 

ฝ่ายบริหารสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการขององค์การ การสร้างความเข้าใจในองค์การ

เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญยิ่ง และมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ ขวัญและก าลังใจท่ีดี วัฒนธรรมองค์การ ความพึง

พอใจในการท างาน ล้วนเกิดจากการสื่อสารภายในองค์การท่ีดี ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดมีการสื่อสารท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ มีการบิดเบือนของข้อมูลข่าวสาร จะส่งผลต่อการท างานขององค์การนั้น ๆ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจ

เกิดจากการน านโยบายไปปฏบัิตผิิดพลาด เนื่องจากการตคีวามหรือความไม่ตรงกัน ผลท่ีตามมาคือขวัญและก าลังใจ

ของพนักงานลดลง เกิดความผิดพลาดและยังเกิดความซ้ าซ้อนในการท างานส่งผลต่อการท างานท่ีไร้ประสิทธิภาพ

และเกิดผลเสียตอ่องค์การโดยรวม ดังนัน้ หากองค์การใดมีการสื่อสารท่ีด ีไมว่า่จะเป็นความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารท่ี
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ออกไป ช่องทางในการติดต่อสื่อสารความสามารถของผู้รับและส่งสาร ระดับชั้นในองค์การของผู้ส่งและผู้รับสาร 

รวมถึงปัจจัยแวดลอ้มตา่ง ๆ ท่ีมีต่อการสื่อสารภายในองค์การ เชื่อว่าองค์การนั้นก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารงานตามไปดว้ย 

 บริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด เป็นบริษัทท่ีต้องอาศัยความสามารถในการท างานของพนักงานเป็นหลักในการ

ด าเนินงาน การสื่อสารภายในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้บุคลากรภายในองค์การสามารถท างานร่วมกันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากความส าคัญของการสื่อสาร ท่ีมีส่วนช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ 

จ ากัด จึงควรให้ความส าคัญกับพนักงานในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการสื่อสารภายใน

องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรสามารถสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงาน ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาถึง 

พฤตกิรรมการสื่อสารของพนกังานภายในองคก์ร บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จ ากัด ในคร้ังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน า

ข้อมูลไปพัฒนาปรังปรุงแนวทางในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพตอ่องค์กรตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาปัจจัยสว่นบุคคลของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด  

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

 4. เพื่อ ศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีในการสื่อสาร 

 การสื่อสารในองค์การเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล เพราะต้องอาศัยการถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด และสิ่งท่ีต้องการท่ีจะสื่อสารนั้นไปยังบุคคลอื่น ดังนั้นการสื่ อสารจึงกลายเป็นปัจจัยหรือ

องคป์ระกอบท่ีส าคัญของการบริหารงานเป็นท้ังปัจจัยและทรัพยากรท่ีจะใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ถ้าหากไม่มี

การสื่อสารก็ไมส่ามารถท่ีจะบริหารองคก์รได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญต่อองค์กรในการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ประสบการณ์ท างาน 

- ต าแหนง่งาน 

- รายได้ 

พฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร 

- การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏบัิตงิาน 

- การสื่อสารจากผู้ปฏิบัตงิานไปยังผู้บังคับบัญชา 

- การสื่อสารระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน 

- การสื่อสารระหว่างแผนก 

ประสทิธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

612 

บริหารท่ีจะท าให้งานขององค์กรด าเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารองค์กร 

การสื่อสารท าให้เกิดความหมาย ท าให้คนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน

ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานขององค์กร การสื่อสารน าไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลายอย่าง เช่น การ

ตัดสนิใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กร การควบคุมและประสานงาน 

ลักษณะของการสื่อสารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะท่ีเป็นระบบรวม คือ การใช้การสื่อสารติดตามรายงานและ

วเิคราะห์ขอ้มูล การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ังการติดต่อกับองค์กรอื่น ๆ ในฐานะ

ท่ีเป็นระบบย่อยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศการท างาน 

การควบคุมสั่งงานและการสร้างความพอใจท่ีเป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแง่ของพฤติกรรม

ทางการสื่อสารในเร่ืองตา่ง ๆ เชน่ การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การท าสัญญา การพูดคุยในกลุ่ม

คนท่ีท างานด้วยกัน และการโต้แย้ง เป็นต้น (ทรงธรรม ธรีะกุล, 2548,น. 51) 

 องค์การจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารท่ีดี และสามารถช่วยให้องค์การและพนักงานเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพราะการสื่อสารท่ีดีนั้นจะสามารถช่วยให้พนักงานเกิดเข้าใจ ความรู้ 

ความร่วมมอืระหว่างกันและสามารถน าไปปฏบัิตใินการท างานได้เป็นอยา่งดี  

 ดังนัน้ ผู้วิจัย สรุปความหมายของการสื่อสารในองค์กร  ได้ว่า  การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่ากันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

และเกิดความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างคนในองค์กร การสื่อสารจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของ

ตัวเอง และก่อให้เกิดการปฏบัิตงิานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รูปแบบการตดิต่อสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย 

 1. การตดิตอ่สื่อสารจากบนลงลา่ง (Downward Communication) 

 เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารในองค์กรแบบดั้งเดิม โดยการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะเป็นไปตามล าดับสาย

การบังคับบัญชา เช่น จากประธานลงมาท่ีรองประธาน ผู้จัดการแผนก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึงพนักงาน 

ลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และสิ่งท่ีผู้บริหารควรพิจารณาในการติดต่อสื่อสารแบบนี้ คือ 

ข่าวสารอะไรท่ีควรส่งจากผู้บริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข่าวสารควรกระท าอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยลักษณะของช่องทางในการติดต่อสื่อสารมักเป็น การสั่งงานตามล าดับขั้น โปสเตอร์และกระดาษปิด

ประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงานโดยตรง คู่มือพนักงาน ท่ีเสียบข่าวสารรายงานประจ าปี 

ระบบสื่อสารทางเคร่ืองกระจายเสียง ข่าวสารท่ีใส่ในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน การประชุมกลุ่ม (แบบแจ้งเพื่อ

ทราบและปฏิบัตติาม) อีเมล ์เป็นต้น 

 2. การตดิตอ่สื่อสารจากล่างสู่บน (Upward Communication) 

 เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่เหนือตนขึ้นไป โดยปกติมักเป็นการสื่อสาร

เพื่อแสวงหาค าตอบเพิ่มเตมิ การรายงานผลการปฏบัิตงิาน อุปสรรคขัดข้องในการปฏิบัติงาน หรือการแสดงความคิด 

การให้ข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือ การร้องทุกข์ เป็นต้น การสื่อสารประเภทนี้จะมีผลต่อการเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างานและทัศนคตขิองบุคลากร สารท่ีได้รับจากบุคลากรเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าแกผู้บริหาร เป็นแรงกระตุ้น

ให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการก าหนดและตัดสนิใจในการท างานของงองค์กร ถือแนองค์ประกอบส าคัญในการปรับปรุง

การสื่อสารจากบนสู่ล่าง เป็นการส่งเสริมการท างานภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เป็นการสนับสนุนการสื่อสารสอง

ทางอีกดว้ย 
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 3. การตดิตอ่สื่อสารตามแนวนอน (Horizontal communication) 

 เป็นการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ระหว่างพนักงานที่อยู่ในหนว่ยงานเดียวกัน มีผู้บังคับบัญชาเดียวกัน เป็นการ

ประสานงานเพื่อขอค าแนะน าและข้อมูลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสายบังคับัญชา และเพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเมื่อมีการเปลี่ยนแผนงานลดความขัดแย้งจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลจะก่อให้เกิดผลในแงพ่ฤตกิรรมของบุคคลที่ตดิตอ่กับเพื่อนร่วมงานในระดับในฐานะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันใน

องคก์ร มสี่วนช่วยในการสนองความต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคล เพราะบุคคลจะรู้สึกคล่องตัวในการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนมากกว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรือต่ ากว่าบุคคลนั้น 

 4. การตดิตอ่สื่อสารข้ามสายงาน (Cross-channel communication)  

 การตดิตอ่สื่อสารข้ามสายงาน หรอืท่ีเรียกอีกอยา่งว่า การสื่อสารในแนวไขว้ ในองค์กรส่วนใหญ่พนักงานต่างมี

ความจ าเป็นท่ีต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลท่ีกันคนละหน่วยงานหรือคนละหน้าท่ี ท่ีไม่ได้ เป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเอง เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกวิจัย แผนกบัญชา และแผนกบุคคล จะรวบรวมข้อมูล 

รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรมและให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารในทุกส่วนขององค์กร โดยเป็นการขา้มสายงาน 

บุคคลเหล่านั้นไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามสายงานท่ีจะสั่งการกับบุคคลท่ีเขาติดต่อสื่อสารด้วย เพียงแต่เขาใช้การขาย

ความคิดของเขาเท่านั้น การติดต่อสื่อสารข้ามสายงานนั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวก

เขาท่ีจะแสดงผลงานใหไปเกิดขึ้นกับแผนกงานอื่น เช่น แผนกฝึกอบรมและพัฒนา อาจจะติดต่อกับแผนกขาย แผนก

ผลิต แผนกจัดซือ้และแผนกวาศวกรรมเพื่อการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร

ระดับสูงอยู่เสมอท าให้มีอ านาจในการท างานมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ผลดี คือ ท าให้การติดต่อสื่อสาร

รวดเร็วและลดขัน้ตอนลง เพราะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารในแนวดิ่ง (ลา่งสู่บนและบนสูล่่าง) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แตผ่ลเสีย คือ ท าให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปไมม่คีวามแนน่อนและรู้สกึวิตกว่าข้อมูลต่าง ๆ ถูกน าเสนอข้าวหัวขึ้น

ไปโดยไม่มีการเสนอแนะ 

 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสรุปพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีความส าคัญโดยมีรูปแบบการสื่อสานภายในองค์กร 

คือ การติดต่อสื่อสารการบนลงล่าง การติดต่อสื่อสารการล่างสู่บน  การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน  และการ

ตดิตอ่สื่อสารข้ามสายงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 257) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถในการ

ท างานให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมากกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยท่ีคุณภาพเกี่ยวกับงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดหรือสูงกว่า  

 ร๊อบบินส์ และ คลูเทอร์ (Robbins and Coulter, 1999) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   2 ค านี้มีความหมาย

แตกต่างกัน ดังนี้ ประสิทธิภาพค านึงถึงการใช้ทรัพยากร (Resource)ให้เกิดประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด ส่วน

ประสิทธิผลนั้นค านึงถึงความสามารถบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment)ท่ีก าหนด 2 ค านี้ไว้ มีความเกี่ยวข้องกัน คือ 

บริษัทจะมวีธีิการ คือการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการสิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือการให้

บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้สูงสุด 

 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2544) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ (Effieciency) คือ  สนับสนุนให้วิธีการบริหารจะ

ได้รับผลดีมากท่ีสุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด นั้นคือ การลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัสดุ บุคลากร ลง ในขณะท่ี

พยายามเพิ่มความแมน่ย า ความเร็วและความสะดวกด้วย 
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 ประสิน โสภณบุญ (2523) ได้กล่าวถึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะ (Skill) ดังนั้น การ

เน้นส่งเสริมพัฒนา การแบ่งงานและการฝึกฝนเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร และเวลาในการ

ปฏบัิตงิาน และขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมท้ังระเบียบวนิัยข้อบังคับของงานท่ีเห็นเด่นชัด 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 257) กล่าวถึงเทคนิคการประเมินผลการท างาน 7 ด้าน ไว้วา่ 

 ด้านท่ี 1 ปริมาณงาน (Quantity of Work) คือ การก าหนดความมากน้อยเกี่ยวกับจ านวน เป็นมาตรฐานในการ

มอบหมายงานให้การท างานแก่พนักงานเป็นราบบุคคล โดยมีตัวชี้วัดปริมาณงานท่ีประสบผลส าเร็จตลอดระยะเลาท่ี

แนน่อนได้ อาจวัดผลส าเร็จเกี่ยวกับงานตรงเวลาความมีประสิทธิภาพต่าง ๆ การตรวจสอบผลงานเกี่ยวกับพนักงาน 

จะชว่ยให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพยีงใด 

 ด้านท่ี 2 คุณภาพงาน (Quality of  Work) คือ ความมีคุณภาพเกี่ยวกับผลงาน กล่าวคือ   มีความถูกต้อง มี

ความครบถ้วน ประณีต ทันเวลา และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 ด้านท่ี 3 ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) คือ การท่ีท างานมีความรู้ ความเข้าใจชักเจนในคู่มือ วิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับงาน รวมถึงการน าทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองและงานท่ีเกี่ยวข้องได้

เป็นอยา่งดี 

 ด้านท่ี 4 คุณภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรรมเกี่ยวกับบุคคลท่ีแสดงออก

ทางบุคลกิภาพการแต่งกาย กิริยา การใช้วาจาที่เหมาะสม การให้ความชว่ยเหลอืงานสังคม และความซื่อสัตยส์ุจรติใน

การท างานทัง้ตอ่ตนเองและต่อองคก์าร 

 ด้านท่ี 5 ความร่วมมอืกับผู้อ่ืน (Cooperativeness) คือ การท่ีผู้ท างานมีความสามารถ และเต็มใจท างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลอืระหว่างกัน มีความสนิทสนมกันกับเพื่อร่วมงาน มีความสามัคคีท้ังกับผู้บังคับบัญชา

และลูกน้องเพื่อการมุ่งสูเ่ป้าหมายเดียวกัน 

 ด้านท่ี 6 มีความน่าไว้วางใจ (Dependability) คือ การท่ีผู้ท างานมีความน่าไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และ

องคก์าร โดยมีความซื่อสัตย์ต่อหนา้ที่ ละเอียดถี่ถ้วน ความแมน่ย า ไวใ้จได้ในเร่ืองเวลาและเร่ืองอื่น ๆ 

 ด้านท่ี 7 มคีวามคิดริเร่ิม (Creativity ) ผู้ท างานที่มคีวามกระตอืรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ท้ังในงานท่ีท าอยู่และ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กล้าท่ีจะเร่ิมต้นงานได้ด้วนตนเอง และไม่กลัวท่ีจะด าเนินด้วยตัวเองคนเดียว สามารถแก้ไขปัญหา

ด้วยเหตุผล 

 ดังนั้น ผู้วิจัย สรุปความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 

ระดับความสามารถในการท างานให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือมากกว่า ถ้าผู้บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน ผู้ปฏิบัติจะ

ท างานง่าย เพราะองค์การต้องด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน  

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 ศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ุ , และคณะ (2554) เร่ือง พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของพนักงานซึ่งสง่ผลตอ่การพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา “บริษัท บซิิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)” จากการวิจัย 

การวเิคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารในทิศทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงล่างมี

ความพงึพอใจในสว่นของผู้บังคับบัญชาให้ความไวว้างใจในการท างาน มากที่สุด รูปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน มี

ความพึงพอใจ ในส่วนของการกล้าท่ีจะแจ้งปัญหาในการท างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รูปแบบการสื่อสารแบบ

แนวนอนมีความพึงพอใจ ในส่วนของบรรยากาศในการสื่อสารในทีมงานมีความเป็นกันเองมากท่ีสุด รูปแบบการ
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สื่อสารแบบข้ามสายงาน มีความพึงพอใจในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความรวดเร็วมาก

ท่ีสุด 

 ธนัชชา เชาวเ์จริญชล (2554) การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท ร่วม

ทุนไทย – ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีผลต่อการสื่อสารภายในองค์กรการรับรู้ของพนักงานท่ีมีผลต่อการ

สื่อสารภายในองค์การเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์การ 

ผลการวจิัยสรุปวา่ ระดับความคดิเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

ส่วนใหญ่พนักงานเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาเป็นพนักงานเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.3 พนักงานมี

อายุ   26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาพนักงานมีอายุไม่เกิน 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 และพนักงานมีอายุ 

36 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 15.3 พนักงานมีระดับการศึกษาต่ ากว่าตรี คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาพนักงานมีระดับ

การศึกษาสูงกว่าตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.0 พนักงานมีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 14.0 และ

พนักงานต าแหน่งงานระดับบริหาร คิดเป็นร้อยละ 14.0 พนักงานมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 

59.3 รองลงมาพนักงานมีระยะเวลาปฏบัิตงิาน 6-20 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 40.7 

 ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงาน บริษัทขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาถึงแรงจูงใจในการ

ปฏบัิตงิานมคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ พนักงานบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งตัว

แปรอิสระท่ีใช้ศึกษา คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน และสถานีปฏิบัติงาน ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ตัวแปร

ตามท่ีใช้ศึกษา คือ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี พนักงานประจ าในบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 268 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจัยพบว่า ด้าน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวมและ

ปัจจัยค้ าจุน อยู่ในระดับดี ด้านประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยจูงใจโดยรวมมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 จารุมาศ เสนห่า และคณะ (2557) เร่ืองรูปแบบ การสื่อสารในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในองค์กรท่ีใช้ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการสื่อสารภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีอายุงานอยู่ระหว่าง 3-5 ปี มีวิธีการรับทราบ

ข่าวสารท่ัวไปของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารภายในองค์กรผ่านระบบ iOffice 

โดยช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรท่ีเหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการรับข่าวสารผ่ าน 

iOffice เป็นรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีการสื่อสารตามเส้นทางท่ีจ าเป็นต้องหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รวดเร็ว 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบ

การสื่อสารจากบนลงลา่ง (Downward) เป็นการติดต่อสื่อสารจากบุคคลท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง

ภายในองค์กรไปยังต าแหน่งระดับล่างซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน (Top Down) ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ

การเนน้ย้ าการปฏบัิตงิานท่ีเป็นท้ังลายลักษณอ์ักษรซึ่งวิธีการติดต่อสื่อสารลักษณะนีน้ยิมใชก้ันอย่างแพร่หลาย 

 จรัสโฉม ศิริ รัตน์ (2558) ปัญหารการติดต่อสื่อสารของบุคลากร : กรณีศึกษา ส านักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคคล ส านัก
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หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผู้ส่งข่าวสาร ตัวข่าวสาร ด้านช่องทาง

ข่าวสาร และผู้ รับสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักหอสมุดกลาง จ านวนท้ังหมด 92 คน โดยใช้

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ความข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกตา่งด้วยไคว์ไคสแควร ์ผลการศึกษาพบวา่ 1) บุคลากรส านักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ มีปัญหาการตดิตอ่สื่อสารในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 

จากมากไปหาน้อยคอื ผู้สง่ข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร ชอ่งทางข่าวสารและตัวขา่วสารตามล าดับ 2) บุคลากรส านักหอสมุด

กลาง ท่ีมีสถานภาพต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีปัญหาการติดต่อสื่อสารท้ัง

โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) บุคลากรส านักหอสมุดกลาง ส่วนใหญ่มีปัญหาหลัก / ส าคัญ คือการ

สื่อสารทางวาจาท าให้ข้อมูลขา่วสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมาคือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึง

ทุกคนในหน่วยงาน สาเหตุของปัญหาหลักคือ ไม่มกีารแจ้งขา่วสาร/ข้อความท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร หรือประชุมชี้แจ้ง

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบตรงกัน มีเพียงการใช้วาจาท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน รองลงมา คือ 

ผู้ส่งสาร/ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคัญของการสื่อสาร การแจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบางคร้ังเป็นแนวปฏิบัติ

ท่ีต้องรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติใน

การตดิตามขา่วสารด้วย มจีัดการประชุม แจ้งขา่วสารชี้แจงนโยบาย แผนการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองส าคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาการวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบเชงิปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ประชากร 

 พนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด จ านวน 99 ราย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองท่ีใช้คือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยศึกษาจาก

เอกสารอา้งอิงและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์ ก็จะน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในบริษัท โตโยต้า หนองคาย จ ากัดโดยแบ่งเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน ของ

พนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บังคับบัญชา การสื่อสาร

ระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน การสื่อสารระหว่างแผนก และช่องทางการสื่อสาร  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงาน บริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ  จ ากัด โดย

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากบุคลากรในบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ จ ากัด 

จ านวน 99 ราย ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับมาจ านวน 95 ชุด โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ดังนี้ 

 1. สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X   แทน  ค่าเฉลี่ย 

 S.D.  แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 T  แทน ค่าสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบ (T-test) 

 F  แทน ค่าสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบ (F-test) 

 SS  แทน ผลรวมก าลังสอง  (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าก าลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square) 

 df  แทน ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom) 

 p-value แทน ระดับนัยส าคัญ (Significancc) 

 VIF  แทน ค่าถดถอยความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม (Variances Inflation Factors) 

 SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

 R  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 Adjusted  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 

 a  แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

 DC  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏบัิตงิาน 

 UC  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารจากผู้ปฏบัิตงิาน ไปยังผู้บังคับบัญชา 

 HC  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน 

 CC  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างแผนก 

 PM  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

  

 1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงาน บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ  จ ากัด  พบว่าเพศ ของ 

ผู้ตอบแบบสอบกลุ่ม ทอผ้าในจังหวัดสกลนคร  ในการส ารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี 

สังกัดแผนกบริการและมีรายได้ตอ่เดอืน ต่ ากวา่ 10,000 บาท 

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท โตโยต้า 

บึงกาฬ จ ากัด โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยได้จ าแนกพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ย

สูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการสื่อสารระหว่างแผนกด้าน

การสื่อสารระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน และ ด้านการสื่อสารจากผู้ปฏบัิตงิานไปยังผู้บังคับบัญชาดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร 

พฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร 
ระดับความคดิเห็น 

x̄  S.D. การแปลผล 

1. การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏบัิตงิาน 4.37 0.80 มากที่สุด 

2. การสื่อสารจากผู้ปฏบัิตงิานไปยังผู้บังคับบัญชา 4.13 0.84 มาก 

3. การสื่อสารระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน 4.14 0.77 มากที่สุด 

4. การสื่อสารระหว่างแผนก 4.33 0.85 มากที่สุด 

โดยรวม 4.24 0.81 มากที่สุด 

  

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภารในการปฏบัิตงิานของพนักงาน โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภารในการปฏบัิตงิานของพนักงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

x̄  S.D. การแปลผล 

1. ท่านปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ ในการท างาน

ได้เป็นอยา่งดี 
4.62 0.65 มากที่สุด 

2. ทา่นสามารถท างานได้อยา่งช านาญในต าแหนง่งานท่ีปฏบัิติ 4.49 0.74 มากที่สุด 

3. ทา่นสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย ได้ส าเร็จ ตามเวลาท่ีก าหนด 4.53 0.67 มากที่สุด 

4. ทา่นสามารถใช้เหตุผลในการพิจารณา และตัดสินใจรับฟังข่าวสารได้

อย่างถูกต้อง 
4.45 0.77 มากที่สุด 

5.  ท่านสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับ และสามารถน าไปปฏิบัติ

ได้เป็นอยา่งดี 
4.54 0.71 มากที่สุด 

6. ท่านสามารถให้ความร่วมมอื ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ท้ัง การ

พูด การเขียน และการรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานได้เป็นอยา่งดี 
4.40 0.76 มากที่สุด 

7. ทา่นมกีารวางแผนการปฏบัิตงิานไว้ล่วงหนา้เสมอ 4.40 0.85 มากที่สุด 

8. ทา่นสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอยา่งดี 4.55 0.73 มากที่สุด 

9. ทา่นสามารถปฏบัิตงิานได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 4.56 0.74 มากที่สุด 

10. ทา่นมกี าลังใจที่ดีท่ีจะท างานให้บริษัทอย่างเต็มความสามารถ 4.62 0.66 มากที่สุด 

11. ทา่นรู้สกึเช่ือมั่นในความร่วมมือกันปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมงานในบริษัท

ของท่าน 
4.13 0.72 มาก 

12. ท่านคิดว่า ท่านมีส่วนส าคัญ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ส าเร็จ

ลุลว่งได้ดว้ยด ี
4.57 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.72 มากที่สุด 
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 4. การวเิคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโตโยต้า บึงกาฬ จ ากัด ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การ

ถดถอยแบบพหุคูณดังน้ี 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลการของของพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานบริษัทโตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด 

ตัวแปร DU UC HC CC PM VIF 

x̄  4.38 4.14 4.42 4.34 4.47  

S.D 0.73 0.78 0.70 0.78 0.61  

DU  0.55 0.71 0.74 0.74 2.57 

UC   0.48 0.59 0.42 1.64 

HC    0.80 0.79 3.17 

CC     0.72 3.95 

PM       

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดปัญหา 

Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ

ประสิทธิผลพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร มีค่าตั้งแต่ 1.64 – 3.95 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ท าให้ไม่เกิดปัญหาเน่ืองจากความสัมพันธ์ภายในระหวา่งตัวแปรอสิระ 

 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชต้ัวแปรตามเป็นประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

พฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร 

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

P - value สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

1.การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏบัิติงาน 0.36 0.09 0.00* 

2.การสื่อสารจากผู้ปฏบัิตงิานไปยังผู้บังคับบัญชา - 0.07 0.07 0.29 

3.การสื่อสารระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน 0.50 0.10 0.00* 

4.การสื่อสารระหว่างแผนก 0.08 0.11 0.49 

R = 0.83   Adjusted  =  0.69   SEest  = 0.67   a = 0.00   F = 52.17 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  
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จากตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยัง

ผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.67 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท โตโยต้า บึงกาฬ 

จ ากัด โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าพนักงานรูส้ึกพงึพอใจต่อพฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ

บริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสาร

จากผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้บังคับบัญชา ด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และด้านการสื่อสารระหว่างแผนก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ุ , และคณะ (2554) เร่ือง พฤติกรรมดา้นการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมี

ผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา “บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 

(มหาชน)” จากการวิจัย การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารในทิศทางต่าง  ๆ ได้ดังนี้ รูปแบบ

การสื่อสารแบบบนลงล่าง รูปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน รูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอน และรูปแบบการ

สื่อสารแบบข้ามสายงาน โดยแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาองค์กร จากพฤติกรรมการ

สื่อสารภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อารียา จุ้ยจ าลอง (2554) การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร

ต่อบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ : กรณีศึกษาสถาบันราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีเกี่ยวกับ

บรรยากาศการติดต่อสื่อสารในองค์การ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางค่อนข้างมาก 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ของพนักงานบริษัท โตโยต้า  บึงกาฬ จ ากัด 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า พนักงานสามารถปฏิบัติงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง

ผลการวจิัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ศิลมัฐ (2555)  เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธนาคาร

ออมสนิ สาขาแกลง จังหวัดระยอง สรุปผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาการบริการของธนาคารออมสินได้ว่าจากการ

สัมภาษณพ์นักงานธนาคารออมสิน วิเคราะห์ผังก้างปลา และการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของธนาคาร

ออมสนิ พบวา่ ปัญหาที่ส าคัญในการปฏบัิตงิานของพนักงานนัน้มาจากปัญหาเร่ืองนโยบายการบริหารงานท่ีไม่ชัดเจน 

ท าให้พนักงานได้รับข้อมูลท่ีผิดพลาด และบางครัง้อาจได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง อีกท้ังระบบงานท่ีมีความยุ่งยาก ท าให้

เกิดความลา่ชา้ รวมถึงพนักงานยังมคีวามเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ครอบคลุม จึงมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี

ไมเ่หมาะสมแกลูกค้า และการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน ท าให้ลูกค้าไม่พอใจในการ

ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธัญญารัตน ์อินทร์เมอืง (2553) เร่ือง ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรจะมี

ขึน้ได้นัน้องค์กรควรก าหนดเป็นนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายด้านการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร นโยบายด้าน

การสร้างบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และนโยบายดา้นการสร้างความพอใจการสื่อสารภายในองค์กร โดยจะ

เห็นว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งหมายถึงการสื่อสารท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารมี

ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันและได้รับข่าวสารท่ีรวดเร็วนั้นมีความสัมพันธ์   และส่งผลให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรประสบผลส าเร็จท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และกระบวนการท างาน ด้วยการสื่อสารจะท าให้

คนท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผลพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงาน บริษัท โตโยต้า 

บึงกาฬ จ ากัด ด้านการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ปฏิบัติงานและด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานมี

ความสัมพันธ์และผลกระทบเชงิบวกกับ ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน กล่าวคอื พฤตกิรรมการสื่อสารภายในองค์กร
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นั้น สามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน หากองค์กรมีการสื่อสารท่ีดี  ก็สามารถช่วยให้พนักงานมี

ก าลังใจท่ีดีในการท างาน และช่วยให้ผลของงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนา 

สุนทรเวชพงษ์ (2554) เร่ือง พฤติกรรมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการท างานกับพฤติกรรมการสร้าง

ความส าเร็จในการท างาน ของครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการท่ีองค์การจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมเป็นผลมาจากพฤติกรรมการ

สร้างความส าเร็จในการท างาน การท่ีครูมพีฤตกิรรมการสื่อสารท่ีดี รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยการเข้า

ไปมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เหลา่นีเ้องล้วนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิผล

ขององค์การ อันสืบเนื่องจากพฤติกรรมการสร้างความส าเร็จในการท างานั่นเอง ส่วน ด้านการสื่อสารจาก

ผู้ปฏบัิตงิานไปยังผู้บังคับบัญชา และด้านการสื่อสารระหว่างแผนก ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับประสิทธิภาพ

ในการปฏบัิติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภควดี แวงดีสอน (2554) เร่ือง พฤติกรรมการสื่อสาร

ภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบว่า พัฒนา

รูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอนให้มากขึ้น ควรจัดให้มีการทบทวนบทเรียนการประชุมแบบไม่เป็นทางการ การ

รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรท่ีอบอุ่นมากขึ้น จะท าให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิานมากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. จากการศกึษาท่ีได้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นแนวทางการสื่อสารของบริษัท 

โตโยต้า บึงกาฬ จ ากัด ทางด้านการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้บังคับบัญชา และด้านการสื่อสารระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เพื่อให้บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น และ

ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่ดีย่ิงขึ้นด้วย 

 2. ควรมีการส ารวจ และศึกษาถึงปัญหาและข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากขึ้นตอนการสื่อสารในทิศทางต่าง  ๆ 

เพื่อให้องค์กรได้ทราบถึง แนวทางท่ีสามารถน าไปแก้ไขได้ และน าไปสู่ พฤติกรรมการสื่อสารท่ีดีของพนักงานใน

องคก์ร 

กิตติกรรมประกาศ 
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บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมท้ังคณาจารย์ทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีให้

ค าปรึกษาและแนะน า อันเป็นประโยชนต์อ่งานวิจัย และท าให้งานวิจัยคร้ังส าเร็จด้วยดี 
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สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

Strategic Synthesis of Enhancement in Competitive Advantage of Faculty of 

Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology 

ฉันทนา ปาปัดถา1* และอรรถการ สัตยพาณิชย์2 

Chantana Papattha1* and Arttakarn Sattayapanich2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสังเคราะห์  

กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณเ์ชงิลึกจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 71 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณแ์บบมี

โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวชี้วัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน

การจัดการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า และ (2) กล

ยุทธ์การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 7 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) การพัฒนาหลักสูตรและความสามารถของบัณฑิต 

(2.2) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ (2.3) การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือฝึก

ปฏิบัติ (2.4) การเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ (2.5) การปรับปรุงการใช้พื้นท่ีและจัด

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (2.6) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ และ (2.7) การก าหนดต าแหน่ง

เชงิกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

ค าส าคัญ: การสังเคราะห์กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
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Abstract  

 The objectives of this study were to synthesize KPI (Key Performance Indicator) of ‘competitive 

advantage’ enhancement and strategies of Mass Communication Technology (MCT) Faculty, Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon (RMUTP). This study was collected information with 71 stakeholders of 

MCT, RMUTP, by using structured interview for in-depth interviewing. The findings pointed out as follows; (1) 

the KPI was defined in 5 aspects: curriculum, educational management, human resource, learning environment, 

and image and alumni network. (2) The strategy for Enhancement in Competitive Advantage of MCT, RMUTP 

consisted of 7 strategies of competitive advantage enhancement including (2.1) to improve curriculum and 

under-graduates performance, (2.2) to improve performance and capability of academic line staffs, (2.3)  to 

provide tools and equipment for training operation, (2.4) to honor outstanding alumni, (2.5) to improve area 

usage and to arrange learning environment, (2.6) to improve supporting line staffs’ skills, and (2.7) strategic 

positioning of the MCT, RMUTP. 

Keywords: Strategy Synthesis, Enhancement in Competitive Advantage, Mass Communication Technology 

บทน า 

 เมื่อปี พ.ศ. 2554 การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านคุณภาพ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านการศึกษาคือ 

นักเรียนนักศึกษาไม่มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [1] และตัวบ่งชี้

ความถดถอยของสถาบันอุดมศึกษาท่ีแย่งกันผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิด 1) บัณฑิต

วา่งงาน 2) เปิดสอนนอกสถานท่ีมากเกินไป 3) การจัดอันดับของสถาบันการศึกษาที่ต่ าลง และ 4) บัณฑติได้งานท าไม่

ตรงกับสาขาท่ีจบ [2] การประเมินการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งการประเมินการศึกษาต้อง

ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะพัฒนาทุกภาคส่วนของการศึกษาได้อย่างแท้จริง [3] ดังนั้น การจัดการ

ศกึษาจะต้องมคีุณภาพ เกิดความเป็นธรรม และเสมอภาคกับทุกคนในสังคม [4] ซึ่งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมี

ความรู้ความสามารถ เจตคติ และทักษะตา่ง ๆ ในแตล่ะระดับ จึงจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการพึ่งพาตัวเองของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา [5]  

 การขยายตัวของระบบอุดมศึกษาไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เกิดภายใต้ข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก ท้ัง

สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส าหรับมหาวทิยาลัยของรัฐ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและกฎเกณฑ์ท่ี

ไมเ่หมาะสมก็เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญ ท าให้ด้อยความสามารถท่ีจะปรับตัวและเผชิญกับผลกระทบของการขยายระบบ 

และในสว่นของมหาวทิยาลัยเอกชนต้องฝ่าวกิฤตทางเศรษฐกิจให้ได้ [6] ซึ่งผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษา

ไทยในอนาคต ได้มกีารคาดการณแ์นวโนม้ส าคัญของสถาบันอุดมศกึษาไทยไว้หลายประการเพื่อพัฒนาการอุดมศกึษา

ไทยได้ อาทิ 1) สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง 2) สถาบันอุดมศึกษาจะ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 3) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 4) สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย 5) สถาบันอุดมศึกษา

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6) สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ 7) สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่

สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ 8) สถาบันอุดมศึกษาท่ีแข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ และ 

9) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันด้านการศึกษาท่ีรุนแรงขึ้น ประกอบกับการ

เปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น [7] ดังนั้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยท่ีถูกผลักดันให้ออก

นอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลง 

โดยมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะออกนอกระบบในปี 2564 และปัจจัยท่ีจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถออกนอก

ระบบได้ตามท่ีก าหนดไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งสร้างรายได้ให้มากขึ้น ดังนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องเร่ง

ด าเนนิการหารายได้เพื่อเลีย้งตัวเองให้ได้เมื่อถึงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งออกนอกระบบ 

 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน เป็นหน่วยงานยอย่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ท าหน้าท่ีจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงต้องเร่งหาแนวทางการสร้างรายได้

เพิ่มเตมิให้กับคณะและมหาวทิยาลัยท่ีนอกเหนอืจากรายได้เดิมท่ีได้มาจากการเก็บคา่บ ารุงการศึกษา  ดังนั้น คณะจึง

ตอ้ทบทวนตนเองและหาแนวทางด าเนินการเพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ โดยการหาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ี

สามารถน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังต้องสามารถแข่งขันกับ

สถาบันการศึกษาอื่นท้ังของภาครัฐและเอกชน  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในบทบาทการท างานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ มากมายท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้คณะผู้วจิัยมคีวามสนใจศกึษาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ

เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อหาตัวบ่งชี้

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะต้องศึกษาจากทุกมิติท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญ ท่ีน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของคณะ ให้สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกท่ีมีการแข่งขันสูง อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมี

ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน  รวมถึงรองรับการออกนอกระบบของ

มหาวทิยาลัยในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 2. เพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลท่ีได้ไปก าหนดกรอบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีการก าหนดกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลแบบเจาะจง และโดยสมัครใจ โดยเลือกตามคุณสมบัติเบื้องต้นตามต าแหน่งงานท่ีกลุ่มตัวอย่างด ารงอยู่ในช่วง

เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 71 คน โดยทุกกลุ่มจะต้องมคีุณสมบัตดิังนี้  

การรับรู้ขดีความสามารถของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน 

- หลักสูตร 

- การจัดการเรียนรู้ 

- สิ่งแวดลอ้มทางการศกึษา 

- บุคลากร 

- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษยเ์ก่า 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจากปัจจัยภายใน 

ในการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันของ 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน 

- หลักสูตร 

- การจัดการเรียนรู้ 

- สิ่งแวดลอ้มทางการศกึษา 

- บุคลากร 

- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษยเ์ก่า 

ระดับความสามารถในการแขง่ขันของ 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 5 ด้าน 

- หลักสูตร 

- การจัดการเรียนรู้ 

- สิ่งแวดลอ้มทางการศกึษา 

- บุคลากร 

- ภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษยเ์ก่า 

กลยุทธ์การเพิ่มขดีความสามารถของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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 1. ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารของคณะ

เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน ที่ด ารงต าแหนง่ในระหว่างท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. คณาจารย์ คือ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ท่ี

ท างานน้อยกวา่ 5 ปี และอาจารย์ท่ีท างานมากกวา่ 5 ปี 

 3. เจ้าหน้าท่ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ท้ังท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 

 4. นักศกึษาปัจจุบัน คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

 5. ศษิยเ์ก่า คือ บัณฑติท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนไปแลว้ 3 ปีขึ้นไป  

 6. ผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองของนักศกึษาปัจจุบันท่ีก าลังศกึษาในคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

 7. สถานประกอบการ คือ หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรับบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชนเข้าท างาน และหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีรับนักศกึษาของคณะไปสหกิจศกึษาและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

 ขั้นตอนด าเนนิการวิจัยคร้ังน้ี ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์การวจิัย ดังนี้ 

 1. สังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มขีั้นตอนและกรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้  

 1.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาตามพันธกิจการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถ

จ าแนกพันธกิจหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการ และ 2) การจัดการศึกษา และท าการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แนวคิดการบริหารงาน 4M’s เพื่อการบริการจัดการองค์กร แนวคิดหลักการตลาด 4P’s เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต และพันธกิจของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 1.2 สังเคราะห์ตัวชี้วัดความส าเร็จจากปัจจัยภายใน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 71 คน 

มาท าการวเิคราะห์เพื่อพิจารณาหาความสามารถของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนท่ีเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของคณะ 

เพื่อน าไปสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 การวเิคราะห์ความสามารถในการแขง่ขันของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

 

 2. การสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มขีั้นตอนดังน้ี 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT โดยน าสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาประกอบการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 1) S (Strengths) : 

จุดแข็งของหน่วยงาน 2) W (Weaknesses) : จุดอ่อนของหน่วยงาน 3) O (Opportunities) : โอกาสท่ีของหน่วยงาน

สามารถด าเนนิการได้ และ 4) T (Threats) : ภัยคุกคามท่ีมีต่อการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

 2.2 การวเิคราะห์ TOWS Matrix ด้วยการตรวจสอบผลท้ังหมดครอบคลุม 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า 

ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และความก้าวหนา้ การวิเคราะห์คร้ังนี้จะน าไปสู่กลยุทธ์การ

เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อ

ก าหนดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ TOWS Matrix มีการแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ 1) SO Strategy : กลยุทธ์เชิงรุก 2) ST Strategy : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 3) WO Strategy : กลยุทธ์เชิง

แก้ไข และ 4) WT Strategy : กลยุทธ์เชงิรับ  

 2.3 สังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หลังจากท าการวเิคราะห์ TOWS Matrix 

ผลการศึกษา 

 ผลสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการด าเนินการสังเคราะห์ตัวชี้วัดความส าเร็จจากปัจจัยภายใน ในการเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยน าข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 71 คน มาท าการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาความสามารถของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชนท่ีเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของคณะฯ สู่การน าไปก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อการแข่งขันของคณะ โดยมี

รายละเอยีดท่ีสามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 

 1. ด้านหลักสูตร  

 1.1 ตอ้งสามารถพัฒนานักศึกษาที่ทันต่อเทคโนโลย ีเน้นการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

 1.2 ตอ้งมุ่งเนน้การพัฒนาบัณฑติท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน และสร้างความตระหนัก

ในการเผยแพร่ขอ้มูลเชงิสร้างสรรค์แก่สังคม 

 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตอ้งยึดหลักการพัฒนาบัณฑติ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 1.4 ควรพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการหลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นหลักสูตร

สื่อสารมวลชนท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

 2. ด้านการจัดการเรียนรู้  

 2.1 มกีารจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏบัิต ิและมีวิทยากรท่ีมีประสบการณ์วิชาชพีมาท าการสอน 

 2.2 มกีารศกึษาดูงานนอกสถานท่ี และส่งเสริมการท ากิจกรรมตา่ง ๆ รวมถึงการเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

 2.3 การท างานจริงขณะเรียนเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงจากการท างาน ด้วยการฝึกรับงานจาก

หนว่ยงานภายนอก 

 2.4 ควรเนน้การฝึกปฏบัิต ิและการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกวา่การเรียนในห้องเรียน 

 2.5 การจัดการเรียนการสอนตอ้งบูรณาการระหว่างวชิาเรียนให้มากขึ้น เน้นการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ใน

การเรียนการสอน 

 2.6 ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากขึน้ 

 2.7 ใชก้รณศีกึษาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันให้ทันต่อกระแสโลก 

 2.8 ส่งเสริมการศึกษาโดยให้นักศกึษาได้มโีอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 3. ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  

 3.1 มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับให้ยืมไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทุกสาขา แต่ปัจจุบันเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ยังมีปริมาณไมเ่พยีงพอ 

 3.2 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มส าหรับการเรียนรู้ยังไมเ่หมาะสม ไมม่มีุมส าหรับการเรียนรู้ภายในมหาวทิยาลัยฯ 

เนื่องจากพื้นท่ีของมหาวทิยาลัยฯ มจี ากัด การจัดทุกอยา่งให้พร้อมส าหรับการเรียนเป็นไปได้คอ่นข้างยาก 

 3.3 ความพร้อมดา้นเทคโนโลยแีละจัดสภาพแวดล้อมเพื่อน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันอยา่งสม่ าเสมอยังไม่

สมบูรณ์มากนัก 

 3.4 พื้นท่ีมหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างคับแคบ ท้ังยังมีการก่อสร้าง ส่งผลท าให้มีเสียงดัง และไม่มีพื้นท่ีในการท า

กิจกรรม 

 3.5 ควรน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีทันสมัยมาใชส้ าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 3.6 ควรมกีารจัดบรรยากาศโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 3.7 ทรัพยากรท่ีใชใ้นการท างานยังไม่เหมาะสม และไมเ่พยีงพอส าหรับการปฏิบัตงิาน 

 3.8 ทรัพยากรทางการศึกษายังมีน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ควรเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษาให้

มากขึ้นและมีความทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 3.9 เคร่ืองมืออุปกรณ์ยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการใช้

งบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยมาใชใ้นการจัดการศึกษา 

 4. ด้านบุคลากร 

 4.1 บุคลากรสายวชิาการสว่นใหญ่มีความสามารถสูงท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ แต่ควรเพิ่มการเชิญวิทยากร

จากวงการวชิาชีพมาให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางถึงโลกของการท างาน และวิธีการท างานอย่างมอือาชพี 

 4.2 บุคลากรสายวิชาการต้องเป็นผู้ท่ีเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะท่ี

เหมาะสม โดยไม่ยึดความคดิเห็นของตัวเองเป็นหลัก 

 4.3 บุคลากรสายวชิาการ ควรมปีระสบการณ์วิชาชพีควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถในทางวิชาการ 

 5. ด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า 

 5.1 มุง่พัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพ แทน

การการมุง่เนน้ทางวิชาการเหมอืนมหาวทิยาลัยใหญ่ ๆ ท่ัวไป 

 5.2 สามารถผลิตบัณฑิตท่ีเป็นมอือาชพี และมีศิษยเ์ก่าที่ประสบความส าเร็จมาก อันเนื่องมาจากชื่อเสียงเดิมท่ี

มมีายาวนาน 

 5.3 มหาวทิยาลัยฯ มีความนา่เช่ือถือ สามารถฝึกนักศกึษาให้ท างานอย่างมืออาชีพ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์

ให้ภายนอกได้รับรู้ ท าให้หลายคนมองขา้มมหาวิทยาลัยฯ ไป 

 5.1 สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจัดกลุ่มและน าเสนอเป็นภาพความสัมพันธ์ของ

ความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ตัวบ่งชีก้ารเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันของคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการด าเนินการการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขง่ขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ด้วยการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix และท าการสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่ งขันของคณะเทคโนโลยีสื่ อสาร มวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร สรุปได้ว่าม ี7 กลยุทธ์ ได้แก่  

ตัวบ่งชี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

หลักสูตร 

1.  เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.  ความสามารถผลิตบัณฑิตพร้อม

เข้สู่ตลาดแรงงาน 

3.  ความทันสมัยเหมาะกับสังคม

ปัจจุบัน 

4.  มีองค์ความรู้เชิงวิชาการครบถ้วน 

5.  เน้นรายวิชาเพื่อการประกอบ

อาชีพ 

การจัดการศึกษา 

1.  มีการจัดการเรียนการสอนที่

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 

2.  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

สามารถเข้าท างานในสายวชิาชีพ

ได้จริง 

3.  ผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นบัณฑิตที่

สามารถท างานได้เลย 

4.  มีกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการ

ท างาน 

5.  มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

รูปแบบ 

บุคลากร 

1.  อาจารย์ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ 

2.  อาจารย์มีความพร้อมในการ

ให้ค าแนะน านักศกึษา 

3.  อาจารย์มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

4.  อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงาน

อย่างสม่ าเสมอ 

5.  บุคลากรสายสนับสนุนที่

เพียงพอต่อการให้บรกิาร 

6. บุคลากรให้บรกิารด้วยความ

รวดเร็วหลากหลายรูปแบบ 

สิ่งแวดล้อมการเรยีนรู ้

1.  มีการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และ

ช่องทาง Social media หลากหลายช่องทาง ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

2.  มีเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสัญญาณ

อนิเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม รวดเร็ว ในการใชง้าน 

3.  มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

4.  มีห้องเรียนที่ทันสมัย เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

5.  มีบริเวณภายในและภายนอกอาคารสะอาด และมีพื้นที่เพียงพอต่อ

การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 

ภาพลักษณ์และ 

เครือข่ายศษิย์เก่า 

1.  มีที่ตัง้อยู่ในเขตชุมชนเดินทางสะดวก 

2.  มีศษิย์เก่าที่มีประสบผลส าเร็จและมีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับ 

3.  คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  

มทร.พระนคร มีอัตลักษณท์ี่ชัดเจน 

4.  คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนมีชื่อเสยีง

เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 

5.  มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งสง่ผลใหเ้กิด

เครือข่ายการสรา้งงานให้แก่รุ่นน้อง 

6. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งพร้อม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะฯ 
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 1. การพัฒนาหลักสูตรและความสามารถของบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในการเป็นนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นท่ีเปิดสอนด้ าน

สื่อสารมวลชน 

 2. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อ

สร้างความแตกตา่งจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนท่ีเปิดสอนดา้นสื่อสารมวลชน 

 3. การจัดหาอุปกรณแ์ละเครื่องมือฝึกปฏบัิตเิพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้

นักศึกษาเชี่ยวชาญด้านเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ประเภทนั้นเป็นพิเศษ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านสถานท่ี  หรือการใช้

วธีิการเชา่อุปกรณเ์ครื่องมือทดแทนการจัดซือ้จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือฝึกปฏบัิติ 

 4. การเผยแพร่เกียรตคิุณศษิยเ์ก่าที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพและได้รับการยอมรับในวงการวชิาชีพ รวมท้ัง

การใช้จุดขายเร่ืองท าเลท่ีต้ังของมหาวทิยาลัยฯ ที่อยู่ในชุมชนเป็นจุดขาย 

 5. การปรับปรุงการใช้พืน้ท่ีและจัดสภาพแวดลอ้มภายในโดยสื่อสารควบคู่กับการมีท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย

ฯ อยูใ่จกลางเมอืง 

 6. การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนเพื่อฝึกฝนและใช้ประโยชน์อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยท่ีีมีให้ใช้ประโยชนไ์ด้สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด  

 7. การก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (Strategic Positioning) เพื่อเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) โดยเน้นความช านาญเฉพาะด้านสามารถน ามาใช้เป็นประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึง

กลุ่มเป้าหมายและสร้างเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนดา้นสื่อสารมวลชนได้ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน

มุมมองของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย สามารถแบ่งตัวช้ีวัดความส าเร็จออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางการศกึษา ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งจะท าให้พัฒนากล

ยุทธ์ได้จากจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา ส่วนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปได้เป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและ

ความสามารถของบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในการเป็นนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 2) การพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้านวิชาชีพ 3) การจัดหาอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือฝึกปฏิบัติ 4) การเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพและได้รับการยอมรับในวงการ

วชิาชีพ 5) การปรับปรุงการใช้พืน้ท่ีและจัดสภาพแวดลอ้มภายในโดยส่ือสารควบคู่กับการมที าเลท่ีต้ังของมหาวทิยาลัย

ฯ อยู่ใจกลางเมือง 6) การมอบหมายอาจารย์หรือบุคลากรเพื่อฝึกฝนและใช้ประโยชน์อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และ 7) 

การก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (Strategic Positioning) เพื่อเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

โดยเนน้ความช านาญเฉพาะด้านสามารถน ามาใชเ้ป็นประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและ

สร้างเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถจะต้องก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จโดยการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับการศึกษาของ [8] อนุวัต ิ

คูณแก้ว (2556) ท่ีพบว่า 4 องค์ประกอบตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศกึษา ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการ

วจิัยและงานสร้างสรรค์และดา้นการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ [9] สุวรรณิน 
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คณานุวัฒน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) และสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหาร 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดท าแผน

ความก้าวหน้าในอาชีพและแผนการสืบทอดต าแหน่งอย่างชัดเจน 2) การจัดท ากฎเกณฑ์  การได้มาซึ่งผู้บริหาร

ระดับสูง โปร่งใส ท่ีภาคการเมอืงไม่อาจแทรกแซงได้ 3) สร้างพันธมิตรกับหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และแสวงหาโอกาส

จากการเป็น AEC 4) จัดท าและพัฒนาระบบ ICT ครบวงจร 5) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการเจริญเติบโตของ

หน่วยงานท่ีสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ 6) จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและน าผลมาปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้น 7) จัดท าโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะพนักงาน และ 8) สรรหาผู้ เชี่ยวชาญ

ทางการเงินและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 นอกจากนี้ยังมีข้อเสอนแนะจาการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตัวชี้วัดความส าเร็จครอบคลุม 5 ด้าน 7 ประเด็น  โดย

คณะสามารถน าผลการวจิัยไปเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ โดยพิจารณาจากชี้วัด

ตา่ง ๆ น าไปสูก่ารสร้างกลยุทธ์การบริหารตามพันธกิจ ดังนี้ 

 1. ด้านหลักสูตร คณะสามารถน าไปเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาหลักสูตรของคณะให้เป็นหลักสูตรท่ี

แข่งขันในตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเน้นความช านาญเฉพาะด้านบัณฑิตปฏิบัติการ และน ามาใช้เป็นประเด็น

ทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น  ๆ 

รวมถึงการจัดหาอุปกรณท่ี์มีความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก 

 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ คณะสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏบัิต ิและมีวทิยากรท่ีมีประสบการณ์วิชาชีพมาท าการสอน 

ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การร่วมกิจกรรมประกวดตามเวทีต่าง ๆ การน ากระแสต่าง ๆ ในสังคมมาเป็น

กรณศีกึษา  

 3. ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียรู้ คณะสามารถการปรับปรุงการใช้พื้นท่ีและจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยสื่อสาร

ควบคู่กับการมีท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใจกลางเมือง และเนื่องจากคณะมีพื้นท่ีค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น การ

จัดสรรพื้นท่ีให้เกิดประโดยชนส์ุงสุด การจัด 1 สิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนของคณะจึง

เป็นสิ่งส าคัญที่คณะต้องเร่งด าเนนิการ 

 4. ด้านการพัฒนาบุคคลากร คณะสามารถดึงความสามารถของบุคลากรท้ังกายวิชาการและสายสนับสนุน

โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน

วิชาชีพ และการสร้างเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนให้กับบุคลากร จนสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ

ตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปสุ่การหารายได้ของคณะ 

 5. ด้านด้านภาพลักษณ์และเครือข่ายศิษยเ์ก่า คณะท าการเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จใน

วชิาชีพและได้รับการยอมรับในวงการวชิาชีพ และเชื่อมโยงกับศษิยเ์ก่า โดยการเชญิศิษย์เก่าให้เข้ามามีบทความและมี

ส่วนร่วมในการพัฒนานักศกึษาปัจจุบันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร การเชญิมาสร้างแรงบันดาลใจ ฯลฯ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

A guideline to the development of Thai traditional medical services in health 

promoting hospitals for tourism In Muang district, Chiang Rai 

ณัฏฐกัญญา  รัตนวิมล1* และสุริยา สม้จันทร์2 

Nattakanya  Rattanavimol1* and Suriya Somchan2 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาความพึง

พอใจผู้มารับบริการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3. เพื่อ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับ

การท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ใชพ้ื้นท่ีใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนยิมมีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม

ส่วนต าบลแม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์, โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนต าบลห้วยสัก ต าบลห้วยสัก, โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนต าบล 

แม่ยาว ต าบลแม่ยาว และผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 จ านวน 13,326 คน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา่ 

1. สถานการณ์ปัจจุบันด้านบุคลากร มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบรักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร 

ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มกีารสอบถามและติดตามอาการของผู้มารับบริการ ก ากับและประเมินผลการ

ด าเนินงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีเครื่องตรวจของแพทย์แผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบสมุนไพร ด้านงบประมาณมี

งบประมาณในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการก าหนดราคาตามเกณฑ์

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการจัดการความรู้

โดยใช้ระบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมีผู้ป่วยติดเตียง แจกใบโบรชัวร์ให้ความรู้ส าหรับการ

ดูแลด้วยตนเอง ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ น าข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้มารับบริการมา

วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไข จัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค มี

การจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  

                                                 
1 นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2 University of Phayao Phayao Province 5600 
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2. ความพงึพอใจในการใช้บริการการแพทยแ์ผนไทย ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงรายในภาพรวมมีระดับความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

วัสดุ อุปกรณ ์ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุมากกว่า 51 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพค้าขาย มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ต่อเดือน 

10,001-15,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือมารับบริการการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง การบริการท่ี

สนใจมากที่สุดคือ นวดรักษาและประคบสมุนไพร ระยะเวลาในการมารับบริการคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แหล่งข้อมูลท่ี

ได้รับคือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมเดินทางมารับบริการคือ มากับเพื่อน ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการคือ ไม่เกิน 200 

บาท พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาใชบ้ริการคือ รถจักรยานยนต ์ระยะเวลาในการเดินทางมาใชบ้ริการคือ 21-40 นาที  

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อ

รองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านบุคลากร ควรมีบริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 

ควรมกีารจัดท าแนวทางเวชปฏบัิตริองรับการจัดบริการ ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหลักร่วมกับการแพทย์แผน

ปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับชุมชน ควรจัดบริการตรวจวินิจฉัย จ่ายยา นวด

แผนไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหมอ้เกลอื พอกยา ฯลฯ ด้านงบประมาณ ควรมีโครงการสนับสนุนด้านสถานท่ี

และบุคลากรเพิ่มมากขึน้ท่ีสามารถเอื้ออ านวยต่อการรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้นได้ ด้านการบริหารจัดการ ควร

ด าเนินการเชิงรุก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีโดยคัดเลือก อบรม บริการด้วยใจเน้นบริหารจัดการบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับชุมชน ควรพัฒนากลยุทธ์และ 

แนวคิดท่ีแปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้มารับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน

เกี่ยวของด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  

ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ  การแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the present situation of Thai traditional medicine services in the 

district health promotion hospitals within Chiangrai. The study objectives are : District 2. To study user 

satisfaction of Thai traditional healthcare within the district health promotion hospitals. District 3. To study the 

development of the quality of Thai traditional medicine services in Chiang Rai district health promotion hospitals 

for tourism. The samples were Thai traditional health care workers in the district health promotion hospitals. The 

key hospitals serving the tourist areas are: 1. Mae Kon health promoting hospital, Tambon Mae Kon   2. Huai 

Sak health promoting hospital, Tambon Huai Sak 3. Mae Yao health promoting hospital, Tambon Mae Yao. 

Traditional Thai Medicine in District Health Promotion Hospital in the district Chiang Rai province in the fiscal year 

1 October 2016 to 30 September 2017,a total of 13,326 people used the services of Traditional Thai Medicine in 

District Health Promotion Hospitals in Chiang Rai. The data was collected via questionnaires, and then analyzed 

by frequency, percentage, mean, and standard deviation, with the results analyzed and summarized. 

The study indicated that: 

1. Currently patients predominantly in the age group 50 and above are assessed, and monitored 

according to their particular healthcare symptoms and requirements, and their progress is carefully monitored, 

and supervised. The first step is full a Thai medical checkup and assessment. Based on the results of this 
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assessment appropriate herbal medicines and herbal remedies are recommended. The budget includes the 

provision to patients of herbal medicines, and the allocation of materials, equipment, and other treatments such 

as massage.  Pricing is based on the criteria of the District Health Promotion Hospital but does not exceed baht 

200 per treatment. The development of management and staff competency is achieved via comprehensive 

training programs. Patient education is achieved by the widespread use of IT systems both in the homecare, and 

hospital setting. These IT programs are supplemented by a range of self care brochures which explain the 

patients health condition, and the various treatment options available, and the lifestyle changes required to 

improve their health. This individual patient based strategy, together with the patient action plan, and education, 

is the key approach for providing quality health care outcomes for patients. 

2. Satisfaction with Thai traditional Medicine of the district health promotion hospital. The overall level of 

patient satisfaction was high, particularly with regard to provision of materials, equipment, budget, personnel, 

and management. The majority of patients were female, aged 51 years or above, in full time employment, were 

married, with a monthly income between 10,001-15,000 Baht. The majority of patients used more than one 

traditional Thai medicine service, such as Herbal Massage and Compress. The average patient attendance for 

treatment is 1 time per week. Local government data indicates average travelling time to the treatment center is 

between 21 and 40 minutes depending on location. Most patients travel to the hospital by motorcycle. The cost 

is not more than 200 baht to use the service.  

3. Guidelines for improving the quality of Thai traditional medicine services in the district health promotion 

hospitals for tourism. In Chiang Rai district there is great potential to expand the services for the provision healthy 

traditional massage treatments. This should be coordinated more closely in conjunction with modern medicine. This 

could be achieved by developing educational materials aimed at increasing awareness, and knowledge of herbal 

products both within the community, and also with the medical professionals. Greater availability of educational 

materials in hospital outpatient departments, and provision of diagnostic services would greatly increase the uptake 

of Thai Traditional medicine, with a resulting increase in patient wellbeing. The budget should provide for more 

projects, and promotion aimed specifically at tourists. In turn greater tourist uptake of these services will require 

provision of expanded facilities to accommodate the increased numbers. Management needs to be more proactive 

in developing programs aimed at expanding the number of tourists using these services. Staff development, 

staffing, materials, equipment, budget, planning, and evaluation should take into account the skills required to 

develop this sector (such as language, and marketing skills). This should be done alongside developing appropriate 

health promotion activities for the Thai community. To meet these challenges innovative and exciting strategies and 

novel, creative ideas should be developed within a comprehensive strategy according to the needs of the various 

user groups. This strategy should include the involvement of other relevant agencies, such as the medical 

profession, and the tourism, transport and hospitality sectors in Chiang Rai. 

Keywords: Quality of Service, Thai Traditional Medicine in District Health Promotion Hospital 
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บทน า 

ปัจจุบันหลายประเทศต่างให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ ซึ่งสร้างรายได้จ านวนมากเข้าประเทศใน

แต่ละปี นอกจากการใช้จ่ายส าหรับบริการด้านการแพทย์ของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนของไทย

แล้ว ยังมีการใช้จ่ายในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเท่ียวท่ีติดตามมาท้ังจากนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและผู้ติดตาม

ผู้ป่วยต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมกีารใช้จ่ายในบริการแพทยท์างเลือกเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค อาทิ นวดแผนไทย 

และสปาจากสถานบริการนอกโรงพยาบาล ของนักทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ัิวไปดว้ย (ศูนยว์จิัยกสิกรไทย, 2555) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติเพื่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และให้ความส าคัญในนโยบายการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในทุก ๆ 

ด้านให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยรวมท้ังการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลให้สามารถดูแลผู้ป่วย ประชาชน รวมถึงนักทอ่งเท่ียวอยา่งมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น ด้วยการ

ส่งเสริมการบริการทางการแพทยใ์นหลายประการ คือ การสง่เสริมการบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

นวดแผนไทย สปา ผลิตภัณฑส์ุขภาพ และสมุนไพรไทย เนื่องจากการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย

เป็นท่ียอมรับในระดับโลก (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559)  

จังหวัดเชียงรายมีสถานบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 31 แห่ง และมีสถาน

บริการสาธารณสุขท่ีมีแพทย์แผนไทยจ านวน 11 แห่ง ท่ีมีบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยหลักสูตร 4 ปี

และมผีู้ช่วยแพทยแ์ผนไทยประจ าอยู่ในหน่วยบริการท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชยีงราย, 2559) การท่ีจะส่งเสริมให้การแพทยแ์ผนไทยเข้ามาเป็นส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมถึง

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย การบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีศักยภาพ

สามารถรองรับการมาใช้บริการของนักท่องเท่ียว อีกท้ังด้านการนวดแผนไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถให้บริการและ

สร้างรายได้เป็นอย่างดี ท าให้คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ อีกท้ังด้านสถานท่ี ทรัพยากร บุคลากร ซึ่งจะต้องมีความ

เหมาะสมปลอดภัย และเอื้อต่อการท างาน ด้านคุณภาพเชิงกระบวนการ ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการท างานท่ี

ถูกตอ้งตามหลักการ ขาดการควบคุมคุณภาพท าให้การพัฒนาด้านการบริการไมก่้าวหน้าเท่าท่ีควร 

ดังนั้น ผู้วิจัยพบว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยติดอันดับหกของโลกและมีแนวโน้มจะ

เตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งมสี่วนชว่ยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ จึงสนใจท่ีจะศกึษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า

ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการบริการ เพื่อทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า

ข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการท่องเท่ียวโดยภาครวมใน

อนาคต ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม เสริมภาพลักษณ์ท่ีดี เกิดการ

พัฒนาศักยภาพขององค์การและบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการแพทย์

แผนไทย สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพท่ีดตีอ่ไป 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

639 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันดา้นการให้บริการการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเพือ่

รองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงราย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล

เพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย 

กรอบแนวคิด 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 

เป็นการวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interview) 

1. กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูล  

สถานการณ์ปัจจุบันด้านคุณภาพการ

ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย ใ น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อ

รองรับการท่องเท่ียว 4Ms 

1. ด้านบุคลากร (Man) 

2. ด้านงบประมาณหรอืเงินทุน (Money)  

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ ์(Meterial) 

4. ด้านการบริหารจัดการ Management) 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการท่ีมีต่อการ

ให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 4Ms  

1. ด้านบุคคล (Man) 

2. ด้านงบประมาณหรอืเงินทุน (Money) 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ ์(Meterial) 

4. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย 4Ms 

1. ด้านบุคคล (Man) 

2. ด้านงบประมาณหรือเงินทุน

(Money)  

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ ์(Meterial) 

4. ด้านการบริหารจัดการ 

(Management) 
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นักการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใช้พื้นท่ีใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมี

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่วนต าบลแม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์, โรงพยาบาลส่วนต าบลห้วยสัก ต าบลห้วยสัก, 

โรงพยาบาลส่วนต าบลแม่ยาว ต าบลแมย่าว  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interview) 

สถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย  

วิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 

เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน

เขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย ผู้วิจัยใชส้ถิตผิู้มาใชบ้ริการการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย ในปีงบประมาณระหวา่งวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 จ านวน 

13,326 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1970, p 125 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

โดยได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 388 คน ชว่งระยะเวลาเก็บแบบสอบถาม ระหว่างวันท่ี 1 มถิุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 

2561 ระยะเวลา 3 เดอืน ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วสรุปข้อมูล น ามาก าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยข้อ

ค าถาม ได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวจิัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศกึษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความพงึพอใจของผู้มารับบริการการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย ผู้วิจัยใชล้ักษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้หลักของ 

Likert Scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผน

ไทยในโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย

มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ

ความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 

Deviation) 

วิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 

น าผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ท่ี 1 และ 2 มาเชื่อมโยงกัน วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล น าความคิดเห็น เพื่อ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขต  อ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงราย  
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านบุคลากร มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบ

รักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มีการสอบถามและติดตามอาการของผู้มาใช้

บริการ ก ากับและประเมินผลการด าเนนิงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ มเีคร่ืองตรวจของแพทยแ์ผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบ

สมุนไพร ด้านงบประมาณมีงบประมาณในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมี

การก าหนดราคาตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะและ

ส่งเสริมการจัดการความรู้โดยใชร้ะบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมีผู้ป่วย ตดิเตียง แจกใบโบร

ชัวร์ให้ความรู้ส าหรับการดูแลด้วยตนเอง ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ น าข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะ

สุขภาพของผู้มาใช้บริการมาวางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไข จัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค มกีารจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  

ผลการศึกษาในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงราย สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 51 ปี มีการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนตน้ มอีาชพีค้าขาย มีสถานภาพสมรส และมรีายได้ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท  

2. ข้อมูลดา้นการเดินทางและพฤติกรรมของผู้มาใชบ้ริการ พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางและมาใช้บริการ

การแพทยแ์ผนไทยมากกว่า 1 ครั้ง การบริการท่ีสนใจมากที่สุดคือ นวดรักษาและประคบสมุนไพร ระยะเวลาในการมา

ใช้บริการคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แหล่งข้อมูลท่ีได้รับคือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมเดินทางมาใช้บริการคือ มากับเพื่อน 

ค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการคือ ไมเ่กิน 200 บาท พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาใชบ้ริการคือ รถจักรยานยนต์ ระยะเวลา

ในการเดินทางมาใชบ้ริการคือ 21-40 นาที 

3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการการแพทยแ์ผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย พบวา่ โดยรวมท้ัง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.83) เรียงล าดับ

ความพงึพอใจจากด้านท่ีมากไปหาน้อย ดังนี้  

ด้านวัสดุ อุปกรณ ์มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้องการให้มี

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ เพิ่มขึน้เชน่ ลูกประคบ ยาทาภายนอกท่ีมีกลิ่นใหม่ ๆ เป็นท่ีดึงดูดใจ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(  = 4.80) ส่วนข้อท่ีมีคา่แปลผลนอ้ยกวา่ตัวแปรอื่นได้แก่  เคร่ืองมอืและอุปกรณ์เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ เช่น เตียง 

ผ้าห่ม ชุดเสื้อผ้าส าหรับเปลี่ยน กระตกิน้ าร้อนและแก้วน้ า ระดับมาก (  = 3.84) 

ด้านงบประมาณ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคามีความ

เหมาะสมกับการได้รับการบริการ มคี่าแปลผลอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (  = 4.79) ส่วนข้อท่ีมีคา่แปลผลน้อยกว่าตัวแปร

อื่นได้แก่ ควรเพิ่มจ านวนผู้ให้บริการเพิ่มมากขึน้ (  = 3.20) 

ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีหัวหน้างาน

การแพทยแ์ผนไทยสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์, ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม

ไทย หรือเจ้าหนา้ที่ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ นั่งประจ าที่โตะ๊ เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54) ส่วนขอ้ท่ีมีคา่แปลผลนอ้ยกว่าตัวแปรอื่นได้แก่  มีการให้ค าแนะน าหลังจาก

การรับบริการ (  = 2.96) 
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ด้านการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีห้องนวดท่ี

เหมาะสม และดึงดูดใจให้มาใช้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.47) ส่วนข้อท่ีมีค่าแปลผลน้อยกว่าตัว

แปรอื่นได้แก่  มีมพีื้นท่ีจอดรถมพีื้นท่ีเพยีงพอตอ่การมาใช้บริการ (  = 3.00) 

สรุปผลและอภิปรายผล 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

จากผลการศึกษาพบว่า มีการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบรักษาด้วยการนวด อบสมุนไพร ส่งเสริมการใช้

สมุนไพร ดูแลผู้สูงอายุ มีการสอบถามและติดตามอาการของผู้มารับบริการ ก ากับและประเมินผลการด าเนินงาน มี

เคร่ืองตรวจของแพทย์แผนไทย มียาสมุนไพรและตู้อบสมุนไพร มีงบประมาณ  ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการก าหนดราคาตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการ

พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการจัดการความรู้โดยใช้ระบบ IT แก่บุคลากร บริการตรวจเยี่ยมตามบ้านในกรณีมี

ผู้ป่วยติดเตียง แจกใบโบรชัวร์ให้ความรู้ส าหรับการดูแลด้วยตนเอง ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ น าข้อมูล

พฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้มาใช้บริการมาวางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไข  จัดท ายุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค มกีารจัดอบรมในการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการ 
วตัถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บรกิารการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

พบว่า ความพึงพอใจของผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยโดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.83) 

อภิปรายได้ว่า การดูแลผู้ป่วย เป็นบทบาทหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีมุ่งเน้นให้มีสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ป้องกันอาการปวดเมื่อยหรือเกิดโรคแทรกซ้อน สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินการบริการ

สาธารณสุข ผสมผสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลท้ังท่ียังไม่ป่วย และก าลังป่วย เพื่อ

ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค เชน่เดียวกับการให้บริการเชงิรุก โดยส่งเสริมระบบบริการในชุมชน เพื่อสร้างเสริม

สุขภาวะและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ซึ่งการให้บริการการแพทยแ์ผนไทยเชิงรุกในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นบริการ

ท่ีควรมีในการให้บริการ สอดคล้องกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (2559) ได้กล่าวถึง บทบาท

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลวา่มี การจัดบริการเวชกรรมแผนไทยให้มกีารตรวจวินิจฉัยสั่งการโดยใช้องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน จัดบริการเภสัชกรรมไทย ยาไทย และสมุนไพร ท้ังการผลิต (ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี) การปรุงยาต ารับ การจัดหา การจัดเก็บรักษาการจ่ายยา และการติดตาม เฝ้าระวัง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาจากสมุนไพรท่ีมีมาตรฐาน ให้บริการรักษาพยาบาล ท างานเชิงรุกในชุมชน ให้ความรู้ เผยแพร่ 

ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญา 

ประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เชียงทอง (2559) 

ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับบริการมี

ความพงึพอใจต่อบริการโดยรวมในระดับสูง 

ด้านบุคลากร ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก (  = 3.85) 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54) คือ มีหัวหน้างานการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์, ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ นั่งประจ าท่ี

โตะ๊ เพื่อซักประวัต ิตรวจร่างกาย วนิจิฉัยโรค และสั่งการรักษา อภิปรายได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้ใช้บริการ
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เลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บุคลากรในการให้บริการให้มีความเหมาะสมและ เพียงพอกับการ

จัดบริการ ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงคือ มีบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยให้บริการอย่างพอเพียง ใส่ใจต่อปัญหา

ผู้มาใช้บริการให้ บริการด้วยความเต็มใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้มาใช้บริการ มีบุคลากรของโรงพยาบาลคอยให้ บริการ

ตลอดเวลาท่ีไปใช้บริการแพทย์แผนไทยมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจและวินิจฉัยอาการของผู้มาใช้บริการ และ

บุคลากรแพทย์แผน ไทยมีความสามารถในการดูแลรักษาและให้ค าปรึกษา มีการต้อนรับ และซักประวัติ สถานท่ีนั่งคอย 

ห้องน้ า บุคลากร และการให้บริการ สอดคล้องกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2555) ได้กล่าวถึง

องคป์ระกอบของวชิาชีพแพทยแ์ผนไทยวา่ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและประสบการณ์และคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความส าคัญของวิชาชีพแพทย์แผนไทย ย่อมมีความส าคัญในเร่ืองของการแก้ไขปัญหา

สุขภาพ ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ซึ่ง

ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เชียงทอง 

(2559) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมในระดับสูง โดยมีประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ การต้อนรับ

และซัก ประวัติ สถานท่ีนั่งคอย ห้องน้ าห้องส้วม บุคลากร และการบริการห้องยา โดยมีความพึงพอใจระดับ สูงต่อ

บุคลากรท่ีให้บริการมากที่สุด 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.21) พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นเช่น ลูกประคบ ยา

ทาภายนอกท่ีมีกลิ่นใหม่ ๆ เป็นท่ีดึงดูดใจ ค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80) อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันความ

นิยมท่ีจะใช้หรือบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแล

รักษาสุขภาพ เพราะมคีวามปลอดภัยและเป็นธรรมชาติมากกวา่ ไมม่สีารตกค้างที่เป็นอันตรายตอ่ร่างกาย ยังสามารถ

ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดอาการผ่อนคลายและลดอาการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ผู้มารับบริการเห็นว่าถ้าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเพิ่มการปรับเปลี่ยนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเฉพาะด้าน เช่น ลูกประคบใบหน้าเพื่อบ ารุงผิวพรรณ 

เพื่อความสวยงาม จะท าให้ภาพลักษณ์สมุนไพรไทยมีความทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น สอดคล้องกับวีระ

พงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539) กล่าวว่า คุณลักษณะบริการท่ีดีนั้น เป็นการให้บริการท่ีเน้นเร่ืองการให้บริการ และการ

คงไวซ้ึ่งการบริการและจากการน าแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในงานบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณณดา ภูพัน

นา (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการพัฒนา

คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีมากขึ้น

และมีประสิทธิภาพของการดูแลอยา่งต่อเนื่อง 

ด้านงบประมาณ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก (  = 

4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับการได้รับการบริการ มีค่าแปล

ผลอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (  = 4.79) อภิปรายได้ว่า ก่อนเข้ามารับการรักษา ผู้มารับบริการทุกรายจะมีการเจ็บป่วย เช่น 

อาการปวดขัดตามเส้นเอ็น จากความเสื่อมของร่างกาย หรือจากการท างานหนัก และอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต อาการ

ดังกล่าวนี้ ผู้มารับบริการจะมีอาการทุเลา ตลอดได้รับค าแนะน าในการใช้บริการ บางรายอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ 

บางรายมีอาการ ซึ่งแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการ และกลับมาบ าบัดรักษาต่อ และเจ้าหน้าท่ีได้ให้ค าแนะน าในการดูแล

สุขภาพ และการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาพักฟื้น เพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นหลังจากท่ีใช้บริการแล้ว ผู้มารับบริการได้รับความพึง

พอใจในการบริการการแพทยแ์ผนไทย และกลับมาใช้บริการอีก เนื่องจากราคาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดของภาครัฐ 
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ผู้ท่ีเป็นข้าราชการเมื่อรับบริการแล้วสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  คืนได้ตามสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาล นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังท าการปรับลดอัตราค่าบริการลงเพื่อให้ผู้รับบริการท่ีไม่สามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลได้มีก าลังท่ีจะจ่ายค่าบริการได้โดยไม่เดอืดร้อน จึงเป็นเหตุให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข (2550) กล่าววา่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 (แก้ไขเพิ่มเติม 2540) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการท่ีดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ ให้

ก าหนดมาตรฐานให้บริการท่ีชัดเจน ติดตาม ตรวจสอบได้ และจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทราบและ

สามารถคาดหวังได้ รวมท้ังการเผยแพร่ถึงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ดังนั้น มาตรฐานท่ีหน่วยงาน 

ตา่ง ๆ ก าหนดขึน้จะตอ้งสอดคล้องกับความตอ้งการและความคาดหวังของประชาชน โดยจะต้องค านึงถึงสภาพความเป็น

จริงและทรัพยากรท่ีแต่ละหน่วยงานมีอยู่ ตลอดจนมาตรฐานท่ีก าหนดจะต้องสามารถด าเนินงานได้อย่างสม่ าเสมอ 

(Consistency) ด้วย สอดคล้องกับงานวจิัยของ สุเมศ  กาญจนพาสน์ (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการสาธารณะ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการ

สาธารณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางโฉลง มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณภาพการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางโฉลง พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก 

ด้านการบริหารจัดการ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก  

(  = 3.59) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีห้องนวดท่ีเหมาะสม และดึงดูดใจให้มาใช้บริการ 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.47) อภิปรายได้ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง

เชียงราย เน้นท่ีการบริการท่ีดีได้มาตรฐาน การตกแต่งสถานท่ี เช่น ห้องนวด สะอาดสวยงามสบายตา การต้อนรับของ

เจ้าหน้าที่ท่ีสุภาพเรียบร้อย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยทุกคนมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย 330 ชั่วโมงขึ้นไป

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการ มีประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคนติดไว้ให้ผู้มาใช้บริการ

มองเห็นได้ชัด มีป้ายบอกอัตราค่าบริการชัดเจน มีการเก็บประวัติผู้มาใช้บริการ สอดคล้องกับ ศรีโสภา มีเจริญ (2549) 

ได้กล่าววา่ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐประสบความส าเร็จได้คือ ควรมีทรัพยากรท่ีมี

จิตส านึกในการให้บริการประชาชนและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการของ

กิจกรรมในการให้บริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับ ไม่ใช่สิ่งท่ีจับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี รูปแบบ และที่

ส าคัญเป็นสิ่งเอื้ออ านวยทางจิตวิทยาท่ีท าให้เกิดทัศนะและความพึงพอใจ ดังนั้น จิตส านึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจ

ส าคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณณดา ภูพันนา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้สึกต่อกระบวนการ/ขั้นตอนบริการ ด้านความรู้สึกต่อ

พนักงานและบุคลากร และด้านความรู้สกึตอ่สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม อยูใ่นระดับความพงึพอใจมาก 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์นักการแพทย์แผนไทย 

พบวา่ ด้านบุคลากร ควรมบีริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึน้ ควรมกีารจัดท าแนวทางเวชปฏบัิตริองรับการจัดบริการ ให้

การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหลักร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรให้กับชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ควรจัดบริการตรวจวนิจิฉัย จ่ายยา นวดแผนไทย อบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหม้อ

เกลอื พอกยา ฯลฯ ด้านงบประมาณ ควรมีโครงการสนับสนุนด้านสถานท่ีและบุคลากรเพิ่มมากขึ้นท่ีสามารถเอื้ออ านวยต่อ

การรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้นได้ ด้านการบริหารจัดการ ควรด าเนินการเชิงรุก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีโดยคัดเลือก อบรม 

บริการด้วยใจเนน้บริหารจัดการบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม
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สุขภาพท่ีเหมาะสมกับชุมชน ควรพัฒนากลยุทธ์และแนวคิดท่ีแปลกใหม ่ตามความตอ้งการของผู้มารับบริการ โดยการมีส่วน

ร่วมของหนว่ยงานท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง และผู้มีสว่นเกี่ยวของด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเชยีงราย  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงรายจากผู้มารับบริการ สรุปได้ ดังนี้ 

เพศ มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้รับบริการมีความต้องการรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแตล่ะแห่ง มคีวามแตกตา่งกันในแต่ละพื้นท่ี เพศชายมารับบริการท่ีเน้นการรักษา แต่เพศหญิงมารับการรักษาท่ี

เน้นสุขภาพและความงาม ความพร้อมในการให้บริการแต่ละเพศต่างกัน ผู้ชายชอบการรักษาแพทย์ไทยแบบนวดลง

น้ าหนักเยอะ แตเ่พศหญิงชอบรักษาแพทยแ์ผนไทยแบบนุม่นวลไม่ตอ้งใชน้้ าหนักมาก 

อายุ มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงราย แตกตา่งกัน เนื่องจาก ผู้มาใชบ้ริการมีความต้องการตา่งกัน มีท้ังวัยรุ่นและวัยผู้สูงอายุ ผู้มารับ

บริการท่ีเป็นผู้สูงอายุมารับบริการเดินทางมาล าบาก ผู้รับบริการวัยรุ่นรับการรักษาท่ีเน้นการผ่อนคลายแต่ผู้สูงอายุ

เนน้การรักษา อายุของผู้รับบริการมชีว่งเวลามารับบริการแตกตา่งกัน ได้รับความสะดวกสบายไมเ่พยีงพอในขณะท่ีนั่งรอและ

ยนืรอเพื่อรอรับการรักษา ผู้รับบริการวัยรุ่นยนืรอได้นานกวา่ผู้รับบริการสูงอายุ  

การศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้มีการศึกษาสูงมีความคาดหวังต่อการให้บริการสูงกว่าผู้มี

การศึกษาต่ า จึงมคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการแตกตา่งจากผู้มีการศึกษาต่ า นอกจากนี้ผู้ท่ีมีระดับการศกึษาสูงจะมี

ความระมัดระวังเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า  

อาชีพ มคีวามพงึพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงรายด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการแตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้ท่ีประกอบ

อาชีพค้าขาย เกษตรกร รับจ้างส่วนใหญ่มารับบริการเพื่อรักษา บรรเทาอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อจากการท างาน 

ซึ่งแตกตา่งจากผู้มีอาชพีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและท าธุรกิจส่วนตัวจะมุ่งเนน้ไปในทางการรักษาพยาบาลและสง่เสริม

สุขภาพ หรือเพื่อการคลายเครียด แต่ด้านวัสดุ อุปกรณ์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก งานบริการ

การแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  วัสดุ 

อุปกรณม์คีวามสะอาดก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ให้

ความส าคัญมาก ดังนั้นผู้รับบริการจงึมคีวามพงึพอใจในระดับสูง  

สถานภาพ มคีวามพงึพอใจในการบริการการแพทยแ์ผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย ด้านบุคลากรและด้านวัสดุ อุปกรณ์ แตกต่างกัน เนื่องจาก บุคลากรในการให้บริการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายบางแห่งมีไม่เพียงพอกับการให้บริการในบางวันท่ีมีผู้มารับ

บริการมากกว่าจ านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยท่ีมีจึงท าให้บุคลากรท่ีให้บริการไม่พอเพียง รวมถึงอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ก็ไม่เพียงพอ เพราะต้องการการบริการต่างกัน คือคนโสดต้องการอบสมุนไพรเพื่อบ ารุง

ผิวพรรณเต่งตึง สดชื่น คนท่ีแต่งงานแล้วจะใช้สมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และใช้บริการนวดจับเส้นเพื่อให้การคลายเส้น

แล่นไปตามอวัยวะ แต่ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การเข้าถึง

การบริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นไปอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง มีคุณภาพ 

ประชาชนสามารถใชส้ิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริการมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน  
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รายได้ต่อเดือน มีความพึงพอใจในการบริการการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย แตกตา่งกัน เนื่องจาก รายได้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อการเลือกรับบริการทางการแพทย์ โดย

ผู้ท่ีมีรายได้สูงกวา่มโีอกาสเลอืกสถานพยาบาลได้มากกวา่และมคีวามคาดหวังตอ่การบริการได้รับสูงกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย 

และผู้ท่ีเป็นข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 และวัตถุประสงค์ท่ี 2 มีความสอดคล้องกัน ผู้ศึกษาจึงได้พบผลจาก

การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อ

รองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย สรุปได้ ดังนี้ 

ด้านบุคลากร ควรมบีริการนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยการให้อาสาสมัครหมู่บ้านท่ีผ่านการอบรมแพทย์แผน

ไทยอยา่งต่ า 150 ชั่วโมง ท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการนวดไทยจากหน่วยงานราชการแล้ว มาช่วยให้บริการนวด

ผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นโดยร่วมประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมส่วน

ต าบลเพื่อยกระดับมาตรฐานของการนวดแพทย์แผนไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นด้วย หากมีการสนับสนุนจากส่วนราชการย่อมท าให้การด าเนินการให้บริการแพทย์แผนไทย 

สามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ส าหรับการรองรับนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ควรมีการจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติ

รองรับการจัดบริการ ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นหลัก และให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยร่วมกับ

การแพทยแ์ผนปัจจุบัน เชน่ การดูแลมารดาหลังคลอด 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการพัฒนาการให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับประชาชนหรือคนใน

ท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลัก และส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ การ

ตรวจวนิจิฉัย จ่ายยา นวดแผนไทย อบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร ทับหมอ้เกลอื พอกยา ฯลฯ 

ด้านงบประมาณ ควรมโีครงการสนับสนุนดา้นสถานท่ีและบุคลากรท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ด้านการบรหิารจัดการ ควรด าเนนิการเชงิรุก พัฒนาเจ้าหน้าท่ีโดยคัดเลือก อบรม บริการด้วยใจเน้นบริหาร

จัดการบุคลากร วัสดุอุปกรณ ์งบประมาณ วางแผนจัดประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม

กับชุมชน ควรมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์และ แนวคิดท่ีแปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการมีส่วนร่วมของ

หนว่ยงานท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง และผู้มีสว่นเกี่ยวของด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  

ส่วนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยจะต้องได้รับการอบรมการตรวจโรคแพทย์แผนไทยและการอบรม

การใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้นมาก่อนจะเป็นผู้วินิจฉัยและให้บริการเบื้องต้น รวมถึงการรักษาทางแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ช่วย

แพทย์แผนไทยทุกคนมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย 330 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นการดูแลแบบองค์รวมท้ัง 4 มิต ิ

ประกอบด้วย การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ  

การท างานเชิงรุกในชุมชน การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอ ครอบครัว เฉพาะแพทย์แผนไทยอย่างเดียวในการติดตาม 

การรักษา ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน ผู้ป่วยกลุ่มพเิศษ  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 51 ปี มีอาชีพค้าขาย มี

รายได้ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท และมารับบริการการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1 คร้ัง การบริการท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ 

นวดรักษาและประคบสมุนไพร ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถน า

ข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์งานบริการแพทย์แผนไทย ให้สอดคล้องกับ
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กลุ่มเป้าหมาย เชน่ การปรับเปลี่ยนการให้บริการท่ีทันสมัยครบวงจร ขยายเวลาในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ

ท่ีเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนการเพิ่มศาสตร์การรักษาอื่น ๆ ได้แก่ การครอบแก้ว การฝังเข็ม เพื่อเป็นจุดดึงดูดในการท่องเท่ียว 

เนื่องจากปัจจุบันมชีาวตา่งชาตเิดินทางมาท่องเท่ียวเชงิการแพทย์และสุขภาพหรือ Medical Tourism จ านวนมาก  

2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการบริการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐให้มากยิ่งขึ้นและมี

ระบบข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในโรงพยาบาลรัฐ จัดบริการเชงิรุก เนน้การจัดบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื่องจากแนวโน้มผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานพยาบาล การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชนให้ดีขึ้น เป็นโอกาสท่ีจะน าความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย และความรู้ทางการแพทยพ์ื้นบ้านไปดูแลผู้สูงอายุ  

3. ด้านการให้บริการ ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย มีการเปิด

ให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ ควรมีการขยายการเปิดให้บริการในวันหยุดเพิ่มจากเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดการท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มักเดินทางมาในวันหยุด ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายการเติบโต

ของโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนต าบล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมีมากมายหลากหลาย การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจง

ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์การแพทย์ตะวันออก รวมท้ังศาสตร์การรักษา

ผสมผสาน เช่น การนวดเพื่อการบ าบัดรักษา ธรรมชาติบ าบัด เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละศาสตร์เพื่อ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและสามารถรองรับการท่องเท่ียวตอ่ไป 

2. รูปแบบงานบริการการแพทยไ์ทยมคีวามหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละเขต ควรมีการศึกษาเขตอื่น ๆ 

เพื่อทราบงานด้านบริการท่ีหลากหลายแตกต่างกัน สามารน าความพงึพอใจในการมารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาในแตล่ะด้านได้อยา่งเหมาะสมและให้เกิดประโยชนต์อ่ไป 

3. ควรศึกษาข้อมูลและลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ

ให้บริการการแพทยไ์ทยเพื่อรองรับการท่องเท่ียวตอ่ไป 

4. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภออื่น ๆ ใน 

จังหวัดเชยีงรายเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีขยายเพิ่มมากขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อรองรับการท่องเท่ียว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณ

ค าแนะน าและค าปรึกษาจาก อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุริยา ส้มจันทร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 

ท่าน ดร.ประภาส ณ พิกุล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ 

หัวหน้าภาควชิาการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางกัตติกา พิงคะสัน พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ หัวหน้างานคลินิกแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล

เชยีงรายประชานุเคราะห์ กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการท าวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นักการแพทยแ์ผนไทยท้ัง 3 ท่าน คุณกรกมล เล้ากุลวิเชษฐ์ คุณทิพญวรรณ ชัยลังกาและคุณ

วลัยพร นันทะไสย และผู้รับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงรายทุกทา่น ท่ีได้สละเวลาและให้ความร่วมมอืในการให้สัมภาษณแ์ละตอบแบบสอบถาม 
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ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจไม่มากก็น้อย คุณความดีและประโยชน์ของ

วจิัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดีและมี

ประสิทธิภาพท่ีดยีิ่งขึน้ ผู้วิจัยขอรับค าเสนอแนะดว้ยความยนิดเีป็นอยา่งยิ่ง 
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มายาคต ิความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย 

Myths, Changes and Men Contest in Thai Society 

ยุทธพงษ์  ต้นประดู่1 และสาวิตร  พงศว์ัชร์2 

Yuttapong Tonpradoo1 and Sawit  Pongvat2 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษามายาคติ ความเปลี่ยนแปลงของการประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทย โดยการ

ประยุกต์แนวคิดมายาคติของโรลองด์ บาร์ตส์  ร่วมกับการศึกษานิยามความเป็นสุภาพบุรุษในเวทีการประกวด 

Misters Working Men Thailand ในสังคมไทย เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับสนับสนุนมิติความเป็นสุภาพบุรุษโดยมี

องค์ประกอบความหลากหลายและแตกต่างตามบทบาททางสังคม สิ่งส าคัญคือการประกอบอาชีพ ผลการศึกษา

พบวา่ อาชพีและระยะเวลาในการประกวดเป็นสิ่งก าหนดการปฏบัิตติัวทางสังคมให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ท้ังด้าน

พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม การแสดงศักยภาพตามต าแหน่งหน้าท่ีการงานของตน เวทีการประกวด Misters 

Working Men Thailand ในสังคมไทยเป็นการเพิ่มเตมิและเตมิเต็มคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของสุภาพบุรุษในสังคมไทย 

ค าส าคัญ: มายาคต ิสุภาพบุรุษ การประกวด 

Abstract 

 This study aimed to analyze the Myths, Changes and Men Contest in Thai Society by applying Roland 

Barthes' Mythologies and the definition of gentlemen in each period to elucidate the illusion of Men Contest in 

Thai Society. This is evidence of support for gentlemen by the diversity of roles and social roles. The important 

was occupation. The research findings showed The occupation and Men Contest in Thai Society the social 

agenda is more complete Both moral and ethical behavior show potential by job title. The Men Contest in Thai 

Society Additional and complementary Desirable characteristics of males in Thai society. 

Keywords: Myths, Gentlemen, Contest 
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บทน า 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ความส าคัญกับค าว่า ชายฉกรรจ์คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 

กล้าหาญ อดทน สามารถปฏบัิตหินา้ที่ของความเป็นผู้น าได้ดี ส่วนใหญ่ให้ค านยิาม ความส าคัญและความคาดหวังสูง 

แต่เมื่อกระแสของสังคมผนวกกับบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แนวคิดและทฤษฏีจากชาติมหาอ านาจตะวันตกได้เผยแพร่เข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่ง

เป็นบรรทัดฐานในการให้ค าจ ากัดความของค าว่า ชายฉกรรจ์ ในรูปแบบเดียวกันท้ังโลก แตบ่ริบทของสังคมมนุษยชาติ

มีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อน ส่งผลให้เกิดมิติด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันมาก 

และมีแนวคดิของค าวา่ ชายฉกรรจ์ ท่ีแตกต่างกัน โดยเมื่อวิเคราะห์กรณีของประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุซึ่งมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและองค์ประกอบการเป็น

มนุษย์ท่ีมีความแตกต่างกัน เหตุผลเหล่านี้ส่งผลให้ความเป็น ชายฉกรรจ์ ในสังคมไทยไม่มีสูตรส าเร็จในการให้ค า

จ ากัดความ (นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ. เว็บไซด์ : 2560) 

 การประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทยเป็นเวทีท่ีแสดงออกถึงความร่วมมอืของสุภาพบุรุษในวชิาชีพตา่ง ๆ เช่น 

นักบิน แพทย ์อาจารย์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศขา่ว นักแสดง นายแบบและอาชีพอิสระท่ีต้องการแสดงศักยภาพ

ของกลุม่คนวัยท างาน เป็นต้น เป็นการสร้างและให้โอกาสตนส าหรับการแสดงความสามารถมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง

สามารถประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  โดยกิจกรรมการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทยได้มีกระแส

นยิม ความตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ การดูแลร่างกายของผู้ชายวัยท างาน อีกท้ังเป็นการสนองนโยบาย

ของรัฐบาลในระดับบุคคลคือ การพัฒนาผู้ชายวัยท างานให้มีความแข็งแรง ความสง่างามเหมาะสมกับบุคลิกและ

อาชีพ อีกท้ังส่งผลในระดับสังคมคือ การใช้ต าแหน่งท่ีได้รับเพื่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติ เชน่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาล กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ 

โดยปัจจุบันบุคคลวัยท างานซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง มีอาชีพการท างานท่ีดีมีแนวโน้มมุ่งเข้าสู่เวทีการ

ประกวดเพ่ิมมากขึ้น 

 ปัจจุบันสังคมมีพื้นท่ีด้านการสื่อสาร การแสดงความสามารถของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ โดยเมื่อบริบท

สังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะค่านยิมฝั่งตะวันตกท่ีนิยมประกอบอาชพีหลายประการในระยะเวลาเดียวกัน ผนวกกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีให้ความส าคัญกับคุณค่าของวัตถุเหลา่นี ้ส่งผลให้บุคคลนิยมประกอบอาชีพอิสระเพิ่ม

จ านวนมากขึ้น ซึ่งการประกอบอาชีพเสริมนั้น บางอาชีพแตกต่างจากอาชีพเดิม เช่น นักบิน แพทย์ อาจารย์ นัก

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศขา่ว ซึ่งเป็นอาชพีท่ีต้องใชส้มองน าบุคลิกแตเ่มื่อเข้าสูอ่าชีพด้านการประกวดต้องใช้บุคลิกน า

สมอง โดยวิถีด้านการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน “มนุษย์” ต้องใช้ “มายาคติ” ในการด ารงตนเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม มนุษย์ต้องสร้าง “มายาคติ” หรือ “เกราะป้องกัน” เพื่อการพัฒนาบทบาทและ

ภาพลักษณ์ของตน ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา “มายาคติ” ของการประกวดชายฉกรรจ์ใน

สังคมไทย 

 ธุรกิจการประกวดของชายฉกรรจ์ในสังคมไทยปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุส าคัญ

ประการหนึ่งคือ การได้รับผลตอบแทนจากการประกวดในระยะเวลาสั้น การได้พื้นท่ีทางสังคมเพิ่มขึ้น การได้รับ

โอกาสทางสังคมในมติติา่ง ๆ เหลา่นีส้่งผลให้การประกวดเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกท้ังกระแสเชิงบวกของสังคมท่ีแสดง

ให้เห็นว่าเวทีการประกวดผู้ชายในสังคมไทยเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวัยท างานได้มีพื้นท่ี

แสดงความรู้ ความสามารถ นอกเหนือจากประสบการณ์และสิ่งตนเองด าเนินการอยู่ เป็นเวทีท่ีเป็นตัวอย่างด้านการ

ชี้น าแนวทางแก่เยาวชนในสังคม รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อสังคมส่วนร่วมในอนาคต ผู้เข้า
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ประกวดวัยท างานที่มกีารศึกษาสูง มีอาชีพท่ีด ีมั่นคงเหมาะสม มีแนวโน้มเข้าสูเ่วทีการประกวดจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท้ัง

ท่ีปัจจุบันเวทีการประกวดถือเป็นเวทีธุรกิจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของสถาบันสถานศึกษา สถานประกอบ

กิจการท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรท่ีมีส่วนส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่

บุคลากรต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวด เพื่อเป็นแนวทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยา่งรวดเร็วตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษามายาคตใินระบบธุรกิจการประกวด Misters Working Men Thailand 2018  

 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลท่ีเข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด Misters Working 

Men Thailand 2018 ในสังคมไทย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 
                        หน้าที ่
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พฤตกิรรม 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าประกวด 

Misters Working Men Thailand 2018 

ก่อนการเขา้ประกวด 
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มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคดิมายาคต ิ

ทฤษฏีเฟมนิิสต ์
แนวคดิมายาคต ิ

ทฤษฏีจติวิเคราะห ์

ทฤษฏีตัวตน/อัตลักษณ ์

 

บริบทพื้นที่การวิจัย ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 บทความวิจัยเร่ือง มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากพืน้ท่ีศูนย์การคา้ เดอะ พาซิโอ พารค์ กาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

1. ประชากรและผู้ให้ขอ้มูลหลัก 

 ประชากรและผู้ให้ขอ้มูลหลักคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลอืกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และคณะกรรมการด้านการประกวด 

ผู้อ านวยการกองประกวดและอดตีผู้ด ารงต าแหน่ง Misters Working Men Thailand 2017  

 2) กลุ่มผู้ปฏบัิต ิ(Casual Informants) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแต่งหน้าและออกแบบทรงผม  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเคร่ือง

แตง่กาย เจ้าหนา้ที่ฝ่ายแสง สี เสียง เจ้าหนา้ที่บันทึกเทปกิจกรรมการประกวด 

 3) กลุ่มผู้สนับสนุน (General Informants) ได้แก่ พี่เลีย้งผู้เข้าประกวด ผู้ติดตามบรรยากาศการประกวดผ่านสื่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (การโหวต) 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

 ด้านแนวทางสัมภาษณแ์บบมโีครงสร้างและแบบไมม่โีครงสร้างได้ปรับเปลี่ยนตามกลุ่มของผู้ให้ขอ้มูล เนื่องจาก

ประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะทัศนคติด้านการประกวด แต่ภาพรวม

ผลลัพธ์คือ การแสวงหาพฤติกรรม หน้าท่ี ความเปลี่ยนแปลงและมายาคติ ก่อนการเข้าประกวด ระหว่างการเข้า

ประกวดและหลังการเข้าประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018 

3. การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

 1. เนือ้หา 

  1) เพื่อศกึษามายาคตใินระบบธุรกิจการประกวด Misters Working Men Thailand 2018  

  2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลท่ีเข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด Misters 

Working Men Thailand 2018 ในสังคมไทย 

 2. วิธีการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา

เอกสาร เช่น 

  1) ธุรกิจการประกวดด้านสุขภาพและความงาม 

  2) พัฒนาการด้านการประกวดสุขภาพและความงาม 

  3) พัฒนาการของการประกวด Misters Working Men Thailand 

  4) เอกสารด้านการประกวดท่ีเกี่ยวข้อง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ ์ประกอบด้วย 

  1) แนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviews) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดไม่จ ากัด

ค าตอบ  

  2) แนวค าถามแบบมโีครงสร้าง (Structured Interviews) ประกอบด้วย 3 ตอน มรีายละเอยีด ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ด้านข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเพศ สถานภาพ วุฒกิารศกึษา อาชพีหลัก รายได้ต่อเดอืน เป็นตน้ 

  ตอนท่ี 2 ค าถามหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการประกวด Misters Working 

Men Thailand, ธุรกิจการประกวดและพัฒนาการด้านสุขภาพและความงาม  
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 3. แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) เป็นแนวค าถามท่ีไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interviews) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ในประเด็น

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการประกวด Misters Working Men Thailand, ธุรกิจการประกวดและ

พัฒนาการด้านสุขภาพและความงาม การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยกับเวทีการประกวดของผู้ชาย 

 4. การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย 

  4.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมและการ

ร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นต้น 

  4.2) การสังเกตแบบไมม่สี่วนร่วม (Non - participant Observation) ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตบรรยากาศท่ัวไป

ระหว่างการเก็บตัวในการท ากิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม การวางตัวของผู้เข้าประกวดท้ังก่อนการเข้าประกวด 

ระหว่างการเข้าประกวดและหลังการเข้าประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018 ท้ังนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ด้านมายาคติ ท้ังน้ีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาทั่วไป 

 5. การสนทนากลุ่ม (Focused Group) โดยผู้วจิัยใช้การสนทนากลุ่มในการรวบรวมขอ้มูล โดยใช้ผู้รู้และผู้ปฏิบัต ิ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการด าเนินกิจกรรมส าหรับการ

ประกวด Misters Working Men Thailand 2019 โดยด าเนินการวางแผนการสนทนา วัน เวลา สถานท่ี จัดเตรียมแนว

ค าถาม นัดหมาย เชญิสมาชกิโดยคัดเลอืกผู้สนทนากลุ่มท่ีมีลักษณะรว่ม (Homogenous) 

 6. รายวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018 

เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกิจการประกวดของชายวัยฉกรรจ์และความเปลี่ยนแปลงดา้นพฤตกิรรมของบุคคลท่ีเข้า

สู่ระบบธุรกิจการประกวดชายวัยฉกรรจ์ในสังคมไทย ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จังหวัด

กรุงเทพฯ นั้น ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวจิัยและน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์  

 7. การตรวจสอบสามเส้า ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมประกวด Misters Working Men Thailand 2018 

และร่วมสนทนากลุ่ม ระหว่าง KI CI และ GI โดยร่วมกันวเิคราะห์สภาพปัญหาของการประกวด Misters Working Men 

Thailand ท้ังอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะประเด็นด้านมายาคติของบุคคลเมื่อเข้าไปอยู่ในระบบธุรกิจการ

ประกวดและการสร้างภาพลักษณ์ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลท่ีเข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด 

Misters Working Men Thailand 2018 ท้ังน้ีเพื่อความถูกตอ้งของข้อมูล 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 เพื่อศึกษามายาคติในระบบธุรกจิการประกวดของ Misters Working Men Thailand 2018 

 การประกวด Misters Working Men Thailand 2018 คร้ังนี้ เป็นการจัดการประกวดคร้ังท่ี 2 โดยผู้บริหาร

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยท างาน ได้เห็นศักยภาพของบุคคลวัยท างานหลากหลายอาชีพ ซึ่งมี

ประสบการณ์และความพร้อมในด้านตา่ง ๆ เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสแก่สุภาพบุรุษวัยท างานได้แสดงความสามารถในมิติอื่น

ท่ีมีความแตกต่างจากสายงานอาชีพของตน โดยสุภาพบุรุษผู้เข้าประกวดมีพื้นท่ีเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนา

บุคลิกภาพ รวมท้ังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากพื้นฐานเดิมให้มีสมรรถภาพท่ีมีความเหมาะสมกับการเป็น

สุภาพบุรุษท่ีมีความสงา่งามมากยิ่งขึน้ โดยระยะส าหรับการเก็บตัวของสุภาพบุรุษผู้เข้าประกวดนั้น ผู้เข้าร่วมประกวด

จะได้เรียนรู้ดา้นการฝึกบุคลิกภาพ การปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นด้านการบริการและรับใช้
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สังคม สิ่งส าคัญเป็นกระบวนการฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การเสียสละ อีกท้ังการควบคุมสติและการระงับ

ควบคุมอารมณ ์เพื่อเป็นตัวอยา่งที่ดีแก่เยาวชน 

 ผู้เข้าประกวดมีพื้นฐานและต้นทุนของชีวิตในมิติต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน เหล่านี้ส่งผลให้การเรียนรู้และการ

ประพฤติปฏิบัติมีความหลากหลาย เกิด “พหุลักษณ์ด้านความเป็นชายท่ีต่างกัน” ประกอบด้วย 1) ชนชั้นทาง

ครอบครัวและสังคม 2) สถานภาพดา้นการศึกษา 3) อาชีพและวิถชีวีติการท างาน 4) พืน้ฐานของความเป็นสุภาพบุรุษ 

ฉะนั้นการบริหารเสน่ห์ในห้วงเวลาการประกวดนั้น  ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษในมายาคติคือ การ

ประพฤติตนให้มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีวุฒิภาวะ การเป็นผู้น า ท้ังนี้ตามการคาดหวังของสังคมไทยซึ่งใน

ระยะเวลาการประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของตนผ่านระบบมายาคติเป็นระยะเวลา

ชั่วคราวหรือสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาบุคลิก พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ รวมท้ังการควบคุมสภาวการณ์

ทางจิตใจตอ่ไป 

 ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าสู่ระบบธุรกิจการประกวด  

Misters Working Men Thailand 2018 ในสังคมไทย 

 การท่ีบุคคลซึ่งมีความแตกต่างในมิติต่าง ๆ ของชีวิตมาด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นสาเหตุให้บุคคลเหล่านั้น

ตอ้งมกีระบวนการปรับตัวเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลให้มีความสัมพันธ์ท่ีด ีอกีท้ังเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ รับรู้ เพื่อการด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาของการประกวด Misters Working Men Thailand 

2018 อย่างเหมาะสม  โดยคณะผู้เขียนบทความได้แบ่งเป็น 3 หัวขอ้หลัก ประกอบด้วย 

 1. ชนชัน้ ครอบครัวและความเป็นสุภาพบุรุษ 

 ชนชั้น ครอบครัวและความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นสิ่งส าคัญในฐานะพื้นฐานการบ่มเพาะการประพฤติและการ

ปฏบัิตติัวท่ีด ีซึ่งแตล่ะครอบครัวอาจปลูกฝังผ่านการสั่งสอนหรือการกระท าตนเป็นแบบอย่างแก่บุตร ฉะนั้นการวางตัว

ให้ถูกตอ้ง เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เช่น พื้นฐานท่ีดีของประเทศคือ การมีครอบครัวท่ี

สมบูรณ์ การมคีรอบครัวท่ีสมบูรณ์คอืการบ่มเพาะ ปลูกฝังคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะการประกวด 

Misters Working Men Thailand 2018 ได้อบรมเพิ่มเติมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพและจิตใจ ซึ่งผู้ร่วมเข้าประกวดมี

พื้นฐานและฐานะทางครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกันแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างสุภาพบุรุษจะต้องมีการฝึก

จิตในให้พร้อมเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา ภายใต้การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านบทบาทสมมุติอย่างเหมาะสม 

ภาพรวมนี้ถอืเป็นมายาคตกิารสร้างสุภาพบุรุษท่ีมีบทบาทความส าคัญซึ่งชนชั้นและครอบครัวเป็นรากฐานส าหรับการ

บ่มเพาะและขัดเกลาให้มีระเบียบแบบแผนส าหรับการปฏิบัติ มีส่วนส าคัญด้านการถ่ายทอดจริยธรรมด้านต่าง ๆ ดัง

การสัมภาษณต์อ่ไปน้ี 

 “ชนชั้นและครอบครัว เป็นสิ่งท่ีบ่มเพาะและสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นงามออกสู่สังคม เป็นเบ้าหลอมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  โดยครอบครัวเป็นสถาบันท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ตรงกันข้ามกับมีบทบาทและความความส าคัญ

มากที่สุดในการบ่มเพาะความเป็นสุภาพบุรุษ” 

(โภคาวินท์  ทองเรือง (นักแสดง).  2561 : สัมภาษณ์) 

 2. การศึกษากับความเป็นสุภาพบุรุษ 

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีได้รับการสง่ตอ่จากสถาบันครอบครัว ถือเป็นหลักด้านการสร้าง การปลูกฝังและ

การพัฒนาด้านมายาคติสู่การเป็นสุภาพบุรุษ เพราะการศึกษาเป็นการสั่งสอน การถ่ายทอดระบบความคิดและการ

ปฏิบัติตัวเป็นคนดี เป็นคนท่ีสังคมพึงปรารถนา ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เป็นการ

เตมิเต็มวิถีแห่งสุภาพบุรุษท้ัง กาย วาจา ใจ ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “การศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้างมนุษย์ เปรียบกับการสร้างตึก ถ้ารากฐานของตึกคือ อิฐ มีคุณภาพดี ไม่มี

รอยร้าว ไมม่รีอยแตก ใชว้ัสดุในการป้ันอิฐที่มีคุณภาพ ตึกนั้นจะมีอายุการใช้งานท่ียาวนานและยิ่งสูงค่าเมื่อกาลเวลา

เปลี่ยนแปลง” 

(ณัฐพงศ ์ ทรัพย์สาร (แพทย)์.  2561 : สัมภาษณ์) 

 3. อาชีพและวิถชีวีติการท างานกับความเป็นสุภาพบุรุษ 

 อาชีพและวิถีชีวิตการท างานเป็นมายาคติท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะของการประกอบอาชีพ การประกวด 

Misters Working Men Thailand 2018 เป็นการรวมบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักบิน นายแพทย์ อาจารย ์

วศิวกร ผู้ประกาศ เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างดา้นรายละเอยีดการปฏบัิตงิานของแตล่ะอาชพี โดยภาพรวมเป็นอาชพีท่ี

มีความเสียสละ รับใช้สังคม ถ่ายทอดทัศนคติด้านต่าง ๆ แก่สังคม โดยอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง 

น่าเชื่อถือและสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของการเป็นสุภาพบุรุษ ท้ังนี้ในการประกวด Misters Working Men 

Thailand 2018 สามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิม โดยการฝึกฝนทักษะการท างานเป็นทีม การเห็นคุณค่าพร้อมท้ังให้

ความส าคัญแก่ประโยชนส์่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรมและจริยธรรมแก่วิชาชีพของตนในทุกด้าน ดัง

การสัมภาษณต์อ่ไปน้ี 

 “อาชีพทุกอาชีพมีความแตกต่างและความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สังคมไม่สามารถขาดหรือละเลยแก่อาชีพ

ใดอาชีพหนึ่งได้ ทุกอาชพีมคีวามส าคัญในการสร้างและพัฒนาประเทศชาติให้มคีวามมั่นคง” 

(เทพสถิต  กุลโคกกรวด (นักบิน).  2561 : สัมภาษณ์) 

 “อาชีพทุกอาชพีมจีิตวญิญาณ มจีรรยาบรรณเฉพาะด้าน แต่ภาพรวมทุกอาชพีประกอบสร้างเพื่อสังคม” 

(ศุภวชิญ ์ อธิปัญญากุล (นักประชาสัมพันธ์ภาษาจีน).  2561 : สัมภาษณ)์ 

 

 
ภาพที่ 2 การประกาศผลรางวลัชนะเลิศ 

ที่มา: ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561) 
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ภาพที ่3 การประกาศผลรางวลั ล าดับท่ี 1 – 5 

ที่มา: ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561) 

 

 
ภาพที ่4 การประกวดรอบ พรลีิม Misters Working Men Thailand 2018 

ที่มา: ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561) 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การศึกษาเร่ืองมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย พบว่า สุภาพบุรุษใน

สังคมไทย ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนความเป็นสุภาพบุรุษ คือ 1) การมีภาพลักษณ์ท่ีดี 2) การเป็นบุคคลสุภาพ  

โดยการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 ผู้เข้าร่วมประกวดได้ดูแลภาพลักษณ์ของตนท้ังก่อนการเข้า

ประกวด ระหว่างการเข้าประกวดและหลังการเข้าประกวด ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดให้ความส าคัญกับบุคลิกของตนในเชิง

ชวีวทิยา ประเมินจากเพศสรีระ กล้ามเนื้อ ความรู้ ความสามารถทักษะการปรับตัวในการใชช้วีติร่วมกันในสังคมและการ

มีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ ก้องสกล  กวินรวีกุล. (2545 : 7) กล่าวว่า ร่างกายของผู้ชายจะถูกสร้างใหม่ภายใต้

อุดมการณ์ ความรักต่างเพศ รวมท้ังสุขภาพอนามัยท่ีด ีผู้ชายตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผู้น าครอบครัว ส่งผลให้มีกระบวนการ

ดูแลภาพลักษณ์ด้านสรีระอย่างเหมาะสมซึ่งเน้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่เหมือนชาวตะวันตกและนิยม

เข้าสถานกายบริหารภายใต้แนวคิด “ผู้ชายต้องเป็นชายให้สมชาย” โดยการประกวด Misters Working Men Thailand 
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2018 ครัง้นี้ เป็นการสร้างและพัฒนาประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสแก่สุภาพบุรุษวัย

ท างานได้แสดงความสามารถในมิติอื่นท่ีมีความแตกต่างจากสายงานอาชีพของตน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของตนจากพื้นฐานเดิมให้มีสมรรถภาพท่ีมีความเหมาะสมกับการเป็นสุภาพบุรุษท่ีมีความสง่างามมากยิ่งขึ้น โดยระยะ

ส าหรับการเก็บตัวของสุภาพบุรุษผู้เข้าประกวดนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้เรียนรู้ด้านการฝึกบุคลิกภาพ การปรับตัวใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นด้านการบริการและรับใช้สังคม สิ่งส าคัญเป็นกระบวนการฝึกการ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การเสียสละ อีกทั้งการควบคุมสติและการระงับควบคุมอารมณ์  เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่

เยาวชน  

 เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นการสร้างพหุลักษณ์ด้านความเป็นชายท่ีต่างกัน 

ประกอบด้วย 1) ชนชั้นทางครอบครัวและสังคม 2) สถานภาพด้านการศึกษา 3) อาชีพและวิถีชีวิตการท างาน 4) 

พื้นฐานของความเป็นสุภาพบุรุษ แตเ่มื่อผู้เข้าประกวดมาใชช้วีติร่วมกัน ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษใน

มายาคตคิือ การประพฤติตนให้มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีวุฒิภาวะ การเป็นผู้น า ท้ังนี้ตามการคาดหวังของ

สังคมไทยซึ่งในระยะเวลาการประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างและพัฒนาอัตลักษณข์องตนผ่านระบบมายาคติ

เป็นระยะเวลาช่ัวคราวหรือสามารถเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพัฒนาบุคลิก พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ รวมท้ังการควบคุม

สภาวการณ์ทางจิตใจตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ   

 บทความวิจัยเร่ืองมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย มีข้อมูลหลายส่วนท่ีจะ

ได้น าเสนอผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้และเป็นแนวทางในการใชป้ระโยชนแ์ละในการวิจัยต่อไปโดยจะเสนอตามล าดับ 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

 จากการวจิัย พบวา่ กระแสโลกาภวิัตน์สง่ผลให้ข่าวสารด้านต่าง ๆ จากซีกโลกตะวันตกเผยแพร่สูโ่ลก 

ตะวันออกอยา่งรวดเร็ว ทัง้ท่ีผ่านและไม่ผ่านกระบวนการการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลให้ค่านยิม พฤติกรรมและ

บรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลเกดิการลอกเลียนแบบท้ังท่ีมีความเหมาะสมและไมเ่หมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับบริบทและ

ประสบการณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล 

 เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 เป็นพืน้ท่ีของการมอบและสร้างโอกาสแก่ชาย 

ฉกรรจ์ในสังคมไทยให้มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านการเรียนรู้อย่างเท่าทันกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภวิัตน์เพื่อให้เกิดเกิดปรับตัว เรียนรู้ท่ีจะอยู่บนบรรทัดฐานของคุณธรรมและจรยิธรรม  

 ดังนัน้ เวทีการประกวด Misters Working Men Thailand 2018 หนว่ยงาน องคก์รและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถน าผลการวจิัยไปใชป้ระโยชนไ์ด้ ดังนี้ 

  1) หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่งานด้านการรักษาสุขภาพและ

ภาพลักษณ์ทางสังคมของสุภาพบุรุษ ท้ังในส่วนท่ีเป็นบทความเผยแพร่และการพัฒนาด้านการดูแลลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของสุภาพบุรุษในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาและขยายผลการวจิัยดังกล่าว 

  2) ภาคเอกชนในท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจการบริการภาคส่วนต่าง ๆ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถขยายผลด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของสุภาพบุรุษ ท้ังนี้เพื่อการสร้างความปลอดภัย

และความประทับใจแก่กลุ่มนักทอ่งเท่ียว เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ
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ให้กลับมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่งผลด้านการสร้างรายได้ระดับมหภาคเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งภาษีกลับคืน

รัฐบาลส่วนกลางเพิ่มขึ้น 

  3) สื่อมวลชนสามารถน าสุภาพบุรุษเป็นผู้ด าเนินเร่ือง ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา

บุคลิกภาพของสุภาพบุรุษ ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท้ังนี้เป็นการตัวอยา่งด้านการสร้างพฤติกรรมเชงิบวกแก่เยาวชน 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

 บทความวิจัยเร่ืองมายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย มีข้อเสนอแนะในการ

สนทนากลุ่มเพื่อการท าวิจัยต่อไปดังนี้ 

  1) ควรมีกระบวนการเผยแพร่คุณลักษณะของสุภาพบุรุษแก่สถานศึกษาและให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

  2) ควรมกีระบวนการเผยแพร่การรักษาสุขภาพและภาพลักษณ์ทางสังคมของสุภาพบุรุษ 

  3) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณลักษณะ การรักษาสุขภาพและภาพลักษณ์

ทางสังคมของสุภาพบุรุษ 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิชาการนี้ส าเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ครูภูมิปัญญา

แห่งชาติ ผู้บริหารสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยท างาน รวมท้ังผู้ร่วมประกวด Misters Working Men 

Thailand 2018 ท่ีได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและการสัมภาษณอ์ย่างดยีิ่ง 

เอกสารอ้างอิง 
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วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

ณัฐพงศ ์ ทรัพย์สาร (นายแพทย)์.  เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์  ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ เป็นผู้สัมภาษณ์,  ศูนย์ สรรพสินค้า เดอะ 

พาซิโอ พลาซ่า ชัน้ 2 เลขท่ี 8/1 - 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2561. 

เทพสถิต  กุลโคกกรวด (นักบิน).  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ เป็นผู้สัมภาษณ์,  ศูนย์สรรพสินค้า เดอะ 

พาซิโอ พลาซ่า ชัน้ 2 เลขท่ี 8/1 - 5 หมู ่5 ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ  เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2561. 

โภคาวินท์  ทองเรือง (นักแสดงคาบาเรต์).  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ เป็นผู้สัมภาษณ์,  ศูนย์

สรรพสนิค้า เดอะ พาซิโอ พลาซ่า ชั้น 2 เลขท่ี 8/1 - 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ  เมื่อวันท่ี 

1 กันยายน 2561. 

ศุภวชิญ ์ อธิปัญญากุล (นักประชาสัมพันธ์ภาษาจีน).  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  ยุทธพงษ์  ตน้ประดู่ เป็นผู้สัมภาษณ,์  ศูนย์

สรรพสนิค้า เดอะ พาซิโอ พลาซ่า ชั้น 2 เลขท่ี 8/1 - 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพฯ  เมื่อวันท่ี 

2 กันยายน 2561. 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล

ประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก 

Participation of Chiang Thong Villagers in 1000-Illuminated Kratong Sai 

Floating Festival, Tak Provnice. 

สุวัจนกานดา พูลเอียด1* รัฐพล ภูมรนิทร์พงศ์1 และชลธิชา อ่องทุน1 

Suwatchanakanda Phun-iat1*, Rattapon Poomarinpong1 and Chonthicha Ongthun1 

บทคัดย่อ 

 วจิัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล

ประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยประชาชนในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

สถานภาพโสด มีอายุ 20 ถึง 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา มี

รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท และเป็นลูกบ้าน โดยภาพรวมแล้วประชาชนในชุมชนเชียงทองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

โดยด้านการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับน้อย คือ 

ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน และด้านการมสี่วนร่วมตดิตามและประเมินผล 

ตามล าดับ ประชาชนในชุมชนเชยีงทองให้ความคิดเห็นในดา้นของประโยชนข์องการเข้ามามสี่วนร่วมในระดับปานกลาง 

และด้านของปัญหาของการเข้ามามสี่วนร่วมอยูใ่นระดับปานกลางเชน่กัน 

ค าส าคัญ: การมสี่วนร่วม ชุมชนเชยีงทอง 

                                                 
1 สาขาศิลปศาสตร ์คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตากก จังหวัด ตากก 63000  
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak,Tak 63000 

*Corresponding author e-mail: s.kajung@hotmail.com 
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Abstract 

 This research aimed to study the participation of chiang thong villagers in 1000-Illuminated kratong sai 

floating festival, tak provnice. The samples of the research consisted of 241 people in Chiang Thong community. 

The research instruments used were questionnaires and interviews. Data were analyzed by using the research 

program in order to find the frequency, percentage, mean, and standard deviation of the samples. The results of 

the research found that the majority of population in Chiang Thong community were female, more than male, 

with minimum age of 20 to 30 years old. Most of them were students who had income below 5,000 baht and 

were a member in a house. In general, the people in Chiang Thong community were less participated. On 

participation in preserving and maintaining traditional culture, the participation of Chiang Thong people were 

assessed at a moderate level. They were evaluated at low level on participation in planning, participation in the 

work, and in following and evaluating processes respectively. Moreover, the people in Chiang Thong community 

gave their opinions on the benefits of participation at the medium level. Finally, problems on getting involved 

were assessed at the middle level as well. 

Keywords: participation, Chiang Thong Villagers 

บทน า 

 ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทยให้ความสนใจในเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณีไทยกันมากขึ้น 

เนื่องจากประเทศไทยมปีระเพณีท่ีหลากหลายและมีทุก ๆ ภาค แต่มีประเพณีหนึ่ง ท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนั่นก็คือ

ประเพณีลอยกระทงในแตล่ะภาคแตล่ะจังหวัดก็มีความแตกต่างกัน ไป ประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีท่ีส าคัญ

และมีมาตั้งแต่โบราณวันลอยกระทง ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 ในแต่ละพื้นท่ีก็มีความเชื่อท่ีแตกต่างกันไป 

เชน่ เชื่อว่าเป็นการขอขมาแม่น้ าท่ีเคยท าความเสียหายให้กับแม่น้ า เชื่อว่าเป็นการขอบคุณแม่น้ าท่ีให้ประโยชน์ในการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย์และเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น และปัจจุบันประเพณี

ลอย กระทงก็ไม่ได้มีแค่การลอยกระทงอย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การประกวด กระทง มี

สินค้าจ าหน่ายมากมาย การเดินขบวนลอยกระทงแต่ละต าบล เป็นต้น ประเพณีลอยกระทง ยังให้ประโยชน์ในหลาย

ด้านคือ ด้านความสามัคคีในการร่วมมือกันท ากระทงและการจัดขบวน ด้านการอนุรักษ์ประเพณีไทยในการสืบสาน

ประเพณีให้กับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่นท่ีไม่เหมือนกัน 

เชน่ ประเพณีลอยกระทงย่ีเป็งของจังหวัด เชียงใหม ่ประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ ของจังหวัดสุโขทัย ประเพณีลอยกระทง

สาย จังหวัดตาก และอกีหลายจังหวัด ที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจมาท่องเท่ียวเพราะมีความโดดเด่นท่ีไมเ่หมอืนใคร  

 ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก เป็นประเพณีประจ าจังหวัดท่ีมีเอกลักษณ์ไม่

เหมอืนจังหวัดอื่น ๆ คือ การใช้กะลามะพร้าวมาท าเป็นกระทง ภายในจะประกอบด้วยไส้กระทงท าจากมะพร้าวแหง้ชุบ

น้ ามันมาลอยไปตามแมน่้ าปิงซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักท่ีมีความส าคัญต่อชาวจังหวัดตาก โดยการลอยกระทงสายนั้นจะ

ให้มีกระทงใหญ่ลอยน าไปข้างหนา้เรียกว่ากระทงน า และมีการลอยกระทงกะลา ตามด้วยกระทงปิด ซึ่งคนในท้องถิ่น

จะเรียกการน ากะลามาลอยน้ าว่าการไหลประทปีนั่นเอง ซึ่งแตล่ะชุมชนก็จะมีการน ากระทงผ้าป่าน้ าและการประดิษฐ์

กระทงกะลามาร่วมเข้าประกวด รูปลักษณ์ของแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกันไปและชุมชนไหนชนะการประกวดก็จะได้

ถ้วยพระราชทานไปเป็นรางวัล นอกจากนี้ยังมคีวามสวยงามในยามค่ าคืน เช่น สะพาน สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

663 

ปีจะประดับ ตกแตง่ไปด้วยไฟสวา่งไสวตลอดท้ังสะพาน และการจุดพลุประทัดดอกไม้ไฟต่าง ๆ เป็นต้น ภายในงานจะ

มขีองอุปโภคบริโภคและเครื่องเล่นตา่ง ๆ มากมายตลอดท้ังถนน ประเพณีกระทงสายของจังหวัดตาก จึงเป็นประเพณี

ท่ีนักทอ่งเท่ียวจากท่ัวทุกพื้นท่ีให้ความสนใจมาเท่ียวชมในงานเป็นจ านวนมาก และในการประกวดกระทงสายจะมีผู้เข้า

ประกวดจากหลายชุมชนและจากหลายโรงเรียน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โรงเรียนเทศบาล

ตาก ชุมชนหนองหลวง ชุมชนท่าแค ชุมชนเชยีงทอง ฯลฯ  

 ชุมชนเชียงทอง ตั้งอยู่ในต าบลระแหง ถนนไทยชนะ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ชุมชนเชียงทองได้แยกออกเป็น

เชียงทองเหนือและเชียงทองใต้ เป็นชุมชนท่ีติดต่อกัน และมีประธานชุมชนคนเดียวกัน ชุมชนเชียงทองเป็นชุมชนไม่

ใหญ่มาก มีการค้าขายภายในหมู่บ้านเป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคีซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงงานประเพณีลอยกระทงมีการ

จัดการประกวดของดภีายในชุมชนและการประกวดกระทงท่ีสวยงาม  

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

สายในจังหวัดตากอย่างไร มีความคิดเกี่ยวกับประเพณีกระทงสายอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีของไทยให้กับคนรุ่นหลังสบืตอ่ไปเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมประเพณีท่ีสวยงามสูญหายไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 

จังหวัดตาก 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสาย

ไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ                  - อายุ               - ระดับการศึกษา   

- อาชีพ                - รายได้            - ทัศนคติ     

ปัจจัยภายใน 

การมสี่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 

- ด้านการมสี่วนร่วมท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

- ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผน  

- ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏบัิติงาน  

- ด้านการมสี่วนร่วมตดิตาม 

ประโยชนแ์ละปัญหา ของการมสี่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย

กระทงสายไหลประทีป 1000 

ดวง จ.ตาก 

แนวทางในการพัฒนาการมีสว่น

ร่วมของประชาชนในชุมชนเชยีง

ทองต่อประเพณีลอยกระทง

สายไหลประทปี 1000 ดวง 

จงัหวัดตาก 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนเชยีงทอง  

 2. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประชาชนในหมู่บ้าน ต าบลเชียงทอง จังหวัดตาก ในปี 2560 จ านวน

ท้ังหมด 675 คน ( ข้อมูลจาก : ประธานชุมชน, หนังสือแผนชุมชน, 2560 ) และ เมื่อน าจ านวนประชากรท่ีได้มา

เปรียบเทียบกับกลุม่ตัวอย่างตามตาราง Darwin Hendel และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูล ท าให้ได้

กลุ่มตัวอยา่ง 241 คน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือและขั้นตอนท่ีใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ 

 1. สร้างแบบสอบถาม 1 ชุด แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

  - ตอนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลท่ัวไป เป็นตัวแปรอสิระ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน สถานะภาพในชุมชน ของผู้ตอบแบบสอบถามภายในชุมชนเชียงทอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม

แบบปลายปิด 

  - ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย

กระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2) ด้าน

การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม และประเมินผล 4) ด้านการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงรักษา

วัฒนธรรมประเพณี  แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลินเคอร์ท (Likert) คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด การให้คะแนนในตอนท่ี 2 ดังนี้ 

   5 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมมากที่สุด  

   4 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมมาก  

   3 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมปานกลาง  

   2 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมนอ้ย  

   1 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 การแบ่งระดับคา่เฉลี่ยของกลุ่มตัวอยา่ง โดยอธิบายระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เฉลี่ยคะแนนออกมา

เป็น 5 ระดับ ค านวณดังน้ี 

 

        

             
 จะได้ช่องระหว่างช้ันเท่ากับ 0.8 คะแนน แล้วจึงน ามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย 

(Descriptive Rating = DR) ดังนี ้
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4.21 – 5.00 หมายถงึ  มรีะดับการมสี่วนร่วมมากที่สุด 

   3.41 – 4.20 หมายถงึ  มรีะดับการมสี่วนร่วมมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถงึ  มรีะดับการมสี่วนร่วมปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถงึ  มรีะดับการมสี่วนร่วมน้อย 

   1.00 – 1.80 หมายถงึ  มรีะดับการมสี่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 เพื่ออธิบายระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เฉลี่คะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ โดยใช้โปรแกรมการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตทิางสังคมศาสตร์ ในการค านวณหาค่าความถี่และแบบร้อยละ 

  - ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ปี 2560 จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์ของการ

เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม 2) ด้านปัญหาของการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม  แตล่ะค าถามมีค าตอบให้เลอืกเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

  - ตอนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการน ามา

พัฒนาการมสี่วนร่วมตอ่ไป 

 2. สร้างบทสัมภาษณแ์บบไม่มโีครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured Interview)  

เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาวิจัยก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ล่วงหน้า ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 

Interview) ในลักษณะปลายเปิด โดยใช้สัมภาษณ์กลุ่ม ประชากรตัวอย่างโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลในแหล่งชุมชน

เชยีงทองจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. รวบรวมขอ้มูลจากบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเชยีงทอง ประธานชุมชน จ านวน 241 

ชุด และน าแบบสอบถามที่ได้ค าตอบแลว้ มาตรวจสอบและน ามาประมวลผล 

 2. รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณจ์ากผู้น าชุมชน มาถอดความเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนในการหาแนวทางการ

การมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชยีงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน การเข้า

มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากจะ

วเิคราะห์และประมวลผลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาโดยใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ในการ

หาค่าความถี่และร้อยละ  

 2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 

จังหวัดตาก จะใช้การก าหนดค่าจากการวัดระดับความการมีส่วนร่วม จะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 3. ประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหล

ประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทาง

สังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 4. ข้อเสนอแนะของคนในชุมชนเชียงทอง ท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเชยีงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้

เชงิสถิติพรรณนา 

ผลการศึกษา 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชนจ านวน 241 

คน สามารถสรุปผล ข้อมูลสว่นบุคคลของนักท่องเท่ียวได้ดังนี้ 

 1. จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 คน 

เพศหญิง จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และ เพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ตามล าดับ 

 2. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 คน มี

สถานภาพโสด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 สมรส 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 หย่าร้าง/แย้งกันอยู่ 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.2 หม้าย 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.1 และอื่น ๆ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

 3. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบวา่ ผู้ตอบในชุมชนเชยีงทอง จ านวน 241 คน มีช่วงอายุ 

20-30 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 49 อายุ 40-50 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 อายุ 30-40 ปี 

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุ 20-30 ปี อายุ 50-60 

ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และชว่งอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

 4. จ านวนของผู้สอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 คน มี

ปริญญาตรี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ปวส/ อนุปริญญา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.8 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ท่ีไม่มีการศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อื่น ๆ 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 5. จ านวนของผู้สอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 คน มีนักเรียน/

นักศึกษา จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 

ค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รับจ้างท่ัวไป จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 10 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 พนักงานบริษัท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ผู้ว่างงาน/ แม่บ้าน 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 อื่น ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 

 6. จ านวนของผู้สอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 คน มี

รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รายได้ 5,000-10,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.6 รายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได้ 15,000-20,000 บาท จ านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

 7. จ านวนของผู้สอบถาม จ าแนกตามภูมิสถานภาพในชุมชน พบว่า ผู้ตอบในชุมชนเชียงทอง จ านวน 241 มี

ลูกบา้น จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 ผู้บริหารกลุ่มใน ชุมชน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 อื่น ๆ จ านวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ผู้น าชุมชน/ผู้บริหาร ชุมชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 
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 ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 

จังหวัดตาก 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน (n=241) 

1. ดา้นการมสี่วนร่วมในการวางแผน x̄  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านได้มสี่วนร่วมในการปรึกษาหารอื ประชุมวางแผน 2.05 1.06 น้อย 

2. ท่านได้มสี่วนร่วมในการเสนอรูปแบบกิจกรรมภายในงาน 1.94 1.06 น้อย 

3. ท่านได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคัดคา้นหรือโตแ้ยง้อย่างมเีหตุผล 1.67 0.92 น้อย 

4. ท่านได้มสี่วนร่วมในการก าหนดขัน้ตอนของกิจกรรมเชน่รูปแบบขบวน 

รูปแบบกระทงน า – กระทงปิดท้าย ฯลฯ 
1.47 0.68 นอ้ยท่ีสุด 

5. ท่านได้มสี่วนร่วมในการเชญิคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม 1.71 0.99 น้อย 

รวม 1.77 0.94 น้อย 

  

 ผลการวจิัยระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 

ดวง จังหวัดตาก พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.77 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนงาน การมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือประชุมวางแผน ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

รูปแบบกิจกรรมภายในงาน ท่านได้มสี่วนร่วมในการเชิญคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม และท่านได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นคัดคา้นหรือโตแ้ยง้อย่างมเีหตุผล ตามล าดับ อันดับสุดท้ายท่านได้มสี่วนร่วมในการก าหนด ขั้นตอน

ของกิจกรรม เช่น รูปแบบขบวน รูปแบบกระทงน า – กระทงปิดท้าย ฯลฯ มีสว่นร่วมในระดับนอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน (n=241) 

2. ดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 

S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านได้มสี่วนร่วมในการท ากระทงน า – กระทงปิดท้าย 1.99 1.06 น้อย 

2. ท่านได้มสี่วนร่วมในการท ากระทงกะลา 2.24 1.11 น้อย 

3. ท่านได้มสี่วนร่วมในการตกแตง่รถขบวน 1.73 0.95 น้อย 

4. ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ ์เคร่ืองแตง่กาย ของขบวนแห่ 1.52 0.76 น้อย 

5. ท่านได้มสี่วนร่วมในการบันทึกภาพกจิกรรม 1.78 1.04 น้อย 

6. ท่านได้มสี่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ภายในประเพณี 1.79 1.04 น้อย 

7. ท่านได้มสี่วนร่วมในการร่วมเดินขบวน 1.87 1.18 น้อย 

8. ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดหาคนมารว่มเดินขบวน 1.84 1.09 น้อย 

9. ท่านได้มสี่วนร่วมในการเป็นผู้ลอยกระทงน า– กระทง ปิดท้าย 1.30 0.73 นอ้ยท่ีสุด 

10. ท่านได้มสี่วนร่วมในการประกวดกองเชยีร์ 1.46 0.83 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.75 1.02 น้อย 
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 ผลการวจิัยระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 

ดวง จังหวัดตาก พบวา่ ผู้ตอบส่วนใหญ่ ในดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 

1.75 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.02) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านได้มีส่วน

ร่วมในการท ากระทงกะลา ท่านได้มีส่วนร่วมในการท ากระทงน า – กระทงปิดท้าย ท่านได้มีส่วนร่วมในการร่วม

เดินขบวน ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดหาคนมาร่วมเดินขบวน ท่านได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ภายในประเพณี 

ท่านได้มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพกิจกรรม ท่านได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งรถขบวน  และท่านได้มีส่วนร่วมในการ

จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกายของขบวนแห่ ตากมล าดับ ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับน้อยท่ีสุด มี 2 ด้าน คือ ท่านได้มี

ส่วนร่วมในการประกวดกองเชยีร์ และท่านได้มสี่วนร่วมในการเป็นผู้ลอยกระทงน า– กระทง ปิดท้าย ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการมสี่วนร่วมตดิตากมและประเมินผล (n=241) 

3. ดา้นการมสี่วนร่วมตดิตากมและประเมนิผล  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านได้มสี่วนร่วมตดิตากม และ ประเมินผลดา้นการใช้จ่ายตา่ง ๆ 1.70 0.92 น้อย 

2. ท่านได้มสี่วนร่วมตดิตากม และ ประเมินผลดา้น ปัญหา และ อุปสรรค 1.69 0.89 น้อย 

3. ท่านได้มสี่วนร่วมตดิตากม และ ประเมินผลความส าเร็จของ กิจกรรม 1.70 1.05 น้อย 

รวม 1.70 0.95 น้อย 

 

 ผลการวจิัยระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 

ดวง จังหวัดตากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลโดยมีมีค่าเฉลี่ยรวมระดับ

น้อย ค่าเฉลี่ย 1.70 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การมีส่วนร่วมด้านการติดตากมและ

ประเมินผลนอ้ยทุกปัจจัย คือ ทา่นได้มสี่วนร่วมตดิตามและประเมินผลดา้นการใช้จ่ายต่าง ๆ ท่านได้มีส่วนร่วมติดตาม

และประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม และท่านได้มีส่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผลด้านปัญหาและอุปสรรค 

ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการมสี่วนร่วมท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี (n=241) 

4. ด้านการมสี่วนรว่มท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านได้มสี่วนร่วมรักษาสภาพแวดลอ้ม และ แหลง่น้ า 3.07 1.22 ปานกลาง 

2. ท่านได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดกีับคนในชุมชน 3.32 0.91 ปานกลาง 

3. ท่านได้มสี่วนร่วมในการอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตากกก 3.17 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.09 ปานกลาง 
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ผลการวจิัยระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 

ดวง จังหวัดตาก พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ในด้านการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีโดยมีมีค่าเฉลี่ย

รวมระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09)  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  การมีส่วนร่วมท านุ

บ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี

กับคนในชุมชน ท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก และท่านได้มีส่วนร่วมรักษา

สภาพแวดลอ้ม และ แหลง่น้ า ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 3 ประโยชน์และปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสาย

ไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นประโยชนข์องการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม (n=241) 

1. ดา้นประโยชน์ของการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ด้านประโยชนข์องการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม 3.20 1.24 ปานกลาง 

2. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 3.15 1.24 ปานกลาง 

3. ความสามัคคี 3.25 1.24 ปานกลาง 

4. ความมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น 3.21 1.26 ปานกลาง 

5. การอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตากกก 3.08 1.16 ปานกลาง 

6. การหากิจกรรมให้กับผู้วา่งงาน 3.11 1.21 ปานกลาง 

7. ด้านทางจิตใจของผู้สูงอาย ุ 3.13 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.16 1.24 ปานกลาง 
 

 ผลการวิจัยระดับประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง

สายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากพบว่าประชาชนสว่นใหญ่ในด้านประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

มคี่าเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.16 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านประโยชน์

ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกปัจจัยมีระดับปานกลาง คือ ความสามัคคี  ความมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น 

ด้านประโยชนข์องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้านทางจิตใจของผู้สูงอายุ การหา

กิจกรรมให้กับผู้วา่งงาน การอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 6 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นปัญหาของการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม (n=241) 

2. ดา้นปัญหาของการเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรม  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. การขัดแย้งของคนในชุมชน 2.80 1.19 ปานกลาง 

2. การเงินงบประมาณ 2.88 1.17 ปานกลาง 

3. การให้ความร่วมมอื 2.88 1.19 ปานกลาง 

4. การทิง้ขยะในเขตชุมชน หรือแมน่้ า 2.66 1.24 ปานกลาง 

5. ความเพยีงพอของจ านวนผู้ท่ีเข้ามามสี่วนร่วม 2.95 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.83 1.13 ปานกลาง 
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ผลการวิจัยระดับประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง

สายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก พบวา่ ในดา้นปัญหาของการเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.83 (ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน 1.13) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านปัญหาของการเข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทุกปัจจัยมรีะดับปานกลาง คือ ความเพยีงพอของจ านวนผู้ท่ีเข้ามามสี่วนร่วม การเงินงบประมาณ การ

ให้ความร่วมมอื การขัดแย้งของคนในชุมชน การท้ิงขยะในเขตชุมชนหรือแมน่้ า ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี

ลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตาก 

 1. การประชาสัมพันธ์ในการขอความชว่ยเหลอืยังเป็นแคเ่ฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านัน้  

 2. มีเข้ามามสี่วนช่วยเกี่ยวกับงานลอยกระทงไมเ่พยีงพอ  

 3. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง  

 4. อยากให้รูปแบบของกระทงมีความทันสมัยขึ้น  

 5. คนรุ่นใหมย่ังไม่คอ่ยเห็นความส าคัญของประเพณีลอยกระทง 

 สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพราะว่ายังไม่มี

การประชาสัมพันธ์ไปในทุกครัวเรือนยังเป็นแคบ่างกลุ่มเท่านั้น จึงท าให้ผู้เข้ามามีส่วน ร่วมไม่ค่อยเพียงพอ และคนรุ่น

ใหมก่็ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประเพณีน้ีมากเท่าท่ีควร 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทอง ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มี สถานภาพโสด มอีายุ 20 ถึง 30 ป ีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/

นักศกึษา เป็นผู้ไมม่รีายได้ และเป็นลูกบ้าน 

 2. สรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 

จังหวัดตากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 

1000 ดวง จังหวัดตาก ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ีเหลืออยู่ในระดับน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน และด้านการมสี่วนร่วมตดิตากมและประเมินผล ตามล าดับ 

 3. สรุปผลดา้นประโยชนแ์ละปัญหาของการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทง

สายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทองให้ความคิดเห็นในด้านของ

ประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับปานกลางและด้านของปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วม อยู่ในระดับปาน

กลางเช่นกัน ตามล าดับ 

 4. สรุปผลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี

ลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากคือ 1. การประชาสัมพันธ์ในการขอความชว่ยเหลอืยังเป็นแค่เฉพาะ

กลุ่มบุคคลเท่านั้น 2. มีคนมาเข้ามามีส่วนช่วยเกี่ยวกับงานลอยกระทงไม่เพียงพอ 3. อยากให้มีมีการประชาสัมพันธ์

อย่างท่ัวถึง 4. อยากให้รูปแบบของกระทงมีความทันสมัยขึน้ 5. คนรุ่นใหมย่ังไม่คอ่ยเห็นความส าคัญของประเพณีลอย

กระทง 
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 5.สรุปผลการวเิคราะห์แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้างผลการวิเคราะห์การ สัมภาษณ์ของบุคคล 2 ประเภท 

ได้แก่  

  1. ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ ชุมชนเชยีงทองได้จัดการเข้าร่วมกิจกรรมใน

ประเพณีลอยกระทงมาหลายปีและได้ร่วมเข้าประกวดกระทงสาย เคยชนะเลิศได้ถว้ยรางวัลพระราชทาน มาปีหนึ่ง จึง

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงสายเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน และทุก ๆ ปีก็จะพบกับปัญหาและอุปสรรค์ในหลายเร่ืองท่ี

เห็นชัดคือเร่ืองของจ านวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม มีจ านวนท่ีน้อย จึงท าให้บางส่วนงานท าในหลายหน้าท่ี อาจด้วยเพราะ

ไมไ่ด้ประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง หรอืมีกิจท่ีไม่วา่งมารว่มงาน และก็ยังมปัีญหาในเร่ืองของงบประมาณ การซื้ออุปกรณ์

ไมเ่พยีงพอจึงจ าเป็นต้องเอาเงิน กองกลางออกไปแทน แตถ่ึงจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีให้ความร่วมมือมา

ตลอดในหลาย ๆ ปี จึงท าให้เห็นความสามัคคีของคนในชุมชนและจะคอยพัฒนาไปเร่ือย  ๆ ให้ประชาชนในชุมชนมี

ความรักและสามัคคีกันมากขึ้นต่อไป 

  2. ผลการสัมภาษณ์ประชาชนบางส่วน  สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ ประชาชนได้ให้ความคิดเห็นว่ามีผู้

เข้าไปมสี่วนร่วมเป็นจ านวนน้อย เพราะการประชาสัมพันธ์ยังไมท่ั่วถึงซึ่งประชาสัมพันธ์แคเ่ฉพาะกลุ่มเท่านัน้ ส่วนใหญ่

แลว้ผู้ท่ีเข้าไปมสี่วนร่วมจะเป็นบุคคลที่ค่อนขา้งอายุเยอะ และชว่งอายุอื่น ๆ เป็นเพยีงแคบ่างส่วนเท่านัน้ 

  สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมในงานประเพณีของชุมชนเชียงทอง เมื่อถึงเวลาจะไม่ค่อยมี

ผู้มาประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปร่วมช่วยเหลือจะมีแค่กลุ่มเก่า ๆ ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้น เลยท าให้มีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม

ร่วมนอ้ย ไมเ่พยีงพอต่อการจัดกิจกรรม และเยาชนในชุมชนเชียงทองก็ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับประเพณีลอยกระทง

มากนัก จึงท าให้มีแตผู่้ท่ีมีอายุตัง้แต ่30 ขึ้นไปเข้าไปร่วมงานมากกว่า 

 

อธปิรายผลการวิจัย 

 การอภปิรายผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนเชียงทอง 

 ประชาชนในชุมชนเชียงทองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะ ช่วงเวลาท่ีแจก

แบบสอบถามเพศหญิงจะอยู่บ้านมากกวา่ออกไปข้างนอก จึงท าให้เพศหญิงมากว่าเพศชาย มีสถานภาพโสดมากทีสุด 

เพราะส่วนใหญ่ท่ีไปแจกแบบสอบถามจะเป็น นักเรียน/นักศกึษา เป็นสว่นใหญ่ จึงท าให้ผู้แจกแบบสอบถามมีอายุ 20-

30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เพราะช่วงอายุอื่นบางส่วน ไม่มีเวลามากรอกแบบสอบถาม และ บางส่วนอ่าน

หนงัสอืไม่ สะดวก มรีายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท สาเหตุท่ีมีรายได้ เพราะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งไม่มีรายได้เป็นของ

ตนเอง สถานภาพในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ลูกบ้าน เพราะผู้น าชุมชนมเีพยีงคนเดียว 

 อภปิรายผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

 1. การอภิปรายผลตากมวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และ การ

สัมภาษณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 

จังหวัดตากภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ นันทนา แหวนนาคและคณะ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่าการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก  การจัดการ

อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยามลีักษณะการจัดการแบบการสั่งการจากบนลงสูล่่างท าให้ชุมชนไม่มสี่วนร่วม 

เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยย่อยแต่ละดา้น จะพบวา่ 
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 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย

กระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากอยูใ่นระดับน้อย ซึ่งประชาชนในชุมชนเชยีงทองส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเข้าไป

มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของการวางแผนงาน เพราะเป็นส่วนของทางผู้น าชุมชนหรือผู้บริหารกลุ่มชุมชนเป็นผู้ท าหน้าท่ี  

อีกท้ังการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ท่ัวถึง จึงให้ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุลจิรา 

เสาวลักษณ์จินดา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว : กรณีศึกษา อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ พบว่าประชาชน มีรับความ

คิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย เนื่องจากประชาชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไมท่ั่วถึง  

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอย

กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับน้อย เพราะมีผู้ เข้ามามีส่วนร่วมในจ านวนท่ีน้อย และอาจ

เป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง บวกกับผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และเนื่องจาก

ผู้บริหารและประชาชนบางกลุ่มไม่ได้มาปฏบัิตงิานในขณะมีกิจกรรมเนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว จึงท าให้มีสว่นร่วมใน

การปฏบัิตริะดับนอ้ย สอดคล้องกับ ผลการวจิัยของ มุกดา ท้วมเสม (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การมสี่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการถนนคนเดินกาดกองต้า อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง พบวา่ การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารจัดการ

กาด มสีวนรวมในขั้นตอนด าเนนิงาน แตก็เพียงบางทานเทานั้นเพราะคณะกรรมการบางทานไมไดปฏบัิตงิาน 

 ด้านการมีส่วนร่วมติดตากม และ ประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับน้อย เพราะในด้านนี้ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมต้อง

เป็นผู้ท่ีอยูใ่นสว่นเดียวกับด้านการวางแผนงาน รู้ระเบียบวธีิการจัดงาน จึงจะเป็นผู้ท่ีติดตากมและประเมินผลได้ ท าให้

ประชาชนในชุมชนเชยีงทองส่วนใหญ่ไมไ่ด้เข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องในดา้นของการตดิตากมและประเมินผล สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัย ของ คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ ์กรณีศึกษา ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.56 อยู่ในระน้อย และสอดคล้องกับ วิษณุ หยกจินดา (2557)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบ้่านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย = 

2.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.94)  

 ด้านการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทอง

ตอ่ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากอยู่ในระดับปานกลาง เพราะเร่ิมมีผู้สนใจ ในเร่ืองของ

การอนุรักษรั์กษาประเพณีไทยกันมากขึ้น และนอกจากรักษาวัฒนธรรมแล้วยังมีผู้ท่ีสนใจ รักษาความสะอาดในแม่น้ า 

หรือ ภายในชุมชนมากขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวมณฑ์ อุดมรัตน์ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป์ระเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ : กรณศีกึษาชุมชนเลียบคลอง

มอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา่ ประชาชนชุมชนเลียบคลองมอญส่วนใหญ่เข้า

มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือในระดับการด าเนินงานให้บรรลุตากมเป้าหมาย ในรูปแบบของ

การเข้าร่วมในวันงาน 

 2. การอภิปรายผลตากมวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  เกี่ยวกับประโยชน์และปัญหา เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการ

มสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชยีงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากจากการแจก

แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเชียงทองมีประชาชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาส่วนใหญ่ใน

เร่ืองของ ความเพยีงพอของจ านวนผู้ท่ีเข้ามามสี่วนร่วม ผู้วิจัยจึงคิดวา่ มีปัญหาท่ีพบเห็นชัดท่ีสุดในเร่ืองของผู้เข้ามามี
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ส่วนร่วม มีผู้เข้ามามสี่วนร่วมไม่เพยีงพอต่อการจัดกิจกรรม อาจเป็นเพราะการสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง หรือ ผู้ท่ีไม่มีเวลาว่าง

มาร่วมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทอง คือ การประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง

เพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีจะให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้เพราะ การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยังเป็นการประชาสัมพันธ์แค่

เฉพาะกลุ่มเท่านั้น จึงท าให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงพอและจัดรูปแบบของการจัดกิจกรรมประเพณีงานวันลอย

กระทงสายให้มคีวามแปลกใหมข่ึน้ เพื่อท่ีจะให้มีประชาชนสนใจ 

 3. อภิปรายข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อประเพณี

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากผลจากการศึกษา ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเชียงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากพบว่า ประชาชนในชุมชนเชียงทอง

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในการขอความช่วยเหลือไปอยากท่ัวถึงมากขึ้น เพราะ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แค่

เฉพาะกลุ่มอยู่เท่านั้น จึงท าให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีจ านวนท่ีไม่เพียงพอ ควรมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมรูปแบบของ

กระทงให้ทันสมัยน่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะให้คนรุ่นใหม่มีความสนใจและเห็นความส าคัญของประเพณีลอยกระทงสาย

ของจังหวัดตากกกมากขึ้น เพื่อจะได้สืบสานประเพณีน้ีส่งต่อไปให้กับรุ่นหลัง และควรให้คนในชุมชนมีบทบาทเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการและปฏิบัติมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ (2561)  ได้

ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล ต าบลปากชม อ าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย พบวา่ แนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีภูฆอ้ง อ าเภอปากชม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สามารถ

ท าได้โดยการก าหนดให้หน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีต้องมความร่วมมือ

ร่วมใจกันโดยมีเทศบาลต าบลปากชมเป็นเจ้าภาพในการสร้างความร่วมมือ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดการและร่วมปฏบัิตกิาร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอ้จ ากัดของการวจิัย จากผลการศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชนเชียง

ทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตากข้อจ ากัดของการวิจัย พบว่า เนื่องจากการแจก

แบบสอบถามใชว้ธีิในการสุม่รายบุคคลท าให้ข้อมูลท่ีต้องการไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ผลท่ีได้ออกมาสว่นมากมีผู้เข้าไปมี

ส่วนร่วม จ านวนนอ้ย  

 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเชยีงทองต่อประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัดตากเพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมของการจัดกิจกรรมลอยกระทงสาย

ของชุมชนเชยีงทอง หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์

เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มโีอกาสเข้ามามสี่วนร่วมมากขึน้กวา่นี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการเดินทาง

มาร่วมการน าเสนอการวจิัยในครัง้นี้ 
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Mueang District, Tak Province 

ณัชชิยา  โม้ฟู1 กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน1 ธันย์นรี  พรไพรเพชร1 และจุฑาภรณ ์ อิ่มทอง2 
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บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างแบบสอบถามและ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ผู้น า

ชุมชนส่วนใหญ่มีภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่ าสุด คือ ด้านการ

ปกครอง ส่วนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ด้านรายรับ-

รายจ่าย มีคา่เฉลี่ยมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถ และต่ าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์  

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า ความพงึพอใจ เศรษฐกิจพอเพยีง 

                                                 
1 สาขาวิชาการจัดการ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 63000 
2 สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 63000 
1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak  63000 
2 Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Tak  63000 

*Corresponding author : mofu_nut@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

676 

Abstract  

 The purpose of this research was to study the leadership of Tambol  Namrum, Mueang District, Tak 

Province.  And to study people's satisfaction with community leaders in enhancing sufficiency economy. Create a 

questionnaire and analyze the data using percentages, Frequency mean, and standard deviation.  The study 

indicated that most leaders have leadership. Personality is very average.  The next is the human relations.  And 

the lowest is the government.  The satisfaction of the people towards community leaders in enhancing 

sufficiency economy. Find the revenue – expenditure is very average.  The second is the knowledge.  And the 

lowest is the human relations. 

Keywords: Leadership, Satisfaction, Self-Sufficiency 

บทน า 

 กระบวนการท่ีผู้น าหรือผู้ท่ีมีภาวะผู้น า เป็นผู้ท่ีชักน า จูงใจ ชี้น า ใช้อิทธิพลหรืออ านาจท่ีมีอยู่ในรูปแบบต่ าง ๆ 

ท าให้หรือกระตุน้ให้หรือชี้น าให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยนิด ีเต็มใจ พร้อมใจ ยินดีในการกระท าการ ให้มี

ความกระตอืรือร้นหรือร่วมด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีผู้น าต้องการหรือตามท่ีผู้น าต้องการให้มีพฤติกรรมไป

ในทิศทางท่ีเขาชักน าในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมท่ีผู้น านั้นรับผิดชอบหรือตามท่ีผู้น านั้นต้องการ ซึ่งสิ่งท่ีผู้น าใน

ชุมชน ควรมีเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาภาวะผู้น า อย่างน้อยน่าจะประกอบด้วยสิ่งส าคัญคือ  ความสามารถเชิง

วสิัยทัศน์ การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายขององค์การความสามารถในการท างานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสาร

แบบมีประสิทธิผล การสร้างทีมงาน การด าเนินกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การจัดการกับปัญหา  การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการริเร่ิมในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

 การบริหารงานในปัจจุบันนี้ผู้บริหารทุกคนจ าเป็นต้องใชภ้าวการณ์เป็นผู้น าเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพราะจะสามารถ

ได้ใช้หรือพยายามชี้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือชุมชน ออกมาในการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด พึงระลึกไว้

เสมอว่าทุกคนมีความส าคัญอย่างมากในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ท่ีผลักดันให้งานทุกอย่างของชุมชนนั้นสามารถ

ด าเนินการไปได้อย่างราบร่ืน การบริหารงานท่ีดีจะต้องมีผู้บริหารท่ีมีภาวะความเป็นผู้น าและเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 

เก่งการด าเนนิชีวิตไปพร้อม ๆ กัน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่ีมีต่อการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางชุมชนได้น านโยบายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในต าบลน้ ารึม  และมีการ

ด าเนนิการจัดอบรมให้ความรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิโดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้ด าเนนิการในการ

จัดอบรมในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการจัดอบรมจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิศาสตร์ แต่ละชุมชน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า

เหมาะสมแก่การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและ

ก่อให้เกิดผู้น าที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก  

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพยีง  
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ผู้ท่ีมีอ านาจเหนือผู้อื่นและอ านาจนี้ช่วยให้ผู้น าสามารถปฏิบัติงาน ซึ่งเขาไม่

สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ส าเร็จ และท าให้ผู้ตามยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, 2557) และ 

สุเมธ แสงนิ่มนวล (2552, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น า คือ สภาพของความเป็นผู้น า และเห็นสอดคล้องกับ ดไวท์

เอลเซนฮาวเออร์ (Dwight Elsenhower) เกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ว่า เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อื่นท าในสิ่งท่ีคุณต้องการ ให้

ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความเต็มใจของพวกเขาเอง 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกดีท่ี ผู้รับบริการแสดงออกถึง

ความพอใจในทิศทางท่ีเป็นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจและวัตถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเมื่อเกิด

ความไมพ่อใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นภายใน ความ พึงพอใจในด้านบริการคือ ความรู้สึกของอารมณ์ท่ีเป็น

สุขซึ่งได้รับจากการบริการท้ังด้านการจัดการท่ีดี ความสะดวก การบริการท่ีเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว (โสพิณ ป้ัน

กาญจนโต, 2550) 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนนิไปใน ทางสายกลาง  

 ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมรีะบบภูมิคุม้กันในตัวท่ี

ดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบ

รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก

ขั้นตอน ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลง (https://guru.sanook.com/4238/  ค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561) 

https://guru.sanook.com/4238/%20%20ค้น
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กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิด 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาภาวะผู้น าในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซึ่งผู้วจิัยได้ด าเนินการวจิัยโดยจะมขีั้นตอนดังน้ี 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอยู่ในต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีจ านวน 13,608 คน 

(กรมการปกครอง, 2560)  โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  

375 คน  

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และรายได้   

 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้น าชุมชนของต าบลน้ ารึม  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst 

Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้าง

แบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

2. ศาสนา 

3. อาย ุ

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

7. รายได้ 

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

ภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้าง

เศรษฐกจิพอเพียง 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 

2. ด้านรายรับ-รายจ่าย 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น าชุมชน 

1. ด้านการปกครอง 

2. ด้านบุคลิกภาพ 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ตามรายละเอียดใน

แบบสอบถามดังนี ้

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

และรายได้ น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ 

 2. ภาวะผู้น าชุมชนของต าบลน้ ารึม และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้าง

เศรษฐกิจพอเพยีง น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  นับถือ

ศาสนาพุทธ มีอายุระหว่าง 41–50 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนอยูใ่นช่วง 3-4 คน และมีรายได้ระหว่าง 10,001–15,000 บาทตอ่เดอืน 

 1. ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารมึ อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก  

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับภาวะผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม 

ภาวะผู้น า x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านการปกครอง 3.48 0.97 ปานกลาง 

2. ด้านบุคลิกภาพ 3.64 0.89 มาก 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.63 0.94 มาก 

รวม 3.58 0.93 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่ าสุด คือ ด้านการปกครองสามารถพิจารณาราย

ด้านได้ดังน้ี 

 ด้านการปกครอง พบวา่ ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มีการยึดถอืผลประโยชนข์องสว่นรวมเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา คือ การยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีความยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เอนเอียง 

ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการท างาน มีความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความ

คิดเห็น และมีความสามารถในการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน/หมูบ้่าน ตามล าดับ 

 ดา้นบุคลิกภาพ พบวา่ ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ การพูดจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนโยน การแต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ มีความ

อดทน ขยัน กระตอืรือร้นในการท างาน มคีวามมั่นใจและเช่ือมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีความคิด

สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีท า กระฉับกระเฉง คล่องแคล้ววอ่งไวในการท างาน ตามล าดับ 
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 ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบวา่ ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 

สามารถท างานรว่มกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน มีความเสียสละและไม่เห็นแก่ตัว ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น และให้

ความชว่ยเหลอืกับประชาชน  ตามล าดับ 

 2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพยีง ต าบลน้ ารมึ  

การสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน/หมูบ้่าน x̄  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 3.53 0.85 มาก 

2. ด้านรายรับ-รายจ่าย 3.58 0.98 มาก 

3. ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 3.51 0.91 มาก 

รวม 3.54 0.91 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านรายรับ-รายจ่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน

ความรู้ความสามารถ และต่ าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถพจิารณารายด้านได้ดังน้ี 

 ด้านความรู้ความสามารถ พบวา่ ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มีการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน/หมู่บ้าน ด้วย

การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้และเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

การพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้านการประกอบอาชพีในชุมชน ตามล าดับ 

 ด้านรายรับ-รายจ่าย พบวา่ ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มกีารสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน/หมู่บ้าน ด้วยการ

ส่งเสริมให้ลูกบ้านมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา  คือ  ให้

ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ (อันก่อนให้เกิดหนี้สิน) สนับสนุนให้มีการออมเงินในกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 

มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 

ตามล าดับ 

 ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม มีการท ากิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา  คือ  มีความสามัคคีภายในชุมชน/หมู่บ้าน มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัว มีความเอื้ออาทร และช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ตามล าดับ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลิกภาพ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และต่ าสุด คือ ด้านการปกครอง สอดคล้องงานวิจัยของ 

จักรี  ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (2561, หน้า 530) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของผู้น าและผู้น าชุมชน  

ผู้น าในระดับชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก  ดังนั้น ผู้น าชุมชนจะต้องมีความเป็นกันเองกับ

ชาวบ้าน มีความใกล้ชิดและเป็นระบบเครือญาติซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้ ความสามารถใน
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กิจกรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นอยา่งดี มีคุณธรรม เป็นท่ียอมรับได้ในชุมชน มคีวามมุ่งมั่นในการท างาน สามารถประสาน

ต่อรองเร่ืองต่าง ๆ ได้ มีฐานะค่อนข้างมั่นคง และมีความเป็นกันเองสูง หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรภูริ มูลสิน (2561, หน้า 372) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนต าบลโนนโหนน 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการประสานงานการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลิกภาพ และด้านความ

รับผิดชอบ 

 2. ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลน้ ารึม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดตาก ภาพรวม ด้านรายรับ-รายจ่าย มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถ 

และต่ าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์ธีรา สมทรง (2560, หน้า146-147) ได้กล่าวไว้ว่า 

บทบาทของผู้น าในชุมชนท าให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลง ด าเนินการโดยมีการประชุมแบบมีส่วน

ร่วม ซึ่งมีผู้น าชุมชนท าการขับเคลื่อนการท างานผ่านกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหนี้สิน 

เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในครอบครัว สรุปได้ 2 แนวทางคือ (1) การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อได้ทราบถึง

รายรับ รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น หากมีเงินเหลือก็น าเงินไปฝากออมทรัพย์ท าให้มีเงินออมมากขึ้น (2) 

สนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มอาชพีเสริมเพื่อสร้างราย ได้นอกเหนือจากการท าไร่ท านา โดยน าเงินจากกองทุนของหมู่บ้าน

น ามาใช้ในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการสร้างราย ได้เพิ่มท้ายท่ีสุดส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอด

หนี้สนิและมคีวามสุขในการด าเนนิชีวิตแบบพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนันธร บัวสุขและคณะ (2559, หน้า 

33-34) ได้กลา่วไวว้า่ ภาวะผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิ ปัญญา ประกอบด้วย การบอก

กล่าว การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติร่วมกัน การสาธิต การใช้แหล่งเรียนรู้และการศึกษาดูงาน สร้างความพึงพอใจแก่

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อเนก ชิตเกสร, พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

(2554)  พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้เชิงบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมขน คือ ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต้องมีพื้นฐาน

ความเข้าใจในการด าเนินชวีติแบบพอเพยีง และปัจจัยดา้นกระบวนการกลุ่มชองชุมชน และการมผีู้น าที่มคีวามเข้มแข็ง 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ นางสาวน้ า
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การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการด าเนนิงานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

กรณีศกึษาส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

A Study and analyze the operational process to develop the personnel 

development plan Case study: Office of Secretary, School of Information and 

Communication Technology 

โกลัญญา ตายะ1  และรังสรรค์ เกตุอ๊อต2 

Kolanya Taya1 and Rangsan Ket-ord2 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวจิัยนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน (Work Flow) เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการศึกษาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากบุคลากรสายบริการท้ังหมดในส านักงานคณะฯ จ านวน 23 คน โดยใช้แบบวิเคราะห์

กระบวนการด าเนินงาน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ด้านลักษณะของงานในองค์กร พบว่า คณะฯ ได้จัดโครงสร้างส่วนงานของ

ส านักงานคณะฯ ออกเป็น 5 ส่วนงาน คือ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานบริการ

การศึกษา และงานปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดสมรรถนะประจ าตัวของบุคลากรสายบริการและหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(Job Description) ของแต่ละต าแหน่ง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ให้ครอบคลุมทุกด้าน 2) ด้าน

กระบวนการด าเนินงาน พบว่า ส านักงานคณะฯ มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้

อย่างชัดเจน ท าให้สามารถจัดท ากระบวนการด าเนินงาน (Work Flow) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสายบริการแต่ละต าแหน่งได้ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน พบว่า คณะฯ มีการก าหนด

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตรงตามความตอ้งการในการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานและเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

จึงท าให้สามารถจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ง่ายและตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล และ 4) การจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร พบว่า คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานสายบริการเพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาตนเอง และมีความสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 4 

องคป์ระกอบ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี และสมรรถนะประจ าต าแหนง่ 

ค าส าคัญ: แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะ  
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Abstract 

 The purpose of this research to study and analyze the operational process (work flow) for develop the 

personnel development plan of the office of Secretary, School of Information and Communication Technology, 

University of Phayao. Conduct the study using Purposive sampling from all service personnel in the office of 

Secretary (23 persons) and the data were analyzed by means and standard deviation. The research found that 

1) The characteristics of the work in the organization; The school structure is divided into five sections include 

Administration, Policy and Planning, Finance and Procurement, Education Services and Operation section. The 

ability of the service personnel and the Job Description of each position to support the operation of the school 

cover all aspects. 2) Operational Process; The structure and responsibilities of each position are clearly defined. 

Work Flow can be used as a guideline for the operation of each service line. 3) Analysis of data to synthesize 

the knowledge found that the placement requirements are in accordance with the needs of the agency and are 

in accordance with the university requirements, this makes it easy to synthesize the knowledge to the 

organization and the ability of the individual. 4) The school has developed an individual development plan for 

service personnel in the office of Secretary to guide the self-improvement and to be consistent with the 

competency model defined in 2015-2018 personnel development plan of University of Phayao which based on 4 

factors: Core Competencies, Managerial Competency, Functional Competency, and Job Competency. 

Keywords: personnel development plan, office of secretary 

บทน า 

 ส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ

ให้บริการในทุกด้านของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บุคลากรของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถและ

ทักษะเฉพาะต าแหน่ง ตลอดจนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงตามความตอ้งการ จึงมคีวามจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในปัจจุบัน ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคล 

ตลอดจนทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดได้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา เพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรท่ีตรงตามความ

ตอ้งการและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานของทุก

ต าแหนง่งานในส านักงานคณะฯ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแตล่ะ

ต าแหนง่ให้ตอบสนองการด าเนนิงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการท างาน และ

ส่งเสริมวัฒนธรรมในการท างานให้เกิดกระบวนสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

685 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานของส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 2. เพื่อสังเคราะหก์ระบวนการด าเนนิงานส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรท่ีตรงตามสมรรถนะส่วนบุคคล 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิจารณ์ พานิช (2547) กล่าวว่า การศึกษากับการจัดการความรู้แตกต่างกันใน 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. 

ประเด็นเน้นหนักความรู้ การศึกษาความรู้ในกระดาษ และจัดการความรู้ในคน 2. ประเด็นความสัมพันธ์กับคน 

การศึกษาเน้นการเรียนรู้ของปัจเจก และจัดการความรู้เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. ประเด็นความสัมพันธ์กับ

งานและการด ารงชีวิต การศึกษามักแยกตัวออกจากงานและการด ารงชีวิต และจัดการความรู้ผูกพันอยู่กับงานและ

การด ารงชีวิต วิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างกัน ผ่านการ

ท างานรว่มกัน วธีิการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายพัฒนางานของกลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

หรือความรู้ท่ีเกิดจากการท างาน ถือเป็นการจัดการความรู้ท้ังสิ้น 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการท างานแบบ Best Practice คือ วิธีท างานท่ีเกิดผลงานในลักษณะท่ีน่าภูมิใจ 

นา่ชื่นชม ผลสัมฤทธ์ิสูง ประสิทธิภาพสูง หรอืคุณภาพสูง องค์กรขนาดใหญ่ตอ้งหา Best Practice ของการท างานเร่ือง

ต่าง ๆ น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมเจ้าของ Best Practice กับทีม

อื่น ๆ ให้ทีมอื่น ๆ สามารถปฏิบัติ งานตามมาตรฐานได้ และต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา Best Practice ใหม่ขึ้นให้เป็น

วธีิการท่ีดกีว่าเดิม เป็นวงจรเร่ือยไปไม่สิ้นสุด 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice: CoP) เป็นชุมชนท่ีสนใจปัญหาเดียวกัน 

หรืออาจเป็นชุมชนท่ีสนใจชุดความรู้ (Knowledge Domain) ชุดเดียวกัน แต่ท างานอยู่ในต่างหน้าท่ี เผชิญปัญหาคนละ

ปัญหา วิธีการแลกเปลี่ยนท่ีใช้เทคโนโลยีต่ าท่ีสุด คือนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ โดยมี ผู้มาเล่า

ประสบการณ์ของคน 2 คน เป็นเครื่องมือเร่ิมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นด าเนนิการตาม “วงจรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้” มเีป้าหมายเพื่อเป็นวงล้อหมุนให้เป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้ไปสู่ความส าเร็จ ในลักษณะท่ีเป็นความส าเร็จ

ระดับน่าภูมิใจท่ีน่าชื่นชม ในวงล้อหลัก ใช้พลังของการเรียนรู้ร่วมกัน (ของทีมงาน) ท้ังเรียนรู้ร่วมกันก่อนเร่ิ มงาน 

(Learning Before) เรียนรู้ร่วมกันระหว่างท างาน (Learning During) และเรียนรู้ร่วมกันหลังงานชิ้นนั้นส าเร็จ (Learning 

After) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการน าเสนอระบบการจัดการความรู้ส าหรับองค์กร

ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ (1) ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการขององคก์รเอกชนท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน

องคก์รเอกชน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก าหนดสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การ

สร้างความรู้ การเก็บและการสบืค้นความรู้ การถ่ายโอนและการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นองค์กรเอกชนและ (3) เพื่อ

น าเสนอระบบการจัดการความรู้ส าหรับองคก์รเอกชน ผลการวจิัยพบวา่  

 1. ระบบการจัดการส าหรับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ (1) ผู้น า/บริหารองค์กร (2) 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (3) พันธกิจการจัดการความรู้ (4) นโยบายการจัดการความรู้ (5) เป้าหมายการจัดการ

ความรู้ (6) เทคโนโลย ี(7) บุคลากรท่ีใชค้วามรู้และ (8) ทีมผู้ช านาญการ  
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 2. ระบบการจัดการความรู้ส าหรับองคก์รเอกชนม ี5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้  

  ขั้นท่ี 1 การก าหนดสิ่งท่ีต้องเรียนรู้มี 5 ขั้นตอนย่อย คือ ก าหนดนโยบายในสิ่งท่ีองค์กรต้องเรียนรู้ 

ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ หาความต้องการในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ของพนักงาน ทีมผู้ช านาญการและ

นักวเิคราะห์ความรู้พิจารณาความเหมาะสม ประกาศและประชาสัมพันธ์ความรู้ท่ีต้องเรียนรู้  

  ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้มี 7 ขั้นตอนย่อย คือ ก าหนดนโยบายในการแสวงหาความรู้ ประกาศ

นโยบาย ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เตรียมทีมผู้ช านาญการและบุคลากร เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อ โสต

ทัศน์ ประเมินความพร้อม และแสวงหาความรู้จากช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ 

  ขั้นท่ี 3 การสร้างความรู้ในองค์กรมี 7 ขั้นตอนย่อย คือ ก าหนดนโยบายในการสร้างความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ รวบรวมความรู้จากแหล่ง  

ต่าง ๆ ท่ัวท้ังองค์กร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ทดลองใช้ความรู้ท่ีองค์กรสร้างขึ้นและ

ประกาศองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ 

  ขั้นท่ี 4 การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ในองค์กรมี 9 ขั้นตอนย่อย คือ ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บและ

สืบค้นความรู้ในองค์กร ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจะน ามาจัดเก็บ ทีมผู้ช านาญการ

และนักวิเคราะห์ความรู้ประเมินความรู้เดิมท่ีองค์กรมีอยู่ บูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ทีมผู้ช านาญการ

และนักวิเคราะห์ความรู้ กลั่นกรอง ตรวจสอบ คัดเลือก ความรู้ เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บ

ความรู้และปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ให้ใหม่อยูเ่สมอ 

  ขั้นท่ี 5 การถ่ายโอนความรู้ และการน าความรู้ไปใช้มี 8 ขั้นตอนย่อย คือ ก าหนดนโยบาย ประกาศ

นโยบายและประชาสัมพันธ์ เตรียมทีมผู้ช านาญการและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เตรียมเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ เลอืกวธีิท่ีจะถ่ายโอนความรู้ เปิดโอกาสให้พนักงานมกีารถ่ายโอนความรู้ไปใช้ ประเมินผล

การปฏบัิตงิานของพนักงานตามวาระ และเปิดโอกาสให้พนักงานถ่ายโอนและน าความรูไ้ปใชเ้พื่อประโยชนข์ององค์กร 

 กิตติญาภรณ์ ซุลลา (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหนอง

หิน กิ่งอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการเทศบาลต าบลหนองหิน กิ่งอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ (1) การศึกษาสภาพการบริหาร

จัดการเทศบาลต าบลหนองหิน (2) การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลหนองหิน (3) การ

ปฏิบัติการจัดการความรู้ (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ และ (5) การสรุปและเขียน

รายงานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเทศบาลต าบลหนองหินมีสภาพการบริหารจัดการท่ีมีความพร้อมในด้านบุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ แต่ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดี หลังจากใช้การจัดการ

ความรู้โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บและน าความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดคณะท างานจัดการความรู้

หลากหลายมากขึ้นและมีกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ท าให้เทศบาลต าบลหนองหิน มีการจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์ในการจัดการความรู้ บุคลากรมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับองคก์รอ่ืน ๆ จากการจัดการความรู้ ส่งผลให้เทศบาลต าบลหนองหินเกิดการพัฒนางาน คน และองค์กร

อย่างมปีระสิทธิภาพและมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากขึ้น 

 จุฬารัตน์ ตันประเสริญ และคณะ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้ ผล

การศึกษาพบว่าในการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีจะน ามาใช้กับคลังข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ระบบฐานข้อมูล

จะต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถขยายการเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัด จัดเก็บได้ท้ังข้อมูลแบบธรรมดา มัลติมีเดีย 
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และข้อมูลแบบใหม่ ๆ ค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถึงสูง มีระบบการ

ตดิตัง้และจัดการท่ีงา่ย ไมยุ่ง่ยากซับซ้อน นอกจากนี้ยังสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลระบบอื่นได้โดยง่าย ระบบท่ี

พัฒนาขึ้นน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างฐานข้อมูลความรู้เพื่อการบริหารองค์กร (Knowledge Management) ท่ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย

จะน าองคค์วามรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้จากการวจิัยและพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมาจัดเก็บและ

ประมวลผลเพื่อการใช้งานซ้ า ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรมนุษย์และเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนา

เคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูลด้วยเทคนิคทางเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีต้องการการวิจัย

และพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลและความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพการท างานสูงสุดกับขอ้มูลแตล่ะประเภท โดยเนน้ท่ีขอ้มูลองค์ความรู้ของการบริหารองคก์รเป็นส าคัญ 

วิธีการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยใชว้ธีิการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี

ความชัดเจน จึงใชว้ธีิเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยได้ก าหนดกลุม่ตัวอย่างในคร้ังนี้ ได้แก่ กลุ่ม

ประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรสายบริการท้ังหมดในส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน เพื่อส ารวจองค์ความรู้ส่วนบุคคลและ

ความรู้ท่ีตอ้งการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของบุคลากรสายบริการ 

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิดา้นการจัดการความรู้ของหนว่ยงาน 

 ส าหรับสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

 3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จัดเก็บขึ้นมาจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จากการส ารวจ การ

สอบถามและการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล จากนั้นรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจัดระเบียบ ประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อสรุป

เป็นผลการวจิัย  

 3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จัดเก็บจากเอกสาร รายงาน หนังสือ วารสาร และสื่อออนไลน์

จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังจากภายในมหาวทิยาลัยพะเยา สถานศกึษาในเขตภาคเหนอื และหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวจิัย  ได้แก่ ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎตีา่ง ๆ ผลงานวจิัย วิทยานพินธ์ ภาคนพินธ์ และเอกสาร

ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 ศึกษาองค์ความรู้และความต้องการพัฒนาในทุกต าแหน่งงานของหน่วยงาน จากการสอบถามโดยตรง 

และการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลจากแบบวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานท่ีสร้างขึ้น โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 4.2 วเิคราะหข์ั้นตอนการปฏบัิตงิานของทุกงานและจัดท าเป็นกระบวนการด าเนนิงาน (Work Flow)  
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 4.3 สังเคราะห์กระบวนการด าเนินงานให้ทุกต าแหน่งงาน โดยวิเคราะห์ออกเป็นทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดได้

และทักษะท่ีต้องการพัฒนา 

 4.4 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายบริการท่ีตรงตามสมรรถนะท่ีพึงมีในแต่ละต าแหน่งงานและตรงความ

ตอ้งการรายบุคคล 

ผลการศึกษา 

 จากการสอบถามและการสัมภาษณ์ด้วยแบบวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานท่ีสร้างขึ้น ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ บุคลากรส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 23 คน จาก 5 ส่วนงาน 

คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานปฏิบัติการ สามารถ

แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายบรกิาร 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.22  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 และอายุระหว่าง 41-50 ป ีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย 8.70 ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มรีะดับการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 รองลงมามีระดับการศึกษา

ปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 และระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดับ โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 

รองลงมามีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดับ 

 เมื่อจ าแนกบุคลากรสายบริการตามต าแหน่งท่ีบรรจุแต่งต้ังหรือตามสัญญาจ้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ต าแหนง่นักวชิาการศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 รองลงมามีต าแหนง่เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป จ านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และมีต าแหนง่ครู จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต าแหน่งของบุคลากรสายบริการตามท่ีบรรจุแต่งตั้งหรือตามสัญญาจ้างกับต าแหน่งท่ี

ปฏบัิตงิานจรงิ 

ล าดับที ่ ต าแหน่งตามที่บรรจุแต่งตัง้

หรือตามสัญญาจ้าง 

ต าแหน่งที่ปฏิบัตงิานจรงิ สังกัดงาน 

1 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส านักงานคณะ 

และงานนโยบายและแผน 

งานนโยบายและแผน 

2 นักวชิาการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 

3 นักวชิาการศึกษา วชิาการ งานบริการการศกึษา 

4 นักวชิาการศึกษา งานบริการวิชาการ งานธุรการ 

5 นักวชิาการศึกษา วจิัย, เลขานุการสาขาวิชา งานธุรการ 

6 นักวชิาการพัสด ุ เจ้าหนา้ที่พัสด ุ งานการเงินและพัสด ุ

7 นักวชิาการพัสด ุ พัสดุและการเงิน งานการเงินและพัสด ุ

8 นักประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ 

9 นักวชิาการเงินและบัญช ี งานการเงินและบัญช ี งานการเงินและพัสด ุ

10 เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป ธุรการ งานธุรการ 
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ล าดับที ่ ต าแหน่งตามที่บรรจุแต่งตัง้

หรือตามสัญญาจ้าง 

ต าแหน่งที่ปฏิบัตงิานจรงิ สังกัดงาน 

11 เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป กิจการนสิิต งานบริการการศกึษา 

12 เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป วจิัย, เลขานุการสาขาวิชา งานธุรการ 

13 เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป เลขานุการคณบดี งานธุรการ 

14 นักวชิาการโสตทัศนศกึษา งานโสตฯ และอาคารสถานท่ี งานธุรการ 

15 นักวชิาการศึกษา วชิาการ งานบริการการศกึษา 

16 นักวชิาการศึกษา วชิาการ งานบริการการศกึษา 

17 นักวชิาการศึกษา กิจการนสิิต งานบริการการศกึษา 

18 บุคลากร บุคลากร งานธุรการ 

19 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ งานนโยบายและแผน 

20 คร ู คร ู งานปฏบัิตกิาร 

21 คร ู คร ู งานปฏบัิตกิาร 

22 คร ู คร ู งานปฏบัิตกิาร 

23 พนักงานเดินเอกสาร พนักงานเดินเอกสาร งานธุรการ 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งตรงตามความรู้ความสามารถและเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และตรงกับการปฏิบัติงานภายในของ

หนว่ยงาน จึงสังเคราะห์เป็นผลการด าเนินงานของแต่ละต าแหน่งงานได้ง่าย โดยสามารถวิเคราะห์เป็นความสามารถ

เฉพาะทาง ความรู้/ทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดได้ และความรู/้ทักษะท่ีต้องการพัฒนาได้ต่อไป  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละ

ต าแหนง่ สามารถแสดงเป็นความสามารถเฉพาะทาง ระดับความเชี่ยวชาญท่ีถ่ายทอดได้ และระดับความเชี่ยวชาญท่ี

ถ่ายทอดไม่ได้ซึ่งสมควรได้รับการพัฒนา แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 แสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวชิาชีพของบุคลากร 

ล าดับ คุณวุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ที่ปฏิบัตงิานจรงิ 
ความสามารถเฉพาะทาง 

ระดับความเชี่ยวชาญ 

มคีวามรู/้ 

ถ่ายทอด

ได ้

มคีวามรู/้

ถ่ายทอด

ไม่ได ้

1 บธ.บ.(บริหารธุรกิจ นโยบายและแผน 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
 ทรัพยากรมนุษย)์  2. งานจัดท างบประมาณ   
   3. งานจัดท านโยบายและแผน   
2 ศศ.บ. ประกันคุณภาพ 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
 (ประวัตศิาสตร์) การศึกษา 2. งานจัดท าประกันคุณภาพ   
   3. งานจัดท านโยบายและแผน   
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ล าดับ คุณวุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ที่ปฏิบัตงิานจรงิ 
ความสามารถเฉพาะทาง 

ระดับความเชี่ยวชาญ 

มคีวามรู/้ 

ถ่ายทอด

ได ้

มคีวามรู/้

ถ่ายทอด

ไม่ได ้

3 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) บริการการศกึษา 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
  (วชิาการ) 2. งานบริการการศกึษา   
   3. ให้ค าแนะน าแก่นิสติ   
4 บธ.บ.(บรหิารธุรกจิ) งานบรกิารวิชาการ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
   2. งานบรกิารวิชาการ   
   3. การติดต่อประสานงาน   
5 วท.บ.(เทคโนโลยี วิจัย, เลขานุการ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 สารสนเทศ) สาขาวิชา 2. งานบรกิารงานวิจัย   
   3. การติดต่อประสานงาน   
6 น.บ.(นิติศาสตร)์ เจา้หน้าที่พัสดุ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
   2. งานวัสดุ    
   2. งานครุภัณฑ์   
7 อ.บ. (อุตสาหกรรม) เจา้หน้าที่พัสดุ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
   2. งานวัสดุ    
   2. งานครุภัณฑ์   
8 นศ.บ(นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 บัณฑติ)  2. งานประชาสัมพันธ์   
   3. การติดต่อประสานงาน   
9 บธ.บ.(การบัญชี) งานการเงิน 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
  และบัญช ี 2. งานการเงินและบัญชี   
   3. การติดต่อประสานงาน   

10 วท.ม.(การจัดการ งานธุรการ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 ทรัพยากรธรรมชา

ต ิ

 2 .  ง า น ร ะ บบสา รบร รณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
  

 และสิ่งแวดล้อม)  3. การติดต่อประสานงาน   
11 วท.บ. บรกิารการศึกษา  1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 (เกษตรศาสตร)์ (กจิการนิสิต) 2. งานกจิการนิสิต   
 สาขากีฏวิทยา  3. ให้ค าแนะน าแกน่ิสิต   

12 วท.ม.(การจัดการ วิจัย, เลขานุการ 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา 2. งานบรกิารงานวิจัย   
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ล าดับ คุณวุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ที่ปฏิบัตงิานจรงิ 
ความสามารถเฉพาะทาง 

ระดับความเชี่ยวชาญ 

มคีวามรู/้ 

ถ่ายทอด

ได ้

มคีวามรู/้

ถ่ายทอด

ไม่ได ้

 และสิ่งแวดล้อม)  3. การติดต่อประสานงาน   
13 วท.บ.(วิทยาการ เลขานุการคณบดี 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 คอมพิวเตอร์)  2. งานเลขานุการ   
   3. การติดต่อประสานงาน   

14 นศ.บ(สารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร) 

งานโสตฯ และงาน

อาคารสถานที่ 1. งานบรกิารอาคารสถานที่ 
  

   2. งานบรกิารซอ่มบ ารุง   
   3. การติดต่อประสานงาน   

15 ศษ.บ.(อุตสาหกรรม บรกิารการศึกษา  1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 การศึกษา) (วิชาการ) 2. งานบรกิารการศึกษา   
   3. ให้ค าแนะน าแกน่ิสิต   

16 น.บ.(นิติศาสตร)์ บรกิารการศึกษา  1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
  (วิชาการ) 2. งานบรกิารการศึกษา   
   3. ให้ค าแนะน าแกน่ิสิต   

17 ศศ.ม.(รัฐศาสตร)์ บรกิารการศึกษา  1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
  (กจิการนิสิต) 2. งานบรกิารการศึกษา   
   3. ให้ค าแนะน าแกน่ิสิต   

18 รป.ม.(นโยบาย บุคลากร 1. การพิมพ์หนังสือราชการ   
 สาธารณะ)  2. งานบรกิารงานบุคลากร   
   3. การติดต่อประสานงาน   

19 วท.บ.(วทิยาการ งานเทคโนโลยี 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
 คอมพิวเตอร์) สารสนเทศ 2. งานซอ่มบ ารุงคอมพิวเตอร์   
   3. การติดต่อประสานงาน   

20 นศ.บ.(นเิทศศาสตร์) คร ู 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
   2. งานบริการการศกึษา   
   (สาขาคอมพวิเตอร์กราฟฟิกฯ) 

3. ให้ค าแนะน าแก่นิสติ 
 

 

 

 
21 อส.บ (เทคโนโลยี คร ู 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
 โทรคมนาคม)  2. งานบริการการศกึษา   
   (สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์)   
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ล าดับ คุณวุฒิการศกึษา 
ต าแหน่ง 

ที่ปฏิบัตงิานจรงิ 
ความสามารถเฉพาะทาง 

ระดับความเชี่ยวชาญ 

มคีวามรู/้ 

ถ่ายทอด

ได ้

มคีวามรู/้

ถ่ายทอด

ไม่ได ้

3. ให้ค าแนะน าแก่นิสติ   

22 อส.บ (เทคโนโลยี คร ู 1. การพมิพห์นังสือราชการ   
 โทรคมนาคม)  2. งานบริการการศกึษา   
   (สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 

3. ให้ค าแนะน าแก่นิสติ 
 

 

 

 
23 มัธยมศกึษาปีท่ี 6  เดินเอกสาร ติดต่อประสานงาน   

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางท่ีสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในคณะได้ รวมท้ังทักษะท่ีควรได้รับการพัฒนา 

ท้ังนีเ้พื่อยกระดับทักษะดังกล่าวให้ต่อยอดไปเป็นผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ขา้งต้นนี้ได้น าไปก าหนด

เป็นแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการถา่ยทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานได้ต่อไป 

 ส่วนที่ 3 ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการจัดการความรู้ขององค์กร 

 บุคลากรสายบริการมีความคิดเห็นร่วมกันว่า คณะฯ ควรเพิ่มช่องทางให้บุคลากรน าความรู้ท่ีมีอยู่ในแต่ละ

บุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น และควรส่งเสริมผลักดันให้บุคลากร เป็น “วิทยากร” ในด้านท่ีแต่ละคนมี

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก 

และมีช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน ส่วนองค์ความรู้หรือทักษะท่ีไม่มีอยู่ในหน่วยงาน

นั้น ควรมีการอบรมโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรมาให้ความรู้แก่บุคลากร

อย่างจรงิจัง ร่วมกับการจัดการความรู้จากงานประจ าที่ปฏบัิตอิยู่ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษาส านักงานคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านลักษณะของงานในองค์กร 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงสร้างส่วนงานของส านักงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี 5 ส่วนงาน คือ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและ

พัสดุ งานบริการการศึกษา งานปฏิบัติการ และมีการก าหนดสมรรถนะประจ าตัวของบุคลากรสายบริการและหน้าท่ี

รับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละต าแหน่ง เพื่อตอบสนองนโยบาย และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 

ครอบคลุมทุก ๆ ดา้น 

 2. ด้านกระบวนการด าเนนิงาน 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ส านักงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีการก าหนดโครงสร้างส่วน

งาน และมีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้สามารถจัดท า
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กระบวนการด าเนินงาน (Work Flow) ร่วมกับพนักงานสายบริการแต่ละต าแหน่งได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานสายบริการ 

 3. การสังเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนนิงาน  

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามความรู้ความสามารถและเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และตรงกับการ

ปฏิบัติงานภายในของหน่วยงาน จึงสังเคราะห์เป็นผลการด าเนินงานของแต่ละต าแหน่งงานได้ง่าย โดยสามารถ

วิเคราะห์เป็นความรู้/ทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดได้และความรู้/ทักษะท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งสามารถน า ไปก าหนดเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการถา่ยทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานได้ต่อไป 

 4. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานสายบริการของ

คณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และให้มีความสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ท่ีได้

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งได้ระบุสมรรถนะของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าควรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะท่ี

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี และสมรรถนะประจ าต าแหนง่  

 ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ควรเพิ่มช่องทางให้บุคลากรน าความรู้ท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น และควรส่งเสริมผลักดันให้บุคลากร เป็น “วิทยากร” ในด้านท่ีแต่ละคนมีความสามารถ

และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีช่องทาง

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน ส่วนองค์ความรู้หรือทักษะท่ีไม่มีอยู่ในหน่วยงานนั้น ควรมีการ

อบรมโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรมาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 

ร่วมกับการจัดการความรู้จากงานประจ าที่ปฏบัิตอิยู่ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (R2R) ของกองการเจ้าหน้าท่ี 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

Participation of People on Development for Strategic Plan in Wang Plapom Sub-

District Administrative Organization of Nawang District in Nongbua Lamphu Province 

ธีรภัทร์  เทพค า1* ชาญยุทธ  หาญชนะ1 และพิชัยรัฐ  หมื่นด้วง1 

Theeraphat Thepkham1*, Chanyut  Hanchana1 and Pichairat  Muenduang1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาป้อม ได้แก่ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 326 

คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม จ านวน 35 คน ได้แก่ ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่

ในต าบลวังปลาป้อม จ านวน 20 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม จ านวน 1 คน ตัวแทนสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม จ านวน 6 คน และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 8 หมู่บ้าน จ านวน 8 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test 

(One Way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวา่ 

 1) การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอ

นาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน ์ตามล าดับ ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีสว่นร่วมประเมินผล 

 2) ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีเพศต่างกัน มี

                                                 
1 บัณฑิตวทิยาลัย  วิทยาลัยพชิญบัณฑิต  จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 
1 Graduate  School Pitchayabundit College Nongbua Lamphu Province 39000 

*Corresponding author e-mail: namedanai@gmail.com 
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ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  

ไม่แตกตา่งกัน 

 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลา

ป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  3.1) ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ควรส ารวจปัญหา ความเดอืดร้อน ความต้องการของประชาชน 

ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการตา่ง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  3.2) ด้านการมสี่วนร่วมด าเนนิการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมี

ส่วนร่วมในการด าเนนิงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะระหว่างด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  3.3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานท า ให้มี

อาชีพเสริม สรา้งความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชนข์องชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุก

คน และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

  3.4) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้

ประชาชน มสี่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มยอ่ย แบบสอบถามความพึงพอใจ และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคร้ังต่อไปอย่างจรงิจัง 

ค าส าคัญ: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล การมสี่วนร่วมประชาชน 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the level of participation for people on development of 

strategic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization, 2) To compare the participation of 

people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub- District Administrative Organization and 3) to 

study the guidelines on development of participation for people on development of strategic plan in Wang 

Plapom Sub-District Administrative Organization of Nawang District in Nongbua Lamphu Province. The samples 

using in studying of strategic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization were 326 persons 

from the chiefs of families in Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province and 

purposive groups using in studying the suggestion and guidelines on development of participation for people on 

development of stragic plan in Wang Plapom Sub-District Administrative Organization 35 persons from the the 

representatives of families’chiefs residing in Wang Plapom Sub-District for 20 persons,the president of  Sub-

District Administrative Organization for 1 person , the representatives of the council of Wang Plapom Sub-District 

Administrative Organization for 6 persons and Sub – District chiefs and villages headman from 8 villages for 8 

persons. The instruments using in this study were questionnaires and semi-structure interview. The statistics 

using for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing 

included t-test (Independent Sample) and F-test (One way ANOVA). 

 The results of findings were as follows : 
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 1) For overall of participation of people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub-District of 

Nawang District in Nongbua Lamphu Province was in medium level. Considering on each aspect, it was founded 

that the aspect with the highest level was the participation on decision and the NeXTs were the aspects of 

participation on operation and participation on receiving the advantage as respectively. But, the aspect of the 

least level was the participation on evaluation. 

 2) The result on comparative analysis of participation of people on development of strategic plan in Wang 

Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province was founded that the families in Wang 

Plapom Sub-District with difference of education level and participation on development of strategic plan in 

Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province were statistical significant different 

at .05 level. But, the families in Wang Plapom Sub-District with difference of gender and with participation of 

people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub-District of Nawang District in Nongbua Lamphu 

Province were not different. 

 3) The guidelines on participation of people on development of strategic plan in Wang Plapom Sub-

District of Nawang District in Nongbua Lamphu Province were as follows : 

  3.1) The aspect of participation on decision should be on surveys of problems, trouble and needs of 

people, major vote on proposing the project, communication on continuity and performance of meeting or public 

forum for people on participation for development of strategic plan in sub-district administrative organization. 

  3.2 The aspect of participation on operation should be on performance of meeting or 

communication for people for acknowledgement and for participation on project operation, performance on 

meeting for together exchanging and learning, proposing the problems, needs and giving the concepts for 

proposing the suggestion during operation on strategic plan of sub-district administrative organization. 

  3.3) The aspect of participation on receiving the advantage should be on finding the guidelines for 

people in community on income, getting job, supporting occupation increasing of harmony in community on lofty 

goal towards all of people and development on public utilities. 

  3.4) The aspect of participation on evaluation should be on participation of people on evaluation 

and following up the plan, performance the public forum for people on evaluation, performance on activity for 

meeting the small groups of people, performance for Questionnaires on participation and bringing the result of 

evaluation for improvement and development on strategic plan of sub-district administrative organization to 

perform further the plan as seriously. 

Keywords: Development on Strategic Plan of Sub-District Administrative Organization, People Participation 
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บทน า 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลท่ีอารยประเทศให้ความส าคัญ และเป็นประเด็นหลักท่ี

สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลท่ี

ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวทุกภาค ส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ

เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่ายส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณะสุข (2549) ในสว่นภาคราชการ การสง่เสริมการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็น

กุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ

ตอ่ประโยชนส์ุขของประชาชน เพราะกระบวนการ มสี่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการ

มีพลังในการพัฒนาประเทศ อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ท่ี เป็นราชการ

ระบบเปิด การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการท่ี มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชาชนผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และชุมชนท้องถิ่นจะช่วยท าให้เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบ

ความตอ้งการและปัญหาท่ี แท้จริง  และลดความขัดแยง้ตอ่ต้าน ท้ังยังเป็นการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ท่ี เสริมสร้าง

ให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทท่ี หน่วยงานภาคราชการจะต้องด าเนินการให้

เกิดขึ้น (ประพันธ์ วรรณบวร, 2543 : 42 - 58)  

 หลักการในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเร่ิมมาจากบทเรียนของความล้มเหลว ในการพัฒนาชุมชน

ชนบท ที่ไมเ่นน้การมีสว่นร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับกระแสความคิดของนักวิชาการท้ัง

ในประเทศและในระดับสากลเกี่ยวกับเร่ืองของการ มีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การพัฒนาในยุคหลัง ๆ ได้เน้น

ประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาและมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s 

Participation) จึงเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 

เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดหลักการมสี่วนร่วมของประชาชนไวค้่อนขา้งชัดเจน (อรพนิท์  สพโชคชัย, 2550) 

 การพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ก็จะ

เกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง 

โครงการ กิจกรรม และการพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชนท า ให้เกิดพลังท าให้เกิด

ความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว น าความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ

ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์ 

การจัดการวจิัยสง่เสริมกีฬาและการท่องเท่ียว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีพักผ่อนหย่อน

ใจ การรักษาศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดระบบ สาธารณสุข 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ และต้องด าเนินการ ตาม

อ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนนิการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก

ท่ีสุดและมีความยั่งยืนมากท่ีสุดจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล การท่ีจะสร้างการมสี่วนร่วมท่ีเหมาะสมต้องทราบก่อนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากน้อยเพียงใดและประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในระดับใด  (กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านวังปลาป้อม, หมู่ท่ี 2 บ้านโคกเจริญ, หมู่ท่ี 3 บ้านวังปลาป้อม, หมู่ท่ี 4 

บ้านโคกสะอาด, หมู่ท่ี 5 บ้านโคกหนองบัว, หมู่ท่ี 6 บ้านหนองหัวช้าง, หมู่ท่ี 7 บ้านกุดดู่ และหมู่ท่ี 8 บ้านโคกสว่าง 

จ านวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม 6,903 คน และจ านวนหลังคาเรือน 1,751 หลังคาเรือน 

ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม (พ.ศ.2558 -2562) มียุทธศาสตร์ท่ีจะด าเนินการ 4 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 23  โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาป้อมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และภาคประชาชนทุกภาคส่วน (องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม, 2560 : ออนไลน์) 

 จากความส าคัญดังกล่าวน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อจะเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู และเป็นข้อมูลของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม และหน่วยงานอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง น าการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้มอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพือ่ศึกษาระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอเมอืงนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูจ าแนกตามเพศ และระดับการศกึษา  

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวล าภ ูอยู่ในระดับมาก 

 2. ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอเมอืงนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูแตกตา่งกัน 

 3. ประชาชนท่ีมีระดับการศกึษาตา่งกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

วังปลาปอ้ม อ าเภอเมอืงนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูแตกตา่งกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (1981 : 6) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาวังอ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภ ูจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ และด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

  ตัวแปรต้น                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถี่ ค่ารอ้ย ดังแสดงในตารางท่ี 1 - 2 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

     ชาย 184 56.44 

     หญิง 142 43.56 

รวม 326 100.00 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือน

ในต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวล าภ ูประกอบด้วยดังนี้  

    1. เพศ  

    2. ระดับการศกึษา 

การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 4 ด้าน ดังนี้  

    1. ด้านการมสี่วนร่วมตัดสินใจ 

    2. ด้านการมสี่วนร่วมด าเนนิการ 

    3. ด้านการมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

    4. ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล 

ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

     ประถมศึกษา 196 60.12 

     มัธยมศกึษา 93 28.53 

     ปริญญาตรีขึ้นไป 37 11.35 

รวม 326 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 196 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.12 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวม 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้มโดยภาพรวม 
x̄  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ดา้นการมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ 3.20 0.91 ปานกลาง 1 

2. ดา้นการมสี่วนรว่มด าเนนิการ 3.15 0.84 ปานกลาง 2 

3. ด้านการมสี่วนรว่มรับผลประโยชน์ 3.09 0.87 ปานกลาง 3 

4. ด้านการมสี่วนรว่มประเมินผล 2.85 0.94 ปานกลาง 4 

รวม 3.07 0.79 ปานกลาง  

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.07, S.D.= 0.79) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (x̄ =3.20, S.D.=0.91) 

รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (x̄ =3.15, S.D.= 0.84) และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 (x̄ =3.09, S.D.= 0.87) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ( x̄ =2.85, 

S.D.= 0.94) 

 ผลการศึกษาแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

วังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 การศึกษาวิจัยแนวการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ และการจัดเวทีประชาคม (The 

Community forum) กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน ประกอบด้วย ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 20 คน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม จ านวน 1 คน 
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ตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม จ านวน 6 คน และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 8 หมู่บ้าน จ านวน 8 คนซึ่งใน

การการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ประกอบด้วย

ค าถามท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้าน

การมีส่วนร่วมประเมินผลเมื่อได้ข้อมูลจากสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เสร็จแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) จ าแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลัก ผู้วิจัยจ าแนกและจัดหมวดหมู่ประเภทของข้อมูลตาม

ลักษณะการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการศึกษาแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ดังนี้ 

 4.1 ดา้นการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ดังนี้ 

  4.1.1 ควรมีการด าเนินการส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนเพื่อการ

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

  4.1.2 ควรสร้างกิจกรรมเพื่อประชาชนได้มสี่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้มหรือเสนอโครงการตา่ง ๆ 

  4.1.3 ควรมีการลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  4.1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

  4.1.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้มร่วมออกความคิดเห็นและตัดสนิใจ 

 4.2 ด้านการมสี่วนร่วมด าเนนิการ 

  แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลา

ป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ดังนี้ 

  4.2.1 ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้ทราบแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

สว่นต าบลวังปลาปอ้มอย่างชัดเจน 

  4.2.2 ควรให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลวังปลาป้อมมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตาม

งบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  4.2.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้มอย่างตอ่เนื่องทุกขั้นตอน 

  4.2.4 ควรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง

ด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  4.2.5 ควรจัดให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ระหว่าง

ด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
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 4.3 ด้านการมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

  แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลา

ป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ ดังนี้ 

  4.3.1 ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มรีายได้ ให้มีงานท า ให้มีอาชพีเสริม สรา้งความรักความสามัคคี

กันในชุมชน 

  4.3.2 ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรดูแลผลประโยชน์ของชุมชน เช่น ป่าสาธารณะ ร่วมกัน 

ควรสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกันท้ังต าบล และหาแนวทางให้ชุมชนได้รักษาผลประโยชนร่์วมกัน 

  4.3.3 ในการพัฒนาและด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูควรเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน 

  4.3.4 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์จากการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม เชน่ ตดิป้ายประกาศ หรือจัดประชุมร่วมกัน  

  4.3.5 ควรมกีารพัฒนาด้านสาธารณูปโภคจากการด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาปอ้ม เช่น ถนน ไฟฟา้ น้ าประปาท่ีสะอาด หรืออื่น ๆ เพื่อประโยชนใ์นชุมชนสูงสุด 

 4.3 ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล 

  แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลา

ป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล ดังนี้ 

  4.4.1 ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในทุกขั้นตอนของการด าเนนิโครงการ 

  4.4.2 ควรจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม เพื่อประชาชนได้รับผลประโยชนส์ูงสุด 

  4.4.3 ควรจัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มยอ่ย แต่ละกลุ่มหรือชุมชนเล่าสู่กันฟังด้านต่าง ๆ ของแต่

ละกลุ่มวา่ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใดในการการด าเนนิตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม 

  4.4.4 ควรสร้างสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพงึพอใจ 

  4.4.5 ควรน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลา

ป้อม และน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการครัง้ตอ่ไปอยา่งจริงจัง 

 จากการศกึษาแนวการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ และการจัดเวทีประชาคม (The 

Community forum) กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน เพื่อค้นหาแนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู สามารเขียนแผนท่ีความคิด 

(Mind Mapping) ได้ดังภาพท่ี 1 
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 ภาพที ่1  แผนที่ความคิด (Mind Mapping) แนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 จากภาพท่ี 1 แผนที่ความคิด (Mind Mapping) แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภูสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ลงมติ

เสียงส่วนมากในการเสนอโครงการตา่ง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 2) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความคิดเห็น

เสนอแนะระหว่างด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 ด้านการมี

ส่วนร่วม

ตัดสนิใจ 

 ด้านการร่วม

ด าเนนิการ 

การมสี่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

 ด้านการร่วมรับ

ผลประโยชน ์
 ด้านการร่วม

ประเมนิผล 

ส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความ

ตอ้งการของประชาชน 

สร้างกิจกรรมสว่นร่วมตัดสินใจ 

ลงมติเสียงส่วนมากเสนอโครงการ 

ประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่อง 

จัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน 

ประชาสมัพันธ์ประชาชนทราบแผนฯ 

ประชาชนร่วมด าเนินงานแผนฯ 

กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วม 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เสนอแนะระหว่างด าเนนิแผนฯ 

สร้างรายได้และอาชีพเสริม 

ดูแลผลประโยชนข์องชุมชน 

ประชาชนรับประโยชนส์ูงสุด 

ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน ์

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

ประชาชนร่วมประเมินผลแผนฯ 

จัดเวทีประเมินการท างานแผนฯ 

จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

ฯ 
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 3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานท า ให้มีอาชีพเสริม 

สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน และ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

 4) ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ  และน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคร้ังต่อไปอย่างจรงิจัง 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ผลการวจิัย เร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู สามารถสรุปออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

 1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 และเป็นเพศหญิง จ านวน 

142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.53 และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนา

วัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ( =3.07, S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =3.20, S.D.=0.91) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ ( =3.15, S.D.= 0.84) และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( =3.09, S.D.= 0.87) ตามล าดับ ส่วน

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ( =2.85, S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณารายด้าน 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.20, 

S.D.=0.91) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วม

ตัดสินใจปัญหาท่ีส าคัญของชุมชน  (x̄ =3.37, S.D.=1.14) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง

แก้ปัญหาของชุมชน (x̄ =3.29, S.D.=1.17) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน โครงการของชุมชนต่อท่ีประชุม

ประชาคม (x̄ =3.27, S.D.=0.99) และประชาชนมีส่วนร่วมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาตามความจ าเป็น

เร่งดว่นและความต้องการของชุมชน (x̄ =3.12, S.D.= 0.99) ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประชาชน

มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนประจ าป ี(x̄ =2.96, S.D.= 1.06) 
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2.2 ด้านการมสี่วนร่วมด าเนนิการ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.15, S.D.= 

0.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม

โครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล (x̄ =3.36, S.D.= 0.97) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลสาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น (x̄ =3.21, S.D.= 1.14) ประชาชนมีส่วนร่วมให้

การสนับสนุนเงินอุปกรณ์และแรงงานแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น (x̄ =3.12, S.D.= 1.03) และ

ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการก่อสร้างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ (x̄ =3.05, S.D.= 1.06) ตามล าดับ 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (x̄ =3.03, S.D.= 0.97) 

  2.3 ด้านการมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.09, 

S.D.=0.87) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ร่วมกับประชาชน

จัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงาน ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนเชน่ การส่งเสริมอาชีพและการฝึกอบรม

อาชีพให้กับประชาชน (x̄ =3.32, S.D.= 1.11) รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ร่วมกับประชาชนจัดท า

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และกิจกรรมเยาวชนให้กับประชาชนในท้องถิ่น ( x̄ 

=3.19, S.D.= 1.04) องคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ร่วมกับประชาชนจัดท าโครงการท่ีเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เช่น ถนน ไฟฟ้าประปาให้กับประชาชนในท้องถิ่น (x̄ =3.15, S.D.= 1.05) และองค์การบริหารส่วนต าบลได้ร่วมกับ

ประชาชนจัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใชใ้นการประกอบอาชีพ ของ

ประชาชนในท้องถิ่น  (x̄ =3.03, S.D.= 1.09) ตามล าดับ สว่นขอ้ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล

ได้ให้เงินหรือจ่ายค่าตอบแทนหรือมอบของรางวัลให้แก่ประชาชนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม (x̄ =2.74, S.D.= 1.10) 

  2.4 ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =2.85, S.D.= 

0.94) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมสี่วนรับรู้ความก้าวหน้าของโครงการสม่ าเสมอ (x̄ =3.00, S.D.= 1.15) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการส ารวจความพงึพอใจของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (x̄ =2.94, S.D.= 1.17) องค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนตรวจสอบ การปฏบัิตงิานตามแผนประจ าปี (x̄ =2.77, S.D.= 

1.07) และประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ  (x̄ 

=2.77, S.D.= 1.10) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล (x̄ =2.77, S.D.= 1.13) 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

706 

3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภ ูจ าแนกตามเพศ 

  ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มสี่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ไมแ่ตกตา่งกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้น

ไมแ่ตกตา่งกัน 

  3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศกึษา 

  ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมครัวเรือนในต าบลวัง

ปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มสี่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน

ร่วมประเมินผล ไมแ่ตกตา่งกัน จึงทดสอบความแตกตา่งรายคู่โดยวธีิการของวธีิของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ดังนี้ 

   1) โดยภาพรวม เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมี

การศึกษาระดับประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกับครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   2) ด้านการมสี่วนร่วมด าเนนิการ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ครัวเรือนในต าบล

วังปลาป้อมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกับครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษา อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. ผลการศึกษาแนวการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู สามารถสรุปได้ดังนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  4.1 ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ควรส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการตา่ง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชน

มสี่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  4.2 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมี

ส่วนร่วมในการด าเนนิงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะระหว่างด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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  4.3 ด้านการมสี่วนร่วมรับผลประโยชน ์ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มรีายได้ ให้มีงานท า ให้มีอาชีพ

เสริม สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน 

และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

  4.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้

ประชาชนมสี่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคร้ังต่อไปอย่างจรงิจัง 

อภปิรายผลการวิจัย 

 อภิปรายผลการวิจัย แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอ

นาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ทัง้นี้อาจเนื่องจาก การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นปัญหานั้น ๆ โดยการแต่งตั้ง

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเป็นคณะกรรมการมีอ านาจในการตัดสินใจ (ประพันธ์  วรรณบวร, 2543 : 42 

- 58) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตตชิัย ปญฺญาธโร (สินคง) (2557) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ต าบลท่าโพธ์ิ  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อ พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดับปานกลาง

ทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผล และประเมินผล ท่ีอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ตามล าดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล รจนา นอยปลูก (2557) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมโดยรวม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง อยู่ใน

ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจัย เร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและการ

ปฏิบัติงานและขั้นการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านอีก 2 ขั้น คือขั้นการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุ และขั้นการวางแผนด าเนินกิจกรรมอยูใ่นระดับปานกลาง 

 2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนครัวเรือนในต าบลวังปลาป้อมท่ีมีเพศต่างกัน มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ไมแ่ตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตตชิัย ปญฺญาธโร (สินคง) (2557) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาแผน
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมอื จังหวัดพษิณุโลก แตกต่างกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

 3. แนวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม 

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความ

ต้องการของประชาชน ลงมติเสียงส่วนมากในการเสนอโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุม

หรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนนิการ ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ จัด

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความตอ้งการ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะระหว่างด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ดา้นการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มี

รายได้ ให้มีงานท า ให้มีอาชีพเสริม สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ควรให้

ประชาชนร่วมประเมินผลและตดิตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชน

กลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคร้ังต่อไปอย่างจริงจัง ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ

ตัดสนิใจตา่ง ๆ เกี่ยวกับ โครงการท่ี เหมาะสมและเป็นท่ี ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ตั้งแต่แรก 

จนถึงการติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อทุกฝ่าย โดยมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การ

ปรึกษาหารอื (Public Consultation) และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (สินคง) (2557) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถบรรลุ เป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ วางแผน ด าเนินการ และ ติดตามประเมินผล เพราะโครงการแต่ละโครงการ ก็ล้วนมา

จากความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของ อบต. ไม่สามารถจัดท าได้เต็มท่ีอัน

เนื่องมาจากงบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัดในแต่ละปีความต่อเนื่องของโครงการเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของการเมือง

ท้องถิ่น บุคลากรท่ี มีไม่เพยีงพอภัยธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยในครัง้นี้ไปใช้ 

  1.1 องค์การบริหารส่วนต าบล ควรส ารวจปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ลงมติ

เสียงส่วนมากในการเสนอโครงการตา่ง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมหรือเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  1.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ควรจัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนฯและมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอปัญหา ความต้องการ แสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะระหว่างด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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  1.3 องค์การบริหารส่วนต าบล ควรหาแนวทางให้คนในชุมชนให้มีรายได้ ให้มีงานท า ให้มีอาชีพเสริม 

สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน ดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคน และ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

  1.4 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ควรให้ประชาชนร่วมประเมินผลและติดตามแผนฯ จัดเวทีให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมประเมินผล จัดกิจกรรมพบปะกันประชาชนกลุ่มย่อย แบบสอบถามความพึงพอใจ และน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคร้ังต่อไปอย่างจรงิจัง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาปอ้ม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีทีมีความแตกต่างกัน 

  2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย์ บัณฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยพชิญบัณฑิต ทุกทา่น ท่ีให้ข้อแนะน า  และดูแลท าวิจัยน้ี  และ

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดี 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

บุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

Management of good governance Effceting organization of commitment of 

hospital personel on the office of public health. SakonNakhon 

ดวรพร เทียนถาวร1*  ปาณิสรา  ประจุดทะศรี1  ธิพากร มีบุตร1  กนกวรรณ  กาญบุตร1  มณีวรรณ  สิทธิสาท1 

และวีรยุทธ พินจิ1 

Duangporn tienthavorn 1*, Parnisara prajudtasri1,Tipakron meeboot1, Kanokwan kanyabut1, Maneewun sitisat1 

and Wirayut phinit1 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคล เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหาร เพื่อศึกษาความผูกพันในองค์กร และศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลต่อความผูกพัน

ในองค์กร การวจิัยคร้ังน้ีเป็นเชงิปริมาณ  กลุ่มตัวอยา่งคือบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30ปี ระดับศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ท างานระหว่าง1-5 ปี

ข้าราชการ และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภบิาลโดยรวมและ

รายดา้นอยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันโดยรวมและรายด้านอยู่อยู่ในระดับมาก  ผล

การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบวา่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านการบริหารงานโดยยึด

หลักกฎระเบียบขององค์กรด้านการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม และด้านการบริหารงานมีความเท่ียงตรงสามารถ

เปิดเผยขอ้มูลได้ และด้านการให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: หลักธรรมาภบิาล  ความผูกพันในองค์กร 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160 
1 Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus 47160 

*Corresponding author e-mail: d_teantavorn@hotmail.com 
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Abstract 

 This research aimed to study the personal factors. To study the opinions on the management of good 

governance. To study organizational commitment. A study of good governance effecting organizational 

commitment. This research is quantitative. The sample was the personnel in the hospital on the office of public 

health. SakonNakhon. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in research. 

Frequency, percentage, relationship analysis. And regression analysis. The results of personal factors. The 

respondents were female. Age between 21-30 years old. The experience of working between 1-5 years of 

government officials and income of 15,001-30,000 baht. The results of the study on the overall management of 

good governance are at a high level. The results of the study on overall and individual engagement were at a 

high level. Multivariate regression analysis. It was found that the administration was based on the good 

governance principles of management, based on the corporate governance principles of fairness management. 

And the management of the accuracy can be disclosed. And the importance to the organization and society. 

Statistically significant at the 0.05 level 

Keywords: Good  govermance, Organization Commitment 

บทน า 

 ประเทศไทยให้ความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากเชื่อว่าหลัก

ธรรมาภิบาล จะสามารถท าให้ประเทศฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจท่ีเคยเกิด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 และท าให้เกิดการ

พัฒนาได้อย่างยั่งยืน เห็นได้จากการก าหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ในกฎหมายและ แผนต่ าง ๆ ท่ีส าคัญ ได้แก่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนพัฒนาการ พยาบาลและผดุงครรภ์

แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 - 2559 (สภาการพยาบาล 2552) ซึ่งได้ก าหนดให้องค์การพยาบาล สร้างธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการระบบบริการการพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ พัฒนาระบบบริการพยาบาล 

ให้ได้มาตรฐานและมกีารพัฒนาอย่างย่ังยนืได้นัน้ องค์การ พยาบาลจ าเป็นต้องมีธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการ

ในการ บริหารจัดการท่ีดีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  2546) สอดคล้องกับผลการศึกษา

เกี่ยวกับการ บริหารการพยาบาล ได้แก่ จันทรา แก้วภักดี (2552) พบว่า องค์การพยาบาลควรน าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหาร องค์การ ปัจจุบันจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารใน

องค์การพยาบาลของรัฐเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล ได้ข้อมูลสรุปว่ามีตัวชี้วัดหรือ กระบวนการ

ด าเนินงานท่ีมีอยู่จริง แต่ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดระดับการก ากับดูแล 

องค์การภาครัฐตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร. 2552) และไม่สามารถน ามาเก็บเป็นข้อมูลและประเมิน ออกมาได้ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงสนใจการ

พัฒนาแบบประเมิน ธรรมาภบิาลในองค์การพยาบาลที่เป็นแบบประเมินท่ีครอบคลุม จ าแนกตามคุณลักษณะธรรมาภิ

บาลและเป็นรูปธรรม โดย เครื่องมือท่ีใชป้ระเมินตอ้งสามารถน าไปใช้ได้จริงและมี ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีความตรง 

(Validity) วัดได้ตรงตาม คุณลักษณะของ  ธรรมาภบิาล มคีวามครอบคลุมและครบถ้วน ตามเน้ือหาท่ีต้องการวัด และ

มคีวามเท่ียง (Reliability) ผลของ การวัดมีความคงเส้นคงวา (ชูชัย สมิทธิไกร 2550) เพื่อให้ได้ แบบประเมินธรรมาภิ
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บาลในองค์การพยาบาลที่มคีุณภาพและ น าไปใชไ้ด้จรงิ เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาลน าไปใชเ้ป็น แนวทางประเมิน 

และวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการแบบ ธรรมาภบิาลในองค์การพยาบาลต่อไป 

 ธรรมาภบิาลเป็นหลักการท่ีน ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วย สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิพนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ ขยันหมั่นเพียร ท า

ให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกท่ี เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่น

ในองค์กรนัน้ ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่น องค์กรท่ีโปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท า

ธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นัก ลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อ

เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจรญิก้าวหนา้ของประเทศ เป็นต้น การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้นจะ

เนน้ท่ีการเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่องม่ันคงไม่ล้มละลายไม่เสี่ยง ต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่า

สามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพื่อให้องค์การมีความ

น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น ผู้บริหารงานสาธารณสุขนอกจากต้องท าความเข้าใจและการ

พยายามศึกษากระบวนการบริหารแลว้ ยังตอ้งศึกษาถึงระดับและกระบวนการ หลักธรรมาภบิาล ท้ัง 6 ประการ ด้วย

เพื่อท่ีจะท าให้นักบริหารงานสาธารณสุขได้ทราบถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลท่ีจะช่วยสนับสนุนองค์การให้

ประสบความส าเร็จและจะต้องมีการพิจารณาเลือกการน าธรรมาภิบาลและความผูกพันประยุกต์ให้เหมาะสมกับ

องคก์ร 

 ดังนั้น จากปัญหาและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน จึง

ท าให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจในการศึกษาเร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ เพื่อน าไปสู่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาปัจจัยสว่นบุคคลของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นความผูกพันของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร 

 4. เพื่อ ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีมีต่อความผูกพันของบุคลากร ในโรงพยาบาล

สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ธีรยุทธ บุญม ี(2541, หนา้ 1) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าเป็นกระบวน ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 

ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยท่ัวไป ในการท่ีจะท าให้การ บริหารราชการแผ่นดินด าเนิ นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุตธิรรมและตรวจสอบ ได้ 

 บุษบง ชัยเจรญิวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ได้กลา่วว่า การน าหลักธรรมาภบิาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ

บริหารการปกครองของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณวา่ประเทศไทยมกีารพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่ดี และอธิบายองค์ประกอบ ของหลัก ธรรมาภบิาลไวด้ังนี้ 

 1. ความชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งมีความหมายรวมถึง หลักนิติธรรม (rule of law) และความเป็นอิสระของ

กระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได้แก่ การท าให้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพ

กฎหมาย โดยกรอบกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศต้องมี ความยุติธรรมและบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

กัน 

 2. ความโปร่งใส (Transparency) เป็นการพิจารณาท่ีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการท างาน กฎ

กติกาและความตั้งใจจริงในการบริหารงานของหนว่ยงานตอ่ สาธารณชนมคีวามอสิระในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท้ัง

ทางเศรษฐกิจการค้าสังคมและสิ่งแวดลอ้มข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องมคีวามทันสมัย  

 3. ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ต้อง กระท าโดยมีพันธะความ

รับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระท ากับสาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับหน่วยงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดขึ้นแก่สว่นรวมเป็นหลักมจีิตใจเสียสละและเห็นคุณค่าสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์ในการท างาน 

ต าแหนง่ 

รายได้ 

 

 

 
 

ความผูกพันองคก์ร 
 

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละตอ่องค์กร 

การตระหนักถึงการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร 

 

ธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

การบริหารงานโดยยึดหลักกฎระเบียบของ

องคก์ร  

การบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม 

การบริหารงานมีความเท่ียงตรง สามารถ

เปิดเผยขอ้มูลได้ 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น 

การให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม 

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิด

ประโยชนส์ูงสุด 
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 4. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) กระบวนการและสถาบันของรัฐ

สามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม

โดยรวมรวมถึงการท างานที่รวดเร็วมคีุณภาพและก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 5. การมสี่วนร่วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข้อนี้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประชาชน

หมายถึง คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้องรู้จักสิทธิและ การใช้สิทธิ ต้องตื่นตัวกระตือรือร้นท่ีจะรับรู้ 

ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐท่ีมี ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนอื่น 

สร้างภาคประชาชนและ สังคมท่ีเข้มแข็ง มีทัศนคติต่อส่วนร่วมท่ีถูกต้อง และมีคุณธรรม 

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542, หนา้ 10) ได้ให้ความหมายของธรรมาภบิาลว่า เป็น ระบบโครงสร้างกระบวนการ

ความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมใน การบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม

ของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการท่ีดี 

 ปิยะณารถ สิงห์ชู ( 2555) หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล 

กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี สามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการท่ีน ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 

เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์

สุจรติและขยันหม่ันเพยีร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนัน้ ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรท่ีโปร่งใส ย่อมได้รับ

ความไวว้างใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน 

ตลอดจนสง่ผลดตีอ่เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจรญิก้าวหนา้ของประเทศ 

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า การบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) เป็นวธีิการปกครองท่ีด ีการบริหารจัดการท่ีดโีดยสาระส าคัญธรรมาภิบาล คือ องค์ประกอบท่ีท าให้เกิด

การจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ คุณธรรม โปร่งใส ยุตธิรรม และตรวจสอบได้เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมท่ีดี ให้เกิดขึ้นทุกภาคของสังคม ธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารการปกครอง ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง ธรรมาภิบาลเป็นท้ัง หลักการ 

(principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการท่ีก าหนด ในท่ีนี้หมายถึง การ

ด าเนนิงานดว้ยหลักการจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ของบุคลากรโรงพยาบาล ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร 

 แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ

พฤติกรรมต่าง ๆ  Steers (1977: 48)  มีความเห็นว่า  ความผูกพันต่อองค์กร  เป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นของ

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ขณะท่ี Mowday, Porter and Steers 

(1982: 27) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองคก์รว่าเป็นการแสดงออกท่ีมากกวา่ความจงรักภักดีท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 

เพราะจะเป็นความสัมพันธ์ท่ีแน่นหนา และผลักดันให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ใน

สภาพท่ีดขีึน้ 

 Buchanun (1974 ) ได้ให้ค านยิามความผูกพันขององค์กรหมายถงึ 

 1. การระบุตนเองเข้ากับองค์กร (Identification) ด้วยความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน และยอมรับในค่านิยมและ 

วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยถอืเสมอืนเป็นของตน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

715 

 2. การเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันในองค์กร (Identification)  โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ 

 3. ความจงรักภักดตีอ่องค์กร (Loyalty) รูส้ึกผูกพันตอ่องค์กร 

 Mowday, Steers และ Porter (1979) ได้ ให้ ความหมายของความต่อองค์การไว้ ว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่น

ในการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กรและการมสี่วนร่วมกับองคก์รโดยประกอบด้วยความเชื่อม่ันอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจที่จะใชค้วามเพยีรพยายามอย่างมากเพื่อท าประโยชน์ให้องค์กรและการ

มคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่จะธ ารงรักษาการเป็นสมาชกิภาพขององคก์ร 

 จากแนวคิดท่ีได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กรและองค์ประกอบส าคัญ จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากร

จงรักภักดีและทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า ดังนั้นการบริหารจึงมี

ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ที่จะชว่ยพยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพันต่อองค์กรให้มากท่ีสุด โดยท่ี

ทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง มีความเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลงานแก่องค์กร

ความรู้สกึของบุคลากรท่ีมากกวา่ความพึงพอใจ รู้สกึเป็นสว่นหนึ่งขององค์กรพร้อมมอบค าสัญญาให้กับองค์การท่ีจะ

ตั้งใจท างานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ารดว้ยความเตม็ใจและในมุมมองทัศนคติด้านบวก 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 อรรถพล สนศิริ (2553) ศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน หน่วยงานสนับสนุนของศูนย ์

ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผกพูนต่อองค์การของ

พนักงานหน่วยงานสนับสนุนของศูนย์ ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน

หนว่ยงานสนับสนับสนุนของศูนย์ ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ านวน 121 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 

แบบสอบถาม โดยวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกพัน 3 ด้าน คือด้านความมั่นใจในการท างาน  ด้าน การให้ความ ส าคัญ

ตอ่ลูกค้าและดา้นบรรยากาศในการให้บริการและวัดระดับความผูกพันต่อองค์การภายใต้กรอบแนวคิดของ Schaufeli 

and Bakker. (2003) ใน 3 องค์ประกอบคือ ความ กระฉับกระเฉง (Vigor) ความทุ่มเทในงาน (Dedication) และความ

มุง่มั่น  (Absorption) ข้อมูล จากแบบสอบ ถามประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าแจก แจงแบบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทด สอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดย  Linear Regression 

ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากท่ีสุด คือ ปัจจัย ด้านความมั่นใจในการท างาน 

รองลงมาคือปัจจัยดา้นการให้ ความส าคัญในการให้บริการลูกคาและ ปัจจัยด้านบรรยากาศในการให้บริการตามลา

ดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันด้านเพศและอายุ ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบพนักงานอย่างมีนัย  ส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านความมันใจในการท างานมากท่ีสุดสุด พนักงานมีความผกพูนต่อองค์การด้าน

กระฉับกระเฉงและด้านนานความ ทุ่มเทในงานในระดับสูงแต่ในดานความมุ่งมนมั่นความผูกพันในระดับปานกลาง 

โดยมีเพียงปัจจัย ด้านความมั่นใจในการท างานและปัจจัยด้านบรรยากาศในการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

กับองค์ ประกอบความผูกพันในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05ส่วนปัจจัยด้านการให้ความส าคัญใน

การให้บริการลูกค้ามีความสมพันธ์เชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับองค์ประกอบความผูกพันเพียง

ด้านความทุ่มเทในงานและดานความมุ่งม่ัน 
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พจน ์เจริญข า (2553) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ต าบลปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิ

บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ

ของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษ

บุรี  จังหวัดก าแพงเพชร 3) เพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายในองค์การให้มี

ประสิทธิภาพ  ประชากรกลุ่มศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ จ านวน 253 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Samping) เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- 

way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD) ผลการวิจัยพบว่า 1. 

ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

( X = 3.76) 2. ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกัน อายุตา่งกันและระดับ

การศึกษาต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนท่ีมี

ประสบการณ์ท างานที่แตกตา่งกัน  มทัีศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.01  จึงยอมรับสมมติฐานการวจิัย (Sig = 0.00) 

 แนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลประยุกต์ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากร

ในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารตอ้งมีความรอบรู้ขอ้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมท้ังการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาค เปิดโอกาสให้

ประชาชนตรวจสอบกิจการภายในองค์การและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา 

เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญและการมีส่วนร่วมทุกมิติ   มีการ

ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรับผิดชอบขององค์การให้มีขอบเขตท่ีชัดเจนครอบคลุมท้ัง

ระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุ้มค่า 

 ฉัตรยุพิน บา่ยเท่ียง (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยหลักธรรมาภิบาล

ตามการรับรู้ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระดับการรับรู้ของพนักงานด้านการบริหารจัดการ โดยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าช้าง 

จังหวัดสิงห์บุรีและเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภอ ท่าช้าง จังหวัดสิงหบุ์รีกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย  คือ พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีจ านวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า

ระดับการรับรู้ของพนักงานด้านการบริหารจัดการโดย 21 หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่า

ช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ใน ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากกว่า 5 ด้าน เรียงล าดับ
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ

คุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และได้จัดท าแนว ทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภบิาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงหบุ์รีโดยก าหนด

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาด้านหลักการมีสว่นร่วม 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน

การก าหนดนโยบาย 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ มีสว่นร่วมในการวางแผน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมสี่วนร่วม

ในการตัดสนิใจ 4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการมสี่วนร่วมในการท างานและพัฒนางาน 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

มสี่วนร่วมใน การประเมินผลการด าเนนิงาน 

 แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ประชากรท่ีใช ้ศึกษา คือ พนักงานบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยตัวอย่างในกลุ่ม ได้

จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 277 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม มีค่า ความเท่ียงส่วนท่ี 2 

และ 3 เท่ากับ 0.84 และ 0.86 ตามล าดับ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ได้แก่ ค่า รอ้ยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่การวิเคราะห์Independent T-Test วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว ANOVA และ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ได้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า พนักงาน

ส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง มีอายุระหว่าง 20 –30 ปี มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 1 ปี – 4 ปี และมีการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ มีความ พึงพอใจต่อความ

ผูกพันต่อองคก์าร ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองคก์าร ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคลและ ปัจจัย เกี่ยวกับลักษณะงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมีอิสระ

ในการท างาน ประกอบด้วย พนักงานท่ี มีโอกาสก าหนดเป้ าหมายและวิธีการท างานในหน้าท่ีของตน เองต้องใช้

ความคิดริเร่ิมในการปฏบัิต ิหน้าท่ี ตลอดเวลาและสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้2.

ด้าน การมีส่วนรวมในการท างาน ประกอบด้วยพนักงานจะท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท า มีความ

จ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ อยู่เสมอและ มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น 3.

ด้านความคาด หวังในโอกาสก้าวหนา้ ประกอบด้วย หน่วยงานมีการ สนับสนุนพนักงานในการได้รับต าแหน่ง ท่ีสูงขึ้น 

มีความรู้สึกต่อโอกาสก้าวหน้าจากการท างาน และมีโอกาสท่ีได้เลื่อนต าแหน่งท่ีสูงในการท างาน มีความสัมพันธ์กั บ

ความผูกพันต่อองคก์าร อย่างมนีัยส าคัญ 

 นูรีมัน ดอเลาะ อนิวัช แก้วจ านงค์ และอรจันทร์ศิริโชติ (2556) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรมหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ องค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัย

นราธวิาสราชนครนิทร์ กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน จ านวนท้ังสิ้น 

220 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จ าแนกตามหน่วย งานท่ีสังกัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) การ ทดสอบค่า f (F-test) วิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลจากการวิจัย พบว่า 1) 

บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและราย ด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
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ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนก ตามลักษณะ

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ภูมิล า เนาและศาสนาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตก 

ต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ต าแหน่งงานและหน่วยงานท่ี

สังกัดท่ีแตก ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 3) การรับรู้บรรยากาศ

องคก์ารมคีวามสัมพันธ์ กับความผูกพันตอ่องค์การของบุคลากรมหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 ค าส าคัญ : ความผูกพันต่อองคก์าร บุคลากร มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารท่ีมีผลต่อความผูพันในองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดสกลนคร โดย

มลี าดับขั้นตอนดังน้ี 

ประชากร 

 1. บุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสลนคร 

 2. ประชากรกลุม่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  จ านวน 

22 แห่ง จ านวน 3,112 คน 

 3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane’, 1973 : 727-728) ก าหนดขอบเขตความ

คลาดเคลื่อน 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ 355 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองท่ีใช้คือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิ จัยสร้างขึ้นเองโดยศึกษาจาก

เอกสารอา้งอิงและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์ ก็จะน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดในพื้นท่ีใกล้เคียง  โดยแบ่ง

เนื้อหาของแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน ของ

พนักงานบริษัท โตโยตา้ บึงกาฬ จ ากัด  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร  โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานโดยผิดกฎระเบียบขององค์กร  การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมการ

บริหารงานมคีวามเท่ียงตรง สามารถเปิดเผยขอ้มูลได้  การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

การให้ความส าคัญต่อองค์กรและสังคม  และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 ด้าน ดังนี้  การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและ

เสียสละต่อองค์กร  และการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Linker’s Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง หลักธรรมมาภบิาลของผู้บริหารท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาล

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างของ

บุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ านวน 355 คน ได้รับแบบสอบถามท่ีตอบ

สมบูรณ์กลับมาจ านวน 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ดังนี้ 

 1. สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 T  แทน ค่าสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบ (T-Test) 

 F   แทน ค่าสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบ (F-Test) 

 SS  แทน ผลรวมก าลังสอง  (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าก าลังสองค่าเฉลี่ย (Mean Square) 

 df  แทน ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degrees Freedom) 

 p – value   แทน ระดับนัยส าคัญ (Significancc) 

 VIF  แทน ค่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม 

 SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

 R  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 Adjusted R² แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 

 a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

 BTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยยดึหลักกฎระเบียบขององค์กร  

 CTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม 

 DTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานมคีวามเท่ียงตรงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 

 ETT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 

    แสดงความคิดเห็น 

 FTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม 

 GTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและ 

    เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 ETT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

 FTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละตอ่องค์กร 

 GTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนักถึงการเป็นสว่น หนึ่งขององค์กร 

 CCT   แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

 CCTT  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวความผูกพันองค์กร 
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 1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร พบว่า ในการส ารวจแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ ประสบการณ์ในการ

ท างานระหวา่ง 1-5 ปี รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001-30,000 บาท 

 2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  ใน

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

งามตามหลักธรรมาภบิาลโดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ ด้านการให้ความส าคัญต่อองค์กรและ

สังคม รองลงมาดา้นการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม ด้านการบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบขององค์กร ด้านสังคม

ด้านการบริหารงานมีความเท่ียงตรง สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ด้านการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง  และด้านการเปิด

โอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร x̄  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

การบริหารงานโดยยดึกฎระเบียบขององค์กร 3.85 0.67 มาก 

การบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม 3.87 0.69 มาก 

การบริหารงานมคีวามเท่ียงตรง สามารถเปิดเผยขอ้มูลได้ 3.83 0.69 มาก 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3.71 0.68 มาก 

การให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม 3.89 0.65 มาก 

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุ้มคา่ 3.83 0.65 มาก 

รวม 3.83 0.67 มาก 

 

 3. ความคิดเห็นความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนครผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดา้นความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร รองลงมาด้านการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

และด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

ความผูกพันในองค์กร x̄  S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 4.15 0.62 มาก 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและเสียสละตอ่องค์กร 4.22 0.63 มากที่สุด 

การตระหนักถึงการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร 4.18 0.65 มาก 

รวม 3.95 0.66 มาก 

 

 4. การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ความผูกพันในองค์กร 

ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความผูกพันใน

องคก์ร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยรวม 

ตัวแปร BTT CTT DTT ETT FTT GTT VIF 

 3.85 3.86 3.88 3.71 3.88 3.82  

S.D.. .54 .60 .51 .56 .55 .56  

BTT  .78 .68 .23 .25 .25 2.93 

CTT   .66 .20 .26 .24 2.78 

DTT    .44 .51 .45 2.65 

ETT     .68 .72 2.21 

FTT      .84 3.87 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity  ดังนั้นผู้วิจัย

จึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระของการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร มคี่าตัง้แต ่2.21 – 3.87 แสดงวา่ตัวแปรอสิระไมม่คีวามสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิดปัญหาเน่ืองจากความสัมพันธ์

ภายในระหว่างตัวแปร 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามท่ีส่งผลต่อการท างานโดยรวม  ของการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยรวม 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ศักยภาพการท างานโดยรวม 

p-valur สัมประสิทธ์ิ

การถดถอย 

ความคลาด

เคลื่อน 

1.การบริหารงานโดยยดึหลักกฎระเบียบขององค์กร  .16 .08 .04* 

2.การบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม .00 .07 .98 

3.การบริหารงานมคีวามเท่ียงตรงสามารถเปิดเผยขอ้มูลได้ -.04 .07 .49 

4.การเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น .31 .06 .00* 

5.การให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม -.16 .08 .06 

6.การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุ้มคา่และเกิดประโยชนส์ูงสุด .31 .09 .00* 

R = .25  Adjusted R² = .24  SE est  = .86  a=1.97  F = 20.29 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  

จากตารางท่ี 4 พบวา่การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารด้านการบริหารงานโดยยดึหลักกฎระเบียบ

ขององค์กรด้านการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม (BTT) และด้านการบริหารงานมีความเท่ียงตรงสามารถเปิดเผย

ข้อมูลได้ (CTT) และด้านการให้ความส าคัญต่อองคก์รและสังคม(GTT) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05โดยมีค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.25 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวจิัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 

ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนครสามารถน ามาอธิปรายผล ดังนี้ 

 ผลการการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารการบริหารตามตามหลัก

ธรรมาภบิาลของผู้บริหารในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ใน

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบริหารงานโดยยึด

หลักกฎระเบียบขององค์กร การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม การบริหารงานมีความเท่ียงตรงสามารถเปิดเผย

ข้อมูลได้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ความส าคัญต่อองค์กรและสังคม และ

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคร้ังนี้ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ซึ่งการน าหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนว

ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีการ

พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดี  ผลการวจิัยคร้ังน้ีพบวา่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ท่ีมีผลต่อบุคลากรอยู่ในระดับท่ีมาก รวมถึงผลการศึกษาวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง

ทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใชเ้พื่อการบริหารงานแลว้ จะเกิดความเชื่อมั่นว่า
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จะน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ธรรมาภิบาล 

ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีน ามาใช้ หลักการท่ีมีผู้น าไปใช้เสมอ

คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการบริหารงานโดยยึดหลัก

กฎระเบียบขององค์กร การบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม  การบริหารงานมีความเท่ียงตรงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้  

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การให้ความส าคัญต่อองค์กรและสังคมเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลงานงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคร้ังนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิชาต โชติชัชวาลกุล (2548) ซึ่ง

ท าการศกึษาเร่ือง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน) เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในบทบาทและหน้าท่ีของตน

ในการมีสว่นร่วมบริหารจัดการท่ีดตีามหลักธรรมาภบิาล 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสกลนคร 3 ด้าน ดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและเสียสละต่อ

องคก์ร และการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคร้ังนี้ สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของสุรัสวดี สุวรรณเวช (2549) ได้สรุปว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรลักษณะของความรู้สึก

พฤตกิรรมในองค์กร โดยความผูกพันต่อองคก์รน้ันจะมพีื้นฐานทางแนวคิดมาจากทฤษฎีการ แลกเปลี่ยน และพื้นฐาน

ทางพฤติกรรมองค์กรเมื่อพิจารณาด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและ

เสียสละต่อองค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของ นูรีมัน ดอเลาะ , อนิวัช แก้วจ านงค์, อรจันทร์ศิริโชติ (2556)  

ความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรงานวจิัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองคก์ารของบุคลากร

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

บรรยากาศในองค์กร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร แต่ละพื้นท่ีมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏบัิตงิานตามหลักธรรมาภบิาลโดยรวมและรายได้อยูใ่นระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรควร

รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหันมาให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภบิาลให้มากขึ้น อันจะส่งผลตอ่การพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการท่ีดมีากขึ้น 

 2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสนับสนุน เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานตามหลักธรรมาภบิาลโดยก าหนดนโยบาย 

แนวทางในการปฏิบัติ และกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลท่ีดีให้กับองค์กร 

ท้ังนี ้ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานตามหลักธรรมาภบิาล อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งผลจากการประเมิน

ท่ีชัดเจนจะท าให้ทราบถึงการด าเนินงานท่ีแท้จริง ทราบท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามหลักธรร

มาภบิาลเพื่อน าไปประกอบการจัดแผนงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จได้  ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขา

บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมท้ังคณาจารย์ทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีให้

ค าปรึกษาและแนะน า อันเป็นประโยชนต์อ่งานวิจัย และท าให้งานวิจัยคร้ังส าเร็จด้วยดี 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

724 

เอกสารอ้างอิง 

จันทรา แก้วภักดี. (2552). อนาคตภาพองค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในช่วง 

พุทธศักราช 2555 - 2559. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

ฉัตรยุพิน  บ่ายเท่ียง. (2552). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลตามการรับรู้ของ

พนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี การค้นคว้าอิสระ. ศศ.ม.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ชูชัย  สมิทธิไกร. (2550). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร  พิมพ์ครั้งที่ 4  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ถวิลวดี บุรีกุล  และคณะ. (2546). การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนและความคิดเห็นต่อ 

ธีรยุทธ์ บุญมี. (2541). ธรรมรัฐแห่งชาต ิยทุธศาสตรก์ู้หายนะประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  :  สายธาร 

นภาเพ็ญ โหมาศวิน. (2533). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของสมาชิกในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี วทิยานพินธ์บริหารธุรกิจศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจ านงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542) การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย กรุงเทพฯ: วิญญูชน 

บุญชม ศรีสะอาด . (2554) . การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร โครงการต าราคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรุงเทพมหานคร :  สุวริียาสาสน. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมีลี้ (2546) รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: 

สถาบันพระปกเกล้า 

ปิยะนารถ  สิงห์ชู (2547) ปัจจัยที ่มีคว ามสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร 

สาธารณสุข ในเขต  เทศบาลต าบลเวียงสระ  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วิทยานิพนธ์

ปริญญาศลิปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. 

วรภัทร โตธนะเกษม. (2542). การสร้าง Good Govrnance ในองค์กร วารสาร กสท.(19 ตุลาคม 2542).สถาบัน

พระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพร้าว 2544. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.). (2552). คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแล 

องค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance 

Rating). กรุงเทพฯ : พรีเมยีร์ โปร. 

สุพจน์   เจริญข า  (2553)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหาร

จัดการคณะสงฆ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ. 

สุเมธ  แสงนิ่มนวล  (2552)  ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพ 

สถาบันพระปกเกล้า 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

725 

สุรัสวดี  สุวรรณเวช (2549) . ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน วารสารการบริหารส าหรับนัก 

บริหารงานบุคคล  มอือาชพี. 27(3), 30-31 

แสงเดือน รักษาใจ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพ 

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อภิชาติ  โชติชัชวาลย์กุล  (2548)  การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : 

กรณีศึกษาเขตเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี.  คณะวิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาขอนแก่น. 

อรรถพล   สนศิริ  (2553). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน หน่วยงานสนับสนุนของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Buchanun (1974)  Building Organizational Commitment : the Socialization of Managers in Work 

Organization. Administrative Science Quartery,  19(4),533-546 

Mowday R.T., Porter, L.W. & Steer, R.M. (1982). Employee  - Organizational Likage: The Psychology of 

Commitment Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press 

Taro Yamane (1973)  Statistics: An Introductory Analysis. 3rdEd.New York.Harper and Row Publications 

Steer (1977) Organization Effectiveness. California: GoodyearPublishers Inc. (1991) Introduction to 

Organization Behavior. New York : Harper Collin Publishers Inc 

Mowday, R. T.; Steers, R. M. and Porter, L. W.1979. The Measure of Organization Commitment. Journal 

of Vocational Behavior, 14, (2) , 224-247. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

726 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้

งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

Participation of People on Preferment of Developing plan for Agriculture in 

Pamaingam Sub-district of Muang Nongbua Lamphu District in Nongbua 

Lamphu Province 

สมภรณ ์โทวันนัง1* สุปัน สมสาร์ 1 และ ชาญยุทธ หาญชนะ 1 

Somporn Thowannang1*, Supan Somsa1
 and Chanyut Hanchana1 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม (2) เพื่อเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบลป่าไม้งาม และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม จ านวน 335 คน และ

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร จ านวน 40 

คน โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ความถี่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) ผล

การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งามโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม พบวา่ หัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ตา่งกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .05 

ค าส าคัญ: แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล การมสี่วนร่วม ประชาชน 
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Abstract 

 The objectives of this research were I, to study the level on participation of people for performance of 

developing plan on agriculture in Pamaingam Sub-district, 2, to compare the participation of people on 

performance of developing plan for agriculture in Pamaingam Sub-district and 3, to study the guidelines on 

participation of people for performance of developing plan on ahriculture in Pamaingam Sub-district of 

Muangnongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu Province. The samples using in this research were 335 

persons from the chiefs of families in Pamaingam Sub-district and the purposive groups were 40 persons by 

using questionnaires and semi-structured interviews. The statistics using for data analyzing included frequency, 

percentage, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing using t-test (Independent 

Sample) and F-test (One Way ANOVA). The results of findings were as follows : For overall on participation of 

people for performance of developing plan on agriculture in Pamaingam Sub-district of Muang Nongbua Lamphu 

district in Nongbua Lamphu Province was in medium level. The Result of comparative analysis on participation of 

people for performance of developing plan in Pamaingam Sub-District of Muang Nongbua Lamphu District in 

Nongbua Lamphu Province was founded that the chiefs of families in Pamaingam Sub-District of Muang 

Nongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu Province with different gender, age, educational level and 

occupation were participated on Pamaingam Sub-District of Nongbua Lamphu District in Nongbua Lamphu 

Province and were statistical significant different at .05 level. 

Keywords: Developing Plan on Agriculture in Sub-District, Participation, People 

บทน า 

 โดยท่ัวไปการพัฒนา (Development) นั้น หมายถึง การท าหรือแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อให้สภาพ

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้น (Melkote, 2001) หรือเป็นการน าความคิดใหม่เข้าสู่ระบบสังคม  เพื่อปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐจะก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน (Rogers, 1995) โดยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) ท้ังในระดับประเทศ สังคม 

และชุมชนนัน้ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม

ในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันท ากิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อการพัฒนา

ชุมชนของตนให้บรรลุเป้าหมาย การมีสว่นร่วมของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนนีเ้องจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน

พลังภายในชุมชนให้กลายเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ได้ เพราะชุมชนท่ียั่งยืน หมายถึง ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และมีความร่วมมอืระหว่างคน ในชุมชน รวมท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดขีองคนในชุมชนดว้ย (วสิาขา ภูจ่ินดา, 

2558) 

 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ แผน

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นกรอบแนวทางส าคัญ ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาภาคการเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ นโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าว

ไกลด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต  ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
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ยั่งยืน” ครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น ได้เน้นความต่อเนื่องกับแผนท่ีผ่านมา โดยให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อ

ผลักดันให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกตใ์ชอ้ย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการ

เกษตรในระยะตอ่ไป ถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการ

การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการ

ขับเคลื่อนในชว่ง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

การพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 : 3) และภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยปัจจุบันมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรจึงมีความส าคัญใน

ระดับชาติ ระดับจังหวัด อ าเภอ ระดับระดับต าบล และในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร

จะต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรการ วิธีการด าเนินการท่ีชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์การเกษตรและ

เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบมตคิณะรัฐมนตรีให้มกีารขับเคลื่อนแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งแผนด้านการเกษตร

ก็เป็นสว่นหนึ่งของแผนชุมชนและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด และแผนพัฒนาการเกษตรระดับ

ต าบลนั้น เป็นแผนของชุมชนเกษตรหรือชุมชนท่ีเกษตรกรและชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละหมู่บ้านมาร่วมกัน

วิเคราะห์ สังเคราะห์บนพื้นฐานข้อมูล หรือปัญหาและความต้องการชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาการ

เกษตรในภาพรวมของต าบลร่วมกัน (นรินทร์ แขมพมิาย, 2559 : 1-2) 

 ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาชุมชนต าบลป่า

ไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้มาจากการจัดเวทีชาวบ้าน/ข้อมูลจาก

หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดท าแผนในคร้ังนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การ

น าเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง และแนวทางพัฒนาการเกษตรต าบลป่าไม้งามนั้น 

สถาบันเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลป่าไม้งาม มีการกระจายอยูท่ั่วไปของทุกหมู่บ้าน มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1 กลุ่ม สมาชกิ 20 คน กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 1 กลุ่ม สมาชิก 30 คน กลุ่มธรรมชาติ 17 กลุ่ม  

สมาชิก 220 คน  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ในการรวมกลุ่มของสถาบันต่าง ๆ ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มอยา่งต่อเนื่อง เข้มแข็งเท่าท่ีควร การพัฒนาควรมุ่งเนน้ในด้านสมาชกิและกรรมการให้รู้และเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี 

การคัดเลอืกกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเป็น

หลัก ควรมุ่งเน้นการรวมกันซื้อกันขาย น าภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาใช้อย่างจริงจัง  มีการวางแผนแม่บทโดยใช้เวทีและ

ข้อมูลของสมาชิกเป็นส าคัญ ประการท่ีส าคัญ ขอให้มีการรวมใจอย่างแท้จริงมุ่งให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด มี

กิจกรรมจากพื้นฐานท่ีมีอยู ่จึงจะท าให้สถาบันมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง เจริญไปได้ในอนาคต (ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม, 2560 : 16) 
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จากการศกึษาข้อมูลขา้งต้น พบว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในระดับต าบลนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละหมู่บ้านต้องมาร่วมกันวิเคราะห์ และสังเคราะห์ บนพื้นฐานข้อมูลหรือปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้

ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลในภาพรวมของต าบลร่วมกันท า และได้แผนพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบลอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชนส์ูงสุดแกป่ระชาชนในต าบล กรมสง่เสริมการเกษตรและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ยังให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลทุกต าบลเพื่อการขับเคลื่อน โครงการตาม

ความตอ้งการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง 

และโครงการใดท่ีเกินงบประมาณท่ีจะสนับสนุนได้ก็น าเสนอโครงการในรับอ าเภอ จังหวัด กลุ่มจัดหวัดและประเทศ

เป็นล าดับถัดไป และท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อใชใ้นการส่งเสริมการด าเนินการ

โครงการของแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลของป่าไม้งาม ท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน และน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบลทุกแห่งท่ัวประเทศได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลป่าไม้งาม ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีวางไวต้อ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก 

 2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกตา่งกัน 

 3. ประชาชนท่ีมีอายุตา่งกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกตา่งกัน 

 4. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกตา่งกัน 

 5. ประชาชนท่ีมีอาชพีต่างกัน มีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกตา่งกัน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 2,064 ครัวเรือน (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม, 2560 

: 3) 

 1.2 กลุ่มตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ หัวหนา้ครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 335 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967: 886 - 887) ซึ่ง

หลังจากได้กลุม่ตัวอย่างแตล่ะหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ใชว้ธีิจับฉลากในหมู่บ้านเพื่อให้ได้บุคคลท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัย

อยู่จริง 

 1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการจัดเวทีประชาคม ( The 

Community forum) รวมท้ังสิ้น จ านวน 40 คน ประกอบด้วย 

  (1) ตัวแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

จ านวน 20 คน 

  (2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม จ านวน 1 คน 

  (3) ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

จ านวน 6 คน 

  (4) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมูบ้่าน จ านวน 13 คน 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 2.1 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชพี 

 ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ด้านการวางแผนการด าเนินการ 

ด้านการปฏบัิตกิาร ด้านผลประโยชน ์และด้านการตดิตามผลและประเมินผล ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 

 2.2 แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  

 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

ประกอบด้วยค าถามท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ด้านการวางแผนการด าเนินการ ด้านการปฏิบัติการ ด้าน

ผลประโยชน์ และด้านการตดิตามผลและประเมินผล 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และ ข้อ 2 ดังนี้ 

  (1) ผู้ศึกษาท าการศึกษาเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภ ู

  (2) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง

ได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 335 ฉบับ 

  (3) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ตอ่ไป 

 3.2 ขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ดังนี้ 

 การศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเป็นการวิจัย

เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มขีั้นตอนการด าเนินงานผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

  (1) ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

   - ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ วรรณกรรม ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ 

ผลการวจิัย และสื่อสิ่งพิมพอ์อนไลน์ ฯลฯ 

    - การลงพื้นท่ีภาคสนาม คือ การลงพื้นท่ีการวิจัยเพื่อส ารวจข้อมูลบริบทของพื้นท่ี และศึกษา

สภาพการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู 

จังหวัดหนองบัวล าภู ตามกระบวนการ (Process) 

  (2) ระยะท่ี 2 เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ในระยะท่ีสอง วิธีด าเนินการวิจัยมี

กระบวนการศกึษาตามขัน้ตอนท่ีวางเอาไว้ ดังนี้ 

   - ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ วรรณกรรม ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ 

ผลการวจิัย และสื่อสิ่งพิมพอ์อนไลน์ ตามกระบวนการ (Process) 

   - การลงพืน้ท่ีภาคสนาม คือ การลงพื้นท่ีการวิจัยเพื่อคน้หาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน (Process) 

   - การรวบรวมข้อมูลและสรุปผล คือ เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายจะต้องร่วมกัน

รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลจากทุกภาคส่วน ทัง้ภาคเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและภาคสนาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ

ท่ี 3 ร่วมกัน 

4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 ข้อมูลเชงิปริมาณ 

  (1) วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขและบันทึกลงใน

สื่อคอมพวิเตอร์ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดังนี้ 

   - ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรา

ร้อยละ (Percentage) และประกอบการน าเสนอแบบตาราง 
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   - การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอ

เมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่าง  ๆ ท่ีมีต่อ

ระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนฯมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนฯมาก 

    คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนฯปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนฯนอ้ย 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มีระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนฯนอ้ยท่ีสุด 

   - ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ า

ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู วิเคราะห์เคราะห์โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) จ าแนกและจัดหมวดหมู ่แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอยีด 

 4.2 ข้อมูลเชงิคุณภาพ 

  (1) การตรวจสอบข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการน าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากภาคสนาม 

โดยแยกตามวัตถุประสงค์มาตรวจสอบ (สุภางค์ จันทวานิช, 2547 : 129 -130) ดังตอ่ไปนี้ 
   - น าข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้จากเอกสารต่าง ๆ มาศกึษาอย่างละเอยีด ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ 

   - น าข้อมูลจากภาคสนาม ท่ีเก็บรวบรวมได้จากการส ารวจ การสังเกตการสัมภาษณ์ซึ่งได้จด

บันทึกและสรุปสาระส าคัญตามประเด็นท่ีท าการศกึษาวจิัย 

   - น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจการ

สังเกต และการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ศึกษาวิจัย

ใชว้ธีิตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen (1970) คือ การแสวงหาความเชื่อถอืได้ของ

ข้อมูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกัน 

  (2) การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ

การวจิัย โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามท่ี

ได้จากการส ารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อมูลสรุป ดังต่อไปนี้ (สุภางค์ 

จันทวานชิ, 2547 : 131-137) 

   - การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลรูปธรรม 

หรือปรากฏการณท่ี์มองเห็น เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม หรือเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป ถ้า

ข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็นสมมุติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ถ้าหากได้รับการยืนยัน

แลว้ ก็ถือเป็นขอ้สรุป 

   - วเิคราะห์โดยทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบซึ่ง

สามารถแยกชนิดออก ได้แก่  การกระท า (Acts) กิจกรรม (Actives) ความหมาย (Meaning) ความสัมพันธ์ 

(Relationship) การมสี่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) และสภาพหรือสถานการณ์ (setting) 

 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

733 

5. สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 การวเิคราะห์สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ 

  (1) ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 101) 

  (2) ค่าเฉลี่ย ( ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 102) 

  (3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 106) 

 5.2 สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ 

  (1) t-test (Independent Sample) 

  (2) F-test (หรือ One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's 

Method) 

ผลการศึกษา 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 63.88 มีอายุระหว่าง 36-60 ปี 

จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 68.36 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมี

อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 58.51 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล

ป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ า

ต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวม 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไมง้าม โดยภาพรวม 
x̄  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการเสนอปัญหา 3.26 1.01 ปานกลาง 1 

2. ด้านการวางแผนการด าเนินการ 2.93 0.95 ปานกลาง 2 

4. ด้านผลประโยชน ์ 2.46 0.85 น้อย 4 

5. ด้านการตดิตามผลและประเมินผล 2.37 0.88 น้อย 5 

รวม 2.75 0.74 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.26, S.D.=1.01) เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา (x̄ =3.26, S.D.=1.25) รองลงมา คือ ด้าน

การวางแผนการด าเนินการ (x̄ =2.93, S.D.=0.95) ด้านการปฏิบัติการ (x̄ =2.70, S.D.=1.02) และด้านผลประโยชน ์

(x̄ =2.46, S.D.=0.85) ตามล าดับ ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการติดตามผลและประเมินผล (x̄ =2.37, 

S.D.=0.88) และเมื่อพิจารณารายดา้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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2.1 ด้านการเสนอปัญหา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการเสนอปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.26, S.D.= 1.01) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ไขและ

ลดปัญหาของการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =3.39, S.D.= 1.25) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ

พัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =3.31, S.D.= 1.10) มสี่วนร่วมในการเสนอโครงการและแผนงานพัฒนาการเกษตร

ประจ าต าบล (x̄ =3.27, S.D.=1.13) และมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาเพื่อพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล ( x̄ =3.18, 

S.D.=1.19) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเสนอในการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการ

เกษตรประจ าต าบลท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด (x̄ =3.17, S.D.= 1.11) 

 2.2 ด้านการวางแผนการด าเนินการ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการวางแผนการด าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =.93, 

S.D.=0.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรมของแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =3.05, S.D.= 1.14) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการ

แก้ไขและลดปัญหาของการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =3.05, S.D.= 1.18) มีส่วนร่วมในการแนวทางในการวางแผน

พัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =2.99, S.D.= 1.07) และมีส่วนร่วมวางแผนในการจัดเก็บข้อมูล ประวัติความ

เป็นมาของชุมชน ข้อมูลดา้นพื้นท่ี (x̄ =2.78, S.D.= 1.13) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีสว่นร่วมวาง

แผนการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ (x̄ =2.76, S.D.= 1.07) 

 2.3 ด้านการปฏบัิตกิาร 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการปฏบัิตกิาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ =3.48, S.D.= 0.41) เมื่อ

พจิารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของชุมชน การจัดกลุ่มปัญหา 

การวิเคราะห์ปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาชุมชน ( x̄ =2.87, S.D.= 1.24) รองลงมา คือ มีส่วนในการ

รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน และความต้องการของชุมชน (x̄ =2.81, S.D.=1.22) มสี่วนร่วมในการเชญิชวนสมาชิก

ในชุมชนร่วมส ารวจข้อมูลพืน้ท่ีฯ เพื่อใชใ้นการจัดท าแผน (x̄ =2.78, S.D.= 1.10) มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนผังประวัติ

ชุมชนและเสนอแผนผังประวัติความเป็นมาของชุมชน (x̄ =2.71, S.D.= 1.24) มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =2.69, S.D.= 1.17) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกชุมชนราย

ครัวเรือน มีส่วนร่วมในการสร้างแผนผังปัญหา ( x̄ =2.67, S.D.= 1.12) และมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบล (x̄ =2.52, S.D.= 0.94) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเขียน

โครงการพัฒนาต าบล (x̄ =2.51, S.D.= 1.10) 
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2.4 ด้านผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.46, S.D.= 0.85) เมื่อ

พจิารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีได้รับผลประโยชนท้ั์งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =2.74, S.D.= 1.01) รองลงมา คือ ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้

การศึกษาดูงานด้านการเกษตร (x̄ =2.74, S.D.= 1.07) ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร (x̄ =2.45, 

S.D.= 1.07) และได้ค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล ( x̄ =2.21, S.D.= 

0.91) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ได้รับรางวัลหรือขวัญก าลังใจเมื่องานโครงการตามแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลประสบความส าเร็จ (x̄ =2.16, S.D.= 1.10) 

 2.5 ด้านการตดิตามผลและประเมินผล 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือ ง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการติดตามผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x̄ =2.37, 

S.D.=0.88) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล (x̄ =2.56, S.D.=1.15) รองลงมา คือ มีส่วน

ร่วมประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลท่ีได้ด าเนินการทุกโครงการ (x̄ =2.47, S.D.=1.06) มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประสานงานตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล กับแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาอ าเภอ ( x̄ =2.40, S.D.=0.93) และมีส่วนร่วมทบทวน

แผนงานโครงการทุกปี (x̄ =2.27, S.D.=0.92) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมประเมินผล

การใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด (x̄ =2.18, S.D.=0.90) 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล

ป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถ

สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่า

ไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมหัวหนา้ครัวเรือนมสี่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกตา่งกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสนอปัญหา 

ด้านการวางแผนการด าเนินการ ด้านการปฏิบัติการ และด้านการติดตามผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นผลประโยชนไ์มแ่ตกตา่งกัน 

 3.2 ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่า

ไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสนอ

ปัญหา ด้านการวางแผนการด าเนินการ ด้านผลประโยชน ์และด้านการตดิตามผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนดา้นการปฏบัิตกิาร ไมแ่ตกตา่งกัน 
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 3.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล

ป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามระดับการศกึษา โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งามท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 3.4 ลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่า

ไมง้าม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งามท้ัง 5 ด้าน แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. ผลการศึกษาแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู สามารถสรุปได้ดังนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 4.1 ด้านการเสนอปัญหา ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาของหมู่บ้าน ประเด็นความ

ช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ร่วมเสนอโครงการ และควรจัดท า

เนื้อหาให้ชัดเจนเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบต่อไป 

 4.2 ด้านการวางแผนการด าเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ า สรา้งจิตส านกึให้เด็กและเยาวชนรู้เร่ืองการท าเกษตร

ตั้งแต่เด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านการเกษตร ควรมุ่งให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชน 

 4.3 ด้านการปฏิบัติการ ควรสร้างถนนท่ีเป็นพื้นฐานการท าเกษตร จัดหามีแหล่งน้ า  ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร สนับสนุนเงินทุน และพันธ์ุพืช-สัตว์เลี้ยง สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง

การเกษตร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดท าแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจ า

ต าบล 

 4.4 ด้านผลประโยชน ์ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น มีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถบริหารจัดการกันเอง วางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และ

ประชาชนควรได้ผลประโยชนส์ูงสุดในทุกด้านจากการด าเนนิตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล 

 4.5 ด้านการติดตามผลและประเมินผล ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของติดตามผลและประเมินผลแผน

อย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ให้ประชาชนร่วมทบทวนและ

ปรับปรุงแผนทุกคร้ังเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 1) สรุปผลการศึกษา 

 1.1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา รองลงมา คือ ด้านการวางแผนการด าเนินการ ด้านการปฏิบัติการ และ

ดา้นผลประโยชน ์ตามล าดับ ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการติดตามผลและประเมินผล 

 1.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล

ป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตา่งกัน มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 

 1.3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอ

เมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านการเสนอปัญหา ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาของหมู่บ้าน 

ประเด็นความช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ร่วมเสนอโครงการ และ

ควรจัดท าเนื้อหาให้ชัดเจนเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบต่อไป ด้านการวางแผนการด าเนินการ ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ า 

สร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรู้เร่ืองการท าเกษตรตั้งแต่เด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน สะท้อนปัญหา

และความตอ้งการด้านการเกษตร ควรมุง่ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชน ด้านการปฏิบัติการ ควรสร้างถนนท่ีเป็น

พื้นฐานการท าเกษตร จัดหามีแหล่งน้ า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สนับสนุนเงินทุน และพันธ์ุพืช-สัตว์เลี้ยง สร้างความ

สามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการเกษตร ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดท า

แผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล  ด้านผลประโยชน์ ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรท่ี

เพิ่มขึ้น มีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถบริหารจัดการกัน เอง วางแผนใน

การใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และประชาชนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้านจากการด าเนินตามแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบล และด้านการติดตามผลและประเมินผล ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของติดตามผลและ

ประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ให้ประชาชน

ร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนทุกคร้ังเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน 

 2. อภิปรายผลการศึกษา 

 2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ด้านการเสนอปัญหา ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรประจ าต าบลในกระบวนการจัดท า

นั้นไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลไม่มีการ

ด าเนินการในกระบวนการจัดท าแผนร่วมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา       

นอยปลูก (2557) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น อ าเภอแจ้ห่ม 

จังหวัดล าปาง พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลแจ้หม่ อ าเภอแจ้หม่ จังหวัดล าปาง อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์  ยกเทพ และ

ยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน

เดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

โสภดิา ศรีนุ่น (2558) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบวา่ ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา อยูใ่นระดับปานกลาง 

 2.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล

ป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตา่งกัน มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญรยาณีย์  กาฬภักดี (2557) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  พบว่า พบวา่ ประชาชนท่ี

มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด 

อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

โสภดิา  ศรีนุ่น (2558) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงเบตง จังหวัดยะลา แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอ

เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านการเสนอปัญหา ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

เสนอปัญหาของหมู่บ้าน ประเด็นความช่วยเหลือด้านการเกษตร จูงใจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

ร่วมเสนอโครงการ และควรจัดท าเนื้อหาให้ชัดเจนเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบต่อไป ด้านการวางแผนการ

ด าเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล วาง

แผนการพัฒนาแหล่งน้ า สรา้งจิตส านกึให้เด็กและเยาวชนรู้เร่ืองการท าเกษตรตัง้แตเ่ด็ก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

วางแผน สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านการเกษตร ควรมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ด้านการ

ปฏิบัติการ ควรสร้างถนนท่ีเป็นพื้นฐานการท าเกษตร จัดหามีแหล่งน้ า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สนับสนุนเงินทุน และ

พันธ์ุพืช-สัตว์เลีย้ง สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการเกษตร ให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน

การก าหนดแนวทางการจัดท าแผน และทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล ด้านผลประโยชน์ ท าให้เกษตรกร

มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น มีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถบริหาร

จัดการกันเอง วางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และประชาชนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้านจากการ

ด าเนินตามแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล ด้านการติดตามผลและประเมินผล ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของ

ตดิตามผลและประเมินผลแผนอย่างตอ่เนื่อง ควรตดิตามผลและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์

ให้ประชาชนร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนทุกคร้ังเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้กับประชาชน ท้ังนี้อาจเนื่องในการให้

ประชาชนได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลนั้น จะประชาชนจะสามารถสะท้อนสภาพบริบท และ

ปัญหาทางการเกษตรในพื้นท่ีได้เป็นดีท่ีสุด ท าให้แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลเป็นแผนท่ีแก้ไขและตอบสนอง

ความตอ้งการของชมชุนน้ันได้ และเมื่อน าแผนแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลไปปฏิบัติจริง ก็จะเกิดผลประโยชน์
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สูงสุดต่อประชาชน และสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืนต่อไป ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนตลิักษณ ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ประชาชนท่ี

มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย มขี้อเสนอแนะดังนี้ 

ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหาความต้องการของชุมชนทุกคร้ัง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ความ โปร่งใสของการปฏบัิตงิานของเทศบาล เทศบาลควรแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการในการติดตามและ

ประเมินผลการ ปฏิบัตงิานตามแผนพัฒนาเทศบาล ควรให้มีสว่นร่วมในการเสนอปัญหา/ความ ตอ้งการของชุมชนเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลควรได้จัดท าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ

ประกอบอาชีพ ของกลุ่ม แม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลควรให้เงินค่าตอบแทน/มอบของ

รางวัลให้แก่ประชาชน ท่ีได้เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดท า

แผนพัฒนา ควรให้มีสว่นร่วมในโครงการก่อสร้างท่ี เทศบาลได้ด าเนินการ 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยความเมตตาและการช่วยเหลอือยา่งดีย่ิงจากทา่น 

ดร.สุปัน  สมสาร ์อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนให้ก าลังใจด้วยดี

มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความดี และความเมตตาของท่านท้ังหลายท่ีมีต่อผู้ศึกษาไว้ ณ 

โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค และดร.โกศล สอดส่อง ท่ีเป็นผู้

ตรวจสอบและให้ข้อแก้ไขในการสร้างเคร่ืองมือศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

 การเก็บข้อมูลในการศึกษาในคร้ังนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลป่าไม้งาม ก านันและผู้ใหญ่บ้านในต าบลป่าไม้งาม และหัวหน้าครัวเรือนในต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูล และกรุณาช่วยกรอกแบบสอบถามเพื่อ

การศึกษาครัง้นี้เป็นอยา่งดีมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชนอ์ันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ท่ีเคารพบูชายิ่ง ญาติพี่น้อง 

และเพื่อน ๆ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมท่ีส าคัญยิ่งในการท าการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

Development on Human Resources of Personels in Local Administrative 

Organizations of Nongwua So in Udonthani Province 

สุริยา ทองพุดซา1 

Suriya Thongpudsa1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษยแ์ละปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เครื่องมือท่ีใชศ้กึษา ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนอง

วัวซอ จังหวัดอุดรธานี รวม 234 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test (Independent Sample) และ F-test (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผลเปรียบเทียบความ

คิดเห็นต่อระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการ

รับราชการ และสังกัดหนว่ยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค าส าคัญ: องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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Abstract 

 The objectives of the research were 1,to study the level on human resources development and the level 

on developing problems for human resources in local administrative organizations of NongWuaso District in 

Udonthani Province and 2, to compare the concepts towards developing on human resources and the problems 

on developing of human resources by diving on personel factors. The instruments using for study were 

questionnaires on purposive groups for 234 persons from the personals in local administrative organizations of 

NongWuaso District in Udonthani. The statistics using for data analysis included frequency, percentage, mean 

and standard deviation. the hypothesis testing included t-test (Independent Sample) and F-test (One Way 

ANOVA). The results of findings were as follows: The levels on development for human resources and the 

problems on development for human resources in the administrative organizations were in the highest levels.  

The results of comparison on concepts towards the levels on development of human resources were founded 

that the persons with difference of gender educational level, the length of working, the status of being officer 

and being in service of the office were statistical significant different at.05 level. The results of comparison on 

the concepts towards the level of problems on development for human resources were statistical significant at. 

05 level for the persons with difference of the personnel factors as mentioned.  

Keywords: Local administrative organization, development on human resource 

บทน า 

 การบริหารงานของหนว่ยงานใด ๆ ก็ตาม “ทรัพยากรมนุษย์” นับวา่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีใชใ้นการบริหารคน หรือ

ท่ีเรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource)” หากสังคมใดมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ สังคมนั้นจะง่ายต่อการ

พัฒนาและเป็นสังคมท่ีมีความเจรญิก้าวหนา้ ดังนัน้ทรัพยากรมนุษยซ์ึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ยิ่งตอ่การพัฒนาสังคมโลก

ไมว่า่สังคมนัน้จะเป็น ระดับองค์กร สถาบัน ชุมชนหรือแมก้ระท่ังสังคมท่ีเล็กที่สุดคอืครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสังคม

จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในกฎระเบียบท่ีสังคมได้วางเอาไว้ เมื่อ

ทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกพัฒนาให้มีท้ังความรู้และความดีแล้วก็จะท าให้ระบบอื่น  ๆ ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงไปในทางที่ดีงามตามมา (เชาว ์โรจนแสง, 2544 : 135) 

 เมื่อกล่าวถึง “ทรัพยากร” ก็มักจะนึกถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันหมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ซึ่ง

มนุษยส์ามารถน าทรัพยากรเหลา่นีไ้ปใชป้ระโยชนใ์นรูปลักษณต์า่ง ๆ ได้ เช่น น้ า ถ่านหิน แร่ธาตุ โดยท่ีทรัพยากรชนิด

นี้ถ้าใช้มากก็อาจหมดไปได้ จึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง ส่วนทรัพยากรท่ีไม่สิ้นเปลือง เช่น น้ าทะเล ฝน 

แสงอาทติย์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ มปีระโยชน ์และเป็น สิ่งจ าเป็นท่ีก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ถ้าพูด

ถึง “ทรัพยากรมนุษย”์ ยอ่มหมายถงึ “คน” ทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง ที่จ าเป็นจะต้องใชก้ารจัดการ 

การพัฒนา ทัง้นี้ เป็นเพราะว่ามนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด 

แม้ว่ามนุษย์จะไม่ใช่วัตถุหรือทรัพย์สินแต่ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรในการจัดการท่ีซื้อหามาด้วยเงิน ไม่ได้ง่ายนัก และ

การท่ีมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ  

 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

รัฐได้ให้ความเป็นอิสระคลองตัว ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กร
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ปกครองสว่นท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน

และการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าท่ี

จ าเป็นภายใต้กรอบกฎหมายและเพื่อกระจายอ านาจ ให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชนข์องประเทศเป็นสว่นรวม และในส่วนขององค์ประกอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ท าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในทองถิ่น และมี

สภาท้องถิ่น ท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกัน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 13) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 

Development : HRD) เป็นหัวใจหลักของหลายองค์กร เนื่องจากทรัพยาบุคลากรเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จขององค์การซึ่งทุกองค์การมุ่งท่ีจะให้บุคลากรของตนมีความรู้ความสามารถและเต็มใจปฏิบัติงานอยู่

ตลอดเวลาการด าเนนิงานขององค์การต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าท่ี

รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน เรียงล าดับความส าคัญตั้งแต่ผู้น าสูงสุดขององค์การผู้บริหาร 

หัวหน้าหนว่ยงาน และผู้ปฏบัิตงิานทุกคน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจรญิเตบิโตอยา่ง

มั่นคง และด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดเพราะคนเป็นกลไกท าให้เกิดงานท่ีมีคุณภาพต้องเกิดจาก

คนท่ีมีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสว่า 

“จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ถึง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2540-2544) จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เป็นส าคัญ 

(ปราโมทย ์อินสวา่ง, 2557) 

 การจะพัฒนาบุคลากรขององค์กร จ าเป็นต้องประเมินความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้รู้ว่ามีจุดแข็ง

อะไรท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนและมีจุดอ่อนอะไรท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขท่ีส าคัญ การพัฒนาเพื่อให้รู้ ทันความเป็นไปของ

โลกธุรกิจในอนาคต องค์กรต้องมีความสามารถท่ีจะแบ่งปันเอาทรัพยากรในตลาดมาสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กร 

ซึ่งเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้บริหารทุกคน องค์กรท่ีดสีมาชิกขององค์กรตอ้งมีขอ้ผูกมัดหรือพันธะทางใจวา่จะท าให้

งานขององค์กรประสบผลส าเร็จ และมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ การท่ีองค์กรจะขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกของ

องคก์ร ดังนัน้ จ าเป็นต้องพัฒนาให้พนักงานรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเติบโตขององค์การ 

ซึ่งการพัฒนาพนักงานมีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การท างานเป็นกลุ่มคณะ 

(Team building) การประเมินผลการปฏบัิติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2547: 165-

173) ในการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การใด ๆ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยน าเข้า(Inputs) ทรัพยากรต่าง ๆ 

(Resources) ขององค์กรท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และได้ผลดีท่ีสุดจึงจะท าให้การด าเนินงานขององค์การ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ

องคก์าร เพราะจะเป็นผู้ท่ีน าเอาทรัพยากรดา้นอื่น ๆ ขององค์การในการท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัดมาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่

องค์การให้มากท่ีสุด ท้ังยังเป็นผู้จัดการหรือด าเนินงานให้แก่องค์การในการท่ีจะแสวงหาทรัพยากรอื่น  ๆ ท่ีจ าเป็น

ให้แก่องค์การด้วย หากบุคลากรเป็นผู้ท่ีขาดประสิทธิภาพทรัพยากรต่าง  ๆ เหล่านั้น ก็จะถูกน าไปใช้อย่างไร้

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นต่อประสิทธิภาพงานเป็นอยา่งมาก กล่าวคอื เมื่อได้มกีารบรรจุ

และแตง่ตัง้บุคคลเขา้ท างานแลว้ ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถให้เข้าท างานได้ทันทีเสมอไป จ าเป็นต้องมีการอบรม

แนะน าเบือ้งต้นแก่ผู้เข้าท างานใหม(่Orientation)ในบางกรณอีาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการท างาน (In-service training) 

ให้ด้วย (สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2530: 83) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อ ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

บุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษยแ์ละปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโ์ดย

จ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ัวประเทศได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายองคก์รท่ีวางไวต้อ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธาน ีอยู่ในระดับมาก 

 2. ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี อยู่ในระดับมาก 

 3. บุคลากรท่ีมีเพศ อายุต่างกัน ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน

ตา่งกัน มคีวามคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกตา่งกัน 

ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. ทราบถึงระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธาน ี

 2. ทราบถึงระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธาน ี

 3. เป็นข้อมูลในวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วิทยาการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

 การศึกษาครัง้นี้จะศกึษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ได้แก่ 

  1.1 การฝึกอบรม 
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  1.2 การศึกษาต่อ 

  1.3 การพัฒนาตนเอง 

 2. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับ

ราชการ และหนว่ยงานท่ีสังกัด 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับ

ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 3 

ดา้น ได้แก่ การฝึกอบรม การศกึษาตอ่ และการศกึษาตอ่ 

 3. กรอบแนวคิดในการวจิัย 

   ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มกีรอบแนวคิด ดังนี้ 

                   ตัวแปรตน้ (Independent variable)                              ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธานี ท้ังหมด 563 คน (ข้อมูลขององคก์รปกครองส่วนทองถิ่นในเขตอ าเภอหนองวัวซอ จังวัดอุดรธาน ี

ณ วันท่ี 15 เมษายน 2561) 

  4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ท้ังหมด 234 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยด้วยการใช้สูตรของ

ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นท่ี 95% และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม ิ

(Stratified Random Sampling) แบบเป็นสัดส่วน โดยแบ่งกลุม่ตัวอย่างออกเป็น 9 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

เขตอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 9 แห่ง ตามสัดส่วนของบุคลากรแต่ละองค์กร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ

ต่างกัน จากนั้นค านวณหาขนาดตัวอย่างจาก 9 แห่ง ตามสัดส่วนของประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

 ปัจจัยสว่นบุคคลของบุคลากรใน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนอง

วัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ได้แก ่

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศกึษา  

4. อายุงาน  

5. สถานภาพการรับราชการ 

6. หนว่ยงานท่ีสังกัด 

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร

และระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในอ า เภอ 

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 ด้าน 

ได้แก่  

1. การฝึกอบรม  

2. การศึกษาต่อ  

3. การพัฒนาตนเอง 
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 5. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ

หนว่ยงานท่ีสังกัด 

  ตอนท่ี 2 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรและระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้าน

การศึกษาต่อ และด้านการศึกษาต่อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและปัญหาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะของค าถามเป็นค าถาม

ท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) 

 6. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  6.1 ศกึษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย เพื่อก าหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ ์

  6.2 จัดท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วยค าถามท่ีต้องการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ

การวจิัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา 

  6.3 ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบเคร่ืองมืออีกคร้ังหนึ่งในขั้นตอนนี้ตรวจสอบความ ครอบคลุมของเนื้อหา 

ความเข้าใจของภาษา ความเขา้ใจตรงกันของค าถาม 

  6.4 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใ์ห้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 

  6.5 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความ

สอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีจ านวน 3 ท่าน และน าเคร่ืองมือท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยค านวณหาค่า IOC โดยคัดเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 เป็นต้น

ไป เป็นขอ้ท่ีน าไปใชไ้ด้ 

  6.6 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ี์ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 คน 

  6.7 วิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ัง

ฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา่ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ทองใบ สุดชารี, 2549 : 131) ซึ่ง

จากการวเิคราะห์ผลได้คา่เท่ากับ 0.842 

  6.8 น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอยา่งต่อไป 

 7. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

  7.1 ผู้ศึกษาท าการศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรและระดับปัญหา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

  7.2 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง

ได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 234 ฉบับ 
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  7.3 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ตอ่ไป 

 8. การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล 

  วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขและบันทึกลงใน

สื่อคอมพวิเตอร์ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิดังนี้ 

  8.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตราร้อยละ 

(Percentage) และประกอบการน าเสนอแบบตาราง 

  8.2 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลป่าไม้งาม อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ (วิชิต อู่อ้น, 2548 : 181) 

  8.3 ข้อเสนอแนะแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรและปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์น

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์เคราะห์โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) จ าแนกและจัดหมวดหมู ่แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอยีด 

 9. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  9.1 การวเิคราะห์สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ 

   (1) ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 101) 

   (2) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 102) 

   (3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 106) 

  9.2 สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ 

   (1) t-test (Independent Sample) 

   (2) F-test (หรือ One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ่

(Sheffe's Method) 

ผลการศึกษา 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี

จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 มี

อายุการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีสถานภาพการรับราชการเป็นข้าราชการ จ านวน 

95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 และสังกัดเทศบาลต าบลกุตหมากไฟ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน  

  ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม 

ระดับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของบุคลากร 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
x̄  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการฝึกอบรม 4.21 0.49 มากที่สุด 2 

2. ด้านการศึกษาต่อ 4.14 0.56 มาก 3 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.28 0.48 มากที่สุด 1 

รวม 4.21 0.44 มากที่สุด  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.21, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง (x̄ =4.28, S.D.=0.48) รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม (x̄ =4.21, 

S.D.= 0.49) ส่วนด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ (x̄ =2.37, S.D.=0.88)  

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม 

ระดับปัญหาการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
x̄  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการฝึกอบรม 4.10 0.52 มาก 3 

2. ด้านการศึกษาต่อ 4.19 0.51 มาก 2 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.22 0.49 มากที่สุด 1 

รวม 4.17 0.41 มาก  

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนอง

วัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง (x̄ =4.22, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านการศึกษาต่อ (x̄ =4.19, S.D.= 

0.51) ส่วนด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม (x̄ =4.10, S.D.= 0.52) 

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ

หนว่ยงานท่ีสังกัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   4.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ ไมแ่ตกตา่งกัน 

   4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 ส่วน ด้านการศกึษาตอ่ ไมแ่ตกตา่งกัน 

  4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ

ฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุงาน โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้าน

การศึกษาต่อ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ

ฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน

การศึกษาต่อ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม ไมแ่ตกตา่งกัน 

 5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และ

หนว่ยงานท่ีสังกัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  5.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง ไมแ่ตกตา่งกัน 
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  5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกด้านไมแ่ตกตา่งกัน 

  5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง 

ด้านการฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุงาน โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ

ฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

ตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด โดยภาพรวมบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง 

ด้านการฝึกอบรม และด้านการศกึษาตอ่ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. สรุปผลการศึกษา 

  1.1 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ  

  1.2 ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการศึกษาต่อ ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม 

  1.3 ผลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อายุ

งาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา

ทรัพยากรมมนุษยไ์ม่แตกตา่งกัน 

  1.4 ผลเปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 

อายุงาน สถานภาพการรับราชการ และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่

แตกตา่งกัน 

 2. อภิปรายผลการศึกษา 

  2.1 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเอง ท้ังนี้อาจเร่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพราะ

บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแรงงานเท่านั้นแต่เป็นทุนทางสังคมและสินทรัพย์ ขององค์การ ท่ีมีผลต่อ

การสร้างโอกาส ของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นรากฐานส าคัญ

ท่ีจะปรับองคก์ารให้สามารถโตต้อบกับสิ่งท้าทายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างมั่นใจ ตามท่ี Gilley & 

Eggland, 1990 (อ้างถึงใน สายทิพย์ รัตนสารี,2553 : 18) ได้ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าการนหมายถึง

การน ากิจกรรมท่ีมีการเน้น ก าหนดและวาง รูปแบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ

ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย อู่อรุณ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณผลการศึกษาพบวา่การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ในระดับสูงได้แก่ ด้านการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลใน

เขตอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การทางด้าน

การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู ้เพื่อเพิ่มทักษะ ความช านาญงาน 

  2.2 ระดับปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ท าให้การส ารวจความ

ต้องการท าได้ไม่เท่าท่ีควร อีกท้ังตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานท่ีเข้าประชุมเพื่อจัดท า แผนพัฒนาบุคลากรนั้นส่วนใหญ่

เป็นขา้ราชการท าให้การฝึกอบรมสว่นใหญ่จึงเนน้การพัฒนา บุคลากรท่ีรับราชการ และการพัฒนาบุคลากรท าได้เป็น

กลุ่มใหญ่ไม่ได้เจาะตามหน้าท่ีบุคลากรต้องปฏิบัติงานและหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง จึงท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

ทรัพยากรมมนุษย์ในแต่ละด้านได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับเป้าหมายท่ีวาง และท่ีส าคัญการจัดสรรงบประมาณท่ีได้ ใน

ระหว่างปีงบประมาณจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ตาม งบประมาณท่ีได้รับ 

และท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาการพัฒนา ทรัพย์กร ด้านการฝึกอบรมนั้น สอดคล้องกับ 

ณัฏฐิรา เจรญิบุญ (2549) ได้ท าการศกึษาเร่ืองแนวทางการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

เขตพื้นท่ี อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับปัญหามากท่ีสุดคือ ขาดการจัดท าแผนพัฒนางานด้านการพัฒนา

บุคลากร  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธานี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่าน ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนให้ก าลังใจด้วยดีมาโดยตลอด 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความด ีและความเมตตาของท่านท้ังหลายท่ีมตีอ่ผู้ศึกษาไว ้ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุปัน  สมสาร์  ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วนาค และดร.โกศล สอดส่อง ท่ีเป็นผู้

ตรวจสอบและให้ข้อแก้ไขในการสร้างเคร่ืองมือศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

 การเก็บขอ้มูลในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืและให้ร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร

และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ให้ความกรุณาช่วยกรอก

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาครัง้นี้เป็นอยา่งดีมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชนอ์ันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ท่ีเคารพบูชายิ่ง ญาติพี่น้อง 

และเพื่อน ๆ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมท่ีส าคัญยิ่งในการท าการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
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ระบ าลลีาวดี 

Leelawadee Dance 

สรินทร คุ้มเขต1* ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์1 จุฑาภรณ์  วิลัยแก้ว1 สังคม พรหมศิริ1  

ผุสด ีโกมาสถิตย์1 และมัทนา สารเงิน1 

Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Sungkom Promsiri1, 

Pudsadee Konasathit1 and Mattana  Sarangern1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะ และความเชื่อของดอกลีลาวดี 2)พัฒนารูปแบบชุดการ

แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดระบ าลีลาวดี กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ส านักงานเกษตร จังหวัดเลย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ชาวบ้านท่ีปลูกดอกลีลาวดี อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ านวน 5 คน ปราชญ์

ชาวบ้าน จ านวน 3 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

จ านวน 6 คน ใชว้ธีิวจิัยเชงิคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผล

ของการวจิัยมดีังนี้  
 1) ดอกลีลาวดี หรือดอกลั่นทม คนโบราณมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ท่ีไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะมีชื่อท่ีพ้องกับ

ค าว่า ระทม ซึ่งแปลวา่ เศร้าโศก ทุกข์ใจ จากนั้นได้มีการเรียกชื่อใหม่ว่า ลีลาวดี เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ  

 2) รูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบ าลีลาวดี เป็นการแสดงท่ีสื่อความหมายถึงความงาม รูปร่าง

ลักษณะ และสีสรรของดอกลีลาวดี โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการ

แสดงให้สอดคล้องกับลักษณะของดอกลีลาวดี  

ค าส าคัญ: ดอกลลีาวด ีนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

                                                 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
1 Faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province, 42000. 

*Corresponding author E-mail : Sarinthorn_nong@hotmail.com 
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Abstract 

 The purpose of this reserch was to 1) study the nature and belief of Leelawadee flowers in Thai name or 

Plumeria. 2) Develop a creative dance named Leelawadee Dance. The target group of the research were Loei 

Provincial Agricultural Extension Office, Phu Ruea District Agricultural Extension Office, 5 villagers from Phu Ruea 

District, 3 local philosopher, 5 Thai dance teachers and 6 students of dramatic arts of Rajabhat Loei University. 

The research use qualitative research methods such as field studies, literature studies, and study in related 

research. 

 1) The research found that 1) Ancient people believe that the Leelawadee flowers or Plumeria flowers 

should not be planted in the home because it has a name that is associated with the words gloom and dread. 

Then it was called the new name is Leelawadee, a royal name from Queen Sirikit.  

 2) The style of Leelawadee dance, a creative dance is a representation of the beauty shape and colors of 

Leelawadee flowers. The researcher designed the music costume and props consistent with the nature of the 

Leelawadee flowers. 

Keywords: Leelawadee flowers, creative dance 

บทน า 

 ลั่นทม หรือ ลีลาวด ีเป็นไม้ดอกยนืต้นในวงศ์ตีนเป็ด หรอื วงศ์ไม้ลั่นทม (Plumeria) มหีลายชนดิดว้ยกัน เป็นพืช

ท่ีนยิมปลูกเพราะดอกมีสสีันหลากหลาย สวยงาม ได้แก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู สีขาวขุ่น ฯลฯ บางดอกมีมากกว่า 

1 สี อาจมีมากถึงหลายสีในดอกเดียววดี  (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ,2548) และเป็นดอกไม้ประจ าชาติลาว ซึ่งเป็น

ประเทศเพื่อนบ้าน และถือเป็นประเทศพ่ีน้องกับประเทศไทย ดอกลั่นทมหรือดอกลีลาวดี คนโบราณนิยมปลูกตามวัด

และมคีวามเชื่อว่า ไมค่วรปลูกในบ้านเพราะชื่อลั่นทมนัน้ไปพอ้งเสียงกับค าว่า 'ระทม' ซึ่งมีความหมายว่า เจ็บช้ าระก า

ใจ เศร้าโศก ทุกข์ใจ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถ พระองค์ได้พระราชทาน

นามใหม่แก่ล่ันทม ว่า “ลีลาวดี” น่าจะมาจากลักษณะการทอดกิ่งท่ีอ่อนช้อยงดงามของต้นลีลาวดี (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ,2542) 

 ลีลาวดี เมื่อแปลตามพจนานุกรมตามค าต่อค าโดยแยกเป็น ค าว่า ลีลา และค าว่า วดี ค าว่า ลีลา หมายถึง 

ท่าทาง, ท่าทางอันงาม, การเยื้องกราย  ค าว่า วด ี  หมายความวา่  เพศหญิงตามหลักไวยากรณ์ เช่น ดาราวดี  ว่า มี

ดาว. ดังนั้น ลีลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอักษรแล้ว ก็คือต้นดอกไม้ท่ีมีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย งดงาม 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ,2542) 

 ด้วยลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความงดงามของดอกลีลาวดีท่ีมีความหลากหลายของสีดอก และ

ชื่อท่ีมีความซับซ้อนของช่ือและความงามของดอกไมท่ี้มีความหลากหลายของสีดอก จึงได้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 

ชุด “ระบ าลลีาวด”ีเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดตีอ่พ่ีน้องประเทศลาว 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะ และความเชื่อของดอกลีลาวดี 
 2. พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุดระบ าลลีาวดี 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ส านักงานเกษตร จังหวัดเลย ส านักงานเกษตร

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย และชาวบ้านท่ีปลูกดอกลีลาวดี อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ านวน 5 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ 

จ านวน 5 คน และนักศกึษาสาขานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้  

  (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกลีลาวดี คือ ส านักงานเกษตร จังหวัดเลย ส านักงานเกษตร

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลยจ านวน 10 คน  และชาวบ้านท่ีปลูกดอกลลีาวดี อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ านวน 5 คน 

  (2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการให้ขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศลิป์ในจังหวัดเลย 

จ านวน 5 คน  

  (3) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนง

นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

 2. พื้นท่ีในการวจิัย พื้นท่ีในการวจิัย ได้แก่ จังหวัดเลย 
 3. เคร่ืองมือการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้างเพื่อเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับดอกลีลาวดี และประเด็นสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และ

วพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  4.1 เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

  4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง 

  4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไมม่โีครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับดอกลลีาวดี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอภูเรือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่ม

ผู้ถ่ายทอด ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพการปลูกต้นลีลาวดี อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย และปราชญ์ชาวบ้านในเร่ืองความ

เชื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นท่ีต้องการ และน าเสนอเป็นชุดการแสดง 

  4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายส าหรับการ

พัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

  4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ มีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ คือ 

   - ประดิษฐ์ท่าร าชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดระบ าลีลาวดี จากข้อมูลท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย  

   - พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้แสดง 

เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง  

   - ถ่ายทอดนาฏศลิป์สร้างสรรค์ให้แก ่นักศกึษาสาขาศลิปศกึษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

  4.7 น าเสนอชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ได้ชุดการแสดงท่ีสอดคล้อง และน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 

  4.8 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียง 
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ข้อมูลเชงิคุณภาพ 

  4.9 สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในเร่ืองความ

เชื่อ เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีน าไปสู่กระบวนการตีความหมายส าหรับการพัฒนา

รูปแบบศลิปะการแสดงตอ่ไป 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาลักษณะ และความเช่ือของดอกลีลาวด ี
 ลีลาวดี ดอกลีลาวดีภาษาอังกฤษ Plumeria, Frangipani, Temple Tree มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp. 

ส าหรับชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ก็เชน่ จ าปา, จงปา่ (กาญจนาบุรี), จ าปาลาว (ภาคเหนอื),  

 จ าปาขาว (ภาคอสีาน), จ าปาขอม (ภาคใต้), ไมจ้ีน (ยะลา), มอยอ (นราธิวาส), จ าไป (เขมร), เป็นต้น โดยเป็น

ต้นไม้ท่ีนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเพราะออกดอกตลอดปี เลี้ยงดูง่าย และสีของดอกลีลาวดีนั้นยังมีสีสันสดใส 

สวยงาม ไมว่า่จะเป็น ขาว เหลืองอ่อน ชมพู แดง ฯลฯ ซึ่งบางดอกอาจจะมีมากกว่า 1 สี เดิมทีแล้วต้นลั่นทมเป็นไม้ท่ี

น าเข้ามาจากเขมร ซึ่งมีช่ือเดิมวา่ “ตน้ขอม” เล่ากันว่ามีการน าเข้ามาปลูกในไทย เมื่อคร้ังไปตีนครธมจนได้รับชัยชนะ 

แลว้ได้มกีารน าตน้ไม้ชนดินี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นท่ีระลึกว่า “ลั่นธม” โดยค าวา่ลั่นนัน้แปลวา่ ตฆี้อง ลั่นฆ้อง ลั่น

กลอง ส่วนค าวา่ธมนัน้มาจากค าว่า “นครธม”  

 ในปัจจุบัน โดยมีผู้รู้ด้านภาษาไทยได้กล่าวถึงความหมายของลั่นทมไว้ โดยมีความหมายว่า “การละแล้วซึ่ง

ความทุกข์ ความโศกเศร้าและมีความสุข” เพราะค าว่าลั่นนั้นมีความหมายว่า แตกหัก ละท้ิง ส่วนค าว่าทมก็หมายถึง 

ความทุกข์โศก คนโบราณ มคีวามเชื่อว่าไม่ควรปลูกต้นลั่นทมไว้ในบริเวณบ้าน เนื่องจากมีชื่ออัปมงคล เพราะไปพ้อง

กับค าว่า “ระทม” ซึ่งแปลวา่ ความทุกข์ใจ เศร้าโศก แตไ่ด้มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อใหม่แทนซึ่งก็คือ “ลีลาวดี” โดยเป็น

ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ ซึ่งมีความหมายว่า “ดอกไม้ท่ีมีท่วงท่าอ่อนช้อยและ

สวยงาม” 

 

 

      

 

 

 

ภาพที่ 1  ดอกลลีาวด ี
ท่ีมา: สรินทร คุ้มเขต 

 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ชุดระบ าลลีาวดี 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาลักษณะดอกลีลาวดี การศึกษานาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง 

และนาฏศิลป์ไทย โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง 

และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้ 
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  2.1 ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง ระบ าลลีาวดี เป็นการแสดงท่ีเนน้ความสวยงามของท่าร าตาม 

แบบแผนทางนาฏศิลป์ไทย จึงก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อลักษณะของดอกลีลาวดี และความหมายของดอก

ลีลาวด ี 

  2.2 ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง เป็นการเล่าเร่ืองราวของดอกลีลาวดี ความสวยงามของดอกไม้

เปรียบเสมอืนความงดงามของสตรี ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ระบ าลีลาวดี ในลักษณะของการแสดง

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดังนี้ 

   1) ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงท่ี

ก าหนดไว ้ดังนี ้

   - ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองเพลงขึ้นใหม่ ท่ีกล่าวถึง ความสวยงามของ

ดอกไม้เปรียบเสมอืนความงดงามของสตรี และแนวดนตรีท่ีจะเลือกใชเ้ป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหมโ่ดยใชท้ านองเพลงค า

หวาน และท านองเพลงมะลิซ้อน เป็นการบรรเลงดว้ยวงป่ีพาทย์ประกอบค าร้อง 

เนื้อเพลง “ระบ าลลีาวดี” 

-ท านองเพลงค าหวาน- 

   ลีลาวดีช่ือนี้มีความหมาย   กลิ่นโปรยปรายนา่ชมดมกลิ่นหอม 

  หวนคะนึงถึงดวงพะยอม    ละมุนละมอ่นเบ่งบานกลางดวงใจ 

  ชื่อลลีาดั่งวา่กินนรร่ายร า    งามลึกล้ าวดีคอืนามสตรีสดใส 

  แรกเร่ิมชื่อลั่นทมตรมฤทัย    จึงเปลี่ยนไปเป็นลลีาวดีศรีมงคล 

  จ าปาชื่อถิ่นอสีานเพื่อนบ้านดว้ย   ร่ืนระรวยจ าปาลาวขาวเหลอืลน้ 

  ชุดร่ายร าลีลาวดท่ีีได้ยล    บุญกุศลเทิดบูชาพระรัตนตรัย 

-ท านองเพลงมะลิซ้อน- 

   - ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ านวน 6 คน โดยคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ีอ่อนช้อย 

งดงาม มรูีปร่างใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

   - การแตง่กาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง เป็นการแต่งกายตามแบบฉบับ

ผู้หญงิไทยในสมัยตน้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งรับอทิธิพลต่อจากกรุงศรีอยุธยา คือ เกาะอกห่มสไบ นุ่งจีบหน้านาง เพื่อสื่อ

ความหมายถึงความงดงามของหญิงไทย การห่มสไบจะห่มเฉียงทับซ้าย เพื่อความสะดวกต่อการท างานหรือหยิบจับ

สิ่งของตา่ง ๆ ของหญงิไทยในสมัยโบราณ เนื่องจากคนส่วนใหญ่น้ันถนัดมอืขวา จึงท าให้สไบไมเ่กะกะในการท างาน  

   - เครื่องประดับประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู สังวาลย์ เข็มขัดทองพร้อมหัวเข็มขัด ต้นแขน รัด

เกล้า เพื่อสื่อความหมายถึงผู้หญิงไทยท่ีอยูใ่นช้ันเจ้านาย และให้สอดคลอ้งกับชุดการแสดง  

   - ทรงผมเกล้ารวบใส่รัดเกล้าทัดดอกลีลาวด ี
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ภาพที่ 2  การแตง่กายระบ าลลีาวดี 

ท่ีมา: มัทนา  สารเงิน 

 

   2) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ระบ าลลีาวดี มแีนวคิดหลักคอื ให้สื่อลักษณะของดอก  

ลีลาวด ีความหมายของดอกลีลาวด ีและความสวยงามของดอกไม้เปรียบเสมือนความงดงามของสตรี ซึ่งในกระบวน

ท่าร า แต่ละท่ามีความหมายในตัวเอง ท่าร าบางท่ามีกฎระเบียบเฉพาะ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจาก

นาฏศิลป์ไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศลิป์  และใช้นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมา

เป็นแนวทางการออกแบบท่าร า การแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ “ ระบ าลลีาวด ี”โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้แต่ละ

ท่าสื่อความหมายแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเร่ืองราวในการแสดง จากนั้นก าหนด

รูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ท้ังนี้รวมถึงอารมณ์ของผู้

แสดงดว้ย จึงจะท าให้เกิดความหมายและท าให้ผู้ชมเข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบ่ือหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวน

ท่าร า จะได้เห็นลลีาการเคลื่อนไหวท่ีงดงามแปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่าร า และท านองเพลง เมื่อออกแบบ

ท่าร าและการแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย หลังจากนั้นน าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ ท่ีมีประสบการณ์การ

สอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง 

โดยผู้ทรงคุณวุฒใิห้ความเหน็ว่าชุดการแสดงท่ีสร้างขึน้สามารถสื่อเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรี

ได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าร าและการแปร

แถวถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความสวยงาม และสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

760 

ตัวอยา่งกระบวนท่า“ ระบ าลลีาวดี ”ดังนี้ 

ท่าร า ระบ าลีลาวดี 

ท่าที่ 1 น่าชม 

 

 
ภาพที่ 3 นา่ชม 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 

 

ท่าที่ 2 ท่ากลิ่นหอม 

 
ภาพที่ 4 กลิ่นหอม 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 

ท่าที่ 3 กลางดวงใจ 

 
ภาพที่ 5 กลางดวงใจ 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 
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ท่าที่ 4 ท่ากนินรร า 

 
ภาพที่ 6 กินนรร า 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 

ท่าที่ 5 งามลึกล้ า คอืนามสตรี 

 
ภาพที่ 7 งามลึกล้ า คือนามสตรี 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 

ท่าที 6 จ าปาชื่อถิ่นอีสาน 

 
ภาพที่ 8 จ าปาชื่อถิ่นอสีาน 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 

ท่าที 7 รื่นระรวยจ าปาลาว 

 
ภาพที่ 9 ร่ืนระรวยจ าปาลาว 

ท่ีมา: มัทนา สารเงิน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 ระบ าลีลาวดี เป็นการแสดงท่ี ผู้วิจัยก าหนดให้สื่อถึงลักษณะ และความงาม ผ่านกระบวนการร่ายร า ให้ผู้ชม

เข้าใจเร่ืองราวถึงความงามของดอกลีลาวดีซึ่ง สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะการแสดง 

คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการน าภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษยม์าผูกเป็นเร่ือง และจัดเสนอในรูปแบบ

ของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเร่ืองราวต่อผู้ชม แนวคิดท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ หากสามารถ

ถ่ายทอดเร่ืองราวได้อยา่งไมซ่ับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแลว้ 

 รูปแบบของชุดการแสดง ระบ าลีลาวดีผู้วิจัยจึงน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ส าหรับ

องค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงท่ีก าหนดไว้ โดยเน้นความ

เรียบง่าย โดยใชว้งป่ีพาทย์ในการบรรเลงดนตรีประกอบ และใส่ท านองเพลงค าหวาน และท านองเพลงมะลิซ้อน เพื่อ

สื่อถึงความงดงาม อ่อนช้อยของท่าร า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและสอดคล้องกับแนวคิดในการ

ประดิษฐ์ทา่ร าและชุดการแสดงของ สุรพลวิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนดรูปแบบและ

แนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนองและส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม 

 ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใชภ้าษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผน ท่าร าสื่อความหมายได้ดี เหมาะสม

กับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงท านอง ใช้ท่าร าท่ีดูอ่อนหวานเนิบช้า มีการเชื่อมท่าร าได้กลมกลืนกันซึ่งสอดคล้อง

กับ พจนม์าลย ์ สมรรคบุตร  (2538 ) ทีก่ล่าววา่การประดิษฐ์ลีลาท่าร าต้องเป็นกิริยาทา่ทางท่ีสื่อสาร  ความหมายให้

ผู้อ่ืนเข้าใจ  รู้ถึงความหมายนั้น ๆ ด้วยการแสดงกิริยาท่าทางท่ีประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติให้มีความสวยงาม 

และเหมาะสม สอดคล้องกับประทนิ พวงส าล ี(2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถววา่ เป็นกลวิธีท่ีจะท าให้แถวเปลี่ยนแปลง

เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ สาเหตุของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ท าให้ผู้ชมไม่เกิดความเบ่ือหนา่ย ชวนตดิตามตลอด

ชุดการแสดง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

  ควรน านาฏยประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จัดท าในรูปของวีดทัิศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

 1. ควรมกีารศึกษาคุณลักษณะดอกไม้ของไทยชนิดอ่ืน ๆ แลว้น ามาพัฒนาเพื่อน าเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่แกค่นรุ่นหลังต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แกเ่ยาวชนต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอ

งานวจิัยคร้ังนี ้
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สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

The reasons for drop – outs of the undergraduate students at the School of Science 

สุดารัตน์  แซ่จ๋าว1 และสุลาวัลย์  ยศธนู1 

Sudarat Saechao1 and Sulawan  Yottanoo1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี ของนิสิตคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 – 2557 โดยใชข้้อมูลจากฐานระบบบริการการศึกษา 

(www.reg.up.ac.th) ท่ีมีนิสิตยื่นค าร้องย้ายคณะ/สาขาวิชา หรือยื่นค าร้องขอลาออก และการสัมภาษณ์นิสิตทาง

โทรศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า ชั้นปีท่ี 1 มีอัตราการพ้นสภาพสูงท่ีสุด (ร้อยละ 21.94) รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 2 (ร้อยละ 

16.50) ชัน้ปีท่ี 3 (ร้อยละ 3.13) และชั้นปีท่ี 4 (ร้อยละ 0.04) ตามล าดับ สาเหตุหลักของการพ้นสภาพมาจากการย้าย

คณะ/สาขาวิชา รองลงมาคือพน้สภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละชั้นปี และการพ้นสภาพจาก

การลาออกมหาวทิยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อท่ีอ่ืน โดยอัตราส่วนของอัตราการส าเร็จการศึกษากับอัตราการพ้นสภาพของ

นสิิตในแต่ละปีการศึกษา เท่ากับ 7:3 

ค าส าคัญ: พน้สภาพ ตกออก ส าเร็จการศึกษา 

Abstract 

 The aim of this research was to analyze the undergraduate students drop out from School of Science, 

University of Phayao (UP) in academic year 2010-2014. The data were collected from the management system 

(www.reg.up.ac.th) where students submitted a resignation form. A mobile interview was also used to collect 

the data. The results were as follows: the first-year students had the highest drop-out rate (21.94%), following 

by the second-year students (16.50%), the third-year students (3.13%) and the fourth-year students (0.04%) 

respectively. The majority of drop-out was changing the faculty. The second reason was grade point average 

did not meet the criteria and resigned from UP in order to go to the new university. The ratio of the success rate 

and drop- out rate was 7:3. 

Keywords: Drop – outs, Graduate 
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บทน า 

 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศเนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของคนในทุกด้าน 

ท้ังทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ และ

สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพใน

สายวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องผลิต

บัณฑิตท่ีมีออกไปท างานตามความตอ้งการของสังคม  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นอีกหนึ่งสถาบันท่ีมีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ป้อน

ตลาดงานให้แก่ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอาองค์ความรู้ 

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในสาขาเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชพีช้ันสูง คณะวทิยาศาสตร์ ด าเนิน

กิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ส่วนงานย่อย 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิชาสถิติ 3. 

สาขาวิชาเคมี 4. สาขาวิชาชีววิทยา 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ 6. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารกีฬา และ 8. ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเรียน

การสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปี

การศึกษา 2559 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 2) หลักสูตร วท.บ. สถิติ 3) หลักสูตร วท.บ. เคมี 4) หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ 5) หลักสูตร วท.บ. 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 6) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 7) วท.บ. ชีววิทยา การ

จัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต จานวน 5 คู่ ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา กับ กศ.บ 2) หลักสูตร วท.บ. เคมี กับ กศ.บ 3) หลักสูตร 

วท.บ. ฟิสิกส์กับ กศ.บ 4) หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ กับ กศ.บ 5) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา กับ กศ.บ การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จาน

วน 2 คู่ ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา กับ วท.ม. สิ่งแวดล้อม 2) หลักสูตร วท.บ. เคมี กับ วท.ม. สิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) วท.ม. คณิตศาสตร์ 2) วท.ม. ชีววิทยา ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีเปิดสอน ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้การ ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารและ

ด าเนินงานในด้านการเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ (รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 2560) 

 ถึงแมว้า่คณะวทิยาศาสตร์จะมีจ านวนหลักสูตรจ านวนมากแตจ่ากแนวโนม้ของการศึกษาไทยในปัจจบัุนท่ีความ

นยิมในการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ลดลง เป็นเหตุให้นิสติท่ีเรียนคณะนี้จึงมีน้อยลง ดังนั้นเพื่อรักษานสิิตท่ีมีอยูจ่ านวน

น้อยสามารถคงอยู่และเรียนต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น จบตามหลักสูตรในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์

ข้ อมู ลสา เหตุ ก า รพ้ นสภาพการ เ ป็นนิ สิ ตคณะวิ ทยาศาสต ร์  และสา เหตุ ของการลาออกของนิ สิ ต  
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกันหรือลดจ านวนการลาออกหรือการพ้นสภาพ

การเป็นนิสติให้ลดน้อยลง 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลสาเหตกุารพน้สภาพการเป็นนิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

กรอบแนวคิด 

ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชัน้ปี 

2. สาขา 

3. สาเหตุการพน้สภาพ 

    3.1 ยา้ยคณะ/สาขาวิชา 

    3.2 ลาออก 

    3.3 ไมล่งทะเบียนเรียน 

    3.4 ผลการเรียน 

    3.5 ไมช่ าระค่าลงทะเบียนเรียน 

 

พน้สภาพการเป็นนิสติ 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยรายกรณี (Case Studies) จากนิสิตท่ีพ้นสภาพการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการพ้นสภาพการ ซึ่งท าการศึกษาจากนิสิตทุกคนท่ียื่นค า

ร้องยา้ยคณะ/สาขาวิชา ค าร้องขอลาออก ข้อมูลจากฐานระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) และสัมภาษณ์

นสิิตทางโทรศัพท์(สอบถามเร่ืองสาเหตุการลาออกและหลังจากลาออกแลว้ได้เรียนต่อหรือไม)่ ตัง้แต่นสิิตท่ีเข้าศึกษาปี

การศึกษา 2553 – 2557 (รหัส 53-57) ท าการวเิคราะห์รวบรวมสาเหตุของการพน้สภาพการเป็นนิสติในทุกกรณีโดย

ศกึษาในภาพรวมท้ังคณะ และจ าแนกตามสาขา (หลักสูตร) ที่เรียน 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาในภาพรวมนิสิตรหัส 53-57 พบว่าย้ายคณะ/สาขาวิชาเป็นสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิต

อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.70 มากท่ีสุดในนิสติรหัส 55 เนื่องจากนิสิตรหัส 55 สาขาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็น

แบบ 2 ปริญญาคือวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยนิสิตจะสังกัดอยู่วิทยาลัยการศึกษาไม่ได้

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้นิสิตสามารถย้ายจากนิสิตท่ีเรียนเฉพาะวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์

เพยีงอยา่งเดียวไปเรียนหลักสูตร 2 ปริญญาได้ มากกวา่รอ้ยละ 50 ด้วยเหตุน้ีในปีการศึกษา 2556 มหาวทิยาลัยจึงได้

ออกข้อบังคับไม่ให้นิสิตหลักสูตรปริญญาเดียวย้ายไปหลักสูตร 2 ปริญญาได้ จึงเป็นเหตุให้อัตราการย้ายออกของ

นิสิตลดลง รองลงมาคือการพ้นสภาพจากผลการเรียน เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละชั้นปี คิด

เป็นร้อยละ 8.41 มากที่สุดในนสิิตรหัส 57 โดยนิสติท่ีพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนมากท่ีสุดในช้ันปีท่ี 1 ได้เกรดเฉลี่ย

ในปีการศึกษานั้นไม่ถึง 1.50 และในจ านวนนี้มีการพ้นสภาพจากการลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 6.13 

มากที่สุดในนสิิตรหัส 54 เหตุเนื่องมาจากสอบได้สาขาหรอืคณะท่ีเป็นท่ีสนใจของนสิิตเอง 
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 จากแนวโน้มอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากสาเหตุหลัก 5 สาเหตุโดยแสดง ดังภาพท่ี 1 พบว่า 

สาเหตุของการพ้นสภาพอับดับหนึ่งมาจากการย้ายคณะ/สาขาวิชา รองลงมาคือพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละช้ันปี และการพน้สภาพเนื่องจากลาออกจากมหาวทิยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อท่ีอ่ืนตามล าดับ 

 
ภาพที่ 1 แนวโนม้อัตราการพน้สภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก 5 สาเหตุหลักของนิสติแต่ละรหัส 

 

 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการพ้นสภาพตามชั้นปีและสาขาวิชา พบว่า ชั้นปีท่ี 1 มีอัตราการพ้นสภาพสูงท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 21.94 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 16.50 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 3.13 และชั้นปีท่ี 4 เป็นอันดับสุดท้าย 

ร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตท่ีมีอยู่ในแต่ละปี สาขาวิชาท่ีมีอัตราการพ้นสภาพสูงท่ีสุด อันดับหนึ่งคือ นิสิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาชวีวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และสาขาวิชาสถิติ ตามล าดับ รายละเอียดแยกตาม

สาขาวิชาได้ดังนี้ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีอัตราการพน้สภาพสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.69 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/

สาขาวิชา ออกเป็นสาเหตุการพน้สภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.04 รองลงมาคือพน้สภาพจากผลการเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 9.95 พ้นสภาพจากไมม่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.33 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็น

ร้อยละ 6.81 และพน้สภาพจากไมช่ าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.57  

 สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.84 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ ายคณะ/สาขาวิชา 

ออกเป็นสาเหตุการพน้สภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาคือพ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 9.18 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 8.16 พ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

7.41 และพ้นสภาพจากไมช่ าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.06  

 สาขาวิชาชีววิทยา มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 33.33 สาเหตุการพ้นสภาพจากผลการเรียน เป็น

สาเหตุการพน้สภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.23 รองลงมาคือย้ายคณะ/สาขาวิชาและลาออกจากมหาวิทยาลัย คิด
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เป็นร้อยละ 8.07 พน้สภาพจากไมม่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.91 และพ้นสภาพจากไมช่ าระเงนิค่าลงทะเบียน

เรียน คิดเป็นร้อยละ 1.05 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คิดเป็นร้อยละ  30.93 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/

สาขาวิชา เป็นสาเหตุการพน้สภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.34 รองลงมาคือพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อย

ละ 8.25 พน้สภาพจากไมม่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.15 พน้สภาพจากลาออกจากมหาวทิยาลัย คิดเป็นร้อย

ละ 4.64 และพ้นสภาพจากไมช่ าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.55 

 สาขาวิชาเคมี มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 29.63 สาเหตุการพ้นสภาพจากย้ายคณะ/สาขาวิชา 

เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 10.29 รองลงมาคือพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.41  

พน้สภาพจากลาออกจากมหาวทิยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.76 พ้นสภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.94 

และพ้นสภาพจากไมช่ าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.23 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มีอัตราการพ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ  24.47 สาเหตุการพ้น

สภาพจากไม่มาลงทะเบียนเรียน เป็นสาเหตุการพ้นสภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ  9.57 รองลงมาคือพ้นสภาพจาก

ลาออกจากมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.32 พ้นสภาพจากผลการเรียนและพ้นสภาพจากไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียน

เรียน คิดเป็นร้อยละ 4.26 และพ้นสภาพจากย้ายคณะ/สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 1.06 

 สาขาวิชาสถิต ิมีอัตราการพน้สภาพนอ้ยท่ีสุดในคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.65 สาเหตุการพ้นสภาพ

จากผลการเรียน เป็นสาเหตุการพน้สภาพอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.25 รองลงมาคือพน้สภาพจากพ้นสภาพจากไม่มา

ลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.12 พ้นสภาพจากลาออกจากมหาวิทยาลัย  ไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ย้าย

คณะ/สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ 3.09 

 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลการลาออกจากมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะย้ ายไปเรียน

สถาบันอื่นเนื่องจากท่ีเรียนในปัจจุบันไม่ตรงสาขาท่ีสนใจ รองลงมาคือ ย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม และไม่ประสงค์ท่ีจะ

เรียนต่อเนื่องมาจากครอบครัวมปัีญหาทางการเงิน 

บทสรุป 

 จากการศึกษาสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัง้แตน่สิิตท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา  2553 – 2557 โดยพบว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 พ้นสภาพการเป็นนิสิตสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 21.94 ของจ านวนแรกเข้า อันดับท่ี 2 คือ ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 16.50 อันดับท่ี 3 คือ ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 

3.13 และอันดับสุดท้าย คือ ชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อคิดเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษากับอัตราการพ้น

สภาพนิสติ ของนิสติท่ีเข้าศึกษาปกีารศึกษา 2550 – 2556 ได้อัตราส่วนเท่ากับ 7 : 3  (68.32 : 31.68) สาขาวิชาท่ีมี

อัตราการพน้สภาพมากท่ีสุดคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือสาขาวิชาชีววิทยา คิดเป็น

ร้อยละ 36.56 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 

28.96 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 25.93 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 25 และ

สุดท้ายคอืสาขาวิชาสถิต ิคิดเป็นร้อยละ 21.26  

 สาเหตุการพน้สภาพการเป็นนิสติสูงท่ีสุดคือ ย้ายคณะ/สาขาวิชา เป็นสาเหตุการพน้สภาพการเป็นนิสติอันดับ 1 

คิดเป็นร้อยละ 8.70 รองลงมาคือการพ้นสภาพจากผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.41 พ้นสภาพจากลาออกจาก

มหาวทิยาลัย คิดเป็นร้อยละ 6.13 พ้นสภาพจากไมม่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.74 พ้นสภาพจากไม่ช าระเงิน
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ค่าลงทะเบียนเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.88  สาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ลาออกไปศึกษาต่อท่ีอื่น 

เนื่องมาจากการสอบได้ไม่ตรงสาขาที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับร าพึง พูลสุข 2550 และ  สราวุฒ ิสืบแยม 2552. 

 จากอัตราจ านวนนิสิตท่ีไม่ศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา อัตราจ านวนนิสิตท่ีไม่ศึกษาต่อใน

แต่ละปีการศึกษา 4 ปีย้อนหลังของแต่ละหลักสูตรพบว่าอัตราจ านวนนิสิตท่ีไม่ศึกษาต่อรวมท้ังคณะมีจ านวนลดลง

อย่างเห็นได้ชัดและมีผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งคณะก าหนดอัตราจ านวนนิสิตท่ีไม่ศึกษาต่อในแต่ละปีไม่

เกินร้อยละ 20 (แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2558) แต่เมื่อพิจารณาแยกตามหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเป้า

โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีมีนิสิตจ านวนน้อย ท้ังนี้เนื่องมาจากนิสิตส่วนใหญ่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยในชั้นปีท่ี 1 โดย

เป็นการย้ายแผนการศึกษาหรือย้ายสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 นิสิตจะ

ยา้ยจากแผนการเรียนเดี่ยวไปแผนการเรียนควบ 2 ปริญญา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในการ

รับเข้าควรมีการคัดกรองผู้ท่ีมีความสนใจในหลักสูตรอย่างแท้จริง และเมื่อนิสิตเข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้วควรมี

มาตรการในการท าให้นิสติรักในหลักสูตรท่ีเข้ามาแลว้ดว้ย  

 และจากผลการด าเนนิงานของคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดการสาเหตุของการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน

เป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีแนวโน้มของการพ้นสภาพลดลง (รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 2560) เนื่องมาจากผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา

คอยดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มท่ีมีความรู้พื้นฐานในระดับเดียวกัน 

การแบ่งการสอบยอ่ยจ านวนมากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการพี่ตวินอ้ง ท้ังน้ีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังผู้บริหารในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ ความร่วมมือจากคณาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ รวมถึงนสิิตในคณะวิทยาศาสตร์ท่ีต้องตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศกึษาเจตคติของนกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อ

การเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ 

Investigating Students’ Attitudes towards Human Relation Course at 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

สิรนิพร  เกียงเกษร1* คุณากร  สุปน1 และประดิษฐ์  ประสมทอง1 

Sirinpron Keangkason1*, Kunakorn Supon1 and Pradit Prasomthog1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก พัฒนาการเรียนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาจ านวนท้ังหมด 

52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย  คือ แบบสอบถามเจตคติ ท่ีมีต่อ

รายวชิามนุษยสัมพันธ์และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค าส าคัญ:  เจตคต ิ นักศกึษา 

Abstract 

 This research was a survey-based research aiming to investigate students’ attitude at Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak, who studied Human Relation Course in order to resolve and develop 

students' behavior as well as gain better instruction methodology of this course. The participants in this research 

were 52 students chosen by using purposive sampling method. Research instruments implemented in this 

research were attitude questionnaire given to students from Faculty of Engineering and Faculty of Business 

Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, who enrolled to the Human 

Relation Course. The data was analyzed by using the ready-made software to compute statistical figures such 

as percentage, average and standard deviation. 

Keywords: Attitude, students 
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บทน า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

ผสมผสานการจัดการศกึษาเฉพาะทาง ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีุง่เนน้ผลิตบัณฑิตนักปฏบัิตท่ีิมีคุณธรรม และ

พึ่งพาตนเองได ้สร้างตน้แบบการเป็นนักปฏิบัต ิบนพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวะศึกษา

ได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ  ท่ีเน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ได้ระบุในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน" 

(มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก.2561: ออนไลน)์ 

 วชิามนุษยสัมพันธ์เป็นวิชาส าคัญท่ีนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม 

เคร่ืองกล  และการตลาด ต้องศึกษาเพื่อน าศาสตร์และศิลปจากการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาตนเองให้เข้าใจตนเอง 

เข้าใจผู้อื่น และปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นและสังคมวัฒนธรรมได้ โดยเฉพาะในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการน าหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการครองตน ครองคน ครองเรือน และครองงาน เพราะ

มนุษยสัมพันธ์น้ันเป็นสิ่งท่ีเราได้ปฏบัิตกิันในชีวิตประจ าวัน มนุษย์เราไม่สามารถอยู่ได้ตามล าพังจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนในสังคม เพื่อช่วยเหลอื แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น (สุนีรัตน์  สุรีย์

พงษ์ 2554:1-2) การมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มากไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เช่น การประกอบ

ธุรกิจการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความจ าเป็นและส าคัญมากหรืออาจกล่าวได้ว่าส าคัญท่ีสุดก็ได้เพราะด าเนินธุรกิจท่ี

ขาดมนุษยสัมพันธ์ เช่น พนักงานขายท่ีเข้ากับลูกค้าไม่ได้หรือท าตัวให้ลูกค้าไม่พอใจย่อมหมายถึงการสูญเสียรายได้ 

สูญเสียโอกาสและสูญเสียมติรภาพ คงไมม่ใีครท่ีอยากจะซื้อของกับคนท่ีเขาไม่ชอบ คนท่ีประสบความส าเร็จด้านการ

เรียน การท างาน มีคุณธรรมจริยธรรมแต่อาจประสบความล้มเหลวในชีวิตการงานได้ถ้าขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ผู้ท่ีมี

ความสามารถในการใช้สัมพันธ์ในทางธุรกิจถือว่าเป็นสุดยอดของการมีมนุษยสัมพันธ์ ถ้าเป็นพนักงานขายก็จะเป็น

พนักงานขายท่ีประสบความส าเร็จ ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ กิจการของเขาจะประสบผลก าไรและเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ส าหรับในชีวิตส่วนตัวการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูง กับญาติพี่น้องกับเพื่อนร่วมงาน กับ

บุคคลท่ีต้องเกี่ยวข้องด้วยหรือใคร ๆ ก็ตาม นับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญมากชีวิตท่ีเป็นสุขย่อมต้องอาศัยการมี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี(พสิิษฐ์  ศริิรักษ ์2540:8) 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเจตคติของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่มผีู้ใดท าการศึกษามา

ก่อนเพื่อจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นัก

ปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี เป็นความงามท่ีมาพร้อมธรรมะ เป็นคนเก่ง คือ มีความเฉลียว

ฉลาดรอบรู้ด้านวิชาการ มองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพท่ีพัฒนาสมบูรณ์ อันจะท าให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้อย่างมคีวามสุข สามารถรว่มงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ได้เสมือนหนึ่งคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชา

มนุษยสัมพันธ์ 

 2. เพื่อน าผลท่ีได้ไปประยุกต ์ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ คณะผู้วิจัยก าหนดตัวแปรท่ีส่งผลต่อเจตคติของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาโครงการวจิัยนี้ เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อ

การเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดย

ครอบคลุมสาระตามประเด็นต่อไปนี้ 

 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเรียนในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ เทอม 1 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 52 คน 

 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ภาคปกติ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการ

เรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เจตคติ หมายถงึ ความรู้สกึที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เชน่ ความพอใจ ความไมพ่อใจ ซึ่งวัดได้จาก

แบบวัดเจตคติต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ด้าน คือ เจตคติท่ีมีต่อรายวิชา ความสนใจใน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรายวชิา การเห็นความส าคัญของรายวชิา และการนยิมชมชอบในรายวชิา 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ 

 ค าว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มาจากค าว่า Aptus ในภาษาลาติน บางคร้ังแปลค านี้ว่า 

ทัศนคติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของ

บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:321) 

ตัวแปรอสิระ 

เจคติท่ีมีต่อการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก 

ตัวแปรตาม 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ภาคปกต ิ
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 นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (อ้างถึงใน พิภพ วชังเงิน,2547:407) เจตคติ หมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนอง

ตอ่สิ่งเร้าอย่างไร 

 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2538:149) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งจะ

แสดงออกให้เห็นได้จากค าพูดหรือพฤติกรรมท่ีสะท้อนทัศนคตินั้น คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อย

แตกตา่งกัน ทัศนคติแมจ้ะเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม แต่เป็นสิ่งท่ีเป็นจริงเป็นจังส าหรับบุคคลท่ีมีทัศนคตินั้น บทบาทของ

ทัศนคติต่อพฤตกิรรมของคนมมีาก แทบจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

เล็กเร่ืองใหญ่ หรือเร่ืองส าคัญมากมายเพยีงใด 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548:68) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ

ในวัตถุ คน หรอืเหตุการณ์ ซึ่งจะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สกึของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรอืเป็นท่าทีหรือ

แนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได้ โดยมีความรู้สึกหรือ

ความเชื่อเป็นพืน้ฐาน ทัศนคตไิมใ่ชส่ิ่งเดียวกับค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคติเป็นความรู้สึก

ด้านอารมณ์ (พอใจหรือไม่พอใจ) แต่ท้ัง 2 อย่างมีความสัมพันธ์กัน ทัศนคติเป็นพลังอย่างหนึ่งท่ีมองไม่เห็น

เชน่เดียวกับสัญชาตญาณหรอืแรงจูงใจ แตเ่ป็นพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระท าบางอย่างท่ีสอดคล้องกับความรู้สึก

ของทัศนคต ิ

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโน้มเอียงท่ีจะแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถาบัน สถานการณ์ เร่ืองราว

ตา่ง ๆ ไปในทางใดทางหน่ึงอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไมช่อบ เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นดว้ย 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 

 ค าวา เจตคติตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มาจากค าวา Aptus ในภาษาลาตนิ บางครัง้แปลค านี้วา ทัศนคติ 

หรือทาทปีจจุบันค านีก้็ยังแพรหลายอยแูตมนีักวชิาการบัญญัติศัพทขึน้มาใหมคือเจตคติโดยมีความตองการใชศัพทให

ทันสมัยมากขึ้น (พิภพ วชังเงิน, 2547 : 403) โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติศัพทวา 

เจตคต ิหมายถงึ ทาทหีรือ ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 321) 

 นิพนธแจงเอี่ยม (อางถึงใน พิภพ วชังเงิน, 2547 : 407) กลาววา เจตคติหมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจของ

บุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะ

ตอบสนองตอ่สิ่งเร้าอย่างไร 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติหมายถึง ความคิดเห็น ความ เชื่อ และความรูสึกของบุคคลท่ีมี

อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโนมเอียงท่ีจะแสดงออกตอสิ่ง ตาง ๆ เชน บุคคล สถาบัน สถานการณเร่ืองราว 

ตาง ๆ ไปในทางใดทางหนึ่งอาจเปนไปในทาง สนับสนุนหรือคัดคาน คือ ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 

 มนุษยสัมพันธ์ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2525 : 402 )ได้หมายถึง

“ความสัมพันธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ” และในปี พ.ศ. 2538 

ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 628) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า“มนุษยสัมพันธ์” หมายถึงความสัมพันธ์ในทางสังคม

ระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationships) เป็นการอยู่ร่วมกันของ

มนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะหรือกลุ่ม โดยมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการ
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ของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มรวมไปถึงวธีิการจูงใจ และประสานความต้องการของบุคคลและกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืน

กันตามระบบท่ีสังคมตอ้งการ 

 อริสโตเตลิ (Aristotle) ได้อธิบายไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่

ร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นพวกมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การท่ีมนุษย์อยู่ ร่วมกั น ท าให้ พวกเขารู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็น

สัญชาตญาณของมนุษย ์ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ การท่ีมนุษยม์สีัมพันธ์กันมนุษยจ์ึงเป็นสัตวส์ังคม 

 เดวดิ เคยีท์ (David, Keith.1977) ได้ให้ความหมายของค าว่า มนุษยสัมพันธ์ ว่าเป็นกระบวนการจูงใจของบุคคล

อย่างมปีระสิทธิผล และมปีระสิทธิภาพ โดยมีความพอใจในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นท้ังศาสตร์

และศลิป์เพื่อใชใ้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดกีับบุคคล การยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือและการให้ความ

จงรักภักดี ในการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคล ต่อบุคคลตลอดจนองค์กรต่อองค์กรซึ่ง มนุษยสัมพันธ์ใน

ความหมายกลาง ๆ คือ การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนท่ีอยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเน้นแต่

ละศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ จะให้ความหมายของค าว่ามนุษยสัมพันธ์ แตกตา่งกันดังเชน่ 

 - ทางด้านจิตวิทยา ค าว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกต่อกันในสังคม เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง 

 - ทางด้านสังคมวิทยา ค าว่ามนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การท่ีคนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบและมีการตอบสนอง

ตอ่กันและกัน ซึ่งอาจเป็นท้ังความสัมพันธ์ในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้เช่น ความร่วมมือ การแข่งขัน การต่อต้าน การต่อสู้ 

เป็นต้น 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์หมายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจท่ีดีต่อ

กันความรักใคร่นับถือความจงรักภักดีและความร่วมมือกันซึ่งส่งผลทาให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี

ความสุขท่ีกลา่วว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์นั้นศาสตร์หมายถึงมีหลักการแนวคิดทฤษฎีองค์ความรู้ท่ีเป็น

ระบบเชื่อถอืได้และสามารถศกึษาหาความรู้ดังกลา่วได้ส่วนศิลป์หมายถึงการน าความรู้ท่ีเป็นศาสตร์มาประมวลใช้ให้

ผสมกลมกลนืกันในการตดิตอ่กับผู้อ่ืนอย่างมศีลิป์ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเร่ืองเฉพาะตัว 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 อัญฑิการ์ โรงสะอาด (2551:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบค าถามครูผู้สอน ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ศกึษาเจตคติของนสิิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบค าถามครูผู้สอนในชั้น เรียนภาษาอังกฤษ และศึกษา

สาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ชอบตอบความค าถามในช้ันเรียน รวมถึงการศกึษาปัจจัยท่ีช่วย กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในชั้น

เรียนเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เพื่อจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาและผู้สอนจะได้พัฒนาวิธีถามค าถาม ตัวค าถามกลุ่ม

ตัวอยา่งประกอบด้วยนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 คณะ 9 กลุ่ม รวม 225 คน เป็นชาย 68 คน และเป็นหญิง 157 

คน เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจ านวน 1 ชุด มีค าถามรวม 68 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิต

ประเมินตนเองว่ามีทักษะการอ่านดีท่ีสุด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ทักษะท่ีอ่อนท่ีสุดคือทักษะการพูด และมี

ความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับปานกลาง ในเร่ืองราวความคิดเห็นโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการตั้งค าถามใน

ชัน้เรียนน้ันสี่ล าดับแรกที่ผู้เรียนเห็นดว้ยมากที่สุดคอื ปฏสิัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนมีส่วนท่ีจะเสริมการเรียนรู้

ภาษา ผู้เรียนชอบค าถามท่ีสนุกขบขันช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและชอบค าถามท่ีแนะแนวข้อสอบและทบทวน

ประเด็นส าคัญ จากมุมมองของผู้เรียน ผู้เรียนไม่ตอบค าถามในชั้นเรียนเพราะตั้งตัวไม่ทันคิดศัพท์ไม่ออก และไม่รู้ว่า
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จะใช้โครงสร้างภาษาแบบใดจึงจะเหมาะสมถูกต้อง ท้ังมีอาการประหม่าเมื่อต้องตอบถามครูผู้สอน ส าหรับแนวทาง

แก้ไขปัญหาท่ีผู้เรียนเสนอแนะคือ อาจารย์ควรมท่ีาทีเป็นมติรเอาใจใส่ไม่เข้มงวด และให้ก าลังใจผู้เรียนและบรรยากาศ

การเรียนการสอนตอ้งไม่เครยีดและต้องการให้มเีพื่อนชว่ยกันคิด ท ากิจกรรมกลุ่มและตอบพร้อมกัน 

 ฐิติมา ปัตพี (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง เจตคติต่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อ

การเรียนวชิาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีใน 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการน าไปใช้โดยจ าแนกตาม    ตัวแปร เพศ ผลการเรียน 

อาชีพผู้ปกครองของนักเรียนและความคาดหวังในการเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นประชากรนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จ านวน 198 คน 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ จึงทดสอบรายคู่โดย

ใชว้ธีิการของ LSD มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.760 มีเจคติอยูใ่นระดับดีมาก 

 2. นักเรียนท่ีเพศตา่งกัน มเีจตคติต่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยส าคัญ

ทางสถิต ิเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านการน าไปใชแ้ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ส่วนด้าน

อื่น ๆ แตกตา่งกันอย่างไรไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ 

 3. นักเรียนท่ีผู้ปกครองมอีาชีพตา่งกัน มเีจตคติต่อการเรียนวชิาการเงินส่วนบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านเนื้อหาวิชา แตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นการน าไปใช้แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  

 จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับเจต

คติของนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลส ารวจเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก ท่ีมตีอ่การเรียนในรายวชิามนุษยสัมพันธ์ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประเภทของนักศึกษา จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 30 

รวม 52 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะท่ีเรียนในรายวิชา

มนุษยสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทของนักศกึษา จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ตอบแบบสอบถาม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ชาย 21 21 

หญิง 1 1 

รวม 22 22 

  

ประเภทของนักศึกษา จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ตอบแบบสอบถาม 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์   

ชาย 2 2 

หญิง 28 28 

รวม 30 30 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์พบวา่ จ านวนนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ มีจ านวนท้ังหมด 52 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 52 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เป็นชาย 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.7 เป็นหญงิ 28 คดิเป็นร้อยละ 93.3 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อย เป็นชาย 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95.5 เป็นหญงิ 1 คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3  แสดงคา่ระดับของเจตคติต่อรายวชิามนุษยสัมพันธ์ของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทันสมัยและมีประโยชน์ 4.50 0.598 ดีมาก 8 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพ 

ท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน 

4.64 0.492 ดีมาก 1 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.64 0.492 ดีมาก 2 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

4.64 0.492 ดีมาก 3 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เขา้กับสังคมและวัฒนธรรมได้ 

4.64 0.492 ดีมาก 4 

6. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวชิานี้ 4.27 0.631 ดีมาก 10 

7. ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวชิานี้ 4.64 0.581 ดีมาก 5 

8. ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้น าและการท างาน

ร่วมกับคนอื่น 

4.64 0.492 ดีมาก 6 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.41 0.590 ดีมาก 9 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.55 0.510 ดีมาก 7 

 รวม 4.55 0.530 ดีมาก  

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดับของเจตคติของนักศึกษาที่มตีอ่รายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม

อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.530 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.492 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้ เป็นวิชาท่ีส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.492 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และ

รายวิชานี้ช่วยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.492 มเีจคติอยูใ่นระดับดีมาก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงคา่ระดับของเจตคติต่อรายวชิามนุษยสัมพันธ์ของนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทันสมัยและมีประโยชน์ 4.20 0.847 ดีมาก 2 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพ 

ท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน 

4.33 0.884 ดีมาก 1 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.10 0.712 ดีมาก 5 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

4.07 0.785 ดีมาก 6 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เขา้กับสังคมและวัฒนธรรมได้ 

4.17 0.699 ด ี 3 

6. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวชิานี้ 3.70 0.988 ด ี 9 

7. ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวชิานี้ 3.67 0.844 ด ี 10 

8. ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้น าและการท างาน

ร่วมกับคนอื่น 

4.00 0.788 ด ี 8 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.03 0.765 ด ี 7 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.13 0.860 ด ี 4 

 รวม 4.04 0.817 ด ี  

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม

อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.817 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.884 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้เป็นวิชาท่ีทันสมัยและมี

ประโยชน ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.847 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชานี้

เป็นวิชาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.699 มเีจคติอยูใ่นระดับดี ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5  แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทันสมัยและมีประโยชน์ 4.33 0.760 ดีมาก 2 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพ 

ท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน 

4.46 0.753 ดีมาก 1 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.33 0.678 ดีมาก 3 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

4.31 0.729 ดีมาก 6 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมได้ 

4.37 0.658 ดีมาก 4 

6. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมในรายวชิานี้ 3.94 0.895 ด ี 10 

7. ข้าพเจ้าชอบสื่อการสอนในรายวชิานี้ 4.08 0.882 ด ี 9 

8. ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาภาวะผู้น าและการท างาน

ร่วมกับคนอื่น 

4.27 0.744 ดีมาก 7 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.19 0.715 ด ี 8 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.31 0.755 ดีมาก 5 

 รวม 4.25 0.756 ดีมาก  

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดับของเจตคติของนักศึกษาที่มตีอ่รายวิชามนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม

อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.756 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพท้ังภายนอก/ภายใน ให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 

มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.753 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้เป็นวิชาท่ีทันสมัยและมี

ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.760 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชานี้

เป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 มเีจคติอยู่ใน

ระดับดีมาก ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

สถานที่ / เหตุผลในการใช ้ จ านวน 

1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ โดยน าศาสตร์และศิลปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้

พัฒนาตนเองได้ในชวีติประจ าวัน เช่น การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการน าเสนอ

งาน รวมถึงเร่ืองการท าความเคารพ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น 

12 

2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้เป็น

อย่างด ี

7 

3. อาจารย์ให้ค าปรึกษา ให้ค าติชม ให้ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีและง่าย

ขึน้ 

5 

4. การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยดี น่านับถือมีจิต

วญิญาณในการสอน 

5 

5. รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลา

เรียน สามารถสง่งานยอ้นหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น 

5 

6. เนื้อหาน่าสนใจ มเีนื้อหาสาระเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีวิตประจ าวันและอนาคต 3 

7. อาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ท้ังในดา้นประสบการณ์ตรงและเนื้อหา 9 

8. มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา บทบาทสมมุติการ

น าเสนอหนา้ชัน้เรียน การซักถาม เป็นต้น ท าให้ไม่รู้สึกง่วงนอน ไม่น่าเบ่ือ มีความกระตือรือร้น

ในการเรียนและมคีวามมั่นใจในตนเองย่ิงขึ้น 

3 

9. ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดใีนระหว่างเพื่อน ๆ ในกลุ่ม

และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3 

รวม 52 

 

 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ ดังนี้  

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ โดยน าศาสตร์และศิลปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้พัฒนาตนเองได้ใน

ชวีติประจ าวัน เชน่ การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการน าเสนองาน รวมถึงเร่ืองการท าความเคารพ สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น (ความถี่ 12) มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา 

บทบาทสมมุต ิ การน าเสนอหนา้ชัน้เรียน การซักถาม เป็นตน้ ท าให้ไม่รู้สึกง่วงนอน ไม่น่าเบ่ือ มีความกระตือรือร้นในการ

เรียนและมคีวามมั่นใจในตนเองยิ่งขึน้ (ความถี่ 9) สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้

แก่ผู้เรียนได้เป็นอยา่งดี (ความถี่ 7) อาจารยใ์ห้ค าปรึกษา ให้ค าตชิม  ให้ตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดี

และง่ายขึน้ (ความถี่ 5) การวางตัวของอาจารยผ์ู้สอนเป็นกันเอง มมีนุษยสัมพันธ์ มอีัธยาศัยดี นา่นับถือ  มีจิตวิญญาณใน

การสอน (ความถี่ 5) รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลาเรียน 

สามารถส่งงานย้อนหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น (ความถี่ 5) เนื้อหาน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระเป็น

ประโยชนต์อ่การด ารงชวีติประจ าวันและอนาคต (ความถี่ 3) อาจารยส์ามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในด้าน

ประสบการณ์ตรงและเนื้อหา (ความถี่ 3) ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดีในระหว่าง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ความถี่ 3)  
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ืองการส ารวจเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการ

เรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชามนุษย

สัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.756 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับ ฐิติมา ปัตพี (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง เจตคติต่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.760 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก ท้ังนี้เพราะว่า รายวิชานี้จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนยก์ลาง โดยมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมทัีกษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  มกีารปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย 

มกีารจัดกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ มีทักษะ และประสบการณ์เพื่อท่ีจะเป็นการฝึกพฤติกรรมในการท างาน

ร่วมกัน หรืออยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข สอดคล้องกันกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2537:72) ให้

ความหมายไว้เป็น 2 ค า คือการสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่นักเรียน และการเรียนการสอนมี

ความหมายกว้างกว่าการสอน หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรม

ระหว่างสอน การทดสอบ เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่รายวชิานี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้ โดยน าศาสตร์และศลิปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ไปใช้พัฒนาตนเองได้

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการน าเสนองาน รวมถึงเร่ืองการท าความเคารพ

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น 

 2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้เป็นอยา่งดี 

 3. อาจารย์ให้ค าปรึกษา ให้ค าตชิม ให้ตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดแีละง่ายขึ้น 

 4. การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มมีนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยด ีน่านับถือ มีจิตวิญญาณในการสอน 

 5. รู้สกึไมเ่ครยีดในขณะเรียน อาจารยเ์ข้าใจความรู้สกึของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลาเรียน สามารถส่ง

งานยอ้นหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น 

 6. เนื้อหาน่าสนใจ มเีนื้อหาสาระเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีวิตประจ าวันและอนาคต 

 7. อาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ท้ังในดา้นประสบการณ์ตรงและเนื้อหา 

 8. มกีารสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรม เกมส์ กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ การน าเสนอหน้าชั้น

เรียน การซักถาม เป็นต้น ท าให้ไม่รู้สกึง่วงนอน ไมน่า่เบ่ือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีความมั่นใจในตนเอง

ยิ่งขึน้ 

 9. ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดีในระหว่างเพื่อน ๆ ในกลุ่มและ ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนใน

รายวชิามนุษยสัมพันธ์ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็น

ต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องตา่ง ๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึน้ 

เอกสารอ้างอิง 

ฐิตมิา ปัตพี. (2551). เจตคตติ่อการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปีที ่1 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี. 

นิพนธแจงเอี่ยม (อางถึงใน พิภพ วชังเงิน, 2547). พฤตกิรรมองคการ. กรุงเทพฯ : อักษรพทิยา. 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2552). เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียนวิชาการเมืองการ

ปกครองของไทย ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน. 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก.2561: สบืค้นจาก https://tak.rmutl.ac.th/ (2561, 3 กันยายน) 
มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน.2561:สืบค้นจากhttp://www.seal2thai.org/sara/sara014.htm 

(2561, 9 กันยายน) 

พจนพร ถนอมวุฒิศักดิ์. (2543). การศกึษาความพงึพอใจของนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2542). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

พิสิษฐ์  ศิริรักษ์ (2540). มนุษยสัมพันธ์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ในการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

ให้บริการของส านักวิทยบริการ. 

สุนีรัตน์  สุรีย์พงษ์. (2554). การส ารวจเจตคติของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีต่อการเรียนในรายวิชา

มนุษยสัมพันธ์.  

อัญฑกิาร์ โรงสะอาด. (2551). การศึกษาเจตคตขิองนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี. เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนมนุษยสัมพันธ์. (มปป.:52). 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

783 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มและความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

เรื่อง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ส าหรับนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

Construction of learning activity package in STEM and misconception of 

electric current from the acid of fruits for senior high school students 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร1 ละลติา  ธิอินโต1 และจุฑามาส สุขแยง2* 

Panupat  Chaiworn1, Lalita Tiinto1 and Jutamas Sookyang2* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม  เร่ือง 

กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม ้ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 2) หาประเด็นด้านความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอภัยอริยศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษา เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตพิื้นฐานและการทดสอบที 

 ผลการวจิัยปรากฏดังนี ้

 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82/85 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 2) นักเรียนมคีวามเข้าใจคลาดเคลื่อน ในหัวขอ้การอธิบายชนดิของเซลล์ไฟฟ้า สูงท่ีสุดคิดเป็น 47.62 % 

 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.85 จากคะแนนเต็ม 3 

ค าส าคัญ: สะเต็ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน กระแสไฟฟา้ 
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Abstract 

 The research purposes were to 1) construct and study the result of using learning activity package in 

STEM on electric current from the acid of fruits for senior high school students, 2) find the misconception in 

learning by using learning activity package in STEM on electric current from the acid of fruit for senior high 

school students, 3) investigate their satisfaction on learning activity by using learning activity package in STEM 

on electric current from the acid of fruit. 

 The sample were 21 students who studying in the eleventh grade in the second semester of the 

academic year 2017, Apaiariyasuksa school, Chiang Mai, obtained through the purposive sampling technique. 

The instruments consist of 1) lesson plans of active learning activity of STEM education on electric current from 

the acid of fruits, 2) the achievement test 3) the satisfaction questionnaire. The data of this study were analyzed 

by using mean, standard deviation and t-test.  

 The result of this research were as follows: 

 1) The effective of lesson plans was 82/85 that higher than criterion. Learning achievement of students 

after learning was higher than before learning at the .05 level of significance.  

 2) The highest point of misconception was 47.62% in topic type of electric cell 

 3) The students were satisfied learning activity package in the high level average score was 2.85 from 3. 

Keywords: STEM, Learning activity package, Misconception, Electric Current  

บทน า 

 ปัจจุบันมนุษยต์อ้งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ของโลก ท้ังด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

เพื่อสร้างชีวิตให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตและเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปส าหรับแนวทาง

การศึกษาที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน และโลกอนาคตที่ตา่งประเทศก าลังให้ความสนใจนัน้ คือ การศึกษาที่เกี่ยวพัน

กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การศึกษาประเภทนี้ล้วนเป็นการช่วย

พัฒนาคนในอนาคต ท าให้คนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการเรียนแบบท่องจ าไปสู่การลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ

เรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ และเป็นท่ีมาของค าว่า “สะเต็มศึกษา” ท่ีก าลังอยู่ในความสนใจของนักการศึกษาทุกวันนี้ “สะเต็ม

ศึกษา” STEM Education สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็น

ประโยชนต์อ่การด าเนินชวีติและประกอบอาชพีในอนาคต เพราะจะท าให้มนุษยค์ิดอยา่งมีเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้

เป็นอย่างดี จึงมีความพยายามน าการเรียนรู้ลักษณะนี้มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการ (กรม

วิชาการ, 2546) ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมท้ังการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี

เป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหมไ่ด้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในศตวรรษท่ี 21 การจัดการแบบสะเต็มศึกษา สามารถพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการ โดยสอดแทรกเข้าไปใน

ขั้นตอนการสอนซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมท้ังเกิดความคิดสร้างสรรค์ (สุพรรณี 

ชาญประเสริฐ, 2557) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน โดยหวังวา่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

785 

ข้ามกลุ่มสาระวชิา ระหว่างศาสตร์สาขาตา่ง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย

น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจน วิธีการสอนของแต่ละสาขามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุก

แขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ (สิรินรา กิจเกื้อกูล, 2558) ในสถานการณ์โลก

ปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้น 

ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานท้ังสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วน ๆ นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 STEM Education โดยวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามา

ผสมผสานกันอย่างลงตัวกล่าวคือ วิทยาศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะให้

อาจารย์ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ ( Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรม

การสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาแต่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับมัธยมศกึษาหรือมหาวทิยาลัยเพราะท าให้ผู้เรียนเบ่ือหนา่ยและไม่สนใจแต่

การสอนวทิยาศาสตร์ใน STEM Education จะท าให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นรู้สึกท้าทายและเกิดความมั่นใจ

ในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นสูงขึ้นและประสบความส าเร็จในการเรียน

ซึ่ง เทคโนโลยี เป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่าง  ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ (สุรยศ 

ทรัพย์ประกอบ และคณะ, 2556) เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการการท างานทาง

เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะดังนั้นเทคโนโลยีจึง

มไิด้หมายถึงคอมพวิเตอร์หรือ ICI ตามท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจ  และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวชิาท่ีวา่ด้วยการคิดสร้างสรรค์

พัฒนานวัตกรรมตา่ง ๆ ให้กับนิสตินักศกึษาโดยใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคนส่วนใหญ่

มักเข้าใจว่าเป็นวิชาท่ีสามารถเรียนได้แต่จากการศึกษาพบว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน ส่วน

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมิได้หมายถึงการนับจ านวนเท่านั้นแต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นท่ีส าคัญประการแรกคือ 

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบการจ าแนก/จัดกลุ่มการจัดแบบรูป

และการบอกรูปร่างและคุณสมบัตปิระการท่ีสองภาษาคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจ

ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม  เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 2. เพื่อหาประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง 

กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม ้ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม้ 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติ 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 21 คน ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในวิชาฟิสิกส์ เร่ือง กระแสไฟฟ้า การวิจัยได้

ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง วัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน จากนั้นได้ด าเนินการออกแบบจัดการเรียน
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การสอนตามรูปแบบ ท าการสอนและวัดผลประเมินผล ตามขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้

ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ขั้นตอน

ดังนี้ 1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้  จ านวน 25 

ข้อ ก่อนการทดลอง (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2544)  2) ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้คู่กับชุดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จ านวน 

4 แผน ท าการสอนในช่ัวโมงเรียนปกติ 8 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน (ชัยยงค์ พรมหมวงค์, 2532) 3) ให้นักเรียนกลุ่ม

ตัวอยา่งท าแบบทดสอบวัดประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟา้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 จ านวน 25 ข้อ หลังการทดลอง 4) น า

คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบโดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไมเ่ป็นอิสระต่อ

กัน (t-test Dependent) 5) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะ

เต็มศึกษา ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม ้

จ านวน 10 ข้อ (ศลใจ วิบูลกิจ, 2534) 

 วเิคราะห์ข้อมูลจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน หา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ (ประชุม พลเมืองดี , 2548) 

นอกจากนี้ผู้วิจัยพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนของแบบวัดความเข้าใจของนักเรียนรายข้อแยกตามกลุ่มของ

เนื้อหาในการทดสอบวัดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยใชส้ถิตวิเิคราะห์ขอ้มูล (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่ายของข้อสอบ เปอร์เซ็นความเข้าใจ

คลาดเคลื่อน และค่า IOC เป็นต้น 

ผลการศึกษา 

 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ วิชา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (เผชิญ กิจระการ, 2544) ซึ่งการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ย 21 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1.34 คิดเป็นร้อยละ 84 มรีายละเอยีดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ือง กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม ้ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

ชื่อวิชา คะแนนเต็ม 
 

S.D 
คะแนนเฉลี่ย

คิดเปน็ร้อยละ 

 

วทิยาศาสตร์ 

E1 25 20.43 0.81 82 

E2 25 17 1.34 85 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 82/85 

เทคโนโลยี E1 25 20.52 1.29 82 

วศิวกรรมศาสตร์ E1 25 21.33 1.46 85 

คณิตศาสตร์ E1 25 22.24 0.89 82 

 จากตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

82/85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนกิจกกรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสามารถ

น าไปใชใ้นการสอนได้จริง และนอกจากนี้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เร่ืองกระแสไฟฟา้จากกรดผลไม้  ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 คน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เร่ือง กระแสไฟฟ้าจากกรด

ผลไม้ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

การทดสอบ 
 

S.D t 

ก่อนเรียน 9.43 1.91 
29.36 

หลังเรียน 17 1.34 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากสมมติฐานทางสถิติคือ  : คะแนนก่อนและหลังเรียนเท่ากัน  : = และ : คะแนนหลัง

เรียนมากกว่าก่อนเรียน  :  >  ซึ่งจากตารางท่ี 2 ค่า t ท่ีค านวณได้เท่ากับ 29.36 มากกวา่ค่าวิกฤต ดังนั้น

จึง ปฏเิสธ   ยอมรับ  หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05  

 นอกจากนี้ผลร้อยละการตอบของนักเรียนแยกตามข้อในแต่ละกลุ่มความเข้าใจและประเด็นความเข้าใจ

คลาดเคลื่อน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ผลร้อยละการตอบของนักเรียนแยกตามข้อในแต่ละกลุ่ม

ความเข้าใจ  
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ตารางที่ 3 ร้อยละความเข้าใจของนักเรียนรายข้อแยกตามกลุม่ของเนื้อหาในการทดสอบวัดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

หัวข้อในการทดสอบ ประเด็น 
ร้อยละความเขา้ใจของนักเรยีน 

เข้าใจถูก (%) เข้าใจคลาดเคลื่อน (%) 

1. เข้าใจในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแตล่ะเซลล์ประเภทตา่ง ๆ 1 71.43 28.57 

2 52.38 47.62 

3 76.19 23.81 

2. เข้าใจในหลักการการท างานของเซลล์ไฟฟ้า 
4 85.71 14.29 

5 66.67 33.33 

3. สามารถอธิบายชนดิของเซลล์ไฟฟ้าได้ 6 57.14 42.86 

7 47.62 52.38 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกตามเนื้อหาจะเห็นว่า

ในหัวขอ้ความสามารถอธิบายชนดิของเซลล์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดเป็น 47.62 %  ซึ่งสูง

กว่าหัวข้อความเข้าใจในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 33.33 % และหัวข้อหลักความเข้าใจในหลักการการท างานของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนเท่ากับ 23.81 %  ในการวิเคราะห์หัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีนักเรียนใช้อธิบายใน

การตอบค าถามโดยแบ่งเป็นประเด็นในการพิจารณาออกเป็น 7 ประเด็นย่อย ได้แก่ หัวข้อการอธิบายชนิดของ

เซลล์ไฟฟ้า 3 ประเด็น หัวข้อหลักการท างานของเซลล์ไฟฟ้า 2 ประเด็น และ หัวข้อการอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า 2 

ประเด็น ในแต่ละประเด็นย่อยของความเข้าใจนัน้ แสดงได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงประเด็นความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ประเด็นท่ี 1, 2, 3 เข้าใจการตอ่

เซลล์ไฟฟ้าแตล่ะเซลล์ประเภทตา่ง ๆ ประเด็นท่ี 4, 5 เข้าใจหลกัการการท างานของเซลลไ์ฟฟา้ และประเด็นท่ี 6, 7 

อธิบายชนดิของเซลล์ไฟฟ้าได ้
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 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

วชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ือง กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม้ 

รายการประเมิน  ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนพอใจกับวธีิการแบ่งกลุม่คละความสามารถ 3.00 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจที่จะชว่ยเหลอืกันในการเรียนรู้ภายในทมี 3.00 มากที่สุด 

3. นักเรียนพอใจที่มีสว่นร่วมการวางแผนการท างานของทีม 3.00 มากที่สุด 

4. นักเรียนพอใจที่ได้ปฏบัิตงิานดว้ยตนเอง 2.62 มาก 

5. นักเรียนพอใจที่นักเรียนแต่ละคนให้ความร่วมมอืเพื่อความส าเร็จของทีม 2.75 มาก 

6. นักเรียนพอใจท่ีได้ฝึกปฏบัิตแิละค้นหาค าตอบในทีม 2.75 มาก 

7. นักเรียนพอใจที่มีการประเมินผลงานและปรับปรุงผลงาน 2.88 มาก 

8. นักเรียนพอใจในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา 2.62 มาก 

9. นักเรียนพอใจที่จะท ากิจกรรมและท าแบบทดสอบอย่างเต็มความสามารถ 2.88 มาก 

10. นักเรียนพอใจที่จะมสี่วนช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 3.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.85 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 จากคะแนนเต็ม 3 เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ นักเรียนพอใจกับวิธีการแบ่งกลุ่ม

คณะความสามารถ นักเรียนพอใจที่ได้ช่วยเหลอืกันในการเรียนรู้ภายในทมี นักเรียนพอใจที่มีสว่นร่วมการวางแผนการ

ท างานของทีม และนักเรียนพอใจท่ีจะมีส่วนช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนท่ีมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ข้อ และเมื่อประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนมี

ความพึงพอใจท่ีจะช่วยให้ทีมประสบความส าเร็จ ได้ฝึกปฏิบัติ และค้นหาค าตอบเป็นทีม มีส่วนร่วมวางแผนในการ

ท างานของทีม และไมช่อบวธีิการแบ่งกลุม่คละความสามารถและไมช่อบการก าหนดเวลา เพราะรู้สึกกดดันต่อการท า

กิจกรรมและนักเรียนมคีวามพงึพอใจกับสมาชิกทุกคนในทีมมนี้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มคีวามสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากการวจิัยและศกึษาข้างตน้ พบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ืองกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82/85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ืองกระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม ้

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้นนักเรียนมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้จากการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง กระแสไฟฟา้จากกรดผลไม้ ของนักเรียน
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ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย ในหัวข้อการอธิบายชนิดของเซลล์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดเป็น 

47.62 %  ซึ่งสงูกว่าหัวข้อการต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 33.33 % และหัวข้อหลักการท างานของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนเท่ากับ 

23.81 %  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ืองกระแสไฟฟา้จากกรดผลไม ้โดยรวมอยูใ่นระดับความพึง

พอใจมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 จากคะแนนเต็ม 5 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยเร่ืองการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มและความเข้าใจคลาดเคลื่อน เร่ือง กระแสไฟฟ้าจาก

กรดผลไม้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณการ

สนับสนุนของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุนทุนวจิัยในครัง้นี้ 
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ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  

Results of the Using of Collaborative Learning Activities via Social Media on Learning 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวจิัยพบวา่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ สื่อสังคมออนไลน ์

                                                 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province, 42000. 
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to develop Collaborative Learning Activities by Social Media in the 

topic of Educational Innovation Design and Development 2) to study the learning achievement which learned 

from Collaborative Learning Activities by Social Media in the topic of Educational Innovation Design and 

Development. The sample groups of this research were 44 undergraduate students from a 

cluster random sampling. The instruments used in the study, included the quality assessment form, and the 

learning achievement test. The data were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation, and t-test 

Dependent. Research findings showed that 1) the quality of Collaborative Learning Activities by Social Media in 

the topic of Educational Innovation Design and Development achieved the highest ratings, and 2) Subsequent to 

the treatment, post-test scores were significantly higher than the pre-test scores (p< 0.01). 

Keyword: collaborative learning activities, social media 

บทน า 

 การศึกษายุคใหม่ (Next generation education) ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้เองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้

ใหม ่ตอ่ยอดความรู้เดิม คิดและประยุกตใ์ชค้วามรู้ให้เกิดประโยชนไ์ด้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ ์จึงตอ้ง

น าหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ท่ีตรงความสนใจของเยาวชนยุคใหม่ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดิจิทัล (Digital native) เข้ามา

ใชใ้นการจัดการศึกษา (ยนื ภูว่รวรรณ, 2559) สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นการน าเคร่ืองมอืท่ีให้บริการสร้าง

เครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปัน

ข้อมูล ตามประโยชน ์กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซึ่งกันและกัน เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมาก

จนกลายเป็นวัฒนธรรมสว่นหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลา

และทุกสถานท่ีเมื่อต้องการ (ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, 2559) นอกจากนี้ จากจุดมุ่งหมายของการศึกษา 4.0 ท่ีเน้น

การสร้างนวัตกรรมจากทีมท่ีสนใจร่วมกัน สร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคล และจากการรวมตัวของคนท่ีมี

แรงผลักดันเป็นทีม (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2559) การน าเทคนิคการเรียนแบบร่วมมอืเข้ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านสื่อ

สังคมออนไลนจ์ึงเป็นการช่วยสง่เสริม และแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา  

 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง 

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มี

ขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
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  1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 กลุ่ม รวม 220 คน 

  2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนจากท้ังหมด 

5 ห้องเรียน ได้นักศกึษา Sec. LG 03 จ านวน 44 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่  

  1) แบบประเมินคุณภาพ ส าหรับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง

ครอบคลุม และด้านความเป็นประโยชน์ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ และมขี้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้เสนอแนะ 

  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เป็นแบบทดสอบปรนัยเลอืกตอบ 5 ตัวเลอืก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย

อยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 

0.92 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังน้ี มีรายละเอยีดการด าเนนิการ ดังนี้ 

  1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ และการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา     

  2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบ เคร่ืองมือ และ

วธีิการวัดและประเมินผล โดยเลอืกใช้ทรัพยากรเครอืขา่ยให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน  

  3) เสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ และน าข้อเสนอแนะท่ี

ได้รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปทดลองใชต้อ่ไป 

  4) ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

แผนการวิจัย ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชั่วโมง ไม่รวมการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มขีั้นตอนดังน้ี 

   (1) น าแบบทดสอบก่อนเรียนไปท าการทดสอบล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ 

   (2) ด าเนนิกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา โดย ผู้วิจัยแนะน าวัตถุประสงค์ วิธีการเรียน ให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน  โดยให้กลุ่ม
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ตัวอยา่งเรียนตามขัน้ตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระนอกชั้นเรียน และก าหนดแผนการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นตาม

ตารางนัดหมายในสื่อสังคมออนไลน์ 

   (3) ให้กลุ่มตัวอยา่งท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อน าผลไปวเิคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมทดสอบทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากแบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าผลท่ีได้มาจัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่ออธิบายความหมายและแสดงผล

ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด โดยสถิตท่ีิใชว้เิคราะห์ มดีังนี้ 

  1. สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  2. สถิตท่ีิใชเ้ปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ย ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยใช้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ 

Facebook โดยสร้างกลุ่มขึ้นใหม่ ชื่อ “นวัตกรรม LM 04 2/60” ประเภทกลุ่มเป็นกลุ่มการศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด 

(อนุญาตเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นท่ีสามารถร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้) จากนั้นเพิ่มผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้า

เป็นสมาชกิกลุ่ม ทัง้นี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่  

  1) ขั้นเตรียม โดยผู้วิจัยโพสต์ (Post) ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การแจ้ง

ก าหนดการ และการนัดหมายผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังก าหนดข้อตกลงในการเรียนร่วมกัน บน

กระดานขา่ว (Wall) ของกลุม่การเรียนท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้  

  2) ขั้นสอน ผู้วิจัยโพสต์เนื้อหาการเรียนรู้ในรูปของไฟล์น าเสนอ (.ppt/.pdf) และภาพนิ่ง (.jpeg) เพื่อ

อธิบายเนื้อหาบทเรียน รวมท้ังแนบลิงค ์(Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียน ท้ังนี้  ผู้วิจัยแจ้งให้มีการติดต่อกันระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านทางห้องสนทนา 

(Chat/Inbox) เพื่อใช้ในการตอบข้อซักถาม การขอค าอธิบายเพิ่มเติม และแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง

กระบวนการเรียน 

  3) ขั้นท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้ผู้เรียนจับคู่คนท่ีมีความสนใจร่วมกัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม

การโพสต์ประเด็นหัวข้อการสร้างนวัตกรรมท่ีสนใจ จากนั้นด าเนินการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และท ากิจกรรมร่วมกัน

ตามท่ีผู้วจิัยก าหนด โดยต้องผ่านการแลกเปลี่ยนขอ้มูล แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนกระดาน

ข่าว หรือห้องสนทนา 

  4) ขั้นตรวจสอบผลงาน เป็นขั้นตอนการประเมินผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ

กิจกรรมย่อย โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนพิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่ม และของสมาชิกในชั้นเรียน จากนั้นให้ความเห็น

ตอ่ช้ินงานผ่านการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืการกดแสดงความรู้สกึ (Like) 

  5) ขั้นสรุปบทเรียน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปกิจกรรม เนื้อหาความรู้ท่ีได้รับ เพื่อใช้ในการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิต่อไป  

 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาตาม
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ประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ด้านความเป็นไปได้ มี

ความคิดเห็นระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ด้านความถูกต้องครอบคลุม มีความคิดเห็นระดับ มาก มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และด้านความเป็นประโยชน์ มคีวามคิดเห็นระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06  

 
  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งการท ากิจกรรมร่วมกันตามหัวข้อท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยา่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืขั้นตรวจสอบผลงาน 

 

 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนดว้ยสื่อสังคมออนไลน ์ 

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนของผู้เรียนท่ี

เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการเรียน (X = 24.75) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียน (X = 13.09) 
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และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่าน  

สื่อสังคมออนไลน ์

กลุ่มตัวอยา่ง จ านวนคน 

(N) 

คะแนนเฉลี่ย 

(X) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

t-test p-values 

ก่อนการทดลอง 44 13.09 4.13 38.68** 0.00 

หลังการทดลอง 44 24.75 3.17   

**มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบของทรัพยากรเครือข่ายท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตามทฤษฎี หลักการ มีการพัฒนากิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้

ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ ADDIE model ท าให้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ 

มาก จากนั้นจึงน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ท้ังน้ี การน าเฟซบุก๊มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2558) เร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการใช้ 

Facebook ในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความ

คิดเห็นต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการใช้ Facebook ติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนท าให้เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้สอนมากขึ้น การเรียนโดย  Facebook ท าให้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนนสิิต น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานผ่าน Facebook ไปใช้ในการปรับปรุงผลงาน

ของตนเองให้ดีขึ้น และการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยในการเสนอแนะงานท าให้ลดเวลาในน าเสนองานในชั้นเรียน

ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นสอดคล้องกับแนวความคิดของ กานดา (รุณนะพงศา)สายแก้ว และคนอื่น ๆ (2554, 

อา้งถึงใน ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556) ซึ่งกล่าวถึงการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใชเ้ฟซบุก๊ มาใช้

จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ 1) โพสต์ขอ้ความลงในกระดานข่าว (Wall) ของกลุม่ 2) โพสต์รูปภาพและ

วิดีโอท่ีอัปโหลดโดยสมาชิก ซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับการน าเสนอข้อมูลในรูปของสื่อประสม (Multimedia) 3) ตั้ง

ค าถามและสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น (Poll) ให้ผู้เรียนเพิ่มเตมิตัวเลอืกข้ออื่น ๆ และ 4) ใชง้านเอกสารของเฟซบุก๊ 

 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร ศรีสุข (2558) ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ เพื่อสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และงานวิจัยของ 

กฤษกนก วรรณวีระ และสุรพล บุญลือ (2558) ท่ีได้ท าการศึกษา เร่ือง การสร้างชุมชน นักปฏิบัติการบนเครือข่าย

สังคมเพื่อการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี พบว่า นักปฏิบัติการใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ี

ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ บุญสอน (2554) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนว
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม เร่ือง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวจิัย พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตอ้งเน้นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใน

การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนต้องการมสี่วนร่วมในการเรียน เนื่องจากเป็นการเรียนท่ีผู้เรียนต้องน าตนเอง 

 2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ และในเนื้อหาเร่ืองอื่น ๆ 

 3. ควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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ปัญหาและแนวทางการเตรียมทมีนักกีฬาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก 

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก ครั้งที่ 35 

Problems and solutions to prepare athlete teams of RMUTL, Tak to compete 

in qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition. 

แจ่มใส จันทร์กลาง1* บุณฑริก รอดบ ารุง1 และธวัชชัย ปัญญาติ๊บ1 

Chamsai  Chanklang1*, Boondarick  Roadbumrung1 and Tawatchai  Panyatip1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหา แนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนาตาก ในการ

แข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  รอบคัดเลือก คร้ังท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก ประชากรท่ีใช้ใน

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักกีฬา และผู้ฝึกสอน จ านวน 143 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 ด้าน คือ 

ด้านบุคลากร ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา ด้านการฝึกซ้อม และด้านสวัสดิการ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตาก ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก คร้ังท่ี 35 ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 

พบว่าปัญหาในด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบางชนิดกีฬายังขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่

ท่ัวถึง ระยะเวลาการคัดเลือกตัวน้อย  การทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่มี ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 

รวมท้ังด้านการฝึกซ้อม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานท่ีไม่เพียงพอต่อชนิดกีฬา อีกท้ัง นักกีฬามี

ภารกิจทางด้านการศึกษา ท าให้การฝึกซ้อมไม่ต่อเนื่อง ส่วนด้านสวัสดิการ มีระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

เนื่องจากทางมหาวทิยาลัยไมม่นีโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดกิารให้กับนักกีฬาที่ท าชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย 

ค าส าคัญ: ปัญหา  แนวทางการเตรียมทีม  กีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

                                                 
1 สาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปสาตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Physical education and Recreation Department, Faculty of Business and Liberal Art Rajamangala University of Technology Lanna Tak. 63000 

*Corresponding author : chanklangchamsai@gmail.com 
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Abstract 

 This research aimed to study problems and solutions in athlete team preparation of RMUTL, Tak to 

compete in qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition at Pitsanulok campus. The populations in the 

research were 143 athletes and coaches altogether. The questionnaire was divided into 5 categories; staff, 

athlete qualifying, place and sport instruments, training, and support. The data obtained was analyzed by 

percentages, mean, and standard deviation. 

 The result shows that the factors effecting to athlete team preparation of RMUTL, Tak in qualified rounds 

of the 35th RMUTL athlete competition were that the problem of staff was at medium level due to lacking of 

skillful trainers who specialized in some kinds of sport. The problem of athletes was at high level because the 

public relation was not widely spread to them, the qualifying period was limited and there was no a physical 

check. The problems of training, place and sport instruments were found at medium level because there were 

not enough practice places and the athletes had to study at the same time, so they could not practice regularly. 

Moreover, the problem of support was in medium level as a result of the university did not have clear policies 

about supporting successful athletes who brought reputation to the university. 

Keywords: problems, athlete team preparation, Athletes of Rajamangala University of Technology Lanna Tak, 

Sports Technology Rajamangala University of Technology Lanna 35th 

Keywords: problems, solutions in athlete team, qualified rounds of the 35th RMUTL athlete competition 

บทน า 

 กีฬานอกจากจะมีความส าคัญช่วยพัฒนาการในตัวบุคคลแล้วยังมีความส าคัญต่อประเทศชาติท่ีก าลังพัฒนา 

เช่น คุณภาพของประชากร เป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศชาติจะพัฒนาได้จะต้องอาศัย

ประชากรในชาติท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ดังท่ี ปรีดา รอดโพธ์ิทอง (2525) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของ

ประชากรดว้ยสุขภาพพลานามัยนั้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมแล้ว ยังมีความส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าประชากรมีร่างกายอ่อนแอ ขี้โรค เจ็บป่วยเสมอ ก็จะเป็นสาเหตุ

หนึ่งท่ีท าให้ผลผลิตอยู่ในระดับต่ า การศึกษาก็ไมส่ามารถจะเลา่เรียนได้เต็มท่ี ท้ังน้ีเพราะสุขภาพอนามัยมีส่วนสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับการศึกษามาก ฉะนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาคนก่อนเพื่อให้ประชากรมี

คุณภาพและสุขภาพท่ีด ี

 จุดมุ่งหมายของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ในทุก ๆ คร้ัง มี

นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศกึษาท้ัง 6 เขตพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นท่ีเชยีงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขตพื้นท่ี

นา่น เขตพื้นท่ีตาก เขตพื้นท่ีพิษณุโลก และภาคพายัพ ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติ ได้สนใจในการเล่นกีฬาและออก

ก าลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาท้ังภายใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ

เป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 

 ดังนั้น แนวทางในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา  มทร.ล้านนา ตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก คร้ังท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก จึงต้องมีวิธีเตรียมความ

พร้อมของนักกีฬาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 ทางมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ก็พบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่นกัน ท่ีผ่านมาพบว่าปัญหาใน

การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาก็ยังไม่มีการแก้ไขอยา่งจริงจัง และการพัฒนาด้านการเตรียมทีมอาจจะยังท าได้ไม่

ต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจมาจากรูปแบบการเตรียมทีมยังใช้แบบเดิมไม่ค่อยมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักการพัฒนา

ศักยภาพของแต่ละชนิดกีฬา ให้ทันยุคสมัยท่ีมีการแข่งขันท้ังในด้านแบบฝึกนักกีฬาและวิทยาการด้านการกีฬามา

พัฒนาเตรียมทีมให้ดีขึ้น ซึ่งในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬายังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ อาทิเช่น ด้าน

สถานท่ีฝึกซ้อมและอุปกรณ ์ด้านเวลา ด้านสวัสดิการ นับวา่เป็นปัญหาในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาท่ีมีผลต่อ

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการแขง่ขันของนักกีฬา 

 ในฐานะที่คณะผู้วิจัย เป็นอาจารย์และผู้ฝึกสอนกฬีาของมทร.ลา้นนา ตาก จึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัญหา

และแนวทางที่ส่งผลกระทบตอ่การเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก อันจะเป็นประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูล

ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้บริหาร ได้รับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมทีม

นักกีฬาของ มทร.ลา้นนา ตาก ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของมทร.ล้านนาตากในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก ครัง้ท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 2.เพื่อค้นหาแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน้ 

- ผู้จัดการทีม 

- ผู้ฝึกสอน 

- นักกีฬา 

แนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก เพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบ

คัดเลอืก ครัง้ท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

ตัวแปรตาม 

แบบสอบถามปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาของ มทร.ล้านนา ตาก 

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รอบคัดเลอืก คร้ังท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

803 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การก าหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก คร้ังท่ี 35 ณ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก จ านวน 143 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นเชิงส ารวจ (Survay Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่ง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการเตรียมทีมนักกีฬา 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเตรียมทีมในการเข้าร่วม

การแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก ครัง้ท่ี 35 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษา 

 1. การเก็บขอ้มูล 

  1.1 ชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชนท่ี์จะได้รับ 

  1.2 ขอความร่วมมอืในการกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 2. น าข้อมูลท่ีได้รับมาตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 3. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิต ิ

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

 2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยและผลกระทบการเตรียมทีมนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รอบคัดเลอืก ครัง้ท่ี 35 

ผลการศึกษา 

 นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 71.55 รองลงมาเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 

18-21 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 1 เป็นส่วนใหญ่ เคยมีประสบการณ์การ

แข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนมากท่ีสุด มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48 และมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามากท่ีสุด จ านวน 3 คร้ัง จ านวน 50 คน และประเภทกีฬาท่ีผู้กรอก

แบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นคือ ฟุตบอล มีจ านวน 35 คน รองลงมาคือ  กรีฑา เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตซอล 

ตามล าดับ ซึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาในคร้ังนี้ มีนักกีฬา ฟุตบอล นักกรีฑา เซปักตะกร้อ

บาสเกตบอล และ ฟุตซอล ลงท าการแขง่ขันมากตามล าดับ 
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 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 (ของนักกฬีา) มีดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร 

 นักกีฬามคีวามคิดเห็นว่า บางชนดิกีฬายังขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางด้าน

วทิยาศาสตร์การกฬีาในชนดิกีฬานัน้ ๆ 

 แนวทางแก้ปัญหาคือ ให้มีการจัดจ้างผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาท่ีขาด โดยจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอก

มหาวทิยาลัย ซึ่งมีเวลาให้กับนักกีฬาดว้ย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ด้านการคัดเลอืกตัวนักกีฬา 

 นักกีฬาแต่ละประเภทมีจ านวนน้อย และบางคนยังต้องเล่นหลายชนิดกีฬา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาใน

การคัดเลอืกตัวนักกีฬามนีอ้ย และไมม่กีารทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนดิกีฬา 

 ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดกีฬาสี กีฬา

นอ้งใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีนักกีฬาหนา้ใหมม่าเสริมทีม จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนิดกีฬาอย่างเป็นระบบ 

และควรมกีารเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับนักกีฬาในการเรียนการสอน เป็นต้น 

 3. ด้านสถานที่และอุปกรณ ์

 มหาวิทยาลัยยังขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ตลอดจนสถานท่ีในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอต่อชนิดกีฬา เช่น กีฬา

บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และ ฟุตซอล ต้องใช้สนามร่วมกัน ท าให้ต้องมีการฝึกซ้อมท่ีไม่เต็มท่ีและต้องเสียเวลาใน

การรอฝึกซ้อม ส่งผลให้นักกีฬากลับบ้านดกึ เป็นอันตรายต่อตัวนักกีฬาเป็นอยา่งมาก 

 ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งหรือปรับปรุงสถานท่ีให้พอเพียงต่อการฝึกซ้อม เช่น การท า

หลังคาสนามกลางแจ้ง และการจัดอุปกรณใ์นการเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักกีฬา เช่น ห้องออกก าลังกาย (ห้อง

ฟิตเนต) หรือ สถานอีอกก าลังกายแบบสวนสุขภาพ ซึ่งมปีระโยชนก์ับนักกีฬา บุคลากร และนักศกึษาอกีด้วย 

 4. ด้านการฝึกซ้อม 

 นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากติดภารกิจด้านการเรียน และกิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย เป็นต้น จึงไม่สามารถฝึกซ้อมได้อยา่งเต็มท่ี รวมท้ังมหาวิทยาลัยไม่มีระบบท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกแก่

นักกีฬา เช่น การขอตัวช่วงเวลาฝึกซ้อม เป็นต้น 

 ดังนั้น จึงเสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยขอตัวนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อมให้เป็นระบบทุกชนิดกีฬา ซึ่งอาจจะมี

การประสานงานกับผู้ฝึกสอนให้เช็คช่ือนักกีฬาในการฝึกซ้อม เพื่อความเป็นระบบระเบียบ 

 5. ด้านสวัสดกิาร 

 สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยให้กับนักกีฬามีน้อย เช่น เบ้ียเลี้ยง เป็นต้น สวัสดิการด้านการเรียนการสอนเสริม

เพิ่มเตมิ การดูแลเอาใจใส่ การตดิตามผลการเรียนของนักกีฬา ไมเ่ป็นระบบ 

 ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางให้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักกีฬา และมีการติดตามประเมินผลการ

เรียน การให้ค าแนะน า การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวชิาอ่ืน ๆ เชน่ การขอจัดสอบส าหรับนักกีฬา เป็นต้น 

และควรมกีารพจิารณางบประมาณแก่นักกีฬาท่ีท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้เป็นระบบ

มากยิ่งขึ้น 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้จัดการทีม ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 20 คน คิด

เป็น ร้อยละ 74.07 รองลงมาเป็นเพศหญิง ซึ่งมจี านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง31-40 ปี 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ 41-50 ปี ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26 ซึ่งทุกคนยังเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาท้ังสิ้น และมีประสบการณ์ใน

การควบคุมทีมมากกวา่ 4 ปีขึ้นไปท้ังหมด 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 35 (ผู้จัดการทีม ผู้ฝกึสอน) มีดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร 

 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า นักกีฬาบางชนิดยังขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้

ความสามารถทางด้านกีฬาในบางชนิด รวมท้ังเวลาในการดูแลนักกีฬามีน้อย 

 ดังนั้น เสนอแนวทางให้มีการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับผู้ฝึกสอนเป็นประจ าทุก  ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง จัดเวลาในการเรียนการสอนให้กับผู้ฝึกสอนในปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันและจัดจ้างผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาท่ีขาด

แคลน 

 2. ด้านการคัดเลอืกตัวนักกีฬา 

 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กีฬาบางชนิดไม่ค่อยมีนักกีฬา เนื่องจากผู้ ท่ีสนใจมีน้อย  การ

ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยดี นักกีฬาส่วนใหญ่ติดภารกิจในการศึกษา ท าให้ไม่มีเวลาในการมาคัดเลือกตัว  และไม่มีการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายอยา่งเป็นระบบ 

 ดังนัน้ เสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางหรอืนโยบายในการส่งเสริมด้านกฬีา โดยจัดสรรสาขาวิชา

ให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัย หรือจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เฉพาะชนดิกีฬาอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานขึ้น 

 3. ด้านสถานที่และอุปกรณ ์

 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า สถานท่ีในการฝึกซ้อมไม่เพยีงพอ ท าให้การฝึกซ้อมขาดความต่อเนื่อง เชน่ 

บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล ฟุตซอล เป็นต้น 

 ดังนั้น เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงสนามกีฬาท่ีมีอยู่ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น 

สนามกีฬากลางแจ้ง ก็ท าหลังคาเพ่ือจะได้สนามเพิ่มขึ้น 

 4. ด้านการฝึกซ้อม 

 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า ควรมกีารจัดเบ้ียเลีย้งในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาและผู้ฝกึสอน และควรมี

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา เช่น เทนนิส เป็นต้น 

 ดังนัน้ เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อนักกีฬาจะได้มีเวลาในการฝึกซ้อม

ได้อยา่งเต็มท่ี และควรมงีบประมาณเกี่ยวกับสนามให้กับนักกีฬา เช่น เทนนิส เป็นต้น 

 5. ด้านสวัสดกิาร 

 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า ควรมีการจัดการยกเว้นค่าหน่วยกิต ซึ่งจะต้องมีการดูผลงานการแข่งขัน

ประกอบด้วย เช่น ได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศ ติดต่อกัน 2 ปี หรือ จัดหาท่ีพัก

ให้กับนักกีฬาโควตาท่ีมาจากต่างจังหวัด เพื่อสะดวกให้การฝึกซ้อม และควรมกีารเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา 

เป็นต้น 

 ดังนัน้ เสนอแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยพจิารณางบประมาณส าหรับด าเนนิงานดา้นสวัสดิการให้แก่นักกีฬา 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. ผลกระทบด้านบุคลากร 

 นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.47 ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า นักกีฬาบางชนิดยังขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์และมีความ รู้

ความสามารถทางด้านกีฬาในบางชนิด รวมท้ังเวลาในการดูแลนักกีฬามีน้อย และขาดการประชาสัมพันธ์ 

 2. ผลกระทบด้านการคัดเลอืกตัวนักกีฬา 

 นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา อยู่ในระดับมาก  โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เพราะมีการประชาสัมพันธ์น้อย มีการคัดเลือกตัวอย่างไม่มีระบบ และบางชนิดกีฬาไม่ค่อยมี

นักกีฬา เน่ืองจากไมม่ผีู้สนใจ และไมม่กีารทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะชนดิกีฬาอยา่งเป็นระบบ 

 3. ผลกระทบด้านสถานที่และอุปกรณ์ 

 นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านดา้นสถานท่ีและอุปกรณ ์อยูใ่นระดับ ปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 เพราะสถานท่ีในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้สนามร่วมกัน เช่น 

บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล และฟุตซอล เป็นต้น 

 4. ผลกระทบด้านการฝึกซ้อม 

 นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการฝึกซ้อม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.14 เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกับนักกีฬาและการ

ประสานงานกับอาจารย์ประจ าวิชาอื่น ๆ ดว้ย ท าให้นักกีฬาขาดการฝึกซ้อมอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ผลกระทบด้านสวัสดกิาร 

 นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดกิาร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.49 เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาท้ังโควตาและนักศึกษาท่ีท า

ชื่อเสียงให้กับมหาวทิยาลัย ควรมกีารจัดระบบด้านต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

อภิปรายผล 

 1. ปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬา เพ่ือการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา คร้ัง

ท่ี 35 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า มีระบบการจัดการ การวางแผน และการ

ประสานงานท่ีด ีในระบบผู้ปฏบัิติงาน ผู้ฝึกสอน แตใ่นทางกลับกัน ปัญหาอยู่ท่ีการบริหารจัดการของระดับผู้บริหารใน

ด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล แฝงสาเคน (2531 : 212) ภารกิจของการเตรียมทีมเป็นเร่ืองท่ีน่า

หนักใจส าหรับบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้บางคร้ังอาจมีผู้ร่วมงานต้องอุทิศเวลา ก าลังกาย ก าลังใจ 

ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระท่ังก าลังทรัพย์ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสัมฤทธ์ิผลการกระท า เพื่อเตรียมทีมให้มีความ

พร้อมก่อนถึงช่วงฤดูกาลแข่งขันนั้นย่อมต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ประสบการณ์ความสามารถ ความ

อดทนและความมานะพยายามของผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องน ามาใช้ในการเตรียมทีม 

ซึ่งหากการด าเนนิการต่าง ๆ ผ่านชว่งนี้ไปได้ก็จะเป็นแรงเสริมอกีด้านหน่ึง ท่ีก่อให้เกิดก าลังใจที่จะสร้างทีม และน าทีม

ของตนเข้าสูส่นามการแข่งขันในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงการเตรียมทีมได้

เป็นอยา่งดีแลว้ก็เป็นเครื่องช้ีได้ว่าแนวโนม้ความส าเร็จของทีมยอ่มเป็นไปได้นอ้ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่น ๆ 

ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมในทุกดา้นมากกว่า 
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 1.1 ความคิดเห็นด้านการบุคลากร ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนมีความ

คิดเห็นว่า บางชนิดกฬีายังขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์การกฬีาใน

ชนิดกฬีานัน้ ๆ และควรมแีนวทางให้มีการจัดการอบรมส าหรับผู้ฝึกสอน และจัดจ้างผู้ฝึกสอนภายนอกส าหรับกีฬาท่ี

ขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับบุญรงค์  นิลวงศ์ (2525) ท่ีได้กล่าวว่า ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีปัจจัยใน การบริหารงานซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  คือ คน เงิน วัตถุ และการ

จัดการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนจะต้องมีคุณภาพ ในการท ากิจกรรมใด ๆ ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน

เร่ืองการบริหารงานโดยเฉพาะ 

 1.2 ความคิดเห็นดา้นการคัดเลอืกตัวนักกีฬา ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะส่วนหนึ่งนักกีฬาแต่ละประเภทมี

จ านวนน้อย และบางคนยังต้องเล่นหลายชนิดกีฬา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการคัดเลือกตัวนักกีฬามีน้อย 

ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีด ีควรมกีารประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาให้แพร่หลาย ควรมีความชัดเจนในการ

คัดเลอืกตัวนักกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยา่งเป็นระบบ ซึ่งผลท้ังหมดเกิดจากการขาดงบประมาณ

ในการด าเนินการ ท้ังด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดหาผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ซึ่ง

สอดคล้องกับ  บุณรงค์  นลิวงศ์(2525 :1) ได้กล่าวในการบริหารงานท่ีดีจะท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนงานท่ีดีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีงบประมาณท่ีเพียงพอ และการจัดการท่ีเป็นระบบ

ระเบียบแบบแผน ในการปฏบัิตท่ีิชัดเจน 

 1.3 ความคิดเห็นด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน 

นักกีฬา พบว่ามหาวิทยาลัยยังขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ตลอดจนสถานท่ีในการฝึกซ้อมไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควร

เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณก์ารกีฬาท่ีทันสมัยและเพียงพอตอ่จ านวนนักกีฬาในแตล่ะประเภทประกอบกับควร

มกีารจัดตัง้สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเอกชัย นุชล านอง (2546:บทความ) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการ

เตรียมทีมพบวา่ด้านสถานท่ีอุปกรณใ์นการฝึกซ้อมตามความคดิเห็นของนักกีฬาในข้อท่ีมีปัญหามากได้แก่ อุปกรณ์ใน

การฝึกซ้อมไม่เพยีงและไมส่ะดวกในการใชส้ถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อม 

 1.4 ความคิดเห็นด้านการฝึกซ้อม ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นักกีฬา และผู้ฝึกสอนมีความ

คิดเห็นว่า การฝึกซ้อมในแต่ละคร้ัง มีจ านวนนักกีฬาน้อย อีกท้ัง ระยะเวลาและกระบวนการฝึกซ้อมไม่ต่อเนื่อง ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะนักกีฬาติดภารกิจทางด้านการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของมหาวทิยาลัย ดังนั้นเห็นควรจัดหาผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจน

จัดสรรเวลาเรียนให้กับนักกีฬาให้เหมาะสม โดยการสอนเพิ่มเติมให้กับนักกีฬา พร้อมท้ังสร้างวินัยให้กับนักกีฬา 

สอดคล้องกับพรัีชฌ ์สมุทรโชติช่วง (2551:บทคัดยอ่) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมท่ีนักกีฬาท่ีพบว่าในด้าน

การจัดโปรแกรมฝึกซ้อมถ้ามีโปรแกรมท่ีมีสภาพโดยรวมท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ดังนั้น

การก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมท้ังระยะสั้นและระยะยาวจึงเป็นสว่นส าคัญอันดับตน้ ๆ ของการฝึกซ้อม  

 1.5 ความคิดเห็นด้านสวัสดิการ ของปัญหาและแนวทางการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 35 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน 

นักกีฬา พบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีสวัสดิการให้กับนักกีฬาเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ 
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การบริการจุดน้ าดื่มให้แก่นักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและแขง่ขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณแก่

นักกีฬาให้มากขึ้น ควรก าหนดเป็นนโยบายท่ีสามารถปฏิบัตไิด้ เพื่อให้ปัญหาที่นักกีฬาเห็นว่ามคีวามส าคัญนีล้ดลง เชน่ 

การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ด้านรางวัลให้กับนักกีฬา การจัดการเรียนเสริมให้กับนักกีฬา การดูแลเอาใจใส่ กรณี

ได้รับบาดเจ็บ ควรให้ความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักกีฬา ท่ีต้องเสียสละเวลา

และทุ่มเทในการฝึกซ้อม โดยไม่ต้องกังวลในเร่ืองของการศึกษา หรือการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ การ

กีฬาแห่งประเทศไทย ( 2536 :บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัย พบว่า นักกีฬาควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลหลังการแข่งขัน

เสร็จสิ้นแลว้เป็นอยา่งดีและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลควรมสีวัสดกิารเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. มหาวทิยาลัยควรมนีโยบายดา้นการสง่เสริมกีฬาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน 

 2. มหาวทิยาลัยควรมกีารสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักกีฬา โดยการสนับสนุนทางด้านสวัสดิการ เช่น การ

จัดที่พักภายในมหาวทิยาลัยให้กับนักกีฬา เงนิเบ้ียเลี้ยงในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การเรียนการสอนเพิ่มเติม เป็น

ต้น 

 3. จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมกับนักกีฬาในการฝึกซ้อมและการเรียนในเวลาปกติ เพื่อให้นักกีฬาเวลาในการศึกษา

และการฝึกซ้อมอยา่งเต็มท่ี 

 4. ผู้ฝึกสอน ควรมกีารวางแผนการฝึกซ้อมให้เป็นระบบ โดยจัดสรรเวลาฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับการเรียนของ

นักกีฬา 

 5. ผู้รับผิดชอบควรพบปะนักกีฬา เพื่อสอบถามข้อมูล ปัญหาของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และน าเข้าท่ีประชุม

เพื่อด าเนนิการแกไ้ขตอ่ไป 

 6. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะได้

รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งดีย่ิงขึ้น 

 7. ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการวจิัยคร้ังน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมทีมนักกีฬาต่าง ๆ ให้

มคีวามสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 8. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ท่ีจะได้

รับทราบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้อยา่งดีย่ิงขึ้น 

 9. ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการวจิัยคร้ังน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมทีมนักกีฬาต่าง ๆ ให้

มคีวามสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูงขึน้  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

มทร.ล้านนาตาก และทีมงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกีฬาท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 

เสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้วยความเอาใจใส่อย่างดี

ยิ่ง ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งและมีความภาคภูมิใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนักกีฬาและนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท า

ให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

 ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยคร้ังนี้ คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกีฬาของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ตอ่ไป 

เอกสารอ้างอิง 
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พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ปีการศึกษา 2561 

Exercise Behavior of students at Rjamangala University of technology Lanna 

Tak in academic 2018  

กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ1* เทวฤทธิ์ ละมูล1 และชลธิชา เกตุทิม1 

Kirana Yamklimnput1* Dhevariddhi Lamool1 and Chomthicha Ketthim1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการ

ออกก าลังกาย และด้านปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 350 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 208 คน เพศหญิง 142 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกโดย

บังเอิญ (Accidental sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการออกก าลังกายชนิด

ตารางประมาณค่า วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 

 พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศกึษา 2561 ดังนี้  

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับด ีตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29 

 2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ = 4.03, S.D = 1.00) 

 3. ด้านการปฏบัิตเิกีย่วกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับพอใช ้(x̄ = 2.83, S.D = 0.83) 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการออกก าลังกาย  

 

 

 

 

 

                                                 
1 สาขาศิลปศาสตร ์คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตากก จังหวัด ตาก 63000  
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak,Tak Province 63000  
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Abstract  

 The purposes of this study was to investigate exercise behavior to find out the ways to promote of 

students, Rajamangala University of Technology Lanna Tak in academic 2018 in the aspects of exercise 

knowledge, attitude and practice.  The accidental sampling subjects were 350 students from the center, 208 

males and 142 females, accidental sampling.  The data were collected by questionnaire constructed by the 

researcher himself. The data were statistically treated for frequency, percentage, mean, standard deviation  

 The results were as follows:  

 1. Majority of the subjects took exercise for health, 91.29 % 

 2. The subjects showed their exercise knowledge and exercise attitudes at a good level. 

 3. The subjects showed their exercise behaviors at a fair level. 
 

Keywords: Exercise Behaviors  

บทน า 

การด าเนนิชีวิตของมนุษยใ์นอดีตจนถึงปัจจุบัน พบวา่วิถีการด าเนนิชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มี

การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ และแข่งขันเลยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลตนเองในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม

สุขภาพในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมไปถึงละเลยต่อการออกก าลังกาย และขาดการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะของการออกก าลังกายประจ าวัน จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามมาและเมื่อพิจารณาถึงโรคท่ี

เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในอดีตและปัจจุบันจึงมีความแตกต่างกันอยา่งชัดเจน เพราะในปัจจุบันโดยสว่นใหญ่แลว้

นัน้จะเป็นลักษณะของโรคท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนโรคเรือ้รังตา่ง ๆ  

มนุษยต์อ้งการการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพท้ังทางรา่งกายจิตใจ อารมณ์ ของตนเอง

ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกก าลังกายถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของ

ประชากรท่ัวโลกมาเป็นเวลานานมีพัฒนาการ หลากหลายมิติและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากได้

เกิดการพัฒนาความรูใ้นเชงิวทิยาศาสตร์หลากหลายสาขา ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชากรท่ัว

โลกมีสุขภาวะท่ีดี จึงน ามาสู่ความตระหนักรู้ในเร่ืองสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกก าลังกาย การ

เล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และเพิ่มปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุก

ระดับ ซึ่ง ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2539) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่ากีฬา คือ กิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เล่นเพื่อ

ความสนุกสนานและเพื่อแสดงออก ซึ่งความสามารถและความสวยงามด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายในเวลาว่าง 

และให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบท่ีวางไว้  

การออกก าลังกายจึงมคีวามจ าเป็นส าหรับทุก เพศทุกวัย ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

และความสนใจเป็นสิ่งส าคัญ ปัจจุบันนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังทางภาครัฐบาลและเอกชนได้มองเห็นความส าคัญของ

กิจกรรมการออกก าลังกายจึงส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นการ

สนองตอบต่อความต้องการการเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์ และยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่ง

เป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ท้ังทางกายและจิตใจ จะเห็นได้ว่ามีกีฬามากมาย  หลายชนิดท่ี

บุคคลสามารถเลือกเล่นท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2561) ท่ีกล่าวไว้ตาม

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีได้มุง่หวังให้การกีฬาเป็นสว่นส าคัญของวิถีชีวิต และ
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ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้ าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมี

องคค์วามรู้ดา้นการกีฬา และสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้หนึ่งท่ีท าการสอนวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มีแนวคิดความ

สนใจที่จะด าเนินการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี ในการส่งเสริมสุขภาพและการ

ออกก าลังกายโดยตรงท่ีท าการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้มีการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีดีขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม อกีทัง้มสีุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเรียนอยา่งมีความสุข ปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และท่ีส าคัญสามรถเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

1. เพศ 

   1.1 เพศชาย 

   1.2 เพศหญิง 

2. ชัน้ปี 

   2.1 ชัน้ปีท่ี 1        2.4 ชัน้ปีท่ี 4 

   2.2 ชัน้ปีท่ี 2       2.5 ชัน้ปีท่ี 5 

   2.3 ชัน้ปีท่ี 3 

 

ตัวแปรตาม 

พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนักศกึษาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

ล้านนา ตาก ปีการศกึษา 2561 

 

แบบสอบถาม พฤตกิรรมการออกก าลังกาย 

ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากร  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 3,752 คน แบ่งเป็นชาย 2,346 คน เป็นหญิง 1,406 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 

3,752 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Robert V. Krejcie and Earyle 

W.Morgan. (อ้างในธานินทร์ ศิลป์จารุ: 2549) ใช้วิธีการเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 350 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามพฤตกิรรมการออกก าลังกายขอนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้  

 1. ศกึษาค้นคว้างานวจิัย เอกสาร บทความ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพต์า่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น แนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม  

 2. รวบรวมและสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 4 

ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลอืกค าตอบ (Check List)  

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความรูเ้กี่ยวกับการออกก าลังกาย มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 

มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 

  ตอบถูก ให้ 1 คะแนน  

  ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 

 ในการประเมินระดับด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย แบง่ออกเป็น 3 ระดับ โดยมเีกณฑ์ดังน้ี 

  ร้อยละ 80.00 - ขึน้ไป  หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับดี ระดับ 3 คะแนน 

  ร้อยละ 50.00 - 79.99  หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับปานกลาง ระดับ 2 คะแนน 

  ร้อยละ 00.00 - 49.99  หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับควรปรับปรุง ระดับ 1 คะแนน 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) ม ี5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด โดย

ก าหนดค่า ของคะแนนดังน้ี คะแนน 5 หมายถงึ ผู้ตอบมคีวามคิดเห็นว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
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       เจตคติทางบวก   เจตคติทางลบ 

เห็นดว้ยมากที่สุด  หมายถงึ       5 คะแนน     1 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก   หมายถงึ     4 คะแนน     2 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง  หมายถงึ       3 คะแนน     3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย   หมายถงึ     2 คะแนน     4 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  หมายถงึ       1 คะแนน     5 คะแนน 

 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาการประเมินด้านเจตคติในเร่ืองของการออกก าลังกายผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการ

พจิารณาดังนี้  (พวงรัตน์ ทวรัีตน์: 2543)  

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่4.51 – 5.00 หมายถงึ เจตคตมิากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่3.51 – 4.50 หมายถงึ เจตคตมิาก 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่2.51 – 3.50 หมายถงึ เจตคตดิ้วยปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่1.51 – 2.50 หมายถงึ เจตคตนิอ้ย 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่1.00 – 1.50 หมายถงึ เจตคตนิอ้ยท่ีสุด 

 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง ไม่เคยปฏิบัติ โดย

ก าหนดคะแนน ดังนี ้(วัฒนา สุทธิพันธ์ุ: 2548)  

 

         ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

ปฏบัิตเิป็นประจ า   4   1 

ปฏบัิตบ่ิอยคร้ัง    3   2 

ปฏบัิตเิป็นบางครัง้   2   3 

ไมเ่คยปฏบัิต ิ   1   4 

 

ค่าระดับคะแนน   ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏบัิติ) 

3.01-4.00  หมายถงึ  ระดับดี 

2.01-3.00  หมายถงึ  ระดับพอใช ้

1.00-2.00  หมายถงึ  ระดับไม่ดี 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1. น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  

 2. น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป  

  

 การวิเคราะห์ข้อมลู   

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยคัดเลอืกเฉพาะ แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

ท่ีสุดได้ท้ังหมด 350 ฉบับ  
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 2. น าแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอใน

รูปตารางประกอบความเรียง  

 3. วเิคราะห์พฤติกรรมการออกก าลังกายนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 

2561 โดยแจกแจงความถี่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 4. น าความคิดเห็นขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มาสรุปเป็นขอ้  

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามจ านวน 350 คน สามารถสรุปผล ข้อมูลสว่นบุคคลของนักศึกษาได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่1 แสดงความถี่และรอ้ยละของขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถี่ (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 208 59.43 

     หญิง 142 40.57 

รวม 350 100.00 

ระดับการศกึษา   

     ชัน้ปีท่ี 1  134 38.29 

     ชัน้ปีท่ี 2 147 42.00 

     ชัน้ปีท่ี 3 44 12.57 

     ชัน้ปีท่ี 4 20 5.71 

     ชัน้ปีท่ี 5 5 1.43 

รวม 350 100.00 

คณะที่ศกึษา   

     บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 125 35.71 

     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 29 8.29 

     วศิวกรรมศาสตร์ 184 52.57 

     ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 3.43 

รวม 350 100.00 

  

 1. จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน  

คิดเป็นร้อยละ 59.43 และเป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57 ตามล าดับ 

 2. จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 2 

จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 และ

นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 3 จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.71 ตามล าดับ ในขณะท่ีนักศกึษาช้ันปีท่ี 5 มจี านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ตามล าดับ 
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 3. จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกคณะท่ีศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 รองลงเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.71 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ในขณะท่ีนักศึกษาคณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 

ตามล าดับ 

 

ตอนที ่2 เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

ความรู้เกี่ยวกบัการออกก าลังกาย 
ตอบถูก ระดับ

ความรู ้จ านวน ร้อยละ 

1. การแตง่กายให้เหมาะสมกบัชนิดกีฬา จะช่วยใหม้ีความปลอดภัยและ

เล่นได้อยา่งคลอ่งตัว 
349 99.71 ด ี

2. การสวมรองเทา้ที่เหมาะสมกับการออกก าลังกายช่วยปอ้งกันการ

บาดเจ็บได ้
349 99.71 ด ี

3. การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 346 98.86 ด ี

4. การออกก าลังกายช่วยสรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค 346 98.86 ด ี

5. การวิ่งเหยาะช่วยท าให้ร่างกายทุกส่วนได้ออกก าลงักาย 300 85.71 ด ี

6. การว่ายน้ าท าให้ร่างกายไดเ้คลื่อนไหวทุกส่วน 344 98.29 ด ี

7. ออกก าลงักายแบบโยคะเปน็วิธีการหนึง่ที่ช่วยให้กล้ามเนือ้แข็งแรง 291 83.14 ด ี

8. การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) กอ่นออกก าลังกายช่วยใหร้า่งกายไม่

เหนื่อยล้า 
294 84.00 ด ี

9. การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ (Cool Down) หลังการออกก าลงักายช่วยให้

รา่งกายผ่อนคลาย 
344 98.29 ด ี

10. การออกก าลงักายเป็นทางเลือกแรกของนักศึกษาเพือ่ดแูละสุขภาพ 334 95.43 ด ี

11. ผู้สูงอายุควรท ากิจกรรมท่ีมีลักษณะเคลื่อนท่ีเร็ว เพราะจะชว่ยท าให้

ร่างกายแข็งแรง  
194 55.43 

ปาน

กลาง 

12. ออกก าลังกายช่วยท าให้ปอดขยายตัวได้ด ี 343 98.00 ด ี

ค่าเฉลี่ย 319.50 91.29 ด ี
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ผลการวจิัยพบวา่นักศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งมีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายในภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับดี 

ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29 ยกเวน้ ความรูเ้กี่ยวกับผู้สูงอายุควรท ากิจกรรมท่ีมลีักษณะเคลื่อนท่ีเร็ว เพราะจะชว่ยท า

ให้ร่างกายแข็งแรง อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

เจตคติเกีย่วกับการออกก าลังกาย x̄  S.D. แปลผล 

1. การออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย  4.41 0.73 มาก 

2. การออกก าลังกายช่วยให้ท่านรู้จักการตัดสนิใจท่ีรวดเร็วและกล้าตัดสินใจ  4.17 0.78 มาก 

3. ทักษะท่ีได้จากการออกก าลังกาย สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้  4.34 0.73 มาก 

4. การออกก าลังกายถือเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  4.40 0.74 มาก 

5. การออกก าลังกายช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดใีนครอบครัว  4.16 0.80 มาก 

6. การเลอืกกิจกรรมการออกก าลังกาย ควรเลอืกตาม ความถนัด ความ

สนใจ และเหมาะสมกับวัย  
4.36 0.75 มาก 

7. คนท่ีมีสุขภาพดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งออกก าลังกาย  3.88 1.54 มาก 

8. การสวมชุดออกก าลังกายท่ีสวยงามท าให้อยากออกก าลังกาย  3.23 1.29 ปานกลาง 

9. การออกก าลังกายนอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงแลว้ยังสง่เสริมความ

มชีื่อเสียง และสามารถเป็นนักกฬีาอาชีพได ้
3.78 0.89 มาก 

10. การออกก าลังกายเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีด ี 4.23 0.79 มาก 

11. การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมท่ียุ่งยาก  3.64 1.48 มาก 

12. การออกก าลังกายเป็นเร่ืองของคนร่างกายออ่นแอ  3.73 1.49 มาก 

รวม 4.03 1.00 มาก 

  

ผลการวจิัยพบวา่นักศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งมีเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายในภาพรวมในอยูใ่นระดับมาก 

(x̄ = 4.03, S.D = 1.00) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปนอ้ย ได้แก่ การออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ

ทุกเพศทุกวัย (  = 4.41, S.D = 0.73) และการออกก าลังกายถอืเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็น ประโยชน์ (  = 4.40, S.D 

= 0.74) และการเลอืกกิจกรรมการออกก าลังกาย ควรเลอืกตาม ความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับวัย (  = 

4.36, S.D = 0.75) ตามล าดับ  
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ตารางที ่4 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการปฏบัิตใินการการออกก าลังกาย 

การปฏิบัติในการการออกก าลังกาย x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านออกก าลังกายอยา่งน้อย อาทติย์ละ 3 ครัง้ ครั้งละ 30 นาที  2.74 0.75 พอใช้ 

2. ท่านอบอุน่ร่างกายก่อนการออกก าลังกาย  2.65 0.96 พอใช้ 

3. หลังการออกก าลังกาย ทา่นมกีารเหยยีดกลา้มเนื้อเพื่อให้ ร่างกายกลับสู่

ภาพปกต ิ 
2.65 0.95 พอใช้ 

4. ท่านสวมใส่เครื่องแต่งกายดว้ยชุดท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย  3.23 0.68 ด ี

5. ท่านสวมใส่รองเท้าท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย  3.28 0.67 ด ี

6. ท่านเคารพตามกฎ กตกิา และยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหนา้ท่ีผู้ดูแลสถานท่ี 

ท่ีมาออกก าลังกาย  
3.12 0.64 ด ี

7. ท่านออกก าลังกายอยา่งค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหม  3.09 0.65 ด ี

8. ท่านออกก าลังกายหลังจากการรับประทานอาหารทันที  2.75 0.98 พอใช้ 

9. ท่านน าทา่ทางของนักกีฬาท่ีชื่นชอบมา ใชใ้นการออกก าลังกาย 2.25 1.04 พอใช้ 

10. ท่านดื่มเครื่องดื่มชูก าลังก่อน หรือหลังการออกก าลังกาย  3.01 1.05 ด ี

11. เมื่อเกิดขอ้พลิก เคล็ดขัดยอก ฟกช้ า ขณะออกก าลังกาย ท่านจะหยุด

พักแลว้ประคบดว้ยน้ าแข็ง  
2.47 0.85 พอใช้ 

12. ท่านรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์เหมาะสมกับการออกก าลังกาย  2.69 0.79 พอใช้ 

รวม 2.83 0.83 พอใช้ 

 

 ผลการวจิัยพบวา่นักศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่

ในระดับพอใช้ (x̄ = 2.83, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การสวมใส่รองเท้าท่ี

เหมาะสมกับการออกก าลังกาย (x̄ = 3.28, S.D = 0.67) และการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายด้วยชุดท่ีเหมาะสมกับการ

ออกก าลังกาย (x̄ = 3.23, S.D = 0.68) และการเคารพตามกฎ กติกา และยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

สถานท่ี ท่ีมาออกก าลังกาย (x̄ = 3.12, S.D = 0.64) ตามล าดับ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 59.43 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57 จากการการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกายนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ในด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจต

คติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และด้านการปฏบัิตเิกี่ยวกับการออกก าลังกาย ผลสรุปได้ดังนี้ 

 2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

      2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปี

การศึกษา 2561 พบวา่ นักศกึษามคีวามรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี (ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 91.29) 

 3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
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     3.1 นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่มเีจตคตเิกี่ยวกับ

การออกก าลังกายโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 4.03, S.D = 1.00) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปนอ้ย ได้แก่ 

การออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย (x̄ = 4.41, S.D = 0.73) และการออกก าลังกายถือเป็นการใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์(x̄ = 4.40, S.D = 0.74) และการเลอืกกจิกรรมการออกก าลังกาย ควรเลอืกตาม ความถนัด 

ความสนใจ และเหมาะสมกับวัย (x̄ = 4.36, S.D = 0.75) ตามล าดับ  

 4. ด้านการปฏบัิตเิกีย่วกับการออกก าลังกาย 

     4.1 นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการ

ออกก าลังกาย (ด้านการปฏบัิต)ิ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช ้(x̄ = 2.83, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียง

จากมากไปนอ้ย ได้แก่ การสวมใส่รองเท้าท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย (x̄ = 3.28, S.D = 0.67) และการสวมใส่

เครื่องแต่งกายดว้ยชุดท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย (x̄ = 3.23, S.D = 0.68) และการเคารพตามกฎ กตกิา และ

ยอมรับข้อตกลง ของเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลสถานท่ี ท่ีมาออกก าลังกาย (x̄ = 3.12, S.D = 0.64) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

ปีการศึกษา 2561 สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 

2561 โดยรวมมีความรู้อยู่ในระดับดี  เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันได้รับความรู้และการสนับสนุนจากทาง

มหาวทิยาลัยและทางสื่อตา่ง ๆ ทางด้านความรู้ดา้นการออกก าลังกายอยา่งกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 

ววิัฒน์ กาญจนะ (2551) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 

กระบ่ี ปีการศึกษา 2551 ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.28 และพบว่า

สอดคล้องกับผกามาศ บุญรอง (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสวนรวมมีการออก

ก าลังกายและการเล่นกีฬาอยู่ในระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับสุรากร บุญกิจเจริญ (2549) ท่ีพบว่า นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ  ด้านงานอดิเรก 

กิจกรรมท่ีนักศึกษาปฏิบัติสม่ าเสมอมากท่ีสุด คือ ศึกษาสาระน่ารู้จากอินเทอร์เน็ต และสะสมแสตมป์  ธนบัตร หรือ

เหรียญ 

 2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2561 

โดยรวมมีอยูใ่นระดับมาก เพราะการออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพและรวม

ไปถึงการลดความเครียดในการด าเนินชีวิตได้ สิ่งเหล่านี้เกิดจากแรงจูงใจของการมีเจตคติท่ีดีต่อสิ่ง ๆ นั้น ซึ่งจะ

แสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณ์ชัย แสงเสน (2553) ได้เปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีมีเพศ

ตา่งกันมีพฤติกรรมดา้นความรู้ ด้านเจตคติ ดา้นปฏบัิตกิารออกก าลังกายไมแ่ตกตา่งกัน ส าหรับนักศกึษาเพศชายและ

นักศึกษาเพศหญิงท่ีมีชั้นปีต่างกันมีเจตคติต่อการออกก าลังกายแตกต่างกัน เป็นเพราะมีประสบการณ์ อายุ และ

ชว่งเวลาเรียนท่ีแตกตา่งกัน กีฬาในกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่
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ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.50 สอดคล้องกับสมศักดิ์ หอมชื่น (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ออกก าลังกายของเจ้าหนา้ที่ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ พบว่า ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย

ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ภาพรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องผกามาศ บุญรอง (2550) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว า 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยสวนรวมมีเจตคติด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอยู่ใน

ระดับดี เลยสอดคล้องกับวีระชาต ิสมใจ (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียน นักศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอุดรธานี ปการศึกษา 2550 พบว่านักเรียน นักศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอุดรธานีมีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยูในระดับดี และมีพฤติกรรมการออกก าลัง

กายท่ีมีเพศ และระดับชัน้ต่างกันมพีฤตกิรรมการออกก าลังกายไม่แตกตา่งกัน 

 3. ด้านการปฏบัิตเิกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

ปีการศึกษา 2561 โดยรวมมีอยู่ในระดับพอใช้ ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีการออกก าลังกาย

พอสมควร ซึ่งอาจเพราะว่านักศึกษาขาดการส่งเสริมด้านการปฏิบัติการออกก าลังกาย และให้ความส าคัญกับเร่ือง

การเรียนม รวมไปภถึงภาระงานต่าง ๆ ท่ีจะต้องท าส่งให้ทันเวลา เช่น ท ารายงาน ท าการบ้านหรือ รวมไปถึงการเข้า

ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ จึงท าให้นักศกึษาไม่มเีวลาในการออกก าลังกายเท่าท่ีควร ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ฉลอง อภิวงค์ 

(2554) ได้ทาการศึกษาด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ผลการวจิับพบวา่ ด้านการปฏบัิตเิกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับพอใช้  

  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ีถูกต้องให้กับนักศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง ความรู้

และสร้างพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนักศกึษา  

 2. ควรมนีโยบาย โดยมุ่งเนน้การออกก าลังกายของนักศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการจูงใจให้นักศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก 

 2. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายดา้นอื่น ๆ ตอ่ไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการเดินทาง

มาร่วมการน าเสนอการวจิัยในครัง้นี้  
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The Exercise Behaviors of Student at University of Phayao 

กฤษดา ตามประดิษฐ์1* ปิตริัฐ คงทองค า1 อภริักษ์ วงศ์เหมภูมิ1 และ พัทธวรรณ ละโป้1 

Kritsada Tampradit1*, Pitirat Kongtongkum1, Apiruck Wonghempoom1 and Pattawan Lapo1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนก

ตามเพศ และชั้นปี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 โดยได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.87 และค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มท่ีมีอิสระต่อกัน (Independent Sample t - test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis Of Variances) แบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างให้ทดสอบ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า  

1) พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการออกก าลัง

กายของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ พบว่า ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน 

3) พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามชั้นปี พบว่า ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัต ิ

และด้านทัศนคติ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรม  การออกก าลังกาย  นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

                                                 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Department of Science and Technology in Sports, School of Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: kitsada_y@hotmail.com 
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Abstract  
The study was a survey research design aimed to study and Compare exercise behaviors of student at 

University of Phayao. The sample was 400 undergraduate students, both male and female student. The data 

was collected by questionnaire constructed. The data were analyzed by using descriptive statistics, Independent 

sample t-test and one-way ANOVA. The results were as Follows; 1) The exercise behaviors of student at 

university of phayao in much level. 2) The exercise behaviors of both male and female student in the aspect of 

exercise knowledge practice and attitude, no significant difference. 3) The exercise behaviors of level 

undergraduate study was statistically significance difference at 0.05 level. 
 

Keywords:  Behaviors, The exercise, Student at University of Phayao 

บทน า 

การออกก าลังกายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสุขภาพ เนื่องจากการออกก าลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้มากขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ า มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น 

และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม ช่วยในการควบคุมน้ าหนักตัว ท าให้การทรงตัวดี ขึ้น 

และท าให้การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการด าเนินชีวิตประจ าวันดีขึ้น ช่วยให้ระบบขับถ่ายท างานได้เป็น

ปกติ ลดความเครยีด สง่ผลตอ่การพักผ่อนโดยการนอนได้อยา่งเต็มท่ี การออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญและควรท าเป็น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นถึงท่ีสุด ท าให้

อายุยนืยาว มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ (กาญจนศรี สิงห์ภู่, 2555) การออกก าลังกายเป็นสิ่งจ าเป็น

และมีประโยชนท้ั์งทางด้านร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา และสังคม การออกก าลังกายท าให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกายมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ ระบบกล้ามเนื้อมกีารเจรญิเตบิโตมคีวามแข็งแรง เพ่ิมความสามารถในการ

ท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ ด้านจิตใจ การออกก าลังกายเป็นประจ าส่งผลต่อบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น ช่วยลดความเครียดและควบคุมอารมณ์ (EQ) 

ของตนเอง ด้านสติปัญญา ส่งผลให้สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ มคีวามสามารถในการใชช้วีติร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้เป็นอยา่งดี (มนัส ยอดค า, 2548)  

ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของวัยรุ่น มีปัญหาท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท้ังใน

เร่ืองของปัญหาการใชย้าเสพติด ความรุนแรง ติดการพนัน ปัญหาทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพท่ี

ไมด่ี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข, 2553) กิจกรรมท่ีสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีกลา่วมารวมถึงปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับวัยรุ่น ล้วนเป็นสิ่งท่ีสามารถป้องกันได้ และส่งเสริมซึ่งพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพักผ่อน การท า

กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และอื่นๆ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข , 2553) ซึ่ง

สอดคล้องกับแมคคิลแลนด์ (1973) ท่ีกล่าวว่า “บุคลิกลักษณะท่ีอยู่ในตัวบุคคลสามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

ท่ีมาจากพืน้ฐานทางดา้น ความรู้ ทักษะ และทัศนคต ิที่สะสมมาในอดตีของแตล่ะบุคคล” โดยเฉพาะกิจกรรมการออก

ก าลังกายท่ีพัฒนาให้บุคคลมีความสมบูรณ์ท้ังดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ในการด าเนินชวีติประจ าวันได้

อย่างเป็นปกติ หากมีการออกก าลังกายเป็นนิสัยส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เนื่องจากสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิต ซึ่งถ้ามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีการด าเนินชีวิตประจ าวันจะเป็นไป

อย่างมคีวามสุข ส่งผลดีตอ่การเรียนในมหาวทิยาลัยอกีด้วย  
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จากที่กล่าวมาข้างตน้ผู้วจิัยได้เห็นความส าคัญของพฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

จึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อท่ีใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดีอันส่งผลให้การด าเนินชีวิตประจ าวันใน

สังคมได้อย่างมคีวามสุข 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวจิัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ และจ าแนก

ตามช้ันปี  

1. ขั้นตอนการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

  1.1 ศึกษาเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย มาสร้างเป็นแบบท่ีใชใ้นการวิจัย 

 1.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอดความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ ได้ความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาเท่ากับ 0.87  

 1.3 น าแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ ได้เท่ากับ 0.89 

 1.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือแลว้ ไปด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

2. การวเิคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ ดังนี้ 

2.1 น าแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซึ่งเป็นขอ้มูลคุณลักษณะท่ัวไปของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยามาแจก 

แจงหาความถี่และหาค่าร้อยละ  

2.2 น าแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการปฏบัิต ิและด้านทัศนคติ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบค่า (Independent - samples t-test) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2.4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

จ าแนกตามชั้นปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ถ้าพบความแตกต่างให้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ (Fisher’s Least Significant 

Difference : LSD) 
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ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา สรุปผลดังนี้ 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36 เพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 โดยชั้นปีท่ี 1 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ชั้นปีท่ี 2 

จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 101 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.3 ซึ่งส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 เลือกกิจกรรมการ

ออกก าลังกายโดยการวิ่ง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ออกก าลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 164 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41 ใช้เวลาในการออกก าลังกายคร้ังละ 1 ชั่วโมง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และออกก าลัง

กายชว่ง 17.00 - 21.00 น. จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านทัศนคต ิด้านทักษะการปฏบัิต ิและด้านความรู้ตามล าดับ 

 

พฤตกิรรมการออกก าลังกาย x̄  SD ระดับ 

ด้านความรู้ 2.34 0.35 มาก 

ด้านการปฏบัิต ิ 2.41 0.36 มาก 

ด้านทัศนคต ิ 2.67 0.31 มาก 

โดยรวม 2.47 0.27 มาก 

 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลของพฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีทัศนคติต่อการออก

ก าลังกายวา่สามารถท าได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี และให้การออกก าลังกายเป็นทางเลือกอันดับ

แรกเพ่ือดูแลสุขภาพ ตามล าดับ 

ด้านการปฏบัิต ิอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติมหาวิทยาลัยพะเยามีการออกก าลังกายใน

ท่ีท่ีมีอากาศถา่ยเทสะดวก มกีารหยุดพักเมื่อได้รับการบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย และหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายใน

สภาวะท่ีไม่เอื้ออ านวย เชน่ อากาศร้อน ฝนตก ตามล าดับ 

ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามรู้ในเร่ืองการสวมใส่

เสื้อผ้าท่ีระบายอากาศได้ดี ปลอดภัยและออกก าลังกายได้อย่างคล่องตัว ค านึงถึงความปลอดภัยก่อนการออกก าลัง

กายทุกครัง้ และสวมรองเท้าท่ีเหมาะสมกับชนดิของการออกก าลังกายและป้องกันการบาดเจ็บ  

4. การเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตาม

เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พฤติกรรม

การออกก าลังกายดา้นความรู้, ด้านการปฏบัิต,ิ และด้านทัศนคติ ไม่แตกตา่งกัน 
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พฤตกิรรมการออกก าลังกาย 
ชาย หญงิ 

t 
x̄  SD x̄  SD 

ด้านความรู้ 2.38 0.35 2.33 0.35 1.42 

ด้านการปฏบัิต ิ 2.38 0.35 2.42 0.36 -1.17 

ด้านทัศนคต ิ 2.65 0.33 2.68 0.30 -0.75 

โดยรวม 2.47 0.28 2.48 0.26 -0.20 

 

5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตาม

ชัน้ปี พบวา่ 

 

พฤตกิรรมการ 

ออกก าลังกาย 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F 

ด้านความรู้ ระหว่างกลุ่ม 1.96 3 0.65 5.56* 

ภายในกลุ่ม 46.54 396 0.12 

รวม 48.50 399  

ด้านการปฏบัิต ิ ระหว่างกลุ่ม 5.23 3 1.74 14.81* 

ภายในกลุ่ม 46.60 396 0.12 

รวม 51.83 399  

ด้านทัศนคต ิ ระหว่างกลุ่ม 2.09 3 0.70 7.38* 

ภายในกลุ่ม 37.33 396 0.09 

รวม 39.42 399  

โดยรวม 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.45 3 0.82 12.37* 

ภายในกลุ่ม 26.16 396 0.07 

รวม 28.61 399  

 

การเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตามชั้น

ปี แสดงให้เห็นว่า เมื่อระดับช้ันปีตา่งกันจะมพีฤตกิรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พฤติกรรมการออกก าลังกายด้านความรู้, ด้านการปฏิบัติ, และด้านทัศนคติ มี

ความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ าแนกตามช้ันปี พบวา่  
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พฤตกิรรมการออกก าลังกาย ชั้นป ี 1 2 3 4 

ด้านความรู้ 1  -0.14* -0.12* 0.01 

2   0.02 0.15* 

3    0.13* 

4     

ด้านการปฏบัิต ิ 1  -0.24* -0.29* -0.09 

2   -0.05 0.16* 

3    0.20* 

4     

ด้านทัศนคต ิ 1  -0.09* -0.21* -0.13* 

2   -0.12* -0.03 

3    0.08 

4     

โดยรวม 1  -0.16* -0.21* -0.07 

2   -0.05 0.09* 

3    0.14* 

4     

 

ด้านความรู้ พบวา่ ชัน้ปีท่ี 1 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 2 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชัน้ปีท่ี 1 แตกต่าง

กับชั้นปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 2 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และชัน้ปีท่ี 3 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 4 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านการปฏิบัติ พบว่า ชั้นปีท่ี1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 1 

แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 3 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 2 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 และชัน้ปีท่ี 3 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 4 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านทัศนคติ พบว่า ชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 1 

แตกตา่งกับชั้นปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 และชัน้ปีท่ี 2 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 3 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากสรุปผลการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

และเปรียบเทียบพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามชัน้ปี  

ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

1. คุณลักษณะท่ัวไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนิสิตช้ันปีท่ี 2 

มากที่สุด ซึ่งก าลังศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ โดยเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง เพราะมหาวิทยาลัย

พะเยามีลักษณะภูมิประเทศบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การวิ่งออกก าลังกาย และมีรายวิชาท่ีเปิดสอนเกี่ยวกับ

การบริหารกายและนันทนาการท่ีส่งเสริมการท ากิจกรรมการออกก าลังกายในระหว่างเรียน นิสิตมีวันและเวลาในการ

ออกก าลังกาย 1-2 วันตอ่สัปดาห์ โดยใชเ้วลาคร้ังละ 1 ชั่วโมง โดยออกก าลังกายช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 – 21.00 น. 

เพราะชว่งเวลานี้เป็นชว่งเวลาท่ีนิสติส่วนใหญ่เลิกเรียนและออกมาท ากิจกรรมหรือออกก าลังกายกันมากท่ีสุด สอดคล้อง

กับ Thompson, Gordon& Pescatello (2010) กล่าวไว้ว่า หลักพื้นฐานของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพนั้นต้องออกก าลัง

กายให้ได้อยา่งนอ้ย 2-3 วันตอ่สัปดาห์ และออกก าลังกายให้ได้อยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อคร้ัง  

2. พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ด้านทัศนคติมีคา่เฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมาเป็นดา้นการปฏบัิต ิและด้านความรู้ ตามล าดับ กล่าวได้ว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีทัศนคติท่ีดี

ต่อการออกก าลังกาย ซึ่งการมีทัศนคติท่ีดีนั้นจะเป็นแรงขับท าให้บุคคลออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า 

พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านทัศนคติ เพราะการออกก าลังกายสามารถท า

ได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพท่ีดีและผ่อนคลายความเครียด อีกท้ังเป็นทางเลือกอันดับแรก

ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกายถือเป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์และสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

ยาวนานได้นั้น ต้องเกิดจากแรงจูงใจหรือการมีทัศนคติท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ สอดคลอ้งกับ แมคคิลแลนด์ (1973) กล่าววา่ แรงจูงใจหรอืทัศนคติ สามารถท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ี

มุง่ไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ รวมถึงการออกก าลังกาย เช่นเดียวกับ ชาญชลักษณ์ เยี่ยม

มติร (2556) ได้ท าการศกึษาพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 

2554 พบวา่ นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีเจตคติท่ีดตี่อการออกก าลังกาย เพราะว่าการออกก าลังกาย

เป็นสิ่งจ าเป็นต่อสุขภาพ เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถน าไปใช้ใน

ชวีติประจ าวันได้  

พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการปฏิบัติ พบว่าในปัจจุบันนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยาได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเป็นอย่างมาก อีกท้ังมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับการออก

ก าลังกายและการเล่นกีฬาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย

ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การเลือกการออกก าลังกายในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการหยุดพักเมื่อได้รับ

การบาดเจ็บขณะออกก าลังกาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยามสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการออกก าลังกาย มี

สถานท่ีออกก าลังกาย สนามกีฬา และศูนยอ์อกก าลังกาย การสง่เสริมให้นิสติมกีารออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพื่อ

สุขภาพท่ีดีและมีร่างกายท่ีแข็งแรง สอดคล้องกับ ส านักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (2553) กล่าวว่า นโยบาย ขยับ

กายสบายชีวี มีความหมายเป็นนัยว่า กิจกรรมท่ีก่อให้การเคลื่อนไหวทางกายสง่ผลให้ผู้ท่ีท ากิจกรรมนัน้มสีุขภาพดี  
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พฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความรู้ พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรท่ี

เปิดสอนวชิาท่ีเกี่ยวกับการออกก าลังกายและการกีฬา และมีการเผยแพร่ความรู้ หลักการ วิธีการออกก าลังกายและ

การกีฬาทางสื่อประชาสัมพันธ์ ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลตามห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต ท าให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการออกก าลังกายและการกีฬาเป็นอยา่งดี ที่ค านึงถึงความปลอดภัยก่อนการออกก าลังกายทุกคร้ัง การสวม

ใส่เสื้อผ้า รองเท้าท่ีเหมาะสมกับชนิดของการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย ส่วนใน

เร่ืองของการอบอุน่ร่างกาย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การพักผ่อนท่ีเพยีงพอ และการดื่มน้ าระหวา่งการออกก าลังกาย 

นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยาไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ในการออกก าลังกายเท่าท่ีควร  

3. การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พฤติกรรมการ

ออกก าลังกายดา้นความรู้, ด้านการปฏบัิติ, และด้านทัศนคติ ไม่แตกตา่งกัน 

4. การเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตาม

ชัน้ปี โดยรวม มพีฤตกิรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

5. การเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตาม

ชัน้ปี โดยรวม เมื่อระดับช้ันปีตา่งกันมีพฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐานการวจิัยข้อท่ี 2 พบวา่ชัน้ปีท่ี 1 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 2 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

ชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 2 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ี 3 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ

พจิารณารายด้าน ดา้นความรู้ พบวา่ นสิิตชัน้ปีท่ี 1 แตกตา่งกับนสิิตชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 1 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 3 เพราะ

นสิิตชัน้ปีท่ี 1 พึ่งเข้าศึกษาใหมย่ังมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ไม่มากพอ และชั้นปีท่ี 2 แตกตา่งกับชั้นปีท่ี 4 และชั้นปี

ท่ี 3 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 4 เพราะนิสิตชั้นปีท่ี 4 ให้ความส าคัญกับการเรียนเป็นอย่างมากจึงท าให้ไม่ได้สนใจหาความรู้

เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านการปฏิบัติ พบว่า ชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 3 

เพราะนิสติช้ันปีท่ี 1 มกีิจกรรมและการเรียนท่ีต้องปรับพื้นฐานเยอะจึงท าให้ไม่มีเวลาว่างมากพอในการออกก าลังกาย 

และชั้นปีท่ี 2 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 3 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 4 เพราะนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีการเรียน การท าโปรเจค 

และการท าวิจัยเพื่อส าเร็จการศึกษาจึงไม่มีเวลาว่างท ากิจกรรมออกก าลังกายท าให้การออกก าลังกายมีความ

แตกต่างกัน ด้านทัศนคติ พบว่า ชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 1 

แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 4 และชัน้ปีท่ี 2 แตกตา่งกับช้ันปีท่ี 3 เนื่องจากนิสติช้ันปีท่ี 2,3 และ4 ได้เรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารกายและนันทนาการมาแล้วจึงท าให้มีทัศนคติต่อการออกก าลังกายแตกต่างกับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ียังไม่ได้เรียน

รายวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารกายและนันทนาการ สอดคล้องกับ ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร (2556) ได้ท าการศึกษา

พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จากการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จ าแนก

ตามชั้นปี พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย และด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ชั้นปีท่ี 1 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 2,3

และ4 เพราะนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับการเรียนรู้มากพอ ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 2,3และ4 ซึ่ง

เป็นนักศึกษาเก่าท่ีได้เรียนวิชากีฬาและกิจกรรมการออกก าลังกายมาแล้วจึงมีความรู้มากกว่าจึงท าให้มีความรู้

แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกับชั้นปีท่ี 1 และ2  ส่วนชั้นปีท่ี 3 
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แตกต่างกับชั้นปีท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีกิจกรรมการ

เรียนมากจึงท าให้ไม่ว่างมากพอในการปฏบัิตเิกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
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การศึกษากลวิธีการสรา้งโครงเรื่องในนวนิยายวายเรื่อง The our story กังหันกับพัด

โบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด 

The Study of Plot Creation Techniques in “The our story Kang Han Kab Pat 

Bok author by Moh Toot” Boy’s Love Novel 

เยาวภา มูลเจรญิ1* จริภัทร บัวโอภาส1  และปัทมกานต์ ผลกัน1 

Yaowapha Moolcharern1* Jirapat Bua-o-pas1 and Pattamakan Ponkan1  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเร่ืองในนวนยิายวายเร่ือง The our story กังหันกับ

พัดโบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด โดยศึกษากลวิธีการสร้างโครงเร่ืองในนวนิยายวาย คือ การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง การ

สร้างข้อขัดแย้ง การหน่วงเร่ือง และการปิดเร่ือง พบว่านวนิยายวายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก มีการเปิด

เร่ือง  2 ลักษณะ คือ การเปิดเร่ืองด้วยการผสมผสานบทบรรยาย – พรรณนาฉากและตัวละคร และการเปิดเร่ืองด้วย

การบรรยายบุคลิกลกัษณะหรือพฤตกิรรมของตัวละคร การเปิดเร่ืองจะกล่าวถึงลักษณะของตัวละครเอก ท่ีอธิบายถึง

ลักษณะและการกระท าของตัวละครเอก การด าเนินเร่ืองมี 2 ลักษณะ คือ การด าเนินเร่ืองตามปฏิทินหรือการด าเนิน

เร่ืองตามล าดับเวลา ก่อน – หลังและการด าเนินเร่ืองแบบย้อนกลับไปกลับมา การสร้างข้อขัดแย้งมี 2 ลักษณะ คือ 

การสร้างข้อขัดแย้งภายในตัวละคร และการสร้างข้อขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละคร เป็นการสร้างข้อ

ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร หรือตัวละครเอกกับตัวละครรอง ส่วนการหน่วงเร่ืองมี 3 ลักษณะ คือ 

การแสดงให้เห็นความลังเลของตัวละครท่ีจะต้องตัดสินใจ การแสดงให้เห็นความกดดันท่ีตัวละครได้ รับ                     

และหาทางออกไม่ได้ และตัวละครแสดงพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง และการปิดเร่ืองมีลักษณะท่ีหวาน

ชื่นหรือสุขนาฏกรรม โดยท่ีตัวละครพบกับความสุขความสมหวังในตอนท้ายของเร่ือง 
 

ค าส าคัญ:  นวนิยายวาย  โครงเร่ือง  
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Abstract  
 The aim of this research is to study the plot creation techniques in “The our story Kang Han Kab Pat Bok” 

author by Moh Toot Boy’s Love Novel by studying the plot creation techniques in the novel, including the 

prologue, storytelling, conflict creation, suspense and ending. The results was found that There were 2 types of 

prologue in “The our story Kang Han Kab Pat Bok” ; 1. Begin the story with narration to describe setting and 

characters 2. Begin the story with characters personalities and behaviors, characters of the protagonist would be 

mentioned, to describe protagonist’s personalities and behaviors. There were 2 types of storytelling; Storytelling 

before – after by the time and Storytelling Switch between the future and the present. There were 2 types of 

conflict creation; 1. Creating conflicts within characters 2. Creating external conflicts between characters, which 

was the creating conflicts between characters and characters, or between the protagonist and minor characters. 

It also found that there were 3 types of Suspense; 1. The hesitantly decision making of characters 2. The 

pressure the character received and finding no way out. 3. Some unexpected behaviors of character. The 

ending was sweet and happy. The characters meet happiness and fulfillment at the end of the story.  

Keywords: Boy’s Love Novel, Plot  

บทน า 

นวนิยายเป็นบันเทิงคดีประเภทหนึ่งท่ีมีรูปแบบของวรรณกรรมลายลักษณ์แต่งในลักษณะของร้อยแก้ว เป็น

งานเขียนท่ีสร้างขึ้นด้วยทักษะการใช้ภาษาท่ีประณีต ท าให้เห็นจินตนาการและการสร้างอารมณ์จากผู้เขียนสื่อไปถึง

ผู้อ่าน เมื่อผู้อ่านอ่านนวนิยายแล้วจะได้รับความเพลิดเพลินและเกิดอารมณ์คล้อยตามท่ีผู้เขียนต้องการ นอกจากนี้   

นวนิยายบางเร่ืองอาจน าเค้าโครงของเร่ืองจริงมาแต่ง มีการเรียกร้องความสนใจโดยการใช้บทสนทนา การบรรยาย

เหตุการณ์ การสร้างตัวละคร เพื่อให้ผู้อา่นได้เห็นภาพชัดเจน ปัจจุบันนวนิยายประเภทความรักไม่ได้จ ากัดแค่พระเอก

ท่ีเป็นผู้ชายและนางเอกท่ีเป็นผู้หญิง เมื่อสังคมและวัฒนธรรมกว้างขวางขึ้น ส่งผลให้เกิดความรักท่ีไม่จ ากัดเพศจึงมี

การจับคูพ่ระเอกที่เป็นผู้ชายและนางเอกท่ีเป็นผู้ชายหรือพระเอกและนางเอกท่ีเป็นผู้หญิงท้ังคู่ การจับคู่เช่นนี้เรียกได้  

2 ประเภท ดังนี ้คือ Yaoi (ยาโอย) ใชแ้ทนในความหมายของคู่ตัวละครท่ีเป็นเพศชายด้วยกัน (ชายรักชาย) ส่วนYuri (ยู

ริ) ใชแ้ทนตัวละครท่ีเป็นเพศหญิงด้วยกัน (หญิงรักหญิง) โดยมีการแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ฝ่ายคือ เซเมะหรือเสะเมะ 

มาจากภาษาญี่ปุ่นค าว่า seme ความหมายตรงตัวคอื พระเอก และอุเคะหรืออุเกะ มาจากค าว่า uke ความหมายตรง

ตัวคือ นางเอก คนส่วนมากมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า เมะหรือเคะ ก็ได้  และนวนิยายประเภทรักร่วมเพศนี้เรียกสั้น ๆ  

ว่า นวนิยายวาย นวนิยายวายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นเร่ืองท่ีผู้เขียนมีกลวิธีการสร้างโครงเร่ืองท่ีมี

เอกลักษณ์สามารถดึงดูดผู้อ่าน เนื้อเร่ืองด าเนนิไปบนพืน้ฐานของความเป็นจริงในชีวิต จึงท าให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ได้

ถึงความสมจริง อีกท้ังในเนื้อเร่ืองยังมีการสอดแทรกข้อคิดท่ีเกี่ยวกับการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตไว้อย่าง

นา่สนใจ The our story กังหันกับพัดโบก เป็นนวนิยายรักท่ีทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ไม่ใช่มีแค่ความรักหวานแหวว แต่มี

มุมมองของครอบครัวและสังคมหรือมุมมองของคนท่ีเข้าใจและเคยผ่านพ้นประสบการณ์ ท้ังการเรียนและความรัก 

เร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นเร่ืองมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลท่ีอยู่ในวัยสับสนค้นหาตัวเองและต้องการการ

ยอมรับในสังคม อกีทัง้ยังเป็นเร่ืองท่ีมีความรักระหวา่งเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) มีมุมมองหรือมติใินเร่ืองราวท่ีจับต้อง

ได้ ผู้อา่นสามารถน าเร่ืองราว ข้อคดิท่ีได้จากเร่ืองมาประยุกต ์ใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงความคิดด้าน

ลบผู้อ่ืนจากข้างตน้ ผู้วิจัยเห็นว่านวนยิายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก มีความน่าสนใจในด้านกลวิธีการสร้าง

โครงเร่ืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ประสบการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของผู้แต่งและความสัมพันธ์ของคนปัจจุบันเข้ามา
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สอดแทรกด้วยท้ังความรับผิดชอบต่ออาชีพ รวมท้ังผู้แต่งยังเป็นนักเขียนท่ีมีชื่อเสียงผลงานด้านการเขียนมากมาย 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการสร้างโครงเร่ืองจากนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ซึ่งถือเป็นการ

เขียนประเภทบันเทิงคดีเร่ืองแรกของ “หมอตุ๊ด” เป็นการพิสูจน์ฝีมือการเขียนของเขาอีกท้ังยังเป็นประโยชน์ใน

การศึกษานวนยิายวายตอ่ไป   

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเร่ืองในนวนยิายวาย เร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก  

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
1. หนังสือวรรณกรรมประเภทนวนิยายวายเร่ือง เร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่ง หมอตุด๊ 

2. โครงเร่ือง กรอบแนวคิดของ สมเกียรต ิรักษ์มณี (2558, หน้า 81-104) ก าหนดกลวิธีเกี่ยวกับโครงเร่ืองได้ 

ดังนี้ 

2.1 การเปิดเร่ือง 

2.2 การด าเนนิเร่ือง 

2.3 การสร้างข้อขัดแย้ง 

2.4 การหนว่งเร่ือง 

2.5 การปิดเร่ือง 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   1.1 ศกึษานวนยิายวายเร่ือง “The our story กังหันกับพัดโบก” เป็นขอ้มูลเบือ้งต้น 

   1.2 รวบรวมและศกึษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับนวนยิาย 

        1.2.1 ความหมายและลักษณะของนวนยิาย  

        1.2.2 ความรู้ดา้นกลวิธีการสร้างโครงเร่ือง 

   1.3 งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษากลวธีิการสร้างโครงเร่ืองในนวนยิาย 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

   ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างโครงเร่ืองของนวนิยายวายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ของ   

หมอตุด๊ ตามกลวิธีเกี่ยวกับโครงเร่ืองในนวนยิายของ สมเกียรต ิรักษ์มณีประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

   1. การเปิดเร่ือง 

   2. การด าเนนิเร่ือง 

   3. การสร้างข้อขัดแย้ง 

   4. การหนว่งเร่ือง 

   5. การปิดเร่ือง 

3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

834 

    3.1 สรุปและอภิปรายผลการศกึษากลวธีิการสร้างโครงเร่ืองในนวนิยายวายเร่ือง The our story กังหันกับ

พัดโบก ของหมอตุด๊ 

    3.2 ให้ขอ้เสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

4. ขั้นเสนอผลการวจิัยโดยใชว้ธีิพรรณนาวเิคราะห์ 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยวเิคราะห์กลวธีิการสร้างโครงเร่ืองนวนิยายวาย เร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่ง  หมอ

ตุด๊ จาก การเปิดเร่ือง การด าเนนิเร่ือง การสร้างข้อขัดแย้ง การหนว่งเร่ือง และการปิดเร่ือง ได้ผลการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 การเปิดเร่ืองในนวนิยายวายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการเปิดเร่ือง 2 วิธี วิธีแรกคือ    

การเปิดเร่ืองด้วยการผสมผสานบทบรรยาย – พรรณนาฉากและตัวละคร ซึ่งเป็นการเปิดเร่ืองท่ีเข้าสู่เนื้อเร่ืองได้อย่าง

รวดเร็ว เพราะได้มีการบรรยายฉากตอนพัดโบกกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตและเหตุการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น  

กล่าวคอื พัดโบกถูกแฟนของเขาบอกเลิกท้ังท่ีคบกันมาเกือบ 4 ปี เพราะว่าต้องเดินทางไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศและ 

ผู้แต่งได้แสดงพฤติกรรมของพัดโบกท่ียังคงคิดถึงแฟนเก่า บทเปิดเร่ืองนี้จึงเป็นการบรรยายตัวละครพร้อมท้ัง       

การบรรยาย – พรรณนาถึงการแสดงพฤตกิรรมของตัวละคร ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 
 

  “ผมถูกทิ้ง”  

  ไมอ่ยากเช่ือเลย.... 

 ลูกหมีคือคนรักของผม ผมบอกรักเธอตอนท่ีเราอยู่ ม.ปลาย คบหาดูใจกัน 3 เดือนแล้วก็พัฒนา

ความสัมพันธ์เป็นคนรักตอนเข้ามหาวิทยาลัย ผมว่าตลอดเวลาเกือบ 4 ปีท่ีผ่านมานี้ เรารักกันหวานชื่นมา

โดยตลอดและผมก็ไม่เคยบกพร่องในหน้าท่ีคนรักเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่เคยนอกใจ ไม่เคยแม้แต่จะมองใคร 

ผมมเีธอเพยีงคนเดียวเท่านัน้ 

  แตน่ี่อะไร... 

  “พัดโบก ลูกหมีวา่... เราสองคน.... มาถึงทางตันแล้วล่ะ” 

 “ลูกหมีน่ังคิดนอนคิดมาตลอดห้าเดอืนท่ีผ่านมา เดี๋ยวพอเรียนจบเราสองคนก็มีทางท่ีต้องเดินกันต่อไป 

ลูกหมีตัดสนิใจแลว้วา่จะไปเรียนต่อท่ีญี่ปุ่น...” 

  “ลูกหมีว่า... เรา... เป็นเพื่อนกันเถอะนะ” 

   (หมอตุด๊, 2559, หนา้9 - 10) 
 

การเปิดเร่ืองวิธีท่ี 2 คือ การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็น     

การเปิดเร่ืองของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่ง คือ กังหัน ที่ถูกแฟนบอกเลิก ทัง้นี้แฟนของเขายังให้เหตุผลว่า กังหันไม่มีเวลา

ให้ ท าให้กังหันตัดพ้อชีวิตตัวเอง การเปิดเร่ืองท้ัง 2 วิธีนี้ เป็นการเปิดเร่ืองท่ีเล่าถึงภูมิหลังของตัวละครและ           

การเชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละคร ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
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“ผมถูกทิ้ง!!..” 

 ไมอ่ยากจะเช่ือเลย 

เป็นคนบอกรักเราก่อน ไมไ่ด้หมายความวา่จะมีสิทธ์ิมาบอกเลิกราก่อนได้นะแลว้คอือะไรคือการ 

บอกวา่เราไมม่เีวลาให้ก็เลยต้องไปมคีนใหม่ คนท่ีมีเวลาให้มากกวา่เรามันใช่เหรอ ไม่ได้สมเหตุสมผลเลย ก็รู้

ดีอยูแ่ลว้วา่เราเรียนคณะที่ตอ้งอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตให้กับการดูแลคนไข้ 

     (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 18) 
 

การด าเนินเร่ืองในนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอวิธีการด าเนินเร่ือง 2 วิธี คือ 

การด าเนนิเร่ืองตามปฏทิินหรือการด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา ก่อน – หลัง เป็นเหตุการณ์ท่ีด าเนินไปบนพื้นฐานชีวิต

ของกังหัน ซึ่งกังหันได้กลับไปบ้าน ได้เจอแม่ของเขา ท้ังกังหันและพัดโบกยังท ากิจวัตรต่าง ๆ ตามปกติ เป็นการ

เรียงล าดับเนื้อเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เนื้อเร่ืองด าเนินอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวันของตัวละครอย่าง

พัดโบกและกังหัน จึงท าให้ไม่สับสนกับความเป็นจริงของเนื้อเร่ือง 

และการด าเนินเร่ืองวิธีท่ี 2 คือ การด าเนินเร่ืองแบบย้อนกลับไปกลับมา เป็นการเล่าย้อนอดีตท่ีมีตัวละครมี

ชีวิตในปัจจุบันท่ีเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตในช่วงเวลาหนึ่ง คือ กังหันได้เล่าถึงอดีต ตอนท่ีเขายังคบกับลูกหมี ท้ังคู่เคย

ออกเดตดว้ยกันหลายคร้ังและทุกครัง้ท่ีได้เจอกัน เขาจะแต่ความสุข อกีทัง้ท้ัง 2 คน ยังเคยออกเดตในช่วงเวลาส าคัญ 

ๆ ของกันและกันเสมอ ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี  
 

นั่นเป็นเดตคร้ังท่ีเท่าไหร่ผมก็จ าไม่ได้ เรามีเดตดี ๆ ด้วยกันหลายคร้ัง และก็มีเดตแย่ ๆ บ้าง

เหมือนกัน แต่ผมจ าไม่ได้หรอก เพราะทุกคร้ังท่ีผมเจอลูกหมี ผมมีแต่ความสุข จ าได้ว่าวันนั้นเราไปเดตกัน

เพื่อฉลองท่ีผมได้เสื้อช็อปคณะ ส่วนเธอก็ผ่านการสอบเข้าเอกภาษาญี่ปุ่นท่ีบรรดานักศึกษาในคณะต่างแย่ง

ชงิท่ีน่ังกันอย่างดุเดอืด 

    (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 12) 
 

การสร้างข้อขัดแย้งในนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการสร้างข้อขัดแย้งไว้ 2 

รูปแบบ คือ การสร้างข้อขัดแย้งภายนอกระหว่างตัวละครกับตัวละคร มี 10 คร้ัง ซึ่งถูกพบมากท่ีสุด คือ แต่ละฝ่ายมี

ปัญหาขัดแยง้ตอ่กัน อกีทัง้แตล่ะฝ่ายต้องตอ่สูเ้อาชนะอกีฝ่ายให้ได้ ไมว่า่จะเป็นความคิด ความรัก ความไม่เข้าใจ ท่ีท า

ให้เกิดปัญหาขัดแยง้ภายนอกระหวา่งตัวละครกับตัวละคร ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

ถึงตรงนี้ ผมควบคุมความโกรธไม่ได้แล้ว เสียงแข็งกร้าว มือก าแน่นขึ้นเร่ือย ๆ พยายามสูด        

ลมหายใจเขา้ออกลกึ ๆ 

 “แลว้การเป็นเกย์มันมอีนาคตยังไง? พัดโบกลองบอกแมม่าหนอ่ยสิ!” 

 แม่ไม่อ่อนโยนอีกแล้ว แม่กลับมาเป็นคนแบบเดิม เป็นแม่คนปกติเหมือนเวลาท่ีแม่คุยกับผม คุยกับพ่อ 

หรือคุยสั่งงานกับลูกน้องในบริษัท 

 “เรารักกัน” ผมเถียง 

 “หึ!... ผู้ชายสองคนรักกัน... มันผิด มันไมม่อีนาคต!!” 

 แมเ่สียงดังและไม่พอใจอยา่งชัดเจน 

  ผมเกลียด... 
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ไมไ่ด้เกลียดน้ าเสียง ผมรู้ว่าแมก่ าลังโกรธ ไม่ได้เกลียดแม่ ผมรักแม่มาก แต่ผมเกลียดทัศนคติแบบ

นัน้ การตัดสนิคนอ่ืน การตราหนา้คนอื่น และยิ่งเกลียดมากขึ้น เมื่อค าพูดเหล่านี้ออกมาจากปากแม่ของผม

เอง คนท่ีเป็นแบบอย่างของสิ่งดี ๆ ในชวีติผม 

        (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 314 - 315) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการสร้างข้อขัดแย้งภายนอกซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัว

ละคร คือ พัดโบกโกรธแม่ของเขาเพราะว่าแม่บอกว่าการท่ีพัดโบกเป็นเกย์มันไม่มีอนาคตและยังคิดว่าผู้ชาย 2 คน

จะมารักกันนั้นผิด ท าให้พัดโบกโกรธแม่ท้ังเขายังเกลียดทัศนคติในเรื่องที่แม่เหยียดเพศ เป็นความขัดแย้งของพัด

โบกกับแม่ 

 รองลงมาคือ ข้อขัดแย้งภายในตัวละคร มี 9 คร้ัง เป็นขอ้ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในตัวละคร เน้นปมปัญหาท่ีอยู่

ในจิตใจของตัวละครท่ีอาจไมส่ามารถตัดสินใจได้ ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
 

ผมผิดเอง... 

 แลว้ผมควรจะท ายังไงตอ่ไป 

 มนึไปหมด ตอนขับรถมารับกังหันผมรูส้ึกหวิ ก าลังคิดว่าจะไปกินอะไรกันดี แตห่ลังจากเมื่อกี้ผมไม่รู้สึก

อะไรอีกแลว้ท้ังน้ัน ตัวเปียกชุม่ไปด้วยน้ าฝนก็ยังไมรู้่สกึหนาวเลยมเีพยีงความรู้สกึเดียวเท่านั้น เป็นความรู้สึก

ข้างใน 

 ผมเจ็บ... 

 ไมรู้่ว่าเจ็บท่ีเขาขอหา่งกันสักพัก เจ็บท่ีไม่มปัีญญาจะท าอะไรให้มันดีขึ้นได้หรือเจ็บท่ีผมเป็นคนท าให้เขา

เสียใจกันแน่ 

 ผมเกลียดตัวเองท่ีท าให้กังหันตอ้งร้องไห้ 

(หมอตุด๊, 2559, หนา้ 325) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นกลวิธีการสร้างข้อขัดแย้งภายใน ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน       

ตัวละคร คือ พัดโบกสับสนกับตัวเองและเขาไม่รู้ว่าจะต้องท าตัวอย่างไรกับการท่ีกังหันลดสถานะของท้ังคู่ เขาท าให้

กังหันเสียใจ อกีทัง้พัดโบกสับสนว่าท่ีเขาเจ็บนัน้สาเหตุมาจากตัวเขาเองหรือจากกังหัน รวมถึงยังไม่รู้ว่าจะหาทางออก

ให้ปัญหาได้อย่างไร 

การหน่วงเร่ืองในเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งเสนอการเร่ืองไว้ 3 รูปแบบ คือ การแสดงให้

เห็นความลังเลท่ีจะต้องตัดสินใจ เป็นการสร้างแรงกดดันของตัวละครท่ีไม่สามารถตัดสินใจได้เมื่อต้องเลือกอย่างใด

อย่างหนึ่ง ซึ่งถูกพบมากที่สุดจ านวน 4 คร้ัง ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
 

“ลานเบียร์ท่ีนี่นะ หมูหันกับขาหมูทอดอร่อยมากกกกก เรามาทุกปี” ผมลากเสียงยาว มันอร่อย

มากจริง ๆ นึกถึงขาหมูทอดแห้ง ๆ กรอบ ๆ กินแกล้วกับเบียร์ อื้อหื้อ... ถ้าอากาศหนาว ๆ สักหน่อยจะ

สมบูรณ์แบบมากเลย 

 “กินป่ะละ่?” ผมเอย่ชวน เขาชวน ผมหันมามองอย่างแปลกใจ 

 “กังหันไม่ดื่มไม่ใช่เหรอ?” ถ้าจ าไมผ่ิด คร้ังแรกท่ีเจอกันเขาเพ่ิงหัดดื่มและเมาง่ายสุด ๆ 

 “ก็เคยกินเตกีลาแลว้ อยากลองเบียร์บ้างไง เพื่อนเคยบอกวา่อร่อย” เขายักคิ้ว อมยิ้ม ดูทเีล่นทีจริง เอา

ไงดีล่ะ ผมนะ่อยากดื่มอยู่แลว้รถก็ไมไ่ด้ขับมาด้วยถึงจะดื่มขากลับก็ไมม่ีปัญหา 
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“แต.่.. เออ่... ไมก่ลัวเมาอกีหรอ?” คือตอนท่ีเราเมาด้วยกันนั่นมันก็จบลงไม่ค่อยสวยนัก แถมยังจบ

ลงบนเตยีงด้วย เหมอืนกังหันจะรู้วา่ผมคิดถงึอะไรเขากลอกตาสามรอบแลว้พน่ลมหายใจพรืด 

      (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 135 - 136) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นกลวิธีการหน่วงเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นความลังเลท่ีจะต้องตัดสินใจ กังหัน

ชวนพัดโบกดื่มเบียร์ แตพ่ัดโบกลังเลท่ีจะดื่ม เพราะพัดโบกกลัวว่าจะเมาแล้วอาจท าให้พวกเขาท้ัง 2 คน จบท่ีบนเตียง

เหมอืนครัง้แรกที่พวกเขาดื่มเหลา้ด้วยกัน จากเหตุการณ์น้ีท าให้พัดโบกลังเลท่ีจะต้องตัดสินใจและท าให้ผู้อ่านมีความ

อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ต่อไป 

 รูปแบบท่ี 2 ซึ่งถูกพบมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน คือ แสดงให้เห็นความกดดันท่ีตัวละครได้รับและหาทางออก

ไมไ่ด้ เป็นเหตุการณ์ท่ีเข้ามาทับถมจะเป็นการแกไ้ขได้หรือไมไ่ด้ อกีทัง้ผู้อ่านจะเอาใจช่วยตัวละครจนเกิดความอยากรู้

วา่จะเกดิอะไรขึ้นตอ่ไป ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี  
 

“เราสองคนจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่? พัดโบก เราจะเป็นแฟนแบบลับ ๆ ของพัดโบกไปจนถึง

เมื่อไหรเ่หรอ?” น้ าเสียงของเขาทัง้จรงิจังและเศร้า ผมไม่อยากสบตาเขาเลย 

“กังหัน... เรา... เรา... ไม่รู้ แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังแม่นะ เราจะต้องบอกแม่แน่ ๆ” ดีท่ีสุดเท่านี้ท่ี

ผมตอบได้ ซึ่งมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา อาจจะแย่ลงด้วยซ้ า ผมรู้สึกว่าผมเป็นไอ้งี่เง่าท่ีสุดในโลกเลยท่ีเขา

ตอบแบบนัน้ 

 “เมื่อไหร?่...?” กังหันย้ า 

 ผมยืนก้มหน้าตอบไมไ่ด้ 

 “พัดโบกรักเราหรอืเปล่า?” 

 “เฮ้ย! รักสิ ท าไมกังหันถามแบบนี้?” ผมตกใจรีบเงยหนา้ขึ้นทันที คว้ามอืเขากุมไวท้ั้งสองข้างกลัวว่าเขา

จะหายตัวไป 

 “แนใ่จเหรอ” 

 “กังหัน ท าไมพูดแบบนี้” 

 เขาปลอ่ยให้ผมจับมือไวเ้ฉย ๆ ไมด่ึงออก แตก่็ไมจ่ับมอืผมกลับ สายตาท่ีเขามองมาท าให้ผมต้องรีบก้ม

หนา้หลบ ผมไม่เข้าใจ ท าไมจู่ ๆ กังหันถามผมแบบนี้ เมื่อเช้าตอนตื่นนอน ตอนขับรถมาส่ง เราสองคนยังคุย

กันดี ๆ อยูเ่ลย แลว้นี่มันเกิดอะไรขึน้ 

“รู้สึกว่าเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวพัดโบกเลย ครอบครัวของพัดโบก ความชอบ งานอดิเรก 

หรืออะไรหลาย ๆ อยา่งรอบตัว” กังหันพูดแลว้ค่อย ๆ ก้มหน้าลง  น้ าเสียงเหมือนคนกลั้นสะอื้น เขา

ก าลังจะรอ้งไห้ ผมสัมผัสได้ 

       (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 304 - 305) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นกลวิธีการหน่วงเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงความกดดันของตัวละครท่ีได้ รับ

และหาทางออกไม่ได้ กังหันได้ถามพัดโบกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ของท้ังคู่และกังหันตอ้งการให้พัดโบกชัดเจน 

แตพ่ัดโบกยังไมก่ล้าเปิดเผย จึงท าให้กังหันเสียใจ แสดงให้เห็นความกดดันท่ีพัดโบกได้รับและหาทางออกไม่ได้ ซึ่งท า

ให้เร่ืองนา่ติดตามว่าความสัมพันธ์ของท้ังคูจ่ะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 
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และรูปแบบท่ีถูกพบน้อยท่ีสุดจ านวน 3 คร้ัง คือ ให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตัวละครแสดงพฤตกิรรมหรือตัดสนิใจท่ีเหนอืความคาดหมาย ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
 

“แม่ว่านะ เราควบคุมชีวิตใครไม่ได้หรอก ตอนเด็ก ๆ เราก็คิดว่าเราเลี้ยงเขา ดูแลเขา สอนเขาได้ 

อะไรดไีมด่ีเราก็เป็นคนเลอืกให้เขาทัง้หมด กลั่นกรองให้เขา” แมย่ังไมจ่บประเด็นน้ัน เธอยังคงพูดต่อ 

 ชัน้สอง 

 “แต่พอโตขึ้นเขาก็ไปมีชีวิตของตัวเองอยู่ดี เขาจะเลือกคบเพื่อนเอง เลือกแฟนเองแล้วก็เลือกชีวิตของ

เขาเอง” 

 รู้สกึแปลก ๆ ผมเร่ิมหายใจตดิขัด อกีนิดเดียวก็จะถึงช้ันหนึ่งแลว้ 

 ชัน้หน่ึง... 

 “กังหันเลิกยุ่งกับพัดโบกได้ม้ัย?” 

    (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 185) 
 

จากตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นได้ว่าเป็นกลวิธีการหน่วงเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นตัวละครแสดงพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิด

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ แม่ของพัดโบกได้มาพูดคุยกับกังหันและได้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดออกมาเกี่ยวกับค าพูด

ของเธอ คือ บอกให้กังหันเลิกยุ่งกับพัดโบก ในขณะท่ีตอนแรกนั้นเธอไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจกับเร่ืองนี้มาก่อนเลย 

ซึ่งผู้แต่งท าให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าเกิดเร่ืองอะไรขึ้นเกี่ยวกับกังหันและพัดโบก อีกท้ังยังอยากท าให้รู้ว่าท าไมแม่ของพัดโบก

ถึงตอ้งแสดงพฤตกิรรมแบบนัน้ออกมา 

การปิดเร่ืองในเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ผู้แต่งใช้วิธีการปิดเร่ืองแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม 

คือ ตัวเอกท้ัง 2 คนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยท้ังคูไ่ด้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนครองรักกันในท่ีสุด 
 

มอืเล็ก ๆ ของกังหันอยูใ่นอุ้งมือผม ไมก่ล้าปล่อย และจะไมป่ลอ่ยด้วย ผมยังมคีวามกลัววา่เขาจะ

ล่องหนหายไป กังหันบีบมอืผม  เอาล่ะมันคอืสัญญาณปลอดภัยผมรู้แล้ววา่หนทางเปิด 

 ผมสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ ชา้ ๆ และค่อย ๆ พูดความในใจออกมา 

 “กังหัน ในชีวิตเรามีสามคร้ังท่ีเรารูส้ึกมั่นใจที่สุด ครัง้แรกตอนท่ีเราเห็นของ ตัวเองเทียบกับของ

เพื่อน เรามั่นใจว่าเราเป็นเด็กผู้ชายจริง ๆ ไม่ใช่เพราะว่าพ่อหลอก คร้ังท่ีสองตอนท่ีเราตัดสินใจเลือกเรียน 

วศิวะและครั้งท่ีสามก็คอืตอนนี้” 

ผมคลุกเข่าลงตรงหน้ากังหัน เขาสูงกว่าผมแค่นิดเดียว ดูบอบบางน่าทะนุถนอม ผมไม่ยอมปล่อย

โอกาสท่ีจะได้ดูแลเขาให้หลุดมอืไปอีกแลว้ 

 กังหันดูตกใจนิด ๆ 

 ผมเงยหนา้มองเขา 

 “แตง่งาน อยูเ่ป็นคู่ชีวิตกับเรานะ” 

      (หมอตุด๊, 2559, หนา้ 405) 
 

จากตัวอยา่งข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการปิดเร่ืองแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม กล่าวคือ พัดโบกได้คุกเข่า

ขอกังหันแต่งงาน เพราะพัดโบกไม่อยากให้กังหันหลุดมือไปอีกแล้ว ซึ่งการท่ีพัดโบกคุกเข่าขอกังหันแต่งงาน ท าให้

กังหันตกใจ อีกท้ังพัดโบกยังบอกกังหันอีกวา่ อยู่เป็นคู่ชีวิตกับพัดโบก ซึ่งเหตุการณ์น้ีเป็นการปิดเร่ืองแบบหวานช่ืน 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
การเปิดเร่ืองของนวนยิายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก มีการเปิดเร่ือง 2 แบบ คือ การเปิดเร่ืองด้วย

การบรรยาย – พรรณนาฉากและบรรยากาศ แบบท่ี 2 คือ การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายบุคลิกลักษณะหรือ

พฤติกรรมของตัวละคร สอดคล้องกับงานวิจัยของนิคม กองเพชร (2543) “ศึกษาเร่ืองกลวิธีการแต่งนวนิยายสยอง

ขวัญไทย” พบการเปิดเร่ืองด้วย การบรรยายฉากและบรรยากาศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนวนยิายเร่ือง The our story 

กังหันกับพัดโบก ตรงท่ีการเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายพรรณนาฉากและบรรยากาศ เป็นการเปิดเร่ืองท่ีใช้เน้นฉาก – 

บรรยากาศ เน้นตัวละคร ท่ีท าให้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งและท าให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท้ังยั งสอดคล้องกับ 

พรรณนพ สิกกะ (2541) “วิเคราะห์กลวิธีการเขียนแนวคิดด้านจริยธรรมในนวนิยายของ วาวแพร” พบการเปิดเร่ือง

โดยใช้วิธีบรรยายลักษณะตัวละครและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวละคร มีความสอดคล้องกับนวนิยายเร่ือง The our 

story กังหันกับพัดโบก คือ การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็นการเปิดเร่ือง

โดยบอกเนน้บุคลิกลักษณะหรอืพฤติกรรมของตัวละครเป็นส าคัญ อีกท้ังยังให้ความรู้พืน้ฐานแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิหลัง

ของตัวละครเอก 

การด าเนินเร่ืองของนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก มีท้ังการด าเนินเร่ืองตามปฏิทินหรือ    

การด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา ก่อน – หลัง และการด าเนินเร่ืองแบบย้อนกลับไปมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2550) “ศึกษาเร่ืองบริบทโลกในนวนิยายเร่ือง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ปราโมท” พบ

การด าเนินเร่ือง คือ เล่าเร่ืองตามล าดับปฏิทิน เล่าย้อนต้นและเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดต่างสถานท่ีสลับกันไปมา                                   

มคีวามสอดคล้องกับนวนยิายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ตรงท่ีมีการด าเนินเร่ืองตามปฏิทินหรือการด าเนิน

เร่ืองตามล าดับเวลา ก่อน – หลัง และการด าเนนิเร่ืองแบบยอ้นกลับไปมา จึงท าให้ผู้อ่านเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน 

พฤตกิรรมของตัวละครไม่ซับซ้อน แตน่วนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ไม่ได้ปรากฏการด าเนินเร่ืองแบบ

เล่าย้อนต้นอย่างของกาญจนา วชิญาปกรณ ์เพราะในนวนยิายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก เน้นตัวละครท่ีอยู่

ในปัจจุบันเป็นหลักมากกว่า ในขณะท่ีนวนิยายเร่ือง สี่แผ่นดิน เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอดีต จึงมีลักษณะการด าเนินเร่ือง

แตกตา่งกัน 

การสร้างข้อขัดแย้งของนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบกมีการสร้างข้อขัดแย้งภายในและ

ภายนอก ที่สอดคล้องกับงานวจิัยของ จิตรา รุ่งเรือง (2551) “การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายของกิ่งฉัตรระหว่างปี พ.ศ.

2535 – 2549” พบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และภายในจิตใจตนเอง มีการสร้างเป็นปมปัญหาและ

คลี่คลายอย่างสมจริง สอดคล้องกับนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ซึ่งตรงกับ                              

การสร้างข้อขัดแย้ง คือ ตัวละครจะขัดแย้งกับผู้อื่น ซึ่งตัวละครจะมีปัญหาขัดแย้งต่อกันแต่ละฝ่ายจะต้องต่อสู้เพื่อท่ี

ชนะอีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังนี้เป็นข้อขัดแย้งภายนอกท่ีเป็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร นอกจากนี้ยังมีข้อขัดแย้ง

ภายในของตัวละคร นวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก มีความสอดคล้องตรงกับข้อขัดแย้งภายในจิตใจ

ตนเอง คือ ตัวละครจะมีปัญหาท่ีอยู่ในจิตใจท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้และเป็นปัญหาท่ีอยู่ภายในจิตใจของตัวละคร อีก

ท้ังยังมกีารแก้ปัญหาได้อยา่งลงตัว  

การหนว่งเร่ืองของนวนยิายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นการหน่วงเร่ืองท่ีสร้างความอยากรู้ของ

ผู้อ่านว่าจะเกิดอะไรขึน้ในตอนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ดุษฎี แซ่ตัน (2551) “นวนิยายจินตนิมิตของแก้วเก้า การศึกษา

ด้านกลวิธีการสร้างเร่ืองและการน าเสนอเร่ือง” การหน่วงเร่ืองท่ีผู้แต่งได้สร้างให้ตัวละครมีทางเลือกท่ีจ ากัดและให้ 

ตัวละครพยายามหาทางออกด้วยตนเอง อีกท้ังท าให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าตัวละครจะหาทางออกได้อย่างไร                                      

มีความสอดคล้องกับนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก ตรงท่ีมีการหน่วงเร่ืองท่ีตัวละครมีทางเลือกท่ี
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จ ากัดและตัวละครต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตนเอง เป็นการเร้าใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้เกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะ

เกิดขึ้น  

การปิดเร่ืองของนวนิยายเร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก เป็นการปิดเร่ืองแบบหวานชื่นหรือ

สุขนาฏกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ นิคม กองเพชร (2543) “ศึกษาเร่ืองกลวิธีการแต่งนวนิยายสยองขวัญไทย” พบว่ามี

การปิดเร่ืองด้วยความหวานชื่นของตัวละครเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนวนิยายเร่ือง The our story กังหัน

กับพัดโบก ปิดเร่ืองแบบหวานชื่นหรือสุขนาฏกรรม โดยท่ีตัวละครมักจะลงเอยและรักกันในท่ีสุด ปัญหาทุกอย่าง

คลี่คลายหมดและตัวละครมคีวามสุข  

จากการศึกษากลวิธีการสร้างโครงเร่ืองในนวนิยายวาย เร่ือง The our story กังหันกับพัดโบก จะพบว่ามี

ความโดดเด่นตรงท่ีช่ือเร่ือง คือ ชื่อเร่ืองจะมีท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งค าว่า “Our” จะมีความหมายท่ีแปลว่า 

เรา, พวกเรา อีกท้ังผู้แต่งต้องการใช้ค าว่า “Our” ท่ีหมายถึงเรา 2 คน คือ กังหันกับพัดโบก ท้ัง 2 คนนี้เป็นตัวละคร

หลักท่ีต้องด าเนนิเร่ืองไปบนพืน้ฐานของชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากครอบครัว ความรักท่ีท้ังคู่มีให้กัน และการ

เตบิโตจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ท่ีท าให้ความสัมพันธ์ของท้ังคูเ่ร่ิมสั่นคลอน ดังนั้นผู้แต่งอยากให้เห็นภาพรวม ความรักของ

ชายรักชาย ท่ีเนน้ไปท่ีตัวละครเป็นหลัก ทัง้นี้ผู้แตง่ตอ้งการท่ีจะเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับคนท้ัง 2 คน โดยท่ีท้ังคู่ได้เข้าไป

มตีัวตนในพื้นท่ีชีวิตของกันและกันโดยท่ีไม่รู้ตัว จากต่างคนต่างอยู่กลายเป็นเร่ืองของพวกเราท้ังคู่ และผู้แต่งต้องการ

ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของความรักระหวา่งเพศเดียวกันท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผู้วจิัยเห็นดว้ยในการน าเสนอมุมมองความ

รักของชายรักชายในรูปแบบนวนิยาย เพราะเป็นการน าเสนอท่ีมีศิลปะ ใช้ภาษาในการสื่อความหมายท่ีดี สามารถท า

ให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและคล้อยตามได้ ท้ังน้ียังเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมเปิดใจให้กับความหลากหลายทางเพศ

เพิ่มขึ้นและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเร่ิมยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันได้มากขึ้น สังเกตได้จาก

กระแสความนิยมนวนยิายวายในปัจจุบัน 
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เอกสารอ้างอิง 

กาญจนา วิชญาปกรณ์. (2550). บริบทโลกในนวนิยายเอกเรื่อง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท. 

วทิยานพินธ์ ศศ.ด., มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก. 

จิตรา รุ่งเรือง. (2551). การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายของกิ่งฉัตรระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549. วทิยานพินธ์ ศศ.ม.,  

มหาวทิยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ. 

ดุษฎ ีแซ่ตัน. (2551). นวนิยายจินตนิมิตของแก้วเก้า การศกึษาด้านกลวิธีการสร้างเรื่องและการน าเสนอเรื่อง.  

วทิยานพินธ์ ศศ.ม., มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

841 

นคิม กองเพชร. (2543). กลวิธีการแต่งนวนิยายสยองขวัญไทย. วทิยานพินธ์ กศ.ม., มหาวทิยาลัยมหาสารคาม,  

มหาสารคาม. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (พมิพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ:  

 บริษัท ศริิวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน). 

พรรณนพ สิกกะ. (2541). วิเคราะห์กลวิธีการเขียนแนวคิดด้านจริยธรรมในนวนิยายของ วาวแพร. ปริญญา

นพินธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยทักษณิ, สงขลา. 

สมเกียรต ิรักษ์มณี. (2558). การแต่งนวนิยาย Novel writing (พมิพค์รัง้ท่ี 1). นนทบุรี: สัมปชัญญะ. 

หมอตุด๊. (2559). The Our Story กังหันกับพัดโบก (พมิพค์รัง้ท่ี 1). นนทบุรี: บริษัท โมโนเจนเนอเรชั่น จ ากัด  

 

 

 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

842 

วัจนลลีาในกวีนิพนธร์างวัลวรรณกรรมสรา้งสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสาม

สุภาพบุรุษกว ี: เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรนิทร์ ขาวงาม และอังคาร จนัทาทิพย์ 

The stylistics poetry of literary works in Southeast Asian Writers Award of 

Three Male Poets : Naowarat Pongphaibun, Paiwarin Khao-Ngam and 

Angkarn Chanthathip 
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บทคัดย่อ 
 

 วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี  : เนาวรัตน ์  

พงษ์ไพบูลย ์ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาด้านการใช้ค า ในกวีนิพนธ์

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสุภาพบุรุษกวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม  

และอังคาร จันทาทิพย์ ผลการวิจัยพบว่าวัจนลีลาด้านการใช้ค า ในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

แห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี มีดังนี้ 

1) วัจนลีลาด้านการใช้ค าในกวีนิพนธ์เร่ือง “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

จ านวน 18 ตอน พบลักษณะการใช้ค า ดังนี้ ประเภทของค า มักใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รองลงมา  

คือ ค ารูปธรรม ค านามธรรม ค ามีศักดิ์ ค าภาษาถิ่น ค าท่ีมีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ และค าต่ า 

หรือค าหยาบ ตามล าดับ เสียงของค า มักใชค้ าซ้ ามากที่สุด รองลงมาคือ ค าเลียนเสียงพูด ตามล าดับ 2) วัจนลลีาด้าน

การใช้ค าในกวีนิพนธ์เร่ือง “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม จ านวน 48 ตอน พบลักษณะการใช้ค า ดังนี้ 

ประเภทของค า มักใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค ามีศักดิ์ ค านามธรรม ค ารูปธรรม 

ค าที่มคีวามหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ ์ค าต่ าหรอืค าหยาบ และค าภาษาถิ่น ตามล าดับ เสียงของค า มักใชค้ าเลียน

เสียงพูดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค าซ้ า ตามล าดับ 3) วัจนลีลาด้านการใช้ค าในกวีนิพนธ์เร่ือง “หัวใจห้องท่ีห้า” 

 ของอังคาร จันทาทิพย์ จ านวน 49 ตอน พบลักษณะการใช้ค า ดังนี้ ประเภทของค า มักใช้ค าภาษาต่างประเทศ 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ค านามธรรม ค าภาษาถิ่น ค ารูปธรรม ค ามีศักดิ์ ค าท่ีมีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ 

และค าต่ าหรอืค าหยาบ ตามล าดับ เสียงของค า มักใชค้ าซ้ ามากที่สุด รองลงมาคือค าเลยีนเสียงพูด ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  วัจนลลีา  กวีนิพนธ์  วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  สุภาพบุรุษกวี    
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Abstract  

 This research aimed to study about the stylistic of words choice in literature from Southeast Asian Writers 

Award by Naowarat Pongphaibun, Paiwarin Khao-Ngam and Angkarn Chanthathip. The results found the 

stylistic of words choice in literature from Southeast Asian Writers Award of three writers as following;  The word 

choice in literature “Piang Kwam Cluen Wai” (Mere Movement) that was written by Naowarat Pongphaibun total 

18 episodes found the characteristics of the word choice as follow; The type of words found that using most       

of foreign words and secondly, using natural words, abstract words, local words, connotation words, emotional 

words and vulgar words respectively. The sound of words found that using most of repetition words and 

secondly using onomatopoeia words respectively. The word choice in literature “Mah Kan Kluay” (Banana Tree 

Horse) that was written by Paiwarin Khao-Ngam total 48 episodes found the characteristics of the word choice 

as follow; The type of words found that using most of foreign words and secondly, using abstract words, natural 

words, connotation words, emotional words, vulgar words and local words respectively. The sound of words 

found that using most of onomatopoeia words and secondly using repetition words respectively. The word choice 

in literature “Hua Jai Hong Tee Ha” (The Heart’s Fifth Chamber) that was written by Angkarn Chanthathip total 

49 episodes found the characteristics of the word choice as follow; The type of words found that using the most 

foreign words and secondly, abstract words, local words, natural words, connotation words, emotional words and 

vulgar words respectively. The sound of words found that using most of repetition words and secondly using 

onomatopoeia words respectively. 

Keywords:  Stylistics, Poetry, Southeast Asian Writers Award, Three Male Poets 
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บทน า 

กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ ของสามสุภาพบุรุษกวีอันประกอบด้วย 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ บทกวีนิพนธ์ ของท้ังสามท่านท่ีประพันธ์ขึ้นสะท้อน

ให้ผู้อ่านเห็นถึงสภาพชีวิต ความรู้สึก ความคิดของคนในสังคม รวมบทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน ์             

พงษ์ไพบูลย์ เป็นกวีนิพนธ์รวมบทร้อยกรอง ท่ีตีพิมพ์ในวารสารและในหนังสือพิมพ์ อันมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์       

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นกระบวนการท่ีนักศึกษา และประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญและขยายตัว                       

จนเป็นการเคลื่อนไหว เพื่อความเป็นธรรมของสังคม เป็นบทกวีท่ีอ่านเข้าใจง่าย มีการใช้ถ้อยค าเร้าให้ตื่นตัว          

และเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บางเร่ืองเล่าถึงชีวิตชนบท บางเร่ืองว่าด้วยสงคราม บางเร่ืองแสดงออก        

ถึงอารมณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค าประกาศของคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลซีไรต ์      

ประจ าป ี2523 ดังนี้  

คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ (2529, เพียงความเคลื่อนไหว, หน้า 11 – 12) “ในการน าเสนอ                            

“เพียงความเคลื่อนไหว” รวมบทกวีนิพนธ์ โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส าหรับรางวัลซีไรต์  ในปี 2523                  

นั้น คณะกรรมการผู้เสนอมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นงานร่วมสมัยซึ่งแสดงถึงจิตส านึกของชาติไทยยุคปัจจุบัน      

ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด กวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ถือเป็นงานร่วมสมัยท่ีมีเอกลักษณ์ในแง่ท่ีว่า ได้รวมเร่ืองของเฉพาะยุค               

หรือเฉพาะแห่งกับเร่ืองของสากลเข้าไว้ด้วยกัน ในขณะเดียวกับท่ีเขาได้ส าเหนียกถึงความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ     

ด้านของชีวิตในยุคนี้ เขารู้ถึงวิธีท่ีจะท าให้ความซับซ้อนนั้นเป็นอมตะตลอดกาลด้วยการแสดงออกเป็นปรัชญา              

แห่งความคิดในรูปแบบท่ีกะทัดรัดสละสลวยท้ังนี้มิใช่ว่าเขาจะมีวิ ธีการแสดงปรัชญาด้วยระบบท่ีเด็ดขาดก็หาไม ่

หากแต่เขามีสายตาประหนึ่งผู้พยากรณ์ซึ่งมองทะลุผิวหน้าของสรรพสิ่งเพื่อท่ีจะค้นหาความหมายท่ีลึกซึ้งกว่า     

อย่างไรก็ตามเขามิได้เทศนา ยิ่งกว่านั้นเนาวรัตน์มีวิธีท่ีจะแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงได้อย่างสง่างามและทรงศักดิ์ 

ความสามารถในการใช้ รูปแบบกวีนิพนธ์ของ เขานั้ น เ ป็น ท่ียอมรับอยู่ แล้ว  เขา เ ป็นศิล ปินผู้ เ ชี่ ยวชาญ                         

ท้ังในด้านฉันทลักษณ์ตามแบบแผนและท้ังด้านเพลงพื้นบ้านถึงขนาดท่ีเรียกว่า ในเพลงกล่อมเด็กเนาวรัตน์               

ก็อาจสอดแทรกสาระทางการเมืองและทางสังคมท่ีร้อนแรงได้ “เพียงความเคลื่อนไหว” เป็นตัวอย่างท่ีดียิ่ง            

ของลักษณะแบบเพลงพื้นบ้านของกวีนิพนธ์ของเขา เนาวรัตน์ส่งสารถึงหัวใจโดยตรง เขาแสดงถึงความส านึก       

เกี่ยวกับสิ่งท่ีควรกระท า การรับเอาปัญหาท้ังปวงของเพื่อนมนุษย์ และเหนือสิ่งอื่นใด ความสัต ย์ซื่อของเขา             

ให้เห็นเด่นชัดในบทกวีทุกบท คุณสมบัตเิหลา่นีท้ าให้เกิดลักษณะรว่ม ในกวนีพินธ์ยุคนี ้อาจจะถือได้ว่าเขาเป็นนักเขียน

ท่ีโน้มนา้วจิตใจได้มากที่สุดผู้หนึ่งของไทยในสมัยปัจจุบัน และเขาดูจะตระหนักถึงความจรงิท่ีว่า อุดมการณ์ไม่สามารถ

ใชแ้ทนหัวใจ  ของมนุษยไ์ด้”  

รวมบทกวี “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยท่ีสะท้อน ให้เห็นพลังชีวิต       

และจิตใจของคนชนบท ท่ีเข้ามาสู่เมือง เป็นความผูกพันของผู้เขียนท่ียังไม่ลืมถิ่นเก่าบ้านเกิด จึงเป็นสารถีขี่ม้าก้าน

กล้วยหนีโลกแห่งความแออัดแบบวิถีเมืองสู่โลกแห่งความงามธรรมชาติแบบวิถีชนบท ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว

แนะน ากวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยของแพรวส านักพิมพ์ ดังนี้ แพรวส านักพิมพ์ (2538, ม้าก้านกล้วย, หน้า 12 – 13)        

“ถ้าจะกล่าวเพื่อการแนะน ากวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย “ม้าก้านกล้วย” ท่ีท่านถืออยู่นี้ ส านักพิมพ์ใคร่เรียนชี้แจงเบื้องต้น

แตพ่อสังเขปสองประการ ประการหนึ่ง คือ “มา้ก้านกล้วย” คือกวีนิพนธ์อันเป็นผลงานของนักเลงกาพย์กลอนรุ่นใหม่

นามไพวรินทร์ ขาวงาม ท่ีมักได้รับการพูดถึงอยู่เนือง ๆ ท้ังจากวงกว้างและวงแคบ กล่าวคือ เป็นการพูดถึงตัวตน

ผลงาน อันประกอบด้วยสารัตถะแห่งเนื้อหาและรูปแบบแห่งกาพย์กลอนซึ่งเป็นฉันทลักษณ์วิทยา คือ โคลง ฉันท์ 

กาพย์ กลอน และร่าย ท่ีไพวรินทร์ ขาวงาม มีจิตใจมุ่งมั่นรังสรรค์ขึ้นเป็นงานวิจิตรในเชิงวรรณศิลป์ท่ีมีความงาม        
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ท้ังเนื้อหาและรูปแบบแล้วระดับหนึ่ง ประการหนึ่ง หากมินับ “ถนนนักฝัน” อันเป็นลักษณาการร่วมระหว่างกวีนิพนธ์      

โดยไพวรินทร์ ขาวงาม และจิตรกรรม โดยปริญญา ตันติสุข ท่ีส านักพิมพ์ได้จัดพิมพ์ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2536         

“ม้าก้านกล้วย” เล่มนี้คือการรวบรวมและคัดสรรกวีนิพนธ์ ของไพวรินทร์ ขาวงาม ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่างกรรม        

ตา่งวาระในนิตยสารตา่ง ๆ นับจากป ีพ.ศ. 2532 ตราบจนปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นสี่ภาค คือ ภาคน า : ม้าก้านกล้วย 

ภาคหนึ่ง : แผ่นดินถิ่นทุ่ง ภาคสอง : แผ่นดินถิ่นเมือง ภาคสาม : แผ่นดินถิ่นใด ท้ังนี้ส่วนหนึ่งเพื่อความสะดวก           

แก่การเพ่งมอง ให้เห็นถึงพัฒนาการของกวี และอีกส่วนหนึ่งซึ่งส าคัญยิ่ง ก็คือ เพื่อการเผยแพร่ผลงานของกวี        

ไปสู่วงกว้าง ส าหรับท่านผู้นิยม ยกย่อง และศรัทธา ท่ีจะค้นหาความหมายสัจจะชีวิต ท่ีแฝงฝังอยู่ในสายธาร           

กวีนิพนธ์ไทยในแต่ละยุคสมัย โดยกวีแต่ละคนจะมีแง่มุมเฉพาะตนและแตกต่างในการสะท้อนการด ารงอยู ่           

และความเป็นไปของชีวิตภายใตบ้ริบทของสังคมนัน้ ๆ”  

รวมบทกวี “หัวใจห้องท่ีห้า” ของอังคาร จันทาทิพย์ ได้น าเสนอเร่ืองเล่าโดยการจ าลองวิวัฒนาการ          

ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนจนถึงสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง       

ผ่านการเชื่อมโยงเร่ืองเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับค าประกาศของคณะกรรมการตัดสิน         

รางวัลซีไรต์ประจ าปี 2556 ดังนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน             

ของประเทศไทย (2556, ปกหลังหัวใจห้องท่ีห้า) “คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม       

แห่งอาเซียนประจ าปีพุทธศักราช 2556 มีมติให้รวมบทกวีหัวใจห้องท่ีห้า (ฉบับปรับปรุง) ของอังคาร จันทาทิพย ์       

ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศไทยประจ าปีพุทธศักราช 2556 หัวใจห้องท่ีห้า 

น าเสนอเร่ืองเล่าโดยจ าลองพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนจนถึงสังคม         

ร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองซึ่งประกอบไปด้วยคนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย โดยเชื่อมโยงเร่ืองเล่า      

ในอดีตกับวถิีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งล้วนระทมทุกข์ น าเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผู้แต่งมองโลกและปรากฏการณ์ด้วยมุมมองท่ีย้อนแย้งในภาคแรก “หัวใจห้องท่ีห้า” และภาคหลัง “นิทานเดินทาง”     

จึงเป็นภาพคู่ขนานของการว่ายวนต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ ท่วงท านองการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ท่ีหลากหลาย             

และมีลีลาเฉพาะตน รวมบทกวี หัวใจห้องท่ีห้า (ฉบับปรับปรุง) ของอังคาร จันทาทิพย์ จึงสมควรได้รับรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจ าปพีุทธศักราช 2556” 

จากบทความข้างต้นได้กล่าวถึงกวีนิพนธ์ของสามสุภาพบุรุษกวี ท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์       

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ซึ่งมีการใช้ภาษาในกวีนิพนธ์ท่ีน่าสนใจ เป็นการเล่าเร่ืองผ่านร้อยกรองท่ีไพเราะ สละสลวย      

ท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกวีท่ีต้องการสะท้อนแนวคิดสภาพต่าง ๆ ของสังคม ด้วยเหตุนี้    

จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวัจนลีลาในกวีนิพนธ์ท้ังสามเร่ือง การศึกษาศิลปะการใช้วัจนลีลาจึงเป็นท่ีมา            

ของงานวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษา วิเคราะห์การใช้ภาษาด้านการใช้ค า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง      

ในการใช้ภาษาอันจะท าให้เห็นถึงความสามารถเชิงวรรณศิลป์ของกวี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจวรรณกรรม          

และเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะภาษาวรรณกรรมในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาวัจนลีลาด้านการใช้ค า ในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน             

ของสุภาพบุรุษกวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทพิย์ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเร่ือง “วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ของสาม

สุภาพบุรุษกวี : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์” นี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดของการวจิัย ให้สอดคลอ้งกับชื่อเร่ืองการวจิัย วัตถุประสงค์ของการวจิัย ดังนี้ 
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สมมุติฐาน 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ มีวัจนลีลาท่ีโดดเด่น ด้านการใช้ค าท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกวี โดยเฉพาะการสรรค ามาใช้ให้เกิดความหมาย สะท้อนความคิด ประสบการณ์ของกวีท่ีมี

ตอ่เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสภาพเหตุการณ์ อันก่อให้เกิดสุนทรียภาพ และจินตภาพได้อยา่งชัดเจน ท้ังยังสามารถ

ใช้ภาษาท่ีเร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน และสามารถน าฉันทลักษณ์มาน าเสนอถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างสอดคล้องและ

เหมาะสม 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งศึกษาจากเอกสารและน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษางานกวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์       

ท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เรียงล าดับตามเวลาการประพันธ์ ดังตอ่ไปน้ี 

          1. เพยีงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์(2523) 

          2. มา้ก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม (2538) 

          3. หัวใจห้องท่ีหา้ ของอังคาร จันทาทิพย ์(2556) 

การศึกษาคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง วัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม           

แห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย ์                

โดยมวีธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

1. ศกึษาประวัตแิละผลงานวรรณกรรมท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ของสามสุภาพบุรุษกวี : เพยีงความเคลื่อนไหว ม้าก้านกล้วย หัวใจห้องท่ีหา้ 

2. ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัจนลีลา กวีนิพนธ์ และการใชค้ า 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการศกึษาวเิคราะห์วัจนลีลาการใชค้ า ดังนี้ 

                         3.1 ประเภทของค า ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจ าแนกประเภทของค าของช านาญ รอดเหตุภัย ได้แก่  

1. ค าที่มคีวามหมายโดยนัย 2. ค าแสดงอารมณ์ 3. ค ามีศักดิ์ 4. ค ารูปธรรม 5. ค านามธรรม  6. ค าต่ าหรือค าหยาบ 

7. ค าภาษาถิ่น 8. ค าภาษาตา่งประเทศ 

                         3.2 รูปแบบของภาษาพูดท่ีใช้ในงานเขียน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจ าแนกรูปแบบของภาษา

พูดท่ีใชใ้นงานเขียน พรพรรณ กลั่นแกว้ ได้แก่ 1. ค าซ้ า 2. ค าเลยีนเสียงพูด  

                 4. ศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากนั้นน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับ 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาวัจนลีลาในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี : 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย ์คร้ังน้ี ผู้วิจัยศกึษาวัจนลลีาด้านการใชค้ า โดยศึกษา

วเิคราะห์จากกวนีพินธ์จ านวน 3 เร่ือง  ประกอบด้วย เพยีงความเคลื่อนไหว จ านวน 18 ตอน ม้าก้านกลว้ย จ านวน 48 

ตอน และหัวใจห้องท่ีห้า จ านวน 49 ตอน ใช้เกณฑ์ของช านาญ รอดเหตุภัย และพรพรรณ กลั่นแก้ว ในการศึกษา

วเิคราะห์ และสรุปผลการวจิัยได้ ดังนี ้     
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วัจนลลีาการใช้ค า 

“เพียงความเคลื่อนไหว” 

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย ์

“ม้าก้านกล้วย” 

ไพวรินทร์ ขาวงาม 

“หัวใจห้องที่ห้า” 

อังคาร จันทาทิพย ์

1. ประเภทของค า จ านวนค าทีพ่บ จ านวนค าทีพ่บ จ านวนค าทีพ่บ 

     1.1 ค าที่มีความหมายโดยนัย   5 18 19 

     1.2 ค าแสดงอารมณ์  4 9 2 

     1.3 ค ามีศักดิ์  17 72 39 

     1.4 ค ารูปธรรม  26 25 38 

     1.5 ค านามธรรม   17 58 51 

     1.6 ค าต่ าหรอืค าหยาบ  3 3 1 

     1.7 ค าภาษาถิ่น  9 2 39 

     1.8 ค าภาษาต่างประเทศ 184 322 391 

2. เสียงของค า จ านวนค าทีพ่บ จ านวนค าทีพ่บ จ านวนค าทีพ่บ 

     2.1 ค าซ้ า 23 21 21 

     2.2 ค าเลียนเสียงพูด 19 31 20 

ตัวอยา่งการใชค้ าที่พบในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของสามสุภาพบุรุษกวี : 

“เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ “ม้าก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม และ “หัวใจห้องท่ีห้า” ของอังคาร  

จันทาทพิย์ ดังนี้ 

1. ประเภทของค า 

       1.1 ค าที่มีความหมายโดยนัย   

       คนเมอืงหลวงเขาไมแ่ลดอกแม่เฒา่ เพราะป่าเขาคอนกรีตมันปิดหน้า 

แตเ่อาตัวรอดบ้างบางเวลา   ก็โชคดปีรีดานักหนาแล้ว   

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน พอ่แก้วแมแ่ก้ว หนา้ 103) 

  

ยังแต่ม้าเพื่อนยากในยามเปลี่ยว เป็นเครื่องเหนี่ยวหัวใจไมถ่ล า 

จนลุเมอืงแห่งอารยธรรม   หนึ่งวมิานในมา่นด าแห่งหมอกควัน 

(มา้ก้านกล้วย ตอน ม้าก้านกล้วย 1 หนา้ 23) 

 

หนึ่งหยดยะเยอืกท้อง  นทีขยาย 

หยาดหน่ึงสานธารสาย   เสียดฟา้ 

ฝันลอ่งหมิาลัยละลาย   หลังคาโลก 

กระซิบร่ าสู่หลา้    ราบกวา้งทะเลไกล 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน นาคต านานแม่น้ าโขงอีกร้อยปีถัดไป... หนา้ 101) 
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1.2 ค าแสดงอารมณ์  

      ไนต์คลับอาบอบนวดแอนด์  อบ นาบ 

YES อุแม่อุเหมอ่ัน้    กระอว่นโอกู้เอ๋ย 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หนา้ 115) 

   

ยามสังคมอารมณร้์ายไฟก็ลกุ เจ้าพระยาก็ตกทุกข์ท้ังกระแส 

เคยหยาดน้ าใสเย็นเป็นมติรแท้  โธ่เอย๋แมเ่จ้าพระยามาขุ่นด า 

(มา้ก้านกล้วย ตอน อารมณก์รุงเทพ หนา้ 66) 

 

เอย๋เจ้าเคร่ืองบินกระดาษ…  ‘หยดน้ าตาไร้สัญชาติ’ เป้ือนหยาดชุม่ 

‘ดวงใจไร้สัญชาติ’ หวาดหวั่นกุม  กลางมรสุมพัดรานเสียดทานแรง 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน ภาพสะทอ้นในวาวหยาดน้ าตาหม่อง ทองดี หนา้ 50) 

 

1.3 ค ามศีักดิ์  

       ขลุ่ยข้าครวญหวนโหยระโอยโอด พไิรโรธนาการสะทา้นพร่า 

เป่าค าหอมเหินลิ่วขึน้ปลิวฟา้  แลว้ทอดช้า เฉื่อยฉ่ าประจ ายาม 

พอพระพายชายพัดก็ชัดช่ืน   ทุกถ้อยค าย้ ายนืไม่ขื่นขาม 

“ทุ่งน้ี นานี ้มีนาม    ของหวง เขตห้าม อย่าข้ามกัน 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน เพลงขลุย่เหนอืทุ่งขา้ว หน้า 68) 

ดมดอมดอกเท่ียงท้า  ไถงตรง 

หอมทุกธุลดีินหลง    ทุ่งแล้ง 

หอมจิตวจิิตรบรรจง   บรรเจิดแจ่ม 

พักเท่ียงเพยีงเหงื่อแห้ง   ทุ่งแล้งเหงื่อหอม 

(มา้ก้านกล้วย ตอน ตะวันออก-ตะวันตก หนา้ 120) 

 

“ไยต้องผูกตนกับกิเลสธุล”ี  สมถะ อสิระวิถีภายนี้ภายหน้า 

นัยกวีนิพนธ์สนทนา   ก่อนดินฟา้เลือนทิวทัศน์อัสดง... 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน ความฝัน หนา้ 90) 

 

1.4 ค ารูปธรรม  

       ข้าวน่ึงบ่ทันเหนยีว   ผักเขียวบ่ทันขม 

ร้อนกราดมากับลม   กระหน่ าโหมพังคัวเฮา 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน ล าน าบ้านนาทราย หน้า 96) 
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นรกเราอุดมดีนะที่รัก  เด็ดยอดงิว้ก็เป็นผักอร่อยหวาน 

เก็บหนามไหนไ่พรผาผกาธาร  ตม้แร้งกาเป็นอาหารอันโอชะ 

(มา้ก้านกล้วย ตอน นรกของเรา หน้า 104) 

 

ส่งทอดสถานะเทพเจ้า  เร่ืองเล่าลับลีพ้ันปีหลัง... 

ฤดูกาลวางไข่ในอกีครัง้   ทวนน้ าลกึ และฟ้าหลั่งสายฝนรนิ 

ส่งกระแสหลังหลากจากไกลโพน้  ขุ่นสีโคลนข้นขุ่น หอมกรุ่นกลิ่น 

อบอวลล าน้ ากว้าง ตะกอนดิน  เพรียกสู่ถิ่นแก่เก่าสืบเผ่าพันธ์ุ 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน เสียงสนทนาจากผนังถ้ า หน้า 23) 

 

1.5 ค านามธรรม   

จึงพระพุทธองค ์ทรงโปรดสัตว์ เทศนาด ารัส ตัดโมหันธ์ 

หลักความเชื่อสิบอย่างในทางธรรม์  คนท้ังน้ันนิ่งฟังโดยตัง้ใจ 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน กาลามาสูตร หน้า 61) 

 

จึงโดดเดี่ยวเดียวดายไม่รู้หน ผ่านบ้านคนเมอืงคนกังวลตระหนก 

ผ่านหวาดหวั่นกันดารผ่านนรก  ลมสะท้านธารสะทกสะทอ้นใจ 

พบเห็นคนหลายคนยังวนวก   พบเห็นนกหลายนกยังวกไหว 

หลงอยูท่่ามความฝันและควันไฟ  ร้าวอยูใ่นรมณยีท่ี์ลอ่งลม 

คนตา่งฝันอยากบินเยี่ยงนกฟ้า  นกตา่งล้าปีกเหลอืจะขื่นขม 

คนยังไล่นกยังหลบหนีระทม   แหละคงสมใจใครเข้าสกัวัน 

(มา้ก้านกล้วย ตอน นทิานคนกบันก หนา้ 123) 

 

เพยีงคลุมเครอื ‘คนเสื้อขาว’ คือเจ้าของ... พอคัดกรอง ปะตดิได้จากหลายสิ่ง 

ไมป่รากฏทศิทางมาวางทิ้ง    เดินกึ่งวิ่งเร้นกายลับหายไป 

‘รูปลักษณ’์ คล้ายเห็นท่ีเป็นขา่ว   เชน่ทุกคราว ‘พบสิ่งของตอ้งสงสัย’ 

หวาดระแวง จึงระวังฝังตดิใจ   ก่อน ‘คนใส่ชดุเทา’ ก้าวเข้ามา !? 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน วัตถ ุ(ไม่) ตอ้งสงสัย หน้า 67) 

 

1.6 ค าต่ าหรือค าหยาบ  

      ตื่นตะวันตกจังงัง   งันงก 

สยบท่าวแทบเท้าใต้   แตส่้นตนีเขา 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หนา้ 115) 
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คงมีดอกสักครัง้   สหายเอย๋ 

ตนีอาจเดินเพลนิเคย   เหยยีบข้าม 

เหยยีบใจย่ าใจเผย   เพลงบาป 

ใจเจ็บตีนเจ็บคร้าม   ครั่นครา้มวิญญาณสหาย 

(มา้ก้านกล้วย ตอน ถนนสายนัน้ปูด้วยหัวใจมนุษย ์หน้า 113) 

 

อย่างนอ้ย ลูกได้เรียนหนังสอื ท้ังมือถือ ค่าเทอมเร่ิมรุมสุม 

ท้ังลูกท้ังเมยีเสียทุกมุม   พอแตกหนุม่มันขอมอเตอร์ไซค์... 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน บทสนทนาของคนพลัดถิ่น หนา้ 109)  

1.7 ค าภาษาถิ่น  

ข้าวน่ึงบ่ทันเหนยีว   ผักเขยีวบ่ทันขม 

ร้อนกราดมากับลม   กระหน่ าโหมพังคัวเฮา 

อนีอ้ยบ่ทันน่ัง    ก็ฝังซากกับซอกเสา 

ไฟแตกอยู่นอกเตา    เพิ่นมาเผาเพราะผิดใด 

เสียงปืนประเปร้ียงเปร้ียง   คือเสียงฟา้สิผ่าไผ 

โอยเจ็บไปถึงใจ    เฮ็ดจังได๋สิแม่นหยัง 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน ล าน าบ้านนาทราย หน้า 96) 

 

ท้องมันหิวก็พอทนไม่บ่นพลอ่ย หนา้มันนอ้ยนี่อายนักบักเส่ียวเอ๋ย 

จะทนอยูอ่ย่างข้าประสาเชย   ใครก็เยย้ใครก็เยาะหัวเราะกัน 

(มา้ก้านกล้วย ตอน หนาวดอกจาน หนา้ 48) 

เบ่ิงฟา้ซี บุญปลูกลูกรักของแม ่ฟา้คืนน้ีงามแท้นะแม่ว่า 

อุน่อ่ิมงามความหวังฟา้ทัง้ฟา้  รอม่ิงขวัญลูกยาโบยบินไป 

(มา้ก้านกล้วย ตอน งานเลีย้งรับนอ้งใหม่บนฟากฟ้าฯ หนา้ 109) 

     

นทิาน กลอนล า ค าผญา  ฮูปแตม้ ลายผ้า ลายปูนป้ัน 

สิม ใบลาน จารในใจเหล่านั้น  รอยจ านรรจ์ จ าหลักในดวงใจเรา 

วถิีชีวิต ฮีตคอง สองฝั่งโขง   เคยเชื่อมโยง สายแนนยังด่ังเรือนเหยา้ 

ผ่านยุค ผ่านสายใย ผ่านวัยเยาว์  ผ่านคนเฒา่คนแก่ แต่ก่อนมา... 

 (หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน สีโห สงัข์ สินไซในตัวเรา หนา้ 137) 
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1.8 ค าภาษาต่างประเทศ 

ตะวันผันออกเด้า  ทิศตก 

โมสาร์ตโชแปงปก    กระหมอ่มป้อง 

ครูมีแขกแปลกหมก   ดินดึก ด าบรรพโ์วย 

พระประดิษฐ์ไพเราะร้อง   ร่ าไห้ใครยิน 

นรินทร์นิราศซ้ า    เชคสเปียร์ 

ฟรอยดพ์ร่ าพุทธทาสเพลยี  วา่งเพ้อ 

โสกระติสไอเดีย    ไอเด่น 

สิทธัตถะ ทูเส้อร์    วธิเลิฟ้เวรี 

โอศ้รีเสาวลักษณ์ล้ า   แลโลม โลกเอย 

แมว้า่มีกิ่งโพยม    ยื่นเหลา้ 

แขวนขวัญนุชชูโฉม   แมกเมฆ ไวแ้ม ่

กีดมนิสิเกิ๊ตเปิดหน้า   ปวดเนื้อนวลถนอม 

เสื้อนอกเนคไทปลอม   จับป้ิง 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หนา้ 116) 

 

สมัยจิตวปิริตอา้ง  วา้งนัก 

โดดเดี่ยวเดียวดายอะดัก   ด่าวดิน้ 

ชวีติประเดีย๋วรัก    ประเดีย๋วหนา่ย 

เดีย๋วสุขเดีย๋วทุกข์สิ้น   กระหน่ าซ้ าสงสาร 

วญิญาณถกูโรคร้าย   แรงรุม 

ชวีติถูกไฟสุม    สาปไหม ้

ละเมอละโมบกุม    พยาธ ิ

กุมเคราะหก์ุมกรรมไว ้   กับหว้งโศกศัลย ์

(มา้ก้านกล้วย ตอน ชวีติปริศนา หน้า 114) 

 

กรอบล่าง เร่ืองราวข่าว ‘โลกรอ้น’ สะเทือนสะท้อนธรรมชาติวิบัตบ้ิา 

‘ท่ีสุดในรอบหลายปีท่ีเคยมา’   ทุกมุมโลกหลากมหาพายุซัด 

ทุกที่โลมคราบน้ าตา ทาดว้ยเลอืด  โลกรอ้นเดอืดดาลเปลวไฟภัยพบัิติ 

โหมพัด เวียนซ้ า กระหน่ าพัด   เอย๋อุ้งหัตถ์ธรรมชาติเกรี้ยวกราดรา้ย 

แข็งขนืยืนหยัดขึน้ทัดทาน    ทวนขา่วสาร ธารข่าวเศร้าอยู่เชา้สาย 

เนื้อในเศร้างอกงามจากความตาย  ดับฝันมนุษยม์ากมายลงพา่ยแพ้ 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน กา้วยา่งยอ้นแยง้แหง่ศตวรรษ?!ฯ หน้า 30) 
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พน้ ไมพ่น้ จรงิ ฝันอันทอดวาง ปลูกและสร้าง ทางเลอืก เปลอืกหรือแก่น 

ภาพเบือ้งหน้า ข้าพเจ้ายากตอบแทน  ขณะรถทัวร์แลน่หา่งชานชาลา... 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน ในกระเป๋าสัมภาระ หน้า 160) 

2. เสียงของค า 

2.1 ค าซ้ า 

ดูพรายพรายคล้ายคล้ายกับสายหมอก ระยับดอกชงโคสีมว่งหมน่ 

ค่อยประโปรยโรยมาในมณฑล    จะเร่ิมตน้ตาวันแลว้อีกวัน 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน แด ่ลูกที่ดีของประชาชน หน้า 76) 

 

เพื่อมิตรคนในแดนดนิ   ท ามาหากิน 

รู้สกึนึกฝันนานา 

(มา้ก้านกล้วย ตอน ฝันกล่อมเมอืง หนา้ 90) 

 

 

ท่ีโน่น ที่นี่ ที่ไหนไหน  ใกล้และไกล ที่ราบกวา้ง กลางแก่งเกาะ 

ในร่างกาย ปลายหอกคม   ถ้ าบม่เพาะชวีติเสาะสืบเหลา่สรา้งเผ่าพันธ์ุ 

(หัวใจห้องท่ีหา้ ตอน เสียงสนทนาจากผนังถ้ า หน้า 26) 
 

 

2.2 ค าเลียนเสียงพูด 

ไนต์คลับอาบอบนวดแอนด์ อบ นาบ 

YES อุแม่อุเหม่อัน้    กระอว่นโอกู้เอ๋ย 

(เพยีงความเคลื่อนไหว ตอน เสียงขลุ่ยกลับมาหากอไผ่ หนา้ 115) 

 

...โอยละน้อ โอยละนาย... 

เหมอืนคร่ าครวญซ้ าซ้ าจากความฝัน  เสียงนี้ เสียงนัน้ 

นั่นเสียงไหน 

(ตอน ยามหลับฝัน หนา้ 71) 

 

ไมส่งบ! แตส่ันติสุขซ่อนซุกอณู หัวเราะดัง สิฟังดูเสียงหมูเ่ด็ก 

‘สันติสุข’ บางท ี“ชา่งขี้เก๊ก !”  แตโ่หวกเหวกยั่วกี่ครา ก็ฮาครนื 

(ตอน ความตายของสันติสุข หนา้ 80) 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาวัจนลีลาด้านการใช้ค า ในกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน               

ของสามสุภาพบุรุษกวี : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทาทิพย์ สามารถสรุปผลได้ 

ดังตอ่ไปนี ้ 

วัจนลลีาด้านการใช้ค าในกวนีพินธ์เร่ือง “เพยีงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จ านวน 18 ตอน 

พบลักษณะการใช้ค า ดังนี้ ประเภทของค า มักใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค ารูปธรรม                

ค านามธรรม ค ามีศักดิ์ ค าภาษาถิ่น ค าท่ีมีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ และค าต่ าหรือค าหยาบ ตามล าดับ 

เสียงของค า มักใชค้ าซ้ า มากท่ีสุด รองลงมาคือ ค าเลียนเสียงพูด ตามล าดับ  

วัจนลลีาด้านการใช้ค าในกวนีพินธ์เร่ือง “มา้ก้านกล้วย” ของไพวรินทร์ ขาวงาม จ านวน 48 ตอน พบลักษณะ

การใช้ค า ดังนี ้ประเภทของค า มักใชค้ าภาษาตา่งประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค ามีศักดิ์ ค านามธรรม ค ารูปธรรม 

ค าที่มคีวามหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ ์ค าต่ าหรือค าหยาบ และค าภาษาถิ่น ตามล าดับ เสยีงของค า มักใชค้ าเลียน

เสียงพูดมากที่สุด รองลงมาคือ ค าซ้ า ตามล าดับ 

วัจนลีลาด้านการใช้ค าในกวีนิพนธ์เร่ือง “หัวใจห้องท่ีห้า” ของอังคาร จันทาทิพย์ จ านวน 49 ตอน พบ

ลักษณะการใช้ค า ดังนี้ ประเภทของค า มักใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค านามธรรม ค าภาษาถิ่น             

ค ารูปธรรม ค ามศีักดิ์ ค าที่มคีวามหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ ์และค าต่ าหรือค าหยาบ ตามล าดับ เสียงของค า มัก

ใชค้ าซ้ ามากที่สุด รองลงมาคือ ค าเลียนเสียงพูด ตามล าดับ 

จากผลการวิเคราะห์วัจนลีลาการใช้ค าจากกวีนิพนธ์ท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง

อาเซียน ท้ัง 3 เล่ม ได้แก่ เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม 

และ หัวใจห้องท่ีหา้ ของอังคาร จันทาทิพย ์นั้น ถือได้ว่าเป้นผลงานช้ินเอกของกวีแต่ละท่าน อันแสดงถึงความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีมีแนวคิดโดเด่น กวีได้ความเป็นตัวตนผ่านผลงาน ซึ่งภาพการน าเสนอเนื้อหาในกวีนิพนธ์

นัน้ สะทอ้นภาพความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม แฝงไปด้วยแนวคิดและปรัชญาท่ีอยูใ่นงานกวีนิพนธ์น้ัน ๆ  

กวีนิพนธ์ท้ังสามเร่ือง เป็นร้อยกรองท่ีมีการเลือกสรรค ามาใช้สื่อความคิดในแต่ละประเด็นจนเกิดสุนทรียภาพ และ

จินตภาพได้อย่างชัดเจน ท้ังยังสามารถใช้ภาษาท่ีเร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่านค าท่ีใช้มีความไพเราะ งดงาม สละสลวย 

แฝงไปด้วยขอ้คิดท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของผลงานการประพันธ์จนท าให้กวีนิพนธ์ท้ังสาม

เร่ืองได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน และสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านเสมอมา 
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ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

The effect of dental health education program on the effective of Dental 

caries prevention among primary school students, Wiang Sub-district, 

Chiangkham District, Phayao Province 

ภาณุมาศ ค าชุม1* และสมชาย จาดศรี1  

Panumart Khamchum1* and Somchai Chadsri1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา

ท่ีมีต่อการปฏบัิตตินในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา กลุ่มตัวอย่าง 59 คน ประกอบด้วยกลุม่ทดลอง 34 คนและกลุ่มควบคุม 25 คน โดยกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาที่พัฒนาตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura ใชเ้วลาศกึษา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวม

ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองในท้ังสองกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกปริมาณแผ่นคราบ

จุลินทรีย์ วิเคราะห์สถิติ คือ Paired sample t-test และ Independent sample t-test  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิต ิ

(p<0.05)  

 ผลการศึกษา พบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถ

ตนเอง ความคาดหวังในผลดี และการปฏบัิตติัวในการป้องกันโรคฟันผุ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ

มีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังการแปรงฟันน้อยลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี และการปฏิบัติตั วในการ

ป้องกันโรคฟันผุสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ค าส าคัญ: โปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา  ประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุ  การรับรู้ความสามารถตนเอง   

โรคฟันผุ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

  

                                                           
1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Medicine, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: panumart.tookta@gmail.com 
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Abstract  

 This quasi-experimental research was performed to study The Effects of Dental Health Education 

Program on Dental Caries Prevention Behavior among Primary School Students, Wiang Subdistrict, Chiangkham 

District, Phayao Province. The samples consisted of 59 students; 34 students as experiment group were 

educated dental health based on perceived self-efficacy of Bandura and 25 students were assigned as a control 

group. Data were collected by questionnaire and dental plaque recording. The statistics used for analyzing data 

were Paired samples t-test, and Independent samples t-test.       

 The results of the study revealed that after getting dental health program among experiment groups, in 

experiment group the mean of knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectation and dental caries 

prevention behavioral were significantly higher than before (p<0.05). Additionally, the mean score of dental 

plaque was significantly lower than before (p<0.05). Comparing to the control group, the mean scores of 

knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectation and dental caries prevention behavioral of the 

experimental group were higher and mean score of dental plaque of the experimental group was significantly 

lower (p<0.05).  

Keywords: Dental Health education program, The effective of Dental caries prevention, Perceived self-efficacy, Dental 

caries, Primary school student  

บทน า 

จากรายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2555 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 

12 ปี มีสภาวะการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 52.3 โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน และพบเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 

6.3 ปวดฟันจนขาดเรียน เฉลี่ย 1.3 วัน และการส ารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้วเข้านอนทันทีของเด็กอายุ 

12 ปี พบวา่ได้ร้อยละ 38.8 และยังมีพฤติกรรมการดื่มน้ าอัดลมและน้ าหวานสว่นมากเป็นบางวัน ร้อยละ 48.9 รวมท้ัง

พฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ พบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีการบริโภคบางวัน ร้อยละ 43.5 จ าแนกตามภาคพบว่า 

ภาคเหนือเป็นภาคท่ีเด็กอายุ 12 ปี มีอุบัติการณ์การเป็นโรคฟันผุสูงกว่าระดับประเทศไทย โดยมีความชุก 

ร้อยละ 52.8 มคี่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด เฉลี่ย 1.3 ซี่ตอ่คน และการส ารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้วเข้านอน

ทันทีของเด็กอายุ 12 ปี รอ้ยละ 35.0 (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ส่วนในจังหวัด

พะเยาพบว่า กลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.83 ซี่ต่อคน โดยมีความชุกร้อยละ 39.04 

และการแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 67.0 (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2558) และ

ระดับอ าเภอเชียงค า ภูซาง พบว่ามีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.99 ซี่ต่อคน โดยมีความชุกร้อยละ 44.18 

และการแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 81.12 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) และความชุกของโรคใน

ระดับอ าเภอสูงกว่าระดับจังหวัด ซึ่งต้องมกีารแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาฟันผุลดลงและมีสุขภาพ

ชอ่งปากที่ดีย่ิงขึ้นไป 

จากข้อมูลข้างต้น หากไม่ได้รับการดูแล รักษาตั้งแต่ในวัยเด็ก อาจจะท า ให้เกิดปัญหาในอนาคต เช่น  

การสูญเสียฟัน ต้องถูกถอนก่อนก าหนดจะส่งผลให้เกิดปัญหาการสบฟัน ฟันซ้อนเกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล

ของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
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ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา เพ่ือด าเนนิการวางแผนและ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาโรคฟันผุของเด็กนักเรียนใน

อนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์         

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีและการ

ปฏบัิตติัวในการป้องกันฟันผุ ภายในกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง     

2. เพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย          

      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

จ านวน 59 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 34 คน จากโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน และกลุ่มเปรียบเทียบ 25 คน  

จากโรงเรียนบ้านป้ี  

โปรแกรมการให้ทันตสุขศกึษา 

คร้ังท่ี 1 กิจกรรมการให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู้เร่ืองโรคฟันผุ สาเหตุการเกิดโรคฟันผุการป้องกันและ

รักษาโรคฟันผุ การดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงความส าคัญของการมีสุขภาพช่องปากท่ีดี โดยการบรรยายด้วยรูป

โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุ โดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง       

1. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ โดยให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับ

ความรู้เร่ืองโรคฟันผุ การป้องกันโรคฟันผุ การดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึง

ความส าคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยการบรรยายด้วยรูปภาพ 

เคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และกิจกรรมการสอนแปรงฟันด้วยโมเดลฟัน โดยวิธีแบบ

ขยับ-ปัด (Modified Bass Technic) การใชไ้หมขัดฟัน การตรวจฟันด้วยตนเอง 

และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน ใชไ้หมขัดฟัน 

2. ให้นักเรียนจับกลุ่มเล่าถึงปัญหาฟันผุบอกถึงอาการ ผลกระทบ และสาเหตุที่

ท าให้ตนเองเกิดโรคฟันผุ และอภิปรายกลุ่ม ถึงสาเหตุ อาการ และผลกระทบ

ของโรคฟันผ ุ

3. กิจกรรมฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี  การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจฟันด้วย

ตนเองและเพื่อน โดยการจับคู่บัดดี้ 

4. กิจกรรมคัดเลือกและแต่งตัง้ให้มีนกัเรียนแบบอย่างฟันสะอาดดีเด่น  

 

 

   

1. ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันโรคฟันผุ 

2. การรับรูค้วามสามารถตนเองในการ

ป้องกันฟันผ ุ

3. ความคาดหวงัในผลดีของการป้องกัน

โรคฟันผุ 

4. การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคฟนัผุ 

5. ปรมิาณคราบจุลินทรีย์ 
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ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และกิจกรรมการสอนแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันด้วยโมเดลฟัน โดยวิธีแบบขยับ-ปัด (Modified 

Bass Technic) การตรวจฟันดว้ยตนเอง และให้นักเรียนฝึกปฏบัิตกิารแปรงฟัน    

 คร้ังท่ี 2 ทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ท่ี 1 และให้นักเรียนจับกลุ่มเล่าถึงปัญหาฟันผุบอกถึงสาเหตุการเกิด 

โรคฟันผุ อาการ ผลกระทบ การรักษาและการป้องกันโรคฟันผุ แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังความคิดและอภิปราย

กลุ่มคร้ังท่ี 3 กิจกรรมฝึกการแปรงฟันท่ีถูกวิธี โดยแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน โดยสอนการตรวจฟันของตนเอง

และเพื่อน สอนการแปรงฟันท่ีถูกวิธี ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการแปรงฟันและการตรวจฟัน เพื่อฝึกทักษะการ

แปรงท่ีถูกวิธี ใชไ้หมขัดฟันให้นักเรียนเคีย้วเม็ดสยีอ้มฟันแลว้ไปแปรงฟัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ตรวจฟันกับเพื่อน

ภายในกลุ่ม หากกรณีมีสีติดบริเวณคอฟัน แสดงว่านักเรียนยังแปรงฟันไม่ถูกต้อง แนะน าให้แปรงฟันท่ีถูกวิธีและ

กลับไปแปรงฟันให้สะอาดอกีรอบ และเพื่อให้นักเรียนมพีฤตกิรรมการดูแลอนามัยช่อง ปอ้งกันฟันผุที่ดีขึ้น 

 ครัง้ท่ี 4 – 7 ประเมินและตดิตามผล ทบทวนเนื้อหาความรูท้ั้งหมด    

 คร้ังท่ี 8 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองฝึกแปรงฟันท่ีถูกวิธีทดสอบด้วยการเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟัน และตรวจฟันตนเอง

และฟันของเพื่อน เพื่อให้แปรงฟันและตรวจฟันได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกและแต่งตั้งให้มีนักเรียนแบบอย่างฟัน

สะอาดดเีด่น แล้วมอบเกียรตบัิตร  

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล        

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยคร้ังน้ี แบง่ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้   

 ชุดท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้     

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป       

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ   15 ข้อ 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ 15 ข้อ 

  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามด้านความคาดหวังในผลดขีองการป้องกันโรคฟันผุ  15 ข้อ 

  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามด้านการปฏบัิตตินในการป้องกันฟันผุ   15 ข้อ 

 ชุดท่ี 2 แบบตรวจบันทึกการหาปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยใช้แบบ บันทึกการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์

ของ Quigley-Hein Modified by Turesky 1970 (อรกัญญา บัวพัฒน์, 2551 อ้างอิงจาก ทองทิพย์ สละวงศ์ลักษณ์, 

2541)            

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื        

 ค่าความตรงตามเนื้อหา (content validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) เท่ากับ 0.86           

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Questionnaire) ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coeff) ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.773 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ตดิตอ่ประสานกับผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย  

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยให้ให้นักเรียนท าแบบสอบถาม

ด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลดี และด้านการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ

และตรวจปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ก่อนการทดลอง 

3. จัดโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุให้แก่กลุ่มทดลอง ระยะเวลาท่ีด าเนินการในช่วงเดือน

พฤษภาคม ถึง เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวม 8 สัปดาห์      
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4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถาม

ด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลดี และด้านการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุ

และตรวจปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังการทดลอง      

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้          

1. สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด ใช้อธิบาย

ข้อมูลท่ัวไปของประชากร    

2. สถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ สถิต ิPaired t – test ใชท้ดสอบความแตกตา่งทางสถิติ ของข้อมูลก่อนและหลังการ

ให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา ภายในกลุ่มเดียวกัน และ Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูล 

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากับ 0.05 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (N=34) กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

     ชาย 23 67.6 11 44.0 

     หญิง 11 32.4 14 56.0 

อายุ (ปี)     

     9 3 8.8 3 12.0 

     10 14 41.2 9 36.0 

     11 8 23.5 7 28.0 

     12 9 26.5 6 24.0 

อาชีพหลักของบิดา     

     รับจ้างทั่วไป 22 64.7 7 28.0 

     ค้าขาย 8 23.5 2 8.0 

     ลูกจ้างบริษัทเอกชน 3 8.8 3 12.0 

     เกษตรกรรม 1 2.9 13 52.0 

อาชีพหลักของมารดา     

     รับจ้างทั่วไป 17 50.0 9 36.0 

     ค้าขาย 14 41.2 2 8.0 

     ลูกจ้างบริษัทเอกชน 3 8.8 3 12.0 

     เกษตรกรรม 0 0.0 11 44.0 
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ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (N=34) กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษาของบิดา 

     ประถมศึกษา 4 11.8 9 36.0 

     มัธยมศกึษาตอนต้น 7 20.6 7 28.0 

     มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 11 32.4 6 24.0 

     อนุปริญญา/ปวส. 5 14.7 0 0.0 

     ปริญญาตรี 6 17.6 3 12.0 

     สูงกว่าปริญญาตรี 1 2.9 0 0.0 

ระดับการศึกษาของมารดา     

     ไมไ่ด้เรียนหนังสอื 1 2.9 0 0.0 

     ประถมศึกษา 5 14.7 8 32.0 

     มัธยมศกึษาตอนต้น 10 29.4 6 24.0 

     มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 8 23.5 8 32.0 

     อนุปริญญา/ปวส. 2 5.9 0 0.0 

     ปริญญาตรี 5 14.7 3 12.0 

     สูงกว่าปริญญาตรี 3 8.8 0 0.0 

ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ     

     บิดาและมารดา 20 58.8 20 80.0 

     บิดา 2 5.9 1 4.0 

     มารดา 4 11.8 3 12.0 

     ญาต ิ 5 14.7 1 4.0 

     อื่นๆ 3 8.8 0 0.0 

หากมีปัญหาสุขภาพช่องปากนักเรียนจะ

ปรึกษาใครมากที่สุด 

    

     มารดา 17 50.0 4 16.0 

     หมอฟัน 6 17.6 18 72.0 

     บิดา 4 11.8 0 0.0 

     คุณคร ู 3 8.8 3 12.0 

     พี่-น้อง 2 5.9 0 0.0 

     ญาต ิ 1 2.9 0 0.0 

     เพื่อน 1 2.9 0 0.0 
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ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (N=34) กลุ่มเปรียบเทียบ (N=25) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนการแปรงฟันในแต่ละวัน 

     แปรงฟันวันละ 1-2 ครัง้ 27 79.4 20 80.0 

     แปรงฟันวันละ 3-4 ครัง้ 7 20.6 5 20.0 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.6) ส่วนใหญ่อายุ 10 ปี (ร้อยละ 41.2) 

รองลงมาอายุ 12 ปี (ร้อยละ 26.5) และอายุต่ าสุด 9 ปี (ร้อยละ 8.8) อาชีพหลักของบิดาส่วนใหญ่ คือ รับจ้างท่ัวไป 

(ร้อยละ 64.7) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 23.5) นอ้ยสุด คืออาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 2.9) อาชีพหลักของมารดา คือ 

รับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 50.0) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 41.2) น้อยสุด คืออาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 8.8) 

การศึกษาของบิดาส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 32.4) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 

20.6) นอ้ยสุด คือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.9) ส่วนการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อย

ละ 29.4) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 23.5) น้อยสุด คือไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 2.9) การพัก

อาศัยของนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 58.8) รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ (ร้อยละ 

14.7) น้อยสุด คืออาศัยอยู่กับบิดา (ร้อยละ 5.9) เมื่อนักเรียนมีปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่จะปรึกษามารดามาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 50.0) รองลงมาปรึกษาหมอฟัน (ร้อยละ 17.6) น้อยสุด คือปรึกษาเพื่อนและญาติเท่ากัน (ร้อยละ 2.9) 

ในแต่ละวันนักเรียนแปรงฟันวันละ 1-2 ครัง้ (ร้อยละ 79.4) รองลงมาแปรงวันละ 3-4 ครัง้ (ร้อยละ 20.6) 

 กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.0) ส่วนใหญ่อายุ 10 ปี (ร้อยละ 36.0) รองลงมาอายุ 11 ปี 

(ร้อยละ 28.0) และอายุต่ าสุด 9 ปี (ร้อยละ 12.0) อาชีพหลักของบิดาส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 52.0) 

รองลงมารับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 28.0) น้อยสุด คืออาชีพค้าขาย (ร้อยละ 8.0) อาชีพหลักของมารดา คือ เกษตรกรรม 

(ร้อยละ 44.0) รองลงมารับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 36.0) น้อยสุด คืออาชีพค้าขาย (ร้อยละ 8.0) การศึกษาของบิดาส่วน

ใหญ่ คือ ประถมศึกษา (ร้อยละ 36.0) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 28.0) น้อยสุด คือปริญญาตรี 

(ร้อยละ 12.0) ส่วนการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากัน (ร้อยละ 32.0) 

รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 24.0) น้อยสุด คือปริญญาตรี (ร้อยละ 12.0) การพักอาศัยของนักเรียน 

ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 80.0) รองลงมาอาศัยอยู่กับมารดา (ร้อยละ 12.0) น้อยสุด คือ

อาศัยอยู่กับบิดาและญาติเท่ากัน (ร้อยละ 4.0) เมื่อนักเรียนมีปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่จะปรึกษาหมอฟันมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 72.0) รองลงมาปรึกษามารดา (ร้อยละ 16.0) น้อยสุด คือปรึกษาคุณครู (ร้อยละ 12.0) ในแต่ละวัน

นักเรียนแปรงฟันวนัละ 1-2 ครัง้ (ร้อยละ 80.0) รองลงมาแปรงวันละ 3-4 คร้ัง (ร้อยละ 20.0) 

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีและ

การปฏิบัติตัวในการป้องกันฟันผุ และปริมาณคราบจุลินทรีย์  

     2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองใน

การป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ 

และปริมาณคราบจุลนิทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 

 คะแนนเฉลี่ย N Mean S.D. ผลต่าง

ค่าเฉลี่ย 

t p-value 

กลุ่มศึกษา        

กลุ่มทดลอง ความรู้ก่อน 34 2.88 0.342 -1.00 -15.859 < 0.001* 

 ความรู้หลัง  3.88 0.405    

กลุ่มเปรียบเทียบ ความรู้ก่อน 25 3.10 0.551 -0.07 -1.660 0.110 

 ความรู้หลัง  3.17 0.360    

กลุ่มทดลอง การ รับ รู้ความสามารถ

ตนเองกอ่น 

การ รับ รู้ความสามารถ

ตนเองหลัง 

34 2.87 

 

3.09 

0.342 

 

0.551 

-0.22 -1.90 0.062 

กลุ่มเปรียบเทียบ การ รับ รู้ความสามารถ

ตนเองกอ่น 

การ รับ รู้ความสามารถ

ตนเองหลัง 

25 3.88 

 

3.17 

0.405 

 

0.360 

0.71 6.99 < 0.001* 

กลุ่มทดลอง ความคาดหวังในผลดีก่อน 

ความคาดหวังในผลดีหลัง 

34 2.85 

3.77 

0.348 

0.564 

-0.92 -10.782 < 0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบ ความคาดหวังในผลดกี่อน 

ความคาดหวังในผลดีหลัง 

25 2.96 

3.01 

0.445 

0.418 

-0.05 -1.480 0.152 

กลุ่มทดลอง การปฏบัิตติัวกอ่น 

การปฏบัิตติัวหลัง 

34 16.76 

23.59 

3.447 

4.179 

-6.83 -12.920 < 0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบ การปฏบัิตติัวกอ่น 

การปฏบัิตติัวหลัง 

25 16.36 

16.92 

4.829 

3.252 

-0.56 -1.184 0.248 

กลุ่มทดลอง ปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อน 

ปริมาณคราบจุลินทรีย์หลัง 

34 2.74 

1.75 

0.179 

0.310 

0.99 21.474 < 0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบ ปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อน 

ปริมาณคราบจุลินทรีย์หลัง 

25 2.83 

2.94 

0.539 

0.346 

-0.11 1.039 0.309 

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้

ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ

ป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน พบว่า กลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปริมาณคราบจุลินทรีย์ พบว่า หลังการทดลองมีปริมาณต่ ากว่าก่อนการ

ทดลอง ซึ่งแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 เชน่กัน     

 ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถ

ตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดขีองการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุของ

นักเรียน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบวา่ไมแ่ตกตา่งกัน 

    2.2 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

เปรียบเทียบ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองใน

การป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ 

และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ  

 กลุ่มศึกษา N Mean S.D. ผลต่างค่าเฉลี่ย t p-value 

ความรู้ก่อน กลุ่มทดลอง 34 9.21 1.493 -0.07 -0.131 0.897 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 9.28 2.525    

ความรู้หลัง กลุ่มทดลอง 34 11.12 1.591 1.72 3.263 0.002* 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 9.40 2.449    

การรับรู้ความสามารถ

ตนเองกอ่น 

กลุ่มทดลอง 34 2.87 0.342 -0.22 -1.90 0.062 

กลุ่มเปรียบเทียบ 25 3.09 0.551    

การรับรู้ความสามารถ

ตนเองหลัง 

กลุ่มทดลอง 34 3.88 0.405 0.71 6.99 < 0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบ 25 3.17 0.360    

ความคาดหวังในผลดกี่อน กลุ่มทดลอง 34 2.85 0.348 -0.11 -1.036 0.304 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 2.96 0.445    

ความคาดหวังในผลดีหลัง กลุ่มทดลอง 34 3.77 0.564 0.76 5.678 < 0.001* 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 3.01 0.418    

การปฏบัิตกิ่อน กลุ่มทดลอง 34 16.76 3.447 0.4 0.376 0.708 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 16.36 4.829    

การปฏบัิตหิลัง กลุ่มทดลอง 34 23.59 4.179 6.67 6.632 < 0.001* 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 25 16.92 3.252    

ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ก่อน 

กลุ่มทดลอง 34 2.74 0.179 -0.2 -1.967 0.054 

กลุ่มเปรียบเทียบ 25 2.94 0.539    

ปริมาณคราบจุลินทรีย์

หลัง 

กลุ่มทดลอง 34 1.75 0.310 -1.08 -12.331 < 0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบ 25 2.83 0.346    

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
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 จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้

ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ

ป้องกันโรคฟันผุ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง  และกลุ่มเปรียบเทียบ 

พบวา่ ก่อนการทดลองนักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการ

ป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุและและปริมาณ

คราบจุลินทรีย์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไมแ่ตกตา่งกัน หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของ

การป้องกันโรคฟันผุ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และมีปริมาณคราบจุลินทรีย์น้อยกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ พบวา่ หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ เพิ่มขึ้นมากกวา่ก่อนการทดลองและมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษา

ของสริิลักษณ์ รสภริมย์ (2556) ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองท่ีมี

ต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าภายหลังได้รับ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความสามารถตนเอง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ

ดีกวา่ก่อนได้รับทันตสุขศึกษา และดีกวา่กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ เกรียง

ศักดิ์ สีหมอก (2557) ได้ศึกษาการประยุกตใ์ชแ้บบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ

ได้รับฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานจากน้ าบริโภคของประชาชน ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา พบว่า 

ภายหลังท่ีกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับฟลูออไรด์ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

และดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะจากการให้โปรแกรมการให้ทันต

สุขศึกษา โดยวิธีใช้สื่อวิดีทัศน์และการบรรยายเร่ืองโรคฟันผุ สาเหตุการเกิดโรคฟันผุ การป้องกันและรักษาโรคฟันผุ 

การดูแลสุขภาพชอ่งปาก รวมถึงความส าคัญของการมสีุขภาพช่องปากท่ีดี สอนแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันและการตรวจ

ฟันด้วยตนเองท่ีถูกวิธี โดยใช้โมเดลฟันประกอบการสอนเพื่อให้เกิดการเข้าใจท่ีง่ายขึ้น มีการเปิดโอกาสให้ซักถาม

ประเด็นท่ีสงสัย ซึ่งกิจกรรมตา่งๆเหลา่นีม้ผีลตอ่การเพิ่มระดับความรู้การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน  

2. ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง  

มกีารรับรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นมากกวา่ก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษา

ของนัทธมน เวยีงค า (2555) ได้ศึกษาผลของการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาต าบลบัวน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด

ศรีสะเกษ พบวา่ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิต ิภายหลังการทดลองเมื่อเปรียบเทียบผลตา่งค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองมากกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ นภาภรณ์ ค าพลงาม (2558) ได้ศึกษาผลของ

โปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา พบวา่ กลุ่มทดลองมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ

มากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (t = 7.31) ท้ังนี้
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เนื่องมาจาก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก

ของตนเอง การฝึกปฏิบัติการตรวจฟันด้วยตนเอง การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันด้วยวิธีท่ีถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาความสามารถในตนเอง สามารถน าไปใชใ้นการส่งเสริมการป้องกันโรคฟันผุของตนเองได้  

3. ด้านความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความ

คาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับ

การศึกษาของนภาภรณ์ ค าพลงาม (2558) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง

ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา พบว่า กลุ่ม

ทดลองมคีวามคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (t=6.81) และสอดคล้องกับ วงษ์ทิพ อินป๋ัน (2558) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุข

ศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พบว่า 

ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมคีวามคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟัน

ผุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจาก กิจกรรมให้นักเรียนระดมความคิด  

แลว้เขียนแผนผังความคิดเร่ืองโรคฟันผุ ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ ผลกระทบ การรักษา และการป้องกันโรคฟันผุ 

แล้วน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกัน ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จึงท าให้เกิดความคาดหวัง ใน

ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุที่เพิ่มขึ้นด้วย 

4. ด้านการปฏบัิตติัวในการป้องกันโรคฟันผุ พบวา่ หลังการทดลองนักเรียนมีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค

ฟันผุเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญตา บุญวาศ 

(2559) ได้ศึกษาผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

ตรัง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนทดลอง 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p-value<.05) และสอดคล้องกับ ไพบูลย์ กูลพิมาย (2558) ได้ศึกษาโปรแกรม

ส่งเสริมทันตสุขภาพโดยบุคคลต้นแบบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสมีา พบว่าการปฏบัิตตินในการป้องกันโรคฟันผุมีคะแนนสูงกว่าก่อนการ

ทดลองและสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก กิจกรรมการฝึกแปรงฟัน

และการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิ ธี การตรวจฟันด้วยตนเอง การเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟันเพื่อตรวจประสิทธิภาพ 

การแปรงฟันของนักเรียน ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  

ฝึกปฏบัิตซิ้ า ๆ เป็นประจ า จนมกีารปฏบัิตท่ีิดขีึน้ถาวร 

5. ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ พบวา่ นักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจะมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์

ลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง และลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ จากกิจกรรมการสาธิตสอนแปรงฟัน การใช้ไหม

ขัดฟันท่ีถูกวิธี และการฝึกปฏิบัติแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันท่ีถูกวิธี สอดคล้องกับการศึกษาของนัทธมน เวียงค า 

(2555) ได้ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาต าบลบัวน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า

ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มทดลองลดลงกวา่ก่อนการทดลองและลดลงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value<0.001) และสอดคล้องกับ สิริลักษณ์ รสภิรมย์ (2556) ได้ศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ความสามารถตนเอง นักเรียนมีปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา และ  
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นอ้ยกว่านักเรียนท่ีได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ จากการให้

โปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา โดยการสาธิตการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันท่ีถูกวิธี โดยใช้โมเดลฟันเป็นตัวแบบ 

นักเรียนจึงเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น จากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกฝนจนปฏิบัติได้ถูกต้อง และ

หลังจากเคีย้วเม็ดสยีอ้มฟันเพื่อตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟันของนักเรียน พบวา่ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการศึกษาครัง้นี้สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศกึษาไปใชว้างแผนและพัฒนางานทันตสาธารณสุขในเขต

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมสีุขภาพช่องปากที่ดีย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป       

 1. ควรมีการรูปแบบกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มในโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคฟันผุกับกลุ่ม

ตัวอยา่งในเขตพื้นท่ีอ่ืน เพื่อประเมินผลลัพธ์ท่ีชัดเจนและประสิทธิภาพของโปรแกรมวา่ใชไ้ด้กับทุกพื้นท่ีได้ผลดีจริง 

2. ควรน าโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษา ไปปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น  

กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน เพื่อจะได้พัฒนาให้โปรแกรมให้มีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ตลอดจน

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัย คุณครู นักเรียนทุกท่านท่ีเข้าร่วมและให้

ความร่วมมอืในวจิัยคร้ังน้ีและผู้ท่ีมีสว่นส่งเสริมและสนับสนุนทุกทา่นในงานวิจัยน้ี 
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The interaction of clove oil and eugenol with ampicillin against Extended-

Spectrum β-Lactamase (ESBL) producing Enterobacteriaceae 
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บทคัดย่อ 

 เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาท่ีส าคัญระดับโลก โดยในปี 2017 องค์การอนามัยโลกได้จัดแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโร

แบคทเีรียซีอท่ีีสร้างเอ็นซัมยเ์บตา้แลคทาเมสชนดิฤทธ์ิขยายเป็นเชื้อในกลุ่มเฝ้าระวังขั้นวิกฤติท่ีต้องมีการวิจัยพัฒนายา

และการรักษาแนวใหม ่โดยรายงานก่อนหน้านี้พบวา่น้ ามันกานพลูและ eugenol มฤีทธ์ิในการตา้นเชื้อกลุ่มนี้ การศึกษา

คร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างน้ ามันกานพลูและ eugenol กับ ampicillin ในการต้านเชื้อกลุ่มนี้ 

จากการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการ่่าเชื้อ (MBC) 

ด้วยวิธี micro-dilution broth พบว่าเชื้อทดสอบทุกไอโซเลทมีการดื้อต่อยา ampicillin โดยมีค่า MIC90 และ MBC90 > 

512 µg/ml และมีค่า MIC90 และ MBC90 ของน้ ามันกานพลูและ eugenol เท่ากับ 0.8 และ 1.6 mg/ml ตามล าดับ และ

การประเมินผลอันตรกิริยาระหว่างน้ ามันกานพลูและ eugenol กับ ampicillin ด้วยวิธี checkerboard assay พบว่าสาร

ท้ังสองไมม่ปีฏสิัมพันธ์ร่วมกันกับ ampicillin หรือเป็นไปได้วา่อาจจะมีการเสริมฤทธ์ิกันบางส่วนกับ ampicillin ดังนัน้ควร

ศกึษาเพิ่มเตมิถึงกลไกการออกฤทธ์ิของสารท้ังสองชนิดต่อเชื้อกลุ่มนี้ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ท่ีติด

เชื้อกลุ่มนีต้อ่ไป  

ค าส าคัญ: เอ็นซัมยเ์บตา้แลคทาเมสชนดิฤทธ์ิขยาย  อันตรกิริยา  น้ ามันกานพลู  ยูจีนอล 
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Abstract  

 Antimicrobial resistance is a major global problem. In 2017, the extended-spectrum beta-lactamase 

producing Enterobacteriaceae was categorized by the World Health Organization as a group of critical pathogens 

for research, development of drug discovery and novel treatment. Clove oil and eugenol were previously reported 

of their antibacterial activity against this group of bacteria. Therefore, the aim of this study was to investigate the 

interaction of clove oil and eugenol with ampicillin against this group of bacteria. The determination of minimum 

inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of ampicillin, clove oil and eugenol 

by micro-dilution broth method showed that all isolates were resistant to ampicillin with MIC90 and MBC90 more 

than 512 µg/m. The MIC90 and MBC90 of clove oil and eugenol were 0.8 and 1.6 mg/ml, respectively. Evaluation 

of the interaction between clove oil and eugenol with ampicillin by using the checkerboard assay showed that 

there was no interaction of these two compounds with ampicillin or it may be partially synergist with ampicillin. 

Therefore, further study should be done on the mechanism of action of these two compounds against this group 

of bacteria. The data obtained may be further applied for the treatment of patient infected by this group of 

bacteria.  

Keywords:  Extended-spectrum β-lactamase, interaction, clove oil, eugenol  

บทน า 

ปัญหาการดื้อยาต่อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญของระบบสาธารณสุขท่ัวโลก มีการคาดการณ์ว่าใน 

ปี ค.ศ. 2050 จะมีผู้เสียชีวิตจากแบคทีเรียดื้อยาสูงถึง 10 ล้านคน [1] และหนึ่งในกลุ่มแบคทีเรียดื้อยาท่ีส าคัญ คือ

แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีท่ีสร้างเอ็นไซม์ เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธ์ิขยาย (Extended-Spectrum β-

Lactamase producing Enterobacteriaceae; ESBL-PE) ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้จัดเชื้อกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง

ขั้นวิกฤติท่ีต้องมีการวิจัยพัฒนายาและการรักษาแนวใหม่ [3] ท้ังนี้ในประเทศไทยพบว่าความชุกของ Escherichia coli 

และ Klebsiella pneumoniae ท่ีสร้างเอ็นซัยม์ ESBLs มแีนวโนม้การดื้อตอ่ยา cefotaxime และ ceftazidime เพิ่มสูงขึ้นใน

แต่ละปี [2] Teethiasong et al. [4] และ Phitaktim et al. [5] เสนอแนะว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้สารจากธรรมชาติ

ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการเสริมฤทธ์ิของยาต้านจุลชีพ น้ ามันหอมระเหยเป็นหนึ่งในสารจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพใน

การต้านจุลินทรีย์ โดยมีรายงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า น้ ามันกานพลู (clove oil) และสารท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของ

น้ ามันนี้ คือ ยูจีนอล (eugenol) มีฤทธ์ิในการต้านจุลินทรีย์หลายชนิด มีผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในช่องปาก 

และมีการเสริมฤทธ์ิกับ ampicillin ในการยับยัง้การเจรญิของแบคทเีรียดังกล่าวได้ [6] น้ ามันกานพลูยังมีการเสริมฤทธ์ิ

กับ vanillin ในการยับยั้งเชื้อ E. coli สายพันธ์ุ O157:H7 [7] นอกจากนี้มีรายงานการเสริมฤทธ์ิของ eugenol กับยา 

colistin ในการต้านเชื้อ colistin-resistant E. coli [8] ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าน้ ามันกานพลูและ eugenol อาจจะมีการเสริม

กับยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อ ESBL-PE การศกึษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของน้ ามันกานพลูและ 

eugenol กับยา ampicillin ในการต้านเชื้อกลุ่ม ESBL-PE 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สารทดสอบและสายพันธุ์แบคทีเรีย 

สารทดสอบ ได้แก่ clove oil ซื้อจากบริษัท อุตสาหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ ากัด eugenol (Sigma-Aldrich, 

United Kingdom) และ ampicillin (ทีพี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969), ประเทศไทย) สายพันธ์ุแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ 

ได้แก่ E. coli และ Klebsiella spp. ท่ีสร้างเอ็นซัมย์ ESBLs จ านวน 36 ไอโซเลท และ E. coli ATCC 25922 ท่ีเป็นสาย

พันธ์ุมาตรฐาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ าเลิศธน และ รองศาสตราจารย ์ 

ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ประจ าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

ประเมินค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum inhibitory concentration; 

MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อ (Minimum bactericidal concentration; MBC) ของสาร

ทดสอบ โดยวิธ ีmicro-broth dilution method 

ประเมินหาค่า MIC ด้วยวิธี micro-broth dilution method ตามค าแนะน าของ Clinical & Laboratory Standards 

Institute [9] เตรียมเชื้อทดสอบท่ีได้ปรับค่าความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland ไว้แล้ว เจือจางให้ได้ความหนาแน่น

สุดท้ายเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml เตรียมสารทดสอบใน Muller-Hinton broth (MHB) ท่ีมี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่

เพื่อช่วยในการละลายสารทดสอบ จากนั้นท าการเจือจางล าดับขั้นแบบสองเท่าใน 96-well microtitre plate  

โดย ampicillin อยู่ในช่วงความเข้มข้น 1 - 512 µg/ml clove oil และ eugenol  อยู่ในช่วงความเข้มข้น  0.025 - 25.6 

mg/ml การทดสอบควบคุมบวก ได้แก่ MHB ท่ีมี tween-80 และ DMSO โดยไม่เติม ampicillin, clove oil หรือ eugenol 

การทดสอบควบคุมลบ ได้แก่ MHB ท่ีมี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่โดยไม่เติมท้ังสารทดสอบและเชื้อทดสอบ 

น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง น ามาอ่านผลหาค่า MIC ด้วยการวัดค่าความขุ่นท่ี

ความยาวคลื่น 600 nm ด้วยเครื่อง microplate reader ค่า MIC คือ ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยัง้การเจริญของเชื้อเมื่อ

เทียบความขุ่นกับชุดควบคุมบวก แปลผลความไวต่อยา ampicillin ตามเกณฑ์ของ CLSI [9] คือ ไวต่อยา เมื่อค่า MIC ≤ 

8 µg/ml ไวปานกลาง เมื่อคา่ MIC เท่ากับ 16 µg/ml และ ดือ้ต่อยา เม่ือค่า MIC ≥ 32 µg/ml  

 การหาค่า MBC ท าโดยถ่ายเชื้อปริมาณ 10 µl ตั้งแต่ค่า MIC ถึงความเข้มข้นสูงสุดในการยับยั้งเชื้อจาก 96-

well microtitre plate ลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 18 - 24 ชั่วโมง น ามาอ่านผล MBC โดยสังเกตการเจริญของเชื้อบนอาหาร MHA ค่า MBC คือค่าความเข้มข้น

ต่ าสุดท่ีไม่พบการเจรญิของเชื้อบนผิวหน้าอาหาร 

ประเมนิอันตรกิรยิาของ clove oil และ eugenol กับยา ampicillin  

ประเมินผลอันตรกิริยาระหว่าง clove oil หรือ eugenol และ ampicillin โดยการประเมินหาค่า FIC ซึ่ง คือ การค่า

สัดส่วนความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ ด้วยวิธี checkerboard assay ประยุกต์ใช้ตามวิธีของ Teethaisong et 

al. [4] และ Phitaktim et al. [5] โดยเตรียมสารผสมของ clove oil หรือ eugenol และ ampicillin ตั้งแต่ความเข้มข้น 0, 0.0625, 

0.125, 0.25, 0.5 และ 1 เท่า ของค่า MIC ใน MHB ท่ีมี tween-80 และ DMSO ผสมอยู่ จากนั้นเตรียมเชื้อทดสอบ ได้แก่ 

E.coli E6 โดยปรับค่าความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland และท าการเจือจางก่อนเติมลงในสารผสมท่ีเตรียมไว้ ให้ได้ความความ

หนาแน่นสุดท้ายเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml การทดสอบชุดควบคุมบวกและลบเช่นเดียวกับการหาค่า MIC แล้วจึงน าไปบ่มท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง อ่านค่า FIC จาก การวัดค่าความขุ่นท่ีความยาวคลื่น 600 nm ด้วย
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เคร่ือง microplate reader ค่า FIC คือ ค่าสัดส่วนความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยั้งการเจริญของเชื้อเมื่อเทียบความขุ่นกับชุดควบคุม

บวก จากนัน้ หาค่า Fractional Inhibitory Concentration Index (FICI) 

การค านวณหาค่า FIC และ FICI จากสูตรด้านล่างนี้ 

FIC A = MIC A ใน สารผสม A และ EO              FIC EO = MIC EO ใน สารผสม A และ EO               

               MIC ของ A อย่างเดียว                                     MIC ของ EO อย่างเดียว 

FICI = FIC A + FIC EO 

เมื่อ  A หมายถงึ ยาปฏิชีวนะ และ EO หมายถงึ clove oil หรือ eugenol 

น าค่า FICI มาแปลผลดังนี้ ค่า FICI ≤ 0.5 หมายถึง การเสริมฤทธ์ิกัน (synergism), FICI ระหว่าง 0.5 - 4.0 

หมายถงึ การไม่มปีฏสิัมพันธ์กัน (no interaction) และ FICI > 4.0 หมายถงึ การตา้นฤทธ์ิกัน (antagonism) [4 - 5, 10]  

ผลการศึกษา   

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum inhibitory concentration; 

MIC determination) และการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อ (Minimum bactericidal concentration; 

MBC determination) ของสารทดสอบ 

 การทดสอบหาค่า MIC และ MBC ตอ่เชื้อ ESBL-PE ท้ัง 36 ไอโซเลท พบวา่ค่า MIC และ MBC ของ ampicillin 

อยู่ในช่วง 64 – > 512 µg/ml โดยมีค่า MIC50 MIC90 MBC50 และ MBC90 > 512 µg/ml  ส่วน clove oil มีค่า MIC และ 

MBC อยู่ในช่วง 0.4 - 1.6 mg/ml และ 0.8 - 3.2 mg/ml ตามล าดับ ค่า MIC50 เท่ากับ MIC90 ท่ี 0.8 mg/ml และ 

ค่า MBC50 เท่ากับ MBC90 ท่ี 1.6 mg/ml ส่วน eugenol มคี่า MIC และ MBC อยู่ในช่วง 0.2 - 0.8 mg/ml และ 0.4 - 6.4 

mg/ml ตามล าดับ โดยมีค่า MIC50 และ MIC90 เท่ากับ 0.4 และ 0.8 mg/ml ตามล าดับ และค่า  MBC50 และ MBC90 

เท่ากับ 0.8 และ 1.6 mg/ml ตามล าดับ และค่า MIC และ MBC ต่อเชื้อ E. coli ATCC 25922 พบว่าค่า MIC และ MBC 

ของ ampicillin อยู่ท่ี 4 และ 8 µg/ml ส่วน clove oil มีค่า MIC และ MBC อยู่ท่ี 1.6 mg/ml และ eugenol มีค่า MIC และ 

MBC อยู่ท่ี 0.4 mg/ml ดังแสดงในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 ค่าความความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการ่่าเชื้อ 

(MBC) ของ ampicillin, clove oil และ eugenol ตอ่เชื้อทดสอบ 

Tested Bacteria Clove oil (mg/ml) Eugenol (mg/ml) Ampicillin (µg/ml) 

ESBL-PE (n = 36) MIC (range) 

MBC (range) 

MIC50 

MIC90 

MBC50 

MBC90 

0.4 - 1.6 

0.8 - 3.2 

0.8 

0.8 

1.6 

1.6 

0.2 - 0.8 

0.4 - 6.4 

0.4 

0.8 

0.8 

1.6 

64 - > 512R 

64 - > 512 

> 512R 

> 512R 

> 512 

> 512 

E. coli ATCC 25922 MIC 

MBC 

1.6 

1.6 

0.4 

0.4 

4S 

8 

*หมายเหตุ R = Resistant, S = Sensitive   
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อันตรกิรยิาระหว่าง clove oil หรือ eugenol กับ ampicillin   

ผลการศึกษาอันตรกิริยาระหวา่ง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin ตอ่เชื้อ E. coli E6 พบว่า

มีค่าสัดส่วนความเข้มข้น (FIC) ระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol และ ampicillin มีค่าเท่ากัน คือ 

0.5 ดังนั้นค่า FICI มีค่าเท่ากับ 1 ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแปลผลได้ว่าสารท่ีน ามาทดสอบไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน  

(no interaction) คือ เมื่อใชร่้วมกันฤทธ์ิไม่แตกต่างจากการใช้สารเพยีงชนดิเดียว  

 

ตารางที่ 2 ค่าอันตรกิริยาระหวา่ง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin ตอ่เชื้อ E. coli E6 

เชื้อ
ทดสอบ 

สารทดสอบ 
MIC* 

FIC FICI การแปลผล 
สารชนิดเดียว  สารผสม 

E. coli E6 Clove oil  1.6 0.8 0.5 1 No interaction 

Eugenol  0.8 0.4 0.5 1 No interaction 

Ampicillin 512 256 0.5   

*Clove oil และ eugenol = mg/ml   ampicillin = µg/ml 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการประเมินค่า MIC และ MBC ของ ampicillin ยนืยันการเป็นเชื้อดื้อยาของตัวอย่างแบคทีเรีย ESBL-PE ท่ี

น ามาทดสอบท้ัง 36 ไอโซเลท ตามเกณฑ์ของ CLSI ท่ีระบุว่า เชื้อดื้อต่อยา ampicillin เมื่อค่า MIC ของ ampicillin > 32 

µg/ml การทดสอบเชื้อทุกไอโซเลทมีค่า MIC ต่อ ampicillin > 32 µg/ml โดย MIC90 และ MBC90 มีค่า > 512 µg/ml 

ขณะที่เชื้อสายพันธ์มาตรฐานมคี่า MIC และ MBC อยู่ท่ี 4 และ 8 µg/ml ตามล าดับ  

ผลการประเมินอันตรกิริยาระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol กับ ampicillin มีค่า FICI 

เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นถึงการไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เนื่องจากมีค่า FICI อยู่ในช่วงระหว่าง > 0.5 – 4 [4 - 5,10] 

อย่างไรก็ตามการแปลผลของอันตรกิริยาด้วยวธีิ checkerboard assay นั้น Chin et al. [11] ได้มีการก าหนดการแปลผล 

4 ช่วง คือ ≤ 0.5 หมายถึง synergism ช่วงระหว่าง > 0.5 - 1.0 หมายถึง มีการเสริมฤทธ์ิกันบางส่วน (additive หรือ 

partial synergism) ช่วงระหว่าง > 1.0 - 4.0 หมายถึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือฤทธ์ิไม่แตกต่างจากการใช้สารเดียว  

(indifferent หรือ no interaction) และช่วง > 4.0 หมายถึง ต้านฤทธ์ิกัน (antagonism) แต่จากการท่ีมาตรฐาน CLSI 

ก าหนดให้ยอมรับผลทดสอบการหาค่า MIC ท่ีค่าความคลาดเคลื่อนท่ี ± 1 ระดับความเข้มข้น ต่อมาจึงได้มีการ

ก าหนดการแปลผลในช่วงท่ีกวา้งขึ้น แค่ 3 ชว่ง คือ ชว่ง ≤ 0.5 หมายถงึ synergism, ชว่งระหว่าง > 0.5 - 4.0 หมายถงึ 

no interaction, และช่วง > 4.0 หมายถึง antagonism [10] ดังนั้นจากการศึกษาคร้ังนี้ได้ค่า FICI เท่ากับ 1 แสดงให้เห็น

วา่เม่ือน าค่าความคลาดเคลื่อนพจิารณาด้วยมคีวามเป็นไปได้วา่ clove oil และ eugenol นา่ที่จะมีผลเสริมฤทธ์ิบางส่วน

กับ ampicillin โดยไม่เกิดการต้านฤทธ์ิกัน มแีนวโนม้วา่เม่ือน ามาใชร่้วมกันก็มจีะสามารถลดความเข้มข้นของสารแต่ละ

ชนิดลงท่ีระดับน้อยกว่าค่า MIC ได้ 

การศึกษาคร้ังนี้ไม่พบการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง clove oil กับ ampicillin และ eugenol กับ ampicillin  

ผลท่ีได้นี้แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Moon et al. [6] ท่ีพบว่า clove oil และ eugenol กับ ampicillin มีการ

เสริมฤทธ์ิกันในการตา้นเชื้อแบคทเีรียในช่องปาก ได้แก่ Streptococcus mutans, S. sobrinus, Porphyromonas gingvalis 

และ Actinobacillus actinomycetemcomitans  โดยมีค่า FICI เท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wang et al. [8]  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

874 

ท่ีพบว่า eugenol กับ colistin เสริมฤทธ์ิกันในการยับยั้งการเจริญของ colistin-resistant E. coli มีค่า FICI เท่ากับ 0.5 

ความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากชนิดของเชื้อ และกลไกการดื้อต่อยาท่ีแตกต่างกัน โดย Moon et al. [6] ได้อธิบายการ

เสริมฤทธ์ิของ clove oil และ eugenol กับ ampicillin ว่า clove oil และ eugenol สามารถท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้

สารท่ีอยู่ภายในเซลล์ไหลออกมาสู่นอกเซลล์และช่วยให้ ampicillin ผ่านเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น ดังนั้นเป็นไปได้ว่าถึงแม ้

clove oil และ eugenol จะท าให้ยา ampicillin ผ่านเข้าสูเ่ซลล์ได้มากขึ้น แตเ่อ็นซัมย ์ESBLs ท่ีไม่ได้ถูกยับยัง้ จึงไม่เห็นผล

ในการเสริมฤทธ์ิกันในการศึกษาครัง้นี้  

อย่างไรก็ตาม Wang et al. [8] ได้อธิบายถึงกลไกการเสริมฤทธ์ิของ eugenol กับ colistin ว่าเกิดจาก eugenol 

มผีลยับยัง้การแสดงออกของยนี mcr-1 ซึ่งเป็นยีนท่ีท าให้เกิดการดื้อต่อ colistin และการศึกษาโดยโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้ง 

(molecular docking) ยังพบว่าหมู่ phenolic hydroxyl ของ eugenol จับกับอะตอม zinc ของโปรตีน MCR-1 ซึ่งน่าจะท า

ให้โปรตนีนีท้ าหน้าท่ีไม่ได้ตอ่ไป และการศกึษาดว้ยวธีิ molecular docking โดย Dhara and Tripathi [12] ระบุว่าฤทธ์ิต้าน

เชื้อท่ีสร้าง ESBLs ของ eugenol เป็นผลจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง eugenol กับ เอ็นซัมย์ ESBLs นอกจากนี้ 

Yap et al. [13] ยังได้รายงานว่าน้ ามันจากเปลือกอบเชย (cinnamon bark oil) ซึ่งมี eugenol เป็นองค์ประกอบหลัก

เช่นเดียวกับ clove oil มีผลเสริมฤทธ์ิกับ piperacillin แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ ampicillin ในการต้านเชื้อ E.coli producing 

ESBLs ท้ังนีผ้ลการเสริมฤทธ์ินอกจะเกิดจากการเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุม้เซลล์แลว้ ยังน่าจะเกิดจากการท่ี cinnamon 

bark oil ไปก าจัด plasmids (plasmid curing) ท่ีมียีนดื้อต่อยาออกไปได้ [14] ปัจจุบันยังไม่เคยมีการศึกษาความสามรถ

ของ eugenol ในการก าจัด plasmids นอกจากนี้รายงานก่อนหน้านี้ยังพบว่า clove oil และ eugenol มีฤทธ์ิในการยับยั้ง

กระบวนการ efflux pump ของเชื้อ Acinetobacter baumannii ได้ [15] จึงเป็นไปได้วา่น้ ามันกานพลู และ eugenol น่าจะ

เสริมฤทธ์ิในการตา้นเชื้อ ESBL-PE ได้ แตท้ั่งน้ีขึน้กับชนิดของยาปฏชิวีนะท่ีน ามาศึกษาด้วยเชน่กัน 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง clove oil กับ ampicillin และระหว่าง eugenol กับ 

ampicillin ในการต้านเชื้อ ESBL-PE แตอ่ย่างไรก็ตามการน าสารท้ังสองมาใชร่้วมกันกับยาปฏชิวีนะก็ยังมีความเป็นไปได้ 

เนื่องจากสารทดสอบไมม่กีารตา้นฤทธ์ิกันโดยมีแนวโน้มท่ีจะเสริมฤทธ์ิกันบางส่วน แต่ท้ังนี้อาจจะศึกษาการใช้ร่วมกับ

ยาชนดิอื่น เชน่ piperacillin หรือยากลุ่มอื่น เชน่ cephalosporins รวมไปถึงการศึกษาในเชงิลึกถึงกลไกในการต้านเชื้อดื้อ

ยา ESBL-PE ของ clove oil และ eugenol ท่ีนอกเหนือจากการเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ ข้อมูลท่ีได้จะเป็น

ประโยชนใ์นการน าสารท้ังสองมาประยุกตใ์ชใ้นการรักษาโรคตดิเชื้อจาก ESBL-PE ตอ่ไปได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับ

การสนับสนุนสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร 

ล้ าเลิศธน และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนกิา ฤตวรุิฬห ์ที่ให้ความอนุเคราะห์เชื้อทดสอบส าหรับการด าเนนิงานวิจัย  

เอกสารอ้างอิง 

1. นิธิมา สุ่มประดิษฐ์, ศิริตรี สุทธจิตต์, สิตานันท์ พูลผลทรัพย์, รุ่งทิพย์ ชวนชื่น และ ภูษิต ประคองสาย. ภูมิทัศน์

ของสถานการณแ์ละการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย. คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อักษรกราฟ

ฟิคแอนดด์ีไซน;์ 2558. 

2. ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ . สถานะการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ปี 2000-2017.  

ได้จาก: http://narst.dmsc.moph.go.th/data/AMR%202000-2017.pdf. สบืค้นวันท่ี 27 สิงหาคม 2561. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

875 

3. World health organization. WHO priority pathogens list for R&D of new antibiotics. Available from: URL: 

http://www.who.int/en/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-

antibiotics-are-urgently-needed. Accessed February 27, 2017. 

4. Teethaisong Y, Autarkool N, Sirichaiwetchakoon K, Krubphachaya P, Kupittayanant S, Eumkeb G. Synergistic 

activity and mechanism of action of Stephania suberosa Forman extract and ampicillin combination against 

ampicillin-resistant Staphylococcus aureus. Int J Biomed Sci; 2014. 21(1), 90.  

5. Phitaktim S, Chomnawang M, Sirichaiwetchakoon K, Dunkhunthod B, Hobbs G, Eumkeb G. Synergism and 

the mechanism of action of the combination of a-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. and 

oxacillin against an oxacillin-resistant Staphylococcus saprophyticus. BioMed Center Microbiol; 2016. 16(1), 

195. 

6. Moon S-E, Kim H-Y, Cha J-D. Synergistic effect between clove oil and its major compounds and antibiotics 

against oral bacteria. Arch Oral Biol; 2011. 56(9), 907-916. 

7. Cava-Roda RM, Taboada-Rodríguez A, Valverde-Franco MT, Marín-Iniesta F. Antimicrobial Activity of 

Vanillin and Mixtures with Cinnamon and Clove Essential Oils in Controlling Listeria monocytogenes and 

Escherichia coli O157:H7 in Milk. Food Bioproc Tech; 2012. 5(6), 2120-2131. 

8. Wang Y-m, Kong L-c, Liu J, Ma H-x. Synergistic effect of eugenol with Colistin against clinical isolated 

Colistin-resistant Escherichia coli strains. Antimicrob Resist Infect Control; 2018. 7, 17.  

9. Clinical and Laboratory Standards Institute. M100S Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility 

Testing. 26th edition. Wayne.; 2016. 

10. Odd FC. Synergy, antagonism, and what the chequerboard puts between them. J Antimicrob Chemother; 

2003, 52(1). 

11. Chin NX, Weitzman I, Della-Latta P. In vitro activity of fluvastatin, a cholesterol-lowering agent, and synergy 

with flucanazole and itraconazole against Candida species and Cryptococcus neoformans. Antimicrob Agents 

Chemother; 1997. 41(4), 850-852. 

12. Dhara L, Tripathi A. Antimicrobial activity of eugenol and cinnamaldehyde against extended spectrum beta 

lactamase producing enterobacteriaceae by in vitro and molecular docking analysis. Eur J Integr Med; 2013.  

5(6), 527-536. 

13. Yap PSX, Lim SHE, Hu CP, Yiap BC. Combination of essential oils and antibiotics reduce antibiotic resistance 

in plasmid-conferred multidrug resistant bacteria. Phytomedicine; 2013. 20(8), 710-713.  

14. Schelz Z., Molnar J., Hohmann J. Antimicrobial and antiplasmid activities of essential oils. Fitoterapia; 2006.  

77(4), 279-285. 

15. Karumathil DP, Nair MS, Gaffney J, Kollanoor-Johny, A, Venkitanarayanan K. Trans-Cinnamaldehyde and 

Eugenol Increase Acinetobacter baumannii Sensitivity to Beta-Lactam Antibiotics. Frontiers Microbiol; 2018.  

9, 1011. 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

876 

การปนเปื้อนของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาล

ขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย  

Bacteria contamination in air in the government Hospital in Chiang rai 

วันวิสา แคนสา1 วิมพ์วภิา สาขามุละ1 กาญจนาพร ทองนนท์1 และสิตางค์ คงกระโทก1* 

Wanwisa Kansa1, Wimwipha Sakhamula1, Kanchanaporn Thongnon1 and Sitang Kongkratoke1*   

บทคัดย่อ 

การปนเป้ือนของแบคทีเรียในบริเวณโรงพยาบาลนั้นมีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กรณีของผู้ป่วย การปนเป้ือนแบคทีเรียในอากาศอาจจะก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคลิเจียนเนลโลซิส, 

วัณโรค, โรคปอดบวม และการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย งานวิจัยคร้ังนี้มีเป้าหมายท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการปนเป้ือน

ของแบคทีเรียในโรงพยาบาลโดยการใช้วิธีการเก็บตัวอย่างตามวิธีการของ NIOSH 0800 ในแต่ละพื้นท่ีของตัวอาคาร

ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารผู้ป่วยนอกอาคารอุบัตเิหตุฉุกเฉิน อาคารคลนิกิเฉพาะโรค อาคารหอ้งคลอด อาคารผู้ป่วยใน

หญิงและอาคารผู้ปว่ยในชายจากนัน้น าผลจากการเก็บตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก

เพื่อสรุปผล 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลกับค่ามาตรฐานพบว่าจ านวนการปนเป้ือนของแบคทีเรียของท้ัง 6 อาคารมีการ

ปนเป้ือนค่อนข้างมากและเกินค่ามาตรฐานซึ่งมีเพียงแค่อาคารห้องคลอดเพียงอาคารเดียวท่ีการปนเป้ือนไม่เกินค่า

มาตรฐานตามท่ีองค์กนอนามัยโลกก าหนด ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุท่ีท าให้มีการปนเป้ือนท่ีค่อนข้างมากของ

แบคทเีรียเกิดจากความหนาแนน่ของประชากรท่ีไม่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร จากผลการศึกษาครัง้นี้ท าให้ทราบว่า

ควรจะมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบระบายให้กับตัวอาคารหรือมีการจัดการจ านวนประชากรให้

เหมาะสมกับขนาดของอาคาร 

ค าส าคัญ: การปนเป้ือนของแบคทเีรีย โรงพยาบาลรัฐ  ภาคเหนอืของประเทศไทย  ระบบระบายอากาศ  โรคติดต่อ

ทางเดินหายใจ 
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1 Occupational Health and Safety, School of Health Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province 57100 
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Abstract  

 Bacterial contamination in hospital field is very important to people especially in patients. High 

contamination of bacteria may cause air borne diseases such as Legionellosis, tuberculosis, pneumonia and 

complication in patient. This research aims to study about contamination of bacteria in hospital  using NIOSH0800 

method as a method for sampling in each area of building including Outer Patient Department Building (OPD), 

Emergency room Building(ER), Non-Communicable Disease Building (NCD), Labor Room (LR), Female Inner 

Patient Department (IPDF) and Male Inner Patient Department (IPDM). The sampling results were compared with 

WHO standard and analyzed for the conclusion. 

 The comparisons between the sampling results with standard found the bacteria count in 6 building of 

government hospital shown that 4 areas of building have bacterial count over the WHO standard, except Labor 

Room (LR) which has bacterial count comply with WHO standard. Those of data showed that the bacterial 

contamination in this hospital is massively detected. After analysis, are found that one of the main causes of 

bacterial contamination is the amount of people are over the room suitability. The result of this study can be used 

to provide the suggestions to improve the ventilation system in hospital by administrative control to manage 

number of people in poor ventilation room, add more mechanical ventilation to improve air flow and re-arrange 

facilities or work station.  

Keywords:  Bacterial contamination, Government Hospital, Northern Thailand, Ventilation system, Air borne disease. 

บทน า 

แบคทเีรียเป็นสิ่งมชีวีติเซลล์เดียวซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสามารถด ารงชีวิตได้ท้ังในอากาศ 

น้ า และดิน แบคทีเรียบางชนิดสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ า 

(Immunocompromised host) เช่น ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และทารก ซึ่งน ามาสู่การศึกษานี้ ในการวิจัยฉบับนี้เป็น

การศึกษาเกี่ยวกับการปนเป้ือนของแบคทีเรียในอากาศของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย 

การปนเป้ือนของแบคทีเรียในอากาศนั้นเป็นช่องทางท่ีจะท าให้แบคทีเรียสามารถกระจายตัวในพื้นท่ีกว้างได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งแบคทีเรียนั้นไม่เพียงแต่จะก่อโรคให้บุคคลท่ีมีสุขภาพดีอยู่แล้วนั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยท าให้มี

อาการแย่ลงหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เชน่กัน 

การศึกษาคร้ังนี้ท าการตรวจวัดภายในโรงพยาบาลซึ่งมีระบบระบายอากาศ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบระบาย

อากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) ซึ่งประกอบด้วยท้ังหมด 5 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD), อาคาร

คลินิกเฉพาะโรค (NCD),อาคารหอ้งคลอด (LR),อาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM) และอาคารผู้ป่วยในหญิง (IPDF)  และระบบ

ระบายอากาศโดยวิธีทางกล (Mechanical Ventilation) ซึ่งได้แก่ อาคารหอ้งฉุกเฉิน (ER) การศึกษาครัง้นี้ถูกจัดท าในช่วง

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ท่ีมีอุณหภูมิระหว่าง 26-27.5 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันท่ีมีการตรวจวัด 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

 
 

วิธีการศกึษา 

  
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบตามขวาง (Cross-Sectional Study) 

สถานที่ท าการศึกษา: โรงพยาบาลในจังหวัดเชยีงราย 

กลุ่มตัวอย่าง: อาคารผู้ป่วยนอก (OPD), อาคารคลินิกเฉพาะโรค (NCD), อาคารห้องฉุกเฉิน (ER), อาคารห้องคลอด

(LR), อาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM) และอาคารผู้ป่วยในหญิง (IPDF)  

เครื่องมอืในการศกึษา:  

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยเคร่ือง TSI7575 Q-Track Multi-function Indoor Air Quality Monitor 

2. ประเมินอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ โดยค านวณจาก  

Air change rate = (ความเร็วลม (m3/sec) x 3,600)/ปริมาตรห้อง 

3. ปริมาณแบคทีเรียในบรรยากาศด าเนินการตาม NIOSH Method 0800 เป็นวิธีในการตรวจวัดและ

ประเมินผล โดยมีการใช้เคร่ืองเก็บตัวอย่างชีวภาพในอากาศ SAS Super ISO 100 Bio Sample เพื่อดูดอากาศให้ผ่าน

มายังจานเพาะเชื้อแบคทีเรีย (Trypticase soy agar: TSA) และท าการเพาะเชื้อและปริมาณแบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตบน

จานเพาะเชื้อจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 100 CFU/ m3 (WHO, 1988)  โดยมี

ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

 เตรียมจานเพาะเช้ือแบคทเีรีย (Trypticase soy agar: TSA) เพื่อท าการเพาะเช้ือท่ีได้จากการตรวจวัด 

 ตัง้ค่า Flow rate ของ เครื่องเก็บตัวอยา่งชวีภาพในอากาศ SAS Super ISO 100 Bio Sample ท่ี 100 ลิตร/นาที 

และท าการตรวจวัดเป็นเวลา 5 นาที ในแต่ละจุดการตรวจวัด 

 ท าการเพาะเช้ือเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเพาะในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียท่ีพบกับมาตรฐาน 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล:เปรียบเทียบปริมาณโคโลนท่ีีพบบนจานเพาะเช้ือแบคทีเรียกับค่ามาตรฐานซึ่งก าหนดโดย

องคก์ารอนามัยโลก 
 

  

ระบบระบายอากาศ 

- แบบธรรมชาติ  

- แบบกลไก 

 

ตัวแปรต้น 

- ปริมาณแบคทีเรีย  
 

ตัวแปรตาม 

- การปนเป้ือนของแบคทเีรียใน

อากาศ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

879 

ตารางที่ 1  มาตรฐานแนะน าปริมาณแบคทีเรียในอากาศ  

ตัวชี้วัด ค่ามาตรฐาน แหลง่อ้างองิ 
อุณหภูม ิ(oC) 20-25 ASHRAE Standard 62-2001 

ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 30-60 ASHRAE Standard 62-2001 

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 2 ASHRAE Standard 62-2001 

ปริมาณแบคทีเรียในอากาศ < 100 CFU/m3 World Health Organization Regional Office 

for Europe (WHO) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ดูลักษณะโคโลนแีละลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ โดยศึกษาสี ผิวหนา้ และขอบของโคโลน ี 

2. การค านวณเพื่อเปรียบเทียบค่ากับมาตรฐาน โดยการค านวณตามสูตรดังตอ่ไปน้ี 

CFU (CFU/m3) = (จ านวนโคโลนี × 1000) ÷ (อัตราการไหล × ระยะเวลา) 
 

 

ภาพที่ 2  แผนผังอาคารผู้ป่วยนอก 
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ภาพที่ 3  แผนผังอาคารคลนิกิเฉพาะโรค (NCD) 

 

 

ภาพที่ 4  แผนผังอาคารหอ้งฉกุเฉนิ (ER) 
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ภาพที่ 5  แผนผังอาคารหอ้งคลอด (LR) 

 

 
ภาพที่ 6  แผนผังอาคารผู้ป่วยในชาย (IPDM) 

 

 
ภาพที่ 7  แผนผังอาคารผู้ป่วยในหญงิ (IPDF) 

 

ผลการศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพอากาศและการระบายอากาศในแต่ละห้อง ได้ผลการศึกษาดังท่ีแสดงใน 

ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  อุณหภูม,ิ ความชืน้สัมพัทธ์ และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศในแตล่ะห้อง 

ตัวชี้วัดคณุภาพ

อากาศ 

มาตรฐาน 

(unit)a 

OPD NCD ER LR IPDM IPDF 

อุณหภูม ิ 20-25 °C 26.3 26.9 27.2 27.1 27 26.9 

ความช้ืน

สัมพทัธ ์

30-60 % 

 

72.1 72.2 71.8 72 72.03 71.4 

อัตราการ

แลกเปลี่ยน

อากาศ 

2 

volume/hr. 

5 

volume/hr. 

0.17 

 

- 

0.84 

 

- 

- 

 

2.78 

- 

 

0.21 

0.66 

 

- 

0.33 

 

- 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ทุกหอ้งมีอุณหภูมิสูงกวา่ 25 องศาเซลเซียสเพยีงเล็กน้อย แตค่วามชื้นสัมผัสอยู่ในระดับ

ท่ีสูงมากและสูงเกินค่ามาตรฐานทุกห้อง และเมื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนอากาศในแต่ละห้องพบว่า อัตราการ

แลกเปลี่ยนอากาศต่ ากว่าค่ามาตรฐานทุกห้อง 

ปริมาณเช้ือแบคทเีรียในอากาศ การตรวจวัดท้ังหมด 43 จุด ไดผ้ลการศึกษาดังท่ีแสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3  ปริมาณแบคทีเรียท่ีพบในโรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด OPD NCD ER LR IPDM IPDF 

จ านวนจุดตรวจวัด 12 4 6 5 8 8 

ปริมาณแบคทีเรีย

(CFU/m3) 

88-212 66-142 58-172 34-82 104-254 34-410 

ผ่านมาตรฐาน(จุด) 2 2 3 5 0 1 

ปริมาณแบคทีเรีย

(CFU/m3) 

88-100 66-92 58-96 34-82 - 34 

ไมผ่่านมาตรฐาน(จุด) 10 2 3 0 8 7 

ปริมาณแบคทีเรีย

(CFU/m3) 

104-212 120-142 114-172 - 104-254 124-410 

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลโดยแบ่งตามอาคารท้ัง 6 อาคาร ได้ดังนี้  1. อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) :  

จากการตรวจวัดท้ังหมด 12 จุด พบวา่มีจุดตรวจวัด 11 จุดที่มปีริมาณของแบคทเีรียบนจานเพาะเชื้อมากกว่าปริมาณท่ี

มาตรฐานก าหนด ซึ่งคิดเป็น 91.67% ของอาคาร มีเพียง 1 จุดท่ีมีปริมาณแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อเป็นไปตาม

มาตรฐานก าหนดซึ่งคิดเป็น 8.33% จากการตรวจวัดยังพบว่าบริเวณอาคาร OPD เป็นบริเวณท่ีพบแบคทีเรียหลาย
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ลักษณะท่ีสุดพบมากถึง 16 ประเภท ซึ่งลักษณะของแบคทีเรียท่ีพบมากท่ีสุดคือ แบคทีเรียท่ีมีลักษณะโคโลนีสีเหลือง 

รูปร่างกลม ขอบเรียบ เป็นมันวาว ซึ่งพบใน 45.44% ของปริมาณท้ังหมด  2. อาคารคลินิกเฉพาะโรค (NCD) : จาก

การตรวจวัดท้ังหมด 4 จุด พบวา่ 50% (2 จุด) ของจ านวนตรวจวัดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด และอกี 50% (2 จุด) 

ท่ีมากกว่ามาตรฐานก าหนด ซึ่งบริเวณท่ีพบแบคทีเรียมากท่ีสุดคือ บริเวณจุดบริการหลังการรักษา ท้ังนี้จากการ

ตรวจวัดยังพบอีกว่าในอาคาร NCD มีแบคทีเรียท่ีพบท้ังหมด 8 ลักษณะ ซึ่งลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือ แบคทีเรียท่ีมี

ลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่างกลม ขอบเรียบ และผิววาว ซึ่งพบว่ามีมากถึง 74% ของแบคทีเรียในพื้นท่ีท้ังหมด  

3. อาคารห้องฉุกเฉิน (ER) : จากการตรวจวัดท้ังหมด 6 จุดพบว่า 50% ของการตรวจวัด (3 จุดตรวจวัด) ท่ีมี

ปริมาณแบคทีเรียเกินกว่ามาตรฐานก าหนด ซึ่งพบว่าบริเวณท่ีพบปริมาณแบคทีเรียมากท่ีสุดคือ บริเวณโต๊ะบริการ

ผู้ป่วยกลางห้อง และบริเวณท่ีพบปริมาณแบคทีเรียน้อยท่ีสุดคือบริเวณห้อง X-Ray ซึ่งภายในอาคารห้องฉุกเฉินมี

ลักษณะของแบคทีเรียท่ีพบท้ังหมด 10 ลักษณะ ซึ่งลักษณะแบคทีเรียท่ีพบมากท่ีสุดคือมีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่าง

กลม ขอบเรียบ และผิวมันวาวเชน่เดียวกับท่ีพบมากในอาคารผู้ป่วยนอก คิดเป็น 39.94%  4. อาคารห้องคลอด (LR) : 

จากการตรวจวัดพบภายในอาคารห้องคลอดท้ังหมด 5 จุด พบว่าท้ัง 5 จุดมีปริมาณแบคทีเรียเป็นไปตามท่ีมาตรฐาน

ก าหนด ซึ่ งบริเวณท่ีพบมากท่ีสุดคือ บริ เวณด้านนอกประตูหน้า และลักษณะแบคทีเ รีย ท่ีพบมี ท้ังหมด  

7 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่พบมากที่สุดเป็นแบคทเีรียท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารห้องฉุกเฉิน คิด

เป็น 26.29% ของท้ังหมด  5. อาคารผู้ป่วยใน (ชาย) (IPDM) : จากการตรวจวัดพบว่า 100% ของจุดตรวจวัดใน

อาคารผู้ป่วยใน (ชาย) มีปริมาณแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อเกินกว่าท่ีมาตรฐานก าหนด ซึ่งบริเวณท่ีพบปริมาณ

แบคทีเรียมากท่ีสุดคือ บริเวณด้านนอกประตูทางเข้า ซึ่งภายในห้องถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นบริเวณ

ของผู้ป่วยเด็ก (ชาย) เป็นบริเวณท่ีพบปริมาณแบคทีเรียน้อยท่ีสุดในอาคาร ท้ังนี้จากผลการตรวจวัดพบแบคทีเรีย

ท้ังหมด 14 ลักษณะ ซึ่งลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือมีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่างกลม ขอบเรียบ และผิวมันวาว ซึ่งคิด

เป็น 46.22% ของปริมาณแบคทีเรียท่ีพบท้ังหมด  6. อาคารผู้ป่วยใน (หญิง) (IPDF) : จากการตรวจวัดท้ังหมด  

8 จุดภายในอาคารผู้ป่วยใน (หญิง) พบว่า 87.75% ของพื้นท่ี (7 จุด) มีปริมาณของแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อเกินกว่า

ปริมาณท่ีมาตรฐานก าหนด ซึ่งพบมากท่ีสุดบริเวณด้านนอกประตูหลังของส่วนท่ี 1 ของห้อง ซึ่งเป็นบริเวณเตียงผู้ป่วยเด็ก 

(หญิง) ซึ่งพบแบคทเีรียมากถึง 410 CFU/m3  ซึ่งเป็นปริมาณท่ีพบมากท่ีสุดในการตรวจภายในอาคารของโรงพยาบาล

แห่งนี้ด้วย ท้ังนี้ จากผลการตรวจวัดพบแบคทีเ รียภายในอาคารผู้ ป่วยใน  (หญิง )  พบแบคทีเรียท้ังหมด  

11 ลักษณะ ซึ่งลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือแบคทีเรียท่ีมีลักษณะโคโลนีสีขาว รูปร่างกลม ขอบเรียบ และผิวมันวาว  

ซึ่งคิดเป็น 42.54% ของปริมาณแบคทีเรียท่ีพบท้ังหมด 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาการปนเป้ือนของแบคทีเรียในบรรยากาศพบว่าจากการตรวจวัดท้ังหมด 6 อาคารในบริเวณ

โรงพยาบาลท้ังหมด 43 จุดตรวจวัด พบวา่มีเพยีง 13 จุดที่มปีริมาณแบคทีเรียในอาคารเป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

ซึ่งเป็นร้อยละ 30.23 ของพืน้ท่ีท้ังหมด และพบว่ามี 30 จุดตรวจวัดท่ีพบปริมาณแบคทีเรียปนเป้ือนในอากาศมากเกิน

กว่าท่ีมาตรฐานก าหนด ซึ่งเป็นร้อยละ 69.77 ของพืน้ท่ีท้ังหมด ท้ังน้ีบริเวณท่ีตรวจพบปริมาณแบคทีเรียในอากาศมาก

ท่ีสุดอยู่ท่ีอาคารผู้ป่วยในหญิงบริเวณด้านนอกของประตูด้านหลังบริเวณเตียงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งพบมากถึง 410 CFU/m3  

อีกท้ังยังพบว่าบริเวณท่ีมีการปนเป้ือนของแบคทีเรียในอาคารน้อยท่ีสุดคือ บริเวณอาคารห้องคลอดซึ่งเป็นสถานท่ี

ปลอดเชือ้ (Verde et al, 2015) ได้ประเมินละอองชีวภาพเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในแตล่ะพื้นท่ีของโรงพยาบาล 

พบวา่ห้องฉุกเฉิน เป็นพืน้ท่ีท่ีพบจุลชพีสูงท่ีสุด โดยมีแบคทเีรียปนเป้ือนอยูใ่นช่วง 99-495 CFU/m3 ส่วนผลการศึกษาท่ี
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ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพบว่า มีแบคทีเรียปนเป้ือนอยู่ในช่วง 58-172 CFU/m3 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ Verde 

และจากการศึกษาของ (Monteiro, 2017) พบว่าฤดูกาล สภาพอากาศ การออกแบบและบ ารุงรักษาระบบการระบาย

อากาศ จ านวนผู้ใช้อาคาร และกิจกรรมในอาคาร ส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพอากาศในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ละอองชีวภาพท่ีมีความสัมพันธ์อยา่งชัดเจนว่า หากภายนอกอาคารมมีลภาวะทางอากาศ จะส่งผลให้ปริมาณและชนิด

ของแบคทเีรียในอากาศสูงขึน้ จากผลการศึกษาตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียท่ีพบในโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาร่วมกับ

ข้อมูลในตารางที่ 2 อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศแลว้ พบวา่อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศในทุกห้องต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 

แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทอากาศท่ีไม่ดี อาจมีการสะสมของเชื้อโรค โดยเฉพาะห้องผู้ป่วยในหญิงดังนั้นจึงควรจัดให้มี

การระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นเชื้อก่อ

โรคและท าให้ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลเจ็บป่วย รวมท้ังพิจารณาถึงทิศทางการไหลของอากาศ และจ านวน

ผู้ใชอ้าคาร ท้ังน้ีในการศึกษาครัง้ถัดไป อาจศกึษาโดยเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และอาจศึกษาชนิด

ของจุลชีพท่ีพบในบรรกาศการท างานด้วย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะซึมเศร้ากับภาวะ

กล้ามเนื้อลบีของผู้สูงอายุ 

Relationship between nutritional status, physical activity and depression with 

sarcopenia among elderly 

สุรศักดิ์ ยะปัญญา1 ชมนาด สิงหห์ันต์1 นริศรา พันธุรัตน์1 อุรัชชา สัจจาพงศ2์ และวิทวัส สัจจาพงศ์1* 

Surasak Yapanya1, Chomnard Singhan1, Narisara Panturat1, Uratcha Sadjapong1 and Wittawas 

Sajjapong1* 

บทคัดย่อ 

 ภาวะกล้ามเนื้อลีบในประชากรผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมคีุณภาพชีวิตลดลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกล้ามเนื้อลีบกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะ

ซึมเศร้า รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จ านวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ย 78.6 ปี มีภาวะกล้ามเนื้อลีบร้อยละ 86.8 และพบว่าดัชนีมวล

กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสูง (r=0.585, p< 0.01) น้ าหนักตัว (r=0.872, p< 0.01) ดัชนีมวลกาย 

(r=0.543, p< 0.01) รอบเอว (r= 0.619, p< 0.01) มวลกล้ามเนื้อขา (r= 0.656, p< 0.01) และแรงบีบมือ (r= 0.588, 

p< 0.01) ดัชนีมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (r= -0.535, p< 0.01) จากการศึกษาสรุปได้ว่าภาวะ

กล้ามเนื้อลีบมคีวามสัมพันธ์กับอายุท่ีมากขึ้น ขณะท่ีหากมีดัชนีมวลกาย มวลกล้ามเนื้อขา และแรงบีบมือน้อย จะเพิ่ม

โอกาสเป็นภาวะกล้ามเนื้อลีบมากขึ้น ฉะนั้นควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารและโปรตีนให้เพียงพอ  

มกีิจกรรมทางกายมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบในอนาคต  

ค าส าคัญ: ภาวะโภชนาการ  กิจกรรมทางกาย  ภาวะซึมเศร้า  ภาวะกล้ามเนื้อลีบ  ผู้สูงอายุ 

  

                                                           
1 สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Division of Nutrition, School of Medical science, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Division of Health promotion, School of Medical, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: wsajjapong@hotmail.com  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

887 

Abstract  

 Sarcopenia is a health problem in older adults population. The quality of life has decreased. This 

research aimed to study the relationship between sarcopenia and selected factors including nutritional status, 

physical activity and depression including other relevant factors in 38 older adults, at Maeka, Muang Phayao, 

Phayao. The results revealed that the average age of the sample was 78.6 year. and there were 86.8% having 

sarcopenia. Muscle mass index was positive significantly correlated with height. (r=0.585, p< 0.01), body weight 

(r=0.872, p< 0.01), Body mass index (r=0.543, p< 0.01), Waist (r= 0.619, p< 0.01), Leg muscle mass (r= 

0.656, p< 0.01) and Hand grip (r= 0.588, p< 0.01). Muscle mass index was negative significantly correlated 

with age (r= -0.535, p< 0.01). The results of the study concluded that sarcopenia significantly correlated with 

increasing age. If there is less of body mass index, leg muscle mass or strength test, it increase the risk of 

sarcopenia. Thus, the elderly should receive appropriate of food and protein. More physical activity may prevent 

the occurrence of sarcopenia in the future. 

Keywords: Nutrition, Physical activity, Depression, Sarcopenia, Older adults 

บทน า 

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมอีายุยนืยาวมากขึ้นแตก่ลับมีคุณภาพชีวิตลดลง เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงการท างานใน

ระบบตา่ง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ อายุท่ีมากขึ้นมีผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

และการท างานของกล้ามเนื้อลดลง โดยมวลกล้ามเนื้อเร่ิมมีการลดลงหลังอายุ 50 ปี ในอัตราร้อยละ 1-2 ต่อปี 

ในขณะท่ีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงร้อยละ 1.5 ต่อปี [1] การลดลงของมวลกล้ามเนื้อจากอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น 

เรียกว่า ภาวะกล้ามเนื้อลีบ (Sarcopenia) ในประเทศไทยพบภาวะกล้ามเนื้อลีบ ร้อยละ 34-35 ต่อปี [2] ซึ่งภาวะ

กล้ามเนื้อลีบเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม [3] และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ [4] กลไกและสาเหตุการเกิดภาวะ

กล้ามเนื้อลีบเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การฝ่อและตายของเซลล์ประสาทมอเตอร์ การเปลี่ยนแปลงในระบบฮอร์โมน 

การเกิดกระบวนการอักเสบของร่างกาย และการเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิต [5] โดยการมีกิจกรรมทางกายต่ าท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของโปรตีนและการสูญเสียกรดอะมิโนท่ีใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน อัตราการ

สลายโปรตีนสูงกว่าอัตราการสร้างใหม่ จึงเกิดการลีบของกล้ามเนื้อ มีการศึกษาพบว่าการท ากิจกรรมทางกายอย่าง

น้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะกล้ามเนื้อลีบลงคร่ึงหนึ่ง  [6] และจากข้อมูลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องพบวา่ผู้สูงอายุมอีายุเฉลี่ย 68.5 ปี พบภาวะกล้ามเนื้อลีบร้อยละ 13.6 โดยภาวะกล้ามเนื้อลีบมีความสัมพันธ์

กับภาวะซึมเศร้า (r = 0.280) และดัชนมีวลกาย (r= -0.275) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับ

รอบเอว และกิจกรรมทางกาย [7] 
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามสังคมยุคใหม่ท าให้ผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลง มีภาวะอ้วนลงพุง 

ความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบเพิ่มมาก

ขึน้ อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อลีบ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะนี้ในผู้สูงอายุ

ยังพบน้อย จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงต้องการการศึกษาความสัมพันธ์ของการมีภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย 

และภาวะซึมเศร้า กับภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุในชุมชน ในเขตต าบลแม ่อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เพื่อสามารถ

น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบใน

ผู้สูงอายุตอ่ไป  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้สูงอายุ โดยมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยท าการทดสอบ

ในกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 38 ราย เป็นการส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

การด าเนินการ 

การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึน้ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับอายุ เพศ น้ าหนัก 

ส่วนสูง สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา สภาพการเงินหรือรายได้ โรคประจ าตัว ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน  

การสูบบุหร่ีหรือดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย  

การประเมินภาวะกล้ามเนื้อลีบตามเกณฑ์ Asian working group for sarcopenia (AWGS) ได้แก่ 

 การวัดมวลกล้ามเนื้อ วัดโดยใช้อุปกรณ์วัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า 

(Bioelectrical Impedance Analysis) หรือ เคร่ือง BIA เพื่อวัดมวลกล้ามเนื้อ ตามสูตร skeletal muscle mass (SM mass) 

= [0.401 × (height /muscle mass) + (3.825 × gender) – (0.071 × age) + 5.102] แล้วค านวณ skeletal muscle mass 

index (SMI) จากสูตร SMI = SM mass / height2  โดย เพศ (gender) (men = 1, women= 0) {8}  

ผลการทดสอบ 

 ค่าต่ ากว่า 7.0 kg/m ในเพศชาย แสดงวา่มีค่าดัชนมีวลกลา้มเนื้อต่ า 

 ค่าต่ ากว่า 5.7 kg/m    ในเพศหญิง  แสดงวา่มีค่าดัชนมีวลกลา้มเนื้อต่ า {9} 

 การวัดแรงบีบมือ ท าโดยใช้เคร่ืองวัดแรงบีบมือ (handgrip dynamometer) เพื่อดูความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อมอืและแขนสว่นปลาย  

ผลการทดสอบ 

ค่าต่ ากว่า 26 กิโลกรัม ในเพศชาย แสดงวา่มีความแข็งแรงของกลา้มเนื้อต่ า 

ค่าต่ ากว่า 18 กิโลกรัม ในเพศหญิง แสดงวา่มีความแข็งแรงของกลา้มเนื้อต่ า 

 การทดสอบอัตราเร็วในการเดิน 6 เมตร (6 meter walk test) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วย

การเดินปกติของผู้สูงอายุ  

ผลการทดสอบ 

 อัตราเร็วในการเดิน ≤ 0.8 เมตรตอ่วินาท ีถือวา่มีสมรรถภาพกายต่ า {10} 

 การวัดความดันโลหติ 
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การประเมินภาวะโภชนาการ  

 การช่ังน้้าหนักตัวและวัดส่วนสูง 

 การวัดเส้นรอบเอว 

 สอบถามการความถี่ของการบริโภคอาหาร  

 สอบถามการบริโภคอาหารยอ้นหลัง 24 ชั่วโมง 

 แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย พัฒนาโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train The Brain 

Forum Thailand) ท าการทดสอบโดยการท าการประเมินตนเองหรือท าการสัมภาษณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ตาม

แบบประเมินท่ีให้ จ านวน 30 ข้อ {11}  

 

การทดสอบ 

คิดคะแนนข้อ 1,5,7,9,15,19,21,27,29,30 ถ้าตอบว่า “ ไม่ใช่” ได้ 1 คะแนน ข้อท่ีเหลือถ้าตอบว่า “ใช่”  

ได้ 1 คะแนน  

การแปลผล  

คนสูงอายุปกต ิ       0-12  คะแนน 

ผู้มีความเศร้าเล็กน้อย (Mild depression)   13-18 คะแนน 

ผู้มีความเศร้าปานกลาง (Moderate depression )   19-24 คะแนน 

ผู้มีความเศร้ารุนแรง (Severe depression)    25-30 คะแนน   

การสอบถามกจิกรรมทางกาย {12} 

 ใช้แบบสอบถาม Global Physical Activity Questionire (GPAQ) ซึ่งมีข้อค าถามครอบคลุมกิจกรรมทางกาย  

3 ลักษณะ  

กิจกรรมจากการท างาน (Activity at work) ได้แก่ การท างานโดยปกติ ท่ีต้องออกแรงกายอย่างหนักหรือ 

ปานกลาง 

กิจกรรมการเดินทางในชีวิตประจ าวัน (travel to and from places) ได้แก่ การเดิน และการขี่จักรยาน 

กิจกรรมยามว่าง (recreational activities) ได้แก่ การออกก าลังกาย เลน่กีฬา มกีิจกรรมยามว่าง  

กิจกรรมท้ัง 3 ลักษณะนี ้แต่ละลักษณะมีการถามความหนักเบาของการใช้แรงกาย ( intensity) ระยะเวลาท่ีมี

กิจกรรมเป็นนาทตีอ่วัน และความถี่ของการมีกิจกรรมเป็นวันตอ่สัปดาห์ 

การค านวณทางสถิติ 

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย รอบเอว และภาวะซึมเศร้า กับการเกิดภาวะ

กล้ามเนื้อลบี โดยใชส้ถิตคิ่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ก าหนดนัยส าคัญท่ี 0.01 

ผลการศึกษา 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกายกับ

ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา โดยได้ท าการเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 38 คน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ

ผลการวจิัย และแปลความหมาย ตามล าดับดังนี้  
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของภาวะกล้ามเนื้อลีบ จ าแนกตามเพศ (n= 38) 
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ภาวะกลา้มเนื้อลีบ 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

กล้ามเนื้อปกติ 1 4 5 2.6 10.5 13.2 

ภาวะกล้ามเนื้อลีบ 10 23 33 26.3 60.5 86.8 

-ระยะก่อนกล้ามเนื้อลีบ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

-ระยะกล้ามเนื้อลีบ 3 5 8 7.9 13.2 21.1 

-ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง 7 18 25 18.4 47.4 65.8 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกล้ามเนื้อลีบในเพศชายร้อยละ 18.4 และพบในเพศ

หญิงคิดเป็นร้อยละ 47.4 

ตารางที่ 2  ดัชนมีวลกาย ดัชนมีวลกลา้มเนื้อ จ าแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ 

ระยะกลา้มเนื้อลีบ ดัชนีมวลกาย (kg/m2) ดัชนีมวลกลา้มเนื้อ (kg/m2) 

กล้ามเนื้อปกติ* 26.5 5.8 

กล้ามเนื้อลีบ* 22.34 5.3 

กล้ามเนื้อลีบรุนแรง* 20.80 4.6 

* กล้ามเนือ้ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ลีบ 8 คน และ กล้ามเนือ้ลีบรุนแรง 25 คน 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ระยะกล้ามเนื้อลีบ และระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง มคี่าดัชนมีวลกลา้มเนื้อเฉลี่ย 

เท่ากับ 5.3 และ 4.6 kg/m2 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3  แสดงกิจกรรมทางกาย จ าแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ 

ระยะกล้ามเนื้อลีบ กิจกรรมทางกาย(MET-minutes/ week) 

กล้ามเนื้อปกติ* 264.0 

ระยะกล้ามเนื้อลีบ* 402.5 

ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง* 8,724.8 

* กล้ามเนือ้ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ลบี 8 คน และ กล้ามเนือ้ลีบรุนแรง 25 คน 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง มีกิจกรรมทางกายรวมเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอาจจะเป็น

เพราะมีจ านวนกลุ่มตัวอยา่งมากที่สุด 
 

ตารางที่ 4  แสดงภาวะซึมเศร้า จ าแนกตามระยะของภาวะกล้ามเนื้อลีบ 

ระยะกลา้มเนื้อลีบ ภาวะซึมเศรา้ (คะแนน) 

ปกติ* 6 

ระยะกล้ามเนื้อลีบ* 9 

ระยะกล้ามเนื้อลีบรุนแรง* 10 

* กล้ามเนือ้ปกติ 5 คน, กล้ามเนือ้ลีบ 8 คน และ กล้ามเนือ้ลีบรุนแรง 25 คน 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ภาวะกล้ามเนื้อลีบระยะรุนแรง พบภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 5  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนระหว่างกิจกรรมทางกาย ภาวะโภชนาการ และภาวะซึมเศร้า 

กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ (n= 38) 

ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กิจกรรมทางกาย 1            

2. อายุ -.298 1           

3. ดัชนมีวลกาย .254 -.557** 1          

4. รอบเอว .271 -.564** .744** 1         

5. ภาวะซึมเศร้า -.084 -.055 -.242 -.318 1    

6. พลังงานท่ีได้รับตอ่วัน .296 -.189 .049 .171 .002 1   

7. ปริมาณโปรตนี -.122 .111 .272 .116 -.153 -.253 1  

8. ดัชนมีวลกลา้มเนื้อ .107     -.535** .543** .619** -.296 .220 .082 1 

**P < 0.01 

 ผู้สูงอายุกลุ่มวจิัยนี้ ส่วนใหญ่มกีิจกรรมทางกายไม่เพยีงพอ ร้อยละ 79 มเีพยีง 1 ใน 5 หรือร้อยละ 21 เท่านั้น

ท่ีมีกิจกรรมทางกายเพยีงพอ ด้านโภชนาการพบว่า ร้อยละ 16.3 มีดัชนีมวลกายปกติ พบว่าอายุ น้ าหนัก และส่วนสูง

เฉลี่ย คือ 77.5±7.5 ปี 48.6±11.1 กิโลกรัม และ 148.5±87 เซนติเมตร ตามล าดับ ส าหรับภาวะซึมเศร้า พบว่า ร้อยละ 

23.7 มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะกล้ามเนื้อลีบกับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า 

ดัชนีมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสูง (r=0.585, p< 0.01) น้ าหนักตัว (r=0.872, p< 0.01)  

ดัชนีมวลกาย (r=0.543, p< 0.01) รอบเอว (r= 0.619, p< 0.01) มวลกล้ามเนื้อขา (r= 0.656, p< 0.01) และแรงบีบมือ 

(r= 0.588, p< 0.01) ดัชนีมวลกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (r= -0.535, p< 0.01) กิจกรรมทางกาย 

พลังงานและปริมาณโปรตนีท่ีได้รับตอ่วัน ตา่งมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ ในขณะท่ีภาวะซึมเศร้า

มคีวามสัมพันธ์ในทางลบกับดัชนมีวลกล้ามเนื้อ แต่อยา่งไรก็ตาม ปัจจัยเหลา่นีย้ังไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาคร้ังนี้ พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะกล้ามเนื้อลีบ ร้อยละ 86.8 อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกล้ามเนื้อลีบ 

คือ 78 ปี และสอดคลอ้งกับการศึกษาที่ผ่านมา ท่ีพบวา่ความชุกในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ [6] 

ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะกล้ามเนื้อลีบ เป็นไปตามทฤษฎีสาเหตุการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ 

คือ nutrition-related sarcopenia และสอดคล้องกับการศกึษาท่ีผ่านมา [13] 

กิจกรรมทางกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนมีวลกลา้มเนื้อ กล่าวคอื การมกีิจกรรมทางกาย อาจช่วยท า

ให้ดัชนีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบลดลงได้ แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ

ภาวะกล้ามเนื้อลีบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักท่ัวไปท่ีระบุว่าการมีกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง 

และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบได้ [14] อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ผู้สูงอายุมีภาวะ

กล้ามเนื้อลีบในคนอ้วนถึงร้อยละ 10.2 และส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ ท่ีระบุว่าไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะกล้ามเนื้อลีบในเพศหญิง (p>0.05) [15] และการออกก าลังกายไม่มี

ความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อลีบในคนอ้วน ท้ังเพศชายและเพศหญิง (p> 0.05) [16] และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ประเมินกิจกรรมทางกายต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการประเมินระดับกิจกรรมทางกายอย่างเท่ียงตรงนั้นท า 

ได้ยาก [17] การศึกษานี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท ากิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมยามว่าง เช่น  
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การท างานบา้น การน่ังขายของ การสวดมนต์การอ่านหนังสือฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ออกมานั่งคุยกับเพื่อนบ้าน มากกว่า 

7 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ซึ่งขนาดของมวลกล้ามเนื้อนัน้ไม่สัมพันธ์กับการท างานบา้น กิจกรรมท่ีมีการน่ังและการนอน [18]  

จากการศึกษา พบว่า รอบเอวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

กล่าวคือ การมีรอบเอวสูงขึ้น จะท าให้มีดัชนีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น และท าให้การเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบลดลง  

ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษาท่ีผ่านมาในประเทศไต้หวัน ท่ีพบว่ารอบเอวสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ

ลีบทุกระยะ (p< 0.001) ซึ่งแสดงวา่ผู้ท่ีมีรอบเอวสูงจะมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบสูง [19]  

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ พบว่า ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกล้ามเนื้อ กล่าวคือ การมี

ภาวะซึมเศร้ามาก อาจส่งผลต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลีบ แต่การศึกษาท่ีผ่านมายังไม่มีการศึกษาใดระบุว่า ภาวะ

ซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อลีบ มีเพียงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบว่า ภาวะซึมเศร้าระดับ

ปานกลางถึงรุนแรง ส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อลดลง [20] สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีภาวะ

ซึมเศร้า จะมีมวลกล้ามเนื้อ ต่ ากว่ากลุ่ม ท่ีไม่มีภาวะซึมเศร้า โดยผู้สูงอายุท่ีมีอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าจะยิ่งมี

ความเสี่ยงสูงมากขึ้นอีก [4] สอดคล้องกับการศึกษาในผู้สูงอายุจีนพบว่าอัตราความชุกของภาวะกล้ามเนื้อลีบและ

ภาวะซึมเศร้ามคี่าเท่ากับร้อยละ 7.1 และ 8.2 ตามล าดับและภาวะ sarcopenia มคีวามสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าอย่าง

มีนัยส าคัญ [21] ขณะท่ีมีการศึกษาพบว่าภาวะกล้ามเนื้อลีบไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า 

แตอ่ย่างใด [22] คงเกิดจากวถิีชีวิต สุขภาพ และกิจกรรมทางกายในผู้ใหญ่ ลดลงมากกวา่ ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมท่ี

อาจจะไมเ่กี่ยวกับภาวะซึมเศร้าโดยตรง ยังมีการศึกษาที่นา่สนใจพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ

ลีบกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีในประชากรผู้สูงอายุ นอกจากนั้นแล้วผลลัพธ์เหล่านี้ยังต่างกันระหว่างชายและหญิง 

โดยผู้สูงอายชุายท่ีมีภาวะกล้ามเนื้อลีบจะมรีายได้ กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวท่ีน้อยกว่าเมื่อเทียบ

กับผู้สูงอายุชายท่ีไม่มีภาวะกล้ามเนื้อลีบ [23] ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจจะต้องหาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจจะเกี่ยวข้อง

กับภาวะกล้ามเนื้อลีบเพิ่มเตมิเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าวในผู้สูงอายุตอ่ไป 
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การศึกษาผลของ Gynura procumbens ต่อการเจริญ และเคลื่อนที่ของ fibroblasts 

และ keratinocytes และการสร้าง cytokine เกี่ยวข้องกับการหายของแผล 

Effect of Gynura procumbens on proliferation and migration of fibroblast and 

keratinocyte, and production of cytokine associated with wound healing 
 

นัดดา สุธรรมมิกร1 วรลักษณ์ สัปจาตุระ1* ฟรังซัว นยินซาบะ2,3 และฮิเดโอกิ โอกาวา2, 3 

Nutda Sutthammikorn1, Volaluck Supajatura1* and Francois Niyonsaba2, 3and Hideoki Ogawa2, 3 

บทคัดย่อ 

การเกิดแผลท่ีผิวหนัง ท่ีเป็นปัญหามากได้แก่ แผลท่ีหายช้า หรือแผลเรื้อรัง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพ

ของ Gynura procumbens (GP) ตอ่การเร่งการสมานแผล พบว่า GP มฤีทธ์ิเร่งให้แผลเปิดในหนูปิดสนิทเร็วขึ้นเมื่อเทียบ

กับการใช้น้ าเกลือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า GP ยังกระตุ้นให้เนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลในหนูสร้าง 

angiogennin และ vascular endothelial growth factor mRNA เพิ่มมากขึ้นรวมท้ังมีการสร้างหลอดเลือดใหม่บริเวณ

แผลมากขึน้อยา่งชัดเจน ผลการศึกษาในหนูนี้ สอดคล้องกับการพบว่า GP เร่งการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนและการเคลื่อนท่ี

ของ fibroblast และ keratinocyte ในแบบจ าลองแผลด้วย แสดงให้เห็นว่า GP เป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาเป็นยา

รักษาแผลในผู้ป่วยท่ีมีแผลเร้ือรังได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ: Gynura procumbens  การสมานแผล  แผลเบาหวาน  

Abstract 

The major problem of skin wound is the wound that non-healing prolonged or chronic wounds. This 

study investigated the efficacy of Gynura procumbens (GP) on accelerated wound healing. GP showed significant 

accelerated wound healing in mice, as compared to saline. The GP also stimulated wound tissue in mice to 

produce angiogennin and vascular endothelial growth factor mRNA, as well as significantly improved 

angiogenesis. These in vivo results are consistent with the finding that GP accelerates the proliferation, and 

migration of fibroblasts and keratinocyte in in vitro wound models. It shows that GP is a valuable herb that can be 

used as a medicine for wound healing in patients with chronic wounds. 

Keywords: Gynura procumbens, Fibroblasts, Keratinocytes  
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บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ท่ีเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ในปี 2040 ได้มีการคาดการณ์

ว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานท่ัวโลกสูงถึง 642 ล้านคน (Ogurtsova et al, 2017) การเกิดแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน  

เป็นอุบัติการณ์ท่ีพบได้บ่อยถึง 19% - 34% ของผู้ป่วยเบาหวาน และในจ านวนนี้มี 25% เป็นแผลเรื้อรังลุกลาม  

แผลเบาหวานมักเป็นบริเวณปลายมอื ปลายเท้า เมื่อเป็นมากอาจน าไปสู่การตัดนิ้ว ตัดขา หรือพิการได้ (Armstrong et 

al., 2017, Singh et al, 2005) นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจ านวนมากท่ีต้องเผชิญปัญหาแผลเรื้อรัง การรักษาทางคลินิก  

มียาส าหรับเร่งการสมานแผลหลายชนิด เช่น solcoseryl jelly และ prontosan ท่ีถูกน ามาใช้ในการเร่งการสมานแผล 

และลดโอกาสในการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยาท่ีใช้ในปัจจุบันยังคงมีราคาสูง ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ และผู้มีรายได้

นอ้ยยังเข้าไม่ถึงการรักษาดว้ยยาเหลา่นี ้อกีทัง้ปัจจุบัน สมุนไพรหลายชนดิได้ถูกน ามาใชใ้นการรักษาแผล จากเหตุและ

ปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยในคร้ังนี้ ท่ีมุ่งศึกษาผลของสารสกัด G. procumbens ต่อการกระตุ้นการสมาน

แผลบริเวณผิวหนัง  

กลไกการสมานแผลเป็นกลไกท่ีซับซ้อน ประกอบด้วย 4 ระยะคือ ระยะการหยุดของเลือด (hemostasis phase) 

การอักเสบ (inflammatory phase) การเจรญิ (proliferation phase) และการปรับรูปร่าง (remodeling phase) การสมาน

แผลเกิดจากการท างานร่วมกันของเซลล์หลายชนิด ประกอบด้วย endothelial cells, keratinocytes fibroblasts, mast 

cells, macrophages และ platelets (Monaco and Lawrence, 2003, Singer and Clark, 1999) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น

เซลล์ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะท างานรว่มกัน อีกท้ังมีการสร้าง growth factors ต่างๆท่ีมีความส าคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อท่ี

เสียหาย เช่น angiogenin (ANG), fibroblast growth factor (FGF), transforming growth factor – ß (TGF-ß), IL-8 และ 

vascular endothelial growth factor (VEGF) (Barrientos et al., 2008) 

Gynura procumbens (Lour.) Merr. เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ซึ่งพบมากในประเทศแถบเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต้ คนไทยนิยมน ามารับประทานเป็นผักเคร่ืองเคียงกับอาหารต่าง ๆ เช่น ลาบ น้ าพริก และยังมีรายงานการศึกษาใน

หนู ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนท์างการแพทยไ์ด้ เชน่ รักษาภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Li L et al., 2009, Akowuah G et 

al., 2002) ความดันโลหิตสูง (Kim J et al., 2006) และป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (Mahmood A et al., 

2010) การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ และองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบของ G. procumbens พบว่ามี

สารส าคัญ คือ flavonoid, tannin, terpenoid และ sterol glycoside เป็นองค์ประกอบ (Akowuah G et al., 2002)  

สาร flavonoid, tannin และ terpenoid นี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบ ท าหน้าท่ีต้านการ

เกิดปฏกิิริยา oxidation และมีฤทธ์ิช่วยเร่งการหายของแผล และเมื่อให้หนูกลุ่มทดลองกินสารสกัดของ G. procumbens 

ขนาด 5g/kg เป็นเวลานานต่อเนื่องถึง 14 วัน ก็ไม่พบการเกิดพิษเฉียบพลันในหนู แสดงว่าสมุนไพร G. procumbens  

มีความปลอดภัย (Zahra A et al., 2011) โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาผลของสารสกัด G. procumbens ต่อ fibroblasts 

และ keratinocytes ในการเร่งการสมานแผล และผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการสมานแผลเปิดท่ี

ผิวหนังในหนูปกติ เพื่อท่ีจะน ามาศกึษาตอ่ยอดเป็นยารักษาแผลในผู้ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังตอ่ไป  
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1. Human dermal fibroblasts (Kurabo Industries, Osaka, Japan) 

2. Normal primary keratinocytes (Kurabo Industries, Osaka, Japan) 

3. FibroLife culture medium(Kurabo Industries, Osaka, Japan) 

4. HuMedia-KG2 culture medium (Kurabo Industries, Osaka, Japan) 

5. สารสกัดหยาบของ G. procumbens ละลายใน vaseline  

6. สารสกัดหยาบของ G. procumbens ละลายใน DMSO  

7. 0.22 µm of polyethersulfone membrane (Merck Milipore Ltd.) 

8. Solcoseryl jelly 10%  (Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Birsfelden, Switzerland ) 

9. Klean & Kare Normal Saline 0.9 %  (A.N.B. Laboratories) 

10. 0.5 mm- thick aluminium ring (diameter 10 mm.)   

11. 6-0 nylon sutures  and adhesive glue 

12. หนูสายพันธ์ C57BL/6 อายุ 8 สปัดาห์ (Hamamatsu, Japan) 

13. 96-well Wound Maker (Essen BioScience, Ann Arbor, MI) 

14. 8-µm pore size polyvinylpyrrolidone-free polycarbonate membrane (neuro Probe) 

วิธีการศกึษา 

1. การเตรยีมสารสกัดหยาบของ G. procumbens  

1.1 เตรียมสารสกัดจากใบของ G. procumbens  โดยน ามาสกัดด้วยแอลกอฮอล ตามวิธีของ Zahra A. 

(Zahra A et al., 2011) จากนั้นน าสารสกัดหยาบมาผสมกับ vaseline ให้มีความเข้มข้นเป็น 0.5% w/w เก็บในภาชนะท่ี

มีฝาปิดมิดชิด ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 30oC ส าหรับใช้ในการศึกษาด้านการสมานแผลในหนูปกติ ส าหรับการทดสอบกับ

เซลล์เพาะเลี้ยง นั้นจะใช้สารสกัดหยาบของ G. procumbens ท่ีละลายอยู่ในแอลกอฮอล สารละลายดังกล่าวจะถูกท า

ให้เข้มข้นด้วยกระบวนการ rotary evaporation จากนั้นท าการ lyophilized ผ่านการ freeze-dried ท่ีอุณหภูมิ 40oC และ 

-40oC จากนั้นจะท าการละลายสารดังกล่าวด้วย DMSO (GP stock concentration 50 mg/ml) ท่ีผ่านการกรองด้วย 

0.22 µm of polyethersulfone membrane (Merck Milipore Ltd.) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร โดยจะปฏบัิตติามแนวทางที่ใชภ้ายในหอ้งปฏบัิตกิารแบบ universal precaution  

1.2 น าสารสกัดมาทดสอบการปนเป้ือนของเชื้อแบคทีเรียท้ังชนิดท่ีต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการ

ออกซิเจน รวมท้ังเชื้อรา พบว่าสารสกัดหยาบท่ีเตรียมได้ ปราศจากเชื้อแบคทีเรียท้ังชนิดท่ีต้องการออกซิเจน และ 

ไมต่อ้งการออกซิเจน รวมท้ังเชื้อรา (data not shown) 

2. การท าให้เกดิแผลเปดิบริเวณหลังของหนูแบบ Full thickness excisional wound 

2.1 ท าการกักกัน และพักหนู เพื่อปรับสภาพร่างกายหนูเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนท าวิจัย (Guide for The 

Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition, The National Academies Press Washington, D.C. )  

2.2 ท าการสลบหนูด้วย 2.5% isoflurane (Inhalation) จากนั้นโกนขนบริเวณหลังของหนู เช็ดท าความ

สะอาดผิวหนังด้วย 70% แอลกอฮอล จากนั้นใช้ circular biopsy punch ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ท าให้
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เกิดแผล Full thickness excisional wound บริเวณหลังของหนู 2 แผล แล้วท าการ splint บริเวณแผลโดยใช้ aluminium 

ring (diameter 10 mm.) (Ethicon, Inc., Somerville, NJ), (Robert D et al., 2004) 

3. ศึกษาประสทิธิภาพการสมานแผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ในหนูปกต ิ 

3.1 ท าการเปรียบเทียบการหายของแผลในหนูปกติ เมื่อทาบริเวณแผลด้วย normal saline (NSS), 

vaseline (Vas), 0.5% G. procumbens gel (GPl) หรือ solcoseryl jelly 10% (SJ/ positive control) อย่างใดอย่างหนึ่งท่ี

บริเวณแผล ท าแผลทาใหม่ทุกๆ 2 วัน 

3.2 ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผลทุก 2 วัน โดยวัดขนาดของแผลด้าน กว้าง ยาว ลึก ด้วย 

เวอร์เนยี คาลิปเปอร์ ท่ีผ่านการ่่าเชื้อด้วยวิธีการ autoclave และค านวณเปอร์เซ็นต์การสมานแผล  

3.3 ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การหายของแผล จากสูตร (Cragg G et al., 2002, Zhang M et al., 2011)           

% wound closure rate (WCR) = (initial wound size - specific day wound size)/ initial wound size x 100 

4. ศึกษาผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการแสดงออกของ angiogenin และ 

vascular endothelial growth factor ของผิวหนังบริเวณบาดแผล 

      ท า skin biopsy บริเวณบาดแผลของหนู ภายหลังการรักษานาน 6 วัน ด้วย NSS, Vas, GP หรือ SJ 

จากนั้นท าการสกัด RNA และตรวจวัดระดับ mRNA ของ angiogenin (ANG) และ vascular endothelial growth factor  

(VEGF) ด้วยวิธี RT-PCR และศึกษาขนาดและจ านวนหลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังบริเวณบาดแผลด้วย macroscopic 

examination 

5. ศึกษาผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ต่อการเคลื่อนที่ของ fibroblasts และ 

keratinocytes แบบ In vitro wound healing scratch assay 

5.1 ท าการ seed human dermal fibroblasts หรือ normal primary keratinocytes ท่ีความหนาแน่นของ

เซลล์ 0.5 x 105 cells/well ลงใน collagen I coated 96-well plates น า plate ไปไว้ในตู้อบอุณหภูม ิ37oC, 5% CO2 เป็น

เวลานาน 3 ชั่วโมงเพื่อให้เซลล์เกาะตดิบริเวณก้น plate (Niyonsaba F et al., 2007) 

5.2 ท าการ scratched cell monolayer เพื่อจ าลองให้เป็นบริเวณบาดแผลท่ีมีขนาดความกว้าง 700 µm 

โดยใช ้96-well Wound Maker (Essen BioScience, Ann Arbor, MI) จากนั้นท าการล้างเพื่อก าจัดเศษเซลล์สว่นเกินด้วย 

sterile cool phosphate buffer saline, pH. 7.4 

5.3 กระตุ้นเซลล์ด้วย G. procumbens ท่ีความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 µg/ml ท่ีละลายอยู่ใน 0.1% 

DMSO in medium หรือ 10 ng/ml ของ TGF-ɑ  

5.4 ถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ wound area ทุกๆ 3 ชั่วโมงตอ่เนื่อง จนถึง 72 ชั่วโมง 

6. การทดสอบทางสถิตใิช้ One way ANOVA และ Student’s t – test 

ผลการศึกษา 

1. สารสกัดจากใบของ G. procumbens เร่งการสมานแผลเปิดที่ผิวหนังในหนูปกต ิ 

   การศึกษาประสิทธิภาพการสมานแผลของ G. procumbens โดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การสมานแผลในหนู

กลุ่มท่ีทาแผลด้วย vaseline (Vas), normal saline (NSS), solcoseryl jelly 10% (SJ, ยามาตรฐาน) และ G. procumbens 

(GP) ผลการศึกษาในหนูปกติ พบว่าระหว่างหนูกลุ่มท่ีทาแผลด้วย Vas และ NSS มีเปอร์เซ็นต์การสมานแผล 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีหนูกลุ่มท่ีทาแผลด้วย GP พบว่าแผลปิดเร็วกว่ากลุ่มท่ีไม่มียาอย่าง

เห็นได้ชัด โดยเร่ิมเห็นความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่วันท่ี 2 หลังการรักษา และแผลปิดสนิทในวันท่ี 16  
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ซึ่งการรักษาด้วย GP ช่วยลดระยะเวลาการปิดของแผล โดยท าให้แผลปิดเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่มียาถึง 

38.46 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหนูกลุ่มท่ีรักษาด้วย GP กับ SJ แล้วพบว่า GP ท าให้แผลปิดเร็วกว่า SJ 

ในช่วงวันท่ี 6 - 10 อย่างมนีัยส าคัญ (P < 0.05) (ภาพท่ี 1A และ 1B) 

 

ภาพที่ 1 : ภาพแผลวันท่ี 0, 8, 10 และ 16 (A) และกราฟค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสมานแผล (B) ก่อน และหลังได้รับ

การรักษาด้วย Normal saline (NSS), Vaseline (Vehicle control/ Vas), G. procumbens (GP) หรือ Solcoseryl jelly (SJ) 

(ค่าเฉลี่ย; n= 5 mice/ groups) (** P  < 0.01, *** P < 0.001, **** P < 0.0001 เปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย 

GP กับ Vas), (# P < 0.05 และ ## P < 0.01 เปรียบเทียบระหว่างการรักษาดว้ย GP กับ SJ) 
 

2. G. procumbens กระตุ้นการแสดงออกของ angiogennin และ vascular endothelial growth 

factor ในผิวหนังบริเวณแผล  

 ผลการศึกษาพบวา่ระดับ mRNA ของ ANG และ VEGF ในผิวหนังบริเวณบาดแผลของหนูท่ีได้รับการรักษา

ด้วย GP เปรียบเทียบกับกลุม่ท่ีไม่มยีา (NSS, Vas) พบวา่กลุ่มท่ีทาแผลดว้ย GP มรีะดับ ANG และ VEGF เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (ภาพท่ี 2A และ 2B) เป็นท่ีทราบกันดีว่า ANG และ VEGF มบีทบาทส าคัญ ในการกระตุ้นให้เกิดการ

สร้างหลอดเลือดใหม่ ท าให้เซลล์บริเวณบาดแผลได้รับออกซิเจน และสารอาหารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผล 

Macroscopic examination ของหลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังบริเวณบาดแผล พบว่าในหนูกลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วย GP 

และ SJ มีจ านวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่มียา (Vas และ NSS), 

(ภาพท่ี 2C) 

 

 

 

 

 

A. B

. 
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ภาพที ่2 : กราฟเปรียบเทียบระดับ mRNA expression ของ (A) ANG และ (B) VEGF บริเวณบาดแผลท่ีได้รับการรักษา

นาน 6 วัน ด้วย Normal saline (NSS), Vaseline (Vehicle control/ Vas), G. procumbens (GP) หรือ Solcoseryl jelly (SJ) 

และ (C) ผล macroscopic examination แสดงขนาด และจ านวนของหลอดเลือดบริเวณบาดแผล ภายหลังการรักษา

นาน 10 วัน, (*** P < 0.001 การรักษาดว้ย Vas, GP, SJ เปรียบเทียบกับ NSS) 
 

3. G. procumbens ช่วยเร่งการเคลื่อนที่ของ Human dermal fibroblasts และ Normal primary  

keratinocytes ใน wound healing scratch assay  

       ใน wound healing assay ท่ีได้จ าลองการเกิดแผลกวา้ง 700 ไมครอน พบว่า G. procumbens ท่ีความเข้มข้น 

12.5, 25, 50 µg/ml หรือ TGF-ɑ 10 ng/ml (positive control) นาน 12 ชั่วโมง พบว่า G.procumbens ช่วยเร่งการเพิ่ม

จ านวน และการเคลื่อนท่ีของ Fibroblasts (ภาพ3A) และ Keratinocytes (ภาพท่ี 3B) ท าให้ขนาดของแผลจ าลอง 

มีขนาดเล็กกว่า เมื่อถูก treat ด้วย media เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fibroblasts ท่ีถูก treat ด้วย  

G. procumbens ท่ีความเข้มข้น 25 และ 50 µg/ml สามารถเร่งการสมานแผลได้ดีเทียบเท่ากับ TGF-ɑ (positive controls)  

 

 

 

n.s. 

n.s. 
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ภาพที่ 3 : ภาพเปรียบเทียบขนาดของแผลจ าลองใน Wound scratch assay (A) Normal primary keratinocytes และ 

(B) Human dermal fibroblasts ภายหลังการ treat เซลล์นาน 12 ชั่วโมง ด้วย G. procumbens ท่ีความเข้มข้น 12.5, 25, 

50 µg/ml หรือ TGF-ɑ 10 ng/ml 
 

วิจารณ์ และสรุปผล 

 G. procumbens จัดเป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ซึ่งพบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น  

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศจีน ซึ่งจากงานวิจัยท่ีผ่านมามีการรายงานว่า สารสกัดจากใบของ  

G. procumbens มีฤทธ์ิต้านการอักเสบท้ังการศึกษาในหลอดทดลอง และการทดสอบในหนู ลดการเป็นผื่นคัน รักษา  

ไมเกรน ลดความดันโลหิต (Tan et al., 2016) ลดระดับน้ าตาลในเลือด ในหนูเบาหวาน (Akowuah et al., 2001, 

Algariri et al., 2013) และลดไขมันในเลือด (Ng et al., 2013) ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการรายงานว่าสารสกัดหยาบของ  

G. procumbens ประกอบด้วยสาร ฟลาโวนอยด ์แทนนนิ ซาโปนิน ทอร์พีนอยด์ และ สตอรอลไกโคไซด์ ซึ่งสารเหล่านี้

มีฤทธ์ิช่วยเร่งการสมานแผล (Chirumbolo, 2012, Kim et al., 2011, Lodhi and Singhai, 2013, Razika et al., 2017,  

Su et al., 2017). 

 จากผลการศึกษานี้ จะเห็นได้วา่ G. procumbens มคีุณสมบัตใินการเร่งการสมานแผลเปิดในหนูได้ดีเทียบเท่า

กับยาควบคุม solcoseryl jelly (ซึ่งเป็นยาท่ีใช้ในทางคลินิก เพื่อเร่งการสมานแผลในผู้ป่วย) อย่างเห็นได้ชัด และท าให้

แผลปิดได้เร็วกว่าการใช้เพียงน้ าเกลือล้างแผล หรือ การทาแผลด้วย vaseline เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยเร่งการเกิด re-epithelialization และ granulation tissue ท าให้ช่วยลดระยะเวลาท าให้แผลหายเร็วขึ้นถึง 38.46 

เปอร์เซ็นต์ รวมท้ัง G. procumbens  สามารถกระตุ้นการท างานของเซลล์ต่าง ๆ ท่ีผิวหนังท่ีแผล ท าให้มีระดับการ

แสดงออกของ ANG และ VEGF mRNA บริเวณเนื้อเยื่อรอบ ๆ บาดแผลเพิ่มมากขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง 

สถิติด้วย อย่างท่ีทราบกันดี angiogenic growth factors ท้ังสองชนิดนี้ มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเร่งการสร้าง

หลอดเลอืดใหมบ่ริเวณบาดแผล สอดคล้องกับ macroscopic examination ของการสร้างหลอดเลือดใหม่ให้ชั้นผิวหนังท่ี

พบว่าในหนูกลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วย G. procumbens มีจ านวนหลอดเลือดใหม่มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วย 

normal saline หรือ vaseline อย่างเห็นได้ชัด การศึกษาพบว่า G. procumbens ช่วยเร่งการสมานแผลเปิดจ าลอง  

(in vitro wound scratch assays) โดยผ่านการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจ านวน และการเคลื่อนท่ี ของ human dermal 
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fibroblasts และ normal primary keratinocytes มายังบริเวณบาดแผลจ าลองมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ

รายงานการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าสารสกัดหยาบของ G. procumbens ประกอบด้วยสาร ท่ีมีฤทธ์ิช่วยเร่งการ 

สมานแผล ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ซาโปนิน และทอร์พีนอยด์ (Chirumbolo, 2012, Kim et al., 2011, Lodhi and 

Singhai, 2013, Razika et al., 2017, Su et al., 2017) ดังนัน้สมุนไพรชนิดน้ีนา่จะมีประโยชนใ์นการน ามาพัฒนาต่อยอด

องคค์วามรู้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นยารักษาแผลในผู้ป่วยตอ่ไป เนื่องจากในปัจจุบัน ยาเร่งการสมานแผลในประเทศไทยเกือบ

ท้ังหมดเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง ท าให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสได้ใช้ยาเหล่านี้ การน าพืช

สมุนไพรชนิดนี้มาท าเป็นยาเร่งการสมานแผล จะท าให้ยากลุ่มนี้มีราคาถูกลง และสามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยได้

กว้างขวางยิ่งขึน้ อกีทัง้ยังเป็นการเพิ่มมูลคา่และยกระดับของสมุนไพรไทย 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงต้ังครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็น

เบาหวาน 

The development of a nutrition care manual for pregnant women in Phayao to 

prevent diabetes 

พรธรรมรส โพธิ1* ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร1 สมพร สถาน2 และณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ1 

Porntummarot Phothi1*, Chanita Praditsathaporn1, Somporn Sathan2 and Natnaree Anukunwathaka1 

บทคัดย่อ 

ด้วยชุดความรู้ด้านโภชนาการของหน่วยงานรัฐท่ีมีอยู่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ในพะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ขั้นตอนการ

พัฒนาคู่มือตามวงจร (PDCA) ประกอบด้วย  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  2. การพัฒนาโครงร่างคู่มือและน าไป

ทดลองใช้  3. การประเมินผล และ 4. การปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบด้วย 1. หัวหน้าแผนกและพยาบาลประจ าแผนกฝากครรภ์ 3 คน  2. นักโภชนาการโรงพยาบาล 1 คน  

3. ผู้เฒา่ผู้แกค่นไทลื้อ 4 คน ไมใ่ชค่นไทลื้อ 3 คน  4. หญิงต้ังครรภท่ี์เสี่ยงเบาหวาน 30 คน  

เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย  1. คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน  

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความเชื่อด้านโภชนาการจากหญิงตั้งครรภ ์ 

ผู้เฒ่าผู้แก่ท้ังท่ีเป็นคนไทลื้อและไม่ใช่คนไทลื้อ  3. การสนทนากลุ่มระหว่างพยาบาล นักโภชนาการ เร่ืองปัญหา

โภชนาการของหญิงต้ังครรภแ์ละการป้องกันเบาหวานในหญงิตัง้ครรภ ์ 4. แบบประเมินความพงึพอใจ 

ผลพบว่า คู่มือท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีมาก (x̄ =4.28, SD= 0.29) หญิงตั้งครรภ์มีความพึงพอใจต่อคู่มือการ

ส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90 ข้อเสนอแนะควรน า

เมนูอาหารในคู่มือการส่งเสริมโภชนาการเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงต่อเบาหวานเพื่อป้องกั น

การเป็นเบาหวาน 

ค าส าคัญ: คู่มอืการส่งเสริมโภชนาการ  หญิงต้ังครรภ ์ การป้องกันเบาหวาน 
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Abstract  

The existing knowledge of diabetes education is not consistent with Phayao cultural. This research aimed to 

develop a nutrition care manual for pregnant women to prevent diabetes. The processes of development the manual 

included:  1. analyzing basic data  2. Creating prototype of a manual  3. Conducting a pilot study and  4. Evaluating 

and revising. Purposive sampling was carried out by employing the following inclusion criteria:  1. Nurse Leader and 

nurses who work at Antenatal care unit (3 samples)  2. Nutritionist (1 sample)  3. Elderly Tai-Lue (4 samples) and 

non Tai-Lue (3 samples) 4. pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus (30 samples) 

The instruments were 1.the nutrition care manual for pregnant women to prevent diabetes, 

2. semi-structured interview for analyzing problems, needs, beliefs on nutrition of  pregnant women and elderly 

Tai-Lue and non Tai-Lue, 3. focused group discussion between nurses and nutritionists on the problems of 

pregnant women’s nutrition and preventing diabetes for pregnant women, and 4. satisfaction form.  

The results revealed that the quality of the nutrition care manual for pregnant women was at a high level. 

(x̄ =4.28, SD = 0.29). The satisfactions of pregnant women toward the nutrition care manual were at a high level. 

(90%) There were some suggestions for the manual as follows. The menus of local food should be should be used as 

the guidelines of care for at risk for gestational diabetes mellitus in order to prevent diabetes mellitus. 

Keywords: Nutrition care manual, Pregnant women, Diabetes prevention  

บทน า 

รูปแบบการเจ็บป่วยปัจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงจากโรคติดตอ่ไปสูโ่รคไม่ติดต่อ ร้อยละ 90 ของการเกิดโรคไม่

ติดต่อล้วนเป็นผลจากพฤติกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม ขาดการออกก าลังกาย การมีกิจกรรม

ทางกายและรูปแบบการท างานที่มกีารเคลื่อนไหวร่างกายลดลง ความเครียดจากการด ารงชีวิต เป็นต้น (อารีย์ เสนีย์, 

2557). โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไมต่ดิตอ่ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จาก ค.ศ. 2010 มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 285 

ล้านคน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็น 438 ล้านคนใน ค.ศ. 2030 (Ramachandran, A., Snehalatha, C., Shetty, A. S., & 

Nanditha, A., 2012).  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติคาดการณ์ว่าหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.2 ท่ีมีภาวะระดับน้ าตาลใน

เลือดสูงจะได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์(gestational diabetes mellitus: GDM) สูงถึงร้อยละ 85.1 และ

เป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ร้อยละ 7.4 (International Diabetes Federation, 2017).  ประเทศไทยพบความชุกของ

เบาหวานขณะตั้งครรภ์มีถึงร้อยละ 23.0 (สมเกียรติ โพธิสัตย์, 2558).  ส่งผลกระทบต่อการเป็นเบาหวานของหญิง

ตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ  ภาวะน้ าคร่ ามาก  

คลอดยาก มารดาตกเลอืดหลังคลอด เป็นต้น ส่งผลต่อสุขภาพของทารกดว้ย เช่น ภาวะทารกตัวโต ภาวะระดับน้ าตาล

ต่ าในระยะแรกเกิด (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L, et 

al., 2014).  ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลภาวะแทรกซ้อน 15,358 บาทต่อรายและค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นตามอายุ 

ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน ระดับน้ าตาลและโรคร่วม (Fowler, M. J., 2008).  การป้องกันเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์

จึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนในหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นการป้องกันเบาหวานได้ (Poomalar, G. K., 2015) 

หญิงต้ังครรภท่ี์รับประทานอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานมคีวามเสี่ยงตอ่การเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากกว่าหญิง
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ตัง้ครรภท่ี์รับประทานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 3.30 เท่า (95%CI= 1.71- 6.35, p< .05) (Limruangrong, P., 

Borriboonhirunsan, D., Puangsricharern, A., Pinitlertsakun, O., 2016).  หนว่ยงานรัฐได้ผลิตคู่มอืแนวทางการส่งเสริม
โภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ (เล่มชมพูเก่า) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ท่ัวประเทศไทย 

ชุดความรู้ดังกล่าวจึงไม่ได้เน้นสัดส่วนอาหารท่ีเข้าใจง่ายได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างวัตถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารไม่

สามารถหาได้ในท้องถิ่นและไม่สอดคล้องกับวิถีบริโภคของคนพะเยา (ส ารวจหญิงตั้งครรภ์, 20 คน) อาหารพื้นบ้าน

พะเยา ซึ่งประกอบด้วยอาหารคนเมอืง อาหารไทลื้อ อาหารไทยวน ถือเป็นอาหารสุขภาพ (ชณิตา ประดิษฐ์สถาพรและ

คณะ, 2559). ท่ีสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ส าหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ, 

2556). 

การใช้เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  

มาจัดท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ ภายใต้การรับรู้และการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ภายใต้วิถีวัฒนธรรมพะเยา  

เพื่อน าไปสู่การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการ

หญิงต้ังครรภพ์ะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบบริการ

ด้านการส่งเสริม ปอ้งกันเบาหวาน อยา่งต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน งบ 1 คณะ 1 โมเดล ป ี2560 เท่านัน้  

วสัดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดเฉพาะหลังการทดลอง (One- group posttest only design)   

มุ่งพัฒนาคู่มือตามกระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) คือ 1) การวางแผน (Plan) ได้แก่ การศึกษา

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) ได้แก่ พัฒนาร่างคู่มือและน าไป

ทดลองใช ้3) ประเมินผล (Check) ระดับความพึงพอใจ และ 4) ปรับปรุงแก้ไข (Act)  

ประชากรในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 1) บุคลากรด้านสุขภาพ ได้แก่ พยาบาลแผนกฝากครรภ ์ 

นักโภชนาการ 2) ผู้เฒ่าผู้แก่ และ 3) หญิงตั้งครรภ์  กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรด้านสุขภาพ คัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝากครรภ์และงานโภชนาการ 

คือ หัวหน้าแผนกและพยาบาลประจ าแผนกฝากครรภ์ 3 คน  รวมผู้บริหารงานโภชนาการโรงพยาบาล 1 คน  

ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ คัดเลือกแบบ (Snowball) จากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลังการคลอด จ านวน 5 คน แบ่งเป็น 

อ าเภอเมอืง 2 คน อ าเภอเชยีงค า 2 คนและอ าเภอดอกค าใต ้1 คน  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีเปิดตารางอ านาจการทดสอบของโคเฮน (Cohen, 1988)  

โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น (α) ท่ี 0.05 อ านาจการทดสอบ (Power) เท่ากับ 0.80  ต้องการขนาดตัวอย่างจ านวน 

25 คน ท้ังนี้เพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 20% ต้องเก็บเพิ่มอีก 5 คน แต่เก็บตัวอย่างได้จริงรวมท้ังสิ้น 30 คน โดยคัดเลือก

หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงเบาหวาน ท่ีมารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลเชียงค า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559  

ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 27 คน และหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นท่ีต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอยา่ง (inclusion criteria) ดังนี ้

1. อายุครรภต์ัง้แตค่รัง้แรกที่มาฝากครรภ ์– อายุครรภ ์40 สัปดาห์ 

2. เป็นหญงิตัง้ครรภท่ี์มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ได้แก่  

- อายุ ≥ 30 ปี  

- มภีาวะอว้น (ระดับดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ ์≥ 27 kg/m2)  
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- มปีระวัตกิารเป็นเบาหวานในการต้ังครรภค์รัง้ก่อน  

- มปีระวัตกิารคลอดทารกท่ีมีน้ าหนักมากกว่า 4,000 กรัม  

- การมปีระวัตญิาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน  

- การมปีระวัตทิารกเสียชวีติในครรภโ์ดยไม่ทราบสาเหตุ  

3. ไมเ่ป็นโรคเบาหวานท่ีได้รับการวนิจิฉัยก่อนการต้ังครรภ ์(overt DM) 

4. ไม่มีโรคประจ าตัวหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นก่อนการด าเนินการทดลอง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง

ขณะตั้งครรภ ์ต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ เป็นต้น 

5. สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและสื่อสารโดยใชภ้าษาไทยได้ 

6. ยนิดแีละสมัครใจที่จะเข้าร่วมในการศกึษาวจิัยคร้ังน้ี 
 

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  1. คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็น

เบาหวาน ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  2. แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้างเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ความเชื่อด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ ผู้วิจัยเป็น  

ผู้พัฒนาขึ้นจากสมบูรณ์ บุญยเกียรติและผกากรอง จันทร์แย้ม (2560)  3. แบบประเมินความพึงพอใจก่อนและหลัง 

พัฒนามาจากร่างทอง พันธ์ชัย (2557)  4. การสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็น ความเชื่อด้านโภชนาการตามวิถีวัฒนธรรม

พะเยา และ 5. การสนทนากลุ่มระหว่างพยาบาล นักโภชนาการ เร่ืองปัญหาโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และ  

การป้องกันเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์  คุณภาพเครื่องมือ ตรวจความตรงตามเนื้อหาผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ

ทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจกับหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลชุมชนอื่น จ านวน 30 คน  

ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.73  

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์

พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน 

ผลการศึกษา 

ผลของการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน น าเสนอ

ประกอบด้วย  1. ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือโดยใช้กระบวนการ PDCA และ  2. ความพึงพอใจต่อคู่มือของหญิงตั้งครรภ ์

โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการพัฒนาคู่มอืโดยใช้กระบวนการ PDCA 
  การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานนี้ใช้

เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักในการป้องกันเบาหวานเนื่องจากเมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาได้เคยถูกใช้ในการลด

ระดับน้ าตาลในเลอืดกลุม่เสี่ยงเบาหวานมาแลว้ โดยมีขัน้ตอนการพัฒนาคู่มอืใชก้ระบวนการ PDCA ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) ผลพบว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุ 16-40 ปี ร้อยละ 80  

มีอายุมากกว่า 18 ปี เกือบคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 47.1) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และมากกว่าคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 

52) ตั้งครรภ์คร้ังแรก หญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ไม่เคยรับรู้ประโยชน์ของอาหารพื้นบ้านพะเยา เคยรับรู้หากตั้งครรภ์จะมี

โอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษได้โดยไม่เคยทราบมาก่อนว่าครรภ์เป็นพิษคืออะไร ไม่ทราบมาก่อนว่าสัดส่วนอาหารท่ี 

ไม่เหมาะสมมีผลต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และไม่ทราบว่า หากเป็นเบาหวานสามารถส่งผลต่อการตกเลือด 

เสียชวีติของตนและบุตรในครรภไ์ด้ ขณะที่พยาบาลและนักโภชนาการ ต่างยอมรับว่า คู่มือจากหน่วยงานรัฐท่ีมีอยู่เดิม 
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ใช้อธิบายหญิงตั้งครรภ์ได้ยาก เนื่องจากเมนูอาหาร การค านวณแคลอร่ีและตัวอย่างอาหารไม่สัมพันธ์กับวิถีการ

บริโภคอาหารของคนพะเยา   

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (Do) การพัฒนาโครงร่างและการน าไปใช้ ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างคู่มือคร้ังท่ี 1  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาและทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพ พัฒนารา่งคู่มอืคร้ังท่ี 2  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชงิลึกจากผู้เฒา่ผู้แก ่มาปรับปรุงเนื้อหาคู่มือเกี่ยวกับ

เมนูอาหารพื้นบ้าน ความเชื่อและพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติก่อน-ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด พัฒนาร่างคู่มือคร้ังท่ี 3  

น าร่างท่ีได้ไปสนทนากลุ่มกับพยาบาลและนักโภชนาการ เพื่อพิจารณาเนื้อหาร่วมกันก่อนส่งผู้เชี่ยวชาญ ผลการ

ประเมินคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกตามความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพคู่มือ 

 

รายการ 

ความคดิเห็น (N=5) 

ด ี ไม่ด ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านรูปแบบ 

- ขนาดของคู่มอื 

- ความเหมาะสมของตัวอักษร 

- ความถูกต้องของการพมิพ ์

- ความสวยงามของหน้าปก 

 

5 

5 

5 

5 

 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ด้านเนื้อหา 

- เนื้อหากระฉับ เข้าใจง่าย 

- มกีารล าดับเนื้อหาทุกขัน้ตอน 

- เนื้อหาตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอยา่ง 

- เนื้อหาโภชนาการสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมพะเยา 

- เนื้อหาสามารถน าไปปฏบัิตไิด้จริง 

- ส านวนภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาถิ่น อ่านเข้าใจง่าย  

- ภาพประกอบถูกตอ้ง ชัดเจน 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

- ความรู้จากคู่มือ น าไปปฏบัิตแิละแก้ปัญหาได้ 

- สามารถน าไปแนะน ากับผู้อื่นได้ 

 

5 

5 

 

100.0 

100.0 

 

0 

0 

 

0.0 

0.0 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผู้เชี่ยวชาญทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นต่อคู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิง

ตัง้ครรภพ์ะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน ในดา้นเนื้อหา รูปแบบและการน าไปใชป้ระโยชนใ์นระดับดี  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อคู่มือ (Check) พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความ

พงึพอใจต่อรูปแบบ เนือ้หาและการน าไปใชป้ระโยชนใ์นระดับมาก ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของหญิงตั้งครรภ์ จ าแนกตามความพึงพอใจต่อคู่มือของ 

หญิงต้ังครรภ ์

คู่มอืการส่งเสริมโภชนาการหญงิตั้งครรภ์พะเยาเพื่อ

ป้องกันการเป็นเบาหวาน 

ความพึงพอใจ (N=30 คน) 

  SD. แปลผล 

- ด้านรูปแบบ: กระทัดรัด น่าสนใจ การเรียงล าดับเนื้อหา 

ความสอดคล้องเชื่อมโยง ขนาดและรูปแบบตัวอักษร  
4.03 .42 มาก 

- ด้านเนื้อหา: ความเข้าใจ ความชัดเจนและความต้องการ  4.45 .10 มาก 

- ด้านประโยชน:์ การน าไปใชใ้นชวีติประจ าวัน  4.39 .04 มาก 

รวม 4.28 .29 มาก 

  จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อคู่มือของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ความ 

พึงพอใจของคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (SD.= .29) เมื่อประเมินความพึงพอใจของคู่มือ

รายดา้นพบวา่ ความพงึพอใจด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (SD.= .42) ด้านเนื้อหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (SD.= 

.10) และด้านประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (SD.= .04) ซึ่งความพึงพอใจในรายดา้นท่ีกลา่วมาอยู่ในระดับมาก  

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) จากข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทดลองใช้ จะน าไปสู่การ

ปรับปรุงก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริม ป้องกันเบาหวาน อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนต่อไป  

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษา การพัฒนาคู่มอืการสง่เสริมโภชนาการหญงิตัง้ครรภพ์ะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานโดยใช้

เมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาเป็นเมนูหลักในการป้องกันเบาหวานเนื่องจากเมนูอาหารพื้นบ้านพะเยาโดยใช้กระบวนการ 

PDCA ร่วมกันระหว่างหญงิตัง้ครรภ ์ผู้เฒา่ผู้แกท้ั่งท่ีเป็นคนไทลือ้และไมใ่ชค่นไทลื้อ พยาบาลและนักโภชนากร จึงแสดง

ให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาอยู่ในระดับดี ท้ังในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาและด้านการ

น าไปใชป้ระโยชน ์จึงสง่ผลให้หญิงต้ังครรภม์คีวามพงึพอใจทัง้ในดา้นรูปแบบ ด้านเนื้อหาและด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี อินทร์ศรี ปิยะนุช จิตตนูนท์ และศิริวรรณ พิริยคุณธร (2558) 

พบว่า คู่มือท่ีมีเนื้อหาถูกต้อง มีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องและเข้าใจง่าย ขนาดรูปเล่มและรูปแบบมีความเหมาะสม 

ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินได้ เนื่องจากการพัฒนาคู่มือดังกล่าวมีขั้นตอน

การศึกษาตั้งแต่การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากเด็กวัยเรียน ครูอนามัย

โรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จากนั้นจึงพัฒนาคู่มือฉบับร่าง และประเมินความเหมาะสมของคู่มือเมื่อน าไปใช ้

จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินและการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ตามล าดับ ท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของราตรี พลเยี่ยม 

และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ (2556) ท่ีพบว่า การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนร่วมกับการดูแลตามปกติ ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .001) และหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .001) เช่นกันกับการศึกษาของจีระภา มหาวงค์ (2551) ท่ีพบว่า 

โปรแกรมการให้ความรู้ในด้านโภชนาการร่วมผ่านคู่มอื ภายใตก้ารประยุกตใ์ชท้ฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ใน

กลุ่มหญงิตัง้ครรภท่ี์เป็นเบาหวาน จ านวน 30 คน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า หญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีคะแนนการ
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รับรู้ประโยชน์ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p< .001) ท้ังนี้หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้อุปสรรคต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p< .01) และระดับน้ าตาลในเลอืดก่อนรับประทานอาหารเช้าของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองต่ ากว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p< .05)  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ผลจากการวจิัยแสดงให้เห็นว่าคู่มอืการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์พะเยาเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน 

มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชก้ับหญงิตัง้ครรภ์ในจังหวัดพะเยา ดังนั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรน าคู่มือดังกล่าวไปใช้จริงและ

ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การศึกษาตัวแปรตามอื่น  ๆ เช่น ระดับน้ าตาลในเลือด อัตราการเกิด

เบาหวานขณะตั้งครรภ ์เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 
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ท่าทางการนั่งท างานกับความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อบุคลากรงาน

คอมพวิเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

Computer sitting postures with Musculoskeletal disorders among computer 

support officers in Huachiew Chalermprakiet University 

ทัศนียา คงทอง1 ปรัธนา แพน้อย1 กนกวรรณ จรูญพงษ์1 จีรวรรณ ก านล1 พัฒน์ศิริ ทองหวาน1  

ลัลธริมา พุ่มอิ่ม1 และชัญญา เจียมใจ1* 

Thadsaniya kongthong1, Prattana Phaenoy1, Kanokwan jaroonpong1, Jeerawan kamnon1, Patsiri 

Tonghwan1, Lantrimar Pumim1 and Chanya Jiemjai1* 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

(เพศ อายุ โรคประจ าตัว ชั่วโมงในการนั่งท างานคอมพิวเตอร์ต่อวัน ลักษณะโต๊ะและเก้าอี้) กับความผิดปกติของ  

โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อ ของ

บุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

กลุ่มตัวอยา่งบุคลากรงานคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติจ านวน 125 คน 

มีผู้ตอบกลับแบบสอบถามจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 เพศชายจ านวน 16 คน เพศหญิงจ านวน 73 คนมีอายุ

ระหว่าง 20-60 ปี (อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.46) ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่น่ังท างานคอมพวิเตอร์

มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 64 เป็นงานค้นหาข้อมูล พิมพ์เอกสารและติดต่อสื่อสารทาง

อินเตอร์เน็ตโดยในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมามีอาการปวดจ านวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 80.9 มีอาการปวดในช่วงเวลาท างาน 

พักแล้วไม่หายและไม่สามารถท างานได้ท่ี คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ข้อศอก แขนส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา  

หัวเข่า น่อง และเท้าท้ังด้านซ้ายและด้านขวา โดยชนิดของเก้าอี้ท่ีสามารถปรับระดับความสูงได้มีความสัมพันธ์กับ

ความผิดปกติท่ีไหล่ด้านซ้ายและหลังส่วนบนด้านขวา (p < 0.05) ความสูงของพนักพิงเก้าอี้มีความสัมพันธ์กับความ

ผิดปกติท่ีมือ/ข้อมอืซ้าย (p < 0.05)  

จากผลการประเมินท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 41 คน ด้วยแบบ

ประเมิน Rapid Office Strain Assessment (ROSA) ส่วนใหญ่มีคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 58.5 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อและควรมีการปรับปรุงสถานี

งานเพื่อปรับเปลี่ยนท่าทางในการท างาน โดยพบวา่ท่าทางการนั่งท างานคอมพวิเตอร์มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติท่ี

ข้อศอกซ้าย (p < 0.05)  

                                                           
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 
1 Occupational health and safety, Faculty of public and environmental health, Huachiew Chalerm Prakiet University, Samut Prakarn 

Province 10540 
* Corresponding author e-mail: chanya.maij@gmail.com 
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จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเก้าอี้และท่าทางการนั่ง

ท างานเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ จึงควรพจิารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

ผู้ใชแ้ละควรมกีารปรับเปลี่ยนท่านั่งท างานให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดความผิดปกโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อ 

ค าส าคัญ:  การยศาสตร์  ท่าทางการนั่งท างาน  งานคอมพิวเตอร์ 

Abstract 

 The purpose of this descriptive research study was to study the personal factors (sex , age, congenital 

disease, hours to work with computers per day, types of tables and chairs) associated with musculoskeletal disorders 

among computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University and study computer sitting postures 

associated with musculoskeletal disorders among computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University. 

The computer support officers in Huachiew Chalermprakiet University sample consisted of 125, there were 89 

respondents accounted for 71.2%. Eighty nine healthy subjects were 16 men and 73 women aged 20-60 years old 

(average 38 years old and SD 9.46). Fifty seven subjects (64%) worked in computer sitting postures more than 4 

hours per day for searching, typing and internet communication. In the one year past, there were 72 subjects (80.9%) 

suffering from pain during work time not recovered after rest and cannot work both left and right in neck, shoulder, 

upper back, lower back, elbows, lower arms, hips/thighs, knees, calves and toes. The adjustable height chair was 

associated with musculoskeletal disorders in left shoulder and right upper back (p < 0.05). The level of chair backrest 

was associated with musculoskeletal disorders in left wrist/hand (p < 0.05).   

Twenty four subjects (58.5%) from forty one were assessed sitting postures with Rapid Office Strain 

Assessment (ROSA) had more than 5 scores to be high risk to be musculoskeletal disorders should be improve 

working station. The sitting postures were associated with musculoskeletal disorders in left elbow (p < 0.05). 

 The results of computer working postures showed that equipment of computer worked, especially chairs 

and sitting postures were an important factor in the case of musculoskeletal disorders. It was recommended that 

considered appropriate for the user and be adjusted to work properly to prevent the musculoskeletal disorders. 

Keywords:  Ergonomics, The sitting posture, Computer work 

บทน า 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน โดยประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมีประมาณ 

63.3ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 22.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้งานในชีวิตประจ าวันเท่านั้น  

ในการท างานก็เป็นท่ีนิยมท าให้หลายองค์กรน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย ท าให้ปริมาณ

การใช้คอมพิวเตอร์ ในส านักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยและอัตราผู้ป่วยจาก

กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 81,226 คนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีจ านวน 72,486 คน 

(ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข , 2559). ส่งผลต่อสภาพร่างกายและ

ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน เกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการชาบริเวณ

กล้ามเนื้อ ปวดคอ กระดูกสันหลังเคลื่อนและอาจทวคีวามรุนแรงจนน าไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ในที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิด
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จากโตะ๊และเก้าอีท่ี้ใชใ้นการน่ังท างานไมเ่หมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น นั่งหลังงอ

โดยไม่พิงพนักเก้าอี้ นั่งท างานอยู่ท่าเดิมนาน ๆ (นงค์นุช กลิ่นพิกุล, 2559) ส่วนของร่างกายท่ีมีอาการปวดเมื่อยมาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คอ (52.2%) หลังส่วนล่าง (39.9%) และไหล่ (32.6%) โดยคิดร้อยละแยกตามอวัยวะของ

ร่างกาย (กลางเดอืน โพชนา และคณะ, 2558). 

 นอกจากปัญหาความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจะมีสาเหตุมาจากโต๊ะเก้าอี้ท่ีไม่เหมาะสมกับ

รูปร่างผู้ใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสมแล้วพฤติกรรมการนั่งท างานคอมพิวเตอร์เป็นเวลา

ยาวนานติดต่อกันมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ก็มีความเสี่ยงต่อการความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อได้เช่นกัน 

(เมธินี ครุสันธ์ิและคณะ, 2557) ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีงานหลักคือ  

การนั่งท างานคอมพิวเตอร์ และมีการท างานกับคอมพิวเตอร์มากกว่า 4 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยจึงมีสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อท่ีเกิดจากการนั่งท างานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทราบถึงความผิดปกติโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อท่ี เกิดขึ้นต่อร่างกายจาก

การนั่งท างานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยการปรับปรุงสถานีงาน และ

ท่าทางการท างานให้เหมาะสมตามหลักทางการยศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูก

กล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวเนื่องจากการงานคอมพวิเตอร์ ของบุคลากรให้มีภาวะสุขภาพท่ีดีและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพน าพา

มหาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้อยา่งมีคุณภาพตอ่ไป 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 บุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจ านวน 383 คน มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 125 คน 

โดยได้รับการตอบกลับจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไมม่กีารบาดเจ็บและโรคประจ าตัว

ท่ีมีผลต่อความผิดปกติโครงการกระดูกและกล้ามเนื้อ และอาสาสมัครเซ็นเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยท่ีผ่านการ

อนุมัตกิารขอจริยธรรมวจิัย จากคณะกรรมการจริยธรรมวจิัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

 อาสาสมัครท้ัง 89 คนตอบแบบสอบเกี่ยวกับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (Body discomfort 

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็นการสอบถามระดับอาการความผิดปกติโครงร่างกระดูกและ

กล้ามเนื้อ 4 ระดับ  0 คือ ปกติ, 1 คือ มีอาการในช่วงเวลาท างาน พักแล้วหาย, 2 คือ มีอาการในช่วงเวลาท างาน  

พักแล้วไม่หาย ยังสามารถท างานได้ และ 3 คือ มีอาการในช่วงเวลาท างาน พักแล้วไม่หายและไม่สามารถท างานได้  

ท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ด้านซ้าย และขวา 12 ส่วน คือ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง แขนส่วนบน ข้อศอก  

แขนสว่นล่าง มือ/ข้อมอื สะโพก/ตน้ขา หัวเข่า น่องและเท้า 

 อาสาสมัครท่ีมีเวลาในการน่ังท างานคอมพวิเตอร์มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีจ านวน 41 คน จะถูกคัดเลือก

เพื่อน ามาวิเคราะห์ท่าทางในการท างานคอมพิวเตอร์ด้วยแบบประเมิน ROSA (Rapid Office Strain Assessment) ซึ่งมี

หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับ ความสูงเก้าอี้ ความลึกเก้าอี้ ท่ีพักแขน พนักพิง จอมอนิเตอร์ การใช้โทรศัพท์ เมาส์ และ

แป้นพิมพ์ โดยผู้วิจัยถ่ายภาพสถานีงานของอาสาสมัครจ านวน 4 ภาพ คือภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและ

ด้านขวา จากแบบประเมิน ROSA จะได้คะแนนประเมินท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 1-10 คะแนน หากมี

คะแนนต้ังแต่ 5 คะแนนขึ้นไปแสดงวา่ทา่ทางนัน้มคีวามเสี่ยงสูงตอ่การเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ 

ควรมกีารวเิคราะห์สถานีงานเพิ่มเตมิเพื่อการปรับปรุงสถานีงานต่อไป 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของเก้าอี้ท้ังระดับความสูง 

พนักพิงท่ีวางแขน และท่าทางในการนั่งท างานคอมพิวเตอร์กับความผิดปกติของโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ  

ด้วย Chi-square test  

ผลการศึกษา 

 อาสาสมัครจ านวน 89 คน เพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18 เพศหญิงจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

82 มอีายุระหว่าง 23-60 ปี อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.46 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น

ไปจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับเก้าอี้ ได้แก่ ประเภทของเก้าอี้ท่ี

สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีไหล่ด้านซ้าย

และหลังส่วนบนด้านขวา (p < 0.05) ระดับความสูงของพนักพิง (ระดับเอวและระดับคอ) มีความสัมพันธ์กับความ

ผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีมือ/ข้อมือด้านซ้าย (p < 0.05) ส าหรับท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์มี

ความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีขอ้ศอกซ้าย (p < 0.05)  

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าประเภทเก้าอี้ท่ีปรับระดับความสูงได้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่าง

กระดูกและกล้ามเนื้อท่ีไหล่ด้านซ้ายและหลังส่วนบนด้านขวา ในข้อเสนอแนะและผลงานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่

สนับสนุนให้ งานนั่งท างานคอมพิวเตอร์ควรเลือกใช้เก้าอี้ท่ีสามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ เพื่อให้เหมาะกับ

ความสูงขาของแต่ละบุคคล รวมท้ังช่วยลดอาการปวดเมื่อยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ (ธยา ภิรมย์และคณะ, 2555)  
แตจ่ากผลการวจิัยในครัง้นี้พบวา่บุคลากรท่ีน่ังท างานคอมพวิเตอร์ดว้ยเก้าอี้ท่ีสามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้มี

อาการผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจเนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความ

สูงท่ีเหมาะสมในการนั่งท างาน หรือไมม่คีวามรู้เกี่ยวกับการปรับระดับความสูงของเก้าอี้ ท าให้เก้าอี้มีระดับท่ีสูงเกินไป

ท าให้น่ังในท่าก้ม หรืองอหลัง หรอืการปรับระดับเก้าอี้ท่ีต่ าเกนิไปท าให้มีท่าทางยกหัวไหล่ จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีหัวไหลแ่ละหลังสว่นบน ส าหรับผลการศึกษาระดับความสูงของพนักพิง (ระดับเอวและ

ระดับคอ) มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีมือ/ข้อมือด้านซ้ายนั้น อาจเป็นผลมาจาก

เก้าอี้ท่ีมีพนักพิงสูงถึงระดับคอ เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั่งพิงพนักพิงต้องใช้มือในการยันตัวให้ติดกับพนักพิงจึงเกิดความ

ผิดปกติขึน้ แตถ่้าหากพนักพิงอยูใ่นระดับเอวเมื่อนั่งพิงก็สามารถนั่งโดยไม่ต้องใช้มือช่วยในการยันตัวให้ติดกับพนักพิง 

ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ส าหรับท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติโครงร่าง

กระดูกและกล้ามเนื้อท่ีข้อศอกซ้าย เนื่องจากเก้าอี้ท่ีใช้งานจะมีท่ีวางแขนท่ีเป็นพลาสติกแข็ง เมื่อนั่งท างานต้องมีการ

วางแขนเกิดการกดน้ าหนักลงไปท่ีขอ้ศอกซ้ า ๆ จึงเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีข้อศอกได้ (พาวิณี 

ใจบานและคณะ, 2557) 

การนั่งท างานคอมพวิเตอร์เป็นเวลานานมคีวามเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อได้ 

โดยปัจจัยท่ีมีผลคือ ลักษณะของเก้าอี้ และท่าทางในการท างาน นอกจากนี้การอบรมให้ความรู้ก็มีความส าคัญ  

ท้ังความรู้ในการปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนร่างกาย ความรู้ในการใช้เก้าอี้ รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับท่าทางท่ีดีใน

การท างาน ซึ่งส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร  
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ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน 

Nutritional Status and Dietary Intake among Obese Undergraduate Students 

ชมนาด สิงห์หันต1* นริศรา พันธุรัตน์1 ยุพา ชาญวิกรัย1 วิทวัส สัจจาพงค์1 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1 และ 

สุรศักดิ์ ใจเขียนดี1 

Chomnard Singhan1*, Naritsara Phanthurat1, Yupa Chanwigrai1, Wittawas Sajjapong1, Natthaphon 

Thassanasuwan1 and Surasak Jaikeandee1 

บทคัดย่อ 

 โรคอ้วน เกิดจากการได้รับพลังงานท่ีไม่สมดุลระหว่างพลังงานจากการบริโภคและพลังงานท่ีใช้ในกิจกรรม 

จึงท าให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายจนท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้นควรป้องกันและรักษาน้ าหนักให้อยู่ใน

ระดับปกติอยา่งสม่ าเสมอ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการด้านร่างกายและการบริโภคอาหารใน

นิสิตหลักสูตรโภชนาการท่ีเป็นโรคอ้วน อายุ 19-21 ปี จ านวน 50 คน การศึกษาภาคตัดขวางเก็บข้อมูลในเดือน

มนีาคม 2561 โดยมีการวัดสัดสว่นร่างกายด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายและสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 

24 ชั่วโมง 2 วัน ข้อมูลการบริโภคอาหารได้รับการวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการด้วยโปรแกรม INMUCAL ผลการศึกษา

พบวา่ ผู้เข้าร่วมวจิัยมคี่าเฉลี่ยไขมัน 34.26±3.93% โดยจัดอยูใ่นระดับสูงและสูงมาก 49 คน (98.0%) ขณะท่ีไขมันใน

ชอ่งท้องมคี่าเฉลี่ย 9.28±4.17 จัดอยู่ในระดับปกติ 38 คน (76.0%) ระดับสูงและสูงมาก 11 คน (24.0%) ส าหรับการ

บริโภคอาหารพบวา่ พลังงานเฉลี่ยตอ่วัน 1318.214±836.38 กิโลแคลอร่ี เป็นพลังงานจากคารโ์บโฮเดรต โปรตีน และ

ไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ตามล าดับ ขณะที่การบริโภคแคลเซียมและเส้นใยอาหารนอ้ย

กว่าปริมาณท่ีแนะน าต่อวัน สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีไขมันในร่างกายสูงเป็นผลมาจากการได้รับพลังงานจากโปรตีน

และไขมันเป็นสว่นใหญ่ ขณะที่ได้รับวติามนิและแร่ธาตุนอ้ย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางการจัดการน้ าหนักให้อยู่

ในระดับปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมสีุขภาพดีในนสิิตท่ีเป็นโรคอ้วนต่อไป 

ค าส าคัญ: ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหาร  นสิิตท่ีเป็นโรคอ้วน 

Abstract  

The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed 

and calories expended which lead to excessive fat accumulation that may risk to impair health. Therefore 

individual should prevent and maintain healthy body weight regularly.  The objectives of study are to assess the 

anthropometry and dietary intake among 50 obesity undergraduates of nutrition program, University of Phayao 

aged 18-21 years.  The cross-sectional study was collected data during March 2018.  Anthropometric data was 

measured by body impedance analysis (BIA) and dietary intake was recorded by 2 days-24 hours recall, then 

analyzed by used INMUCAL program.  The results showed average of total body fat as 34.26±3.93% which 

                                                           
1 สาขาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Division of nutrition, School of medical science, University of Phayao, Phayao Province 56000   

*Corresponding author e-mail: Chomnard.si@up.ac.th  
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categorized in high and very high level of total body fat as 49 participants (98.0%).  Meanwhile visceral fat was 

9.28±4.17 (normal range) which categorized in high and very high level as 11 participants (24.0%).  For dietary 

intake, daily energy intake was 1318.214±836.38 kcal, energy distribution from carbohydrate, protein, and fat 

as 45.62 ±9.86%, 22.12±5.6%, and 32.2±9.74%, of total energy intake respectively.  Whereas consumption of 

calcium and dietary fiber were lower Thai RDI.  Conclusion, participants had high total body fat which resulted 

from high energy intake of protein and fat, but low dietary vitamins and minerals. These results are guideline of 

weight management to normal range for promoted healthy weight in obese undergraduate students. 

Keywords: Nutrition status, Dietary intake, Obese undergraduate students 

Abstract  

The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed 

and calories expended which lead to excessive fat accumulation that may risk to impair health. Therefore 

individual should prevent and maintain healthy body weight regularly. The objectives of study are to assess the 

anthropometry and dietary intake among 50 obesity undergraduates of nutrition program, University of Phayao 

aged 18-21 years.  The cross-sectional study was collected data during March 2018.  Anthropometric data was 

measured by body impedance analysis (BIA) and dietary intake was recorded by 2 days-24 hours recall, then 

analyzed by used INMUCAL program.  The results showed average of total body fat as 34.26±3.93% which 

categorized in high and very high level of total body fat as 49 participants (98.0%).  Meanwhile visceral fat was 

9.28±4.17 (normal range) which categorized in high and very high level as 11 participants (24.0%).  For dietary 

intake, daily energy intake was 1318.214±836.38 kcal, energy distribution from carbohydrate, protein, and fat 

as 45.62 ±9.86%, 22.12±5.6%, and 32.2±9.74%, of total energy intake respectively.  Whereas consumption of 

calcium and dietary fiber were lower Thai RDI.  Conclusion, participants had high total body fat which resulted 

from high energy intake of protein and fat, but low dietary vitamins and minerals. These results are guideline of 

weight management to normal range for promoted healthy weight in obese undergraduate students. 

Keywords: Nutrition status, Dietary intake, Obese undergraduate students 

บทน า 

การเกิดโรคเรื้อรังมีสาเหตุมาจากได้รับพลังงานมากจากการบริโภคอาหารและไม่มีการใช้พลังงานในการ

เคลื่อนไหวร่างกาย ท าให้มีการสะสมไขมันในร่างกายปริมาณมาก ท าให้เกิดภาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วน น ามาซึ่ง

การเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรม (ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) ได้แก่ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ระดับ

ไตรกลีเซอไรในเลือดสูง แอชดีแอลคอเลสเตอรอลต่ า และความดันโลหิตสูง Poirier P., Giles T. D., Bray G.A., Hong 

Y., Stern J.S., Pi-Sunyer F. X., Eckel R.H., 2006) ซึ่งภาวะดังกล่าวท าให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอด

เลือดของประชากรจ านวนมาก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) (2017) ได้รายงานว่า มีการ

เสียชวีติดว้ยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 31 ของการเสียชีวิตท้ังหมด ส าหรับประเทศไทยได้มี

อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับสถิติท่ัวโลก (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรม
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ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ท่ีพบว่า อัตราการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปี 2557 มีการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในประชากรทุกกลุ่มอายุ 

จ านวน 58,681 คน ซึ่งหากจะป้องกันหรือลดจ านวนผู้เสียชีวิตดังกล่าว ควรเร่ิมต้นด้วยการดูแลและป้องกันการเกิด

ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะภาวะอ้วนลงพุงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง

เป็นอยา่งสูง 

ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน เป็นภาวะท่ีร่างกายมีการสะสมไขมันท่ีผิดปกติหรือมากเกินไปจนท าให้เกิด

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านร่างกาย สภาพจิตใจและน าไปสู่การเกิดปัจจัยเสี่ยงท่ีน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด ได้แก่ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ระดับไตรกลีเซอไรในเลือดสูง แอชดีแอลคอเลสเตอรอลต่ า และความดันโลหิตสูง 

จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557 (ส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข, 2559)  พบว่า ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥25 kg/m2) ในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า  

เพศชาย ร้อยละ 32.9 และเพศหญิงร้อยละ 41.8 โดยความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี ความชุกลดลงในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังพบภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 18.6 ในชายไทยและร้อยละ 45 ในหญิงไทยท่ีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

โดยท่ัวไปท้ังชายและหญิงมีขนาดเส้นรอบเอวเล็กสุดในกลุ่มอายุ 15-29 ปี และเพิ่มขึ้นตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึง

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเป็นอย่างสูงหลังจากช่วงอายุดังกล่าว ภาวะอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้าน

อินซูลิน ภาวะเบาหวานและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งท าให้เกิดการมีสุขภาวะลดลงจากการเกิดโรคเรื้อรัง  

มผีลตอ่คุณภาพชวีติและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียสุขภาวะจาก

ความพิการ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในท่ีสุด ดังนั้น ประชากรกลุ่มอายุ 18-21 ปีซึ่งเป็นประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มของวัยท่ี

ก าลังศึกษาเล่าเรียน นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตอาชีพนักก าหนดอาหารและนัก

โภชนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านโภชนการและการ

บริโภคอาหาร เพื่อป้องกันและบ าบัดโรค หากนิสิตมีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนอาจกระทบต่อการเป็นโมเดลด้าน

สุขภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพ และสุขภาพของนิสิตท่ีอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเมื่ออายุเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นจึง

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการจัดการลดน้ าหนักให้อยู่ในระดับปกติ โดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ (Nutrition 

Care Process, NCP) ซึ่งเร่ิมต้นด้วยกระบวนการประเมินทางโภชนาการ (Nutrition assessment) เพื่อให้ทราบข้อมูล

เบือ้งต้นด้านองค์ประกอบร่างกายและการบริโภคอาหารท่ีจะน ามาซึ่งแนวทางการให้ค าปรึกษาและจัดรูปแบบอาหาร

บริโภคให้เหมาะสมกับนสิิตท่ีมีโรคอ้วนได้อยา่งเหมาะสมการศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการด้าน

ร่างกายและการบริโภคอาหารในนิสติหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) ท่ีเป็น

โรคอว้น   

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาเป็นกลุ่มนิสิตท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด และหลักสูตร

โภชนาการและการก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1-4  

อายุ 18-21 ปีจ านวน 210 คน กลุ่มประชากรเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรคอ้วนตาม

กระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมวจิัย (Recruitment)  
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คัดกรองนสิิตท่ีเป็นโรคอ้วน  

(≥ 25.0 kg/m2) 

(ผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน) 

ประชาสัมพันธ์เชญิชวนให้นสิิตเข้ารับ 

การวัดสัดสว่นร่างกาย ชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง 

เพื่อคัดกรองโรคอ้วน (ผู้เข้าร่วมจ านวน 210 คน) 

คัดเลอืกนสิิตท่ีเป็นโรคอ้วนตาม  

ตามเกณฑ์การคัดเลอืกผู้เข้าร่วมวจิัย  

ภาพที่ 1 กระบวนการสรรหากลุ่มตัวอยา่ง 

 กระบวนการสรรหากลุ่มตัวอย่าง (Recruitment) 

ผู้วิจัยมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เชิญชวน

ให้นิสติเข้าร่วมประเมินโภชนาการด้วยการชั่งน้ าหนัก วัดและ

ส่วนสูง เพื่อคัดกรองค่าดัชนีมวลกายท่ีมีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์โรค

อว้น และเชญิชวนนิสติท่ีเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของงานวจิัย   

 เกณฑ์การคดัเลือกผู้เข้ารว่มวิจัย  

เกณฑ์การคัดเข้างานวิจัย (inclusion criteria) ได้แก่ 

นิสิตท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด 

(โภชนาการและการก าหนดอาหาร) ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีมีดัชนีมวล

กายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิ โลกรัมต่อตารางเมตร  

ท่ียินยอมลงลายมอืชื่อเข้าร่วมงานวิจัยและหากผู้เข้าร่วมวิจัย

ให้ข้อมูลไม่ครบขั้นตอนการศึกษาและมีความประสงค์ท่ีจะ

ออกจากงานวิจัยจะได้รับการคัดออกจากการศึกษาทันที 

(Exclusion criteria)  จากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมี

นิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยจ านวน 50 คน 

และงานวิจัยมีการด าเนินการตามข้อก าหนดคณะกรรมการ

จรยิธรรมวจิัยในมนุษย ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

วิธีการเก็บข้อมูล 

งานวจิัยมรูีปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ท่ีมีการเก็บขอ้มูลในช่วงเดอืนมนีาคม 2561 

โดยเป็นการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนร่างกายและองค์ประกอบร่างกาย และแบบบันทึกอาหารบริโภค 

(Food record) ซึ่งแบบบันทึกดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนความสอดคล้องของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน วิเคราะห์และหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) เท่ากับ 

1.0 จากนั้นน าแบบบันทึกท่ีได้รับการตรวจสอบแลว้ไปใช้ในการเก็บขอ้มูลดังนี้  

 การวัดสัดส่วน (Anthropometric Assessment) 

การวัดองค์ประกอบร่างกาย  -  ประเมินองค์ประกอบร่างกาย โดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์องค์ประกอบ

ร่างกาย (Body Impedance Analysis, BIA) เพื่อหาปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย ค่าท่ีวิเคราะห์ได้แก่ ค่าดัชนี

มวลกาย (Body Mass Index, BMI) ไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ปริมาณไขมัน (body fat) และกล้ามเนื้อในร่างกาย 

โดยมีวิธีการวัดตามคูม่อืขอ้แนะน าการใชเ้ครื่อง BIA  ตามหลักการและวิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายของเคร่ือง 

คือ ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องถอดรองเท้า ถอดถุงเท้า ถอดโลหะท่ีเราใส่ เช่นนาฬิกา สร้อยคอ เข็มขัด จากนั้นก็ขึ้นเหยียบ

เคร่ืองชั่งยื่นแขนไป 90 องศา รอประมาณ 15 วินาที บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบ

ร่างกาย แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มอืขอ้แนะน าการใชเ้ครื่อง BIA รุ่น (HBF-375) 

การวัดเส้นรอบพุง  -  การวัดเส้นรอบพุงโดยใช้สายวัดจะวัดผ่านสะดือของผู้เข้าร่วมวิจัย ซ้ าประมาณ 

2 ครัง้ แล้วจึงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบร่างกาย โดยเส้นรอบพุงปกติในเพศชายและ

เพศหญิงตอ้งน้อยกวา่ 90 และ 80 เซนติเมตร ตามล าดับ หากสูงกว่าค่าเหลา่นีจ้ัดว่ามภีาวะอว้นลงพุง 
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การวัดเส้นรอบสะโพก – การวัดเส้นรอบสะโพกจะใช้สายวัดวัดผ่านส่วนท่ีกว้างและผายท่ีสุด  

ซ้ าประมาณ 2 คร้ัง แล้วจึงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการวัดสัดส่วนและองค์ประกอบร่างกาย แล้วน ามาหาค่าเส้น

รอบพุงต่อเส้นรอบสะโพก (waist hip ratio, W/H ratio) เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ส าหรับในเพศ

ชายและเพศหญิงตอ้งน้อยกวา่ 1.0 และ 0.8 เซนติเมตร ตามล าดับ  

 การวัดความดันโลหิต (Blood pressure) 

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัดความดันโลหิต 2 คร้ัง จากเคร่ืองวัดความดันโลหิต (Omron HEM-7130) 

แล้วบันทึกข้อมูล โดยมีวิธีการวัดคือ ผู้เข้าร่วมวิจัยพัก 10-15 นาที แล้วนั่งอยู่ในท่าท่ีสบายและผ่อนคลาย และวาง

แขนท่ีใชง้านนอ้ยข้างหนึ่งออกไปในระดับเดียวกับหัวใจ แลว้ใช้ปลอกแขนวัดความดันโลหิตพันรอบต้นแขนเหนือข้อพับ

แขน 2-3 เซนติเมตร จากนั้นกดปุ่มท่ีเคร่ืองเพื่อเร่ิมวัด และรอให้แรงดันท่ีเคร่ืองคลายตัวลงจนเป็นปกติ เมื่อเคร่ือง

ท างานเสร็จสิ้นก็จะได้ค่าความดันโลหิตตัวบนซึ่งหมายถึงความดันสูงสุดในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัว (SBP) 

และค่าความดันโลหิตตัวลา่ง ซึ่งเป็นความดันต่ าสุดในหลอดเลอืดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว (DBP) 

 การประเมินอาหารบรโิภค (Dietary assessment) 

 การประเมินอาหารบริโภคจะใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมวิจัยบันทึกรายการอาหารท่ีรับประทาน (food record) 

2 วัน ประกอบด้วย วันธรรมดา 1 วัน (จันทร์ถึงศุกร)์ และวันหยุด 1 วัน (เสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์) โดยผู้วิจัยจะอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลอาหารบริโภค บอกวิธีการบันทึกข้อมูลอาหารบริโภค และฝึกให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัย

บันทึกข้อมูล โดยใช้อาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange lists) และช้อนกินข้าว (ช้อนโต๊ะ) ในการกะปริมาณอาหารท่ี

รับประทานในแต่ละวัน จากนั้นข้อมูลอาหารบริโภคท่ีได้มาท้ังวันหยุดและวันธรรมดาของผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้น ามา

วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ โดยใช้โปรแกรมอินมูแคล รุ่นท่ี 3.0 (INMUCAL version 3.0) ปริมาณสารอาหารท่ีได้รับ

จากการบริโภคแต่ละวันจะน ามาหาค่าเฉลี่ยเป็นปริมาณสารอาหารท่ีบุคคลได้รับในหนึ่งวัน จากนั้นข้อมูลท่ีได้น ามา

เปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai 

Recommended Daily Intakes: Thai RDI)  

 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประเภทร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 15.0 (Statistics Package for the Social Sciences) และ Microsoft Office Excel 2018 

ในการประมวลผล 

ผลการศึกษา 

ผลการวัดสัดสว่นร่างกายนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัดและหลักสูตรโภชนาการและการก าหนด

อาหาร จ านวน 210 คน โดยการชั่งน้ าหนักและส่วนสูง เพื่อหาดัชนีมวลกายของนิสิต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีค่าดัชนี

มวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกติ 109 คน (ร้อยละ 51.9) และมีนสิิตท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน 41 คน (ร้อยละ 19.5) น้ าหนักเกนิกวา่มาตรฐาน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 4.7) และมีนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนจ านวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของนิสิตโภชนาการท้ังหมด ประกอบด้วย นิสิตอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับท่ี 1 จ านวน 36 คน 

(ร้อยละ 17.1) โรคอ้วนระดับท่ี 2 จ านวน 11 คน (ร้อยละ 5.2) และโรคอ้วนระดับท่ี 3 จ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.4)  

ซึ่งนสิิตท่ีเป็นโรคอ้วนได้เข้าร่วมในการศกึษาท้ังหมด  
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ตอนที่ 1 ผลการประเมนิภาวะโภชนาการด้านร่างกายและองค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อของนิสิต

ที่เป็นโรคอ้วน 

1.1 ผลการประเมนิภาวะโภชนาการด้านร่างกายด้วยการวัด 

จากการประเมินภาวะโภชนาการดว้ยการวัดเส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพก และการวัดระดับความดันโลหิต

ในนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนจ านวน 50 คน สามารถแสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานได้ดังตารางท่ี 1 โดยนิสิตท่ี

เป็นโรคอ้วนมคี่าเฉลี่ยเส้นรอบพุง เท่ากับ 85.5 เซนติเมตร เพศชายมีเส้นรอบพุงมากกว่าปกติ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 

50) และนสิิตหญิงท่ีเป็นโรคอ้วนมีเส้นรอบพุงมากกว่าปกติ จ านวน 31 คน (ร้อยละ 67.4) เช่นเดียวกับอัตราส่วนเส้น

รอบเอวตอ่เส้นรอบสะโพกท่ีวัดได้พบวา่ นสิิตชายท่ีเป็นโรคอ้วนมีอัตราส่วนเส้นรอบเอวตอ่เส้นรอบสะโพกอยู่ในเกณฑ์

ปกติ ขณะท่ีนิสิตหญิงท่ีเป็นโรคอ้วนท่ีมีค่าอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก สูงกว่าค่าปกติ จ านวน 23 คน 

(ร้อยละ 50) ซึ่งค่าเส้นรอบพุงและอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นสะโพกแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังใน

นิสิตโภชนาการท่ีเป็นโรคอ้วนได้ ส าหรับค่าความดันโลหิตตัวบนและค่าความดันโลหิตตัวล่างในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

พบวา่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ แตย่ังมีกลุม่ผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 23 คน (ร้อยละ 46.0) ท่ีมีค่าความดันโลหิตตัวบน

สูงกว่า 120 มม.ปรอท (mmHg) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) การประเมินด้านร่างกายในนสิิตโรคอว้น จ านวน 50 คน 

การประเมินดา้นรา่งกาย 

(Nutritional Status) 

ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD*) 

ชาย หญงิ 

เส้นรอบพุง (Waist Circumference) 

อัตราส่วนเส้นรอบเอวตอ่เส้นรอบสะโพก (Waist/hip ration) 

ค่าความดันโลหติตัวบน  (Systolic Blood Pressure, SBP) 

ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure, DBP)                                                     

92.0 ± 7.1 cm 

0.9 ± 0.05 

120.75 ± 21.18 mmHg 

76..0±7.74 mmHg 

85.1 ± 8.8 cm 

0.8 ± 0.06 

119.02 ± 11.62 mmHg 

75.11±11.01 mmHg 

*ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) 
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการดา้นร่างกาย ตามเพศ 

หมายเหตุ:  1) เกณฑ์การประเมินเส้นรอบพุง เพศชายมีค่าปกต ิ≤90 ซม. และค่าสงูกว่าเกณฑ์ปกต ิ90 ซม.; เพศหญิงมีค่าปกติ ≤80 

ซม.และค่าสงูกว่าเกณฑ์ปกติ 80 ซม. 2) เกณฑ์การประเมินอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก เพศชายมีค่าปกต ิ≤1.0 และค่าสูง

กว่าเกณฑ์ปกติ 1.0; เพศหญงิมคีา่ปกติ ≤0.8 และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 0.8 3) เกณฑ์การประเมินคา่ความดันโลหิตตัวบนและค่า

ความดันโลหิตตัวล่างปกติ ทั้งเพศชายและหญงิ ≤ 1 2 0 / 8 0  มิลลิเมตรปรอท และค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  1 2 0 / 8 0  มิลลิเมตรปรอท 

1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อของนิสิตที่เป็นโรคอ้วน 

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายของนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วน พบว่า นิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนท้ัง

ผู้หญิง 45 คน (98%) และผู้ชาย 4 คน (100%) มีปริมาณร้อยละเนื้อเยื่อไขมันสูงมาก รวมท้ังหมด 49 คน (98%)  

โดยชายมคี่าเฉลี่ยร้อยละ 26.15±3.11 และหญิงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.96±3.13 และเมื่อพิจารณาค่าไขมันในช่องท้อง

จากการประเมินด้วยเครื่องวิเคราะห์ไขมันและกล้ามเนื้อ (Body Impedance Analysis) พบว่า นิสิตท่ีอ้วนส่วนใหญ่มีค่า

ไขมันอยูใ่นระดับปกติจ านวน 38 คน (ร้อยละ 76) และมีนิสติท่ีมีไขมันในชอ่งท้องสูงและสูงมาก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

24 ของนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนท้ังหมด ส าหรับปริมาณกล้ามเนื้อ พบว่านิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้ออยู่ใน

เกณฑ์ปกติ แตเ่มื่อแยกเพศหญิงและชายพบว่า ท้ังเพศหญิงและชายมีนิสิตอ้วนท่ีมีกล้ามเนื้ออยู่ในปริมาณน้อย 4 คน

(ร้อยละ 100) และ 19 คน (ร้อยละ 41) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
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เส้นรอบพุง อัตราส่วนเส้นรอบเอวตอ่

เส้นรอบสะโพก 

ค่าความดันโลหิตตัวบน   ค่าความดันโลหิตตัวลา่ง   

ค่าปกติ  ค่าสูงกว่าปกติ 

จ านวน (คน)  

2 คน 
(50%) 

2 คน 
(50%) 

15 คน 
(32.6%

) 

31 คน 
(67.4%) 

4 คน 
(100.0%) 

0.00 

23 คน 
(50.0%) 

23 คน 
(50.0%) 

2 คน 
(50.0%) 

2 คน 
(50.0%) 

 

34 คน  

(73.9%) 

12 คน 
(26.1%) 

3 คน 
(75.0%) 

1 คน 
(25.0%) 

34 คน 
(73.9%) 

12 คน 
(26.1%) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินไขมันและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายในนิสติโรคอว้น 

 

ตอนที่ 2 ผลการเมินอาหารบรโิภคของนิสิตโรคอ้วน 

การประเมินอาหารบริโภคโดยการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน (วันหยุดและวันปกติ) 

พบว่า นิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนมีการบริโภคพลังงานเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1318.214±836.38 กิโลแคลอร่ี โดยพลังงาน

ดังกล่าวได้รับจากคาร์โบโฮเดรต โปรตีน และไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ของพลังงาน

ท้ังหมด ตามล าดับ นิสิตอ้วนท่ีได้รับพลังงานจากโปรตีนมากกว่าร้อยละ 20 มีจ านวนร้อยละ 60 และได้รับพลังงาน

จากไขมันมากกวา่รอ้ยละ 35 เท่ากับร้อยละ 40 นอกจากนี้พบว่า นิสิตท้ังหมดได้รับแคลเซียม และเส้นใยอาหารน้อย

กว่าปริมาณท่ีแนะน าท้ังหมด ส าหรับโซเดียมนั้น นิสิตส่วนใหญ่ได้รับน้อยกว่า 2400 มิลลิกรัมต่อวัน และร้อยละ 60 

ของนิสติอ้วนได้รับน้ าตาลในปริมาณมากกว่าค าแนะน า คือ 24 มลิลกิรัมตอ่วัน ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

รายการ (ค่าปกติ) ชาย(n=4) หญงิ(n=46) 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

ปริมาณเนื้อเยื่อไขมัน (%) Mean±SD 26.15±3.11 39.96±3.13 

เนื้อเยื่อไขมันต่ า 0(0) 0(0) 

เนื้อเยื่อไขมันปกติ (M 10-20%, F 20-30%) 0(0) 1(2) 

เนื้อเยื่อไขมันสูง (M 20-25%, F 30-35%) 1(25) 25(54) 

เนื้อเยื่อไขมันสูงมาก (M≥25%, F≥35%) 3 (75) 20(44) 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ (%) Mean±SD 31.8±1.22 24.65±2.71 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อต่ า (F24.3%, M33.3%) 4(100) 19(41) 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อปกติ (F24.3 - 30.3%, M 33.3-39.3%) 0(0) 26(57) 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อสูง (F39.4-44.0%, M 39.4-44.0%) 0(0) 1(2) 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อสูงมาก (F24.3 - 30.3%, M ≥44.1%) 0(0) 0(0) 

ไขมันในช่องท้อง Visceral fat level (%) Mean±SD 10.62±1.88 9.16±4.30 

ค่าปกต ิ(0.5-9.5)       2(50) 36(78.3) 

ไขมันในช่องท้องสูง (10.0-14.5)                                   2(50) 7(15.2) 

ไขมันในช่องท้องสูงมาก ( 15.0-30.3)                        0(0) 3(6.5) 
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 โปรตนี      คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของสารอาหารท่ีได้รับจากอาหารบริโภคของนิสติโรคอว้น 

สารอาหาร Mean±SD* 

พลังงานท่ีได้รับจากอาหาร (kcal/day) 

คารโ์บไฮเดรต (%total energy/day) 

โปรตนี  (%total energy/day) 

ไขมัน (%total energy/day) 

แคลเซียม (mg/day) 

ธาตุเหล็ก (mg/day) 

โซเดยีม Na (mg/day) 

เส้นใยอาหาร (g/day) 

น้ าตาล (g/day) 

1318.214±836.38 

45.62±9.86 

22.12±5.6 

32.2±9.74 

46.9±56.6 

4.60±4.75 

1381.67±909.88 

9.19±8.99 

27.48±32.8 

    *ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การได้รับสารอาหารท่ีให้พลังงานของนิสติท่ีเป็นโรคอ้วน 

20 คน (40%) 

30 คน (60%) 40 คน (80%) 

4 คน (8%) 20 คน 

(40%) 

20 คน 

(40%) 

10 คน (20%) 

6 คน 

(12%) 
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ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนคน (ร้อยละ) ที่ได้รับสารอาหารบริโภคตามค่าปกติ 

หมายเหตุ:  สารอาหารให้พลังงาน 1) เกณฑ์การบรโิภคไขมันต่ ากว่าปกติ ระดับปกติ และสูงกว่าปกติเท่ากบัร้อยละ <15 15-20 และ 

>20% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ตามล าดับ 2) เกณฑ์การบรโิภคคาร์โบไฮเดรตต่ ากว่าปกติ ระดับปกติ และสงูกว่าปกติเท่ากบัรอ้ยละ 

<50 50-60 และ >60% ของพลงังานทั้งหมดต่อวัน ตามล าดับ 3) เกณฑ์การบรโิภคไขมันต่ ากว่าปกติ ระดับปกติ และสงูกว่าปกติเท่ากับ

ร้อยละ <30 30-35 และ >35% ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ตามล าดับ วติามนิและแร่ธาตุ 1) เกณฑ์การได้รับแคลเซียมต่ ากว่าปกตแิละ

ระดับปกติ เท่ากับ <800 และ ≥800 มิลลิกรัมต่อวัน ตามล าดับ 2) เกณฑ์การได้รับธาตุเหล็กต่ ากว่าปกติและระดับปกติ เทา่กับ ชาย<10.4, 

หญิง<24.7 และ ชาย≥10.4, หญิง≥24.7 มิลลิกรัมต่อวัน ตามล าดับ 3) เกณฑ์การได้รับโซเดียมระดับปกตแิละสงูกว่าปกติ เทา่กับ ≤2400 

และ >2400 มิลลิกรัมต่อวัน ตามล าดบั 4) เกณฑ์การได้รับเส้นใยอาหารต่ ากว่าปกตแิละระดับปกติ เท่ากับ <25 และ ≥25 กรัมต่อวัน 

ตามล าดับ 5) เกณฑ์การบรโิภคน้ าตาลระดับปกติและสูงกว่าปกติ เท่ากบั ≤24 และ >24 กรัมต่อวัน ตามล าดับ  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาภาวะโภชนาการของนิสิตหลักสูตรโภชนาการท้ังสองหลักสูตร ชั้นปีท่ี 1-4 อายุ 18-21 ปี  

พบนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนร้อยละ 60 (50 คน) จึงน ามาประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกายและ 

การวเิคราะห์ปริมาณไขมันกลา้มเนื้อ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา่ นสิิตท่ีเป็นโรคอ้วนมปีริมาณเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใน

ระดับสูงและสูงมากในเพศชายท้ังหมด (4 คน) และเพศหญิงร้อยละ 98 (45 คน) ซึ่งปริมาณไขมันส่วนใหญ่พบการ

สะสมมากบริเวณรอบเอว โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเส้นรอบพุงในเพศหญิงท่ีสูงกว่าค่าปกติมากถึงร้อยละ 67.4 (31 คน) 

ขณะที่เพศชาย รอ้ยละ 50 (2 คน) แตเ่มื่อวิเคราะหป์ริมาณไขมันในช่องท้อง (visceral fat) กลับพบว่าท้ังเพศหญิงและ

เพศชายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 78.3 (36 คน) และร้อยละ 50 (2 คน) ตามล าดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 

กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เมื่อมีภาวะโรคอ้วนเกิดขึ้นจะมีการสะสมไขมัน

บริเวณใต้ผิวหนัง (somatic fat) ท่ัวร่างกายจ านวนมาก แต่ยังพบไขมันกระจายอยู่ในช่องท้องระดับปกติ เมื่ออายุ

เพิ่มขึ้นไขมันดังกล่าวจะมีการกระจายสู่อวัยวะภายในช่องท้องท าให้มีการสะสมไขมันในช่องท้องมาก ท าให้มีความ

เสี่ยงตอ่โรคเรือ้รังมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสามารถท านายได้จากอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกท่ี

พลในเพศหญิงท่ีสูงถึงร้อยละ 50 ของเพศหญิงท้ังหมด (23 คน) หากไมม่กีารลดน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอาจท าให้

เกิดโรค เบาหวาน ความดันโลหติสูง ไขมันในเลอืดสูงได้ในอนาคต (ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2554). 

0.00 0.00 0.00 

50 คน 
(100.0%) 

จ านวน (คน)  

30 คน 
(60.0%) 

20 คน 
(40.0%) 

50 คน 
(100.0%) 

50 คน 
(100.0%) 

30 คน 
(60.0%) 

20 คน 
(40.0%) 
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การศกึษาภาคตัดขวางของเกิดโรคอว้นในกลุ่มนักศกึษาระดับปริญญาตรี 398 คน จากมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

7 แห่งในจังหวัดเชยีงใหม่ (วรรณภา เล็กอุทัย, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, เนติ สุขสมบูรณ์, ยศ ตีระวัฒนานนท์, 2011)  พบนิสิต

ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอว้นร้อยละ 29 (115 คน) ของกลุ่มนักศกึษาระดับปริญญาตรี ซึ่งแตกตา่งจากการศกึษาท่ี

พบภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนมากถึงร้อยละ 64.7 (60 คน) ของนิสิตท้ังหมด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเดียวกันในการศึกษาภาวะโภชนาการในนิสิตพยาบาล ภาควิชา

พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (นพวรรณ เปียซื่อ, ดุษณี ทัศนาจันทธานี, สุมาลี กิตติภูมิ, 

และพรรณวด ีพุธวัฒนะ, 2009)  ท่ีพบนักศกึษามภีาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน ร้อยละ 6.1 และ 4.3 ตามล าดับ และ

ส่วนใหญ่มีสัดส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 99.6)  ส าหรับปริมาณไขมันในร่างกายของนิสิต

พยาบาลท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัดไขมันสะสมในร่างกายพบไขมันสะสมเฉลี่ย 23.4±5.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะท่ีใน

การศึกษาภาวะโภชนาการของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด และหลักสูตรโภชนาการและการก าหนด

อาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลับพบ ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน (ร้อยละ 64.7) 

สัดส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกสูง (ร้อยละ 50.0) และปริมาณไขมันในร่างกายในระดับสูง (ร้อยละ 98.0) มากกว่า

การศึกษาก่อนหนา้นีท้ั้งหมด  

 ส าหรับการได้รับพลังงานจากการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยมีร้อยละการกระจายพลังงาน  

คาร์โบโฮเดรต โปรตีน และไขมัน ร้อยละ 45.62±9.86 22.12±5.6 และ 32.2±9.74 ของพลังงานท้ังหมด โดยได้รับ

พลังงานจากโปรตีน มากกว่าร้อยละ 20 ของพลังงานท้ังหมด จ านวน 30 คน (ร้อยละ 60.0) และพลังงานจากไขมัน 

มากกวา่รอ้ยละ 35 ของพลังงานท้ังหมด จ านวน 20 คน (ร้อยละ 40.0) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าอาหารท่ีนิสิตบริโภค

ส่วนใหญ่อาจเป็นแหล่งอาหารท่ีมาจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีไขมันเป็นส่วนประกอบ หรือบริโภคอาหารท่ีผ่านกระบวนการ

ทอดท่ีมีการใชน้้ ามันอยูเ่ป็นประจ าจึงท าให้ปริมาณการบริโภคโปรตนีและไขมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ยังพบว่า 

ปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก และเส้นใยอาหารท่ีมาจากการบริโภคอาหารมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณท่ีแนะน าบริโภค 

ตอ่วันเป็นจ านวน 50 คน (ร้อยละ 100.0) 20 คน (ร้อยละ 40) และ 50 คน (ร้อยละ 100.0) ตามล าดับ ขณะท่ีงานวิจัย

ก่อนหนา้ที่ได้ท าการศกึษาภาวะโภชนาการและการได้รับพลังงานสารอาหารจากการบริโภคในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  (วิรดา อรรถเมธากุล, และพิศมัย  

อานัญจวณิชย์, 2558)  พบว่า สัดส่วนร้อยละของพลังงานท่ีได้รับจากสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

เท่ากับ 52 16 และ 31 ตามล าดับ และมีปริมาณการได้รับสารอาหารจากการบริโภคไม่เพียงพอตามค าแนะน าต่อวัน 

ได้แก่ โปรตนี ร้อยละ 36.3 เหล็ก ร้อยละ 93.1 และแคลเซียม ร้อยละ 83.3 นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาร้อยละ 80 

ได้รับคอเลสเตอรอลสูงจากการรับประทานอาหารประเภทกรุบกรอบ และของทอดสัปดาห์ละ 2 คร้ังขึ้นไป  

ซึ่งงานวิจัยนี้ยังไม่มีการส ารวจความถี่การบริโภคอาหารแต่ละประเภท จากข้อมูลผลการศึกษาในงานวิจัยคร้ัง นี้

สามารถใช้เป็นแนวทางการให้ค าปรึกษาการจัดการน้ าหนักและการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการให้แก่นิสิตหลักสูตร

โภชนาการและโภชนบ าบัดและนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร เพื่อให้นิสิตมีร่างกายท่ีแข็งแรงและ

เป็นตัวอยา่งการมสีุขภาพดีให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลท่ัวไปได้ยดึถือปฏบัิตติามบุคลากรทางการแพทย์ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การสอบถามอาหารบริโภค ควรมกีารสอบถามโดยใชแ้บบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารร่วมด้วย 

เพราะจะสามารถท าให้ชนดิอาหารและความถี่ของการบริโภคอาหารท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอว้น  

2. ควรเพิ่มการสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมการออกก าลังกาย หรือ 

การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อจะได้ทราบการใชพ้ลังงานในแตล่ะวันของผู้เข้าร่วมวจิัย 

3. ควรเพิ่มการสอบถามประวัติย้อนหลังของนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วน การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตั้งแต่อายุ 5 ขวบ

จนถึงปัจจุบัน และประวัตโิรคอว้นในครอบครัว  

แนวทางการท าวิจัยต่อไป 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะน ามาใช้ในการจัดการน้ าหนักของนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วน โดยมีการจัดรูปแบบการ

บริโภคอาหารและดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมในการลดน้ าหนักให้นิสติโรคอ้วนได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการส าหรับนักก าหนดอาหารจากสมาคมนักก าหนด

อาหารแห่งประเทศไทย และบริษัทฟูจิออยด์ ประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัดและหลักสูตรโภชนาการและการก าหนด

อาหารท่ีให้การสนับสนุนให้งานวิจัยลุล่วงด้วยดี 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใน

แรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาในผู้ประกอบการแผงลอย บริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

The factors related to signs and symptoms of the respiratory tract disease of 

informal work: the case study about the vendors around Huachiew 

Chalermprakiet University, Bang Phli District, Samut Prakan Province. 

ธนิษฐา ผดุงศักดิ์1 กัณณิกาญจน รัฐเมิน1 สุพัสตรา สเีฒ่า1 อุไรวรรณ นอ้ยจนิดา1 พัชรนิทร์  

ทิพนา1 อนงค์ลักษณ์ อ่วมอิ่ม1 และธัญพร เจเถื่อน1*                                                                                  

Thanidtha Phadungsak1, Kannigan Ratmoen1, Supastra Seethao1, Uraiwan Noyjinda1, Patcharin 

Thipana1, Anonglak Ouamaim1 and Thanyaporn Chathouan1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาใน

ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางพลี จั งหวัดสมุทรปราการ 

โดยใชก้ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 101 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าถึงและสะสม

ในถุงลมปอดได้ (Respirable dust) และแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคอื ปัจจัยดา้นบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน 

และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค ได้ค่าความ

เชื่อมั่น 𝜇 = 0.903 สถิติท่ีใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด รวมถึงสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ ไคว์ - สแควร์ ผลการวิจัยพบวา่ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ โรคประจ าตัวประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้  และ

ภาวะเครยีดมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

0.05 โดย p-value = 0.006, p-value = 0.009 และ p-value = 0.039 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการท างานได้แก่ 

อายุงาน และประวัตกิารท างานในอดีต มีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดย p-value = 0.013 และ p-value = 0.004 ตามล าดับ และการศึกษาปริมาณ

ฝุ่นจากการตรวจวัดฝุ่น Respirable dust จ านวน 4 จุด พบว่าปริมาณฝุ่น Respirable dust อยู่ในช่วง 0.10 – 2.50 

mg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

(สารเคม)ี พ.ศ. 2520 คือ (5 mg/m3) 

ค าส าคัญ: Respirable dust  อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ  แผงลอย 

 

                                                           
1 สาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1 Public health and environment, Huachiew Chalermprakiet University, Samut Prakarn Province 10540 

* Corresponding author e-mail: thanyaporn.che@gmail.com 
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Abstract  

 This study is the cross-section descriptive study which objective to study the factors related to signs 

and symptoms of the respiratory tract disease of informal workers: the case studied about the vendors around 

Huachiew Chalermprakiet University, Bang Phli District, Samut Prakan Province. The sample included 101 

people. The methods which is used for this study is Respirable dust and the questionnaire which consists of 3 

parts: personal factors, work factors, and the signs and symptoms of the respiratory tract disease factors. The 

test result of the reliability using Cronbach’s alpha shows that the reliability is 𝜇=0.903. The descriptive 

statistics are: frequency, percentage, mean, maximum, minimum, and also inferential statistics: Chi-square test. 

The result of this study showed personal factors which are the underlying disease, the allergy, and the stressed 

statistically significant relationship to the signs and symptoms of the respiratory tract disease at the reliability 

level as the 0.05, p-value = 0.006, p-value = 0.009, and p-value = 0.039 in that order. Work factors period 

of work and the work experiences statistically significant related to the signs and symptoms of the respiratory 

tract disease at the level of the reliability level as the 0.05, p-value = 0.013 and p-value = 0.004 in that order. 

The study of 4 points of the Respirable dust found in the ranged of 0.10 – 2.50 mg/m3 is less than the standard 

of the announce of the Ministry of Interior under the topic of the safety in work about the environment 

(Chemical), 2520 B.E., which is 5 mg/m3. 

Keywords: Respirable dust, sing and symptoms of the respiratory tract disease, vendors 

บทน า 

ปัญหาการจราจรหนาแนน่เป็นผลท าให้เกิดไอเสียจากรถยนต์ เขม่า ควันด า และฝุ่นละอองขนาดเล็กปล่อยสู่

อากาศ จากการจัดล าดับ 10 พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ พบว่า

จังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ฝุ่นละลองจะ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ฝุ่นละอองท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย คือ  

ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust) เป็นฝุ่นท่ีอันตรายต่อระบบทางเดิน

หายใจส่วนปลาย เนื่องจากมีขนาดเล็กและมองไม่เห็นจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของผู้ท่ีหายใจเอาฝุ่น

ละอองขนาดเล็กเหล่านี้เข้าไป (วีรนุช ปุยภิรมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) โดยจังหวัดสมุทรปราการ ต าบลบาง

เสาธง มปีริมาณฝุ่นอยู่ในอันดับท่ี 37 จาก 60 พื้นท่ีท่ัวประเทศท่ีเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด

ในผู้สูงอายุ และเด็ก (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, 2558) กลุ่มแรงงานนอกระบบประสบปัญหาในเร่ือง  

ฝุ่น ควัน กลิ่น ถึงร้อยละ 23.8 (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2559) จากสถิติพบว่ามีจ านวนแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

ถึง 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.7 และประกอบอาชีพอยู่ในภาคกลางร้อยละ 41.4 แรงงานนอกระบบได้ท างานใน

ภาคการค้าและการบริการมากกวา่ร้อยละ 34.0 และหนึ่งในนี้คอื อาชีพหาบเร่ – แผงลอยท่ีมีจ านวนมากถึง 48,368 แห่ง 

(กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข, 2557) ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่ - แผงลอย โดยจะปลูกสร้างเป็นร้านหรือแผงลอยเล็ก ๆ 

ขึน้บนทางเท้าหรือไหลท่างรมิถนนเพราะใชเ้งินลงทุนน้อยไม่ต้องเสียค่าเชา่รา้นไมต่อ้งเสียภาษีให้รัฐและประชาชนเองก็

นยิมมาซื้อของเพราะมีความสะดวกในการซื้อขายและสินค้าก็มีราคาถูกท าให้มีลูกค้าอุดหนุนมากขึ้นและเหตุผลทาง

เศรษฐกิจท่ีคา่ครองชีพเพิ่มสูงขึ้นท าให้มีจ านวนผู้คา้เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว (หาบเร่-แผงลอยในกรุงเทพมหานคร, 2555) 
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ซึ่งในพื้นท่ีหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้อยและซอยมัณฑนาเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยและมี

ผู้ประกอบการด าเนนิธุรกิจหลายกิจการ และหนึ่งในนั้นก็มีผู้ประกอบกิจการแผงลอยเป็นจ านวนมากรวมถึงต าแหน่ง

ท่ีต้ัง หรือด าเนนิกิจการเป็นพืน้ท่ีติดกับถนนท่ีมีการสัญจรของรถชนิดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและมีการจราจรหนาแน่น

ในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งเป็นบ่อเกิดของฝุ่นละอองท่ีท าให้ผู้ประกอบการแผงลอยมีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงโดยตรง  

มแีนวโนม้ท่ีจะเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ จากการส ารวจวันท่ี 7 กันยายน 2560 มีผู้ประกอบการ

แผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้อย ซอยมัณฑนาและถนนบางนา–ตราด 

ประมาณ 150 คน ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในแรงงานนอกระบบกรณีศึกษา  

ผู้ประกอบกจิการแผงลอย 

จากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังทางอาชีว อนามัย และเฝ้าระวังโรคจาก

การประกอบอาชพีต่อไป รวมถึงสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและอีกท้ังยังกระตุ้นให้ภาครัฐสนใจ

ในกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยในดา้นสุขภาพให้มากขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์พกพา   

2. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3. โปรแกรม Microsoft Office   

4. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable dust) 

5. เครื่องมือท่ีใชใ้นการปรับเทียบความถูกต้องด้วยวิธี Soap Bubble Meter กระดาษกระกรอง ตู้ดูดความชื้น 

เครื่องช่ังแบบดิจิตัล 

วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทราบความหมายของฝุ่นละอองแหล่งท่ีมาของฝุ่นละออง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การกระจายตัวของฝุ่นละอองผลกระทบของฝุ่นละออง วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองและวิธีการวิเคราะห์ กฎหมาย

เกี่ยวกับฝุ่นละออง อันตรายของฝุ่นละอองต่อร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ อาการแสดงของโรคระบบทางเดิน

หายใจท่ีบ่งชี้ว่าระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ลักษณะการท างานของผู้ประกอบการแผงลอย ทฤษฎีการป้องกันโรค

และผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซอยวัดศรีวารีน้อย 

ซอยมัณฑนาและถนนบางนา–ตราด วันท่ี 7 กันยายน 2560 ประมาณ 150 คน 

 3. ก าหนดต าแหนง่ตรวจวัดฝุ่นละออง ปรับเทียบความถูกต้องอัตราการไหลของอากาศ และชั่งกระดาษกระ

กรอง ดูดความชื้น 

 4. สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยด้านบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม

ด้านปัจจัยดา้นการท างาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึน้ไปท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) จากการพจิารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน และความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้มาและปรับปรุงแก้ไข แลว้ไปขอจรยิธรรมในการวจิัยและพทัิกษ์
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สิทธิกลุ่มวิจัย เมื่อได้รับหนังสือรับรอง จึงท าการทดสอบ (Try-out) จ านวน 30 ชุดกับกลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอยา่ง 

 5. ขอหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ยื่นหนังสือ  

ขออนุญาตเก็บตัวอย่างต่อทุกผู้ประกอบการก่อนท าการสอบถามข้อมูลและตั้งเคร่ืองตรวจวัด ชี้แจงวัตถุประสงค์ใน

การวจิัย รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 6. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

 7. กระดาษกรองเข้าโถดูดความชื้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงและน าไปชั่งน้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง 

ค านวณหาปริมาณความเขม้ขน้ 

 8. รวบรวมผลตรวจและแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ 

มาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะท่ัวไปของประชากรและค่าคะแนนจากแบบสอบถาม ได้แก่ 

จ านวน (Number) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และ ค่าต่ าสุด (Minimum) สถิติเชิงอนุมาน 

ไคว์ – สแควร์ (Chi-Square) ใชใ้นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการท างานรวมถึง

ปัจจัยในการตรวจวัดฝุ่นท่ีเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มตัวอย่าง

แรงงานนอกระบบ 

ผลการศึกษา 

 ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable dust) จ านวน 4 จุด 

พบว่าจุดท่ี 1 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 2.50 mg/m3 จุดท่ี 2 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 0.26 mg/m3 จุดท่ี 3 มีปริมาณฝุ่น 

เท่ากับ 0.10 mg/m3 จุดท่ี 4 มีปริมาณฝุ่น เท่ากับ 0.13 mg/m3 มาตรฐานปริมาณฝุ่น (Respirable dust) คือ 5.00 

mg/m3 ผลการประเมินผ่านทุกจุด ดัังแสดงในภาพท่ี 1 
 

             
  

               ภาพที่ 1  แสดงผลการตรวจฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable dust) 
 

ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยครอบคลุมระยะทาง  

1 กิโลเมตร จ านวน 101 คน เป็นเพศหญิง 71 คน (ร้อยละ 70.30) และเพศชาย จ านวน 30 คน (ร้อยละ 29.70)  

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี จ านวน 33 คน (ร้อยละ 32.70) มีน้ าหนักระหว่าง 60 – 69 กิโลกรัม จ านวน 30 คน 

(ร้อยละ 29.70) ส่วนสูง 155 – 159 เซนติเมตร จ านวน 32 คน (ร้อยละ 31.70) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 41 คน (ร้อยละ 40.60) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 53 คน (ร้อยละ 

mg/m
3
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52.50) รวมถึงไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 73 คน (ร้อยละ 72.30) โรคประจ าตัว จ านวน 28 คน (ร้อยละ 27.7) โดยมี

โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด จ านวน 12 คน (ร้อยละ 11.9) รองลงมาคือโรคหอบหืด จ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.8)  

ไมม่ปีระวัตเิคยเป็นโรคภูมแิพ ้จ านวน 85 คน (ร้อยละ 84.20) และประวัติการเจ็บป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนใน

ครอบครัว ส่วนมากไม่มีการเจ็บป่วย จ านวน 72 คน (ร้อยละ 71.30) และกลุ่มตัวอย่างเป็นหวัดคร้ังสุดท้าย มากกว่า 

6 เดอืน มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 40.60) ในปัจจุบันมีกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สูบบุหร่ีจ านวน 90 คน (ร้อยละ 89.10) แต่ใน

ส่วนกลุ่มท่ีมีการสูบบุหร่ีจะสูบใน จ านวน 6 – 10 มวนต่อวัน (ร้อยละ 5.90) ส่วนคนในครอบครัวท่ี 

ไม่สูบบุหร่ี มีจ านวน 67 คน (ร้อยละ 66.30) และท่ีไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 69 คน (ร้อยละ 68.30) กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมากไม่ออกก าลังกายจ านวน 48 คน (ร้อยละ 47.50) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนและภาวะเครียด 

จ านวน 67 คน,73 คน ตามล าดับ (ร้อยละ 66.30 และ 72.30 ตามล าดับ แต่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีเลี้ยงสัตว์ไว้ท่ีบ้าน

จ านวน 42 คน (ร้อยละ 41.60) เลีย้งสุนัข จ านวน 27 คน (ร้อยละ 26.70) และแมว จ านวน 13 คน (ร้อยละ 12.90)  

ผู้ประกอบแผงลอยส่วนมากประกอบอาชีพมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 35 คน (ร้อยละ 34.70) รองลงมา

เป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 33 คน (ร้อยละ 32.70) ประเภทการขายอาหารปรุงส าเร็จ จ านวน 46 คน (ร้อยละ 

45.50) ขายเป็นเวลา 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 43 คน (ร้อยละ 42.60) และขายเป็นประจ าทุกวันต่อสัปดาห์ 

จ านวน 72 คน (ร้อยละ 71.30) ในแต่ละวันมีเวลาพักขณะขายของเป็นเวลา 10 – 30 นาทีต่อวัน จ านวน 42 คน  

(ร้อยละ 41.60) ขณะขายของไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากฝุ่น จ านวน 63 คน (ร้อยละ 

62.40) แตถ่้ามีการสวมใส่จะมีการใส่หน้ากากอนามัยมากท่ีสุด จ านวน 32 คน (ร้อยละ 31.60) และลักษณะร้านไม่มี

ระบบระบายอากาศ มากที่สุด จ านวน 60 ร้าน (ร้อยละ 59.40) ส่วนในร้านท่ีมีระบบระบายอากาศจะพบใชพ้ัดลมมาก

ท่ีสุด จ านวน 35 ร้าน (ร้อยละ 34.70) และระยะห่างส่วนใหญ่ระหว่างร้านจากถนนห่างน้อยกว่า 1 เมตร จ านวน 55 คน 

(ร้อยละ 54.50) ท่าทางท่ีท าขณะขายของมากท่ีสุดคือ ท่ายืน จ านวน 58 คน (ร้อยละ 57.40) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเอกชนก่อนมาท าอาชพีค้าขายมากถึง จ านวน 46 คน (ร้อยละ 45.50)  

ผู้ประกอบแผงลอยมีอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ระดับอาการเล็กน้อยจ านวน 86 คน 

(ร้อยละ 85.15) รองลงมาระดับอาการปานกลาง จ านวน 12 คน (ร้อยละ 11.88)  และระดับอาการรุนแรง จ านวน  

3 คน (ร้อยละ 2.97) ดังแสดงดังภาพท่ี 2 
 

                           
 

  ภาพที่ 2 แสดงอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
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มีอาการคัดจมูกทุกวันตลอดท้ังเดือน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 9.90)  มีอาการนอนราบแล้วหายใจไม่ได้

มากกวา่ 1 สัปดาห์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.00) มอีาการคัดจมูกและเสมหะมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 17 คน

เท่ากัน (ร้อยละ 16.80) มีเสมหะ  ไอแห้งและไอมีเสมหะ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 39.60 )

และจ านวน 32 คนเท่ากัน (ร้อยละ 31.70) ตามล าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การตรวจวัดปริมาณฝุ่น Respirable dust จ านวน 4 จุด พบว่าปริมาณฝุ่น Respirable dust อยู่ในช่วง 0.10 – 

2.50 mg/m3 ซึ่งไมเ่กินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับแวดล้อม 

(สารเคม)ี พ.ศ. 2520 (5.00  mg/m3) ท้ังน้ีเนื่องจากบริเวณท่ีผู้ประกอบการแผงลอยขายของเป็นบริเวณเปิดโล่ง  จึงมี

โอกาสท่ีกระแสลมจะพัดฝุ่นฟุ้งกระจายออกจากบริเวณท่ีขายของได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พลวัฒน ์ 

เกื้อธรรมคุณ และ วรางคณา วิเศษมณี ลี (2557) ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM10) 5 โรงพักสินค้า มีค่าไม่เกินมาตรฐาน (5.00  mg/m3) กระทรวงมหาดไทยฯ เนื่องจากมีการท าความ

สะอาดเป็นประจ าทุกวัน และประตูโรงพักสินค้าเปิดไว้ตลอดเวลาการท างานอากาศถา่ยเทสะดวก รวมท้ังประกอบกับ

ชว่งท่ีท าการศกึษาเป็นช่วงฤดูฝน การฟุง้กระจายจะน้อยกว่าฤดูอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตระวรรณ หาญกิจรุ่ง 

(2556) อทิธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวทิยาและการจราจรตอ่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของพื้นท่ีริม

ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณน้ าฝนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยน้ าฝนช่วยลด

การฟุง้กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากผิวถนนท าให้ปริมาณฝุ่นละอองในช่วงฤดูฝนมีคา่ลดลง 

 เพศไมม่คีวามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ท้ังนี้เพราะเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสท่ี

จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเท่ากันและในกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศกึษามอีาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน

ระดับท่ีเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตพิร สงเคราะห ์(2558) ศกึษาความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

อาการระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดใน คนงานผลิตกระเป๋าใน อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและผลการตรวจ

สมรรถภาพปอด เนือ่งจากในเพศหญิงเมื่ออายุ 60 ปีจะมีความจุปอดท้ังหมดขณะหายใจเข้าลดลง ส่วนในเพศชายจะ

ไมม่กีารเปลี่ยนแปลง 

โรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

(P-value < 0.05) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโรคประจ าตัว 28 คน (ร้อยละ 27.70) อาทิ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 11.90) 

และโรคหอบหืด (ร้อยละ 5.80) ซึ่งเป็นโรคท่ีเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและเป็นโรคท่ีเกิดจากพันธุกรรม  

ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ พวงทอง ไกลพิบูล (2555) เร่ืองโรคของปอด โดยได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิด

โรคความดันเลอืดในปอดสูงและโรคภูมแิพ ้ได้แก่ พันธุกรรม โดยพบวา่คนในครอบครัวท่ีเป็นโรคนี้จะมีโอกาสเกิดโรค

นี้ได้มากกว่าคนท่ัวไป 

ความเครียดมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

(P-value < 0.05) ท้ังนี้เพราะความเครียดส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้เกิดความดันโลหิตสูงและหืดหอบ  

ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (2548) เร่ืองสุขภาพหน้ารู้ ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล แสดงให้เห็นว่ามคีวามเชื่อมโยงระหว่างความเครยีดและวิตกกังวลกับโรคหอบหืด และผู้ท่ี

เป็นโรคหอบหืดก็มีแนวโน้มท่ีจะพบกับอาการหวาดผวาได้อีกด้วย ซึ่งในการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงของ

ความเครยีดท่ีเรือ้รังและโรคหอบหดืมผีลกระทบอยู่ในอัตราส่วนท่ีสมดุลกัน นอกจากนี้ ยังท าให้การท างานของระบบ
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ทางเดินหายใจอ่อนแอลงด้วย และสอดคล้องกับบทความของ นันทิดา ทวิชาชาติ (2540) เร่ืองความเครียด ได้กล่าว 

ไวว้า่ ความเครยีดมีผลท าให้ การหล่ังฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไป ระบบภูมิคุม้กันลดประสิทธิภาพลง เช่น ติดเชื้อได้

ง่ายขึน้โอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นกระตุน้โรคทางกาย เชน่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคหอบหดื  

 ประวัตกิารเป็นโรคภูมแิพม้คีวามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว้ (P-value > 0.05) ท้ังนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเป็นโรคภูมิแพ้มักจะมีอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน

หายใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร สงเคราะห์ (2558) ศึกษาความชุกและปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับอาการ

ระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดใน คนงานผลิตกระเป๋าใน อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา่ประวัตโิรคระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซึ่งการเจ็บป่วยของ ทางเดินหายใจในอดีตท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบ

ทางเดินหายใจในปัจจุบันคอืโรคภูมแิพ ้ 

 อายุงานมีความสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (P-value < 

0.05) ท้ังนีจ้ากการศกึษาในกลุ่มตัวอยา่งมีค่าเฉลี่ยของอายุงานอยูท่ี่ 8 ปี จึงได้รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดอาการ

แสดงโรคระบบทางเดินหายใจมาเป็นเวลานานและมีโอกาสท่ีจะเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตธีรา เคร่ืองนันตา (2548) ศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน

อันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ผลการศึกษาพบว่าคนงานโรงงานเย็บผ้าท่ีมีอายุ

งานมากกว่า 2 ปีมคีวามผิดปกติของสมรรถภาพปอดมากกวา่คนงานท่ีมีอายุงานนอ้ย และสอดคล้องกับบทความของ 

พวงทอง ไกลพิบูล (2555) เร่ืองโรคทางเดินหายใจได้กล่าวไว้ว่า โรคทางเดินหายใจมีระยะการสะสมในการเกิดโรค 

พชิัย ศิริสุโขดม (2557) ประเมินความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ามีผู้ปฏิบัติงานบางรายมีอาการเกี่ยวระบทางเดิน

หายใจ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผู้ปฏบัิตงิานท่ีท างานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในร่างกาย 

การใส่อุปกรณป้์องกันไม่มคีวามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว้ (P-value > 0.05)  ท้ังนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างท่ีใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นส่วนใหญ่ ใช้อุปกรณ์ท่ีไม่ได้

มาตรฐานและไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสมร กมลเพ็ชร (2529)  

ศึกษาปัจจัยปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างการใชอุ้ปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการเกิดโรคหดืจากการท างาน 

 ประวัตกิารท างานในอดีตมคีวามสัมพันธ์ต่ออาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว้ (P-value < 0.05) ท้ังนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างท่ีในอดีตท างานรับจ้างท่ัวไป อาทิ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว และ

พอ่บ้านแม่บ้าน มลีักษณะงานท่ีสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงสะสมมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร อย่างเชน่ เกษตรกรท่ีได้รับ

การสัมผัสฝุ่นและไอระเหยจากสารเคมีท าให้เกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทความ

ของ สมเกียรต ิวงษทิ์ม (2542) เร่ืองต าราโรคปอด 1 โรคปอดจากสิ่งแวดล้อมได้กล่าวไว้ว่า โรคหรือพยาธิสภาพของ

ระบบการหายใจซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศแวดล้อมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่ หรือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมท่ีต้องมกีารใช้สารเคมี และสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพษิ 

ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีท าให้เกิด

อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ประกอบการแผงลอยควรจะมีการตรวจสุขภาพและออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กัน และควรมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นอยู่ตลอดเวลา ติดตามตรวจ
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ปริมาณฝุ่น Respirable dust และผลกระทบตอ่สุขภาพอย่างตอ่เนื่องเพื่อน าข้อมูลมาใชใ้นการควบคุมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาจากฝุ่น Respirable dust รวมถึงการน าไปใชก้ าหนดแนวทางในการวางมาตรการป้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบผู้ประกอบการแผงลอยในแตล่ะพื้นท่ีเพื่อดูความแตกต่างของอาการแสดงการเกิด

โรคระบบทางเดินหายใจ  

2. ควรท าการเก็บตัวอยา่งในทุกชว่งของฤดูตา่ง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณฝุ่นตามสภาพความเป็นจริง และน าผลท่ี

ได้ไปท าการเปรียบเทียบกันในแต่ละฤดู 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ท่ีให้ความเอื้อเฟื้อสถานท่ีเก็บข้อมูล ท้ังยังให้

ความชว่ยเหลอืในการเก็บขอ้มูล ให้ค าแนะน าตลอดจนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
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ผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลอืด ในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลอืดสมอง 

Effects of Mentor Nursing System on Nursing Competencies for Taking Care 

of Stroke Patients Receiving Thrombolytic Agent at Stroke unit  

สว่างจิตต ์จันทร1* สายพิน กัลชาญพิเศษ1 และกาญจนา เครือราช1 

Sawangjit Jantorn1*, Saipin kulachanpises1 and Kanchana Kruearach1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยง

ต่อสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือด ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอด  

เลือดสมอง กลุ่มประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน  28 คน 

เครื่องมือท่ีใชไ้ด้แก่ แบบบันทึกข้อมูลสว่นบุคคล แบบสอบถามความรูเ้ร่ืองการให้ยาละลายลิ่มเลือด และแบบประเมิน

ทักษะการปฏบัิตกิารให้ยาละลายลิ่มเลอืด เก็บขอ้มูลตัง้แต่มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

ความถี่ รอ้ยละ และ t - test  ผลการวจิัย พบวา่  ภายหลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉลี่ย

สมรรถนะด้านความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือดสูงกว่าก่อนได้รับการ

พยาบาลระบบพี่เลีย้งอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ p < .001 

ค าส าคัญ: การพยาบาลระบบพี่เลีย้ง  สมรรถนะการพยาบาล  โรคหลอดเลอืดสมอง 

Abstract  

 This quasi - experimental research was designed to study effects of mentor nursing system on nursing 

competencies for taking care of stroke patients receiving thrombolytic agent at stroke unit. The population was 

28 nurses working in the stroke unit. Research tools were personal record Knowledge of taking thrombolytic 

agent questionnaire and practical skills for taking care of stroke patients receiving thrombolytic agent 

questionnaire. Data were collected from January to December 2016.  Data analyzed using descriptive statistic 

and t - test. The research found that after receiving mentor nursing system, the mean score of knowledge and 

practical skill was significantly better than before, at p < .001 level 

Keywords:  Mentor Nursing System, Nursing Competencies, Stroke 
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บทน า 

หลอดเลอืดสมองเป็นโรคท่ีมีอัตราตายสูงอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น

เร่ือย ๆ [1] นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ (disability adjusted lift 

year) ท่ีส าคัญ โดยผู้ป่วยท่ีรอดชีวิตมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ [2] นับเป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นภาวะ

เร่งด่วนท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจรในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีการ

พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา โดยเฉพาะในระยะเฉียบพลัน  เพื่อลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่ายลดภาวะแทรกซ้อนของ

การเกิดโรค และลดความพิการของผู้ป่วย  

จากการศกึษาพบวา่ การรักษาโดยการให้ยะละลายลิ่มเลือด (thrombolytic agent) แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองในระยะเฉียบพลันหลังมีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ร้อยละ 30-50 ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหลังได้รับยาใน  

24 ชั่วโมงแรก และมีอาการเกือบปกติภายใน 3 เดือน ประมาณร้อยละ 20-30 โดยมีความพิการหลงเหลืออยู ่ 

แต่อย่างไรก็ตามอาจมีภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น ได้แก่ ภาวะเลือดออกในสมองร้อยละ 6.4 และอาจเสียชีวิตได้

ร้อยละ 1 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ได้แก่ เลอืดออกตามสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย [3] 

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ได้ด าเนินโครงการในการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามนโยบายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2553 จากสถิติผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560  

ท่ีผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเข้ามารับการรักษาจ านวน 1,275, 1,511 และ 1,637

ตามล าดับ [4]  จากจ านวนผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น พบว่าจ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดยัง

ค่อนข้างต่ า ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาได้ทันเวลาและสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ 5.8, 8.4 และ 7.76 

ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายท่ีต้องกลับเข้ามารับการรักษาซ้ าจากภาวะแทรกซ้อนต่ าง ๆ เช่น  

ปอดอักเสบ ติดเชื้อ แผลกดทับ ข้อตดิแข็ง   

ดังนัน้การสร้างมาตรฐานท่ีสูงขึ้นในการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉียบพลัน สามารถลด

อัตราตาย ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว ลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิด

โรค ลดความพิการของผู้ป่วย และลดภาระของสังคม การจัดพื้นท่ีเฉพาะในการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอด 

เลอืดสมอง โดยทีมสหวชิาชีพ สาขาท่ีมีความช านาญ และในพื้นท่ีท่ีก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง (Stroke unit) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะและมีการดูแลรักษาโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง  

เป็นกลวธีิส าคัญท่ีสามารถเพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม

ได้ดีท่ีสุด [5] จากนโยบายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้ารับบริการทางสุขภาพอย่าง

ท่ัวถึงเท่าเทียมกันดว้ยคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้ก าหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลระดับ A จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ร้อยละ 100 [6-7] ดังนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จึงได้เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้นในวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2558 จ านวน 8 เตยีง และจัดบริการให้ยาละลายลิ่มเลอืด  

การให้ยาละลายลิ่มเลือดสามารถให้ได้ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน  4.5 ชั่วโมง

และตอ้งไปให้ยาละลายลิ่มเลอืดท่ีแผนกห้องฉุกเฉิน โดยพยาบาลเวรตอ้งพลัดเปลี่ยนกันออกไป พยาบาลท่ีปฏิบัติงาน

ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 75 เป็นพยาบาลใหม่ (novice staff-nurses) มักพบปัญหาด้านการขาด

ประสบการณ์ในการท างานทางคลินิก การปรับตัว และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากการสอบถามการปฏิบัติการ

ให้ยาละลายลิ่มเลอืด พบวา่พยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้สกึขาดความมั่นใจในการไปให้ยาท่ีแผนกห้องฉุกเฉิน กลัวการ
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ค านวณยาผิดขนาด  ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาวะความยากล าบากในการปรับตัวท่ีแสดงออกในพฤติกรรม

ของการมีทัศนคติไม่ดี มีความกลัว ความวิตกกังวล และเกิดความเครียดในการท างาน [8-11] ถ้าหากว่าพยาบาลท่ี

ขาดประสบการณ์ ถูกปล่อยปะละเลยให้เผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้โดยล าพังและไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

ซึ่งผลตามมาท าให้มีการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด การดูแลผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพ [12] จะส่งผลกระทบต่อองค์กร คือ 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานลดลงแต่เพิ่มค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล และการต้องหาบุคลากร

ใหมม่าทดแทน และยังอาจส่งผลตอ่ผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน [13] เป็นต้น   

ส าหรับการปฐมนิเทศและการสอนงานให้แก่พยาบาลส าเร็จใหม่ มีรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกันหลาย

รูปแบบ ท่ีพบบ่อย ได้แก่ 1) Coaching คือ ผู้สอนงาน หรือผู้ท างานร่วมกับพนักงานโดยชี้แนะให้ท างานตามเป้าหมาย

หรือให้เกินเป้าหมายขององค์กร 2) Preceptoring คือการสอนงานของพยาบาลประจ าการท่ีมีประสบการณ์แก่

นักศกึษาพยาบาลหรือพยาบาลจบใหม ่โดยมุ่งเน้นทักษะการท างาน ในเวลาจ ากัด  และ 3) Mentoring หมายถึง การ

พยาบาลระบบพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์มากกว่าให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 

เพื่อช่วยให้มกีารปฏบัิตกิารทางวิชาชีพท่ีดขีึน้ มีความเจรญิก้าวหนา้ในอาชพี โดยไม่มีการก าหนดเวลาสิน้สุด [14] 

การพยาบาลระบบพี่เลีย้ง (mentoring) จึงเป็นระบบท่ียอมรับและนิยมน ามาใช้ในการปฐมนิเทศและการสอน

งานให้แก่พยาบาลส าเร็จใหม ่กันอยา่งกว้างขวางท่ัวโลก [15]  รวมท้ังในประเทศไทยเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการพยาบาล โดยท่ีเป็นความรับผิดชอบของพยาบาลประจ าการท่ี

มีประสบการณ์ (experienced staff-nurses) [9,16] การเป็นพี่เลี้ยงทางการพยาบาลเปรียบเสมือนหัวใจในการเพิ่ม

สมรรถนะทางการพยาบาลและการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ เพื่อการสืบสานความเป็นเอกลักษณ์และความมี

ประสิทธิภาพ พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะของการเป็นผู้สรรค์สร้างความเป็นวิชาชีพ (professional grooming)  

มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลมาก เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเชื่อว่าท าให้เกิดการ

เรียนรู้มากที่สุด และได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีสูงกว่าวิธีอื่น เนื่องจากเป็นการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มกีารให้เวลาตามความแตกต่างของผู้เรียนจึงท าให้การสอนมคีุณภาพดขีึน้ [17]  

ดังนัน้การพยาบาลระบบพี่เลีย้งจึงมปีระโยชนต์อ่พยาบาลใหม่และพยาบาลพี่เลี้ยงท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติงานท้ังส่วนบุคคลและวิชาชีพพยาบาล  ความพึงพอใจในการท างาน การปรับตัว คุณภาพการบริการงาน

พยาบาล คุณภาพบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด ตาม

มาตรฐาน ส่งผลตอ่ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือด เพิ่มคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอัตราการเข้าถึงบริการ มคีวามพงึพอใจ สามารถลดอัตราตาย ลดความพิการของผู้ป่วยและภาระ

ของสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลของการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงต่อสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ี

ได้รับยาละลายลิ่มเลอืด ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลอืดสมอง  
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วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง จ านวน 28 คน  

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 

 พยาบาลวชิาชีพ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

หลักสูตร 4 เดือน  จ านวน 28 คน ท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและยินยอมเข้าร่วมวิจัย ในเดือน 

มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

 1. ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ประกอบด้วย การให้

ความรู้ เร่ือง ข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด การบริหารยาละลายลิ่มเลือด 

และการดูแลขณะและหลังให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นคู่มือ โดยน าไป

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชงิเนื้อหา = .86 

 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ 

    1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ เพศ 

ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

    2) แบบสอบถามความรูเ้ร่ืองการให้ยาละลายลิ่มเลอืดประกอบด้วย ความรู้เรื่องข้อบ่งชี้ในการให้

ยาละลายลิ่มเลอืด  ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลอืด การบริหารยาละลายลิ่มเลือด  และการดูแลขณะและหลังให้

ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรก จ านวน 20 ข้อ ให้ตอบ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดา้นการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity)และน าไปทดลองใชก้ับพยาบาลวิชาชพีท่ีปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

โรงพยาบาลพัทลุง จ านวน 10 คน ได้คา่ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) = .71     

              3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด ประเมินโดยพยาบาลพี่เลี้ยงโดยใช้

แบบสังเกตทักษะการให้ยา เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการแทงเปิดเส้นเลอืดเพื่อเตรียมให้ยา การคัดเลือกผู้ป่วยท่ีจะ

ให้ยาละลายลิ่มเลือด เทคนิคการเตรียมและผสมยาละลายลิ่มเลือด การดูแลขณะและหลังให้ยาละลายลิ่มเลือด  

24 ชั่วโมงแรกจ านวน 10 ข้อค าถาม ให้ตอบ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง และไม่เคยปฏิบัติ  โดยน า ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา(Content validity) และน าไปหาความเชื่อมั่นของการสังเกต (interrater reliability)  ผู้ศึกษาน าไปทดลองใช้กับ

พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลอืด โรงพยาบาลพัทลุง จ านวน 10 

คน ได้คา่ความเชื่อม่ันของการสังเกต (Interrater reliability) = .958 

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการ Quasi-Experiment Study แบบ 1 กลุ่ม โดยวัดความรู้และทักษะการให้ยาละลายลิ่ม

เลอืดในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองของพยาบาลวชิาชีพ ก่อนและหลังการใชก้ารพยาบาลระบบพี่เลีย้ง ดังนี้ 

1. Pre – test  โดยใชแ้บบสอบถามความรูเ้ร่ืองการให้ยาละลายลิ่มเลอืดและแบบประเมินทักษะการฏิบัติการ

ให้ยาละลายลิ่มเลอืด ใช้เวลา 15 นาที (เดอืน พฤษภาคม 2559) 
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2. พยาบาลพี่เลี้ยงสอนให้ความรู้เร่ืองการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่พยาบาล

วิชาชีพ โดยรูปแบบการสอนแบบเชิงปฏิบัติการ แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 9 – 10 คน จนครบ 28 คน ใช้เวลา  

45 นาที (เดอืนพฤษภาคม – มถิุนายน 2559) 

3. พยาบาลพี่เลีย้งประกบคู่กับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 1-2 คน เพื่อฝึกปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด 2 

คร้ัง จนครบ 28 คน (เดอืนมถิุนายน– กันยายน 2559) โดยการฝึกคร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 พยาบาลพี่เลี้ยงเป็น ผู้ควบคุมให้

กลุ่มตัวอยา่งค านวณยา ผสมยา โดยเตรียมยา 10% แรกให้แพทย์เป็นผู้ฉีด และอีก 90% ท่ีเหลือ พยาบาลพี่เลี้ยงควบคุม

การให้สารละลายให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง  คร้ังท่ี 3 เป็นการประเมินการปฏิบัติ  โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เตรียมยา 

ค านวณยา และผสมยาให้แพทยฉ์ีด ก่อนให้ยาแพทยเ์ป็นผู้ให้ค าอธิบายแก่ผู้ปว่ยและญาต ิ ก่อนการตัดสินใจรับยา   

4. Post – test ความรู้เร่ืองการให้ยาละลายลิ่มเลือดและประเมินทักษะการปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือด 

ในการปฏบัิตกิารให้ยาละลายลิ่มเลอืด หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งเดอืนท่ี 3 และเดอืนท่ี 6 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ข้อมูลสว่นบุคคล วเิคราะห์ด้วยสถติพิรรณนาโดยใชค้วามถี่ รอ้ยละ   

 2. เปรียบเทียบความรู้ และทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลอืดกอ่นและหลังการใช้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยง

โดยใชส้ถิต ิt-test  

ผลการศึกษา 

 1. ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นเพศหญิงท้ังหมด อายุอยู่ในช่วง 25 – 29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 42.9 อายุเฉลี่ย 27.42 ปี  S.D.= 6.84  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 100 

ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพอยู่ในช่วง 1-5 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 53.6 ค่าเฉลี่ยประสบการณ์การ

ท างาน =5.08 ปี  S.D. = 6.80 ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1-2 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น           

ร้อยละ 78.6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏบัิตงิานในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง = 1.0 ปี  S.D. = .49 

 2. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่

เลี้ยง พบว่ามีสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p < .001 ดังแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกตา่งค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้การให้ยาละลายลิ่มเลอืด ก่อนได้รับการพยาบาลระบบ 

พี่เลีย้ง ภายหลังการได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งในเดอืนท่ี 3 และ เดอืนท่ี 6 โดยใชส้ถติ ิ t -  t e s t  

ความรู้การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
 

 
S.D.  t 

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง 13.67 3.03     9.28** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งเดอืนท่ี 3   18.14 1.04   

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง  13.67 3.03    11.02** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งเดอืนท่ี 6 19.96 0.18   

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งหลัง เดือนท่ี 3   18.14 1.04     8.83** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งหลัง เดือนท่ี 6 19.96 0.18   

** P< .001  
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จากตารางพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้การให้ยาละลายลิ่มเลือดในเดือนท่ี 6 สูงกว่า เดือนท่ี 3 และก่อน

ได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกตา่งค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือด ก่อนได้รับการพยาบาลระบบ 

พี่เลีย้ง ภายหลังการได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งในเดอืนท่ี 3 และ เดอืนท่ี 6 โดยใชส้ถิต ิt- test 

ทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลอืด  
 

S.D. t 

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง  12.67 6.26 5.44** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งเดอืนท่ี 3 18.07 1.27   

ก่อนได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง  12.67 6.26 6.31** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งเดอืนท่ี 6 19.6 0.68   

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งหลัง เดือนท่ี 3   18.07 1.27 10.91** 

หลังได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้งหลัง เดือนท่ี 6  19.6 0.68   

** P< .001 

จากตารางพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในเดือนท่ี 6 สูงกว่า เดือนท่ี 3 และก่อน

ได้รับการพยาบาลระบบพี่เลีย้ง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวจิัย พบวา่ การใช้ระบบการพยาบาลพี่เลีย้งช่วยให้พยาบาลมสีมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลอืด ดขีึน้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ อภิปรายผลได้ว่า ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นการ

สอนงานแบบตัวต่อตัว ระหว่างพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางคลินิก  

ท าหน้าท่ีในการสอนงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา เป็นแบบอย่าง อ านวยความสะดวก ชี้แนะให้แก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย

กว่า โดยการใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพส่วนบุคคล [15] และด าเนินการท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ การน าระบบพยาบาลพี่เลี้ยงมาใช้ในการพัฒนาพยาบาล จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ และยังช่วยลด

ความวิตกกังวล ความเครียด [10]  อีกท้ังยังท าให้บรรยากาศในการท างานร่วมกันมีความเข้าใจกัน ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สร้างผู้ช านาญในการปฏบัิตกิารพยาบาลและความพงึพอใจในงาน และระบบพยาบาลพี่

เลีย้งท าให้พยาบาลที่อยู่ในความดูแล รู้สกึอบอุน่ใจ สรา้งทัศนคตท่ีิดตีอ่วิชาชพี มีผลตอ่ความพึงพอใจในงาน ลดอัตรา

การโอนย้าย ลาออกจากงาน [14,18]  เมื่อวิเคราะห์ถงึภารกิจหลักของหอผู้ป่วย  พบวา่ ให้บริการทางด้านอายุรกรรม

แก่ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน หรือ แตกอย่างเฉียบพลัน ให้พ้นภาวะวิกฤตและรอดชีวิตอย่าง

ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีขอบเขตการให้บริการของหอผู้ป่วย คือ ต้องให้การดูแลท่ีมีปัญหาหลอดเลือด

สมองตีบ อุดตัน หรือแตกในระยะเฉียบพลันโดยการรักษาทางยา และมีระบบ Fast track ให้ยาละลายลิ่มเลือดใน

ผู้ป่วย Thrombosis จากหน่วยตรวจฉุกเฉินโดยผู้ป่วยจะต้องเร่ิมมอีาการจนถึงวินิจฉัยได้ ไมเ่กิน 3 – 4.5 ชั่วโมง  

จากการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า พยาบาลต้องมี

สมรรถนะเฉพาะด้านหรือมีความเชี่ยวชาญในโรคดังกล่าว ถึงจะเกิดผลลัพธ์ท่ีดีทางการพยาบาล [10]  ซึ่งหนึ่งใน

สมรรถนะหลัก นัน้คอื ด้านการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นบทบาทท่ีส าคัญของพยาบาล โดยใน
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ด้านนี้ บทบาทส าคัญ คือ การประเมินผู้ป่วยก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือด โดยพยาบาลต้องสามารถประเมินตั้งแต่

ผู้ป่วยมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล มีการประเมินตามเกณฑ์ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าร่วมกับ

แพทยผ์ู้ดูแลอย่างครบถ้วน ทุกระยะของการได้รับยา โดยพยาบาลจะต้องแสดงพฤติกรรมได้ดังนี้  1) สามารถอธิบาย

การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเหมาะสมได้  2) สามารถอภิปรายข้อบ่งใช้และ 

ข้อห้ามส าหรับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด กลไกการออกฤทธ์ิ และผลข้างเคียงของยาละลายลิ่มเลือด   

3) สามารถให้ยาละลายลิ่มเลอืดได้ถูกตอ้ง มกีารตดิตามดูแลและประเมิน ผู้ป่วยได้อยา่งครอบคลุมตามมาตรฐานแนว

ทางการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองท่ีได้รับยาละลายลิ่มเลอืด ดังน้ันระบบการพยาบาลพี่เลี้ยงจึงช่วยพัฒนาทักษะการพยาบาลได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ควรน ารูปแบบการพยาบาลพี่เลี้ยงไปใช้ส าหรับพยาบาลท่ีเข้ามาท างานใหม่ในหอผู้ป่วย โดยปรับปรุงให้มี

ความทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ บริบทของโรงพยาบาล และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางคลินิก / แนวปฏิบัติ

ทางการพยาบาลท่ีมีอยู ่

2. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรก าหนดนโยบายให้การพยาบาลระบบพี่เลี้ยงเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาสมรรถนะพยาบาลจบใหม่ / พยาบาลท่ีย้ายไปท างานในหน่วยงานใหม่ 
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การพัฒนาหุน่ยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ 

Development of Automatic Transportation Robot 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ น าเสนอการพัฒนาหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิเพื่อใชใ้นการขนส่งช้ินงานดว้ยการเคลื่อนท่ีตาม

เส้นทางไปยังช่องบรรจุชิ้นงานท่ีก าหนด โดยใช้หลักการท างานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน 

และไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงาน โดยการทดสอบการ

ท างานของหุน่ยนต์ขนส่งช้ินงานอัตโนมัต ิมี 3 การทดสอบ คือ 1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับ

ชิ้นงาน พบว่า โฟโต้ อิเล็กทริคเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นย าในระยะท่ี 0.1-29 เซนติเมตร  

2) การทดสอบไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงาน พบว่า ไฟเบอร์

ออพติคเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเส้นทางไปยังช่องบรรจุชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นย าในแนวแกน X ท่ีระยะ  

5 เซนติเมตร และแนวแกน Y ท่ีระยะ 5 เซนติเมตร 3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ หรือค่า 

PWM ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยก าหนดค่าสัญญาณ PWM สูงสุดในโปรแกรมไว้ท่ีค่า 255 พบว่า  

ค่าสัญญาณ PWM ท่ีวัดได้จากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ซึ่งคิดเป็น 

90% ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ขณะท่ีมอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจริง เมื่อท าการเปรียบเทียบความ

คลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ในโปรแกรมกับค่าสัญญาณท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  

มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.21% Duty Cycle  
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Abstract  

 This article presents the development of automatic transportation robot used to transport the workpieces 

by moving the path to the specified workpieces cavity. The principle of photoelectric sensor for workpieces 

detection and a fiber optic sensor for detecting movement paths to slots were used. The three tests were 

performed: 1) a photoelectric sensor for workpieces detection, that the photoelectric sensor can accurately detect 

the workpieces at 0.1 -29 cm. 2) a fiber optic sensors for detecting movement paths to the workpieces cavity 

found that the fiber optic sensor can accurately detect paths to the workpieces cavity in the X axis at a distance 

of 5 centimeters and Y axis at 5 centimeters. 3) A pulse width modulation signal or PWM signal from the 

microcontroller board, when setting the maximum PWM signal in the program to 255, the PWM value measured 

from the microcontroller board was 229. The maximum PWM value represented 90% of the maximum PWM 

value at a real cycle. When comparing the error between the maximum PWM signal value in the program and 

the output signal from the microcontroller board the tolerances is 0.21% duty cycle. 

Keywords: Robot, Transportation, Automatic 

บทน า 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสูงในการน ามาใช้พัฒนาประเทศในยุค “ไทยแลนด์ 

4.0” ซึ่งเป็นส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูก

จัดเรียง และขนส่งสนิค้าไปยังต าแหน่งท่ีต้องการอย่างมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในตลาดการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะ

การขนส่งสินค้าท่ีต้องการความแม่นย าสูง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นการน าเทคโนโลยีด้านระบบ

อัตโนมัติเข้ามาพัฒนาระบบการขนส่งในรูปแบบเดิมท่ีมักเกดิความผิดพลาดตา่ง ๆ เช่น การจัดเรียงสินค้า การขนย้าย

ชิ้นงาน เป็นต้น อีกท้ังเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติเป็นการช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี

อันตราย และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติให้มีการท างานตรงตามความต้องการนั้น

จะต้องมีการออกแบบ สร้าง และพัฒนาการท างานด้วยการเขียนโปรแกรมค าสั่งด้วยภาษาซีผ่านบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อน ามาใช้ในการควบคุม และสั่งการให้ท างานตามชุดค าสั่ง เงื่อนไข เพื่อให้ส่วนฮาร์ดแวร์

ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับรูปแบบของการขนส่งชิ้นงาน เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และพรอ้มใชง้านได้อย่างตอ่เนื่อง 

 หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นการจ าลองการท างานของหุ่นยนต์ขนาดเล็กให้ท าภารกิจเคลื่อนย้าย

สิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นท่ีบรรจุชิ้นงาน ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัตินี้จะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับชิ้นงาน และ

ตรวจจับเส้นเพื่อคน้หาเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังต าแหนง่ท่ีก าหนด ซึ่งเป็นช่องบรรจุชิ้นงาน โดยการจ าลองรูปแบบ

สนามในการท าภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการควบคุมในการเคลื่อนย้าย และในการ

จัดเรียงสิ่งของในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อลดปัญหาการจัดส่ง และการจัดเรียงชิ้นงานตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่ง และเก็บชิ้นงานท่ีต้องการความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง ช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของ

ผู้ปฏบัิตงิาน และสามารถช่วยลดมลภาวะในอากาศได้ เนื่องจากใช้ระบบการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ

ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ท่ีควบคุมด้วยบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขับเคลื่อนล้อแบบโอมนิ (Omni Wheel) ท่ีควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบทดรอบ
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เฟืองในตัว สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยความถี่สัญญาณแบบการปรับความกว้างของพัลซ์ (Pulse 

Width Modulation หรือ PWM) และใช้ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์เพื่อท าการตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยัง

เป้าหมายท่ีก าหนด และใช้โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน ดังภาพท่ี 1 จึงท าให้หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงาน

อัตโนมัติมีการท างานได้อยา่งแม่นย าสูง และสามารถท างานได้ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด อีกท้ังยังสามารถท่ีจะพัฒนา

ประยุกตท์ าเป็นหุ่นยนตส์่งช้ินงานอัตโนมัตใินโรงงานอุตสาหกรรมได้อกีด้วย 
 

  

ภาพที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาหุน่ยนต์ขนสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ[7] 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ 
 ในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งช้ินงานอัตโนมัต ิมีสว่นประกอบหลักในการพัฒนาหลายสว่นด้วยกัน 

จากภาพท่ี 2 แสดงส่วนประกอบหลักของการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1) บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ 3) โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ 4) บอร์ดขับมอเตอร์ 5) ล้อโอมน ิ 

6) รีเลย์ 7) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดทดเฟืองในตัว 8) เซอร์โวมอเตอร์ 9) โมดูลลดแรงดันไฟฟ้า 10) ชุดมือจับ

ชิ้นงาน 11) แบตเตอร่ีชนดิลเิธียมโพลิเมอร์ โดยมีหลักการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ คือ ในการจ าลอง

สถานการณ์ภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นท่ีบรรจุชิ้นงานอีกจุดหนึ่ง โดยให้น าชิ้นงานจ านวน 3 ชิ้น  

ไปเก็บลงในช่องบรรจุ 3 ช่อง โดยวางลงในลักษณะแนวตั้งตรง ซึ่งชิ้นงานจะจ าลองเป็นชิ้นงานท่ีเป็นอันตรายต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถวางแบบเอียง หรือกระแทกชิ้นงานแบบรุนแรงได้ และชิ้นงานนั้นจะต้องขนส่งเพียงคร้ังละ        

1 ชิน้งานเท่านั้น เมื่อเร่ิมต้นการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติจะเคลื่อนท่ีไปยังจุดรับชิ้นงาน  โดยท่ีหุ่นยนต์

จะท างานตามค าสั่งจากการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ท่ีก าหนดให้
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ตรวจจับเส้นทางไปยังจุดรับชิ้นงานด้วยไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีไปถึงจุดรับชิ้นงานโฟโต้อิเล็กท

ริคเซ็นเซอร์จะตรวจจับชิ้นงาน และส่งสัญญาณกลับมายังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งงานให้ชุดมือจับชิ้นงาน

กางมือจับออกและรับชิ้นงาน จากนั้นหุ่นยนตจ์ะเคลื่อนท่ีมายังจุดบรรจุชิ้นงานดว้ยไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์ท่ีตรวจจับ

เส้นทางของการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงานด้วยการเขียนค าสั่งผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นเมื่อ

หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีมาถึงช่องบรรจุชิ้นงานท่ีก าหนดแล้ว หุ่นยนต์จะท าการวางชิ้นงานลงในช่องบรรจุในลักษณะแนวตั้ง

ตรง เมื่อวางชิ้นงานลงในช่องบรรจุเรียบร้อยแล้ว หุ่นยนต์จะกลับไปท างานตั้งแต่จุดเร่ิมต้นใหม่อีกคร้ัง จนกระท่ังรับ

และบรรจุชิ้นงานครบ 3 คร้ัง จึงเป็นการเสร็จสิ้นสถานการณ์จ าลองภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยหุ่นยนต์ขนส่ง

ชิ้นงานอัตโนมัติ 

 

                                
           ก) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino            ข) โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์           ค) บอร์ดขับมอเตอร์ 

 

       
                               
         ง) ไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์   จ) ล้อโอมนแิบบ 2 ชัน้ 

 

                    
                    ฉ) รีเลย ์         ช) เซอร์โวมอเตอร์                       ซ) เซอร์โวมอเตอร์ 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งของสว่นประกอบของการพัฒนาหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ 
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 2. วัสดุและอุปกรณ์ 

 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเป็นหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้แก่ 1) 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 2) ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ รุ่น FS-V11P 3) โฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์ รุ่น E3Z-LS61 4) บอร์ดขับมอเตอร์ L298N Dual H-Bridge 5) ล้อโอมนแิบบ 2 ชัน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2 นิว้ 6) รีเลย์ รุ่น HLS8L DC12V-S-C 7) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดทดเฟืองในตัว รุ่น ZGA32RI ขนาด 12 โวลต ์

400 รอบตอ่นาท ี8) เซอร์โวมอเตอร์ MG958 Metal Gear 9) โมดูลลดแรงดันไฟฟ้า XL4015 10) ชุดมือจับชิ้นงาน 11) 

แบตเตอร่ีชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาด 12 โวลต์ 3000 มิลลิแอมป์ 12) ออสซิลโลสโคป 13) เคร่ืองพิมพ์สามมิติ 14) 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมค าสั่งควบคุมการท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 15) ชิ้นงาน

ทรงกระบอก ขนาด (กว้าง×สูง) : 5×8 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 3 16) สนามทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ ขนาด 

(กว้าง×ยาว×สูง)  300×150×10 เซนตเิมตร ดังภาพท่ี 4  

 

8 
cm

5 cm

8 
cm

5 cm

8 
cm

5 cm

 
 

ภาพที่ 3 ชิ้นงานส าหรับจ าลองการขนส่งดว้ยหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ
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ภาพที่ 4 สนามทดสอบการท างานของหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัติ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 952 

วิธีการศกึษา 

 1. การออกแบบวงจรชุดควบคุม 

 ในการออกแบบวงจรชุดควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการป้อนค าสั่งจาก

การเขียนโปรแกรมค าสั่งด้วยภาษาซีให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 ผ่านโปรแกรม 

Arduino 1.8.5 ซึ่งการเลอืกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 เป็นชุดควบคุมหลักในการควบคุม

การท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ เนื่องจากคุณสมบัติของบอร์ดชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายใน

การต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ท่ีสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาท่ีขา I/O ของบอร์ดได้  

มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน และ Open Hardware ท่ีสามารถน ามาเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย ส าหรับในการวิจัย

ทดลองในบทความนี้ได้ท าการทดสอบหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ โดยเขียนโปรแกรมค าสั่งภาษาซีผ่านบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 ท่ีก าหนดให้หุ่นยนต์ท างานตามเงื่อนไข เพื่อทดสอบการท างานของ    

ไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ และทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์โดยการน าเอา

สองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน หรือค่า Pulse Width Modulation ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  

รุ่น Mega 2560 ดังภาพท่ี 5 ไดอะแกรมการควบคุมหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ

 

 
 

ภาพที่ 5 ไดอะแกรมการควบคมุหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ

 

 2. การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ 

 การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

Mega 2560 เพื่อควบคุมการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ  

ดังภาพท่ี 6 แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ โดยมีหลักการ

ท างานดังนี้  
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ภาพที่ 6 ตัวอยา่งการเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการท างานของไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์ 
 

 3. การวางแผนการทดลอง 

 ขั้นตอนในการทดลองการท างานของหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัตท่ีิพัฒนาขึ้นในการจ าลองสถานการณ์การ

ท าภารกจิขนส่งช้ินงาน 3 ชิน้ไปเก็บยังช่องบรรจุชิ้นงานจ านวน 3 ช่องบรรจุ โดยมีขัน้ตอนดังนี้  

 1. ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติผ่านบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เพื่อควบคุมการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ให้สามารถท างานตามเงื่อนไขได้จนครบภารกิจของการขนส่งชิ้นงาน 3 ชิ้น ไปเก็บ

ยังช่องบรรจุชิ้นงานจ านวน 3 ช่องบรรจุ ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ
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 2. เตรียมสนามทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ขนาด (กว้าง×ยาว) 150×150 

เซนติเมตร และชิน้งานทรงกระบอก ขนาด (กว้าง×สูง) : 5×8 เซนติเมตร พื้นสนามก าหนดเส้นทางส าหรับให้หุ่นยนต์

เคลื่อนท่ี เป็นเส้นทางสีขาว ขนาดของเส้นทางกว้าง 3 เซนติเมตร แบ่งเป็นช่องออกเป็น 15 ช่อง ๆ ละ 10 เซนติเมตร 

ซึ่งในการทดสอบจะจ าลองสถานการณ์การท าภารกิจขนส่งชิ้นงาน 3 ชิ้นไปเก็บยังช่องบรรจุชิ้นงานจ านวน  

3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาที โดยท าการทดสอบจ านวน 10 คร้ัง เพื่อหาค่าความผิดพลาดของไฟเบอร์ออพติค

เซ็นเซอร์ ในการตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังเป้าหมายท่ีก าหนด หาค่าความผิดพลาดของโฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน และทดสอบสัญญาณ Pulse Width Modulation ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino รุ่น Mega 2560 

 3. ทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติด้วยการท าภารกิจขนส่งชิ้นงาน 3 ชิ้นไปเก็บยังช่อง

บรรจุชิ้นงานจ านวน 3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาท ีโดยท าการทดสอบจ านวน 10 คร้ัง จากนั้นบันทึกจ านวนชิ้นงาน

ท่ีหุ่นยนต์สามารถรับชิ้นงานจากจุดรับชิ้นงาน มายังช่องบรรจุชิ้นงาน และบันทึกเวลาในการท าภารกิจแต่ละคร้ัง  

เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ และทดสอบสัญญาณ 

Pulse Width Modulation ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Mega 2560 โดยเส้นทางในการเคลื่อนท่ี

ของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ท่ีตรวจจับเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์เพื่อน าชิ้นงานท้ัง  

3 ชิน้ไปบรรจุในช่องบรรจุชิ้นงาน  ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 เส้นทางในการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิ
 

 4. วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผล 
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ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อน ามาทดลองใช้ในสถานการณ์

จ าลองการท าภารกจิขนส่งช้ินงาน 3 ชิน้ไปเก็บยังช่องบรรจุชิ้นงานจ านวน 3 ช่องบรรจุ ภายในเวลา 3 นาที ซึ่งท าการ

ทดสอบจ านวน 10 คร้ัง โดยการทดสอบหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติจะท าการทดสอบ 3 การทดสอบ คือ  

1) การทดสอบการท างานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน 2) การทดสอบการท างานของไฟเบอร์

ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงาน 3) การทดสอบสัญญาณการปรับ

ความกว้างของพัลซ์ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับช้ินงาน 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการท างานของโฟโตอ้เิล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับช้ินงาน 3 ชิ้น 

ครั้งที่

ทดสอบ 

การตรวจจับชิ้นงานของโฟโต้อเิลก็ทริคเซ็นเซอร ์

ชิ้นงานที่ 1 ชิ้นงานที่ 2 ชิ้นงานที่ 3 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

1 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

2 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

3 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

4 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

5 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

6 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

7 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

8 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

9 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

10 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 ตรวจจับได้ 12 

 

ผลการทดสอบการท างานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน 3 ชิ้น คือ โฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับช้ินงานท่ี 1, 2 และ 3 ด้วยการทดสอบตรวจจับชิ้นงานชิ้นละ 10 คร้ัง พบว่า โฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นย า และเมื่อน าออสซิลโลสโคปมาท าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในขณะท่ี   

โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน ตั้งแต่ระยะท่ี 0 – 30 เซนติเมตร ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้ คือ 12 โวลต์ และ 

เมื่อท าการทดสอบการตรวจจับชิ้นงาน ค่าสัญญาณพัลส์จะแอคทีฟเป็น 1 เมื่อโฟโต้อิเล็กทริค เซ็นเซอร์ตรวจพบ

ชิ้นงาน และจะแอคทีฟเป็น 0 เมื่อโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบชิ้นงาน กราฟผลการท างานของโฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์ขณะที่ตรวจจับช้ินงาน แสดงดังภาพท่ี 9 
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ภาพที่ 9 กราฟผลการท างานของโฟโตอ้เิล็กทริคเซ็นเซอร์ขณะท่ีตรวจจับช้ินงาน 

 

2) การทดสอบการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทาง ในระยะห่างจากเส้นทาง   

ไมเ่กิน 15 เซนตเิมตร 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยัง    

ชอ่งบรรจุชิ้นงานท้ัง 3 ช่อง 

ครั้งที่

ทดสอบ 

การตรวจจับเส้นทางของไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร ์

ชิ้นงานที่ 1 ชิ้นงานที่ 2 ชิ้นงานที่ 3 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

การตรวจจับ 

แรงดันไฟฟ้า

ขณะท่ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับ (V) 

1 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

2 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

3 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

4 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

5 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

6 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

7 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

8 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

9 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

10 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 พบเส้นทาง 12 

 

ผลการทดสอบการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางในระยะห่างจากเส้นไม่เกิน 

15 เซนติเมตร ส าหรับการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงานท้ัง 3 ช่อง การทดสอบตรวจจับเส้นทางไปยังช่องบรรจุ 

ช่องละ 10 คร้ัง พบว่า ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุได้อย่าง

แมน่ย า ในระยะตัง้แต ่1-10 เซนตเิมตร ตามที่ก าหนดไว ้โดยคา่แรงดันไฟฟ้าท่ีได้ คือ 12 โวลต์ ขณะท่ีไฟเบอร์ออพติค

0

2

4

6

8

10

12

14

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31แร
งด

ันไ
ฟฟ

า้ข
ณ
ะท

ี่เซ
็นเ
ซอ

ร์ต
รว

จจ
ับ 

(V
) 

ระยะห่างในการตรวจจับเส้นทาง (cm) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 957 

เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นทาง และได้ค่าสัญญาณพัลส์แอคทีฟเป็น 1 เมื่อไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นทาง และ

จะแอคทีฟเป็น 0 เมื่อไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบเส้นทาง กราฟผลการท างานของไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์

ขณะที่ตรวจจับเส้นทาง แสดงดังภาพท่ี 10  
 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลการท างานของไฟเบอร์ออพตคิเซ็นเซอร์  

 

 3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ผลการทดสอบสัญญาณ Pulse Width Modulation ท่ีส่งสัญญาณออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino Mega 2560 ไปควบคุมการท างานท่ีบอร์ดขับมอเตอร์ L298N ซึ่งเมื่อน าออสซิลโลสโคปวัดค่าสัญญาณ 

PWM ในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ีของล้อขับเคลื่อนให้ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา พบว่าออสซิลโลสโคป

วัดค่าสัญญาณ PWM ของความเร็วท่ีเหมาะสมในการเคลื่อนท่ีของมอเตอร์อยู่ท่ี 90% โดยท าการเปรียบเทียบความ

คลาดเคลื่อนโดยการก าหนดค่าสัญญาณ PWM เท่ากับ 229 Duty Cycle ภายในโปรแกรมควบคุมการท างานของ

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ดังภาพท่ี 10 ซึ่งเมื่อน ามาค านวณด้วยสมการหาค่า PWM ด้วย

สมการ 

               PWM  =   
X   × 255

10 0
                                  (1) 

 

          เมื่อ     

PWM   คือ Duty Cycle ท่ีใชใ้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 

              X        คือ รอ้ยละของปริมาณที่ตอ้งการทดสอบ 

 จะได้คา่ PWM จากการค านวณ 

 

PWM  =   
90   × 255

10 0
           

    PWM  =  229.5 
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ภาพที่ 11 สัญญาณเอาท์พุตท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560  

ขณะสั่งให้บอร์ดขับมอเตอร์ขับเคลื่อนลอ้ 

 

จากการทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ หรือค่า PWM ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

โดยก าหนดค่าสัญญาณ PWM สูงสุดในโปรแกรมไว้ท่ีค่า 255 พบว่า ค่าสัญญาณ PWM ท่ีวัดได้จากบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ซึ่งคิดเป็น 90% ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด 

ขณะที่มอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจริง เมื่อท าการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด 

ในโปรแกรมกับคา่สัญญาณที่ออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มคี่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.21% Duty Cycle 

วิจารณ์และสรุปผล 

การพัฒนาหุ่นยนตข์นสง่ชิน้งานอัตโนมัต ิมวีัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขนส่งชิ้นงานไปเก็บยังช่องบรรจุชิ้นงาน

ท่ีก าหนด โดยใช้หลักการท างานของโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน และไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์

ส าหรับตรวจจับเส้นทางในการเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงานท่ีก าหนด ซึ่งการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงาน

อัตโนมัติจะท างานภายใต้การเขียนโปรแกรมค าสั่งด้วยภาษาซีผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับควบคุมการ

ท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงาน

อัตโนมัติ มี 3 การทดสอบ คือ 1) การทดสอบโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับชิ้นงาน พบว่า โฟโต้อิเล็กทริค

เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นย า 2) การทดสอบไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้นทางใน

การเคลื่อนท่ีไปยังช่องบรรจุชิ้นงาน พบว่า ไฟเบอร์ออพติคเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเส้นทางในเคลื่อนท่ีไปยังช่อง

บรรจุชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 3) การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ท่ีออกจากบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า ค่าสัญญาณท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ วัดค่าสัญญาณ PWM ด้วย

ออสซิลโลสโคปในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ีของล้อขับเคลื่อน พบว่า การทดสอบสัญญาณการปรับความกว้างของพัลซ์ 

หรือค่า PWM ท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยก าหนดค่าสัญญาณ PWM สูงสุดในโปรแกรมไว้ท่ีค่า 255    

พบว่า ค่าสัญญาณ PWM ท่ีวัดได้จากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเท่ากับ 229 ของค่าสัญญาณ PWM สูงสุด  

ซึ่งคิดเป็น 90% ของคา่สัญญาณ PWM สูงสุด ขณะที่มอเตอร์หมุนเต็มความเร็วรอบจรงิ เมื่อท าการเปรียบเทียบความ

คลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัญญาณ PWM สูงสุด ในโปรแกรมกับค่าสัญญาณท่ีออกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
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ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.21% Duty Cycle ดังนั้น การจ าลองการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติท่ี

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถท่ีจะท าภารกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังพื้นท่ีบรรจุชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

แมน่ย า และง่ายตอ่การควบคุมในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน สามารถจัดเรียงสิ่งของตามต าแหน่งในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

อีกท้ังยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีต้องการความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง ช่วยลดสภาวะเสี่ยงภัยของ

ผู้ปฏบัิตงิานได้อกีด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน และเซ็นเซอร์
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การสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกลหุ่นยนต์ 1 องศาอิสระด้วย

โปรแกรมแลปวิว 

The Construction of Demonstrating Package of Adaptive Control Robotic Arm 1 

DOF via LabVIEW Program 

สันติ หุตะมาน1* วัชรินทร์ โพธิ์เงิน1 พรจิต ประทุมสุวรรณ1 และสมศักดิ์ ป่าวรรณ2    

Santi Hutamarn1*, Watcharin Po-ngaen1, Pornjit Pratumsuwan1 and Somsak Pawan2 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้เป็นการสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกลหุ่นยนต์ 1 องศาอิสระด้วยโปรแกรมแลปวิว 

ส าหรับรายวิชา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว ชุดสาธิตท่ีสร้างขึ้นประกอบไปด้วยแขนกล 1 องศาอิสระ  

ท่ีสว่นปลายมรูีส าหรับใส่ตุ้มถ่วงน้ าหนักขนาด 100 กรัม และ 500 กรัม และปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับชุดขับเคลื่อน 

ท่ีมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 60 วัตถ์ 24 โวลต์ เป็นชุดต้นก าลังผ่านเกียร์บ๊อกซ์ท่ีมีอัตราทด 1:30 การควบคุม

การเคลื่อนท่ีจะใช้โปรแกรมแลปวิวผ่านการ์ด MyRIO เพื่อส่งสัญญาณการควบคุมต าแหน่งไปยังชุดขับมอเตอร์

กระแสตรง โดยโปรแกรมแลปวิวท่ีเขียนขึ้นนี้จะครอบคลุมการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ แบบ พีไอดี, โมเดลเบส

พอร์ตชัน และการควบคุมแบบปรับตัว ใช้ประกอบการสอนโดยใช้ชุดสาธิตร่วมกับรูปแบบการสอน MIAP ควบคู่กับใบ

เนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต

และความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

นักศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ท่ีผ่านการเรียนวชิาระบบควบคุมแบบคลาสสิค จ านวน 16 คน 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณฮ์าร์ดแวร์ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.60 เมื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยน าคะแนนทดสอบก่อน-หลัง

การเรียนไปวิเคราะห์สถิติทดสอบที พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อน-หลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา่ผู้เรียนมคีวามก้าวหนา้ทางการเรียน 

ค าส าคัญ: ชุดสาธติ  การควบคุมแบบปรับตัว  แขนกลหุน่ยนต์ 1 องศาอิสระ  
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Abstract  

 This research is to construct the demonstrating package of adaptive robotic arm control using LABVIEW 

of Electric Drive and Servo System course. In this demonstrating package consisted of robotic arm 1 degrees of 

freedom. There is a hole for putting 100-gram and 500-gram weighted pendulum, and the other side 

connected to the electric drive with 60 watt and 24 volt DC motor. It is the power unit transferred through gear 

box with 1:30 gear ratio. The DC motor driving is used through MyRIO card with LabVIEW program, which is 

written for 1 degree of freedom mechanical arm control: PID, Model-based Portion and adaptive control used for 

demonstrating package with MIAP teaching model including with content and achievement test. The 

demonstrating package was evaluated the suitableness of the package, the consistency of the test, and the 

behavioral objective. Besides, the package was tried out with sample who are 16 undergraduate of 

Mec h atronic s Engineering Depar tm ent of T eac h ing Training in M ech anic al Engineering, K ing M ongkut’s University 

of Technology North Bangkok, and pass the classical control system course. 

 According to the suitableness evaluation of the package by experts who expertise in hardware. It was 

at the highest level, mean ( cX ) = 4.36, S.D. = 0.60. The trying out of sample between pre-test and post-test 

using statics found that there was a significant difference between pre-test and post-test at .05. It was shown 

that the learning progress of learners was improved. 

Keywords:  Demonstrating Package, Adaptive Control, Robotic Arm 1 DOF 

บทน า 

เศรษกิจของประเทศไทยท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  จนถึงปัจจุบัน ยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ ปาน

กลาง รัฐบาลในปัจจุบันจึงได้ริเร่ิมการปรับโมเดลทางเศรษกิจ ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่น าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาช่วยพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมกลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ควบคุม หรือแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) 

ท่ีวางไว ้[1] ดังนัน้ การจัดการด้านการศกึษาเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านเศรษกิจดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องให้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ท้ังทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติท่ีเน้นทางด้านระบบทางกลโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

แขนกลหุ่นยนต์จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส าคัญพื้นฐานส าหรับหุ่นยนต์  ตัวแขนกลหุ่นยนต์เองเป็นงานทางด้านเคร่ืองกล 

แต่การควบคุมให้แขนกลเคลื่อนท่ีไปตามต าแหน่งท่ีต้องการอย่างแม่นย า จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุม ดังนั้น

หากผู้ท่ีสนใจศึกษาวิชาด้านหุ่นยนต์ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี และรวมถึงทักษะในการควบคุม    

แขนกลหุน่ยนต์ 1 องศาอิสระ (1 Degree of Freedom : 1 DOF) เสียก่อน เพื่อน าไปใชก้ับหุน่ยนต์ท่ีมีหลาย ๆ ขอ้ต่อได้ 

การจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต ์หากพิจารณาท่ีแขนกลของหุน่ยนต์ พบวา่จะมีสมการทางคณิตศาสตร์

ท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนรวมถึงมีความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) อยู่ในระบบด้วย ส าหรับระบบเล็ก ๆ การควบคุม

ป้อนกลับโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ก็สามารถควบคุมได้ เนื่องจากความไม่เป็นเชิงเส้นมีค่าน้อย    

แตห่ากระบบมขีนาดใหญ่ขึ้น การควบคุมแขนกลจะต้องใช้การควบคุมท่ีสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การควบคุม

แบบโมเดลเบสพอร์ตชัน (Model-based Portion) [2]  หรือการควบคุมแบบปรับตัว (Adaptive Control) [3] โดยเฉพาะ

การควบคุมแบบปรับตัว จะสามารถควบคุมระบบเพื่อชดเชยสัญญาณรบกวน (Disturbance) ท่ีเข้ามากระท ากับระบบ
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ได้เป็นอย่างดี [4] ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสมการทางคณิตศาสตร์ของแขนกลร่วมกับ  

ตัวควบคุมท่ีมีความซับซ้อน หากผู้สอนน าชุดสาธิตมาร่วมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียน       

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น [5],[6],[7] จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ในการสร้างชุดสาธิต     

การควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระขึ้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานท่ีดีแก่ผู้เรียนด้านหุ่นยนต์ โดยชุดสาธิตท่ีสร้างขึ้นนี้ใช้

โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับการ์ด MyRio น าไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการตามขัน้ตอนของ MIAP (Motivation Information Application Progress : MIAP)        

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยแบ่งงานวิจัยออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการจัดสร้างชุดสาธิตเพื่อควบคุม

ต าแหนง่ของการเคลื่อนท่ีของแขนกลหุน่ยนต์ 1 องศาอิสระทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ส่วนท่ีสองเป็นการจัดท าเอกสาร

ประกอบตามกระบวนการสอนแบบ MIAP โดยมีรายละเอยีดแตล่ะส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการเคลื่อนท่ีของแขนกลหุ่นยนต์ 1 องศาอิสระ โดยใช้โปรแกรม 

แลปวิว แขนกลท่ีใช้ท าจากวัสดุผสม (Composite Materials) เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและ

น้ าหนักของโหลดท่ีเป็นตุ้มน้ าหนักได้ โดยตุม้น้ าหนักจะมมีวล 100 กรัม และ 500 กรัม ชุดต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงขนาด 60 วัตถ์ 24 โวลต์ แกนเพลาต่ออยู่กับเกียร์บ๊อกซ์ (Gear Box) อัตราทด 1:30 และเพลาท่ีต่อเข้ากับ

เกียร์บ๊อกซ์นี้ จะต่อเข้ากับแขนกลและเอ็นโคดเดอร์ (Encoder) โดยท้ังหมดจะประกอบอยู่ฐานของชุดสาธิต แสดงดัง

ภาพท่ี 1  

        

ภาพที่ 1 ลักษณะของแขนกลหุน่ยนต์ 1 องศาอิสระที่ควบคุมต าแหน่งผ่านคอมพวิเตอร์ 

การควบคุมต าแหน่งของแขนกล จะใชโ้ปรแกรมแลปววิบนเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยรับสัญญาณปอ้นกลับของ

ต าแหน่งจากแขนกลโดยผ่านเอ็นโคดเดอร์ขนาด 10,000 พัลส์ต่อรอบ แล้วรับสัญญาณพัลส์ดังกล่าวนี้ผ่านการ์ด 

MyRio เพื่อสง่ตอ่ไปยังคอมพิวเตอร์ต่อไป  

ในสว่นของโปรแกรมแลปววิ โปรแกรมจะสามารถเลือกตัวควบคุมออกเป็น 3 รูปแบบคือ พีไอดี, โมเดลเบส

พอร์ตชัน และการควบคุมแบบปรับตัว แสดงดังภาพท่ี 2 โดยเอาต์พุตท่ีส่งออกไปผ่านการ์ด MyRio จะอยู่ในรูป

สัญญาณพีดับบลิวเอ็ม (Pulse Width Modulation : PWM)หลังจากออกแบบและสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อย จึงน าไป

ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ทา่นประเมินหาความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการสอน 

คอมพิวเตอร์สั่งงาน
ผ่านโปรแกรม แลปวิว 

การ์ด MyRio 

Gear Box 

เอ็นโคดเดอร์ 

ตุ้มน้ าหนกั 
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ส่วนท่ี 2 เป็นการจัดท าเอกสารการสอนรูปแบบMIAPโดยเร่ิมต้นจากการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม    

ท่ีได้จากการแยกย่อยเนื้อหาการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยหน่วยท่ี 1 การควบคุมแบบพีไอดี หน่วยท่ี 2 

การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน และหน่วยท่ี 3 การควบคุมแบบปรับตัว จัดท าใบเนื้อหาและได้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิท้ัง 3 หน่วยจ านวน 17 ข้อ จากนั้นจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หาคุณภาพจากแบบทดสอบจากดัชนีความ

สอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท้ัง 17 ข้อมีค่าดัชนีอยู่

ระหว่าง 0.5 ถึง 1 ซึ่งแสดงวา่แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกัน เมื่อสร้างชุดสาธิตและ

เอกสารประกอบการสอนพร้อมท้ังหาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอยา่งในล าดับตอ่ไป 

 

  
                 (ก) ตัวควบคุมแบบพไีอด ี                                      (ข) การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน 

 
(ค) การควบคุมแบบปรับตัว 

ภาพที่ 2 แผนภาพบล็อกการควบคุมแขนกลหุน่ยนต์ 1 องศาอสิระที่ใชใ้นการสร้างชุดสาธิต 

จากภาพท่ี 2 เป็นแผนภาพบล็อกของการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ โดยการควบคุมแต่ละชนิด อธิบาย

ได้ดังนี้ 

 1. การควบคุมแบบพไีอด ีจากภาพท่ี 2 (ก) เขียนเป็นสมการของตวัควบคุมคือ [8]   

  ( ) { }( ) ( ) ( ) ( )I

P d m D m

K
U s K s s K s s

s
q q q

ì üé ùï ïï ïê ú= + × - - × ×í ý
ê úï ïë ûï ïî þ

     (1) 

โดยท่ี 
P

K  คือ อัตราการขยายสัดสว่น (Proportional Gains) 

  
D

K  คือ อัตราการขยายอนุพันธ์ (Derivative Gains) 

  
I

K  คือ อัตราการขยายอนิทีกรัล (Integral Gains) 

ค าสั่งสัญญาณขัน้ทางด้านอินพุต (Step Reference Input) ค านวณได้จาก 

    ( ) d

d
s

s

w
q =  (2) 

และสัญญาณรบกวน (Disturbance) ก าหนดให้ม่ีคา่คงที่  

( )U s
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    ( )
D

D s
s

=   (3) 

ดังนัน้ ระบบท่ีเป็นลูปปิด (Close Loop System) จะกลายเป็นระบบล าดับสาม (3rd Order System) ดังสมการ 4 

   { }

2 2

( ) ( ) ( )P I

m d

K s K s
s s D sq q

× +
= -

W W

  (4) 

โดยท่ี   ( )3 2

2 D P I
Js B K s K s KW = + + + +   (5) 

ใช้ตารางการวิเคราะห์เสถียรภาพของเร้าท์-เฮอร์วิซ (Routh-Hurwitz Criterion) ของระบบลูปปิดจะเสถียร ถ้าอัตรา

การขยายมคี่าเป็นบวก อัตราการขยายของตัวควบคุมแบบไอจะมคี่าดังสมการ 6 

   ( )D P

I

B K K
K

J

+ ×
<   (6) 

ผลจากการเพิ่มตัวควบคุมแบบไอ จะช่วยลดค่าความผิดพลาดอันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวน ( )D s ท าให้ค่าความ

ผิดพลาดมีค่าเป็นศูนย์ การควบคุมโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีนี้ มักจะนิยมน าไปใช้ควบคุมในงานอุตสาหกรรม   

ซึ่งสามารถควบคุมระบบให้มีความเสถียรได้ง่าย แต่การปรับตั้ง (Tunning) จะท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมี

ค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องปรับตัง้ถึง 3 ค่า   

 2. การควบคุมแบบโมเดลเบสพอร์ตชัน [9],[10] มีแผนภาพบล็อกในการควบคุมต าแหนง่แขนกลดังภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3 แผนภาพบล็อกการควบคุมต าแหน่งการเคลื่อนท่ีของแขนกลหุน่ยนต์ 

การวเิคราะห์สมการจะใชก้ารก าหนดพจิารณาให้อินพุตเป็นแรงบิด (Torque : 
a
 ) ท่ีต้องการและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ

การเคลื่อนท่ีของแขนกลร่วมกับการป้อนกลับดังภาพท่ี2(ข) ซึ่งเห็นได้ว่าอินพุตเป็นตัวก าหนดต าแหน่งองศาท่ีจะส่งให้

แขนกลเคลื่อนท่ีจากระบบการควบคุมข้อต่อ (Joint) โดยจะรับสัญญาณป้อนกลับจากเอาต์พุต ดังนั้นสัญญาณท่ีออก

จากระบบควบคุมนี้จะเป็นแรงบิดแล้วส่งต่อไปยังแขนกลหุ่นยนตต์อ่ไปซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

           2 ( ) sgn( ) cos( )
a
ml v c mlg   (7) 

โดยท่ี 

  
a

   หมายถงึ แรงบิดท่ีเกิดขึ้นท่ีมอเตอร์ไฟตรง 

  m   หมายถงึ น้ าหนกัของลูกตุม้ท่ีอยูป่ลายสุดของแขนกล 

  l   หมายถงึ ความยาวของแขนกล 

  v   หมายถงึ ความหนดืของความเสียดทาน (Viscous Friction)  

 sgn( )c    หมายถงึ ความเสียดทานของคูลอมบ์ (Coulomb Friction) 

  g   หมายถงึ ค่าคงที่เนื่องจากแรงโนม้ถ่วงของโลก 

ก าหนดให ้             'a      (8) 

แตส่มการ 7 เท่ากับสมการ 8 นั่นคือ 
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   2ml     (9) 

   '      (10) 

และ   ( ) sgn( ) cos( )v c mlg          (11) 

เลอืกกฏของการควบคุม (Control Law) โดยก าหนดให้ 

   ' d V PK e K e        (12) 

โดยท่ี e  หมายถงึค่าความผิดพลาด (Error) ซึ่งค านวณได้จาก 
de      

แทนค่า '  จากสมการ 12 ลงในสมการ 10 สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 

   0V Pe K e K e       (13) 

ข้อสังเกตจากสมการ 13 จะเห็นว่าเป็นสมการค่าความผิดพลาด (Error Equation) ล าดับสอง   เมื่อเทียบกับฟังก์ชัน

ถ่ายโอนท่ีมีสมการลักษณะเฉพาะ (Characteristics Equation) คือ 

   2 22 0n ns s       (14) 

ดังนัน้สมการค่าความผิดพลาดล าดับสองท่ีได้จากสมการ 14 จะมคี่าเป็น 

   22 0n ne e e       (15) 

เปรียบเทียบสมการ 13 กับ 15 จะสามารถหาค่าอัตราการขยาย 
VK  และ 

PK  คือ 

   2V nK     (18) 

และ   2
P nK     (19) 

หากเลอืกอัตราส่วนการหนว่งให้อยู่ในรูปการหนว่งวกิฤต (Critical Damped) 1   จะได้ความสัมพันธ์ของ 
VK  และ 

PK  มคี่าเป็น 

   2V PK K    (20) 

 3.การควบคุมปรับตัวแบบพาร์ติชันนิ่ง (Partitioning Adaptive Control) [10], [11]   เมื่อมวลของแขนกล 
Lm  

มกีารเปลี่ยนแปลงเชน่กรณีหุน่ยนต์มีการหยบิจับสิ่งของจะท าให้มวลของแขนกลมีค่าเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไมเ่ป็นเชิงเส้น 

การควบคุมด้วยโมเดลเบสพอร์ตชันจะส่งผลให้ผลตอบสนองเกิดการแกว่งและเกิดความผิดพลาด ต้องปรับตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมใหม่ ดังนั้นการควบคุมแบบปรับตัวจึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้      

ตัวควบคุมปรับตั้งพารามิเตอร์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติโดยใช้หลักการของการน าสัญญาณความผิดพลาดมา

ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามภาพท่ี 4 เพื่อประมาณค่า (Estimate) ค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องตามจริงก็จะ

สามารถควบคุมระบบให้มีผลตอบสนองตามท่ีต้องการได้ โดยแผนภาพการควบคุมแบบปรับตัวนี้แสดงดังภาพท่ี 2(ค)  

ซึ่งหัวใจส าคัญคือการประมาณค่ามวลของแขนกล เขยีนเป็นสูตรค านวณได้ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 การประมาณค่ามวลของแขนกล 

วิธีการศกึษา 

การทดลองการวิจัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีผ่าน

การเรียนในรายวชิาระบบควบคุมแบบคลาสสิค (Classical Control System) มาแล้วจ านวน 16 คน มีวัตถุประสงค์ของ

การวจิัยเพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกล 1 องศาอิสระ ร่วมกับการ์ด MyRio และเพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้ชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวของแขนกล 1 องศา

อสิระ ร่วมกับการ์ด MyRio ควบคู่กับการจ าลองการท างานโดยใชโ้ปรแกรมแลปววิประกอบการสอน แผนการทดลอง

ในงานวิจัยคร้ังน้ีคือแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 

Design) แสดงดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 แบบแผนการทดลอง 

โดยท่ี OPretest คือการสอบก่อนเรียน 

X คือการจัดการเรียนรู้โดยใชชุ้ดสาธติร่วมกับใบเนื้อหาและแบบทดสอบด้วยกระบวนการสอน MIAP 

OPosttest คือการสอบหลังเรียน 

 ตัวแปรตน้คอื ชุดสาธติ, กระบวนการสอนตามขัน้ตอน MIAP, ใบเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

 ตัวแปรตามคอื ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

จากภาพท่ี 5 ก่อนเรียนผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบท่ีสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบมาแล้วจ านวน 17 ข้อ 

หลังจากนัน้จึงเร่ิมท าการสอนโดยใชก้ระบวนการสอนตามขัน้ตอน MIAP ดังนี้ 

 ขั้นตอน M (Motivation) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียน โดยในขั้นตอนนี้จะใช้ชุดสาธิต

ประกอบการน าเข้าสูบ่ทเรียน โดยใชเ้วลาไมเ่กิน 30 นาที 

 ขั้นตอน I (Information) ขั้นตอนนีจ้ะเป็นการให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน โดยกอ่นการให้เนื้อหาผู้สอนจะแจกใบเนื้อหา

ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใบเนื้อหาท่ีแจกให้แก่ผู้เรียนนี้จะเป็นการสรุปประเด็นส าคัญ  ๆ ไม่มี

รายละเอยีดมากนัก 

 ขั้นตอน A (Application) หลังจากให้เนื้อหาเสร็จเรียบร้อย ผู้สอนจะท าการตรวจปรับว่ามีผู้เรียนคนใดยังไม่

เข้าใจหรือเข้าใจหลักการผิด โดยอาศัยการถามค าถามสั้นๆ หากมีผู้เรียนคนใดยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจหลักการผิดก็จะ

ท าการอธิบายหรือทดลองให้ดูในประเด็นท่ีผู้เรียนไมเ่ข้าใจ 
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 ขั้นตอน P (Progress) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายกอ่นจะจบกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนทดลองท าแบบฝึกหัดหรือฝึก

จ าลองการท างานโดยใชโ้ปรแกรมจ าลองการท างาน 

 จากกระบวนการสอนโดยใช้รูปแบบ MIAPนี้ ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยอาจจะใช้กระบวนการสอนตาม

ขั้นตอน MIAP มากกว่าหนึ่งคร้ัง โดยยึดหลักการท่ีว่าการเรียนรู้ท่ีใช้เวลานานเกินไปจะส่งผลต่อความสนใจผู้เรียน  

จึงตอ้งเปลี่ยนวธีิการสอนใหมห่ลังจากผู้เรียนมคีวามสนใจลดลง [14] แสดงดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 เวลาท่ีเหมาะสมในการใชก้ารเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ [14] 

หลังจากท่ีด าเนนิการสอนตามขั้นตอน MIAP จนครบท้ัง 3 หน่วยการเรียนรู้แล้ว จึงให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีมีการสลับข้อค าตอบและน าคะแนนท่ีได้ไปทดสอบด้วยสถิติทดสอบ ที (t-Test) แบบจับคู่ (Paired t-

test) ตามสมการท่ี 21 ดังนี ้

          

                       (21) 

โดยท่ี 

 t หมายถงึ การทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิตทิดสอบที 

  หมายถงึ ผลรวมของความแตกตา่งของคะแนนสอบก่อนและสอบหลัง 

 N หมายถงึจ านวนผู้ท าแบบทดสอบท้ังหมด 

ตัง้สมมตฐิานของการทดสอบทางสถิตไิวด้ังนี้ 

             

(22) 

 

ผลการศึกษา 

 หลังจากท าการสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช ้จะต้องท าการทดสอบการท างาน

ของชุดสาธิต โดยท าการเปรียบเทียบตัวควบคุมท้ังสามแบบ โดยส่งค่าผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นจากโปรแกรม

แลปวิวออกเป็นค่าตัวเลขในรูปแบบโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) แล้วจึงน าค่าท่ีได้มาพล๊อตกราฟโดยใช้โปรแกรม      

แมทแลป (MATLAB) โดยท าการปรับตัง้ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม พีไอดี, โมเดลเบสพอร์ตชัน และตัวควบคุมแบบ

ปรับตัว ท่ีมวล 100 กรัม เมื่อมวลเปลี่ยนไปเป็น 500 กรัม โดยไม่เปลี่ยนพารามิเตอร์ของตัวควบคุม พบว่าตัวควบคุม

แบบปรับตัวให้ผลตอบสนองท่ีดกีว่าตัวควบคุมอกีสองแบบ แสดงดังภาพท่ี 5 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของตัวควบคุม 

จุดสูงสุดของความส าเร็จในขบวนการเรียนรู้ 

จุดตกต่ าของความส าเร็จในกระบวนการเรียนรู้ 

โดยใชว้ิธีการสอนแบบเดียว 

จุดของการเปลี่ยนวิธีสอน 

เวลาเรยีน (นาที) 
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ภาพที่ 5  ผลตอบสนองตอ่สัญญาณขั้นของตัวควบคุมท้ังสามชนิดท่ีมุม 60 องศา เมื่อเปลี่ยนแปลงมวล  

 เมื่อทดสอบการท างานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของชุดสาธิตได้ผลตอบสนองท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือ  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปด้วย     

ชุดสาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ, กระบวนการสอนตามขั้นตอน MIAP, ใบเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้โดยใช้มาตร

ประเมินค่า 5 ระดับ ของไลเกิร์ต (Likert’s Rating Sc ale) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 

4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.60  แตเ่มื่อพิจาณาเป็นรายหัวขอ้ส าคัญ พบว่า 

 1. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ยระดับความ

เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ท่ีคา่เฉลี่ย 4.37 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61  

 2. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านซอฟแวร์จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ทา่น ผลรวมเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่

ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ท่ีคา่เฉลี่ย 4.30 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 

 3. ความเหมาะสมของชุดสาธิตด้านการน าไปใชใ้นการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ท่ีคา่เฉลี่ย 4.25 มีค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

 4. ความเหมาะสมของของใบเนื้อหาและแบบทดสอบท่ีใช้ประกอบการสอนร่วมกับชุดสาธิตจากผู้เชี่ยวชาญ

ท้ัง 5 ท่าน ผลรวมเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ท่ีค่าเฉลี่ย 4.48 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.59  

 หลังจากผ่านการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญแลว้ จึงน าไปทดลองใช้

กับผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุ-

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีผ่านการเรียนในรายวิชาระบบควบคุม

แบบคลาสสิค (Classical Control System) มาแล้ว จ านวน 16 คน ท าการสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิจ านวน 17 ข้อ จากนั้นจึงเร่ิมสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามขั้นตอน MIAP ร่วมกับชุดสาธิต จ านวน 3 หน่วย

เป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากผ่านการเรียนครบท้ัง 3 หน่วยจึงให้ผู้เรียนสอบอีกคร้ังด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ชุดเดิมแต่สลับข้อค าตอบ น าคะแนนท่ีได้ท้ังสอบก่อน-หลังมาทดสอบหาความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที แบบจับคู่

ตามสมการท่ี 21 โดยใชโ้ปรแกรม SPSS มผีลการทดสอบทางสถิตดิังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกตา่งผลการเรียนจากการสอบ ก่อน-หลัง ด้วยสถิตทิดสอบที  
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 ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 1 ปฏิเสธ 
0H  ยอมรับ 

1H  สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิจ านวน 17 ข้อ ทดสอบก่อน-หลังการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผลจากการทดลองใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งจากเดิม  

วิจารณ์และสรุปผล 

   การออกแบบสร้างชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตัวแขนกล 1 องศาอิสระด้วยโปรแกรมแลปวิว ร่วมกับ

กระบวนการสอนตามขัน้ตอน MIAP มเีนื้อหา 3 หน่วย หัวใจหลักของชุดสาธิตคือจะตอ้งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรม

ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับค่าพารามิเตอร์  ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีและการท างานจริง การน า

โปรแกรมแลปวิวร่วมกับการ์ด MyRio ช่วยให้การท างานของชุดสาธิตเป็นไปได้อย่างราบร่ืน เพราะการ์ด MyRio  

มีความเสถียรกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) [13] แม้จะมีราคาแพงกว่ามากก็ตาม นอกจากนี้การเขียน

โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมแลปวิว ยังมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์  

ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะเป็นการเชื่อมโยง (Interface) กับสิ่งท่ีจะควบคุมหรือ

ทดลองจริง ไม่ใช่พียงแค่จ าลองการท างานโดยคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว  [12] นอกจากนี้ผู้เรียนบางคนสามารถ

ทดลองเขียนโปรแกรมแลปววิเพื่อควบคุมแขนกลได้หลังจากจบบทเรียนแลว้ 

ด้านการสร้างใบเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิน้ัน เนื่องจากเนื้อหาทัง้ 3 หน่วยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์ค่อนข้างมาก ท าให้การเรียนจากการสอนปกติเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะท าความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก 

ดังนัน้การน าชุดสาธิตมาชว่ยประกอบการสอน จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ี

ผู้เรียนท้ัง 16 คนท าได้หลังเรียนท่ี 9.87 คะแนนจากคะแนนเต็ม 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งอยู่ในระดับท่ี       

น่าพอใจในระดับหนึ่ง แม้เนื้อหาจะใช้คณิตศาสตร์อธิบายพฤติกรรมของตัวควบคุมท้ัง 3 แบบ แต่หากให้ผู้เรียนได้

ทดลองจ าลองการท างานร่วมกับการได้เห็นปรากฏการณ์จริงจากชุดสาธิต ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจพฤติกรรมของตัว

ควบคุมได้เป็นอยา่งดี 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากการวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และได้รับ            

การสนับสนุนชุดการ์ด MyRio พร้อมโปรแกรมแลปวิวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส านักวิจัย    
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การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศกึษา โรงสีข้าว 

Preventive Maintenance Technique for Rice mill   

มนตร ีพิพัฒน์ไพบูลย์1* สุขุม โฆษิตชัยมงคล1 และวันชัย ลีลากวีวงศ์1 

Montree Pipatpaiboon1*, Sukum Kositchaimongkol1 and Wanchai Leelakaweewong1
 

บทคัดย่อ 

 การประยุกตก์ารบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน มาใชใ้นกระบวนการสีขา้ว โดยศกึษาการท างานของเคร่ืองจักร และ

น าข้อมูลท่ีศึกษามาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเหตุขัดข้องของเคร่ืองจักรเพื่อน าไปจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษา

เครื่องจักร เพื่อมุง่เนน้ท่ีจะลดความถี่ในการซ่อมเคร่ืองจักรท่ีหยุดเดินเคร่ืองขณะท างานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

บ ารุงเคร่ืองจักร จากผลการศึกษา พบว่าสามารถ วางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันได้เป็นระบบเป็นผลให้อัตราความ

พร้อมใช้งานของกระบวนการสีข้าวเพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเคร่ืองจักรของแต่ละเดือนลดลง โดยเคร่ือง

กะเทาะข้าวเปลือกมีค่าประสิทธิผลโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.03% และค่าใช้จ่ายลดลง 45,153 บาท เคร่ืองอบข้าวม ี

ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.57% และค่าใชจ้่ายลดลง 60,598 บาท    

ค าส าคัญ: การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน  ประสิทธิผลโดยรวม  โรงสีขา้ว 

Abstract  

 Application of preventive maintenance Used in the rice process by machine discussion. Then information 

was analyzed to identify the cause of the machine's failure to prepare a maintenance plan. It focuses on 

reducing the frequency of machine repairs, stopping machines during work, and reducing maintenance costs. 

The results show that preventive planning can be systematic. As a result, the availability of the system 

increases. The efficiency of the paddy crackers machine repair increased by 5.03% and the cost decreased by 

45,153 baht. The efficiency of the oven machine increased by 4.57%. and the cost decreased by 60,598 Baht 

Keywords: Preventive maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Rice mill 
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บทน า 

        การดูแลรักษาเคร่ืองจักร เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการท างานของเคร่ืองจักรให้มี

ประสิทธิภาพท างานได้ต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบ จุดขันแน่น จุดหล่อลื่น หรือจุดร่ัวซึม เพื่อป้องกันการเกิดความ

ขัดข้องในกระบวน การและให้การท างานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

        จากการศึกษาข้อมูลของโรงสีข้าว และกระบวนการผลิตพบว่ามีเคร่ืองจักรเป็นจ านวนมากและเป็นก าลัง

หลักในการผลิต การท างานของเครื่องจักรจ าตอ้งเดินเครื่องตลอดเวลา จึงท าให้การผลิตเกิดความขัดข้องจากปัญหา

เคร่ืองจักรหยุดท างาน (Breakdown) และมีการซ้อมเคร่ืองจักรโดยอาศัยประสบการณ์ ความช านาญของช่างในการ

ซ่อมบ ารุงเพียงอย่างเดียว ทางผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะใช้หลักของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

เพื่อให้พนักงานที่ใชง้านเครื่องจักรสามารถตรวจสอบเคร่ืองจักรได้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ

ชว่ยลดตน้ทุนการผลิตให้กับบริษัทอกีด้วย 

        วัตถุประสงค์การศึกษา 

        1. เพื่อศกึษากระบวนการสีขา้วและการท างานของเครื่องจักรในสายการผลิต 

        2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดข้อขัดข้องของเคร่ืองจักรและจัดท าแผนการบ ารุ งรักษาเคร่ืองจักรใน

สายการผลิตของโรงสีขา้ว 

        3. เพื่อลดความถี่ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

        4. เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

        5. เพื่อจัดเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงให้เป็นระบบ 

        สมมตฐิานในการศกึษา 

        การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร สามารถลดอัตราการเสียของเคร่ืองจักรให้น้อยลงและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

เครื่องจักร  

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        1. ชว่ยลดความถี่ในการเกิดปัญหาเคร่ืองจักรขัดขอ้งระหว่างกระบวนการสีขา้วในสายการผลิต                 

        2. ชว่งลดคา่ใชจ้่ายในการซ่อมเครื่องจักรท่ีเกิดเหตุขัดขอ้ง 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. ความหมายของการบ ารุงรกัษา (ชัยวัฒน์ มสิดยี,์ 2553) 

         การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง “การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆ ให้มี

สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านอยูต่ลอดเวลา” การบ ารุงรักษานัน้ครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) โดยมจีุดมุง่หมาย คือ 
  1.1. เพื่อให้เครื่องมือเคร่ืองใช้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือสามารถใช้เคร่ืองมือ

เครื่องใชไ้ด้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจัดหามามากที่สุด 

  1.2 เพื่อให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีสมรรถนะการท างานสูง (Performance) และช่วยให้เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเคร่ืองมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการ

ปรับแตง่หรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกดิการขัดขอ้ง ช ารุดเสียหายหรือท างานผิดพลาด 

  1.3. เพื่อให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การท าให้เคร่ืองมือ

เครื่องใชม้มีาตรฐาน ไมม่คีวามคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น 
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  1.4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จะต้องมีความ

ปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท างานผิดพลาด ช ารุดเสียหายไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ

อาจจะก่อให้เกิดอุบัตเิหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใชง้านได้ การบ ารุงรักษาท่ีดจีะชว่ยควบคุมการผิดพลาด 

  1.5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Environment) เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีช ารุดเสียหาย  

ขาดการบ ารุงรักษา จะท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น 

ซึ่งจะเป็นอันตรายตอ่ผู้ปฏบัิตงิานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.6. เพื่อประหยัดพลังงาน (Energy) เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่วนมากจะท างานได้ต้องอาศัย

พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง ถ้าหากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการ

ร่ัวไหลของน้ ามัน การเผาไหมส้มบูรณ์ ก็จะท าให้สิน้เปลอืงพลังงานนอ้ยลง 

2. การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

          จากนิยามของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรดังกล่าว จะเห็นได้วา่การบ ารุงรักษาเครื่องจักรน้ันมคีวามใกล้ชิดกับ

กระบวนการผลิต และเมื่อท าการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต 

พบวา่ วัตถุประสงค์ของการผลิตคือ ท าการผลิตให้ได้ซึ่ง ผลผลิต (Productivity) ต้องการด้วยคุณภาพ (Quality) ต้นทุนต่ า 

(Cost) การส่งมอบ (Delivery) และต้องเป็นไปตามก าหนดการและแผนงานท่ีวางไว้ การผลิตต้องอยู่ในระดับท่ีสร้าง

ความมั่นใจด้านความปลอดภัย (Safety) ให้แก่พนักงานและท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจ (Morale) ท่ีดี  

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการบ ารุงรักษาเครื่องจักร คือ ต้องการควบคุมความสามารถในการจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์

โดยให้มีต้นทุนต่ าท่ีสุดและต้องขยายอายุการใช้งานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ (โกศล ดีศิลธรรม, 2547) (พูลพร แสงบางปลา, 

2545) ดังนัน้การผลิตและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรจงึมคีวามสัมพันธ์กันอยา่งใกล้ชิดดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการไหลของกจิกรรมบ ารุงรักษาและการผลิต (ธาน ีอว่มอ้อ, 2546)   

“การบ ารุงรักษาเป็นการผสมผสานกัน ของการท างานด้านเทคนิค และการจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพของ

อุปกรณ ์หรอืฟ้ืนฟูสภาพของอุปกรณใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา” จากค านิยามดังกล่าว ถ้าเราพิจารณาดู

จะเห็นว่า การบ ารุงรักษามใิชเ่ป็นงานทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว หรือเป็นการบ ารุงรักษาท่ีถูกวิธีและในช่วงเวลา

ท่ีเหมาะสมเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาในด้านการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด และมีความ

ปลอดภัยตอ่บุคลากรท่ีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ในการผลิตจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรการผลิตและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ก็

เป็นสว่นหนึ่งของทรัพยากรการผลิตส่วนท่ีได้มาซึ่งความพร้อมในการใช้งานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ก็เป็นวัตถุประสงค์

หลักของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรดังนัน้การผลิตและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรจึงมีความสัมพันธ์กัน (พูลพร แสงบางปลา, 

2545) 
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ภาพที ่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและการบ ารุงรักษา (สุวทิย ์ภูล ีและ ปารเมศ ชุติมา, 2555) 

3. ทฤษฏีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Productive Maintenance: PM)  

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการวางแผนโดยก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรรวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ท าให้

ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน สิ่งท่ีส าคัญของการบ ารุงรักษาเพื่อป้องกันคือการประเมินอายุการใช้งานของ

เครื่องจักรและท าการบ ารุงรักษาก่อนเครื่องจักรเสียหาย โดยท่ัวไประยะเวลาท า PM ดังกล่าวสามารถหาข้อมูลอา้งอิง

ได้จากคู่มอืของเครื่องจักรจากผู้ผลิตหรือจากประวัตขิองเครื่องจักรท่ีผ่านมา เราไม่สามารถท่ีจะดูแลอุปกรณ์ทุกชนิด

ตลอดเวลาได้ (ณัฐธีร์ วจิิตร์กรีตกิุล, 2553) ดังนัน้เราจึงต้องมกีารวางแผนและตัดสินใจว่าอุปกรณ์ชนิดใดท่ีควรจะท า 

PM โดยมากมักจะท าการตรวจสอบตามรอบ ( interval) ท่ีค่อนข้างจะมีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน ทว่าปัจจัยอื่น ๆ ก็

สามารถน ามาใช้ร่วมพิจารณาในการวางแผน PM ได้ เช่น พฤติกรรมการท างานของเคร่ืองจักร ประโยชน์ของการ

บ ารุงรักษาแบบวิธีนี้คือเราสามารถก าหนดระยะเวลาในการบ ารุงรักษาได้สามารถวางแผนก าลังคนได้เตรียมชิ้นส่วน

เครื่องจักรได้และลดการเสียหายของเคร่ืองจักรลงแต่ข้อเสียคือเราต้องเสียค้าใช้จ่ายในการจัดเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักร

นอกจากนี้บางครัง้ยังเกิดการเสียหายของเครื่องจักรโดยท่ีไม่ได้คาดการณ์เกิดขึ้นอกี 

การบ ารุงรักษาส่วนใหญ่จะเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้ระบบ โดยท่ั วไปประกอบด้วยการท าความสะอาด  

การตรวจสอบ การหล่อลื่น การปรับแตง่ และการเฝ้าสังเกตความผิดปกติของระบบด้วยสัมผัสท้ังห้า เพื่อรายงานให้

ฝ่ายซ่อมบ ารุงทราบลว่งหน้า จะได้ท าการแก้ไขได้อยา่งไรทันท่วงที การบ ารุงรักษาเป็นประจ าจะแบ่งออกเป็น ในส่วน

ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานโดยการบ ารุงรักษาแต่ละจุดต้องมีการก าหมดวิธี วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ และ

มาตรฐานการยอมรับ (สบืพงษ์ มาล,ี 2554)   
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ขั้นตอนการบ ารุงรักษาเพื่อป้องกัน 

1. ก าหนดนโยบายในการบ ารุงรักษา  

   จะตอ้งมีการก าหนดนโยบายอยา่งชัดเจนซึ่งจ าเป็นต้องมกีารปรึกษาและได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย

เพื่อจะได้ร่วมมอืกันอันจะท าให้เกิดผลดีในการบ ารุงรักต่อไปท าการเลอืกและก าหนดอุปกรณเ์ครื่องจักร 

2. ท าการก าหนดมาตรฐาน 

   ตามความจรงิแลว้เครื่องจักร อุปกรณแ์ละเครื่องมือทุกชนิดต่างก็มีความส าคัญเช่นกันและจะต้องดูแลเอา

ใจใส่ ฉะนั้นจงึตอ้งเลอืกเครื่องจักร อุปกรณแ์ละเครื่องมือท่ีเห็นว่าส าคัญโดยการจัดเรียงล าดับความส าคัญแล้วจัดท า

การบ ารุงรักษาเพื่อป้องกันการช ารุดตามความเหมาะสม 

3. การวางแผนบ ารุงรักษา 

   การจัดการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้น้ันจะตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานของงานอย่างมีหลักเกณฑ์โดยจัดท า

คู่มอืปฏบัิตกิ าหนดมาตรฐานในการบ ารุงรักษาไว้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบัิตติามของบุคลากร 

4. การวางแผนตรวจสอบ 

   ส าหรับการวางแผนตรวจสอบการวางแผนท่ีดีและรอบคอบจะอ านวยให้งานนั้นส าเร็จรวดเร็วและมี

ขอ้ผิดพลาดน้อย ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในระบบการควบคุมงานการบ ารุงรักษา 

5. การด าเนนิการ 

   วางแผนการก าหนดชัดเจนว่าการตรวจสอบอะไร เมื่อไร ท่ีไหน โดยค านึงถึงความสะดวกทางด้านปฏิบัติ

เป็นหลักส าคัญ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน 

6. การบันทึก 

   การด าเนนิการตรวจ การซ่อม การปรับและตรวจสอบหลังการซ่อม การด าเนินการให้ได้ตามแผนข้างต้น

จะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มท่ีและจริงจังของคนงานแต่ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของผู้ปฏบัิตงิานอย่างรอบคอบด้วย 

7. การประเมินผล 

   การจดบันทึกเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากถ้าไม่ได้ขอ้มูลตามความเป็นจริงท่ีถูกต้องและละเอียดแล้วการวิเคราะห์

หาสาเหตุความขัดข้องของเคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือย่อมจะประสบความล้มเหลว ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้

ข้อมูลท่ีถูกต้องเพราะผู้ปฏิบัติอาจจะไม่กล้ารายงานตามความเป็นจริง โดยเกรงว่าตนอาจจะได้รับการต าหน ิ 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกดิขึน้อยูเ่สมอและอยากที่จะแก้ไข้ให้หมดสิ้นไปโดยง่าย 

4. การวัดประสิทธผิลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) 

 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) คือ ค่าหรือดัชนีชี้วัดท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตของ

อุตสาหกรรมวา่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และควรต้องท าการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดบ้าง จุดด้อย

หรือจุดแข็งอยู่ท่ีไหนซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของกิจกรรมบ ารุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance) ท่ีถูก

พัฒนาขึ้นโดย JIPM (Japan Institute for Plant Maintenance) ซึ่งก าหนดการวัดผลอยู่ท่ี 85% จาก 100% ของ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยวธีิการวัดผลด้วยวธีิ OEE นี้จะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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 การค านวณค่าประสิทธิผลโดยรวม เป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีมาจากการคูณกันระหว่าง อัตราการเดินเคร่ือง 

(Availability) ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง (Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) โดยมีสูตรการ

ค านวณ ดังนี ้ 

ค่าประสิทธิผลโดยรวม =  อัตราการเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ  

(OEE)   =  (Availability) x (Performance Efficiency) x (Quality Rate)  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          ชัยวัฒน์ มิสดีย์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองท าน้ าเย็นระบบปรับ

อากาศ กรณีศึกษา : อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่อายุการใช้งานท่ีมากของเครื่องท าน้ าเย็น และระบบการ

บ ารุงรักษาเชงิป้องกันท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันไม่เหมาะกับสภาพท่ีมีการใชง้านตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเคร่ืองท าน้ าเย็นถือว่าเป็น

เคร่ืองจักรหลักของระบบปรับอากาศท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการท างาน ของระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแนวทางจะน าเทคนิคการหาค่าเฉลี่ย การเดินเคร่ืองมาปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษาเชิง

ป้องกัน และจัดท าขั้นตอนการควบคุมการเดินเครื่องท าน้ าเย็น เพื่อลดความถี่การซ่อมบ ารุงแก้ไข้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ี

มผีลกระทบกับค่าเฉลี่ยการเดินเคร่ืองและค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง หลังจากการปรับปรุงพบว่าความถี่การซ่อมบ ารุง

แก้ไขลดลงจากเดิม 14 คร้ังคงเหลือ 11 คร้ังโดยมีผลท าให้ค่าเฉลี่ยการเดินเคร่ืองท าน้ าเย็นเพิ่มขึ้นจากเดิม 28.34% 

เพิ่มเป็น 65.26% และค่าใช้จ่าย การซ่อมบ ารุงลดลงจากเดมิเท่ากับ 30.02% 

สบืพงษ์ มาลี (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานซ่อมบ ารุงระบบภายในอาคารเชงิป้องกัน กรณีศึกษา : 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหดิล พบวา่การจัดท าฐานข้อมูลงานซ่อมบ ารุงระบบ

ต่าง ๆ เชิงป้องกัน ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบ และความสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบบ ารุงรักษาการจัดท าแผนบ ารุงรักษา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยลดค่าใช้จ่าย น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวางแผนงานให้เหมาะสมของแต่ละระบบ 

หลังจากการจัดเก็บขอ้มูลของระบบปรับอากาศ และระบบน้ าประปาท่ีใช้ในการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันได้เป็น

ระบบมากขึ้น อัตราความพร้อมใช้งานของระบบเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนท่ีไม่เท่ากัน ตามสภาพการใช้งานสรุป

ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงในการเปรียบเทียบข้อมูลจะใช้เพียง 6 เดือนก่อนท า PM และหลังท า PM ซึ่งพบว่า

ก่อนท า PM ค่าใช้จ่าย 72,011 บาท หลังท า PM เสียค่าใช้จ่าย 25,400 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ 46,611 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 83% ซึ่งอัตราการค้างงานซ่อมบ ารุงลดลง การขาดการซ่อมบ ารุงของหน่วยงานลดลง ระยะเวลาใน

การจัดหาอะไหล่ลดลง โดยเฉพาะระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงลดลง การขาดการบ ารุงรักษาอัตราการซ่อมใหม่ไม่มี

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานลดลง และการด าเนนิงานซ่อมบ ารุงรูปแบบใหมด่ีกวา่รูปแบบเดิม 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. วิธีการศกึษาที่น ามาใช้ 

โดยท าการศึกษากระบวนการสีข้าวและศึกษาความสูญเสียเนื่องจากการช ารุดเสีย หายของเคร่ืองจักร 

เพื่อทราบถึงปัญหาและท าการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความอัตราความถี่ในการหยุดชะงักขณะท างานเพื่อซ่อม

และลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรท่ีหยุดชะงักขณะท างาน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากการ

ช ารุดเสียหายจนถึงขั้นท่ีเคร่ืองจักรท างานไม่ได้นั้นการซ่อมบ ารุงส่วนใหญ่คือการเปลี่ยนชิ้นส่วนท่ีเสียหายนั้น ใหม ่ 

โดยใชแ้นวคิดของการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่จะท าให้คา่ใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

เกิดขึ้นต่ าท่ีสุด โดยอาศัยความร่วมมอืของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  แผนผังกระบวนการด าเนนิงาน 

2.1 ศกึษากระบวนการสีขา้ว ศึกษาการท างานของเครื่องจักร 

              1) สภาพท่ัวไป ท าการศึกษาประวัติความเป็นมาและก าลังการผลิตเฉลี่ยอย่างคร่าว ๆ 

และลักษณะการเดินเครื่องในกระบวนการสีขา้ว รวมไปถึงผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการสีขา้ว ภาพท่ี 4 และตารางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตกับของเสีย ในเดอืนกันยายน – พฤศจิกายน 2559 

            2) กระบวนการผลิตและวิธีการท างานของพนักงานท าการศึกษากระบวนการผลิตและ

วธีิการท างานของพนักงานในกระบวนผลิตท้ังหมดแลว้น ามาสรุปเป็นแผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) 
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ภาพที่ 5  แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการสีขา้ว 

   3) จ านวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

       น ารายชื่อเคร่ืองจักรมาศึกษาและแยกประเภทเคร่ืองจักรออกเป็นส่วน ๆ ตามแผนก

และลักษณะของงาน ท าให้เราทราบถึงจ านวนของเครื่องจักรกระบวนการผลิตท่ีสนใจได้ดังนี้ 
 

ถังแชข่้าว จ านวน 16 เครื่อง 

ถังไซโคลนน่ึงขา้ว จ านวน 3 เครื่อง 

Boiler จ านวน 1 เครื่อง 

เตาเผาแกลบ จ านวน 2 เครื่อง 

เครื่องอบ จ านวน 4 เครื่อง 

ตะแกรงร่อนฟาง จ านวน 6 เครื่อง 

ตะแกรงเหลี่ยม จ านวน 8 เครื่อง 

เครื่องคัดกรวด จ านวน 2 เครื่อง 

ตะแกรงกลม จ านวน 25 เครื่อง 

เครื่องกะเทาะเปลอืก จ านวน 10 เครื่อง 

เครื่องร่อนขา้ว จ านวน 2 เครื่อง 

เครื่องขัดขา้ว จ านวน 11 เครื่อง 

เครื่องขัดมัน จ านวน 7 เครื่อง 

เครื่องช่ังตวง จ านวน 7 เครื่อง 

เครื่องยิงส ี จ านวน 7 เครื่อง 
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อุปกรณล์ าเลียง จ านวน 43 เครื่อง 

กะพ้อ จ านวน 46 เครื่อง 

เครื่องดักฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องหุบเปลอืก จ านวน 1 เครื่อง 

ป๊ัมน้ า จ านวน 21 เครื่อง 

เครื่องอัดอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 
 

2.2 เก็บขอ้มูลเกี่ยวกับคา่ใชจ้่ายและความถีใ่นการซ่อมเครื่องจกัรก่อนการปรับปรุง 

ตารางที่ 1  สรุปความถีใ่นการสั่งซือ้อะไหล่และซ่อมเครื่องจักร 

 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

เครื่องกะเทาะ 2 2 0 0 1 5 

เครื่องอบข้าว 2 2 2 2 2 10 

ตะแกรงเหลี่ยม 1 0 1 0 0 2 

เครื่องผลิตลม 0 2 0 0 0 2 

Boiler 0 1 0 0 1 2 

เครื่องขัดมัน 0 1 0 0 0 1 

เตาเผาแกลบ 0 1 0 1 0 2 

เครื่องยิงส ี 0 0 0 1 0 1 

ป๊ัมน้ า 0 0 0 1 0 1 

เครื่องช่ังตวง 0 0 0 1 0 1 

เครื่องขัดขา้ว 0 0 0 1 0 1 

รวม 5 9 3 7 4 28 

 

ตารางที่ 2  สรุปค่าใชจ้่ายในการสั่งซือ้อะไหลแ่ละซ่อมเครื่องจกัร  (บาท) 

 

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
เคร่ืองกะเทาะ 2,500.00          35,300.00        -                 -                 14,178.64        51,978.64        
เคร่ืองอบข้าว 6,700.00          4,690.00          6,700.00          6,700.00          6,030.00          30,820.00        
ตะแกรงเหล่ียม 500.00            -                 3,550.00          -                 -                 4,050.00          
เคร่ืองผลิตลม -                 47,644.28        -                 -                 -                 47,644.28        
Boiler -                 284,800.00      -                 -                 39,300.00        324,100.00      

เคร่ืองขัดมัน -                 17,976.00        -                 -                 -                 17,976.00        

เตาเผาแกลบ -                 91,600.00        -                 6,000.00          -                 97,600.00        
เคร่ืองยิงสี -                 -                 -                 5,136.00          -                 5,136.00          
ปัม๊น ้า -                 -                 -                 27,447.64        -                 27,447.64        
เคร่ืองชั่งตวง -                 -                 -                 900.00            -                 900.00            

เคร่ืองขัดข้าว -                 -                 -                 5,290.10          -                 5,290.10          
รวม 9,700.00          482,010.28      10,250.00        51,473.74        59,508.64        612,942.66      
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จากการพิจารณาโดยพิจารณาจากความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเคร่ืองจักร และ ค่าใช้จ่ ายในการ

สั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเคร่ืองจักร ท่ีได้ข้อมูลมากจากใบสั่งซื้ออะไหล่และซ่อมเคร่ืองจักรของโรงงานตัวอย่าง  พบว่า 

เคร่ืองจักรท่ีควรมีการจัดท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน คือ เคร่ืองอบข้าว และ เคร่ืองกะเทาะเปลือก เนื่องจากมี

ความถี่ในการหยุดชะงักของเครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนช้ินสว่นอะไหลเ่ป็นจ านวนมาก 

            2.3 การเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรท่ีเกิดปัญหาบอ่ย 
 

ตารางที่ 3  ตารางวิเคราะห์สาเหตุเครื่องกะเทาะ 

 
 

ตารางที่ 4  ค่าประสิทธิผลโดยรวม เครื่องกะเทาะก่อนปรับปรุง 

A P Q OEE 

0.9511914 0.100 0.9928582 94.4398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลับลูกปืนมูเ่ล่
มอเตอร์แตกบ่อย

ตลับลูกปืน
เบียดเสียดกนั

สายพานแตก
(ท้าไมสายพาน

แตก)

สายพานหมดอายุการ
ใช้งาน

ตรวจสอบลักษณะและ
อายุการใช้งานของ

สายพาน

(ท้าไมตลับลูกปืน
มูเ่ล่มอเตอร์แตก

บ่อย)

(ท้าไมตลับลูกปืน
เบียดเสียดกนั)

สายพานไมตั่ งฉาก
กบัมูเ่ล่

แหวนท่ีใช้ไมเ่หมาะสม
และไมม่กีารขันซ ้า

ตรวจสอบแหวนและ
นอตยึดมอเตอร์

(ท้าไมสายพานไม่
ตั งฉากกบัมูเ่ล่)

มอเตอร์มกีารติดตั งท่ีไม่
เหมาะสม

ตรวจสอบการติดตั งของ
มอเตอร์

ตารางวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลับลูกปืนมอเตอร์เคร่ืองกะเทาะเปลือกแตกบ่อย

ถามครั งท่ี 2 ถามครั งท่ี 3 หยุดถาม Action

ตลับลูกปืนมคีวาม
ร้อนสูง(ท้าไม

ตลับลูกปืนมคีวาม
ร้อนสูง)

ถามครั งท่ี 1 ถามครั งท่ี 4
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ตารางที่ 5  ตารางวิเคราะห์สาเหตุเครื่องอบ 

 
 

ตารางที่ 6  ค่าประสิทธิผลโดยรวม เครื่องอบก่อนปรับปรุง 

A P Q OEE 

0.8340524 0.9968226 0.9734318 80.9313 
 

           2.4 แนวทางปรับปรุงและแก้ไข 

เมื่อท าการส ารวจและวเิคราะห์สาเหตุท่ีเคร่ืองจักรต้องหยุดการท างาน เพื่อซ่อมบ ารุงแล้วจึงเลือก

วิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม คือ การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการให้ทุกคนในสายการผลิตมีส่วนร่วมในการ

ดูแลเครื่องจักร 

วิธีการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานเครื่องกะเทาะ 

 1. สายพานขาด 

  เนื่องจาก มีการใช้งานตลอดเวลาอีกท้ังยังไม่มีการเปลี่ยนสายพานเมื่อมีอายุการท างานท่ีมาก 

ดังนัน้วธีิการแก้ไขคือ การเปลี่ยนสายพานและตรวจสอบสภาพสายพานอยา่งสม่ าเสมอ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ถามครั งที่ 1 ถามครั งที่ 2 ถามครั งที่ 3 ถามครั งที่ 4 หยุดถาม Action

ตลับลูกปืนรับ
แรงที่มมุ

ตะแกรงแตก

ตลับลูกปืนรับ
แรงมากเกนิไป

น ้าหนักรวม
มากเกนิไป 

(ท้าไมน ้าหนัก
รวมมากเกนิไป)

ตรวจสอบแรง
ที่กระท้าต่อ
ตลับลูกปืน

(ท้าไมตลับ
ลูกปืนรับแรงที่
มมุตะแกรงแตก)

(ท้าไมตลับ
ลูกปืนรับแรง
มากเกนิไป)

ฉากด้านใน
เป็นลักษณะโค้ง

เปล่ียนฉากที่
ใช้รองรับซ่ึงติด
อยู่กบัตะแกรง

ไมม่กีารใส่
แหวนที่นอต
ยึดฉากรองรับ

และเพลา

ใส่แหวนที่นอต
ยึดฉากรองรับ

และเพลา

ตารางวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลับลูกปืนรับแรงที่มมุตะแกรงของตู้อบข้าวแตกบ่อย

ตลับลูกปืนรับ
แรงบางส่วน 
(ท้าไมตลับ

ลูกปืนรับแรง
บางส่วน)

ฉากที่ใช้รองรับ
ไมไ่ด้ฉากและ
นอตยึดแท่น
เพลาคลาย  
(ท้าไมฉาก

ไมไ่ด้ฉากและ
นอตยึดคลาย)



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงสภาพสายพานก่อนปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  แสดงสภาพสายพานหลังปรับปรุง  

2. มูเ่ล่มอเตอร์ไม่ต้ังฉากกับมูเ่ล่ปลายทาง   

เนื่องมาจาก การติดตั้งท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ท่ีท างาน

ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือ การวัดมุมมู่เลย์มอเตอร์กับมู่เลย์ปลายทางให้ท ามุม 90 องศา โดยการดูท่ี

สายพานเป็นหลัก เมื่อไม่ได้ 90 องศาให้ท าการปรับต าแหนง่มอเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 8  แสดงลักษณะการวัดการต้ังฉากก่อนปรับปรุง 
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ภาพที่ 9  แสดงลักษณะการวัดการตัง้ฉากหลังปรับปรุง 

  นอกจากการเกิดปัญหาจากการติดตั้งหรือปรับต าแหน่งของอุปกรณ์ท่ีผิดพลาดแล้ว สาเหตุอีกประการท่ีท าให้

สายพานไม่ตั้งฉากคือ การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ ท่ีส่งผลให้ต าแหน่งของสายพานมีการผิดพลาดไป ซึ่งก่อนการปรับปรุง

ได้มีแหวนอแีปะรองนัท ดังภาพท่ี 4-31 และได้แก้ไข้คอื ใส่แหวนสปริงรองนัทเพิ่ม เพื่อท าหนา้ท่ีใหน้ัทไมห่ลุดหลวม 

 

 
ภาพที่ 10  แสดงการใสแ่หวนอแีปะรองนัทก่อนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  แสดงการใส่แหวนสปริงรองนัทหลังการปรับปรุง 
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วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตู้อบ 

ตลับลูกปืนท่ีใช้ คือ SKF Deep Groove Ball Bearing 6306-2RS1/C3 30mm I.D, 72mm O.D มี

คุณสมบัตดิังนี้  

 Inside Diameter  30 mm 

 Outside Diameter  72 mm 

 Ball Bearing Type Deep Groove 

 Race Width  19 mm 

 Static Load Rating 16 kN 

 Price   670.63 baths 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  แสดงลักษณะของตลับลูกปนื 6306-2RS1/C3 

  1. ท าการเปลี่ยนแท่งฉากที่ใช้รองรับแรงกดติดกับตะแกรงยาว 20 เซนติเมตร และท าการเชื่อมติด

กับตะแกรงเพื่อไม่เกิดการขยับเขยื้อนอีก ดังภาพท่ี 4-34 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 13  แสดงแท่งฉากที่ใชร้องรับแรงกด 

2. ท าการใส่แหวนรองนัทท่ีแท่นยดึเพลา เพ่ือไมใ่ห้เพลาขยับเขยื้อน แหวนท่ีใชจ้ะเป็นแหวนอีแปะ

และแหวนสปริงดังภาพท่ี 4-35 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  แสดงลักษณะการใส่แหวนรองนัท 

ใส่แหวน
รองนัท 
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  3. ท าการขยับตลับลูกปืนออกห่างจากมุมฉากด้านใน เพื่อท่ีจะให้ตลับลูกปืนรับแรงได้ท้ัง 2 ตัว  

เต็มหนา้ ดังภาพท่ี 4-36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15  แสดงลักษณะการท างานของตลับลูกปนืหลังปรับปรุง 
 

           2.5 เปรียบเทียบความถี่ในการซ่อมและบ ารุงเคร่ืองจักรก่อนและหลัง ท าการประเมินผลโดยการ

เก็บข้อมูลความถี่ในการซ้อมและบ ารุงเคร่ืองจักรหลังการท า PM แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความถี่ในการซ้อมและ

บ ารุงเครื่องจักรกอ่นท า PM เพื่อดูอัตราการเสียของเครื่องจักร ท่ีลดน้อยลงและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ

บ ารุงลงได้ 

ผลการด าเนินงานวิจัย 

  การก าหนดมาตรฐาน คือ การจัดการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้นจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานของงาน

อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยจัดท าคู่มือปฏิบัติก าหนดมาตรฐานในการบ ารุงรักษาไว้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ตามของบุคลากร ซึ่งเลือกและก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีส าคัญประกอบด้วยแผนการบ ารุงรักษามาตรฐานการ

ตรวจเครื่องจักร และแบบบันทึกการตรวจสอบ 

 

ภาพที่ 16  แผนซ่อมบ ารุงรายเดอืน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 เคร่ืองกะเทาะ1
2 เคร่ืองกะเทาะ2
3 เคร่ืองกะเทาะ3
4 เคร่ืองกะเทาะ4
5 เคร่ืองกะเทาะ5
6 เคร่ืองกะเทาะ6
7 เคร่ืองกะเทาะ7
8 เคร่ืองกะเทาะ8
9 เคร่ืองกะเทาะ9
10 เคร่ืองกะเทาะ10

แผนการซ่อมบ้ารุงเคร่ืองกะเทาะ รายเดือน

ล้าดับ ชือ่เคร่ืองจักร
มกราคม



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 987 

 

ภาพที่ 17  แผนซ่อมบ ารุงรายปี 

 

ภาพที่ 18  มาตรฐานการตรวจเครื่องกะเทาะ 

 

ภาพที่ 19  แบบบันทึกการตรวจสอบ  

 

 

                                     

                       
2560 

         
 .   .    .    .   .    .   .   .   .   .   .   .  

1               1                           
2               2                           

3               3                           
4               4                           

5               5                           
6               6                           

7               7                           

8               8                           
9               9                           

10               10                           

ล้าดับ หวัขอ้ วิธีตรวจสอบ อปุกรณ์ มาตรฐานการประเมิน เวลา หมายเหตุ
1 ตรวจมุมพูเ่ล่ ตรวจสอบภายนอก ไม้ฉาก,สายตา มุมระหว่างมู่เล่มอเตอร์กบั

มู่เล่ปลายทาง ต้องท้ามุม 90 องศา
15 นาที

2 ตรวจการยึดติดของน็อต ตรวจสอบบริเวณทีม่ีน็อต สายตา น็อตต้องขนัใหแ้น่นติดกบัตัวเคร่ือง 20 นาที
3 ตรวจสภาพแหวนรองน็อต ตรวจสอบบริเวณทีม่ีแหวนรองน็อต สายตา แหวนรองน็อตมีสภาพปกติ ไม่ชา้รุดเสียหาย 10 นาที
4 ตรวจสภาพสายพาน ตรวจสอบบริเวณทีม่ีสายพาน สายตา สายพานทีใ่ชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์ต้อง

มีสภาพพร้อมใชง้าน ไม่ชา้รุดเสียหาย
10 นาที

มาตรฐานการตรวจสอบเคร่ืองกะเทาะ

วัน/เดือน/ปี 9/2/60
ล้าดับ หวัขอ้ทีต่รวจสอบ ปกติ ไม่ปกติ หมายเหตุ

1 ตรวจมุมมู่เล่
2 ตรวจการยึดติดของน็อต
3 ตรวจสภาพแหวนรองน็อต
4 ตรวจสภาพสายพาน

แบบบนัทกึการตรวจสอบ
ชือ่เคร่ืองจักร   เคร่ืองกะเทาะ 1
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ภาพที่ 20  แผนซ่อมบ ารุงรายปี 

ตารางที่ 7  รายละเอยีดการซ่อมบ ารุงเครื่องกะเทาะก่อนปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) เวลา (นาที) 

7/08/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนื 1 ตัวของเครื่องกะเทาะเปลอืก 1,000.00 60.00 

13/08/2559 เปลี่ยนสายพานของเครื่องกะเทาะเปลอืก 1,500.00 60.00 

2/09/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืของเครื่องกะเทาะเปลอืก 10,000.00 480.00 

23/09/2559 เปลี่ยนสายพานท่ีใชใ้นการกะเทาะเปลอืก 25,300.00 540.00 

30/12/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนื 4 ขา ของเคร่ืองกะเทาะเปลอืก 14,178.64 420.00 

 
รวม 51,978.64 1,560.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       
2560 

         
 .   .    .    .   .    .   .   .   .   .   .   .  

1      1-1         
 

              
2      1-2                         
3      1-3                         
4      1-4                         
5      2-1                         
6      2-2                         
7      2-3                         
8      2-4                         
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ตารางที่ 8  รายละเอยีดการซอ่มบ ารุงเครื่องกะเทาะหลังปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) เวลา (นาที) 

9/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งก าลัง 1345.00 30 

10/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต 20.00 15 

11/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต 20.00 15 

12/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต 20.00 15 

13/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งก าลัง 1,345.00 30 

14/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งก าลัง 1,345.00 30 

15/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งก าลัง 1,345.00 30 

16/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต 20.00 15 

17/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต 20.00 15 

18/01/2560 เปลี่ยนแหวนรองนอต,สายพานส่งก าลัง 1,345.00 30 

 

รวม 6,825.00 225 

 

ตารางที่ 9  รายละเอยีดการซ่อมบ ารุงตู้อบก่อนปรับปรุง 
   

วัน/เดือน/ป ี รายการ จ านวน 

(ตัว) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

เวลา  

(นาท)ี 

20/8/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

28/8/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตูอ้บข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

15/9/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 3 2,010.00 135 

25/9/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 4 2,680.00 180 

8/10/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 4 2,680.00 180 

18/10/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 6 4,020.00 270 

11/11/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

21/11/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

9/12/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

21/12/2559 เปลี่ยนตลับลูกปนืตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 4 2,680.00 180 

 รวม 46 30,820.00 2,070 
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ตารางที่ 10  รายละเอยีดการซอ่มบ ารุงตู้อบหลังปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป ี รายการ จ านวน 

(ตัว) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

เวลา  

(นาท)ี 

5/6/2560 เปลี่ยนลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 5 3,350.00 225 

22/6/2560 เปลี่ยนลูกปืนตู้อบข้าว 6306-2RS1/C3 4 2,680.00 180 

 รวม 9 6,030.00 405 

 

สรุป     

 การประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เข้ามาด าเนินการและได้จัดท า

รูปแบบของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรท่ีใชใ้นการสีขา้ว เคร่ืองจักรตัวอยา่งได้แก่ เคร่ืองกะเทาะ และเครื่องอบ  

 เครื่องกะเทาะก่อนการปรับปรุงใน 4 เดอืนแรกก่อนท าPreventive Maintenance มกีารหยุดเครื่องจักร 5 ครัง้ 

ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรมีค่าเท่ากับ 94.44% มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออะไหล่และซ่อมแซมเท่ากับ 

51,978 บาท หลังการปรับปรุง โดยเก็บผล 6 เดอืนพบวา่มีการหยุดเครื่องจักร 10 ครัง้ ซึ่ง 10 คร้ังท่ีหยุดเป็นการหยุด

เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ ์ซึ่งปัญหาที่พบ พบได้จากการด าเนนิการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรและอุปกรณต์ามแผนท่ีก าหนด 

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีคา่เท่ากับ 99.47% มคี่าใชจ้่ายในการสั่งซือ้อะไหลเ่พื่อเปลี่ยนเท่ากับ 6,825 บาท  

ซึ่งสรุปได้ว่า ค่าประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 5.03% และค่าใชจ้่ายลดลง 45,153 บาท 

 เคร่ืองอบก่อนการปรับปรุงใน 5 เดือนแรกมีความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่ 10 คร้ังและมีความถี่ในการเปลี่ยน

ตลับลูกปืนเคร่ืองอบเฉลี่ยปีละ 24 คร้ัง เมื่อท าการปรับปรุงโดยเก็บผล 6 เดือนมีความถี่ในการสั่งซื้ออะไหล่ 2 คร้ัง

และมีความถี่ในการเปลี่ยนตลับลูกปนืเครื่องอบเฉลี่ยปีละ 4 ครัง้ ท าให้ท าให้มีความถี่ในการสั่งซือ้อะไหลล่ดลง 8 คร้ัง

และมีความถี่ในการเปลี่ยนตลับลูกปืนเคร่ืองอบลดลง 20 คร้ัง จากการค านวณประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 

ก่อนการปรับปรุงมีค่าประสิทธิผลโดยรวมเท่ากับ 80.93% เมื่อท าการปรับปรุงมีค่าประสิทธิผลโดยรวมเท่ากับ 

85.50% ท าให้มีคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.57% มคี่าใชจ้่ายในการสั่งซือ้อะไหลก่่อนการปรับปรุง

ปีละ 30,820.00 บาท และมคี่าใชจ้่ายในการสั่งซื้ออะไหล่หลังการปรับปรุงปีละ 6,030.00 บาท ลดลงได้ 24,790.00 บาท 
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การปรับเทียบตัวรับรู้ความเร่งชนิดต้นทุนต่ าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปรับเทียบที่มี

ความละเอียดแม่นย าสูง 

Low-Cost Acceleration Calibration Method without the Need for a High Accuracy 

Calibration Device 

ปิจริาวุช เวียงจันดา1* 

Pijirawuch Wiengchanda1* 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการปรับเทียบตัวรับรู้ความเร่งชนิดต้นทุนต่ า (Low-Cost Accelerometer) ในเซนเซอร์ 

Inertial Measurement Unit (IMU) ด้วยวิธีการก าลังสองสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด (Least Mean Squares) โดยไม่ต้องใช้โต๊ะ

ปรับระดับท่ีมีความละเอยีดแมน่ย าสูง ตัวรับรู้ความเร่งถูกติดตั้งบนโต๊ะปรับระดับเพื่อปรับต าแหน่ง จ านวน 6 ทิศทาง

ตามแกนของตัวรับรู้ความเร่ง ระบบสมองกลแบบฝังตัวถูกน ามาใช้ในการบันทึกค่าท่ีวัดได้จากตัวรับรู้ความเร่ง และ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคแบบ Hardware-in-the-Loop (HIL) เพื่อค านวณหาค่าพารามิเตอร์ ได้แก่  

การเยื้องแนวแกน (Misalignment) สเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ ค่าไบแอส (Bias) ด้วยวิธีการแบบก าลังสอง

สมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุดด้วยโปรแกรมแมทแลบ (Matlab) หลังจากการปรับเทียบสามารถลดความผิดพลาดของการวัดค่า

ความเร่งในแตล่ะแกนตา่ง ๆ ได้ประมาณ 2 – 10% 

ค าส าคัญ: ตัวรับรู้ความเร่งชนิดต้นทุนต่ า  Inertial Measurement Unit (IMU)  Hardware-in-the-Loop (HIL) 

วธีิการก าลังสองสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด 

Abstract  

 The paper has proposed methods to calibrate low-cost accelerometer which is one of the three main 

components of inertial measurement unit (IMU) using least mean squares technique. The leveling table which 

does not require both high accuracy and precision is used to move the sensor on 6orientations. Embedded 

system is used to acquired accelerate data and connected with the PC-computer by Hardware-in-the-Loop 

(HIL) technique. Three parameters of accelerometer as misalignment, scale factor and bias are determined by 

least mean square method that is programed by Matlab. Error is reduced around 2 – 10% in each axis when the 

parameters of calibration in equation of accelerometer are added. 

Keywords: Low-Cost Accelerometer, Inertial Measurement Unit (IMU), Hardware-in-the-Loop (HIL), Least 

Mean Squares  

                                                 
1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
1 Naval Academy, Samut Prakarn Province 10270 
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บทน า 

Inertial Measurement Unit (IMU) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานส าคัญของระบบ Motion Sensing & Control 

หลากหลาย ท้ังทางทหารและพลเรือน เช่น Robotics, ระบบ Stabilize จานเรดาร์/กล้อง ระบบควบคุมการยิงของปืน 

ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานต่าง ๆ (เรือ/อากาศยาน/ยานใต้น้ า) ทัง้ท่ีมีและไมม่คีนบังคับ เป็นต้น 

หลักการท างานของ IMU ในปัจจุบันใช้ค่าท่ีวัดได้จาก Inertial Sensors 2 ประเภทคือ ตัวรับรู้ความเร่ง 

(accelerometer) และ ตัวรับรู้การเคลื่อนท่ีเชิงมุม (gyroscope) ส าหรับวัดความเร่งและความเร็วเชิงมุมตามล าดับ  

มาประมวลผลรว่มกัน 

ในหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมาเซนเซอร์ IMU แบบ Micro Electro Mechanical System (MEMS) ถูกพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว จนมีความสามารถที่สูงขึน้ ราคาถูกลง มนี้ าหนักเบา และใชพ้ลังงานต่ า แม้ว่าเซนเซอร์ MEMS มีข้อได้เปรียบ

ดังกล่าวมาในข้างต้น แต่ก็ยังมีความผิดพลาดเนื่องจาก bias ของตัวเซนเซอร์ ความผิดพลาดเนื่องจากความไม่เป็น 

เชิงเส้นของระบบ ความผิดพลาดเนื่องจากการวางตัวเซนเซอร์ท่ีไม่ได้ตามแกนตั้งฉาก ความผิดพลาดเนื่องจาก

ผลกระทบของอุณหภูมิ ความผิดพลาดเนื่องจากกระบวนการการผลิต ซึ่งค่าความผิดพลาดเหล่านี้ ท าให้ค่าท่ีได้จาก

การวัดคา่ด้วย IMU มคีวามคลาดเคลื่อนจากค่าที่ถูกต้อง 

การสอบเทียบเป็นขัน้ตอนส าหรับการเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับปริมาณการวัด ส าหรับ 

accelerometer ข้อมูลอ้างองิ มักจะเวกเตอร์แรงโน้มถ่วง ผลรวมของแรงโน้มถ่วงและความเร่งสู่ศูนย์กลาง โดยผลรับ

ของพารามิเตอร์ของการปรับเทียบจากสมการจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งท่ีวัดได้กับความเร่งจริง ซึ่งจะ

เป็นการแกค้่าความผิดพลาดท่ีได้จากการวัดคา่ด้วยเซนเซอร์ให้แสดงค่าท่ีวัดได้จรงิ  

ในบทความนี้จะน าเสนอวิธีการปรับเทียบตัวรับรู้ความเร่ง (accelerometers) ใน IMU ต้นทุนต่ า ด้วยเทคนิค

ก าลังสองสมบูรณ์ท่ีน้อยท่ีสุด โดยใชอุ้ปกรณป์รับเทียบท่ีไม่ต้องการความถูกต้องมากนักแต่ผลการปรับเทียบสามารถ

ท่ีจะให้คา่การวัดความเร่งท่ีมีความถูกต้องได้ 

แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ 

การพัฒนาสมการการปรับเทียบ (Calibration Algorithm) มีเป้าหมายเพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนท่ีมีอยู่

กับเซนเซอร์ตามธรรมชาติของการวัดทุกประเภท ก่อนน าค่าท่ีวัดได้ไปใช้งานจริง และเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งส าหรับระบบเซนเซอร์ท่ีต้องการความแม่นย าสูง เช่น ระบบวัดมุมอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ก่อนจะสามารถพัฒนา

สมการปรับเทียบได้จ าเป็นต้องพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ (Sensor 

Error Model) ท่ีจะใชก้่อน  

1. แบบจ าลองความคลาดเคลื่อน (Error Model) ของ Accelerometer 
มาตรฐานแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ท่ีใช้กับ Inertial Measurement 

Unit (IMU) ไมว่า่จะเป็น Accelerometer, Rate Gyro และ Magnetometer ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (Chatfield 

A.B., 1997) (Rogers R. M., 2003) คือ การเยื้องแนวแกน (Misalignment) สเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ  

ค่าไบแอส (Bias) โดยคา่ที่วัดได้จาก Accelerometer เขียนเป็นสมการได้ คือ 
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   p av conversion termsf f   (1) 

โดยท่ี 

 pf คือ Specific force ใน platform มหีนว่ยเป็น g (m/s2)  

 avf คือ Specific force ใน Accelerometer frame (Sensor frame) 

สามารถหาค่า pf  ได้จากสมการท่ี 2 

    p p av
a sff C K f b   (2) 

เมื่อ p
aC , sfK และ b คือ ค่าการเยื้องแนวแกน (Misalignment) ค่าสเกลเฟกเตอร์ (Scale Factor) และ  

ค่าไบแอส (Bias) ตามล าดับ โดยท่ี 

  

 

 

 







 
 

  
 
 

1 2

3 4
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1

1

1

p
aC  (3) 

 

 
 

  
 
 

1

2

3

0 0

0 0

0 0

sf

sf

sf

sf

K  (4) 

 

 
 

  
 
 

x

y

z

b

b

b

b  (5) 

2. การพัฒนาสมการปรับเทยีบ (Calibration Algorithm) 

 ตามทฤษฎีแล้วไม่มีเซนเซอร์ใดท่ีมีความสมบูรณ์ 100% ดังนั้น ค่า Scale Factor คือ ตัวแปรท่ีน ามาใช้เผื่อ 

ค่าความคลาดเคลื่อนของ Sensitivity ของเซนเซอร์ และ Bias คือ ตัวแปรท่ีน ามาใชเ้ผื่อค่าความคลาดเคลื่อนของ Bias 

(Zero-Rate Output) นัน้เอง 

 Misalignment เป็นตัวแปรท่ีเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะส าหรับเซนเซอร์ท่ีใช้ใน IMU ในทางทฤษฎีเมื่อต้องการวัด

ความเร่ง ความเร็วเชงิมุม หรือสนามแม่เหล็กโลกเพื่อค านวณมุมอ้างองิ จะต้องวัดท้ัง 3 แกน Cartesian (X, Y, Z) ตาม

สมการท่ี 2 สามารถเขียนใหม่ได้คอื 

  1av a p
sf pf K C f b  (6) 

ก าหนดให้   

    av av nf f  (7) 

โดยท่ี    

 avf คือ ค่า avf ท่ีวัดได้ 

 n คือ สัญญาณรบกวน (noise) ของคา่การวัด 
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 สามารถสมมุติให้สัญญาณรบกวน (noise) ของค่าการวัด เป็น zero-mean Gaussian white noise กล่าวคือ 

[ ] 0E n   ดังนัน้ 

 


  
1

1
[ ] [ ] [ ]

Mav av av
i

i
E E E

M
f f n f   (8) 

 โดยท่ี M  คือ จ านวนคร้ังท่ีวัดในแต่ละต าแหน่ง และ นอกจากนี้เราทราบแน่นอนว่าขนาดของ  pf  มีค่า

เท่ากับ 1 g 

 หน้าท่ีหลักของสมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ ประมาณค่า  Misalignment  p
aC , Scale 

Factor,  sfK  และ Bias, b    

 ตามท่ีกล่าวข้างต้น หน้าท่ีหลักของ สมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ หาค่า Misalignment, 

Scale Factor, และ Bias ของเซนเซอร์ Accelerometer ซึ่งในทางปฏิบัติส าหรับเซนเซอร์ท่ีต้องการความแม่นย าสูง

จะต้องใช้อุปกรณ์ เช่น Rate Table ท่ีมีความแม่นย าสูง เพื่อสั่งการให้เซนเซอร์เคลื่อนท่ีตามท่ีก าหนดได้อย่างแม่นย า

และวัดผลการตอบสนองและค านวณค่าปรับเทียบออกมา เทคนิคท่ีน าเสนอในบทความนี้ใช้เทคนิคท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้

เคร่ืองมือปรับเทียบท่ีมีความแม่นย าสูง แต่สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานเนื่องจากเซนเซอร์ท่ีใช้ไม่ใช่

เซนเซอร์ระดับ Navigation Grade ท่ีมีความแม่นย าสูง 
 

การทดลอง/การทดสอบ 

 1. อุปกรณ์การทดสอบ 

     ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณใ์นการทดลอง / ทดสอบ 

 

 1.1 Inertial Measurement Unit (IMU) 
  ในบทความนี้ได้เลือกทดสอบกับ IMU ของ บริษัท AIMAGIN รุ่น aMG IMU - 9A ซึ่งเป็นเซนเซอร์

แบบตน้ทุนต่ า (Low cost IMU) ซึ่งประกอบด้วย เซนเซอร์ 3 ชนิด ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลของ IMU ของ บริษัท AIMAGIN รุ่น aMG IMU - 9A 

เซนเซอร ์ รุ่น บริษัทผู้ผลิต 

3-Axis MEMS Accelerometer LIS3L06AL STMicroelectronics 

3-Axis MEMS Magnetometer HMC1043 Honeywell 

2-Axis Rate Gyro IDG-300 Invensense 
 

 1.2 โต๊ะระดับส าหรับปรับมุมเอยีง (Level Table) 
  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปรับมุมเอียงของการวางระดับของตัว IMU เพื่อใช้ส าหรับการปรับเทียบ 

โดยการวัดระดับมุมอียงจะใช้เครื่องมือวัดระดับบทความนี้ได้พัฒนาโต๊ะปรับมุมเอียงได้ทั้ง 3 แกนเพื่อใช้ในการ

ปรับเทียบ ปัจจัยส าคัญของการใช้โต๊ะปรับมุมเอียงเพื่อให้ชุดเซนเซอร์อยู่นิ่ง  ในขณะท าการวัดค่าความเร่งเพื่อ

หลีกเลี่ยงแรง 

 
ภาพที่ 2 โตะ๊ระดับส าหรับปรับมุมเอยีง (Level Table) 

 

เนื่องจากความเร่ง (g) ท่ีจะมากระท าเนื่องการการเคลื่อนไหวของชุดเซนเซอร์เพื่อให้ได้ค่าท่ีแท้จริงท่ีสุด 
 

 1.3 เครื่องมอืวัดระดับ (Digital Level) 

  ใชส้ าหรับวัดมุมของโต๊ะระดับส าหรับปรับมุมเอยีง เพื่อให้ได้มุมตามท่ีต้องการ 
 

 
ภาพที่ 3 เครื่องมือวัดระดับ 

 

 1.4 ตัวควบคุมแบบฝ่ังตัว (Microcontroller) 

  ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลและตดิตอ่กับตัวรับรู้เพื่อสง่ข้อมูลไปวเิคราะห์ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวควบคุม

แบบฝั่งตัว (Microcontroller) ของ STMicrocontroller รุ่น STM32F4-Discovery มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 168MHz 

พร้อมดว้ยการ์ดเชื่อมตอ่แบบ i2c และ USRAT 
 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 997 

 
ภาพที่ 4 ตัวควบคุมแบบฝั่งตัว (Microcontroller) 

 

 2. การพัฒนาสมการปรับเทียบ (Calibration Algorithm) 

  ตามท่ีกล่าวข้างต้น หน้าท่ีหลักของ สมการปรับเทียบ หรือ Calibration Algorithm คือ หาค่า Scale 

Factor, Misalignment และ Bias ของเซนเซอร์ Accelerometer ซึ่งในทางปฏิบัตสิ าหรับเซนเซอร์ท่ีต้องการความแม่นย า

สูงจะต้องใชอุ้ปกรณ ์เช่น Rate Table ท่ีมีความแม่นย าสูง เพื่อสั่งการให้เซนเซอร์เคลื่อนท่ีตามท่ีก าหนดได้อยา่งแม่นย า

และวัดผลการตอบสนองและค านวณค่าปรับเทียบออกมา เทคนิคท่ีน าเสนอในบทความนี้ใช้เทคนิคท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้

เคร่ืองมือปรับเทียบท่ีมีความแม่นย าสูง แต่สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานเนื่องจากเซนเซอร์ท่ีใช้ไม่ใช่

เซนเซอร์ระดับ Navigation Grade ท่ีมีความแม่นย าสูงโดยการปรับเทียบ Accelerometer มขีั้นตอนดังน้ี 

 1. เก็บคา่ avf  ของ Accelerometer ในต าแหน่งต่าง ๆ (Orientations) ตามสมการท่ี (1) ท่ีต้องการค านวณหา

ค่า ได้แก่  

      1 2 3 4 5 6 1 2 3, , , , , , , , , , ,x y zsf sf sf b b b   

ในบทความนี้ใช ้6 ต าแหนง่ ตามตารางที่ 2 

 2. ใชส้มการ (2) เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย  

 


  
1

1
[ ] [ ] [ ]

Mav av av
i

i
E E E

M
f f n f  

 ของการวัดของแตล่ะ Orientation 

 3. ก าหนด Cost Function 

 


 
  
 
 






2 21 2

0
( ) ( , )yk

k

k
L u hk  

 Cost Function ท่ีก าหนดจะถูกน ามาใชแ้ก้สมการเพื่อหาค่า Unknowns ตามขอ้ 1 ในท่ีน้ี 

   
 
0 0 1

T

ku  

 คือ Ideal Gravitational Force  และ 
( , )yk

h  คือ เวกเตอร์ท่ีได้จากการวัดคา่ของ Accelerometer ในแต่ละ Orientation 

 4. ใช้ Cost Function ประกอบกับสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ี (3) เพื่อหาค่า Unknowns ตามข้อ 1 

ด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์แบบก าลังสองสมบูรณท่ีน้อยท่ีสุด (Least Squares Technique) จากนั้นแยกสมการใน

เมตริกเพื่อหาค่า      1 2 3 4 5 6 1 2 3, , , , , , , , , , ,x y zsf sf sf b b b   
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 ตาราง 2 แสดง Orientation ท้ัง 6 Orientation ท่ีใช้ในการเก็บค่า Accelerometer การเลือกมุมในแกน x, y 

และ z ห่างกัน 90 องศา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด Observability สูงท่ีสุดเมื่อท าการแก้สมการหาค่าตัวแปรของการ

ปรับเทียบด้วยเทคนิคก าลังสองท่ีน้อยท่ีสุด 
 

ตารางที ่2 แสดง Orientation ท้ัง 6 Orientation ท่ีใชใ้นการเก็บคา่ Accelerometer 

ต าแหน่งที ่ X-axis (g) Y-axis (g) Z-axis (g) 

1 1 0 0 

2 -1 0 0 

3 0 1 0 

4 0 -1 0 

5 0 0 1 

6 0 0 -1 

 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 1 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 3 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 5 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 2 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 4 

 

 
ต าแหนง่ท่ี 6 

ภาพที่ 5 แสดง Orientation ท้ัง 6 Orientation ท่ีใชใ้นการเก็บคา่ Accelerometer 
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ผลการทดลอง 

 สมการท่ี 9, 10 และ 11 แสดงคา่ scale factor, misalignment และ bias หลังท าการปรับเทียบตามล าดับ 

 

 
 
 
 
 

0 0

0 0

0 0

0.9662

0.9784

0.9832

 (9) 

 

 

 
 
 
 
 

 





1 0.0003 0.0025

0.0070 1 0.0081

0.0258 0.0069 1

 (10) 

 

 







 
 
 
 
 

 0.0146

 0.0402

 0.0193

 (11) 

 

 ภาพท่ี 6 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน x พบว่า ก่อนท าการปรับเทียบค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง 1.00 ถึง 1.05 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.25 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่งท่ี

วัดได้มคี่าระหว่าง 0.98 ถึง 1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g 

  

 

ภาพที่ 6 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน x เปรียบเทียบระหว่างท่ียังไมไ่ด้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
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ภาพที่ 7 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -x เปรียบเทียบระหว่างท่ียังไมไ่ด้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
 

 

ภาพที่ 8 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน y เปรียบเทียบระหว่างท่ียังไมไ่ด้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
 

 ภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -x พบวา่ ก่อนท าการปรับเทียบค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง -1.10 ถึง -1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.05 g หลังจากเปรียบเทียบแลว้ ค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง -1.02 ถึง -0.98 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g 

 ภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน y พบว่า ก่อนท าการปรับเทียบค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง 0.96 ถึง 1.00 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.98 g หลังจากเปรียบเทียบแลว้ ค่าความเร่งท่ี

วัดได้มคี่าระหว่าง 0.98 ถึง 1.02 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g 

  

 

ภาพที่ 9 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -y เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
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ภาพที่ 10 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน z เปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
 

 

ภาพที่ 11 แสดงคา่ความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -z เปรียบเทียบระหวา่งที่ยังไม่ได้ปรับเทียบกับปรับเทียบแลว้ 
  

 ภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -y พบวา่ ก่อนท าการปรับเทียบค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีค่าระหว่าง -1.08 ถึง -1.04 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -1.06 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว  

ค่าความเร่งท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง -1.02 ถึง -0.98 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 1.00 g 

 ภาพท่ี 10 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน z พบวา่ ก่อนท าการปรับเทียบค่าความเร่ง

ท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง 0.97 ถึง 1.01 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.99 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว ค่าความเร่งท่ี

วัดได้มคี่าระหว่าง 0.97 ถึง 1.01 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ 0.99 g 

 ภาพท่ี 11 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียงค่าความเร่งท่ีวัดได้ในแกน -z พบว่า ก่อนท าการปรับเทียบ 

ค่าความเร่งท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง -1.07 ถึง -1.03 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -1.04 g หลังจากเปรียบเทียบแล้ว 

ค่าความเร่งท่ีวัดได้มีคา่ระหวา่ง -1.03 ถึง -0.97 g วัดค่าความเร่งเฉลี่ยได้ประมาณ -0.995 g 

สรุปผลการทดลอง 

 ในบทความนี้ได้น าเสนอวิธีการปรับเทียบ (Calibration) ของตัวรับรู้ความเร่งอย่างง่าย และประหยัดแต่มี

ประสิทธิภาพสูง โดยการใชโ้ตะ๊ปรับระดับแบบแมนนวลโดยการวัดองศาดว้ย Digital Laser และใชก้ารประมวลผลและ

การอ่านข้อมูลจากตัวรับรู้ด้วยสมองกลแบบฝังตัว (Microcontroller) และท าการประมวลผลแบบ Hardware in the 

Loop ด้วยโปรแกรมแมทแลป เพื่อค านวณค่าของพารามิเตอร์ในการปรับเทียบ ได้แก่ scale factor, misalignments 
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และ bias โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงตัวรับรู้ความเร่งท่ีสามารถวัดค่าได้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีความ

ถูกต้องมากกว่าก่อนการปรับเทียบ 2 – 10% 
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พฤติกรรมของผวิสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างภายใต้สภาวะหน่วยแรงวัฏจักร 

Sand – structure Interface behavior under cyclic loading   

นิพนัธ์ อนิสุข1* ชัยสิทธ์ เพ็งจันทร์1 พรชติา ดา่งพล้อย1 พงนรนิทร์ พวงค า1 และสุริยาวุธ ประอ้าย1  

Nipun Insog1*, Chaisit Pengjan1, Pornchita Dangploy1, Pongnarin Puangkham1 and Suriyavut Praai1 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างโดยใช้เคร่ืองมือ Direct 

Shear test ทรายท่ีใช้ทดลองเป็นทรายแม่น้ าในสภาพแห้ง ซึ่งมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ max = 17.60 kN/m3 และ

ความหนาแน่นต่ าสุดเท่ากับ min= 14.90 kN/m3  ในการทดสอบคร้ังนี้จะทดสอบทรายแน่น (Dr = 85%) โดยใช้

จ านวนวงรอบ N=10000 ท่ีระดับอัตราส่วนหน่วยแรง (level stress ratio) c  =
p2/1  และขนาดของวงรอบในรูป

หน่วยแรงเฉือน  n /  เท่ากับ 
p 30.0  และ 

p 50.0  ภายใต้สภาวะ Constant Normal Load, 

CNL จากผลการศึกษาพบวา่การทดสอบแบบวัฏจักร การพัฒนาวงรอบท่ี N=1 จะมรีะยะการเคลื่อนท่ีในแนวแรงเฉือน 

[w] ท่ีมากกวา่วงรอบถัดไป การเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามจ านวน

วงรอบแต่เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง เมื่อมีการเพิ่มขนาดของวงรอบ เนื่องจากขนาดของวงรอบอยู่ห่างจากเส้น Critical 

มากจึงสง่ผลให้ผิวสัมผัสจะแสดงพฤติกรรมแบบยุบตัวมากขึ้น 

ค าส าคัญ: การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง  ผิวสัมผัสระหวา่งทรายและแผ่นเหล็ก  แรงกระท าแบบวัฏจักร  การยุบตัว 

Abstract  

 The research was carried out to investigate the behavior of granular soil – structure. Direct shear 

device was used to test.  In this study, the sand delivered from Maekok (Chiang Rai) was used in dry condition. 

This sand has the maximum density (max) of 17.60 kN/m3 and the minimum density (min) of 14.90 kN/m3. 

The dense sample with Dr = 85% was addressed. It is interesting to observe th e position of th e “center of 

c yc les” (level of m ean c yc lic stress ratio, 
cm ) in the stress plane. The cyclic responses of N= 104 at 

pc  2/1  

with the cyclic amplitudes of 
p 30.0 and 

p 50.0  were discussed. It was found that the 1st cycle was 

very different from the subsequent ones. As the level of stress ratio was set in the contractive zone and 

the cycles were far away from the critical/peak line, the cyclic responses behaved contractively. The intensity of 

)]([ Nu and )]([ Nu increased with increasing cyclic amplitude. 

Keywords: Direct shear test, Sand – steel interface, Cyclic Loading, Contraction 
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

ผิวสัมผัสของดินและวัสดุโครงสร้าง (soil-structure interface) เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความ 

ไม่ต่อเนื่องและความแตกต่างของสมบัติเชิงกลท่ีผิวสัมผัสติดต่อระหว่างดินและวัสดุโครงสร้าง  พฤติกรรมของ

ผิวสัมผัสจะเกิดขึ้นในบริเวณบางมากๆรอบวัสดุโครงสร้างท่ีได้จากการพัฒนาของความเครียดเฉพาะท่ี (strain 

localization) ซึ่งเกิดจากการสง่ผ่านของแรงในแนวสัมผัสจากวัสดุโครงสร้างไปยังดิน ยกตัวอยา่งเช่นโครงสร้างของเม็ด

ดินจะเปลี่ยนแปลงไปอยา่งสิน้เชงิขึน้อยูก่ับระดับของหนว่ยแรงท่ีมากระท า 

 พื้นท่ีบริเวณผิวสัมผัสจะประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นอนุภาคของดินท่ีถูกเฉือนออกมาจากโครงสร้างสมบัตเิชิงกล

ของดินซึ่งมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างจากส่วนท่ีเหลือของดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของผิวสัมผัสและวัสดุ

โครงสร้างสามารถแสดงความตา้นทานแรงเฉือน ( ) จากความสัมพันธ์ 

 

 tan                                                   (1) 

 

โดยท่ี   แสดงถึงหน่วยแรงตั้งฉากท่ีมากระท ากับผิวสัมผัส และ   แสดงถึงมุมเสียดทานระหว่างดินและวัสดุ

โครงสร้าง 

จากการศกึษาท่ีผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าพื้นผิวท่ีขรุขระของโครงสร้างเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ

แรงเสียดทานของผิวสัมผัสระหว่างดินและวัสดุโครงสร้าง (Kishida and Uesugi, 1986; Hu and Pu, 2003) โดย Kishida 

and Uesugi (1986) ได้ให้ค านยิามของความขรุขระซึ่งจะถูกก าหนดด้วยค่าความหยาบ maxR คือระยะสูงสุดและต่ าสุดท่ี

วัดได้ในชว่งความยาว 50DL   ภาพท่ี 1 แสดงการระบุได้ว่าผิวของวัสดุโครงสร้างมลีักษณะหยาบหรือเรียบ 

พฤตกิรรมของผิวสัมผัสระหวา่งดินและวัสดุโครงสร้างได้มีการศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยเคร่ืองมือทดสอบ

ท่ีแตกต่างกัน เคร่ืองมือทดสอบต่าง ๆ มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายและความสะดวกของการ

ทดสอบ การจัดเตรียมตัวอย่างดนิ ความสม่ าเสมอของสภาวะหน่วยแรงท่ีกระท ากับผิวสัมผัส ถึงแมจ้ะมีข้อเสียอยู่บ้าง

แตเ่ครื่องมือทดสอบแรงเฉือนโดยตรงก็ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้บ่อยมากขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้าง

เดิมเพื่อให้สามารถทดสอบได้ทุก ๆ กรณี (Boulon and Foray, 1986; Al-Douri et al, 1992; Mortara et al, 2007, 

Pra-ai and Boulon, 2017) ในการทดสอบจะพจิารณาตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่: หน่วยแรงตั้งฉากและหน่วยแรงเฉือนท่ี

กระท าบนผิวสัมผัส ( n , ) และเวกเตอร์ของการเคลื่อนท่ีในแนวตัง้ฉากและแนวสัมผัส ( ][u , ][w ) 

โดยท่ัวไปโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพีมักจะรองรับน้ าหนักหรือแรงท่ีมากระท าแบบวัฏจักร (cyclic loading) 

ซึ่งแรงดังกล่าวมีแหล่งท่ีมาหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ปริมาณยานพาหนะท่ีวิ่งผ่านไปมาบนสะพานจะถ่ายแรงและน้ าหนัก

ลงสู่ฐานรากของสะพาน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าขึ้นลงของบานประตูระบายน้ า แรงท่ีเกิดจากธรรมชาต ิ  

คลื่น ลม หรือแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว และในยุคปัจจุ บันท่ีพลังงานทดแทนหรือพลังงานจากธรรมชาติได้เข้ามามี

บทบาทอย่างมาก ลมท่ีพัดให้กังหันลมผลิตไฟฟ้าหมุนท้ังบนฝั่งรวมถึงคลื่นน้ าส าหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่ง 

เมื่อแรงดังกล่าวกระท ากับโครงสร้างเป็นเวลานาน ๆ ถึงแม้ขนาดของแรงท่ีมากระท าจะมีขนาดไม่มากแต่ด้วยจ านวน

รอบท่ีมากระท ามากขึ้นตามระยะเวลา ซึ่งจะส่งผลท าให้ความสามารถในการรับน้ าหนักของฐานรากลดลงเนื่องจาก

การลดลงของแรงเฉือนต้านทาน และการทรุดตัวคงค้าง (residual settlement) เพิ่มมากขึ้นตามจ านวนรอบของแรง

ท่ีมากระท า (number of cycles) และจะส่งผลให้เกิดการทรุดตัวท่ีไม่เท่ากัน (differential settlement) ซึ่งจะก่อให้เกิด

ความเสียหายกับโครงสร้างนัน้ ๆ ได้ 
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ภาพที่ 1 การระบุความขรุขระของผิววัสดุโครงสร้าง หยาบและราบเรียบ (Mortara et al, 2007) 

งานวิจัยนี้จะเป็นการน าเสนอผลการทดสอบเบื้องต้นจากการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทราย

และโครงสร้างผิวเรียบภายใต้แรงวัฏจักรด้วยจ านวนวงรอบมาก ๆ ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เคร่ืองมือทดสอบ direct 

shear ท่ีได้มกีารพัฒนาขึน้มา โดยจะศกึษาถึงปัจจัยของขนาดของวงรอบท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมของผิวสัมผัส 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยนี้ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นเคร่ือง direct shear ท่ีพัฒนาขึ้นมาท้ังหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการ

ทดสอบ (ดูภาพท่ี 2a) โดยการดัดแปลง shear box ด้านล่างเป็นแผ่นเหล็กท่ีหมายถึงโครงสร้าง โดยสามารถทดสอบ

ท้ังภายใต้สภาวะหน่วยแรงตั้งฉากคงท่ี (Constant Normal Load, CNL) และความแข็งแกร่งคงท่ี (Constant Normal 

Stiffness) ในการให้หน่วยแรงตัง้ฉากกับตัวอยา่งจะท าได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ส าหรับหนว่ยแรงตัง้ฉากท างานด้วยการ

ออกแรงดึงผ่านคานงัดท่ีเชื่อมส่งผ่านถึง top cap ท่ีวางอยู่บนตัวอย่าง และอ่านค่าแรงท่ีให้จาก Load cell ในขณะท่ีท า

การเฉือนตัวอย่างจะสามารถท าได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ส าหรับแรงเฉือนท างาน การบันทึกระยะการเคลื่อนท่ีท้ังใน

แนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือน สามารถบันทึกได้โดยใช้อุปกรณ์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวน าเชิงเส้น (Linear 

Variable Displacement Transducer, LVDT)  ในการศึกษาคร้ังนี้แรงเฉือนท่ีให้กับตัวอย่างจะใช้ความเร็วของมอเตอร์ 

0.5 mm/min การให้หนว่ยแรงแบบวัฏจักรจะเป็นการก าหนดค่าหน่วยแรงเฉือนมากสุด และน้อยสุด ด้วยการควบคุม

ของคอมพวิเตอร์และการบันทึกข้อมูลจะบันทึกทุก ๆ 3 วินาที 

ทรายท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบมาจากแม่น้ ากก โดยการเตรียมตัวอย่างเป็นแบบทรายแห้ง ซึ่งคุณสมบัติของ

ทรายแม่น้ ากกท่ีเราเลือกใช้มีขนาดคละ (ดูภาพท่ี 2b) ทรายท่ีใช้ในการทดสอบมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ max  = 

17.60 kN/m3 และความหนาแน่นต่ าสุดเท่ากับ min·  = 14.90 kN/m3 ในการศึกษาคร้ังนี้จะทดสอบตัวอย่าง โดยใช้

ความหนาแนน่สัมพัทธ์ Dr = 85% ซึ่งแสดงถึงสภาพทรายแนน่ แผ่นเหล็กโครงสร้าง (Steel plate) ท่ีใชม้ขีนาด 10 x 10 

x 2,6 cm มลีักษณะเป็นผิวเรียบ ในการเตรียมตัวอย่างทรายจะก าหนดความสูงไว้ท่ี 2 cm ชัง่ทรายตามความหนาแน่น

ท่ีต้องการ ส าหรับตัวอย่างหลวมจะใช้วิธีโรยทรายผ่านกรวย ลงใน shear box ในขณะท่ีตัวอย่างแน่นจะใช้วิธีโรยเป็น

ชัน้ๆ พรอ้มท้ังมีการกระทุง้เพื่อให้ได้ความหนาแน่นตามท่ีต้องการ เพื่อลดการเสียดทานท่ีจะเกดิขึน้ระหว่าง shear box 

และแผ่นเหล็ก ด้านล่างของ shear box จะถูกฉาบไว้ด้วย silicone grease ซึ่งนอกจากจะลดการเสียดทานแล้วยังช่วย

ไมใ่ห้เม็ดทรายเล็ดหลุดลอดออกมาในขณะท่ีท าการเฉือนอีกดว้ย  
ในการก าหนดวิธีการทดสอบแบบวัฏจักร (cyclic loading) จ าเป็นจะต้องมีการทดสอบแบบหน่วยแรงคงท่ี 

(monotonic loading) เพื่อท่ีจะหาอัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด หลังจากนั้นรูปแบบการทดสอบแบบวัฏจักรจึงถูกก าหนด
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ขึน้มา จากการทดสอบแรงเฉือนของผิวสัมผัสระหวา่งทรายแนน่และแผ่นเหล็กแบบหนว่ยแรงคงท่ี (monotonic loading) 

ค่าอัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุดคือ p = 0.4865 ดังนั้นแผนการทดสอบในการศึกษาคร้ังนี้สามารถแสดงได้ 

ดังตารางที่ 1 
 

 
ภาพที่ 2 (a) เครื่องมือ direct shear ท่ีถูกพัฒนาเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี (b) ขนาดคละขนาดของเม็ดทรายแมน่้ ากก 

 

ตารางที่ 1 แผนการทดสอบแบบวัฎจักร 

Tests rD  

(%) 
ncm  

 (kPa) 
cm  

(kPa) 
cm  

(-) 
  

(kPa) 
N  
(-) 

CNL_SD200 kPa_33-63 85 200 48 0.24 30 10000 

CNL_SD200 kPa_24-72 85 200 48 0.24 48 10000 
 

ในการศึกษาครัง้นี้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจส าหรับการให้แรงแบบวัฏจักร สภาวะหน่วยแรงจะถูกน าเสนอดัง

ภาพท่ี 3 โดยท่ีตัวแปรท่ีส าคัญ (Pra-ai and Boulon, 2017) มดีังนี้ 

 
n

p

p



  คือ อัตราส่วนหนว่ยแรงสูงสุด ( p  คือ มุมเสียดทานสูงสุด) 

   
n

cr

cr



   คือ อัตราหน่วยแรงท่ีสภาวะวกิฤติ ( cr  คือ มุมเสียดทานท่ีสภาวะวิกฤติ) 

 
n

ch

ch



   อัตราหน่วยแรงท่ีสภาวะการแบ่งแยกระหว่างการยุบตัวและขยายตัว ( ch  คือ มุมเสียดทานท่ี

สภาวะการแบ่งแยกระหวา่งการยุบตัวและขยายตัว) 

  =ขนาดของวงรอบในรูปแบบของหน่วยแรงเฉือน 

 
ncm

cm






   คือ ระดับอัตราส่วนของหนว่ยแรงเฉลี่ย 
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 cm  =   จุดศูนยก์ลางของวงรอบ 

 ncm  =   หนว่ยแรงตัง้ฉากเฉลี่ย 

 n  =   การเปลี่ยนแปลงของหนว่ยแรงตัง้ฉาก 

 
ภาพที่ 3 สภาวะหน่วยแรงแบบวัฏจักรในระนาบของหนว่ยแรง (Pra-ai and Boulon, 2017) 

 

ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงวัฏจักรท่ีมากระท ากับโครงสร้าง โดยเฉพาะเมื่อมีวงรอบของหน่วยแรงมากระท า

จ านวนมาก ๆ (N > 50 ตามค าจ ากัดความของ Wicthman et al, 2005 และ 2006) ผลตอบสองของวงรอบท่ี 1 จะมี

ความแตกตา่งเป็นอยา่งมากกับวงรอบถัด ๆ ไป ดังนั้นในการพิจารณาการสะสมของการเสียรูปหรือการเคลื่อนท่ีของ

ตัวอยา่งเม่ือมหีนว่ยแรงแบบวัฏจักรมากระท า วงรอบปกติ (N>1) จึงถูกน ามาพิจารณา และจากการศึกษาของ Pra-ai 

and Boulon, 2017 เมื่อมีหน่วยแรงแบบวัฏจักรมากระท า ผลตอบสนองท่ีได้จะท าให้เกิดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ 

ดังนั้นตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยแรงหรือการเคลื่อนท่ีจึงถูกพิจารณาในรูปของค่าเฉลี่ยจากวงรอบท่ีต่อเนื่องกัน 

10 วงรอบ ยกตัวอยา่งเช่น N = 2, 25 และ 5 0… แสดงคา่เฉลี่ยของวงรอบท่ี N = 2-11, 25-34 และ 50-5 9… 

ผลการศึกษา 

ภาพท่ี 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือนแบบวงรอบ (  ) กับระยะการเคลื่อนท่ีในแนวแรง

เฉือน ( ][w ) ของการทดสอบแบบหน่วยแรงวัฏจักร ncm  = 200 kPa จะเห็นได้ว่ารูปแบบของวงรอบท่ี 1 มีความ

แตกต่างจากวงรอบถัดๆไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนตัวสะสม (accumulative displacement) 

เราจะพิจารณาตั้งแต่วงรอบท่ีสองเป็นต้นไป ด้วยขนาดของวงรอบท่ีใหญ่กว่า CNL_SD200 kPa_24-72 การเคลื่อนท่ี

ในแนวแรงเฉือนของวงรอบท่ี 1 จึงมีพัฒนาได้ไกลกว่า CNL_SD200 kPa_33-63 รูปท่ี 5a และ 5b แสดงถึงการ

พัฒนาการเคลื่อนท่ีในแนวตัง้ฉาก ( ][u ) และแนวแรงเฉือน ( ][w ) เมื่อเทียบกับจ านวนรอบ ภายใตส้ภาวะหน่วยแรงวัฏ

จักร ผิวสัมผัสจะมกีารยุบตัวไม่ว่าขนาดวงรอบจะเล็กหรือใหญ่ การเคลื่อนท่ีสะสมของ CNL_SD200 kPa_24-72 ][u  

= 0.246 mm จะมคี่ามากกวา่ของ CNL_SD200 kPa_24-72 ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้จากต าแหนง่ของวงรอบหนว่ยแรง
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ท้ังสองกรณียังอยู่ในเขตของการยุบตัว cm = 0.24 เมื่อขนาดของวงรอบมีขนาดใหญ่ขึ้น การเคลื่อนตัวสะสมก็จะ

เพิ่มขึ้นตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนท่ีจะมีลดลงตามจ านวนรอบท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของวงรอบหนว่ยแรงเมื่อเทียบกับระยะการเคลื่อนท่ีในแนวแรงเฉือน 

ของการทดสอบโดยท่ี ncm  = 200 kPa, Dr = 85% 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมผิวสัมผัสระหว่างโครงสร้างแบบเรียบกับทรายแน่นภายใต้สภาวะหน่วยแรงคงท่ี 

(Constant Normal Load, CNL) เมื่อมีแรงมากระท าแบบวัฏจักร (cyclic loading) ท่ีระดับหน่วยแรงตั้งฉาก n =200 

kPa, cm = 0.24 การพัฒนาวงรอบท่ี N=1 จะมีระยะการเคลื่อนท่ีท้ังในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนมากกว่าวงรอบ

ถัดไป การเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งฉากและแนวแรงเฉือนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนวงรอบแต่เพิ่มขึ้นใน

อัตราที่ลดลง เมื่อจ านวนวงรอบเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากต าแหนง่ของจุดกึ่งกลางของวงรอบ cm = 0.24 อยู่ห่างจากเส้น

อัตราส่วนหนว่ยแรงสูงสุดมากจึงสง่ผลให้ผิวสัมผัสแสดงพฤตกิรรมแบบยุบตัวมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดของวงรอบ 
 

 
ภาพที่ 5 การพัฒนาการเคลื่อนท่ีในแนวตัง้ฉาก ( ][u ) และแนวแรงเฉือน ( ][w ) 

เมื่อเทียบกับจ านวนรอบ ของการทดสอบโดยท่ี ncm  = 200 kPa, Dr = 85% 
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ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

An Investment Assessment of High Efficiency Motor Selection  

ปิยะพงษ์ ยารวง1 ทรงพล ผัดวงศ์2 และนพรัตน์  เกตุขาว1* 

Piyapong Yaruang1, Songpol Pudwong2 and Nopparat Katkhaw1*  

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ

การลงทุนส าหรับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แบบ คือ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์มาตรฐาน และการพันขดลวด

มอเตอร์ท่ีช ารุด ส าหรับมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบ 4 Pole ขนาด 0.5 Hp-150 Hp โดยพิจารณาท่ีการใช้งาน 260 วันต่อปี 

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์อายุการใช้งานของเคร่ืองจักรส าหรับการคิดค่าเสื่อมราคาท่ี 5 ปี พบว่า กรณีท่ีซื้อมอเตอร์

ใหม่ควรเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนกรณีท่ีมอเตอร์ช ารุด ถ้ามอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า 4 Hp ให้เลือกซื้อ

มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงทดแทนมอเตอร์เดิม แต่ถ้ามอเตอร์มีขนาดน้อยกว่า 4 Hp ให้พิจารณาชั่วโมงการใช้งาน

ประกอบ ถ้าใช้งานน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ให้เลือกการพันขดลวดใหม่ แต่ถ้าหากมอเตอร์มีการใช้งานมากกว่า 16 

ชั่วโมงตอ่วัน ให้เลอืกซือ้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทน  

ค าส าคัญ: มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  การพนัขดลวดใหม่ส าหรับมอเตอร์  ระยะเวลาคืนทุน  

Abstract  

 This research purposes to study the using of high efficiency motors by employing the simple payback 

period. Three types of motors, are high efficiency motor, standard efficiency motor, and rewinding motor, were 

studied. The study base on 4 pole induction motor 0.5 Hp-150 Hp and 260 days per year work time. Based on 

the life cycle of the machinery for depreciation at 5 years. The results show that, for purchasing new motor the 

user should buy high efficiency motor. In case of broken down motor, if motor size over 4 Hp the, user should 

buy new high efficiency motor. For motor size not over 4 Hp and duty time less than 8 hours per day, the use 

should select the rewinding motor. Furthermore, if operating time more than 16 hours a day, the user should 

purposes new high efficacy motor. 

Keywords: High Efficiency Motor, Rewinding Motor, Payback Period 

 

 

 

                                                 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Industrial Engineering, School of Engineering University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Industrial Engineering, School of Engineering University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: nopparat.ka@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1011 

บทน า 

ปัจจุบันการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่

มาจากการใช้เคร่ืองจักรต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการผลิต โดยส่วนใหญ่มีต้นก าลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์

ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจะท าให้ช่วยลดต้นทุนการใช้

พลังงานไฟฟ้าลงได้ มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งลด

การสูญเสียจากการพัฒนาหรอืปรับปรุงอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบมอเตอร์ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สูงขึ้น   

หลายปีท่ีผ่านมาผู้ผลิตมอเตอร์ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาดโดยให้มี

ราคาสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐานไม่มากนัก มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้มีส่วนประกอบและลักษณะการท างานเหมือน

มอเตอร์แบบมาตรฐานท่ัวไปแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า เนื่องจากใช้วัสดุท่ีดีขึ้นและยกระดับมาตรฐานกระบวนการ

ผลิตให้สูงขึ้นท าให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นประมาณ 2-4% หรือพลังงานท่ีสูญเสียลดลงประมาณ 25-30% 

นอกจากมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะชว่ยประหยัดพลังงานยังมขี้อดีอย่างอื่นอีก เชน่ ตอนมอเตอร์ท างานเกิดความร้อน

ขึ้นน้อยกว่า ฉนวนและลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย และค่า

เพาเวอร์แฟกเตอร์ดขีึน้ 

โดยท่ัวไปมอเตอร์ท างานได้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมอเตอร์ขับภาระโหลดท่ีประมาณ 80-100% ของภาระ

โหลดเต็ม (Full Load) หรอืคา่แรงม้า (Horse Power) ท่ี Name Plate ระบุไว้เป็นค่าของก าลังเอาต์พุต ส่วนก าลังอินพุต

เป็นค่าท่ีมอเตอร์ใช้งานจริง ในมอเตอร์แต่ละตัวปริมาณอินพุตท่ีใช้ผลิตแรงม้าตามพิกัดจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ ส าหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะต้องการก าลังอินพุตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ท่ี

ประสิทธิภาพต่ ากว่าท่ีให้เอาตพ์ุตเท่ากัน 

ปัจจุบันมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงได้รับความสนใจกันมากขึ้น จึงได้มีการศึกษาความคุ้มค่าและการ

แนะน าให้มีการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (2555)  แนะน าวิธีการพิจารณาการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเมื่อมอเตอร์เดิมช ารุดไว้

หลายแนวทาง เชน่ กรณมีอเตอร์ท่ีช ารุดมขีนาดมากกว่า 10 kW ให้เลือกใช้วิธีการพันขดลวดใหม่ ได้อีกประมาณ 1–2 

คร้ังก่อนท าการเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนกรณีมอเตอร์ท่ีช ารุดมีขนาดต่ ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนมาใช้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวด และควรเลอืกเปลี่ยนมอเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กและมีช่ัวโมงการท างานสูงก่อน 

ส าหรับกรณีมอเตอร์ท่ีมีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ควรเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงทันที ส่วนธนวัฒน ์

ฉลาดสกุล (2551)  แนะน าการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ใหม่ กรณีท่ีจะเลือกซื้อมอเตอร์ใหม่ควรพิจารณาเลือก

มอเตอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับงานและเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความคุ้มค่ากว่ามอเตอร์มาตรฐาน  

เมื่อเปรียบเทียบในเร่ืองของความสูญเสียในตัวมอเตอร์และประสิทธิภาพ ส าหรับมอเตอร์มาตรฐานท่ีใช้งานอยู่ 

เมื่อช ารุด ควรจะเลอืกซือ้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดใหม่ เมื่อพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงการใช้งาน 

ประสิทธิภาพ อัตราค่าไฟฟ้า และความแตกต่างระหว่างราคามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับการพันขดลวดใหม่  

ส่วน ชณัชา เทือกเถาว์ (2556)  ได้ศึกษามาตรการสง่เสริมมาตรฐานการสนับสนุนส าหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงใน

โรงงานอุตสาหกรรม พบว่าผลดีจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงท้ังทางด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีหลีกเลี่ยงได้ มาชดเชยให้กับผู้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงดังกล่าว โดยการศึกษานี้ได้

เสนอให้น า 80% ของค่าใช้จ่ายท่ีหลีกเลี่ยงได้มาชดเชยให้กับผู้ประกอบการ ท าให้ผู้ประกอบการท่ีเปลี่ยนมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงได้รับเงินชดเชยประมาณ 8,256 บาท ส าหรับมอเตอร์ขนาด 75 kW และประมาณ 3,343 บาท ส าหรับ

มอเตอร์ขนาด 15 kW (ท่ีพิกัด 80% ของภาระสูงสุด) นอกจากนี้ ปิยะพล บวรอุดมวงศ์ และสาธิต พุทธชัยยงค์ (2558) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1012 

ได้ศึกษาการศกึษาการประหยัดพลังงานไฟฟา้ ในโรงงานทอผ้าด้วยเคร่ืองท่อระบบส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยน้ า จากการศึกษา

ทดลองพบว่าปัจจัยท่ีมีผลสูงสุดในการประหยัดพลังงานคือ การเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องทอเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งได้ผลมากท่ีสุดในการประหยัดพลังงานคือ 63.17% ส่วน  Devangi J. et al. (2014)  ได้ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานด้วย

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโพลีโพรพีส จากการศึกษาพบว่ามอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกวา่และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่ามอเตอร์มาตรฐานธรรมดา และ Shyi-

Min Lu (2016)  ศึกษาและทบทวนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง ข้อก าหนดนโยบายและเทคโนโลยี พบว่ามอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใชพ้ลังงานลงได้เป็นท่ีนิยมในประเทศไตห้วันและประเทศอ่ืน ๆ 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมามักจะกล่าวถึงความคุ้มค่าของส าหรับการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่ยังมิได้

อธิบายถึงรายละเอียดของระยะเวลาคืนทุนส าหรับมอเตอร์แต่ละขนาด ท่ีแยกพิจารณาการใช้งานหรือจ านวนชั่วโมง

การท างานของแต่ละกรณี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาท่ีจะเปรียบเทียบทางเลือกส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับแบบ 3 เฟส  โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าทุกขนาด 3 กรณี คือ กรณี

การเลอืกใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐาน กรณกีารเปลี่ยนมอเตอร์แบบมาตรฐานแทนการ

พันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด และกรณีการเปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

เพื่อให้ทราบถึงผลประหยัดของแตล่ะกรณี น าไปสู่การวิเคราะห์เร่ืองระยะเวลาคืนทุน และเป็นประโยชน์ต่อการเลือก

มอเตอร์ไฟฟา้ส าหรับการใช้งานได้ 

วิธีการศึกษา 

ขั้นตอนการศกึษา 
 การศึกษาแบ่งเป็นหัวข้อการศึกษาทางเลือกส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส โดยการ

เปรียบเทียบความคุ้มคา่ของการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟา้ 3 กรณี คือ กรณกีารเลอืกใช้มอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทน

มอเตอร์แบบมาตรฐาน กรณีการเปลี่ยนมอเตอร์แบบมาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด และกรณีการ

เปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด โดยมีเงื่อนไขส าหรับการวเิคราะห์ ดังนี้ 

1) มอเตอร์เหนี่ยวน า (3 Phase Induction Motor) แบบ 4 Pole 

2) ภาระโหลด (% Load) เท่ากับ 80% ซึ่งเป็นช่วงท่ีมอเตอร์แนะน าในการใช้งานมอเตอร์เมื่อเทียบกับค่า

พกิัดที่เป็นค่าของก าลังเอาต์พุตของมอเตอร์ โดยมีระยะเวลาท างานของมอเตอร์ เท่ากับ 260 วันตอ่ปี 

3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนส าหรับงานวิจัยนี้จะอ้างอิงราคามอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์

แบบประสิทธิภาพสูงจากผู้จัดจ าหน่ายมอเตอร์แห่งหนึ่ง (บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จ ากัด, 2561) 

และราคาการพันขดลวดส าหรับมอเตอร์ขนาดต่าง ๆ จาก บริการรับพันมอเตอร์ (2561) 

ทฤษฎีในการวเิคราะห ์

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า 

การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมาตรฐานและมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงจะใช้ค่าเฉลี่ย

โดยประมาณตามมาตรฐาน NEMA (ฤชากร จิรกาลวสาน, 2549) และประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับการ

สูญเสียของตัวมอเตอร์ โดยประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมาตรฐานและมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงท่ีจะ

น าไปใชส้ าหรับการวเิคราะห์ผลประหยัด แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (ฤชากร จิรกาลวสาน, 2549) 

Rated Power Standard High Rated Power Standard High 

Hp kW 
Efficiency Motor 

( SEff ) 

Efficiency Motor 

( HEMEff ) 
Hp kW Efficiency Motor Efficiency Motor 

0.75 0.5595 71 82.5 20 14.92 88.3 91 

1 0.746 75.2 82.5 25 18.65 88.9 92.4 

1.5 1.119 77 84 30 22.38 89.8 92.4 

2 1.492 78.5 84 40 29.84 90.4 93 

3 2.238 81.5 87.5 50 37.3 91 93 

4 2.984 93.3 94.78 60 44.76 91.5 93.6 

5 3.73 84.3 87.5 75 55.95 92 94.1 

7.5 5.595 84.8 89.5 100 74.6 92 94.5 

10 7.46 85.6 89.5 125 93.25 92.2 94.5 

15 11.19 87.4 91 150 111.9 92.8 95 

  

ค่าก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ใชง้าน (kW) 

การประเมินค่าก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้งานท้ัง 3 กรณี ซึ่งมีภาระโหลด (%Load) เท่ากับ 80% จะใช้

สมการส าหรับการค านวณ ดังตอ่ไปน้ี 

1) ก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) 

   0.746   80%
HEM

HEM

Hp
kW

Eff

 
    (1) 

  

โดยท่ี  

   
HEM

kW   คือ ก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (กิโลวัตต)์ 

   Hp   คือ ก าลังม้า (Horse Power) ของมอเตอร์ 

HEMEff   คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (%) อา้งอิงจากตารางท่ี 1 
 

2) ก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์มาตรฐาน (Standard Efficiency Motor) 

   0.746   80%
S

S

Hp
kW

Eff

 
    (2) 

 

โดยท่ี 

   
S

kW   คือ ก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์มาตรฐาน (กิโลวัตต)์ 

   SEff   คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานธรรมดา (%) อา้งอิงจากตารางท่ี 1 
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3) ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ท่ีท าการพันขดลวดใหมเ่มื่อช ารุด 

   0.746   80%
R

R

Hp
kW

Eff

 
    (3) 

  โดยท่ี 

   
R

kW   คือ ก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์ท่ีพันขดลวดใหม่ (กิโลวัตต)์ 

   REff   คือ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ท่ีพันขดลวดใหม่ (%) 
 

โดยค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ท่ีท าการพันขดลวดใหม่เมื่อช ารุด REff  จะลดลงจากประสิทธิภาพ

มอเตอร์มาตรฐาน SEff  ประมาณ 1-3% ซึ่งในงานวิจัยน้ีใชค้่าประสิทธิภาพลดลงเท่ากับ 3% [10]  

การประเมินผลประหยัด 

การประเมินผลประหยัดของการเลอืกมอเตอร์ไฟฟ้าท้ัง 3 กรณีนี้ ได้ก าหนดชั่วโมงการท างานไว้ 3 แบบ คือ

การท างานของมอเตอร์ เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน, 16 ชั่วโมงต่อวัน และ 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีวันท างาน 260 วันต่อปี 

และใชค้่าไฟฟา้เฉลี่ยต่อหนว่ยอยู่ท่ี 4 บาท โดยสามารถค านวณได้สมการดังตอ่ไปน้ี 

กรณีที่ 1 ผลประหยัดของการเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐาน 

  1 ( )HEM S ECCS kW kW hr U       (4) 
 

กรณีที่ 2 ผลประหยัดของการเลอืกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

  2 ( )S R ECCS kW kW hr U        (5) 

กรณีที่ 3 ผลประหยัดของการเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

  3 ( )HEM R ECCS kW kW hr U       (6) 

 โดยท่ี 

   1CS   คือ ผลประหยัดกรณีท่ี 1 (บาท) 

2CS   คือ ผลประหยัดกรณีท่ี 2 (บาท) 

3CS   คือ ผลประหยัดกรณีท่ี 3 (บาท) 

hr   คือ ชั่วโมงการใชง้านตอ่ปี (ช่ัวโมง) 

EC
U   คือ ค่าไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาทต่อหนว่ย) 

 

การประเมินระยะเวลาคืนทุน 

 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน จะใช้ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่ายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ  

โดยสามารถค านวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 
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กรณีที่ 1 ระยะเวลาคืนทุนของการเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน  

1

1

HEM SInv Inv
PB

CS


                 (7) 

 

กรณีที่ 2 ระยะเวลาคืนทุนของการเลอืกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

2

2

S RInv Inv
PB

CS


                 (8) 

 

กรณีที่ 3 ระยะเวลาคืนทุนของการเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

3

3

HEM RInv Inv
PB

CS


                 (9) 

  โดยท่ี 

   
1

PB   คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณท่ีี 1 (ปี) 

   
2

PB   คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณท่ีี 2 (ปี) 

   
3

PB   คือ ระยะเวลาคืนทุนของกรณท่ีี 3 (ปี) 

   
HEM

Inv   คือ เงนิลงทุนการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (บาท) 

S
Inv   คือ เงนิลงทุนการเปลี่ยนมอเตอร์มาตรฐาน (บาท) 

R
Inv   คือ เงนิลงทุนการพันขดลวดมอเตอร์มาตรฐานท่ีช ารุด (บาท) 

ผลการศึกษา 

 จากผลการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ได้น ามาเขียนเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์

โดยแสดงเป็นเส้นแนวโน้มท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ไม่น้อยกว่า 0.75 ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต่ละกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

กรณีการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การค านวณระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High 

Efficiency Motor) แทนการเปลี่ยนมอเตอร์มาตรฐาน ดังแสดงในภาพท่ี 2 พบว่ามอเตอร์ขนาด 1-30 Hp จะมี

ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างท่ีจะคงท่ี โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี และถ้ามีการใช้งานต่อวันมากขึ้นจะท าให้

ระยะเวลาคืนทุนลดลงได้อีก เชน่ ถ้าใชง้านมอเตอร์วันละ 16 ชั่วโมง จะมรีะยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1.5 ปี เป็นต้น 

จากรูปท่ี 2 จะเห็นว่า เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 30 Hp ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม 

เนื่องจากราคาของมอเตอร์ขนาดดังกล่าวมีการก าหนดราคาท่ีสูงขึ้น จึงท าให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึ้นเมื่อเทียบกับ

มอเตอร์ท่ีมีขนาดน้อยกวา่ 30 Hp และระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึน้  
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ภาพที่ 2 การเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 

 

กรณีการเลือกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ที่ช ารุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การค านวณระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวด

มอเตอร์ท่ีช ารุด ดังแสดงในภาพท่ี 3 พบว่าขนาดมอเตอร์ 1-30 Hp ระยะเวลาคืนทุนสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 15 ปี และ

ระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น และถ้ามีการใช้งานต่อวันมากขึ้นจะท าให้ระยะเวลาคืนทุนลดลง

ได้อีก เชน่ ถ้าใชง้านมอเตอร์วันละ 16 ชั่วโมง จะมรีะยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 8 ปี เป็นต้น 

ส่วนมอเตอร์ท่ีมีขนาด 30 Hp ขึ้นไป ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่

จะมรีาคาสูงขึน้มาก จึงท าให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึน้เมื่อเทียบกับมอเตอร์ท่ีมีขนาดน้อยกวา่ 30 Hp และระยะเวลาคืน

ทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น  
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ภาพที่ 3 การเลอืกใช้มอเตอร์มาตรฐานแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

 

3.3 กรณีการเลือกใช้มอเตอรป์ระสทิธิภาพสูงแทนการพนัขดลวดมอเตอรท์ี่ช ารุด 

จากการวเิคราะห์ข้อมูล การค านวณระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูงแทนการ

พันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด ดังแสดงในรูปท่ี 4 พบวา่ขนาดมอเตอร์ 1-30 Hp ระยะเวลาคืนทุนไมเ่กิน 6 ปี และจะลดลง

เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ถ้าใช้งานต่อวันมากขึ้นระยะเวลาคืนทุนก็จะลดลง เช่น ถ้าใช้งาน 16 ชั่วโมงต่อวัน 

จะมรีะยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี เป็นต้น 

จากรูปท่ี 4 จะเห็นว่า เมื่อมอเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า 30 Hp ระยะเวลาคืนทุนจะขยับสูงขึ้นจากเดิม 

เนื่องจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นมาก จึงท าให้ระยะเวลาคืนทุนนานขึ้นเมื่อเทียบกับมอเตอร์ท่ีมีขนาด

น้อยกว่า 30 Hp แต่ระยะเวลาคืนทุนจะเปลี่ยนตามขนาดของมอเตอร์ โดยระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเมื่อมอเตอร์มี

ขนาดใหญ่ขึน้  
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ภาพที่ 4 การเลอืกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด 

 

ส าหรับกรณีการการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการพันขดลวดมอเตอร์ท่ีช ารุด ถึงแม้การพัน

ขดลวดมีราคาถูกกวา่มากเมื่อเทียบกับราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่การพันมอเตอร์อาจจะมผีลตอ่การใช้งาน

ในระยะยาว ในเร่ืองของการสูญเสียเนื่องจากความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นจากแกนเหล็กเสื่อมสภาพ ฉนวนระหว่างแกน

บกพร่อง ช่างท่ีพันขดลวดใช้ลวดไม่ได้มาตรฐาน (ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล, 2551) รวมท้ังเมื่อพิจารณามอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงท่ีมีประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่ามาก จึงท าให้การใช้งานมีผลประหยัดท่ีสูงกว่ามาก ส่งผลให้มี

ระยะเวลาคืนทุนท่ีสัน้ลง 

สรุปผล 

จากการศึกษาการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุน ส าหรับ

มอเตอร์เหนี่ยวน าแบบ 4 Pole ขนาด 0.5 Hp-150 Hp โดยพิจารณาท่ีการใช้งาน 260 วันต่อปี และพิจารณาตาม

เกณฑ์อายุการใชง้านของเครื่องจักรส าหรับการคิดคา่เสื่อมราคาท่ี 5 ปี (Chan, SP., 2013) สามารถสรุปผลการศึกษา

ได้ดังนี้ 

1) ในการลงทุนซือ้มอเตอร์ใหม่ทุกขนาด ควรเลอืกซือ้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

2) ในกรณีท่ีมอเตอร์มีขนาดน้อยกว่า 4 Hp และมีการใช้งานมอเตอร์น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้ามอเตอร์

ช ารุดให้เลือกการพันขดลวดใหม่แทนการเปลี่ยนมอเตอร์ แต่ถ้าหากมอเตอร์มีการใช้งานมากกว่า  

16 ชั่วโมงตอ่วัน ควรเลอืกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

  

 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1 2 4 8 16 32 64 128

ระ
ยะ

เว
ลา

คืน
ทุน

 (ป
)ี 

ขนาดมอเตอร์ (Hp) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1019 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ

ลุลว่งไปดว้ยด ี

เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพ์ลังงาน, กระทรวงพลังงาน. (2555). บทท่ี 4 การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์

พลังงานมอเตอร์: คู่มือการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  

น. 4-1 - 4-13. 

ธนวัฒน ์ฉลาดสกุล. (2551). มอเตอร์ไฟฟา้. Electrical & Electronics, 197(2), 110-114.  

ชณัชา เทือกเถาว์. (2556). มาตรการส่งเสริมมาตรฐานการสนับสนุนส าหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในโรงงาน

อุตสาหกรรม [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน]. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี. 

ปิยะพล บวรอุดมวงศ์ และ สาธิต พุทธชัยยงค์. (2558). การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานทอผ้าด้วย

เครื่องทอระบบส่งเส้นด้ายพุง่ด้วยน้ า. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ. 9(1) , 91-98. 

Devangi JJ, Shweta YP. (2014). Energy Conservation by Energy Efficient Motor in Industry (Case Study of 

Polyplast Industry). International Journal of Advance Engineering and Research Development (IJAERD), 

1(3), 1-5. 

Lu SM. (2016). A review of high-efficiency motors: Specification, policy, and technology. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 59(5), 1-12. 

บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์ย่ี เซฟวิ่ง จ ากัด. (2561). มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor). ได้จาก: https://www.freshenergysaving.com/ 

category/30/สินค้าจ าหนา่ย/12-มอเตอร์ไฟฟา้-motor. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561. 

Nakmontri. (2561). บริการรับพันมอเตอร์. ได้จาก:  http://รับพันมอเตอร์.blogspot.com/. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 

2561. 

ฤชากร จิรกาลวสาน. (2549). ภาระและประสิทธิภาพมอเตอร์. บทความวิชาการชุดท่ี 11 สมาคมวิศวกรรมปรับ

อากาศแหง่ประเทศไทย. หนา้ 84-95 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน. (2559). บทท่ี 2 มอเตอร์ไฟฟ้า: ต าราฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ) ด้านไฟฟ้า. น. 2-1 - 4-32. 

Chan, SP. (2013). Fundamentals of Engineering Economics. 3rd Edition. New Jersey: Pearson. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1020 

การออกแบบและประเมินสมรรถนะระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังในรถไฟฟ้า 

Design and Performance Evaluation of Flywheel Energy Storage in Electric Vehicle 

ดิษย์ดนัย ค้อศุภฤกษ์สกุล1 กิตตินันท์ ฟองค า1 เจษฎา อุ่นบุญเรอืง1 และ จักรพงษ์ จ ารูญ1* 

Ditdanai Khosuparoeksakun1, Kittinun Fongkham1, Jesada Unboonruang1 and Chakkapong Chamroon1* 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมนิการจัดเก็บพลังงานของล้อตุนก าลังท่ีมีขนาดไม่เกิน 2 กิโลจูล 

ส าหรับรถยนต์ไฟฟา้ที่มนี้ าหนักไมเ่กิน 200 กิโลกรัม เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์ขณะรถเคลื่อนท่ีลงทางลาดเอียงด้วย

ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง โดยท าการทดสอบเก็บพลังงานท่ีความเร็วรอบตา่ง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิผล

การกักเก็บพลังงาน ผลปรากฏว่าสามารถเก็บพลังงานได้ท่ีความเร็วรอบสูงสุด 1090 รอบต่อนาที หรือเทียบเท่ากับ

ความเร็ว 35 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง พลังงานท่ีเก็บได้สูงสุด 1.6 กิโลจูล ประสิทธิผลการเก็บพลังงานร้อยละ 78.51 และ

ความเร็วรอบท่ีมปีระสิทธิผลการเก็บพลังงานดท่ีีสุดคือ 624 รอบตอ่นาทีหรือเทียบเท่ากับความเร็วรถท่ี 20 กิโลเมตร

ตอ่ช่ัวโมง ซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้ 0.59 กิโลจูล ประสิทธิผลในการเก็บพลังงานร้อยละ 85.17  

ค าส าคัญ: การเก็บเกี่ยวพลังงาน  พลังงานจลน์  ล้อตุนก าลัง  รถยนต์ไฟฟา้ 

Abstract  

 This research aims to design and evaluate the flywheel energy storage of 2 kJ in a 200 kg electric 

vehicle. The flywheel was designed to harvest the kinetic energy when going down a hill with maximum speed 

of 50 km/hr. The experiments were taken in order to evaluate the energy storage effectiveness. The 

experimental results shown that the flywheel can operate at maximum speed of 1,090 rpm which equivalent to 

35 km/hr of car speed. The maximum storage energy is 1.6 kJ with the effectiveness of 78.51 %. The highest 

effectiveness of 85.17 % occurs when the flywheel operating at 624 rpm (20 km/hr equivalent speed) and the 

energy storage is 0.59 kJ. 

Keywords: Energy harvest, Kinetic energy, Flywheel, Electric vehicle 
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บทน า 

รถไฟฟ้าในปัจจุบันจะถูกออกแบบส าหรับพื้นท่ีราบ ไม่มีภูเขา พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น

ภูเขาท าให้ในขณะรถไฟฟ้าขึ้นเขาจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนสูง และเมื่อลงเขาจะสูญเสียพลังงานในการเบรกเพื่อ

ชะลอความเร็ว โครงงานนี้จึงได้ออกแบบระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังในรถไฟฟา้เพ่ือกักเก็บพลังงานเชิงกลท่ี

สูญเสียจากการเบรกขณะลงเขา ไวใ้นรูปพลังงานกลของล้อตุนก าลัง เพ่ือน าไปใชข้ณะที่รถก าลังจะขึ้นเขาหรือออกตัว 

ซึ่งจะท าให้รถไฟฟา้เคลื่อนท่ีได้ระยะทางท่ีไกลขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังในรถไฟฟ้า (Flywheel Energy 

Storage System) จะท างานเมื่อเกิดการเหยียบเบรกหรือเมื่อรถไฟฟ้ามีความเร็วสูงกว่าท่ีก าหนด ระบบจะส่งผ่าน

พลังงานเชิงกลจากล้อไปยังล้อตุนก าลังท าให้รถไฟฟ้ามีความเร็วลดลงเนื่องจากการเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับ  

ล้อตุนก าลัง พลังงานจะถูกกักเก็บไวใ้นลอ้ตุนก าลังในรูปของแรงเฉื่อยของล้อตุนก าลังและน ากลับมาใชเ้มื่อรถต้องการ

ก าลังเพ่ิม เช่นในขณะขึน้เขา เป็นต้น งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบการจัดเก็บพลังงานแบบล้อ

ตุนก าลังในรถยนต์ไฟฟ้าและประเมินประสิทธิผลระบบการจัดเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังภายใต้ขอบเขตดังนี้  

1) ระบบเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 2 กิโลจูล 2) ระบบเก็บพลังงานแบบล้อตุน

ก าลังส าหรับสถานการณ์ลงเขาระยะทาง 50 เมตร 3) ทางลาดมีความชันไม่เกินร้อยละ 8 และ 4) รถไฟฟ้าท่ีมีน้ าหนัก

ไมเ่กิน 200 กิโลกรัม 

งานวิจัยท่ีศึกษาการเก็บพลังงานด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลัง (Flywheel Energy Storage 

System) ในยานยนต์ได้ถูกศึกษาอย่างกว้างขว้าง มีงานวิจัยท่ีศึกษาการเก็บพลังงานจลน์แบบล้อตุนก าลังใน

เครื่องยนต์เชื้อเพลิงท่ัวไป โดยการเปลี่ยนรูปพลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกล ด้วยการใช้แบร่ิงทางกล 

(Mechanical bearings) และแบร่ิงแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic bearings) (Hedlund, M., et. al., 2015) รถยนต์ท่ีมี

เครื่องยนต์แบบไฮบริด (Hybrid electric vehicle) ท่ีควบคุมด้วยฟัซซี่โลจิก (fuzzy logic control) จะใชร้ะบบเก็บพลังงาน

แบบล้อตุนก าลังเป็นแหล่งพลังงานส ารองของแบตเตอร่ีอีกชั้นหนึ่ง (He, J., 2009; Bolund, B., et. al. 2007; Pullen, 

K. and Dhand, A., 2014) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเก็บพลังงานด้วยล้อตุนก าลังแบบ UPS storage เพื่อใช้เป็น

พลังงานทดแทนและเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย (Brown, D. R., and Chvala, W. D., 

2005) งานวิจัยระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังแบบกู้พลังงานจลน์ (Kinetic Energy Recovery Systems) หรือ 

KERS ท่ีถูกน ามาใชใ้นรถแข่งสูตรหนึ่งร่วมกับรีเจเนอเรทีฟเบรก (Regenerative Brake) ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Cibulka, 

J., 2009) 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การออกแบบล้อตุนก าลังเร่ิมตน้ดว้ยการค านวณพลังงานท่ีต้องการเก็บจากการลงเขาอยา่งอิสระของรถมวล 

200 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางแนวราบ 50 เมตร โดยมีความลาดเอียงของถนน 

ร้อยละ 8 (ประกาศกรมทางหลวงชนบท เร่ือง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550) สามารถค านวณได้จาก

พลังงานศักย์โนม้ถ่วง 
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𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ (1) 

 

 
ภาพที่ 1  รถเคลื่อนท่ีตามความลาดชันของถนนทางเขา ไมเ่กินร้อยละ 8 

 

จะได้พลังงานท่ีต้องการเก็บ 7,848 จูล เมื่อพิจารณาให้รถขับเคลื่อนอิสระสี่ล้อ ท าให้ล้อตุนก าลังจะเก็บแต่

ละล้อคิดเป็นพลังงาน 1 ใน 4 ของรถ จะได้พลังงานท่ีต้องเก็บประมาณ 2 กิโลจูล เมื่อได้พลังงานท่ีจะต้องเก็บแล้วจะ

ค านวณหาขนาดล้อตุนก าลังจากพลังงานจลน์ของล้อตุนก าลังจากสมการ 

𝐸𝑘,𝑓𝑙𝑦𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 =
1

4
𝑚𝑟2𝜔2 (2) 

ล้อตุนก าลังท าจากเหล็กท่ีมีความหนาแน่น 7,850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และก าหนดให้หมุนด้วย

ความเร็วรอบไม่เกิน 1,200 รอบต่อนาที เมื่อต้องการเก็บพลังงาน 2 กิโลจูลจะได้ล้อตุนก าลังท่ีมีความหนา  

2 เซนติเมตร เสน้ผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร มวล 17.81 กิโลกรัม 

แท่นทดสอบส าหรับทดสอบเก็บพลังงานได้ถูกออกแบบขึ้น (ภาพท่ี 3) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1) แท่น

ส าหรับติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 3 เฟส ท่ีควบคุมด้วยความเร็วอินเวอร์เตอร์ 2) แท่นส าหรับติดตั้งล้อตุนก าลัง  

3) แท่นส าหรับวางระบบคลัตช์ และใช้โซ่เป็นตัวส่งผ่านความเร็วจากมอเตอร์ไปให้กับคลัตช์ในอัตราส่วน 1  ต่อ 1  

โดยมีกลไกทอร์กเกิลท าหน้าท่ีกดและปล่อยคลัตชท่ี์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งกลไกกดและปล่อยคลัตช์จะ

ท างานอัตโนมตัเิมื่อความเร็วรอบถึงค่าท่ีก าหนดไว้ 

 
ภาพที่ 2  ขนาดล้อตุนก าลังที่ใชเ้ก็บพลังงานจลน ์
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ก) แบบภาพประกอบ (assembly drawing) 

 

 
ข) ภาพถ่าย 

ภาพที่ 3 แท่นทดสอบการเก็บพลังงานของล้อตุนก าลัง 
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ผลการศึกษา 

เมื่อท าการทดสอบการเก็บพลังงานของลอ้ตุนก าลังในสถานการณ์ลงเขา โดยเก็บคา่ความเร็วรอบของล้อตุน

ก าลังที่ความเร็วตา่ง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1 เพื่อค านวณหาพลังงานท่ีเก็บได้ในแต่ละความเร็วรอบ ดังแสดงในตาราง

ท่ี 2 เนื่องจากในการเก็บพลังงานจริงมวลของล้อตุนก าลังจะท าให้ความเร็วรอบมอเตอร์ช้าลง (ภาพท่ี 4) เพื่อให้ค่า

ความเร็วรอบคงที่จะเร่ิมเก็บคา่เม่ือคลัตช์เร่ิมท างานเป็นเวลา 30 วนิาที และใชค้วามเร็วรอบเฉลี่ยขณะท่ีคลัตช์ท างาน

ไปแล้ว 30 วินาที (ภาพท่ี 4 ต าแหน่ง A) จนถึง 60 วินาที (ภาพท่ี 4 ต าแหน่ง B) ในการค านวณค่าพลังงานจลน์ท่ีล้อ

ตุนก าลังเก็บได้ (ตารางที่ 2) หลังจากวนิาทีท่ี 60 คลัตช์จะปล่อยลอ้ตุนก าลังให้เป็นอสิระ ประสิทธิผลของล้อตุนก าลัง

ค านวณได้จาก 

𝜂 =
พลังงานที่เกบ็ได้จริง

พลังงานที่เกบ็ได้ตามทฤษฎี
× 100 (3) 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของมอเตอร์และล้อตุนก าลัง ณ ความเร็ว 156 รอบตอ่นาที 

 

ตารางที่ 1  ความเร็วรอบของล้อตุนก าลังท่ีความเร็วรถค่าต่าง ๆ 

ความเรว็รถ (กโิลเมตรต่อชั่วโมง) ความเรว็รอบ (รอบต่อนาที) 

5 157 

10 312 

15 468 

20 624 

25 780 

30 937 

35 1090 

40 1248 
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ตารางที่ 2  พลังงานท่ีเก็บได้ในแตล่ะความเร็วรอบ 

ความเรว็รอบก่อน

คลัตช์ท างาน 

(รอบต่อนาท)ี 

ความเรว็รอบหลัง

คลัตช์ท างาน 

(รอบต่อนาท)ี 

พลังงานที ่

เก็บตามทฤษฎ ี

(จูล) 

พลังงานที ่

เก็บได้จริง 

(จูล) 

ประสทิธิผล 

การเก็บพลังงาน 

(ร้อยละ) 

156 142.29 43.45 35.69 82.14 

312 279.45 171.58 137.65 80.22 

468 425.81 386.06 319.59 82.78 

624 576.81 688.54 586.45 85.17 

780 707.81 1,097.29 883.07 80.48 

937 815.35 1,547.56 1,171.82 75.72 

1090 965.90 2,094.22 1,644.51 78.53 

1248 N/A 2,745.35 N/A  

 

ภาพท่ี 5 แสดงความเร็วรอบท่ีเปลี่ยนแปลงของล้อตุนก าลังในแต่ละความเร็วรอบขณะท่ีคลัตช์เร่ิมจับ (วินาที

ท่ี 0) ขณะท่ีปล่อยคลัตช์ (วินาทีท่ี 60) จนล้อตุนก าลังหยุดหมุน ซึ่งหลังจากปล่อยคลัตช์ล้อตุนก าลังจะหมุนด้วยแรง
เฉื่อย ( 𝐼) ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระท ากับล้อตุนก าลัง ล้อตุนก าลังจะไม่หยุดหมุน แต่เนื่องจากมี

แรงเสียดทานจากกลไกและแรงต้านอากาศ จึงท าให้ล้อตุนก าลังสูญเสียพลังงานจนหยุดหมุน ความหน่วงเชิงมุมของ

ล้อตุนก าลังค านวณได้จาก 

 =
∆𝜔

∆𝑡
 

(4) 

แรงเสียดทานท่ีท าให้ล้อตุนก าลังหยุดหมุนได้คอืโมเมนต์แรงบิด ค านวณได้จาก 

𝑀 = 𝐼 (5) 

เมื่อ  𝐼 = 0.64 กิโลกรัม.เมตรก าลังสอง  

แรงเสียดทานในระบบชุดทดสอบท าให้เกิดโมเมนต์ดังแสดงในตารางท่ี 3 อัตราการเก็บพลังงานของล้อตุน

ก าลัง (ความชันของกราฟในภาพท่ี 5) จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบในการเก็บพลังงาน ซึ่งการเก็บพลังงานท่ีความเร็ว

รอบสูงจะเก็บได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากมีแรงบิดท่ีสูงสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ดีกว่าความเร็วรอบต่ า ๆ และการ

สูญเสียพลังงานหลังจากปล่อยคลัตช์ท่ีความเร็วรอบสูงจะมีมาก เนื่องจากยิ่งความเร็วรอบสูงจะท าให้ท าให้มีแรงเสียด

ทานมาก 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1026 

ตารางที ่3  ความหนว่งเชงิมุมและโมเมนต์ท่ีเกิดจากแรงเสียดทาน 

ความเรว็รอบที่ทดสอบ  

(รอบต่อนาท)ี 

ความหน่วงเชงิมุม  

(เรเดียนต่อวนิาทีก าลังสอง) 

โมเมนต์แรงบิด  

(นิวตนั.เมตร) 

156 3.96 2.53 

312 5.03 3.22 

468 5.02 3.21 

624 6.14 3.93 

780 6.25 4.00 

937 6.82 4.33 

1090 6.76 4.37 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความเร็วรอบของลอ้ตุนก าลังระหว่างการทดสอบจนหยุดหมุน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างระบบกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนก าลังในรถไฟฟ้าน้ าหนักไม่เกิน 200 

กิโลกรัม ส าหรับสถานการณ์ลงเขาในระยะทาง 50 เมตร ท่ีความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทดสอบท่ี

ความเร็วต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเก็บพลังงานของล้อตุนก าลังท่ีออกแบบไว้ โครงสร้างของแท่น

ทดสอบไมส่ามารถทดสอบท่ีความเร็วเกิน 35 กิโลเมตรต่อชั่งโมงหรือท่ีความเร็วรอบ 1090 รอบต่อนาทีได้ เนื่องจาก

โครงสร้างแท่นทดสอบเกิดการสั่นอยา่งรุนแรง ผลการทดสอบปรากฎว่า ล้อตุนก าลังเก็บพลังงานมากที่สุด 1.6 กิโลจูล 

ท่ีความเร็วรอบ 1090 รอบต่อนาที หรือเทียบเท่ากับความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิผลการเก็บ

พลังงานร้อยละ 78.51 และความเร็วรอบท่ีมีประสิทธิผลการเก็บพลังงานได้ดีท่ีสุดคือ 624 รอบต่อนาที หรือท่ี

ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิผลการเก็บพลังงานร้อยละ 85.17 อัตราการเก็บพลังงานของล้อตุน

ก าลังจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบในการเก็บพลังงาน ซึ่งการเก็บพลังงานท่ีความเร็วรอบสูงจะเก็บได้รวดเร็วกว่า 
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เนื่องจากมีแรงบิดท่ีสูงสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ดีกวา่ความเร็วรอบต่ า และการสูญเสียพลังงานหลังจากปล่อย

คลัตช์ท่ีความเร็วรอบสูงจะมีมากกว่า เนื่องจากยิ่งความเร็วรอบสูง ก็จะท าให้ท าให้มีแรงเสียดทานมาก 
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ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและต าแหน่งการยึดของมินิสกรูที่มีต่อการกระจาย

ตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัน iPANDA 

Effects of miniscrew geometries and miniscrew location on the stress distribution of 

distalization appliance (iPANDA) 

อนุชา ฝั้นพรม1* เตโชทัย มหาโพธิ์1 ชไมพร สุขแจม่ศรี2 และสุธรรม อรุณ1 

Anucha Fanprom1*, Thachotai Mahapho1, Chamaiporn Sukjamsri2 and Sutham Arun1 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูอิมแพลนท์ 

รวมถึงต าแหนง่ของการยดึมนิสิกรูบนกระดูกเพดานปาก ท่ีมีผลต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้นใน

กระดูกเพดานปากและอุปกรณ์จัดฟัน ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดฟันตามแนวทางวิธีการรักษาท่ีมีชื่อว่า Indirect Palatal 

Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA โดยท าการศึกษาผ่านแบบจ าลองทางวิธีไฟไนต์

เอลเิมนต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นเมื่อสกรูมคีวามยาวมากขึน้ ความเค้นสูงสุดในมินิสกรูและกระดูกเพดานปากจะมี

ค่าลดลง และเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรูจะมีค่าสูงขึ้น  

แตค่วามเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากจะมีค่าลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนต าแหนง่การยึดมินิสกรูบนกระดูก

เพดานปากยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้น โดยการเคลื่อนต าแหน่งของมินิสกรูไปยังด้านหน้าของ

เพดานปากจะส่งผลให้ค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมนิสิกรูและกระดูกเพดานปากมีค่าลดลง 

ค าส าคัญ: มนิสิกรูอิมแพลนท์  การกระจายตัวของความเค้น  การจัดฟัน  ไฟไนตเ์อลเิมนต์ 

Abstract  

 The objective of this research is to study the influence of the length, diameter and location of miniscrew 

on the distribution of stress in palatal bone and orthodontic devices of Indirect Palatal Miniscrew for Anchorage 

and Distalization Appliance (iPANDA). The study was done through finite element model. The study shows that 

the maximum stress in minscrews and palatal bones decrease when the length of miniscrew increases. When 

the diameter of the miniscrew is greater, the maximum stresses occurring in mini screws increase, but the 

maximum stresses in the palate bone decrease. In addition, re-positioning of the mini screw on palatal bone 

causes the variation of maximum stress. By moving the position of miniscrew to the front of the palate can 

reduce the values of maximum stresses in miniscrew and plate bone. 

Keywords: Miniscrew implant, Stress distribution, Orthodontics, Finite element 
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บทน า 

การสบฟันผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบเปิด ฟันสบลึก หรือฟันยื่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

เคีย้วอาหาร การดูแลรักษาฟัน และบุคลิกภาพ ปัญหาความผิดปกติเหลา่นีส้ามารถรักษาได้ด้วยการจัดฟันซึ่งสามารถ

แก้ไขความสัมพันธ์ท่ีผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและฟันได้ ปัจจุบันการรักษาด้านทันตกรรมมีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมาก โดยได้มีการคิดค้นการน าเอาวัสดุประเภทโลหะท่ีมีความแข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อน มาประยุกต์

สร้างเป็นอุปกรณช์ิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการรักษา  

การจัดฟัน คือ การเคลื่อนฟันท่ีมีการวางตัวไม่ถูกต้องให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และวางตัวเป็นระเบียบ

โดยใชแ้รงผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบตา่ง ๆ ตามหลักของชีวกลศาสตร์ (Biomechanics ) ซึ่งทันตแพทยจ์ะเป็นผู้ออกแบบ

และความคุมทิศทางของแรงเหลา่นี ้ในอดีตการเคลื่อนฟันจะใช้ฟันกรามด้านในท าหน้าท่ีเป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน

ดังแสดงในภาพท่ี 1(ก) วิธีการดังกล่าวมักท าให้เกิดปัญหาของการเคลื่อนตัวของฟันกรามท่ีใช้เป็นหลักยึดในการ

เคลื่อนฟัน  

จากปัญหาในข้างตน้ ตอ่มาจึงได้มกีารพัฒนารูปแบบการจัดฟันแบบใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้รากฟันเทียมมา

เป็นหลักยึดแทนฟันกรามด้านใน โดยท าให้มีขนาดเล็กลงเรียกว่ามินิสกรูอิมแพลนท์ (Mini-Screw Implant) โดยใน

ระหว่างการรักษาจะท าการฝังมนิสิกรูลงไปท่ีบริเวณกระดูกฟันกรามเพื่อท าหน้าท่ีเป็นหลักยึดแทนฟันกรามด้านในดัง

แสดงภาพท่ี 1(ข) ด้วยวิธีการนี้ท าให้ปัญหาการเคลื่อนตัวของฟันกรามด้านในหมดไป และเมื่อฟันถูกจัดให้อยู่ใน

ต าแหนง่ท่ีถูกต้องแลว้สกรูอมิแพลนท์น้ีจะถูกน าออกไป 

ปัจจุบันแม้ว่าวธีิการจัดฟันโดยการใชม้นิสิกรูอิมแพลนท์ได้ถูกน าไปใช้ในการรักษาจริงอย่างแพร่หลายแล้วก็

ตาม แตย่ังคงมปัีจจัยเสี่ยงบางประการท่ีจ าเป็นต้องค านึงถึงในระหว่างการรักษา โดยเฉพาะค่าของความเค้นท่ีเกิดขึ้น

ในกระดูกและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดฟันท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา ซึ่งหากความเค้นท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าสูงเกินไป 

อาจท าให้เกิดการแตกหักของกระดูกหรือการหลุดของสกรูอมิแพลนท์ภายหลังการรักษาได้ 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศกึษาผลกระทบของ ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูอิมแพ

ลนท์ รวมถึงต าแหนง่ของการยดึมนิสิกรูบนกระดูกเพดานปาก ท่ีมีต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้น

ในกระดูกเพดานปากและอุปกรณจ์ัดฟัน ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดฟนัตามแนวทางวธีิการรักษาท่ีมีช่ือวา่ Indirect Palatal 

Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA (Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B., 

2016)  โดยท าการศกึษาผ่านแบบจ าลองทางวธีิไฟไนต์เอเลเมนต์ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศกึษาสามารถน าไปใชใ้นการ

ออกแบบโครงสร้างของสกรูอมิแพลนท์ และต าแหนง่การยึดของมินิสกรูในการรักษาได ้

 
                                      (ก)                                                       (ข)                                              

ภาพที่ 1 (ก) การจัดฟันโดยใชฟ้นักรามเป็นหลักในการยดึเพื่อเคลื่อนฟัน (อกนษิฐ์ อูรั่งสิมาวงศ,์ 2558) และ 

(ข) การจัดฟันโดยใชม้นิสิกรูเป็นหลักในการยดึ (Cornelis MA, De Clerck HJ., 2007)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cornelis%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17826606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Clerck%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17826606
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การจัดฟนัดว้ยวิธี iPANDA (Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B., 2016) 

Indirect Palatal Miniscrew for Anchorage and Distalization Appliance หรือ iPANDA เป็นหน่ึงในรูปแบบการ

จัดฟันท่ีใช้มินิสกรูอิมแพลนท์เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน ใช้ในรักษาการสบฟันผิดปกติ ประเภทท่ี 2 (Malocclusion 

Class II) วธีิการนี้ถูกคิดค้นขึน้โดย ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก ซูซูกิ และ ดร.บุญศิวา บูรณสถิตย์พร ซูซูกิ จากภาควิชาทันตก

รรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(Suzuki EY, Suzuki B., 2013) (Suzuki EY, Suzuki B., 2016)  

iPANDA คือเส้นลวดท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าสแตนเลส (stainless steel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 mm 

บริเวณกึ่งกลางของตัวลวดถูกน ามาดัดขึ้นรูปเป็นลักษณะห่วงรูปหยดน้ าขนาดความกว้าง 2 mm และความยาว  

10 mm โดยในระหว่างการรักษาหว่งรูปหยดน้ านีล้็อคตัวเอง (self-locking system) เข้ากับส่วนหัวของมินิสกรูดังแสดง

ในรูปท่ี 2(ก) ข้อดีของการเชื่อมตอ่ชุดจัดฟันด้วยหว่งรูปหยดน้ านีค้ือท าให้การเชื่อมตอ่หรือเคลื่อนย้ายลวดออกจากมินิ

สกรูสามารถท าได้โดยงา่ย ไมจ่ าเป็นต้องใชอุ้ปกรณอ์ื่นช่วยซึ่งต่างจากวธีิการจัดฟันในรูปแบบอื่น นอกจากนี้การจัดฟัน

แบบ iPANDA ยังช่วยลดการใช้ acrylic buttons ในการช่วยยึดอุปกรณ ์จึงช่วยลดปัญหาความสกปรกในช่องปากท่ีเกิด

จากการจัดฟันได้ ประโยชนอ์กีประการหนึ่งของการใชล้วด iPANDA คือชว่ยรักษาช่องวา่งระหว่างลวดและเพดานปาก 

ท าให้ลดปัญหาการเสียดสรีะหว่างอุปกรณแ์ละเพดานปากในระหว่างการจัดฟัน  

ในการรักษาทันตแพทย์จะท าการยึดมินิสกรูอิมแพลนท์ไททาเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 mm ยาว  

6 mm 2 ชิ้นลงบนกลางเพดานปาก (Midpalatal) ห่างกันประมาณ 10 mm และน าเส้นลวด iPANDA คล้องเข้ากับหัว

ของมินิสกรู แขนท้ังสองข้างของลวด iPANDA ถูกสวมเข้ากับท่อขนาดเล็กที่มตีะขอติดอยู ่โดยท่อดังกล่าวถูกยึดติดกับ

บริเวณด้านในของคอฟันท่ีต้องการบังคับให้เคลื่อนท่ีด้วย 4-META/MMA-TBB resin cement ดังแสดงในรูปท่ี 2(ข) 

บริเวณปลายท้ังสองข้างของเส้นลวด iPANDA ถูกดัดให้มีลักษณะเป็นห่วงขนาดเล็กซึ่งห่วงดังกล่าวจะถูกดึงเข้าหา

ตะขอท่ียึดติดอยู่กับฟันด้วยแรงจากคอยล์สปริง (nickel-titanium Sentalloy closed coil springs) ท าให้ฟันกรามท่ีถูก

ยดึดว้ยท่อตดิตะขอมกีารเคลื่อนตัว  

เนื่องจากการจัดฟันโดยใช้ลวด iPANDA มีการฝังมินิสกรูอิมแพลนท์ลงท่ีบริเวณกลางเพดานปาก ดังนั้น

ความแข็งแรงของการยึดระหว่างสกรูอิมแพลนท์กับกระดูกเพดานปากจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการติดตั้งอุปกรณ์ ด้วย

เหตุนีใ้นการยึดสกรูอิมแพลนท์จะต้องพยายามให้ความเค้นท่ีเกิดขึ้นท้ังในสกรูอิมแพลนท์และในกระดูกมีค่าน้อยท่ีสุด

เพื่อป้องกันปัญหาการแตกหักของกระดูกหรือการหลุดของสกรูอิมแพลนท์ในระหว่างการจัดฟัน โดยการกระจายตัว

ของความเค้นในสกรูอมิแพลนท์และในกระดูกเพดานปากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกลหลายปัจจัย เช่น ต าแหน่งของการ

ยดึสกรูอมิแพลนท์ โครงสร้างของสกรูอิมแพลนท์ หรือมุมท่ีใชใ้นการยึดสกรูอิมแพลนท์ เป็นต้น  

 
                                     (ก)                                               (ข) 

ภาพที่ 2  (ก) รูปแบบการตดิตั้งอุปกรณจ์ัดฟัน iPANDA และ  

(ข) การยึดท่อตดิตะขอท่ีคอฟันท่ีต้องการให้เคลื่อนท่ี (Suzuki EY, Suzuki B., 2016)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23646335
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วิธีการวจิัย 
1.  การขึน้รูปแบบจ าลองสามมติขิองการจัดฟันแบบ iPANDA 

งานวจิัยนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างของมินิสกรู และต าแหน่งการยึดของมินิสกรูบน

กระดูกเพดานปาก ท่ีมีผลต่อการกระจายตัวของความเค้นในสกรูอิมแพลนท์และกระดูกเพดานปาก ท่ีเกิดขึ้นในการ

จัดฟันโดย iPANDA โดยท าการศกึษาผ่านแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ท่ีมีขัน้ตอนในการสร้างแบบจ าลองดังตอ่ไปนี ้

- สร้างภาพสามมิติของกระดูกเพดานปาก และฟันกรามบนจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 

ด้วยโปรแกรม Simpleware  

- สร้างภาพสามมิติของมนิสิกรู และลวดจัดฟันด้วยโปรแกรม Solid Works (SolidWorks., 2017) 

- น าภาพสามมิติของกระดูกกรามบน ชุดฟันบน มินิสกรูอิมแพลนท์และลวดจัดฟันประกอบเข้าด้วยกัน

ด้วยโปรแกรม Solid Works (ภาพท่ี 3) 

- น าภาพสามมิติท่ีประกอบกันแล้วไปสร้างแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัว

ของความเค้นท่ีเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Abaqus (ABAQUS version 6.13 documentation, 

Dassault Systemes Simulia Corp., Rhode Island 2012) 

โดยแบบจ าลองท่ีถูกสร้างขึน้ในงานวจิัยนี้มีท้ังหมด 7 แบบจ าลอง แต่ละแบบจ าลองมีการปรับเปลี่ยนขนาดความยาว

และเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรู และต าแหน่งการยดึของมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ภาพที่ 3 ภาพสามมิติของกระดกูเพดานปาก ฟันกรามดา้นบน ลวด iPANDA และมินิสกรู ใน Solid Works 

 

ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดโครงสร้างและต าแหน่งของมนิสิกรูท่ีติดต้ังในแบบจ าลอง 

แบบจ าลอง ความยาวมนิิสกรู 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของมนิิสกร ู

ต าแหน่งการยึด 

ของมนิิสกร ู

1 4.0 mm 1.4 mm กึ่งกลางเพดานปาก 

2 4.5 mm 1.4 mm กึ่งกลางเพดานปาก 

3 5.0 mm 1.4 mm กึ่งกลางเพดานปาก 

4 4.0 mm 1.6 mm กึ่งกลางเพดานปาก 

5 4.0 mm 1.8 mm กึ่งกลางเพดานปาก 

6 4.0 mm 1.4 mm ด้านหน้าเพดานปาก 

7 4.0 mm 1.4 mm ด้านหลงัเพดานปาก 

สกรู 1 
สกรู 2 

ส่วนหน้า

ของกระดูก

เพดานปาก 

ฟัน 

ลวด iPANDA 
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2. การสร้างแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลเิมนต์ 

จากภาพท่ี 3 แบบจ าลองประกอบด้วยช้ินสว่นส าคัญ 4 ส่วน คือ มินิสกรูอิมแพลนท์, ลวด iPANDA, กระดูก

เพดานปากและฟัน โดยคุณสมบัตทิางกลของแตช่ิ้นส่วนในแบบจ าลองถูกก าหนดให้เป็นแบบไอโซทรอปิก และมีความ

ยืดหยุ่นเชิงเส้น (Linear Isotropic Elastic) ซึ่งค่าคุณสมบัติทางกลของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ถูกแสดงไว้ในตารางท่ี 2 

(Sukjamsri C, Arun S, Suzuki B, Suzuki EY., 2016) 

 เนื่องจากแบบจ าลองมีลักษณะสมมาตรรอบแกน x จึงท าการสร้างแบบจ าลองเพียงคร่ึงเดียว และก าหนด

เงื่อนไขท่ีบริเวณหน้าตัดสมมาตรของแบบจ าลองเป็นแบบสมมาตรรอบแกน x คือไม่มีการเคลื่อนท่ีตามแนวแกน z 

และไมม่กีารหมุนรอบแนวแกน x และแกน y ส าหรับบริเวณพื้นผิวของกระดูกเพดานปากด้านตรงข้ามกับอุปกรณ์ดัด

ฟันก าหนดเงื่อนไขเป็นแบบยดึแนน่ (fixed) หรือให้ทุกองศาอิสระ (degree of freedom) เป็นศูนย์ ดังภาพท่ี 4  

 ส าหรับเงื่อนไขระหว่างผิวสัมผัสของมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก และผิวสัมผัสระหว่างฟันและกระดูก

เพดานปากเพดานปาก ก าหนดให้มีลักษณะเป็นแบบยึดติดกัน (tie) และในการวิเคราะห์ไม่มีการก าหนดค่า preload 

ให้กับสกรู ส าหรับผิวสัมผัสระหวา่งเส้นลวด iPANDA และมินิสกรู ก าหนดให้เป็นแบบสัมผัสกัน (contact surface) และ

มคี่าแรงเสียดทานเป็นศูนย์ (frictionless)  

ส าหรับภาระท่ีกระท ากับสกรูอิมแพลนท์ท่ี ก าหนดให้มีขนาด 3N ซึ่งเป็นแรงท่ีใช้ในการจัดฟันในช่วงเร่ิมต้น 

โดยแรงดังกล่าวจะกระท าบริเวณขอ้ต่อของโครงลวดท่ียึดติดกับฟันกรามในทิศทางขนานกันกับระนาบผิวของกระดูก

เพดานปาก (ภาพท่ี 4) ส าหรับการก าหนดรูปร่างของเอลเิมนต์ในแบบจ าลองนัน้จะกล่าวในหัวข้อถัดไป  
 

ตารางที่ 2  คณุสมบัตทิางกลของช้ินสว่นต่าง ๆ ในแบบจ าลอง (Sukjamsri C, Arun S, Suzuki B, Suzuki EY., 2016) 

วัสด ุ Young’s Modulus (GPa) Poisson’s Ratio 

มนิสิกรูอิมแพลนท์ไทเทเนี่ยม 13,700 0.350 

กระดูกเพดานปาก 110,000 0.300 

โครงลวด 193,000 0.275 

ฟัน 83,000 0.300 

 

 
 

ภาพที่ 4  การก าหนดค่าเงื่อนไขและภาระในแบบจ าลอง 

 

 

หน้าตัดสมมาตร 

Uz = URx = URy = 0 
บรเิวณผิวด้านล่างของแบบจ าลอง 

ก าหนดเงื่อนไขเป็นแบบ fixed 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของ 

ลวด iPANDA 
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3. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ 

งานวิจัยนี้ได้แบ่งการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การตรวจสอบจ านวน      

เอลิเมนต์ท่ีเหมาะสมท่ีต้องใช้ในการสร้างแบบจ าลอง และตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดภาระและเงื่อนไข

ขอบเขตให้กับแบบจ าลอง โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบจ านวนเอลเิมนต์ท่ีเหมาะสมท่ีต้องใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 

เนื่องจากการหาค าตอบด้วยระเบียบวธีิไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีการหาค าตอบโดยประมาณ การก าหนด

จ านวนเอลิเมนต์ท่ีน้อยเกินไปอาจท าให้ผลลัพธ์ท่ีได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ในทางกลับกันหากก าหนดจ านวน 

เอลเิมนต์ให้กับแบบจ าลองมากเกินไปกจ็ะส่งผลตอ่ต้นทุนและระยะเวลาในการค านวณ ดังน้ันก่อนน าแบบจ าลองไปใช้

ในการวิเคราะห์ความเค้นของท่ีเกิดขึ้นในการจัดฟันจึงจ าเป็นต้องหาจ านวนเอลิเมนต์ท่ีเหมาะสมกับแบบจ าลอง

เสียก่อน  

ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดให้เอลิเมนต์ของท้ังของกระดูกเพดานปาก ฟัน มินิสกรู และลวด iPANDA เป็น 

เอลเิมนต์ชนดิสามมติทิรงสี่หนา้สิบตอ่ (10-node quadratic tetrahedron) และท าการทดลองเพิ่มจ านวนเอลิเมนต์ของ  

มินิสกรูจนการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้นในมินิสกรูมีค่าน้อยกว่า 1% โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่าจ านวนเอลิ

เมนต์ท่ีเหมาะสมกับมินิสกรูคือมากกวา่ 5,000 เอลเิมนต์ขึ้นไป ซึ่งจ านวนเอลิเมนต์ของแต่ละชิ้นส่วนในแบบจ าลองได้

ถูกสรุปในตารางท่ี 3   
 

ตารางที่ 3  จ านวนเอลเิมนต์ในชิน้สว่นต่าง ๆ ของแบบจ าลอง 

ชิ้นส่วนในแบบจ าลอง จ านวนเอลเิมนต ์

มนิสิกรูอิมแพลนท์ไทเทเนี่ยม 5,368 

กระดูกเพดานปาก 29,947 

โครงลวด 240 

ฟัน 4,125 

 

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดภาระและเงื่อนไขขอบเขตให้กับแบบจ าลอง 

เนื่องจากรูปแบบการยึดและการรับภาระของมนิสิกรูมีลักษณะคล้ายคลึงการคานยื่น (cantilever beam) 

ดังภาพท่ี 5 จึงตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองโดยการเปรียบเทียบค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นบนมินิสกรูท่ีได้

จากแบบจ าลอง กับค่าความเค้นท่ีค านวณได้จากสมการความเค้นดัดในคานคือ 𝜎 = 𝑀𝑐 𝐼⁄  โดยท่ี σ คือ  

ค่าความเค้นดัดสูงสุด, 𝑀 คือโมเมนต์ดัดสูงสุดท่ีเกิดขึน้ในคาน, 𝑐 คือรัศมีของมินิสกรู และ 𝐼 คือโมเมนต์ความเฉื่อย

ของพืน้ท่ีหน้าตัดของสกรู  

จากการก าหนดจ านวนเอลิเมนต์บนมินิสกรูประมาณ 1,000 เอลิเมนต์ พบว่าค่าความเค้นดัดสูงสุดท่ี

เกิดขึ้นจากแบบจ าลองมคีวามคาดเคลื่อนจากสมการความเค้นดัดประมาณ 8% จึงถือได้ว่าวิธีการก าหนดภาระและ

เงื่อนไขขอบเขตให้กับแบบจ าลองมคีวามนา่เช่ือถือสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัยได้ 
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                                                        (ก)                                               (ข) 

ภาพที่ 5  (ก) รูปแบบการรับแรงของคานย่ืน และ (ข) รูปแบบการรับแรงของมินิสกรูในแบบจ าลอง 

 

ผลการศึกษา 

1. กลไกการท างานและการกระจายตัวของความเคน้ทีเ่กิดขึน้จากการจัดฟันด้วย iPANDA 

ภาพท่ี 6 แสดงการกระจายตัวของความเค้นท่ีเกิดขึ้นในแบบจ าลอง จากรูปจะเห็นว่าเมื่อใส่แรงให้กับลวด 

iPANDA ตามแนวแขนของลวดจะท าให้ลวดรับภาระโมเมนต์ดัด โดยโมเมนต์ดัดสูงสุดเกิดขึ้นท่ีบริเวณมุมโค้งใกล้กับมินิ

สกรูตัวท่ีสอง จึงท าให้เกิดแรงกดขึน้ท่ีผิวสัมผัสของมินิกรูตัวท่ีสองก่อนท่ีลวดจะเคลื่อนตัวออกไปร้ังสกรูอิมแพลนท์ตัว

ท่ีหน่ึง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้สกรูอิมแพลนท์ตัวท่ีสองรับแรงกดมากกวา่สกรูอิมแพลนท์ตัวท่ีหน่ึง  

 

 
 

ภาพที่ 6  การกระจายตัวของความเค้นสูงสุดของการจัดฟันรูปแบบ iPANDA 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการกระจายตัวของความเค้นท่ีเกิดขึ้นท่ีชิ้นส่วนต่าง ๆ ในแบบจ าลองแบบแยกชิ้นส่วน โดย

กรณีของกระดูกเพดานปาก ความเค้นสูงสุดจะเกิดขึ้นท่ีบริเวณท่ีถูกยึดกับสกรูอิมแพลนท์ตัวท่ีสองท่ีบริเวณเกลียว

แรกของมนิสิกรู ส าหรับกรณขีองมินิสกรูอมิแพลนท์พบวา่ค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูตัวท่ีสองมีค่าสูงกว่ามินิสกรูตัว

ท่ีหน่ึงตามท่ีได้อธิบายในข้างตน้โดยเกิดขึ้นท่ีบริเวณเกลียวแรกของมนิสิกรู ในส่วนของลวด iPANDA เมื่อพิจารณาการ

กระจายตัวของความเค้นท่ีเกิดขึ้น พบว่าค่าความเค้นสูงสุดจะเกิดบริเวณมุมโค้งของโครงลวดซึ่งเป็นผลมาจาก

โมเมนต์ดัดท่ีเกิดขึ้นจากการใส่แรงจัดฟันท่ีบริเวณปลายลวด สุดท้ายในส่วนของฟันกรามซึ่งถูกบังคับให้เคลื่อนท่ีใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับแรงท่ีใส่ให้ท่ีบริเวณปลายลวด iPANDA เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของความเค้นท่ีเกิดขึ้น

พบวา่ค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นอยู่บริเวณรากฟันซึ่งเป็นบริเวณท่ีถูกยดึตดิกับกระดูกเพดานปาก  
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(ก) (ข) 

 

 
                                        (ค)                                                                 (ง) 

ภาพที่ 7 การกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณต์า่ง ๆ :                                                               

(ก) กระดูกเพดานปาก,  (ข) มินสิกรู,  (ค) ฟัน และ  (ง) ลวด iPANDA 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่อการกระจายตัวของความเค้นในมนิิสกรูและกระดูกเพดานปาก 

ภาพท่ี 8 แสดงอิทธิพลของความยาวมินิสกรูท่ีมีต่อค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรูตัวท่ีสอง และ

กระดูกเพดานปาก จะเห็นว่าเมื่อสกรูมคีวามยาวมากขึน้ ค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก

จะมคี่าลดลง ท้ังน้ีเนื่องจากเมื่อความยาวของสกรูมากขึน้ จะท าให้มีพืน้ท่ีของสกรูท่ีฝังลงในกระดูกเพดานปากมากขึ้น 

พื้นท่ีรับแรงของสกรูจึงมีคา่มากขึน้ตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของความเค้นมากขึ้น ค่าความเค้นสูงสุดท่ี

จึงลดลง แตอ่ย่างไรก็ตามในการยดึสกรูตอ้งค านงึถึงความหนาของกระดูกเพดานปากด้วย เนื่องจากหากสกรูมีความ

ยาวมากเกินไปเมื่อเทียบกับความหนาของกระดูกอาจจะท าให้กระดูกเกิดความเสียหายได้ 
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ภาพที่ 8  ค่าความเค้น วอน มสิ สูงสุด กรณีปรับเปลี่ยนขนาดความยาวของมนิสิกร ู

 

ภาพท่ี 9 แสดงอิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูท่ีมีต่อค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรู

ตัวท่ีสอง และกระดูกเพดานปาก จากรูปจะเห็นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูงสุดท่ี

เกิดขึ้นในมนิสิกรูจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้เป็นเพราะ

เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมีขนาดเพิ่มขึ้นท าให้มีพื้นท่ีผิวสัมผัสกับกระดูกเพดาปากมากขึ้นท าให้มี

ความสามารถในการรับแรงจากโครงลวด iPANDA ได้ดีขึ้น 

 

 
ภาพที่ 9 ค่าความเค้น วอน มิส สูงสุด กรณีปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรู 

ภาพท่ี 10 แสดงผลกระทบของต าแหน่งการยึดของมินิสกรูท่ีมีต่อค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรูตัวท่ี

สอง และกระดูกเพดานปาก โดยท าการปรับเปลี่ยนต าแหน่งของการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปากในแบบจ าลอง  

3 ต าแหน่ง คือ กึ่งกลางเพดานปาก เคลื่อนจากต าแหน่งกึ่งกลางเพดานไปด้านหน้าและด้านหลังเป็นระยะ 5 mm  

จากภาพท่ี 10 จะเห็นวา่การเปลี่ยนต าแหน่งในการยึดมินิสกรูท าให้ค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูและในกระดูกเพดาน

ปากมีค่าเปลี่ยนแปลงไป โดยการเคลื่อนต าแหนง่ของสกรูไปท่ีบริเวณดา้นหนา้ของเพดานปากท าให้ค่าความเค้นสูงสุด

ท่ีเกิดขึ้นมแีนวโนม้ลดลง เน่ืองจากแรงกดท่ีเกิดขึ้นบนมนิสิกรูมีค่าลดลง แตอ่ย่างไรก็ตามต าแหน่งในการยึดสกรูอิมแพ

ลนท์ควรอยู่กึ่งกลางเพดานปาก เนื่องจากกลางเพดานปากมีความหนา และไม่มีอวัยวะอื่น ๆ อยู่ใกล้เคียงท าให้ไม่

ส่งผลกระทบตอ่อวัยวะส่วนอ่ืน และง่ายตอ่การติดต้ังอุปกรณใ์นการรักษากระท า 
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ภาพที่ 10  ค่าความเค้น วอน มสิ สูงสุด กรณปีรับเปลี่ยนต าแหนง่การยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก 

สรุปผลและอธิปรายผล 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของ ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูอิมแพลนท์ 

รวมถึงต าแหน่งของการยึดมินิสกรูบนกระดูกเพดานปาก ท่ีมีต่อลักษณะการกระจายตัวของความของความเค้นใน

กระดูกเพดานปากและอุปกรณ์จัดฟัน iPANDA โดยท าการศึกษาผ่านแบบจ าลองทางวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากผล

การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เมื่อพิจารณาท่ีบริเวณมินิสกรูและกระดูกเพดานปาก พบว่าความเค้นดัดเกิดขึ้นท่ีมินิสกรูตัวท่ีสองมีค่า

มากกวา่ตัวท่ีหน่ึงเนื่องจากอิทธิพลของโมเมนต์ดัด 

2. ความยาวมนิสิกรูมีผลต่อค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้น โดยเมื่อสกรูมคีวามยาวมากขึน้ ค่าความเค้นสูงสุด

ท่ีเกิดขึ้นในมนิสิกรูและกระดูกเพดานปากจะมีค่าลดลง 

3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมินิสกรูมผีลตอ่คา่ความเคน้สูงสุดท่ีเกิดขึ้น โดยเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ของมินิสกรูมีค่ามากขึ้น ความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในมินิสกรูจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความเค้นสูงสุดท่ี

เกิดขึ้นในกระดูกเพดานปากมีแนวโนม้ลดลง  

4. การเปลี่ยนต าแหน่งการยึดมินิสกรูท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค้นสูงสุดในมินิสกรูตัวและ

กระดูกเพดานปาก โดยการเคลื่อนต าแหน่งของสกรูไปท่ีบริเวณด้านหน้าของเพดานปากท าให้ค่าความ

เค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นมแีนวโนม้ลดลง 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก ซูซูกิ และ ดร.บุญศิวา บูรณสถิตย์พร ซูซูกิ 

จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ท่ี

ส าคัญที่ใชใ้นการท างานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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การออกแบบส่ือการสอนโปรแกรมจ าลองพฤติกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า ส าหรับการ

สอนเชิงปฏิบัติการ 

Instructional Media Design of Machines Identification Program for Learning 

Laboratory   

ภัควี หะยะมนิ1*และ ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Pakkawee Hayamin1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบสื่อการสอนโปรแกรมจ าลองพฤติกรรมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ส าหรับการสอนเชิง

ปฏบัิตกิาร ซึ่งได้ท าการจ าลองระบุเอกลักษณ์ (System Identification) ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการ

สอนด้านปฏบัิต ิโดยการน าโปรแกรม MATLAB มาชว่ยในการระบุเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการ พร้อม

ท้ังน าเสนอในรูปแบบฟังก์ชั่นของหน้าต่าง Graphic User Interface (GUI) โดยใช้ชื่อว่า Universal Machine and Case Study 

Simulation (UMCSS) เพื่อให้ผู้ใชง้านสามารถปรับตัง้ค่าหรือท าการทดสอบโปรแกรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทดสอบ

มอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านปฏิบัติ และได้น าโปรแกรมไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร) จ านวน 40 ท่าน ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของผู้เข้า

ฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนท่ี 30.20 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อีกท้ังยังได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าจากการด าเนินงานโปรแกรม UMCSS ท่ีได้

พัฒนาสามารถน าไปใชส้ าหรับการเรียนการสอนทางด้านปฏบัิตไิด้อยา่งมีดีและมปีระสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: เครื่องจักรกลไฟฟา้  จ าลองพฤตกิรรม  การสอนเชงิปฏบัิตกิาร 

Abstract  

 This paper presents Instructional Media Design of Machines, Identification Program for Learning 

Laboratory so as system identific ation of th e elec tric al m ac h ine is u sed for prac tica l instru c tion. Matlab’s identify 

motors from the laboratory. The development program is carried out using MATLAB with user-friendly graphical 

user interface (GUI). Named Universal Machine and Case Study Simulation (UMCSS). In addition, the program 

was used to test the sampled group, including 40 students; the result of the post-test was that the participants' 

at 30.20, the statistical significance level was .05. And the evaluation results conducted by users show 

satisfaction level at good, which can be concluded that the UMCSS can be effectively used for teaching.  

Keywords: Machines, Identification, Learning Laboratory 
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บทน า 

 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนส าคัญของการต่อยอดองค์ความรู้ของ

นักเรียนนักศกึษาด้านต่าง ๆ อีกท้ังยังช่วยในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และเป็นการเสริมสร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน

ได้อีกด้วย ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการเสริมสร้าง

ความคิด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสื่อการเรียนการสอนท่ีมีจ านวนจ ากัดหรือระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน

ค่อนข้างน้อยจึงเป็นผลท าให้ผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าว (วีนัส แก้วประเสริฐ, 2557) จากการส ารวจและวิจัยเกี่ยวกับ

ความสามารถทางด้านการคิดและวิเคราะห์ของเยาวชน พบว่าแม้ได้ท าการปฏิรูปการศึกษาผ่านมาแล้ว 6 ปี  

ไมส่ามารถท าให้เด็กไทยคดิวเิคราะห์เองได้ เพราะการเรียนการสอนยังเป็นรูปแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลาง อีกท้ังเนื้อของ

หลักสูตรอัดแน่นมากเกินไป ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบตามหลักสูตรใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการเรียนการสอนลักษณะดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการหยุดคิดและส่งผลท าให้ไม่

สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง เนื่องจากเป็นฝ่ายรับเนื้อหาจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลต่อการสอบ

ประเมินนักเรียนนานาชาติหรือ Program for International Student Assessment (PISA) ของประเทศไทยมีผลสอบ

ค่อนข้างต่ าอย่างต่อเนื่องขณะท่ีประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนอยู่ในอันดับต้น ๆ (กรุงเทพธุรกิจ. 2556, 6 มีนาคม)  

การท่ีจะสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจจ าเป็นต้องใช้สื่อการสอนท่ีให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าการลงมือ

ฝึกฝนหรือปฏบัิตงิานอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความช านาญ แต่เนื่องจากสื่อการสอนบางประเภทมีราคาค่อนข้างสูง 

หากผู้ปฏบัิตงิานขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏบัิตงิานอาจส่งผลท าให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท าการทดสอบ

เกิดความเสียหายได้ (ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย และธัชกร อ่อนบุญเอื้อ, 2015) จากปัญหาดังกล่าวจึงผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะท าการสร้างสื่อการเรียนการสอน ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทดลองชุดสื่อการสอนในห้องปฏิบัติการ 

(Laboratory: Lab) เพื่อน ามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ท่ีสนใจสามารถท าการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี  

ทุกเวลา อกีด้วย 

 จากการสืบค้นวรรณกรรมท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในอดีตท่ีผ่านมาได้มีการน าโปรแกรม 

(Matrix Laboratory : Matlab) มาใช้ในการผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งช่วยในการ

แก้ปัญหาสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน  โดย (วราวุธ ศรีสุพรรณ์, 2551) ได้น าเสนอการวาง

แผนการขยายสายสง่โดยใชว้ธีิการเชงิพันธุกรรม ท่ีมุ่งเนน้ในการแก้ปัญหาการวางแผนและการขยายสายส่งไฟฟ้าให้มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด  (Transmission Expansion Planning: TNEP) เป็นการใช้หลักของการวิเคราะห์ต้นทุนของการ

จ่ายก าลังไฟฟา้ให้มีคา่ใชค้่าต่ าท่ีสุดและสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้ตามท่ีต้องการ อีกท้ังยังค านึงถึงค่าความสูญเสียท่ี

เกิดขึ้นในระบบของสายส่ง โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาจากระบบสายส่งไฟฟ้าท่ีมีอยู่ในระบบและการวางแผน

ส าหรับจ่ายระบบก าลังไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโหลดท่ีเพิ่มขึ้น  ซึ่งจากการใช้งานโปรแกรม 

TNEP สามารถแก้ปัญหาของการวางแผนและการขยายระบบสายส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา (เรวดี พาอ้อ, 

2554)  ได้ท าการสร้างโปรแกรมค านวณสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line Calculation Program: TLCP) โดยการใช้

หนา้ต่าง GUI ส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ซึ่งใช้ส าหรับการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง 

และสามารถวเิคราะห์ค่าสมรรถนะของสายส่งไฟฟ้าอีกด้วย โดยโปรแกรม TLCP ท่ีถูกสร้างขึ้นจะน ามาใช้เป็นสื่อการ

เรียนการสอนวชิา Electrical Transmission and Distribution System จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรมพบวา่ผลของ

การวิเคราะห์ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าของโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นย า ใช้เวลาในการค านวณน้อย และช่วยลดปัญหา

ความผิดพลาดจากการค านวณค่าพารามิเตอร์ของระบบสายส่งไฟฟ้า อีกท้ังตัวของโปรแกรมยังมีความสามารถเก็บ

ข้อมูลจากการค านวณได้อีกด้วย แต่เนื่องจากการสร้างสื่อการเรียนการสอนในอดีตท่ีผ่านมา มุ่งเน้นท่ีจะสร้างสื่อท่ี
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น ามาประยุกตใ์ชง้านกับการเรียนการสอนทางทฤษฎเีป็นหลัก จึงท าให้ในปัจจุบันยังขาดสื่อการเรียนการสอนทางด้าน

ปฏบัิตอิยู่  

 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน

โปรแกรมจ าลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ส าหรับการสอนเชิงปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรม Matlab มาช่วยในการจ าลอง 

และใช้หน้าต่าง GUI เป็นตัวเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างผู้ใช้งานกับตัวโปรแกรม ซึ่งท าการจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ท่ีพิจารณาคุณลักษณะเด่นของมอเตอร์แต่ละชนิด และถอดรูปแบบ

การพฤตกิรรมของมอเตอร์ไฟฟา้มาท าการจ าลองในฟังก์ช่ันของสมการทางคณิตศาสตร์ อีกท้ังยังผู้วิจัยได้ท าการเพิ่ม

เนื้อหาท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการน ามอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งานในภาคสนาม เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการปฏิบัติให้

เป็นประโยชนแ์ก่นักเรียนนักศกึษาหรือผู้ท่ีสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร์ไฟฟา้ได้อีกดว้ย 

การระบุเอกลักษณ์ (System Identification) 

 การจ าลองระบุเอกลักษณ์จะเป็นการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัตท่ีอาศัย

ความสัมพันธ์ทางกายภาพของระบบ ซึ่งเป็นกฎทางธรรมชาติท่ีอาศัยพฤติกรรมทางพลวัตด้วยสมการคณิตศาสตร์  

ซึ่งอาจเรียกแบบจ าลองท่ีได้จากวิธีการดังกล่าวว่า แบบจ าลองเชิงทฤษฎี (Theoretical model) หรือแบบจ าลอง

วิเคราะห์ (Analytical model) ของระบบท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยการจ าลองเพื่อใช้ส าหรับสรุปคุณสมบัติของ

ระบบท่ีตอ้งการท่ีจะท าการศกึษาดว้ยการใช้ขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นหรือลักษณะท่ีเป็นสัญญาณจากการบันทึก

ค่าของระบบมาใชใ้นการประกอบการตัดสนิใจ ดังสมการท่ี 1 
 

 ˆ
MZ D   (1) 

 

 เมื่อ Z  คือ กลุ่มของสัญญาณท่ีเก็บรวบรวมจากระบบท่ีต้องการหาค่าพารามิเตอร์ 

 ̂  คือ กลุ่มของพารามเิตอร์ท่ีต้องการจาก MD  

 MD  คือ กลุ่มของแบบจ าลองท่ีเลอืกใช้บรรยายระบบ 

 โดยกฎของการแม็ปป้ิง (Mapping) จากกลุ่มของสัญญาณ ( Z ) ไปสู่กลุ่มของพารามิเตอร์ (̂ ) นี้น ามาซึ่ง

ความหลากหลายของกระบวนการหาค่าพารามเิตอร์ ตัง้แตฟ่ังก์ชันผกผัน (Inverse Function) ของแบบจ าลองไปจนถึง

ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์ (Bayes’ Estima tor) [6-7] ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานท่ีจะน า

ค่าพารามิเตอร์ไปใช้ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่ีจะท าการหาค่าพารามิเตอร์ทางด้านโครงสร้าง และ

คุณลักษณะทางสถิตท่ีิทราบ แตอ่ย่างไรก็ตามหลายๆ วิธีก็เป็นการหาค่าพารามเิตอร์ดว้ย กระบวนการท าให้เหมาะสม 

(Optimization) ซึ่งจะแสดงเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังสมการ 
 

    ˆ arg min ,
MDZ V Z   (2) 

  

 เมื่อ  ,V Z  คือ ฟังก์ชั่นท่ีมีคา่เป็นปริมาณสเกลาร์ 

 ค่า  ̂  ค่าท่ีได้จากกระบวนการหาค่าพารามเิตอร์จะมาจากการเฟน้หาค่าพารามิเตอร์  

    จะขึน้อยูก่ับคุณสมบัตขิองฟังก์ช่ัน  

   ,V Z วา่สัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ในลักษณะใด 
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 ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้กับระบบ วิธีการพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์ดังกล่าว

เรียกว่า การระบุเอกลักษณ์ระบบ (System identification) ดังภาพท่ี 1 ซึ่งการหาค่าพารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี

ด้วยกัน คือ การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแบบวงรอบเปิด และการหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีวงรอบแบบปิด 

(Johansson, R., 1993) (Ljung, L. and Glad, T., 1994) (Ljung, L., 1995) (Ljung, L., 2014) (Landau, I.D., 1990) 

(Eykhoff, P., 1974) (Davies, W.D.T., 1970)  

 
ภาพที่ 1 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 2.1 การหาค่าพารามเิตอร์ด้วยวิธแีบบวงรอบเปิด  

 การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแบบวงรอบเปิด จะเป็นค่าพารามิเตอร์ด้วยความสัมพันธ์ท่ีสร้างมาจาก

เงื่อนไข 

 
 ,

0    ; 1,...,
i

V Z
i N






 


 (3) 

 

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์กับปริมาณท่ีวัดจากระบบภายใต้เงื่อนไข (3) นี้จะสามารถเขียนเป็น

ฟังก์ชันท่ีเด่นชัดทางคณิตศาสตร์ก็ตอ่เมื่อฟังก์ชัน  ,V Z  คือ ผลรวมก าลังสองของผลตา่งระหวา่งค่าเอาท์พุทจาก

ระบบจรงิกับแบบจ าลองดังสมการท่ี 4 

       
2

1

1
ˆ,

2

N

M

k

V Z y k y k
N

 


   (4) 

 

โดยท้ังนี้แบบจ าลอง  ˆ
My k  ต้องสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบขงอสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression) ดังสมการท่ี 5 

      ˆ T T

My k k k         (5) 
  

 เมื่อ  T k  คือ เวกเตอร์ของตัวแปรอสิระ 

 T  คือ แวกเตอร์ของพารามิเตอร์ 

 ด้วยการแทน (4) และ (5) ใน (3) และละเลยการก าหนดคุณสมบัตทิางสถิตขิองสัญญาณรบกวนจะได้ 
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1

1 1

ˆ
N N

T

k k

k k k y k   



 

 
    
 
   (6) 

  

 สมการ (6) จะใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีรู้จักในชื่อตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แบบก าลังสองน้อยท่ีสุด 

(Least Square Estimator) 

 2.2 การหาค่าพารามเิตอร์ด้วยวิธวีงรอบแบบปิด 

 การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีวงรอบปิดเป็นกระบวนการท าให้เหมาะสมอย่างไม่เป็นเชิงเส้นกล่าว คือ 

ฟังก์ชัน  ,V Z ท่ีใชเ้พื่อวัดความแตกตา่งระหว่างพารามิเตอร์จริงกับค่าท่ีเลือกจะเป็นฟังก์ชันท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ค่าพารามิเตอร์อยา่งไมเ่ป็นเชิงเส้นท าให้ไม่สามารถหาค่าต่ าสุดได้ด้วยความสัมพันธ์ท่ีเด่นชัดทางคณิตศาสตร์สิ่งท่ีท า

ได้เพยีงแคพ่ยายามปรับปรุงค่าพารามิเตอร์เร่ิมตน้ซ้ าไปเร่ือย ๆ ดังสมการท่ี (7) 

 
1

ˆ ˆ
i i i is d      (7) 

 เมื่อ 
1

ˆ
i 

 คือ ค่าพารามิเตอร์ท่ีปรับปรุงครัง้ท่ี 1i   

 is  คือ ขนาดในการปรับค่าพารามเิตอร์ตามทิศทาง id  ครัง้ท่ี i  

 id  คือ ทศิทางที่ใชใ้นการปรับค่าพารามิเตอร์ในครัง้ท่ี i  

 เพื่อให้อนุพันธ์ย่อย (Partial Derivative) ของฟังก์ชัน  ,V Z  เทียบกับคา่พารามเิตอร์มีคา่เขา้ใกล้ศูนย์ 

 
 ,

0    ; 1,2,...,
i

V Z
i N






 


 (8) 

 ส าหรับวธีิการต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อก าหนดค่า id และ is  ได้ถูกสร้างขึ้นมากมาย และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยต่างก็มีข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติการลู่เข้าหาจุดต่ าสุด ความต้องการค่า

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  ,V Z เป็นต้น  โดยงานวจิัยช้ินนีไ้ด้ใชรู้ปแบบของการหาค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิวงรอบแบบปิด 

การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้า 

 การจ าลองเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้า และกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งาน มีล าดับขั้นตอนการ

ด าเนนิงานดังต่อไปนี้ 

 Motor Test
Program
Design 

Program
UMCSS

Check

Insert data

Calculate

Display

process
 

 

ภาพที่ 1  ล าดับขั้นตอนการท างาน 
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  ขั้นตอนท่ี 1: การเก็บรวบรวมค่าพลังงานและค่าพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้า โดยท าการเก็บ

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 

 1.1 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการ (Lab) เป็นการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า 3 สภาวะ 

คือ การสตารท์มอเตอร์ การจ่ายโหลดมอเตอร์ และการล็อคโรเตอร์ (เฉพาะมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ) รวมไปถึงการ

เก็บคา่พารามเิตอร์ของมอเตอร์ไฟฟา้ 

 1.2 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าจากการใช้งานภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าพลังงาน 

ชั่วโมงการท างาน ความเร็วรอบมอเตอร์ขณะใช้งาน และค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟา้ 

  ขั้นตอนท่ี 2: การออกแบบโปรแกรมจ าลองพฤตกิรรมมอเตอร์ไฟฟ้า และกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งาน 

เป็นการออกแบบ การสร้างโปรแกรมจ าลองพฤตกิรรมมอเตอร์จากการใชง้าน ซึ่งการพัฒนาการระบุเอกลักษณ์ท่ีเป็น

รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูปในลักษณะของเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมส าเร็จรูป

ท่ีได้รับการใชง้านอยา่งแพร่หลาย คือ Math works system identification toolbox ท่ีปฏบัิตงิานบน Matlab ซึ่งกระบวนการ 

ท่ีกระท าระบุเอกลักษณ์ของระบบแสดงดังภาพท่ี 2 โดยก าหนดรูปแบบของการป้อนข้อมูลท่ีและการแสดงผลท่ีได้จาก

การจ าลองให้มีคลายคลึงกับการแสดงผลจากการทดสอบมอเตอร์ไฟฟา้ในหอ้งปฏบัิตกิาร 

Data
Select
Model

Program
UMCSS

Modeling

Characterization

Verification/
Validation

 
ภาพที่ 2 กระบวนการระบุเอกลักษณม์อเตอร์ไฟฟา้ 

 ขั้นตอนท่ี 3: ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 4: จัดท าโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป .exe เพื่อน าไปใชใ้นการสอนตอ่ไป 

โปรแกรมจ าลองพฤติกรรมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ส าหรับการสอนเชิงปฏิบัติการ 

 การออกแบบสื่อการสอนโปรแกรมจ าลองพฤติกรรมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (Universal Machine and Case 

Study Simulation: UMCSS) เป็นการน าฟังก์ชั่นการระบุเอกลักษณ์ของโปรแกรม Matlab มาช่วยในการจ าลอง

พฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้หน้าต่างของ GUI มาช่วยในการเชื่อมต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถท าการป้อน

ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ และการตั้งค่าเบื้องต้นของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วย รายละเอียดของ

ฟังก์ช่ันการใชง้านของโปรแกรม UMCSS สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3-13 
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ภาพที่ 3  หนา้ต่าง Main program ภาพที่ 4  หนา้ต่าง Menu program 

 ภายในหน้าตา่งการใชง้านของโปรแกรมจะมฟีังก์ช่ันการท างานดังภาพท่ี 5 ซึ่งประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. หนา้ต่าง Manual ใชส้ าหรับเรียกเนื้อหาของมอเตอร์ไฟฟา้ตัวนัน้ ๆ โดยจะแสดงออกมาเป็นไฟล ์PDF 

 2. หน้าต่าง Circuit Motor ใช้ส าหรับแสดงภาพวงจรการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรทดสอบจะเปลี่ยนไป

ตามชนดิของมอเตอร์) 

 3. หน้าต่าง Input Data เรียกข้อมูลพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยจะท าการแสดงท่ีหน้าต่าง Setting Data 

และหนา้ต่าง Nameplate (ค่าท่ีแสดงจะเป็นขอ้มูลจ าเพาะของมอเตอร์ไฟฟา้ตัวนัน้ ๆ) 

 4. หน้าต่าง Setting Data เป็นส่วนท่ีใช้แสดงข้อมูลเร่ิมต้นของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า 

เวลาท่ีใชใ้นการแสดงผลการใช้งานมอเตอร์ไฟฟา้ (ผู้ใชง้านสามารถต้ังคา่เร่ิมตน้ได้) 

 5. หนา้ต่าง Nameplate เป็นสว่นท่ีใชแ้สดงขอ้มูลจ าเพาะของมอเตอร์ท่ีท าการทดสอบ 

 6. หน้าต่าง AC Motor Current Start Curve เป็นส่วนท่ีใช้ในการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของค่าทางไฟฟ้า  

ณ สภาวะการท างานต่าง ๆ 

 7. หน้าต่าง Calculation Result เป็นส่วนท่ีใช้ในการแสดงค่าทางไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น เช่น แรงดันไฟฟ้า 

กระแสไฟฟา้ และก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ท่ีได้ท าการทดสอบ 

 8. ปุ่มด าเนินการ ใช้ส าหรับควบคุมการท างานของโปรแกรม เช่น Run, Clear Input, Clear Output, Back to 

Menu, Help และ Exit 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8
 

ภาพที่ 5 ฟังก์ช่ันภายในหนา้ต่างของโปรแกรม ของ AC Motor Start 
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  การออกแบบโปรแกรม UMCSS ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบของการจ าลองมอเตอร์ไฟฟา้ออกเป็น 3 ส่วน คือ การ

จ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการจ าลอง

เอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟา้ขณะใชง้านภาคสนาม โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 4.1 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC motor) 

 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ท าการจ าลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า 5 ตัว คือ Single 

case motor, Double case motor, Deep bar motor, Reluctance motor และ Synchronous motor โดยแบ่งกรณีศึกษา

ออกเป็น 3 กรณ ีคือ Motor AC Start เป็นการจ าลองลักษณะการสตารท์มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับดังภาพท่ี 5, Motor 

AC Test load เป็นการจ าลองลักษณะการจ่ายโหลดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพท่ี 6 และ Motor AC Short 

Circuit test เป็นการจ าลองลักษณะการล็อคโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับดังภาพท่ี 7 

 4.2 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง (DC motor) 

 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ได้ท าการจ าลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว คือ Series dc 

motor, Shunt dc motor, Long shunt dc motor และ Short shunt dc motor โดยแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณีศึกษา 

คือ Motor DC Start เป็นการจ าลองลักษณะการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดังภาพท่ี 8 และ Motor DC Test load 

เป็นการจ าลองลักษณะการจ่ายโหลดให้กบัมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับดังภาพท่ี 9  

 4.3 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอรไ์ฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม (Case study) 

 การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานภาคสนาม เป็นการจ าลองพฤติกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้า

เหนี่ยวน า 1200 kW ซึ่งท าการทดสอบจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในงานภาคสนาม โดยแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น  

4 กรณ ีคือ Efficiency Motor การจ าลองการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน าจากการใช้งานดังภาพท่ี 10, 

Performance Motor การจ าลองการทดสอบสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าจากการใช้งานดังภาพท่ี 11, Voltage 

Unbalance การจ าลองการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าขณะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลดังภาพท่ี 12 และ Motor Cost 

Energy การค านวณจุดคุ้มทุนท่ีเกิดขึ้นจากการใชง้านมอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน าดังภาพท่ี 13 

 

  
   ภาพที่ 6  AC Motor Test Load  ภาพที่ 7  AC Motor Locked Rotor Test 
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 ภาพที่ 8  DC Motor Start ภาพที่ 9  DC Motor Test Load 

 

  
 ภาพที่ 10  Motor Efficiency ภาพที่ 11  Motor Performance 

  
 ภาพที่ 12  Unbalance Voltage ภาพที่ 13  Motor Energy Cost 

ผลการศึกษา 

 การด าเนนิงานทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS ได้ท าการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ นอกจากนั้นผู้วิจัย

ยังได้ท าการวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรม โดยมีรายละเอียดของการ

ด าเนนิงานดังต่อไปนี้ 

 5.1 การทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS 

 การทดสอบการใช้งานโปรแกรม UMCSS ได้ท าการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ  (ไฟฟ้าอาคาร) ซึ่งเป็นผู้ท่ีต้อง
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ปฏบัิตงิานและท าการใชง้านมอเตอร์ไฟฟา้โดยตรง จ านวนท้ังหมด 40 ท่าน ดังภาพท่ี 14 ส าหรับผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน

และหลังเรียนจะแสดงดังตารางที่ 1 

  
 

  
 ภาพที่ 14  การทดสอบการใช้งานโปรแกรม 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน n Mean S.D. t df sig 

ก่อนเรียน  40 16.68 0.28 50.48 39.00 0.00** 

หลังเรียน 40 30.20 2.27 

** อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัต ิ

(ไฟฟ้าอาคาร) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้งานโปรแกรม UMCSS คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

16.68 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 30.20 เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้งาน

โปรแกรม UMCSS มคี่าสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 

 5.2 การประเมินผลความพึงพอใจ 

 นอกจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ท าการประเมินผลความ

พงึพอใจจากการใชง้านโปรแกรม UMCSS เพื่อประเมินความพงึพอใจของการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินด้านคู่มือ/เนื้อหา 

หัวข้อประเมิน 
X  S.D.  แปรผล 

ค าแนะน าในการใชง้านมคีวามเข้าใจงา่ย 4.50 0.86 มากทีสุ่ด 

ความเหมาะสมในการใช้ภาษาของคูม่อื /เนื้อหา  4.40 0.93 มาก 

การเรียงล าดับเนื้อหาและขั้นตอนการใช้งาน 4.48 0.92 มาก 

รูปภาพประกอบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา 4.43 0.96 มาก 

เนื้อหามีความถูกต้อง /เข้าใจงา่ย  4.35 0.94 มาก 

เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.43 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.43 - มาก 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินด้านโครงสร้างของโปรแกรม 

หัวข้อประเมิน 
X  S.D.  แปรผล 

รูปแบบของตัวอักษรที่ใชใ้นโปรแกรม 4.25 0.94 มาก 

สีและขนาดของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม 4.33 0.88 มาก 

ขนาดของจอภาพและกราฟกิมคีวามเหมาะสม 4.28 0.95 มาก 

การจัดวางส่วนต่าง ๆ บนโปรแกรมมคีวามเหมาะสม 4.35 0.94 มาก 

มรีายละเอยีดของการแสดงผลท่ีเพยีงพอ 4.15 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.30 - มาก 

ตารางที ่4  ผลการประเมินด้านการใชง้านโปรแกรม 

หัวข้อประเมิน 
X  S.D.  แปรผล 

การก าหนดค่าเร่ิมตน้ในการใชง้าน 4.28 0.86 มาก 

ความสะดวกในการใชง้านของโปรแกรม 4.20 0.80 มาก 

ผลลัพธ์ของการวางแผนระบบจ าหนา่ยไฟฟ้ามคีวามถูกตอ้ง 4.45 0.91 มาก 

ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเข้าใจเนือ้หาได้งา่ยและรวดเร็ว 4.35 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.32 - มาก 
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 จากการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานโปรแกรม UMCSS ของกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ พบว่าผลความพึงพอใจด้านคู่มือ/เนื้อหา หัวข้อค าแนะน าในการใช้งานมีความเข้าใจง่าย  

มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยูท่ี่ 4.50 แปลผลอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ด้านโครงสร้างของโปรแกรม หัวข้อการจัดวางส่วนต่าง ๆ 

บนโปรแกรมมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยูท่ี่ 4.35 แปลผลอยูใ่นระดับมาก และด้านการใชง้านโปรแกรม 

หัวข้อผลลัพธ์ของการค านวณมีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยู่ ท่ี 4.45 แปลผลอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งจากการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านโปรแกรมดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด แปลผลอยู่ในระดับมาก แสดง

ให้เห็นว่าโปรแกรมท่ีสร้างขึน้มคีวามเหมาะสมและสามารถน าไปใชเ้ป็นสื่อในการเรียนการสอนทางด้านปฏบัิตไิด้ 

สรุปผล 

 จากปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของชุดประลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า บทความนี้ได้น าเสนอสื่อการสอน

โปรแกรมจ าลองพฤตกิรรมเครื่องจักรกลไฟฟา้ ส าหรับการสอนเชงิปฏบัิตกิาร ซึ่งได้ท าการจ าลองพฤติกรรมมอเตอร์

ไฟฟา้ และกรณศีกึษาท่ีเกิดขึ้นจากการใชง้านมอเตอร์ โดยแบ่งรูปแบบของการจ าลองออกเป็น 3 ส่วน คือ การจ าลอง

เอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การจ าลองเอกลักษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการจ าลองเอกลักษณ์

มอเตอร์ไฟฟา้ขณะใชง้านภาคสนาม โดยใชโ้ปรแกรม Matlab มาชว่ยในการระบุเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟา้ ซึ่งมีส่วน

เชื่อมตอ่การใชง้านผ่านทางหน้าต่างกราฟฟิก GUI ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าในห้อง

ประลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และสื่อการสอนท่ีสร้างขึ้นสามารถแสดงพฤติกรรมการ

ท างานของมอเตอร์ในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า อีกท้ังผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ี 30.20 นอกจากนั้นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรม UMCSS ท่ีถูกสร้างขึ้น สามารถ

น ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ

มอเตอร์ไฟฟา้ได้อีกทางหนึ่ง  
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ 

A study of Stem Education by using Project Based Learning Creativity 

ประสงค์ บรรจงเพียร1* และ ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Prasong Bungjoungpien1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 

บทคัดย่อ 

           บทความนี้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

40 คน ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PCLB  

มคีวามคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับ 36.05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พร้อมท้ังยังได้

การประเมินผลความพงึพอใจของผู้เรียน ซึ่งมคี่าเฉลี่ยรวมของแตล่ะหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาสามารถน าไปใชส้ าหรับการเรียนการสอนได้อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: จัดการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  สะเต็มศึกษา  ความคิดสร้างสรรค์  

Abstract 

 The paper is percents a study of stem education by using project based learning creativity (PBLC). The 

purpose of this was 1) to study were compare the achievement and 2) to study the satisfaction of students who 

received the project-based learning management. The trial the sample is for grade 10, A stu dent’s Satit 

Christian Wittaya Nonthaburi, were 40 students. The result of the post-test was that the participants' at 36.50, 

the statistical significance level was .05, it also evaluates student satisfaction. The overall mean of each topic 

was very high. Show that the developed learning management model can be used for teaching and learning 

effectively. 

Keywords:  Project Based-Learning, STEM Education, Creativity 
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บทน า  

 โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมกีารปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ

เป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ทักษะท่ีส าคัญ คือ  

ตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรู้ และการประยุกตใ์ชน้วัตกรรมให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ (สนธิ พลชัยยา, 2557) พร้อมท้ัง

การน าวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556)  รูปแบบการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์สามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน คือ ด้านความคิด ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้าน

ความคิดละเอียดลออ (อารี พันธ์มณี, 2545)  ซึ่งการท่ีจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาได้ ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมจิตนาการให้ผู้เรียนมีกระบวนการทางความคิดด้วย (Guilford, J.P., 

1967)  ตอ่มาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 

Education: STEM Education) ท่ีมีการจัดการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เป็นการมุ่งเน้นผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา สาระส าคัญของรายวิชาวิชา 

อกีทัง้ยังมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึน้มาอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อน ามาปรับใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, E. P., Ball, E. O., & Safter, H. T., 1992) และรวมถึง

วิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับนักเรียนได้เกิดจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ

สร้างความคิดยดืหยุน่ของเนื้อหาในรายวชิานัน้ๆ (Moravesik, M. J., 1981) แตเ่นื่องจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

 ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะสอนให้

ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL นั้น เป็นการจัดรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ชว่ยพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านความรู้ และทักษะโดยผ่านการท างานท่ีมีการค้นคว้า และ

ประยุกตใ์ชก้ับความรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีตัวชี้วัดจากผลงานอกีทัง้ยังสามารถแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้

ของตัวผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ยังเป็น การจัดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการ

สอดแทรกกลวิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สร้างความสนใจเกิดการใฝ่เรียนรู้ระหว่างเรียน และเกิด

ทักษะจากการลงมอืปฏบัิติ สร้างผลงานร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ และเพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ดุษฎ ี โยเหลา และคณะ, 2557) 

 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมา

เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษาโดยการน าขั้นตอนของการจัดการเรียนตามวิธีการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานมาบูรณา

การกับแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งได้น ามาประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (นนทบุรี) เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการส าหรับการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง  

วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง จุดต่อเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์และการท างาน

ตา่ง ๆ ของบอร์ดนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตครสิเตยีนวทิยา นนทบุรี 

          2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิด 

สะเต็มศึกษาตอ่ความคดิสร้างสรรค์ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตครสิเตยีนวทิยา นนทบุรี  
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การด าเนินการวจิัย 

 กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย (อรธิดา สว่าง และอุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ, 2560) (ปรียานุช มานุจ า และอุทิศ 

อนิทร์ประสิทธ์ิ, 2560) ได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based-Learning: PBL) มาท า

การเชื่อมโยงใช้กับรูปแบบแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซึ่งขั้นตอนของการสอนจะมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1  

การก าหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 การคิดและเลือกหัวข้อ ขั้นท่ี 3 การวางแผนและวิเคราะห์ ขั้นท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ และขั้นท่ี 5 

สรุปและน าเสนองาน โดยสามารถแสดงรูปแบบการเชื่อมโยงแนวความคิดได้ดังภาพท่ี 1   

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning: PBL)

การเช่ือมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา

ข้ันท่ี 1 การก าหนดปัญหา
  S: ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
  M: ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
  T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี สืบค้นและแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึน

ข้ันท่ี 2 การคิด และการเลือกหัวข้อ
  S: น าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิดหัวข้อท่ีเป็นปัญหา
  M: ประยุกต์ใช้สมการทางคณิตศาสตร์มาเพ่ือแก้ปัญหา
  T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของปัญหา

ข้ันท่ี 3 การวางแผน และวิเคราะห์

  S: น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
  T: ประยุกต์ทางเทคโนโลยี ส าหรับการวางแผนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
  E: ออกแบบและสร้างเครื่องมือ ท่ีน ามาช่วยแก้ปัญหา
  M: น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยในการแก้ปัญหา

ข้ันท่ี 4 ลงมือปฏิบัติงาน
  S: ทดลองประยุกต์ใช้งานตาม โครงงาน ท่ีได้ออกแบบ
  E: จ าลองเหตุการณ์ของการแก้ไขปัญหา 
  M: น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยในการหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ข้ันท่ี 5 สรุป และน าเสนอผลงาน

  S: น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาหาข้อสรุปและประเมินผล
  E: น าความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาสรุปและประเมินผลของค าตอบ
      จากการแก้ไขปัญหา
  M: น าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มาสรุปวิธีการของการแก้ไขปัญหาที่ดีท่ีสุด  

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

 การด าเนินการวิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลย ี 

ด้านความคิดริเร่ิมของนักศึกษา จากนั้นจึงได้ท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะ

เต็มศึกษา และจากนั้นจึงได้ท าการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีของนักเรียน 

พร้อมท้ังการประเมินผลความพงึพอใจที่มตีอ่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา 

 การวิจัยในคร้ังนี้ได้ด าเนินการวิจัยกับประชากรท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธติคริสเตยีนวิทยา (นนทบุรี) โดยมีการคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 40 คน  

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

  แผนการจัดการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองจะใช้แผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งได้ท าการจัดแผนการ

เรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีกิจกรรมระหว่างท าการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง จุดเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 

(Arduino) และการสร้างจุดเชื่อมตอ่ไปยังบอร์ดต่างๆ ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 10 คาบแต่ละคาบเรียนมีการ

จัดขั้นตอนในการเรียนรู้ท้ังหมด 4 ขั้น คือ (1) ขั้นน า (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป และ (4) ขั้นประเมินผล (Smith, P. L. & 

Ragan, T. J., 1999)  ดังภาพท่ี 2 และตัวอย่างรายละเอียดของรูปแบบในการเชื่อมโยงความรู้ของสะเต็มศึกษาและ

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 1 

ข้ันน า
(Introduction)

ข้ันสอน
(Body)

ข้ันสรุป
(Conclusion)

ข้ันประเมินผล
(Assessment)

เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ 
ซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน า
กลับมาสู่ความจ าท างานเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้
เรื่องใหม่

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมที่
เก่ียวกับการเรียนรู้ส่ิงใหม่น า
ออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ

เพ่ือให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวน
ความรู้ที่ได้รับว่าเพ่ิมขึน้ จากเดิม 
หรือไม่อย่างไร จะน าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างไร เหตุการณ์การเรียน

เพ่ือให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
และเป็นข้อมูลในการจ ัดการเรียน
การสอนเพ่ือซ่อมเสริมหรือ
ด าเนินการปรังปรุงแก้ไข

 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการเรียนการรู้ของนักเรียน 

 ขั้นตอนการเรียนการรู้ มรีายละเอยีดท่ีส าคัญดังนี ้

 1. ขั้นน า มจีุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ระลึกถึง

ความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน ากลับมาสู่ความจ าท างานเพื่อ

เตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้ประกอบด้วย การสร้างความสนใจ  

การบอกจุดประสงค์แก่ผู้เรียน การกระตุน้ให้ผู้เรียนระลึกถึงการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน  

 2. ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมท่ีเกี่ยวกับการเรียน รู้สิ่งใหม่น าออกมาใช้สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับ เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้  ประกอบด้วยการน าเสนอความรู้

และสื่อการเรียนรู้ การน าเสนอและชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การให้ผู้เรียนปฏิบัติและฝึกฝนจาก

แบบฝึกหัดหรือตัวอยา่งต่าง ๆ การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับท่ีให้กับผู้เรียนมจีุดมุ่งหมาย 

 3. ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ท่ีได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่

อย่างไร จะน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ ได้อย่างไร เหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้ประกอบด้วย 

การรวบรวมและสังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ เทคนิควธีิท่ีจะชว่ยในการสรุปความรู้ท่ีนิยมใช้กัน  
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 4. ขั้นประเมินผล จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ และ

เป็นขอ้มูลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อซ่อมเสริมหรือด าเนนิการปรังปรุงแก้ไข 

ตารางที่ 1  ตัวอยา่งการเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การเชื่อมกับ STEM 
การเชื่อมโยงกับ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

คาบที่ 1 

ขั้นที่ 1  ก าหนดปัญหา 5 นาที  

น านักเรียนไปดูการแขง่ขันรถบงัคบั และตั้งค าถามว่า

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคืออะไร 

Science : ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือ

สถานการณ์จริง  

Mathematics: ประยุกต์ใช้สมการทาง

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 

Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมลู 

การรับรูป้ัญหา 

ขั้นที่ 2  การคิดและเลือกหัวข้อ 20 นาที 

นักเรียนท าความเข้าใจพร้อมเสนอแนวคิดและเลือก

ปัญหาทีก่ าหนด พรอ้มให้เปิดโอกาสให้นักเรียนมี

ความคดิอิสระในการร่วมอภิปราย เพื่อเป็นแนวทางใน

การแก้ปญัหา 

Science : ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปญัหา 

Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมลู  

Mathematics: ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ในการคิด 

การค้นคว้าหา 

ข้อมูล 

ขั้นที่ 3  การวางแผน และวิเคราะห ์20 นาที 

แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ พร้อมทั้งให้โจทย์/ปัญหาเพื่อ

ใชใ้นการวางแผน ออกแบบแนวคิด การแก้ไขปัญหา 

พร้อมน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนและวิเคราะห์มาเปน็ส่วนๆ 

Science : ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์  

ในการคิด หาค าตอบ 

Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมลู 

Mathematics: ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ในการคิด หาค าตอบ  

มีการริเร่ิมแนวคิด

สรา้งสรรค์ชิ้นงาน

น าไปใชจ้ริง 

ขั้นที่ 4  ลงมือปฏิบัตแิก้ปญัหา  20 นาทีนักเรียนในกลุ่ม

ช่วยกันทดลองตามแนวคิดที่วางแผนเป็นขั้นตอน ผลที่ได้

ตรงกับแนวที่คิดภายในกลุ่มหรือไม่ ขอ้มูลที่ไดท้ั้งหมด

สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง ต่อไป 

Science: ทดลองประยุกต์ใช้งานหา

ค าตอบ  

Mathematics: ใชค้วามรู้คณิตศาสตร์ใน

การหาค าตอบ 

Engineering: สรา้งเคร่ืองมือที่ใชใ้นการ

แก้ปญัหา หรือจ าลองทดลอง  

ขั้นพสิูจน์ ทบทวน 

ตรวจสอบ และการ

ค้นหาความคิด 

ขั้นที่ 5  สรุปและเสนอผลงาน 10 นาที 

นักเรียนในกลุ่มรว่มกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการหา

ค าตอบที่ดีทสีุด พร้อมทั้งใหเ้หตุผลในการเลือกเสนอ

ประเด็นค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

  - เราสามารถหาค าตอบไดห้ลายวธิีอื่นหรือไม่ 

  - นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์   

ปัญหา ออกแบบตามความคิดสรา้งสรรค์  

Science: วิธีการแก้ไขปญัหาสรุปค าตอบ 

Technology: ศึกษาค้นคว้าหาข้อมลู 

ในการแก้ไขปญัหา สรุปแนวหาค าตอบ 

Engineering: สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

แก้ปัญหา หรือจ าลองทดลองสรุปค าตอบ 

Mathematics: สรุปค าตอบตามหลัก 

คณิตศาสตร์ 

การค้นพบค าตอบ 

ขั้นที่ 6  ประเมินผล 45 นาท ี Technology: น าเสนอสื่อตา่งๆ โปรแกรม 

น าเสนอ power point พร้อมทั้งแนวคดิที่

น าชุดไมโครคอนโทรเลอร์มาใช้งาน 

การยอมรับผลของการ

แก้ไปปัญหา 
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เครื่องมอืส าหรบัเก็บข้อมูล 

 1. แบบทดสอบวัดผลความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 50 ข้อใช้

เนื้อหาระดับมัธยมปลาย เร่ือง จุดเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) และการท างานต่าง ๆ ของบอร์ด 

(ค าถามท่ีใช้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมจินตนาการของผู้เรียนท่ีได้น าชุดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) มาช่วยในการ

แก้ปัญหา) 

 2. แบบสอบถามวัดความพงึพอใจจ านวน 10 ข้อ แบง่เป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านกจิกรรมการเรียน 

 3. เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (1) ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) การ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (3) Likert scale เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ 1.00-2.00, 2.01-3.00, 3.01-4.00 และ 4.01-5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “น้อยท่ีสุด, “น้อย”, 

“ปานกลาง”, “มาก” และ “มากที่สุด” ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นความคิดสร้างสรรค์วชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (นนทบุรี) ซึ่งเป็น 

การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ ซึ่งผลการทดสอบสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน  

คะแนน n Mean S.D. t df sig 

ก่อนเรียน 40 17.83 16.92 20.52 39.00 0.00** 

หลังเรียน 40 36.05 8.25 

*
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

  
 

ภาพที่ 3  การสบืค้นขอ้มูลทาง On-line 
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 ภาพที่ 4  การระดมสมองของนักเรียน 

 

  
 ภาพที่ 5  การทดสอบการใช้งานอุปกรณ ์

 จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนท่ีได้ท าการเรียนการสอนกับรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้

โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

ก่อนเรียนมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 17.83 ส่วนหลังเรียนมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 36.05 เมื่อท าการเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ มีค่า

สูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 

 นอกจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนผู้วิจัยได้ให้นักเรียนได้ท าการประเมินผลความ  

พึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์   

เพื่อประเมินความพงึพอใจของการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที ่3  ความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคดิสะเต็มศึกษา  

หัวข้อประเมิน X  S.D แปลผล 

ด้านเนื้อหา    

นักเรียนมคีวามสนใจเรียนวทิยาศาสตร์        4.35             0.48 มาก 

นักเรียนคิดวา่เนือ้หาท่ีเรียนน่าสนใจเพยีงใด 4.53 0.60 มากที่สุด 

ความรู้ท่ีได้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิติได้ 4.68 0.53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.52  มากที่สุด 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน X  S.D แปลผล 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้    

นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.63 0.74 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนสอนสนุกและน่าสนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด 

กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนในกลุม่มคีวามรักสามัคค ี 4.68 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.35 0.53 มาก 

การตัดสินใจมีเหตุผล 4.60 0.59 มากที่สุด 

ท าให้นักเรียนมคีวามเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.58 0.71 มากที่สุด 

ใบงานกิจกรรมมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 4.78 0.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.63  มากที่สุด 

 จากการประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของ  

สะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ พบวา่ผลความพงึพอใจด้านเนื้อหา หัวขอ้ความรู้ท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 4.68 แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.52  

หัวกิจกรรมการเรียนการสอนสนุกและนา่สนใจ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 4.83 แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี

ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ี่ 4.63  

สรุปผลการวิจัย 

       จากการศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็ม

ศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยท าการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 

นนทบุรี ประจ าภาคภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

มีผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวสะเต็ม

ศึกษาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาจากผล

การศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =36.05, SD= 8.25) ซึ่งมีค่าสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียน ( X =17.83, SD= 16.92)  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ.05 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ท าการประเมินผล

ความพงึพอใจกับกลุ่มนักเรียน พบวา่ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จากการ

ด าเนนิการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนหรือผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการ

จัดรูปแบบการเรียนการรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานและท าการเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์

ได้อีกทางหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 

         1. จากการวจิัยคร้ังน้ี พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีสามารถน าไปบรูณาการกับหลากหลายวิชา เพื่ อใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือชวีติจริง ซึ่งท าให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนด้วยการสอนแบบ

โครงงานเป็นฐาน  

         2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการเนน้เชื่อมโยงเนื้อหารูจ้ักสื่อคน้ขอ้มูลจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ อย่าง

สม่ าเสมอ สามารถชว่ยให้นักเรียนเกิดการกระตุ่น และสรา้งความสนใจท่ีจะเรียนรู้ได้ดยีิ่งขึน้ 
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การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ 

แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา  

Mid-Term Electric Load Forecasting Using Optimal Support Vector Machine: 

Case Study of Phayao Province  

จงลักษณ์ พาหะซา1*   

Jonglak Pahasa1*   

บทคัดย่อ 

 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางคือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ง

สัปดาห์ถึงหนึ่งปี การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางมีบทบาทส าคัญในการจัดตารางการบ ารุงรักษา ,  

การประสานด้านพลังน้ าและพลังความร้อนระยะกลาง, การประเมนิความเพียงพอ, การจัดการหน่วยพลังงานจ ากัด, และ

การพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ น าเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ

กลางโดยใชซ้ัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยาได้ถูกใช้เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพวิธีพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางท่ีน าเสนอ โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

พยากรณ์กับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีแบบท่ัวไป ผลการจ าลองพบว่าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางด้วยซัพ

พอร์ตเวกเตอร์แมชีนท่ีหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคให้ผลการพยากรณ์แม่นย ากว่าการพยากรณ์ด้วยซัพพอร์ต

เวกเตอร์แมชนีแบบท่ัวไป 

ค าส าคัญ: การพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ระยะกลาง  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี  การหาค่าเหมาะสมดว้ยวธีิกลุม่

อนุภาค 

Abstract  

 Mid-term load forecasting is a prediction of load for the durations from a week up to a year. Mid-term 

load forecasting plays an important role in maintenance scheduling, mid-term hydro thermal coordination, 

adequacy assessment, management of limited energy units, and development of cost efficient fuel purchasing 

strategies. This paper proposes mid-term electric load forecasting using support vector machine optimized by a 

particle swarm optimization. The data from Phayao province is used to verify the proposed mid-term load 

forecasting method. The performance of the proposed algorithm is compared with conventional support vector 

machine. The experimental results show that the proposed particle swarm optimization based mid-term load 

forecasting yields more accuracy in the mid-term load forecasting than conventional support vector machine. 

Keywords: Mid-term load forecasting, support vector machine, particle swarm optimization  
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บทน า 

ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานในการ

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิตและจ าหน่ายระบบก าลังไฟฟ้าจ าเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ตลอดเวลา แต่เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถกักเก็บได้ และความต้องการในแต่ละ

ชว่งเวลาไมเ่ท่ากัน (การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟา้, 2555, กรกฎาคม) ดังนั้น การผลิตและการส่งจ่ายท่ีใกล้เคียงกับ
ปริมาณการใช้จริงจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวางแผนการผลิต

และส่งจ่ายระบบก าลังไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าได้มาจากการพยากรณ์ ความแม่นย าของการพยากรณ์จึงมี

ความส าคัญ ท าให้เกิดความมั่นใจในระบบ หากการพยากรณ์มีความผิดพลาด เช่น พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไว้สูง

เกินไป ท าให้ต้องส ารองก าลังผลิตไว้มากเกินความต้องการจริง สิ้นเปลืองเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส ารอง

ไฟฟ้าสูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น ในทางกลับกันหากมีการพยากรณ์ความต้องการต่ าไป อาจท าให้ระบบไม่มีเสถียรภาพและ

คุณภาพ เกิดความเสียหายตอ่ระบบอื่น ๆ ตามมา (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์  พาหะซา, 2550)  

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง มีบทบาทส าคัญส าหรับการจัดตารางการบ ารุงรักษาการประเมิน 

ความเพียงพอของการจัดตารางการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานท่ีจ ากัด และอื่น ๆ นอกจากนี้ในการวางแผน

เกี่ยวกับพลังงานสมัยใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

ผู้ผลิตไฟฟา้รายยอ่ย การขยายตัวของตลาดซื้อขายไฟฟา้ ตลอดจนตน้ทุนในการผลิตและส่งจ่ายมคี่าสูงขึน้ 

ดังนัน้ งานวจิัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการ

พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟา้ระยะกลาง ซึ่งเป็นการหาค่าประมาณของพลังงานไฟฟา้หรือก าลังไฟฟา้ท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่

ผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตระยะสั้น ล่วงหน้า 1-12 เดือน เทคนิคท่ีนิยมใช้มีสองวิธี คือ เทคนิคทางสถิติ และเทคนิค

ปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคทางสถิติมีข้อเสีย คือ ต้องใช้ข้อมูลทางสถิติจ านวนมาก (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์  

พาหะซา, 2550) ส่วนเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ท่ีนิยมใช้ ได้แก่โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งให้ผลการพยากรณ์ท่ีดี แต่มี

ข้อเสียคือ หากข้อมูลนั้นแตกต่างจากข้อมูลท่ีใช้สอนมากเกินไปจะท าให้โครงข่ายประสาทเทียมไม่สามารถท านายได้

อย่างแม่นย าได้ ดังนั้น จึงมีการประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน (Support vector machine: SVM) (Alex J. Smola, 

Scholkopf B., 2004) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว มีการน าซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนมาประยุกต์ใช้ ในการพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น (วันชัย จันไกรผล, 2544) (จงลักษณ์  พาหะซา, 2550) และการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าระยะกลาง (Amjady N. Daraeepour A., 2011) เนื่องจากให้ผลการพยากรณ์ดีกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบ

ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ในการใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนในการพยากรณ์ มีพารามิเตอร์ท่ีจะต้องปรับให้เหมาะสมกับ

ข้อมูลท่ีใช้ ซึ่งการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization: PSO) (Kennedy J., Eberhart R., 

1995) คือวธีิการหาค่าเหมาะสมวธีิหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน

ได้  

โครงการวิจัยนี้ น าเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยข้อมูล

อินพุตส าหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายวัน ในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูล

สภาวะอากาศในอดีตและปัจจุบัน ส่วนเอาต์พุตของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

สูงสุดรายวัน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึง 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แม

ชีนท่ีน าเสนอ งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีกลุ่มอนุภาค เพื่อหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ท าให้

แบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีได้มปีระสิทธิภาพในการพยากรณ์มากยิ่งขึ้น 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1063 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ระยะกลาง 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง คือ การหาค่าประมาณของพลังงานไฟฟ้าหรือก าลังไฟฟ้าท่ี

จะตอ้งจ่ายให้แกผู่้ใชไ้ฟฟา้ในอนาคตระยะกลาง ล่วงหนา้ระหว่าง 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ซึ่งผลการพยากรณ์เป็นประโยชน์

ส าหรับการจัดตารางการบ ารุงรักษา การประเมินความเพียงพอของการจัดตารางการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงและแหล่ง

พลังงานท่ีจ ากัด และอื่น ๆ (Amjady N. Daraeepour A., 2011)  ลักษณะเด่นส าคัญท่ีใช้คือความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

รายวัน วิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง ท่ีส าคัญมีดังนี้ คือ วิธีเลือกวันท่ีเหมือนกัน 

การวเิคราะห์การถดถอย อนุกรมเวลา โครงขา่ยประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

และการประยุกตว์ธีิท่ีกลา่วถึงข้างตน้ร่วมกัน 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน (SVM) 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีใชใ้นงานวิจัยน้ี เป็นชนดิท่ีใชเ้พื่อประมาณค่าฟังก์ชัน (Alex J. Smola, Scholkopf B., 

2004)  โดยหลักการของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีชนดินี้คอื ใชฟ้ังก์ชันเคอร์เนลเพิ่มมิติของข้อมูลให้สูงขึ้น ท าให้ง่ายต่อ

การหาค าตอบแบบเชิงเส้น จากนั้นท าการวิเคราะห์เพื่อหาระนาบเชิงซ้อนท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการพิจารณาให้ทุก

ข้อมูลท่ีใช้สอนเป็นซัพพอร์ตเวกเตอร์ ค่าความผิดพลาดระหว่างซัพพอร์ตเวกเตอร์ท้ังหมด กับระนาบเชิงซ้อนท่ี

เหมาะสมท่ีสุด คือค่าความผิดพลาดท่ีต้องท าให้มีขนาดน้อยท่ีสุด  ในการประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน  

มพีารามิเตอร์สองตัวท่ีต้องปรับคือ ค่าความผิดพลาดจากแนวขอบระนาบท่ีผู้ใช้ยอมรับได้ (  ) และฟังก์ชันเคอร์เนล 

ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบเกาส์เซียน (Gaussian kernel) ดังสมการ (1) เมื่อ   คือพารามิเตอร์ท่ีต้อง

ปรับให้เหมาะสมกับขอ้มูล 
2

2
( , ) exp

2

i

i

x x
K x x



 
  
 
 

     (1) 

ทฤษฎีการหาคา่เหมาะสมดว้ยวิธกีลุ่มอนุภาค (PSO) 

การหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค มีแนวคิดมาจากการหาอาหารของนกหรือการหาอาหารของปลา

และทฤษฎีการเคลื่อนท่ี (Kennedy J., Eberhart R., 1995)  ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนท่ีกันเป็นกลุ่มและการเว้น

ระยะห่างระหว่างนกหรือปลาแต่ละตัว ข้อดีของการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคคือ เป็นวิธีท่ีสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชง้านง่าย มีการลูเ่ข้าหาค าตอบท่ีด ีและมีประสิทธิภาพในการค านวณสูง 

วิธีการน าเสนอ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใน อ.เมือง จ.พะเยา จัดเก็บในรูปแบบการเขียนบันทึก 

รายชั่วโมง และมีการบันทึกทุกคร่ึงชั่วโมงในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีโหลดมีปริมาณมาก

และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีข้อมูลจัดเก็บจ านวน 27 ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโหลด

ปัจจุบันและโหลดท่ีจะท านายล่วงหนา้หนึ่งสัปดาห์ ถึงหา้สัปดาห์ เม่ือพจิารณาข้อมูลท้ังหมดแสดงดังภาพท่ี 1 โดยภาพ

ท่ี 1 (ก) เป็นการพิจารณาเมื่อต้องการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น ส่วนภาพท่ี 1 (ข) ถึงภาพท่ี 1 (ฉ) แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปัจจุบันและโหลดท่ีจะท านายล่วงหน้า 1-5 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟา้ระยะกลาง ที่จะท าการพจิารณาในงานวิจัยน้ี 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1064 

   
(ก) ท านายลว่งหน้า 1 วัน (พยากรณ์ระยะสั้น)  (ข) ท านายล่วงหนา้ 1 สัปดาห ์

   
(ค) ท านายลว่งหน้า 2 สัปดาห ์   (ง) ท านายลว่งหน้า 3 สัปดาห ์

   
(จ) ท านายลว่งหน้า 4 สัปดาห ์   (ฉ) ท านายลว่งหน้า 5 สัปดาห ์

ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปัจจุบันและโหลดท่ีจะท านาย  
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แบบจ าลองที่น าเสนอ 

รูปแบบข้อมูลอินพุตและการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนท่ี

เหมาะสมท่ีน าเสนอแสดงดังภาพท่ี 2 ข้อมูลอินพุตประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลอุณหภูม ิ

และข้อมูลวันเวลาท่ีจะท าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ส่วนข้อมูลเอาต์พุต คือ ผลการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟา้ล่วงหนา้ 1-5 สัปดาห์  
 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
หาค่าเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค

ส าหรับพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง

ผลการพยากรณ์

ข้อมูลวันเวลาที่จะ
ท าการพยากรณ์โหลด

ข้อมูลอุณหภูมิ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ในอดีตและปัจจุบัน

 

ภาพที่ 2 รูปแบบข้อมูลอินพุตและการพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ระยะกลาง 

ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีเหมาะสม 
 

เริ่มต้น

ท าการสอนซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชีน ด้วยชุดข้อมูลส าหรับใช้สอน

ใช่

ไม่ใช่

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่เหมาะสมแล้ว ส าหรับ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลาง

ก าหนดพารามิเตอร์เร่ิมต้นของวิธีกลุ่มอนุภาค, ก าหนดขอบเขตของปัญหา, 
ก าหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์, และก าหนดขนาดของประชากร

เป็นไปตามเง่ือนไขการหยุด

SVM

ปรับปรุงความเร็ว
ของอนุภาค

ส าหรับแต่ละอนุภาค

ท าการทดสอบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
ด้วยชุดข้อมูลส าหรับใช้ทดสอบ

ปรับปรุงต าแหน่ง
ของอนุภาค

ก าหนดพารามิเตอร์
ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน

ค านวณฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ดังสมการ (3)

 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการหาพารามเิตอร์ท่ีเหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีดว้ยวธีิกลุม่อนุภาค 
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การสอนซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ด้วยการหาค่าเหมาะสมด้วยวิธกีลุ่มอนุภาค 

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคท่ี

น าเสนอโดยในการประเมินประสิทธิภาพจะใช้ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean absolute error: MAE ) ท าการ

ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีน าเสนอ ดังสมการ  

1

1 n

i i
i

MAE Actual Value Predict Value
n 

        (2) 

นอกจากนี้ เพื่อให้การสอนซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าการแบ่งกลุ่มข้อมูล

ส าหรับสอนออกเป็นสามกลุ่ม จากนั้นท าการสอนข้อมูลในกลุ่มท่ี 2-3 แล้วน าแบบจ าลองท่ีได้ไปทดสอบกับกลุ่มท่ี 1 

ท าอย่างนี้สลับกันไป เพื่อให้ได้ทดสอบข้อมูลครบท้ังสามกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีใช้สอนและทดสอบไม่ซ้ ากัน การสอนแบบนี้

เรียกว่า การสอนแบบไขว้ 3 โฟล์ด (3-fold cross validation: 3-fold CV) ท าให้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมโดยใช้ค่า

ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยเขียนได้ดังสมการ 

3Minimize foldCVMAE         (3) 

ด้วยเงื่อนไข  min max    , min max     

เมื่อ   คือ ค่าความผิดพลาดจากแนวขอบระนาบท่ียอมรับได้ และ  คือ พารามิเตอร์ของฟังก์ชันเคอร์เนล 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 3 และรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 8 ตารางท่ี 1 แสดงค่า MAE ส าหรับ

ชว่งเวลาการพยากรณ ์1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 0.3   และ 0.1   ตาราง

ท่ี 2 แสดงค่า MAE ส าหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 

0.3   และ 1   ตารางที่ 3 แสดงคา่ MAE ส าหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 สัปดาห์ เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 0.3   และ 10   และตารางท่ี 4 แสดงค่า MAE ส าหรับช่วงเวลาการพยากรณ์ 1-5 

สัปดาห์ เมื่อหาค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนีท่ีเหมาะสมดว้ยวธีิกลุม่อนุภาค 

ตารางที่ 4.1  ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี 0.3   และ 0.1    

ช่วงเวลาการพยากรณ์ 

(สัปดาห์) 

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน MAE (MW) 
ฟังก์ชันเคอร์เนล ( )  ฟังก์ชันการสูญเสีย (  ) ข้อมูลใช้สอน 

 

ข้อมูลใช้ทดสอบ 

(SVR ไม่เคยเห็น) - สายป้อน KT1A     
1 0.1 0.3 0.5499 1.1555 
2 0.1 0.3 0.5257 1.2080 
3 0.1 0.3 0.5566 1.2045 
4 0.1 0.3 0.5605 1.2218 
5 0.1 0.3 0.5503 1.3146 

- สายป้อน KT2A     
1 0.1 0.3 0.5336 1.3779 
2 0.1 0.3 0.5191 1.4518 
3 0.1 0.3 0.5705 1.5120 
4 0.1 0.3 0.5549 1.6219 
5 0.1 0.3 0.5589 1.6720 
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ตารางที ่4.2  ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี 0.3   และ 1   

ช่วงเวลาการพยากรณ์ 

(สัปดาห์) 

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน MAE (MW) 
ฟังก์ชันเคอร์เนล ( ) ฟังก์ชันการสูญเสีย (  ) ข้อมูลใช้สอน 

 

ข้อมูลใช้ทดสอบ 

(SVR ไม่เคยเห็น) - สายป้อน KT1A     
1 1 0.3 0.7850 0.8350 
2 1 0.3 0.7568 0.8348 
3 1 0.3 0.8140 0.8559 
4 1 0.3 0.8176 0.9390 
5 1 0.3 0.8360 0.9675 

- สายป้อน KT2A     
1 1 0.3 0.8508 0.9981 
2 1 0.3 0.8434 0.9987 
3 1 0.3 0.9123 1.0947 
4 1 0.3 0.9037 1.1160 
5 1 0.3 0.9725 1.1851 

 

ตารางที่ 4.3  ค่า MAE เมื่อปรับค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี 0.3   และ 10    

ช่วงเวลาการพยากรณ์ 

(สัปดาห์) 

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน MAE (MW) 
ฟังก์ชันเคอร์เนล ( ) ฟังก์ชันการสูญเสีย (  ) ข้อมูลใช้สอน 

 

ข้อมูลใช้ทดสอบ 

(SVR ไม่เคยเห็น) 

 

- สายป้อน KT1A     
1 10 0.3 0.9164 0.9048 
2 10 0.3 0.8906 0.8901 
3 10 0.3 0.9849 0.8786 
4 10 0.3 0.9843 0.9974 
5 10 0.3 1.0206 1.0128 

- สายป้อน KT2A     
1 10 0.3 0.9707 1.0168 
2 10 0.3 0.9621 1.0411 
3 10 0.3 1.0870 1.0513 
4 10 0.3 1.0524 1.1225 
5 10 0.3 1.1558 1.0717 
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ตารางที่ 4.4  ค่า MAE เมื่อหาค่าพารามิเตอร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชนี ที่เหมาะสมดว้ยวธีิกลุม่อนุภาค 

ช่วงเวลาการพยากรณ์ 

(สัปดาห์) 

พารามิเตอร์ของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน MAE (MW) 
ฟังก์ชันเคอร์เนล ( ) ฟังก์ชันการสูญเสีย  ) ข้อมูลใช้สอน 

 

ข้อมูลใช้ทดสอบ 

(SVR ไม่เคยเห็น) - สายป้อน KT1A     
1 1.732 0.3567 0.7512 0.8071 
2 1.563 0.1325 0.7217 0.8132 
3 1.539 0.1347 0.7935 0.8165 
4 1.981 0.3215 0.7942 0.9012 
5 1.354 0.2576 0.8217 0.9342 

- สายป้อน KT2A     
1 1.634 0.3864 0.8508 0.9981 
2 1.786 0.2671 0.8434 0.9987 
3 1.963 0.4314 0.9123 1.0947 
4 1.327 0.4653 0.9037 1.1160 
5 1.457 0.3215 0.9725 1.1851 

 

ผลการพยากรณ์ กรณีที่ 1 วันอาทิตย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 แสดงดังภาพท่ี 4 ถึงภาพท่ี 9 

โดยภาพท่ี 4 แสดงการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ ภาพท่ี 5 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ภาพท่ี 6 แสดง

การพยากรณ์ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ภาพท่ี 7 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ภาพท่ี 8 แสดงการพยากรณ์

ล่วงหนา้ 5 สัปดาห ์และภาพที่ 9 แสดง เปรียบเทียบการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1-5 สัปดาห ์
 

  

(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 4  ผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1 สัปดาห ์วันอาทติย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 
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(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 5  ผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 2 สัปดาห ์วันอาทิตย ์25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 6  ผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 3 สัปดาห ์วันอาทิตย ์25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 7  ผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 4 สัปดาห ์วันอาทิตย ์25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 
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(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 8  ผลการพยากรณล์่วงหนา้ 5 สัปดาห ์วันอาทิตย ์25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 9  เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1-5 สัปดาห ์วนัอาทติย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 10  ผลการพยากรณล์่วงหนา้ 1 สัปดาห ์วันอาทติย์ 25 ถึงวันจันทร์ 26 กันยายน 2555 
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ผลการพยากรณ์ กรณีที่ 2 วันเสาร์ 29, อาทิตย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555แสดงดังภาพท่ี 10 ถึง

ภาพท่ี 15 โดยภาพท่ี 10 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ภาพท่ี 11 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 

ภาพท่ี 12 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ภาพท่ี 13 แสดงการพยากรณ์ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ภาพท่ี 14 แสดง

การพยากรณ์ล่วงหนา้ 5 สัปดาห ์และภาพที่ 15 แสดง เปรียบเทียบการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1-5 สัปดาห์ 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 11  ผลการพยากรณล์่วงหนา้ 2 สัปดาห ์วันเสาร ์29, อาทติย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 12  ผลการพยากรณ์ลว่งหนา้ 3 สัปดาห ์วันเสาร ์29, อาทติย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555 
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(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที ่13  ผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 4 สัปดาห ์วันเสาร ์29, อาทิตย ์30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A    (ข) สายปอ้น KT2A 

ภาพที่ 14  ผลการพยากรณล์่วงหนา้ 5 สัปดาห ์วันเสาร ์29, อาทติย์ 30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555 

 

  

(ก) สายป้อน KT1A   (ข) สายป้อน KT2A 

ภาพที่ 15  เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ล่วงหนา้ 1-5 สัปดาห ์วันเสาร ์29,  

อาทิตย ์30 ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม 2555 
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วิจารณ์และสรุปผล 

บทความนี้น าเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางในจังหวัดพะเยาโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แม

ชนีหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีกลุ่มอนุภาค อินพุตของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน ประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูม ิ

ข้อมูลเวลา และข้อมูลโหลด ข้อมูลเอาต์พุตเป็นข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึง  

5 สัปดาห์ โดยข้อมูลท่ีใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการน าเสนอคือข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา ผลการ

พยากรณ์พบวา่หากมกีารหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน จะท าให้สามารถพยากรณ์ความ

ตอ้งการไฟฟา้ได้แมน่ย ากว่าการไมห่าค่าเหมาะสม ทัง้นี้ การพยากรณ์ลวงหน้า 5 สัปดาหม์คี่าความผิดพลาดมากกว่า

การพยากรณ์ความต้อการไฟฟ้าท่ีระยะเวลาสั้นกว่า  

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลท่ีใช้ในการท าวิจัยได้มาจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา มา  
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หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคล่ือนที่ตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ 

A human-following mobile robot for documents transportation by using 

image processing 

เสนอ สะอาด 1* ดรุณี ชายทอง1 และรุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1 

Saner Sa-ad1* , Darunee Chaythong1 and Runglawan Chusawat1 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพควบคุม

การท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อท าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายเคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือ

วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ลดภาระในการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยใช้รถเข็นและแรงงานมนุษย์ หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถ

เคลื่อนท่ีติดตามผู้ใช้งานได้ โดยมีชุดวัตถุก าหนดสีติดตั้งกับผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ ตัว

หุ่นยนตม์กีารตดิตัง้ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ มีการประมวลผลการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้หุ่นยนต์

สามารถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วในระยะท่ีเหมาะสม มีระบบตัวตรวจรู้สามารถตรวจจับวัตถุด้านหน้าหุ่นยนต์ ป้องกัน

การชนกับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้มีน้ าหนัก 28 กิโลกรัม สามารถรองรับน้ าหนักในการขน

ยา้ยได้ไมน่อ้ยกว่า 50 กิโลกรัม ท างานได้อย่างตอ่เนื่องไม่นอ้ยกว่า 4.5 ชั่วโมงตอ่การประจุไฟฟา้แต่ละครัง้ มีความเร็ว

เฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี 0.8 เมตรต่อวินาที มีการสูญเสียก าลังไฟฟ้า 128 วัตต์ จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในโรงพยาบาล

หรือโรงงานได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ: หุ่นยนตข์นสง่เอกสาร, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การประมวลผลภาพ, ตัวตรวจรูอ้ัลตร้าโซนคิ 

Abstract  

 This article presents a design of a human-following mobile robot for documents transportation by using 

image processing with microcontroller.  The robot are innovated with purposes; (1) to facilitate a loading and 

unloading of tools, equipments and materials. (2) to reduce a burden of object transportation with human labor.  

The robot is designed to be able to track and follow the user by using a set of objects with specific color, which 

is installed with the user, to control the direction of the robot.  Also, the robot is installed a set of picture receiver 

camera processing by microcontroller so the robot can move with suitable speed.  Furthermore, the robot has 

frontal object detection system to prevent a collision with obstructions.  The robot is designed to had weight 

about 28 kg, that can support the carrying weight up to 50 kg.  The system of robot can continuously operate at 

least 4.5 h ou rs for one time c h arging. It’s average speed is 0.8 m eters per sec ond and  h as a power 

consumption about 128 watts.  Therefore, this mobile robot is appropriately to use in hospitals or factories. 

Keywords: Mobile robot for documents transportation, Microcontroller, Image processing, Ultrasonic sensor 

                                                 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดสงขลา 90000 
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Province 90000 

*Corresponding author e-mail: s_saner@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1075 

บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญส าหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะท าให้มนุษย์มีการพัฒนาท าให้

เกิดความก้าวหน้า และท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึน้มากมาย ซึ่งปัจจุบันได้มกีารน าเอาเทคโนโลยหีุ่นยนต์

เข้ามาใชง้านในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานทางด้านอุตสาหกรรม งานทางด้านทหาร งานทางด้านการแพทย์และ

งานทางด้านการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยหุ่นยนต์เร่ิมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีท่ี

ได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องในปัจจุบัน ท าให้ความสามารถของหุ่นยนตพ์ัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถท างานต่างๆ 

ท่ีมนุษยไ์มส่ามารถท าได้ ซึ่งการน าหุน่ยนต์เข้ามาใช้งานแทนมนุษย์นั้นมีหลายประเภทโดยเฉพาะหุ่นยนต์ท่ีพัฒนาเพื่อ

จุดประสงค์ดา้นบริการหรืออ านวยความสะดวกท่ีมีสามารถในการขนถ่ายสิ่งของ (สาคร สวา่งอารมณ ์อนาวลิ วาฤทธ์ิ 

และเกรกิเกยีรต ิสุขเนาว,์ 2555) (Thanata, 2554)  ดังนัน้การประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ีให้ความสะดวกในด้านการบริการได้

น ามาใชก้ับหน่วยงาน หรือสถานท่ีต่างๆโดยมีหุน่ยนต์ขนส่งเคลื่อนท่ีอัตโนมัต ิ(นริศ โกธศิรีและปิตพิงษ์ ใยพันธ์, 2556) 

จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น หุน่ยนต์ดังกลา่วจะท าหน้าท่ีในการ

ล าเลียงวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหน่ึง อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ในการน าทางให้กับหุ่นยนตเ์พื่อให้หุน่ยนต์ทราบเส้นทาง

ท่ีจะต้องไปโดยอาศัยตัวตรวจรู้ในการตรวจจับสถานะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม เพื่อน ามาประมวลผลให้ทราบ

เส้นทางโดยหุ่นยนต์จะท าหน้าล าเลียงวัสดุได้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์นั้นเคลื่อนท่ีได้เพียงบริเวณท่ี

ก าหนดไว้เท่านั้นไม่สามารถเคลื่อนท่ีได้ในบริเวณอื่น จากนั้นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกแบบรถขนส่งและล าเลียงอัตโนมัติ (ธนาพล พรหม

วงศนันท์ ก่อ ชอบแต่ง และธีรพัฒน์ สรวยศรีเมือง, 2556) เป็นรถขนส่งท่ีอาศัยการขับเคลื่อนตามเส้นทางท่ีได้ 

ก าหนดไว้ สามารถสั่งการผ่านระบบทราฟฟิคอินเตอร์เฟส โดยสามารถเข้าจอดตามสถานีได้ มีระยะคลาดเคลื่อน  

ไมเ่กิน 3 เซนตเิมตร ใช้ระบบทราฟฟิคอินเตอร์เฟสซึ่งสามารถติดตามต าแหน่ง สถานะต่าง ๆ ของตัวรถขนส่งในการ

ควบคุม และติดตามรถมากกว่าหนึ่งคันได้ อีกท้ังยังมีเสียงแจ้งเตือนเพื่อแสดงสถานะในการท างานซึ่งง่ายต่อการ

ควบคุมและใช้งาน อย่างไรก็ตามพบว่าตัวรถมีขนาดเล็กท าให้บรรจุสิ่งของได้น้อย และต่อมาอาจารย์เสนอ สะอาด 

และอาจารย์เจรญิชัย ฮวดอุปัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วย

สัญญาณอินฟราเรด (เสนอ สะอาด เจรญิชัย ฮวดอุปัต, 2556) ใชก้ารควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ด้วยชุดรับ-ส่ง

สัญญาณอินฟราเรด และใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลท้ังหมด โดยมีชุดส่งสัญญาณอินฟราเรดติดตั้งท่ี

ตัวบุคคล และชุดรับสัญญาณอินฟราเรดติดตั้งท่ีตัวหุ่นยนต์โดยมีช่องบรรจุสิ่งของและอุปกรณ์ท่ัวไป มีตัวตรวจรู้

ตรวจจับวัตถุอยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์คอยตรวจวัตถุในระยะท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต ์

อย่างไรก็ตามความเร็วของหุ่นยนต์เมื่อเทียบกับอัตราการเดินของมนุษย์ ผลออกมายังช้ากว่าเล็กน้อยท าให้ในกรณีท่ี

บุคคลผู้ใช้งานมีการเคลื่อนท่ีเร็วเกินไป อาจท าให้หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีตามมนุษย์ไม่สามารถตามได้ทันและรับสัญญาณ

ไมไ่ด้ เนื่องจากระยะหา่งเกินกว่าท่ีตัวตรวจรูจ้ะท างานได้  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาและประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการ

ประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณงานในการ

เคลื่อนย้ายส่ิงของ และเป็นการลดภาระหน้าท่ีของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ ใช้การควบคุมการเคลื่อนท่ีของ

หุ่นยนตด์้วยดว้ยระบบอมิเมจโปรเซสซิ่ง และใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์แบบอาดูโน่ ในการประมวลผล โดยมีชุดวัตถุติด

ตามท่ีตัวบุคคลและชุดประมวลผลภาพติดตั้งท่ีตัวหุ่นยนต์ อีกท้ังยังมีตัวตรวจรู้ตรวจจับวัตถุอยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์คอย
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ตรวจวัตถุในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบ

ขับเคลื่อน มีช่องบรรจุเอกสาร และอุปกรณท่ั์วไป 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ (เดชฤทธ์ิ มณีธรรม, 2559) 

หุ่นยนต์ (Robot) คือเคร่ืองจักรกลชนิดหนึ่งท่ีสามารถควบคุมท างานท้ังแบบโดยตรงและแบบอัตโนมัต ิ 

มสี่วนประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วนคือ 1) ส่วนควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หลักใน

การควบคุมและประมวลผลการท างาน 2) ตัวตรวจรู้ ท าหน้าท่ีรับสัญญาณอินพุตจากสภาพแวดล้อมมาก าหนด

เงื่อนไขการท างาน เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้ถูกต้องแม่นย า 3) กลไกการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน

ก าเนดิแรงขับเคลื่อนและสว่นกลไกเคลื่อนไหว มีมอเตอร์ไฟฟา้และชุดเฟืองทดเป็นอุปกรณส์ าคัญที่ใชใ้นการขับเคลื่อน 

และ 4) แหลง่พลังงาน 

2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เดชฤทธ์ิ มณีธรรม, 2560)  

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมท่ีมีขนาดเล็กภายในประกอบด้วย อุปกรณ์

ควบคุมท่ีมีความสามารถท่ีคล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้รวมเอ าหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู 

หนว่ยความจ าและส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ตเข้าไว้ด้วยกัน โดยท าการบรรจุเข้าไปไว้ในตัวถังเดียวกัน 

สามารถตอ่ร่วมกับอุปกรณภ์ายนอกและสั่งงานโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน ส่งผลท าให้การท างานของ

ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ    

3. ตัวตรวจรู้และตัวแปรสัญญาณ (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2552) 

 ตัวตรวจรู้ (Sensor) คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีตรวจจับปริมาณของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีต้องการทราบค่า เช่น 

อุณหภูมิ การเคลื่อนท่ี แสงสว่าง เป็นต้น โดยตัวตรวจรู้จะท างานร่วมกับตัวแปรสัญญาณ (Transducer) ซึ่งท าหน้าท่ี

เป็นตัวแปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น แปลงสัญญาณแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ตัวแปร

สัญญาณจะประกอบด้วย 2 ส่วนคอื ส่วนรับรู้ (Sensing) และส่วนแปลงพลังงาน (Transduction Part) จะเห็นได้ว่าเมื่อ

กล่าวถึงตัวแปรสัญญาณก็จะต้องรวมถึงตัวตรวจรู้ด้วย เพราะตัวตรวจรู้นั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของตัวแปร

สัญญาณ ระบบตัวตรวจรู้ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนตรวจจับสัญญาณ 2) ส่วนปรับแต่งสัญญาณ 

และ 3) ส่วนแสดงผล หรือส่วนบันทึกข้อมูล ตามล าดับ ตัวตรวจรู้ท่ีนิยมใช้งานกับหุ่นยนต์ คือ ตัวตรวจรู้แบบอัลตร้า

โซนิค ตัวตรวจรูอ้ัลตร้าโซนคินิยมใช้ตรวจจับระยะทางดว้ยการสะท้อนคลื่นความถี่ ส าหรับการท างานของหุ่นยนต์ตัว

ตรวจรูท่ี้สามารถตรวจจับระยะทางเปรียบเสมอืนสายตาของหุน่ยนต์ท่ีหลีกเลี่ยงการชนวัตถุต่าง ๆ ได้ การท างานของ

ตัวตรวจรูอ้ัลตร้าโซนคิ แสดงได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หลักการตรวจจับวัตถโุดยใชส้ัญญาณความถี่อัลตร้าโซนิค 

 
ระยะทางจากวัตถ ุ

ตัวส่ง 
ตัวรับ 
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4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ (เทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ, 2556) 

 การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือการน าเสนอรายละเอียดของวัตถุ (Object) โดยการจับเอาหรือ

ถ่ายเท (Maniltipulation) รายละเอยีดของภาพท่ีได้จากวัตถุ เพื่อน ารายละเอยีดของภาพเหล่านั้นไปท าให้เกิดประโยชน์

มากยิ่งขึ้น เทคนิคทางการประมวลผลภาพจะท าการแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล เพื่อท่ีจะท าการ

ค านวณ และส่งออกมาเป็นข้อมูลท่ีใช้แทนข้อมูลภาพดิจิตอลเหล่านั้น และจัดเก็บข้อมูลภาพลงหน่วยความจ าของ

คอมพิวเตอร์ในรูปของตัวแปรอาร์เรย์ โดยค่าในแต่ละช่องจะแสดงถึงคุณสมบัติของจุดภาพ (pixel) และต าแหน่งของ

ชอ่งอาร์เรย ์เป็นตัวก าหนดต าแหนง่ของจุดภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หลักการท างานของระบบการประมวลผลภาพ 

 

5. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (ไชยชาญ หินเกิด, 2556) 

 มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากต่อการสร้างหุ่นยนต์ มีท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนให้

หุ่นยนตส์ามารถเคลื่อนท่ีได้ การเลอืกใช้มอเตอร์ มีหลักการพิจารณาท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1) แรงบิดสูงสุดท่ีโหลด

ต้องการ 2) ความเร็วพิกัดท่ีต้องการ และ 3) การออกตัวเร็วช้าส าหรับแรงบิดท่ีมอเตอร์ต้องใช้ในการขับโหลด โดย

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงนัน้ นิยมใช้การควบคุมแบบพัลส์วิดท์มอดูเลชั่น (PWM) เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า สามารถจ่ายก าลังได้เต็มประสิทธิภาพท าให้ได้ค่าแรงบิดและได้ความเร็วสูงสุดของ

มอเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของหุ่นยนตข์นสง่เอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษยด์้วยการประมวลผลภาพ 
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การออกแบบหุน่ยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนที่ตามมนุษยด์้วยการประมวลผลภาพ 

 การออกแบบหุ่นยนต์เปรียบเสมือนการรวบรวมความรู้ในหลายๆ ด้านเพื่อหาความสมดุลในการออกแบบ

เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถท างานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ ด้วยการ

ประมวลผลภาพ ประกอบด้วย 7 ส่วนส าคัญ คือ 1) ชุดวัตถุก าหนดสี 2) ชุดภาครับสัญญาณภาพ 3) ตัวตรวจรู้ 

อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชน 4) ชุดควบคุมการท างานของระบบ 5) ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

6) ชุดควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง และ 7) แหล่งจ่ายไฟฟา้กระแสตรง ตามล าดับ ดังในภาพท่ี 3 

 หลักการท างานของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ดังในภาพท่ี 3 แบ่งองค์ประกอบได้เป็น 2 ส่วน 

คือ ชุดวัตถุก าหนดสจีะถูกตดิตัง้ไวท่ี้ตัวผู้ใชง้าน และ ตัวหุ่นยนตซ์ึ่งจะถูกตดิตัง้ชุดรับสัญญาณภาพ (กล้องดิจิตอล) ไว้ท่ี

ด้านหน้าของตัวหุ่นยนต์ ท าหน้าท่ีจดจ าสีและขนาดของชุดวัตถุก าหนดสีด้วยวิธีการประมวลผลด้วยภาพ หุ่นยนต์

สามารถจดจ าสีได้จ านวน 3 สี คือ สีเขียว สีน้ าเงินและ สีแสด ตามล าดับ สัญญาณภาพท่ีได้จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าข้อมูล

ดิจิตอลเพื่อส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลต่อไป โดยชุดรับสัญญาณภาพมีรัศมีการท างานในมุมกว้าง

ประมาณ 140 องศา การเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์จะถูกก าหนดด้วยจ านวนจุดสีของภาพท่ีรับได้โดยเปรียบเทียบจากจุด

กึ่งกลางของจอรับภาพซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกระยะห่างและทิศทางจากตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งาน  โดยเมื่อชุดก าหนดสีอยู่ท่ี

ต าแหน่งใด หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีหันด้านหน้าไปยังชุดก าหนดสีหรือผู้ใช้งานเสมอ และเมื่อผู้ใช้งานเคลื่อนท่ีห่างออกไป 

หุ่นยนตจ์ะเคลื่อนท่ีตามตลอดเวลา หุ่นยนตถ์ูกออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 0.6-3 เมตร โดยหุ่นยนต์จะ

เพิ่มความเร็วเพื่อให้มีระยะการเคลื่อนท่ีอยู่ในระยะท่ีเหมาะสมและหยุดการเคลื่อนท่ีเมื่ออยู่ในระยะห่าง 0.6 เมตร 

นอกจากนี้ หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีตามมนุษย์ฯ ได้ถูกออกแบบให้มีตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคท าหน้าท่ีตรวจจับวัตถุต่างๆ เพื่อ

ป้องกันการชนด้านข้างของหุ่นยนตเ์มื่อมกีารเคลื่อนท่ีเลีย้วซ้ายหรือเลีย้วขวา โดยสัญญาณที่ได้จากตัวตรวจรู้ท้ังหมดจะ

ถูกควบคุมการท างานด้วยชุดควบคุมการท างานของระบบ มีไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ท าหน้าท่ีประมวลผลหลัก 

ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานในรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งต่อไปยังชุดควบคุมความเร็วและชุดควบคุม

ทิศทางของมอเตอร์ไฟฟา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างของหุ่นยนตข์นสง่เอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ฯ และต าแหนง่การติดต้ังอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส์ 
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1. การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ 

โครงสร้างหุน่ยนต์ฯ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใชง้านจรงิและมีขนาดใกล้เคียงกับรถเข็นแบบท่ีใชง้าน

โดยท่ัวไป มีพื้นท่ีการใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) พื้นท่ีส าหรับวางอุปกรณ์หรือพื้นท่ีบรรทุก และ 2) พื้นท่ีติดตั้ง

อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์โดยพืน้ท่ีส าหรับวางอุปกรณ์นั้น แบ่งได้เป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนถูกออกแบบให้เหมาะส าหรับวาง

อุปกรณ์และเคร่ืองมือขนาดเล็ก สามารถหยิบจับได้ง่าย ชั้นล่างถูกออกแบบให้มีพื้นท่ีเหมาะส าหรับวางอุปกรณ์และ

เครื่องมือขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ าหนักได้ดีกว่าชั้นบน ส าหรับพื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบ

ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์การขับเคลื่อน 5 ต าแหน่ง คือ 1) ชุดชุดรับสัญญาณภาพ 2) ชุดตัวตรวจรู้ 

อัลตร้าโชนิคหลีกเลี่ยงการชน 3) มอเตอร์ไฟฟ้าชุดควบคุมการเคลื่อนท่ีและควบคุมทิศทาง 4) แบตเตอร่ี และ 5) ชุด

ควบคุมการท างานของระบบ ตามล าดับ ดังในภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 วงจรการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์เชื่อมตอ่กับส่วนต่างๆ ของระบบควบคุมหุ่นยนต์ 

 

2. การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 

 หัวใจส าคัญของหุ่นยนตเ์คลื่อนท่ีตามมนุษย์ฯ คือ ส่วนของชุดควบคุมการท างานของระบบ ซึ่งถูกออกแบบให้

ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ (arduino) ซึ่งท าหนา้ที่ควบคุมการท างานของระบบท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 5 โดยมี

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ชุดภาครับสัญญาณภาพ ถูกติดตั้งท่ีด้านหน้าบริเวณ

ด้านบนของตัวหุ่นยนต์แบบคงท่ี สามารถปรับระดับขึ้นลงได้เพื่อให้สามารถรับภาพได้อย่างเหมาะสมมีมุ มรับภาพไม่

น้อยกว่า 140 องศา สัญญาณภาพท่ีได้จากชุดกล้องรับภาพจะถูกน าเข้าไปประมวลผลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 

ท างานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์เพื่อก าหนดทิศทาง 

ความเร็วของหุน่ยนต์ เพื่อให้หุน่ยนต์เคลื่อนท่ีตามผู้ใช้งานตลอดเวลาและมีระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์กับผู้ใช้งานอย่าง

เหมาะสม 2) ตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชน  ถูกออกแบบให้มีจ านวน 2 ชุด เพื่อหลีกเลี่ยงการชน 

ทางด้านซ้ายและด้านขวา และ 3) ชุดควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ ท าหน้าท่ีรับสัญญาณท่ีได้จาก
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ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อน าสัญญาณมาควบคุมการท างานของมอเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การควบคุม

ความเร็วในการเคลื่อนท่ี และควบคุมทิศทางในการเคลื่อนท่ี โดยใชเ้ทคนิคดว้ยพัลสว์ดิมอดูเลช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แผนผังการท างานของระบบควบคุมหุ่นยนตฯ์         ภาพที่ 7 แผนผังการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ฯ 

 

จากวงจรควบคุมในภาพท่ี 5 ที่มกีารเชื่อมตอ่ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถน ามาเขียน

โปรแกรมควบคุมการท างานในชุดไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงได้ดังแผนผังในภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 ตามล าดับ  

มหีลักการท างานของผังงานคอื เมื่อมีการรับภาพสัญญาณจากกล้องดิจิตอลเข้ามา สัญญาณภาพท่ีได้จะถูกส่งไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท าการประมวลผลภาพ โดยท าการวเิคราะห์คา่สีตามท่ีได้ก าหนด ตรวจสอบจ านวนปริมาณ

ของจุดภาพ (ขนาดของภาพเทียบกับภาพท่ีรับได้) เพื่อค านวณระยะห่างระหว่างตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งาน (ตัวก าหนดสี) 

หลังจากนั้นจะตรวจสอบภาพท่ีได้เปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของจอภาพเพื่อค านวณทิศทางการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต ์

ค่าท่ีได้จะถูกน าไปควบคุมทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ โดยแบ่งความเร็วในการเคลื่อนท่ีของ

หุ่นยนต์อยู่ท่ี 4 ระดับ คือ ซอฟสตาร์ท ช้า ปานกลางและ เร็ว ตามล าดับ หากหุ่นยนต์มีระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 

ไม่เกิน 0.6 ม.จะสั่งการให้หุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนท่ี หากหุ่นยนต์มีระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 0.6-1.2 ม. จะส่ง

สัญญาณไปควบคุมความเร็วเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีแบบซอฟสตาร์ท หากระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 1.2-2.0 ม. 

หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีในระดับช้า หากระยะห่างจากวัตถุอยู่ในช่วง 2.0-2.5 ม. หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีในระดับปานกลาง 

หากระยะหา่งจากวัตถุอยู่ในช่วง 2.5-3.0 ม. หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีในระดับเร็ว แต่หากวัตถุมีระยะห่างมากกว่า 3.0 ม. 

จะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมความเร็วเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีได้เร็วเต็มก าลังของชุดขับเคลื่อน ส าหรับตัวตรวจ
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รู้อัลตร้าโซนิคด้านซ้ายและด้านขวา จะท าหน้าท่ีตรวจสอบวัตถุสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการชน หากตัวตรวจรู้อัลตร้า

ด้านหนึ่งด้านใดท างาน สัญญาณจากตัวตรวจรูอ้ัลตร้าโซนคิจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมจะควบคุม

ให้หุ่นยนตเ์คลื่อนท่ีหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบไปยังตัวตัวรู้อีกคร้ัง หากไม่มีสัญญาณการตรวจจับหุ่นยนต์ก็

จะเคลื่อนท่ีตามปกติ 

 ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อของหุ่นยนต์ เมื่อติดตั้งมอเตอร์เข้ากับชุดล้อแล้ว หุ่นยนต์

ต้องสามารถเคลื่อนท่ีได้ ในการออกแบบได้ก าหนดให้ล้อด้านหน้าของของหุ่นยนต์ก าหน้าท่ีเป็นต้นก าลังในการ

เคลื่อนท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไปดา้นหนา้และถอยหลังได้ โดยมีมอเตอร์ด้านหลังเป็นตัวบังคับทิศทางการเลี้ยวเพื่อบังคับ

ในการเคลื่อนท่ี ในการติดตั้งมอเตอร์ได้ค านึงถึง 1) ค่าแรงบิด 2) ก าลังไฟฟ้า และ 3) ความเร็วรอบของมอเตอร์ 

ตามล าดับ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถบรรทุกสิ่งของได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม (รวมน้ าหนักตัว

หุ่นยนต์เป็น 78 กิโลกรัม) เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 50 วัตต์ ความเร็วรอบ 400 รอบ/นาที 

โดยติดมกีารตดิตัง้เข้ากับตัวหุน่ยนต์ส าหรับการขับเคลื่อนบริเวณดา้นหนา้ และขนาด 12 โวลต์ 30 วัตต์ ความเร็วรอบ 

100 รอบ/นาที ส าหรับการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีแลว้ซ้ายและเลีย้วขวา ถูกติดต้ังบริเวณด้านหลังของตัวหุ่นยนต์

และวงจรควบคุมถูกต่อใชง้านเข้ากับแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 45 แอมแปร์ รองรับการใช้งานอยา่งต่อเนื่องไม่น้อยกวา่ 

5 ชั่วโมง โดยมีวงจรประจุไฟฟ้าและวงจรตรวจวัดระดับแบตเตอร่ีแสดงผลแบบแอลซีดี ท าให้ทราบสถานการณ์ใช้

พลังงานไฟฟ้าหรือการชาร์ตไฟฟ้าลงแบตเตอร่ีตลอดเวลา การออกแบบชุดบังคับเลี้ยวและการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า

ส าหรับการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต ์แสดงดังในภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

            (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

     (ก)       (ค) 

ภาพที่ 8 การออกแบบการเคลือ่นท่ีและการตดิตัง้ล้อให้กับหุ่นยนต ์

(ก) การออกแบบการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนตฯ์     (ข) การติดต้ังลอ้หลังและมอเตอร์ควบคุมทิศทาง 

(ค) การตดิตัง้มอเตอร์ขับเคลื่อนเข้ากับล้อหนา้ 

 

 

 

 

 

เลี้ยวซ้าย 

เดินหน้า ถอยหลัง 

เลี้ยวขวา 
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(ก)        (ข) 

ภาพที่ 9 หุ่นยนตข์นสง่เอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษยด์้วยการประมวลผลภาพท่ีน าเสนอ 

(ก) ชุดวัตถุก าหนดสท่ีีใช้ในการตดิตามการเคลื่อนท่ี (ข) ตัวหุน่ยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)        (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)        (ง) 

ภาพที่ 10 การทดสอบการท างานของชุดกล้องรับสัญญาณภาพของหุ่นยนตข์นสง่เอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ 

(ก) การออกแบบระยะทางและมุมการรับภาพในแนวราบ (ข) การออกแบบระยะและมุมการรับภาพในแนวตัง้ 

(ค) การทดสอบในเวลากลางวัน (กลางแจ้ง) (ง) การทดสอบในเวลากลางคืน (ท่ีมีแสงนอ้ย) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพท่ีน าเสนอดังแสดงในภาพท่ี 9 ถูกน ามา

ทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน ในการทดสอบการท างานของหุนยนต์ฯ จะมีการทดสอบรายละเอียดดังนี้ (1) การทดสอบ
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ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ (2) การทดสอบตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนคิหลีกเลี่ยงการชน (3) การทดสอบการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ขณะ

บรรทุกน้ าหนักในพื้นผิวต่างๆ และ (4) การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ เช่น การเคลื่อนท่ีในพื้นท่ีลาดเอียง ก าลังไฟฟ้า

สูญเสีย ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ โดยจะท าการทดลองเป็นจ านวน 3 ซ้ า ภาพท่ี 10 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทดสอบการท างานของชุดกล้องรับสัญญาณภาพของหุ่นยนต์ฯ โดยจะท าการทดสอบตั้งแต่ระยะ 50 เซนติเมตร ถึง 300 

เซนตเิมตร เพิ่มระยะคร้ังละ 50 เซนตเิมตร โดยใชว้ัตถุก าหนดสีเป็นตัวทดสอบจะเร่ิมตน้ท่ี 0 องศา ถึง ± 90 องศา ท าการเพิ่มมุม

การท างานคร้ังละ 15 องศา ทดสอบท้ังในชว่งเวลากลางวันและกลางคืน ผลการทดสอบพบว่าชุดกล้องรับสัญญาณภาพสามารถ

ตรวจจับภาพและให้คา่ท่ีถูกต้องท่ีระยะไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ท้ังในแนวราบและแนวตั้ง ท่ีมุม ± 30 องศา ในเวลากลางวัน 

ดังในภาพท่ี 10 (ก) และภาพท่ี 10 (ข) ตามล าดับ และพบว่าในช่วงเวลากลางคืนหรือในท่ีมีแสงน้อย ชุดกล้องรับสัญญาณภาพ

สามารถตรวจจับภาพและให้ค่าท่ีถูกต้องท่ีระยะไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ท้ังในแนวราบและแนวตั้ง ท่ีมุมองศา ± 30 องศา 

เชน่เดียวกัน ดังในภาพท่ี 10 (ค) และภาพท่ี 10 (ง) ตามล าดับ 

 ภาพท่ี 12 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนิคหลีกเลี่ยงการชนท่ีถูกติดตั้งท่ีตัว

หุ่นยนต์ โดยท าการทดสอบกับวัสดุทึบแสงและโปร่งแสง จ านวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ไม้กระดาน แผ่นโฟม แผ่น

พลาสติกใส แผ่นพลาสติกสี ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกสีขุ่น ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีขุ่น สมุด และกล่องกระดาษ 

ตามล าดับ โดยการทดสอบท่ีระยะต่างๆ ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร ท้ังในแนวราบและแนวตั้ง ผลการ

ทดสอบแสดงในภาพท่ี 12 (ค) และภาพที่ 12 (ง) จะเห็นได้วา่ตัวตรวจรู้อัลตร้าโซนคิหลีกเลี่ยงการชนสามารถตรวจจับวัตถุ

ได้ท้ังหมด สามารถท างานได้ไมน่อ้ยกวา่ 50 เซนตเิมตร ท่ีมุมกวา้งในการท างานไมน่อ้ยกวา่  ± 15 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

(ก)        (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)        (ง) 

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบทิศทางและระยะการท างานของชุดกลอ้งรับสัญญาณภาพในแนวราบและแนวต้ัง  

ในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

(ก) ผลการทดสอบในแนวราบในช่วงเวลากลางวัน (ข) ผลการทดสอบในแนวตัง้ในช่วงเวลากลางวัน 

(ค) ผลการทดสอบในแนวราบในช่วงเวลากลางคืน (ง) ผลการทดสอบในแนวตัง้ในช่วงเวลากลางคืน 
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(ก)        (ข) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)        (ง) 

ภาพที่ 12 การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของตัวตรวจรูอ้ัลตร้าโซนคิหลกีเลี่ยงการชน 

(ก) การออกแบบการทดสอบตัวตรวจรูใ้นแนวราบ (ข) การทดสอบการตรวจจับของตัวตรวจรู ้

(ค) ผลการทดสอบในแนวราบ (ง) ผลการทดสอบในแนวตัง้ 

 

 ภาพท่ี 13 แสดงการทดสอบค่าความเร็วของหุน่ยนต์บนพืน้ผิวตา่งๆ แนวราบ ในการทดสอบได้ท าการทดสอบ

บน 4 พื้นผิว ได้แก่ พื้นผิวกระเบือ้ง พื้นผิวยางมะตอย พืน้ผิวขรุขระ และพื้นผิวคอนกรีต ตามล าดับ ทดสอบท่ีน้ าหนัก

บรรทุกตั้งแต่ 0-50 กิโลกรัม เพิ่มน้ าหนักคร้ังละ 10 กิโลกรัม ในการทดสอบได้ก าหนดระยะทางในการเคลื่อนท่ีไม่

น้อย 5 เมตร จับเวลาการเคลื่อนท่ีทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า ค่าท่ีได้บันทึกลงในตารางท่ี 1 ผลท่ีได้พบว่าเมื่อไม่มีการ

บรรทุกน้ าหนัก หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 0.8 เมตรต่อวินาที (ประมาณ 2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

และเมื่อมีการบรรทุกน้ าหนักหุ่นยนต์จะมีค่าความเร็วลดลง ท่ีน้ าหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม จะมีค่าความเร็วเฉลี่ ย

ประมาณ 0.65 เมตรต่อวินาที ตารางท่ี2 แสดงการทดสอบการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์บนพื้นลาดเอียงจากแนวราบ

ในขณะไม่มีโหลด ท่ีมุมความเอียงตั้งแต่ 5 องศา ถึง 30 องศา ผลการทดสอบพบว่า หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนท่ีได้ดีท่ี

พื้นลาดเอยีงไม่เกิน 20 องศา โดยหุ่นยนต์ท่ีได้ถูกออกแบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 4 

ชั่วโมง 30 นาที มีก าลังสูญเสียสูงสุด 128 วัตต์ สามารถเคลื่อนท่ีบนพื้นผิวเรียบแบบต่างๆ เช่นพื้นกระเบื้อง พื้น

คอนกรีตและพื้นถนนลาดยางมะตอย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนท่ีในพื้นผิวลาดเอียงได้ในความชันสูงสุดไม่

เกิน 20 องศา จากระยะแนวราบ  
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(ก)        (ข) 

 

 

 

 

(ค) 

ภาพที่ 13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับน้ าหนักบรรทุกบนพื้นผิวตา่ง ๆ แนวราบ 

(ก) การออกแบบการทดสอบ (ข) การทดสอบค่าความเร็วท่ีน้ าหนักบรรทุก 30 กโิลกรัม บนพืน้ผิวยางมะตอย 

(ค) พื้นผิวตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการทดสอบ  
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและน้ าหนักบรรทุกบนพื้นผิวตา่งๆ  

พื้นผิวทีท่ าการ

ทดสอบ 

ค่าความเรว็เฉลี่ยในการเคลื่อนที่  

(เมตรต่อวินาที) 

น้ าหนัก

บรรทุก 0 

กิโลกรัม 

น้ าหนัก

บรรทุก 10 

กิโลกรัม 

น้ าหนัก

บรรทุก 20 

กิโลกรัม 

น้ าหนัก

บรรทุก 30 

กิโลกรัม 

น้ าหนัก

บรรทุก 40 

กิโลกรัม 

น้ าหนัก

บรรทุก 50 

กิโลกรัม 

พื้นคอนกรีต 0.87 0.76 0.75 0.75 0.74 0.70 

พื้นกระเบือ้ง 0.92 0.91 0.88 0.82 0.74 0.67 

พื้นยางมะตอย 0.90 0.89 0.85 0.81 0.76 0.66 

พื้นขรุขระ 0.81 0.76 0.78 0.74 0.71 0.60 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการเคลื่อนท่ีของหุน่ยนต์เดินตามมนุษยบ์นพืน้ลาดเอยีงขณะไม่มโีหลด 

มุมลาดเอียง (องศา) 
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 จากการทดสอบจะสังเกตได้ว่าหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพ สามารถ

ท างานได้ตามท่ีออกแบบไว ้อยา่งไรก็ตามยังมีขอ้บกพร่องด้านระบบขับเคลื่อนท่ีมีเสียงรบกวน มีระยะในการตรวจจับ

ภาพของชุดวัตถุก าหนดสีในเวลากลางคืนไม่เกิน 150 เซนตเิมตร และหากมีการเคลื่อนท่ีผ่านสตีรงกับชุดวัตถุก าหนดสี

อาจท าให้หุนยนต์ท างานผิดพลาดได้ นอกจากนี้หุ่นยนตท่ี์ได้ถูกออกแบบจะมขีนาดใหญ่ไมเ่หมาะสมกับการท างานในท่ี

แคบ และในขณะท่ีผู้ใช้งานเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีอยา่งกะทันหันอาจส่งผลท าให้หุ่นยนต์ไม่สามารถจับภาพได้ทัน 

ส่งผลท าให้หุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนท่ี อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพยังเป็น

ทางเลือกท่ีน่าสนใจในการใช้งานส าหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อลดปริมาณงานและภาระหน้าท่ีของบุคลากรให้มี

ความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์หรือวัสดุสิ่งของท่ีต้องใช้หลาย ๆ คร้ัง และหลาย ๆ สถานท่ี เช่น 

โรงงาน อาคารท่ีมีการตรวจสอบหรือเก็บสต็อกสิ้นค้า หรอืในสถานพยาบาล เป็นต้น 

สรุปผล 

 หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารเคลื่อนท่ีตามมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพท่ีน าเสนอ  ถูกออกแบบให้สามารถ

เคลื่อนท่ีตามมนุษยไ์ด้ โดยใชก้ล้องรับสัญญาณภาพและมีการประมวลผลภาพ จากชุดวัตถุก าหนดสีท่ีติดตั้งท่ีตัวผู้ใช ้

สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ประมาณ 50 กิโลกรัม โดยมีระยะท างานระหว่างหุ่นยนต์กับตัวผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง 0-300 

เซนติเมตร สามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนท่ีได้ 4 ระดับ มีมุมรับภาพจากกล้องอยู่ระหว่าง ± 30 องศา มีตัว

ตรวจรูท้ าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชน สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมง 

มีความเร็วในการเคลื่อนท่ีประมาณ 0.8 เมตรต่อวินาที สามารถเคลื่อนท่ีบนพื้นผิวเรียบแบบต่าง ๆ และสามารถ

เคลื่อนท่ีในพื้นผิวลาดเอียงได้ 20 องศา จากระยะแนวราบ หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีตามมนุษย์จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจใน

การใช้งานส าหรับการเคลื่อนย้ายส่ิงของ เพื่อลดปริมาณงานและภาระหน้าท่ีของบุคลากรให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เช่น 

ในโรงงาน สถานพยาบาล เป็นต้น 
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การควบคุมพลังงานไฟฟ้าของเตารีดด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน 

Electric Iron Power Control by Using Vibration Detector 

ปรีชา สมหวัง1*  

Preecha Somwang1* 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันเตารีดไฟฟ้ามีความส าคัญต่อการรีดผ้าซึ่งสามารถท าให้เพิ่มมูลค่าของเสื้อผ้าและท าให้เสื้อผ้า

เรียบร้อยน่าสวมใส่ แตปั่ญหาการใชเ้ตารีดไฟฟา้มีโอกาสก่อให้เกิดอัคคีภัยและการสิน้เปลอืงการใช้พลังงานไฟฟ้าโดย

มีสาเหตุเกิดจากผู้ใช้งานเตารีดลืมถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จแล้ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าระบบควบคุม

พลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทือน ในการลดสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและการสิ้นเปลืองพลังงาน

จากการลมืถอดปลั๊กเตารีดไฟฟา้ ระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทือนโดยมีเซนเซอร์

ตรวจสอบการสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นขณะใช้งานของเตารีดและส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ควบคุมการ

ท างานของชุดรีเลย ์ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวธีิการท่ีน าเสนอนี้สามารถปรับปรุงสมรรถนะของการควบคุมก าลัง

ไฟด้วยไฟฟ้าโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า ระยะเวลาควบคุมในการตัด

แหลง่จ่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตามอุณหภูมิรีดผ้าของแต่ละชนดิคือ 15 วนิาที โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่เนื้อผ้า 

ค าส าคัญ: เตารีดไฟฟา้  เซนเซอร์สั่นสะเทือน  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รเีลย์ 

Abstract  

 Nowadays, electric irons are important for all ironing that increase offer the value of clothes and be 

neat to wear. The problem of electrical irons are the cause of fire and consumption of electricity by the user that 

irons forget to unplug after use. This paper aims to develop an electric iron power control by using vibration 

detector. It is a choice function to reduce the risk of fire and energy consumption from forgetting to main power 

unplug. The process analysis is to control the electric power of the electric iron by means of vibration monitoring 

that vibration sensor activate to the operation of power consumption. The results show that propose method can 

improve performance of electric iron power control by using vibration detector to suit the type of fabric. The 

control interval for cutting off the appropriate power supply at the ironing temperature of each type is 15 

seconds. 

Keywords: Electric Iron, Vibration sensor, Microcontroller, Relay 
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บทน า 

ในปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในท่ีพักอาศัยซึ่งผู้ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขาด

ความระมัดระวังหลังเลิกใช้งานเครื่องไฟฟา้เสร็จ และการใชง้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานเกินท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้า

นั้นๆรองรับไหว รวมถึงการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีอายุการใช้งานนานจนท าให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าช ารุดเสียหายแต่

ผู้ใช้งานกลับฝืนใช้ต่อโดยไม่คาดคิดว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมา เช่น เปิดพัดลมท้ิงไว้

เวลานานจนก่อให้เกิดมอเตอร์ไหม้และเกิดอัคคีภัยตามมา การชาร์จแบตเตอร์ร่ีโทรศัพท์มือถือท้ิงไว้เป็นเวลานานจน

ท าให้แบตเตอร์ร่ีมีอาการบวมเสียหายจนไปถึงเกิดการระเบิด และการวางเตารีดท้ิงไว้บนผ้าจนท าให้ผ้าไหม้จนส่งผล

ก่อให้เกิดความเสียหายของเนื้อผ้าจนไม่สามารถน ามาสวมใส่ได้ นอกจากนี้ปัญหาจากการใช้เตารีดไฟฟ้าส่วนใหญ่

พบว่าผู้ใช้งานเตารีดลืมถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังจากรีดผ้าเสร็จเรียบร้อย ท าให้เกิดมีค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น

เนื่องจากเตารดีตอ้งท างานตลอดเวลาท่ีเสียบปลั๊ก ยิ่งไปกวา่นั้นการท่ีลมืถอดปลั๊กเตารีดยังก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อ

การเกิดอัคคีภัยมากที่สุด (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547). 

การแบ่งรูปแบบของเตารีดสามารถแบ่งได้ 3 แบบตามลักษณะการใช้งาน คือ แบบธรรมดา แบบไอน้ า และ

แบบกดทับ ซึ่งมีความแตกต่างของลักษณะโครงสร้าง ขนาดก าลังไฟฟ้า ขนาดแรงกดทับ และราคา หลักการท างาน

ของเตารีดไฟฟ้ามือถือแบบธรรมดา เป็นเตารีดท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะการใช้งานไม่ยุ่งยาก โดยจะมีปุ่ม

ส าหรับปรับอุณหภูมิของพื้นเตารีดให้พอเหมาะกับผ้าแต่ล่ะชนิด เมื่ออุณหภูมิของความร้อนถึงก าหนด อุ ปกรณ์

ควบคุมอุณหภูมิก็จะตัดแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายทันทีโดยอัตโนมัติ ตัวเตารีดจะมีอุปกรณ์ 3 ชิ้นคือ แผ่นพื้นโลหะ ด้ามจับ

และปุ่มปรับระดับความร้อน มีขนาดแรงกดทับ 2.0 – 4.5 ปอนด์และขนาดก าลังไฟฟ้า 750 – 1,000 วัตต์ ส่วนเตารีด

ไฟฟา้มือถือแบบไอน้ า เป็นเตารีดท่ีพัฒนาขึ้นมาจากเตารดีแบบธรรมดา เตารีดแบบนี้สามารถพ่นไอน้ าร้อนออกมาได้

เพื่อให้ความสะดวกและประสิทธิภาพในการรีดผ้าได้เรียบขึ้น มีท้ังแบบท่ีเติมน้ า เข้าไปในตัวเตารีดโดยตรง โดยมีช่อง

ส าหรับเติมน้ าและฐานเตารีดมีช่องพ่นไอน้ าออกมา และแบบท่ีมีฐานใส่น้ าแยกต่างหากจากตัวเตารีดเพื่อกักเก็บน้ า

และมีสายตอ่ไอน้ าพ่นออกมาจากตัวเตารีด และเตารีดไฟฟ้าแบบกดทับ เป็นเตารีดชนิดท่ีมีแผ่นความร้อนขนาดใหญ่

กว่าเตารีดแบบธรรมดา โดยออกแบบให้ไม่ต้องมกีารไถหรือรีดเตารีดไปบนเนื้อผ้า โดยมีคันโยกท่ีให้แรงกดขนาดสูงไว้

ส าหรับกดแผ่นความร้อนทับกับผ้าท่ีรีดให้แนบสนิทกับตัวฐานรองรีด มีขนาดแรงกดทับ 90 – 120 ปอนด์ (40 – 53 

กิโลกรัม) และขนาดก าลังไฟฟา้ 900 – 1,200 วัตต์ ซึ่งความร้อนจะกระจายอยา่งสม่ าเสมอท่ัวท้ังแผ่นความร้อน ซึ่งท า

ให้ผ้าเรียบภายในเวลาอันรวดเร็ว (วัฒนา ถินสูงเนนิ, 2541)  โครงสร้างเตารีดดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างเตารีดไฟฟา้ [2] 

 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตารีดไฟฟ้าประกอบด้วย ไส้เตารีดเป็นโลหะผสมระหว่าง นิกเกิลกับโคเมียม 

เรียกว่า ลวดนิโครม ท าหน้าท่ีปรับความร้อนของไส้เตารีดให้สม่ าเสมอกับระดับท่ีตั้งไว้ เทอร์โมสตัท ท ามาจากแผ่น
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โลหะ 2 แผ่น ซึ่งต่างชนดิกันน ามาวางคู่กันโดยอาศัยหลักการขยายตัวของโลหะสองชนดิท่ีแตกต่างกัน เมื่อได้รับความ

ร้อนท าให้เทอร์โมสตัทซึ่งเปรียบเสมือนสวิตซ์ เปิด – ปิด เกิดการโค้งงอขึ้นหน้าสัมผัสซึ่งอยู่ปลายเทอร์โมสตัทแยก

ออกจากกัน ท าให้กระแสไฟฟา้ไมส่ามารถไหลผ่านได้เรียกว่าสะพานไฟเปิด และเมื่อโลหะเย็นลงหน้าสัมผัสแตะกันอีก

ครัง้ ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ หรือเรียกว่าสะพานไฟปิด ท าให้สามารถควบคุมระดับความร้อนของเตารีดได้ ซึ่ง

แผ่นหนา้สัมผัสอันบนอยู่หา่งจากหน้าสัมผัสอันล่าง 1 – 2 นิว้ แต่ท่ีงอลงมาจนแตะกันก็เพราะน็อตทองเหลืองยึดเอาไว ้

เมื่อหน้าสัมผัสท้ัง 2 แยกห่างกันไม่มกีระแสไฟฟา้เตารดีก็เย็นลง แผ่นไบเม็ททอลก็กลับสู่สภาพเดิมดึงให้หน้าสัมผัสบน

ลงมาแตะกับหนา้สัมผัสลา่งอีกคร้ัง เตารีดก็ร้อนขึ้นอีก และหน้าสัมผัสตัดต่อเช่นนี้ตลอดเวลาท าให้ความร้อนของเตา

รีดคงท่ี (วริงรอง ประสานวงศ์, 2548)  ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการท างานของเทอร์โมสตัท [3] 
 

ปัญหาจากการใช้งานเตารีดไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้งานลืมถอดปลั๊กหลังจากรีดผ้าเสร็จท าให้เกิดการสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟา้เน่ืองจากเตารีดต้องท างานตลอดเวลา หรอืมีโอกาสเกดิอัคคภีัยจากแผ่นความร้อนของเตารีดสัมผัสกับ

เนื้อผ้าโดยตรงจนเกิดไฟไหม้เนื้อผ้าส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัถุประสงค์เพื่อสร้าง

ระบบควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ กับ เตารีดไฟฟ้าด้ วยสัญาณเซนเซอร์สั่ นสะเทือนควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีสามารถชว่ยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเตารีดไฟฟา้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

หลักการท างานของชุดควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยวิธีตรวจสอบการสั่นสะเทือน เมื่อสัญญาณอินพุต

จากเซนเซอร์สั่นสะเทือนตรวจสอบได้ว่าไม่มผีู้ใชง้านเตารีดเนื่องจากไมม่กีารเคลื่อนไหวของเตารีดไฟฟ้า โปรแกรมชุด

ควบคุมอาดูโน่ท าการปรับเวลาตามอุณหภูมิท่ีโปรแกรมก าหนดไว้ เตารีดจึงหยุดการท างาน ดังแสดงรายละเอียด

โครงสร้างการท างานในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟา้ด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน 
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เซนเซอร์สั่นสะเทือนรับแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์จากอาดูโน่ผ่านสายสีแดง (VCC) และต่อสายกราวด์เข้าอาดูโน่

ผ่านสายสีด า (GND) เพื่อให้เซนเซอร์สั่นสะเทือนสามารถท างานได้อย่างครบวงจรผ่านสายสัญญาณสีเหลือง 

(SIGNAL) สายสัญญาณนี้ส่งสัญญาณอินพุตเข้าท่ีอาดูโน่ท าให้อาดูโน่ส่งสัญญาณท่ีได้ไปสั่งงานให้กับรีเลย์ผ่าน

สายสัญญาณท่ีสง่ออกไปเป็นสัญญาณเอาตพ์ุต โดยท่ีอาดูโนท่ าการดาวนโ์หลดโปรแกรมควบคุมรีเลยต์ามการท างาน

ของเซนเซอร์ไว้และอาดูโน่รับไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเสียบปลั๊กจากกล่องระบบตัดไฟเตารีด

อัตโนมัติเพื่อให้อาดูโน่สามารถท างานได้ตามโปรแกรมท่ีตั้งไว้ (Krukae Technicsakon, 2560) ซึ่งมีวงจรควบคุมการ

ท างานดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 วงจรควบคุมของระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟา้ 

การท างานของเซนเซอร์สั่นสะเทือนกรณีท่ีเซนเซอร์ตรวจพบผู้ใช้งาน เมื่อเซนเซอร์ท่ีติดตั้งไว้ในเตารีดตรวจ

พบได้ว่ามผีู้ใชง้านเตารีดอยู ่เซนเซอร์สั่นสะเทือนจึงส่งสัญญาณให้อาดูโน่เข้าพอร์ต (A0) ผ่านสายสัญญาณเข้ากล่อง

ระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือนให้กล่องควบคุมดังกล่าวท าการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับเตารีด

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เตารีดท่ีเชื่อมต่อกับกล่องระบบตัดไฟเตารีดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน  ซึ่งวงจรการท างานของ

เซนเซอร์สั่นสะเทือน (สมชาย สุภาพ วันชัย ร้ิวรุจา ธีรศิลป์ ทุมวิภาต และสุมาลี อุณหวณิชย, 2548) ดังแสดง

รายละเอยีดในภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 วงจรโมดูลเซนเซอร์สั่นสะทอืน 
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การท างานของเซนเซอร์สั่นสะเทือนเร่ิมต้นด้วย SW1 เป็นโมดูลการสั่นสะเทือน เมื่อโมดูลอยู่ในสถานะท่ี

มั่นคงโมดูลจะเปิดขึ้น PIN2 ของ U1A เชื่อมต่อกับ GND แม้ว่า SW1 VR1 เป็นมิเตอร์ท่ี PIN2 ของมิเตอร์มีการเชื่อม

ตอ่ไปยัง Pin3 ของ U1A เป็นตัวเปรียบเทียบ ส าหรับเครื่องเปรียบเทียบดังสมการท่ี 1 

   
  

   

High, V V
Vout Low,V V       (1) 

V+ เชื่อมต่อกับ Pin3, V- เชื่อมต่อกับ PIN2, V out เชื่อมต่อกับ PIN1 ส าหรับ V+ สามารถปรับได้ด้วยการ

หมุน Potentiometer หากโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือนนี้อยู่ในสถานะท่ีมั่นคง SW1 เปิดอยู่ PIN2 ของ U1A เชื่อมต่อกับ 

GND จะเป็นดังสมการท่ี 2 

   
 

 


V 0V
V HighoutV VCC / 2

     (2) 

หากโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือน สั่นหรือเอียง SW1 จะดับลงแรงดันไฟฟ้าของ V- ถูกดึงขึ้นโดย VCC ของ R1 

เมื่อ V-สูงกว่า VCC / 2 จะเป็นดังสมการท่ี 3 

   
 


 

V VCC/2
V LowoutV VCC/2

     ( 3 ) 

การออกแบบและการวางต าแหน่งของบอร์ดอาดูโน ่โมดูลรีเลย์และโมดูลเซนเซอร์สั่นสะเทือน โดยสร้างเป็น

ชุดส าเร็จรูปเพื่อความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน ดังแสดงรายละเอยีดในภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 แบบกล่องควบคุมระบบตัดไฟเตารีดอัตโนมัต ิ

 

การติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์สั่นสะเทือนเป็นการติดตั้งภายในเตารีดไฟฟ้าและส่งสัญญาณการท างานมายัง

กล่องควบคุม ดังแสดงรายละเอยีดในภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 ต าแหนง่ตดิตัง้เซนเซอร์สั่นสะเทือนในเตารีดไฟฟ้า 
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ผลการศึกษา 

 การประเมินประสิทธิภาพการท างานตามรูปแบบการรีดผ้าจริง โดยท าการแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 

3 กลุ่มการทดลอง ใช้ผ้าส าหรับการทดลองจ านวน 3 ชนิด คือผ้าซีวีซี ผ้าทีซีและผ้าทีเค (Queengarment, 2560)  

โดยท าการทดสอบจ านวน 30 ครัง้ต่อกลุ่มการทดลองเพื่อประเมินผล โดยท าการทดลองในห้องทดลองการวิจัยตาม

คุณสมบัตขิองชนดิเนื้อผ้าประเภทตา่ง ๆ ดังแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ชนิดของผา้ตามส่วนผสมของเส้นด้ายท่ีน ามาทดลอง 

ชนิดของผา้ ส่วนผสมของเส้นด้าย คุณสมบัติ ความร้อนสูงสุด อุณหภูมริดีผ้า 

ซีวีซี (CVC) 
เส้นด้ายผสม 

(Cotton 80%+Poly 20%) 

ใส่สบายดูดซับเหงื่อ 

ไมม่ปัีญหาเร่ืองผ้าหดตัว 

300oC 180oC 

ทีซ ี(TC) 
เส้นด้ายผสม 

(Cotton 65%+Poly 35%) 

ใส่สบายนอ้ยกว่า CVC 

ไมม่ปัีญหาเร่ืองผ้าหดตัว 

250oC 150oC 

ทีเค (TK) 
เส้นใยสังเคราะห์ 

(Polyester 100%) 

เป็นมันเงาไมค่่อยซับเหงื่อ

รีดงา่ยยับยากไมห่ดตัว 

200oC 110oC 

 

 เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือนกระแสไฟฟ้าจ่ายผ่าน

หนา้สัมผัสของรีเลยต์ัง้เวลาและหน้าสัมผัสของเทอร์โมสตัทเมื่ออุณหภูมิได้ค่าตามเกณฑ์ท่ีเทอร์โมสตัทตั้งค่าไว้ระบบ

หยุดจ่ายแรงดันไฟฟา้แต่ถา้หากไมม่กีารเคลื่อนไหวของเตารีดตามระยะเวลาการตั้งค่าของรีเลย์ซึ่งระบบตรวจจับการ

ส่ันสะเทือนท าการตรวจสอบและส่งสัญญาณให้รีเลย์หยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ชุดขดลวดความร้อนทันทีจนกว่ามี

การเคลื่อนไหวเตารีดไฟฟ้าอีกคร้ัง ระบบจึงจ่ายแรงดันไฟฟ้าตามปกติ โดยกล่องควบคุมการท างานจะมีหลอดไฟ

แสดงสถานะของรูปแบบการท างาน ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 กล่องระบบควบคุมพลังงานเตารีดไฟฟา้ด้วยเซนเซอร์สั่นสะเทือน 

 

การทดลองใชร้ะดับอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ (บริษัท เอ็มเค อนิเตอร์สเตท จ ากัด, 2561)  คือ อุณหภูมิ

ต่ า 110 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปานกลาง 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส ดังแสดง

รายละเอยีดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการวางเตารดีท้ิงไวบ้นผ้าชนิดซีวีซ ี(CVC) 

เวลา ความร้อนต่ า 110oC ความร้อนกลาง 150oC ความร้อนสูง 200oC 

5 วนิาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้ล็กน้อย 

10 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหาย 

15 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหายรุนแรง 

 

 ผลกระทบตอ่เนื้อผ้าชนดิซีวซีีเมือ่รีดผ้าในอุณภูมิท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ สง่ผลกระทบตอ่เนื้อผ้า ดังแสดง

รายละเอยีดในภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9  ผลการทดลองกับผา้ชนิดซีวีซี (CVC) 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการวางเตารดีท้ิงไวบ้นผ้าชนิดทีซี (TC) 

เวลา ความร้อนต่ า 110oC ความร้อนกลาง 150oC ความร้อนสูง 200oC 

5 วนิาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหาย 

10 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหายรุนแรง 

15 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหายรุนแรงมาก 

 

 ผลกระทบต่อเนื้อผ้าชนิดทีซีเมื่อรีดผ้าในอุณภูมิท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า ดังแสดง

รายละเอยีดในภาพท่ี 10 

 

ภาพที่ 10 ผลการทดลองกับผา้ชนิดทีซี (TC) 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการวางเตารดีท้ิงไวบ้นผ้าชนิดทีเค (TK) 

เวลา ความร้อนต่ า 110oC ความร้อนกลาง 150oC ความร้อนสูง 200oC 

5 วนิาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหาย 

10 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้ล็กน้อย ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหาย 

เกิดรอยฉีกขาด 

15 วินาที ผ้าไม่เกิดรอยไหม ้ ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหาย ผ้าเกิดรอยไหมเ้สียหายรุนแรงมาก

ผ้าฉีกขาด 

 

 ผลกระทบตอ่เนื้อผ้าชนดิทีเคเม่ือรีดผ้าในอุณภูมิท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ สง่ผลกระทบตอ่เนื้อผ้า ดังแสดง

รายละเอยีดในภาพท่ี 11 

 

ภาพที่ 11  ผลการทดลองกับผา้ชนิดทีเค (TK) 

วิจารณ์และสรุปผล 

การรีดผ้ากลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผ้า ช่วยให้เนื้อผ้าสวยงามน่าสวมใส่ แต่การรีด

ผ้าแต่ละชนิดจ าเป็นต้องใช้อุณหภูมิในการรีดผ้าให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของผ้านั้นด้วย หากใช้ความร้อนสูง

เกินไปก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้าจนได้รับความเสียหายไหม้ฉีกขาดได้ นอกจากนี้การใช้ความร้อนสูงเกินไปยังท าให้

สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจ าเป็น ตลอดจนท าให้เกิดอัคคีภัยส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์ภายในอาคารได้ งานวิจัยนี้ได้

น าเสนอวิธีการควบคุมพลังงานไฟฟ้าส าหรับเตารีดไฟฟ้าควบคุมการท างานด้วยเซนเซอร์สั่นสะ เทือน เพื่อป้องกัน

ความเสียหายจากการใช้ความร้อนเกินหรือการลืมถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังจากท่ีท าการรีดผ้าเสร็จแล้ว โดยเมื่อไม่มีการ

เคลื่อนไหวของเตารีดตามระยะเวลาท่ีโปรแกรมก าหนดเงื่อนไขเซนเซอร์ก็จะส่งสัญญาณการควบคุมเพื่อหยุดจ่าย

พลังงานไฟฟ้าจากกล่องชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้า ท าให้เตารีดไม่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าก็สามารถท าให้ไม่เกิดผล

กระทบต่อเนื้อผ้า และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเตารีดไฟฟ้าได้ โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการหยุด

จ่ายพลังงานไฟฟ้าของอุณหภูมิการรีดผ้าปกติตามชนิดของผ้าคือ 15 วินาที ถ้าตั้งค่าระยะเวลานานเกินไปส่งผลท าให้

เกิดความเสียหายรุนแรงตอ่เนื้อผ้าและมโีอกาสเกิดอัคคีภัยได้  
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ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสทิธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

The effect of cooling on the Efficiency of solar cells 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์

แสงอาทติย์ โดยใชน้้ าเป็นตัวระบายความร้อน และน้ าถูกบรรจุอยูใ่นท่อทองแดงท่ีติดตั้งด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เซลล์แสงอาทติย์จะถูกเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบท่ีไม่ได้ตดิตัง้การระบายความร้อนและระบบท่ีติดตั้งชุด

ระบายความร้อนด้วยน้ า ในการศึกษาคร้ังนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด  40 วัตต์ อัตราการไหล และ ทิศทางในการวาง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมุม 19 องศา กับพื้นราบ ถูกก าหนดให้คงท่ีตลอดการทดสอบ นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้ าเย็น

ถูกศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากการทดสอบ

พบว่าระบบระบายความร้อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ

สามารถลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบท่ีไม่ได้ตดิตั้งระบบระบายความร้อน นอกจากนี้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับระบบเซลล์แสงอาทติย์ พบวา่ น้ าที่มอีุณหภูมเิฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซียส สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบท่ีไม่ได้ติดตั้งระบบ

ระบายความร้อน มีคา่เท่ากับ 5% และ 6% ตามล าดับ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นี้ การใชร้ะบบระบายความร้อนร่วมกับ

เซลล์แสงอาทติย์สามารถชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แต่ระบบการท าน้ าเย็นนั้นยัง

ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นระบบน้ าเย็นจึงควรใช้น้ าท่ีมีอุณหภูมิจากธรรมชาติ เช่น น้ าใต้ดิน เพื่อให้เกิดความ

คุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 

ค าส าคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย,์ ระบบระบายความร้อน, การเพิ่มประสิทธิภาพ 
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Abstract  

 This research aims to investigate the performance enhancement of solar photovoltaic (PV) using water 

as a coolant and the circulating fluid which flows through the paralleled copper pipes. The cooling system has 

been mounted to the back part of the PV module. In the research, the study was carried out to compare 

between the cooling and conventional system using the same parameters such as 40 watt of PV, water flow 

rate, and tilted module angle 19. Furthermore, the variations of cooling water temperature had been studied to 

analyze the efficiency, power out and temperature under the module. The results showed that the cooling 

system can improve the PV efficiency and power output as well as reduce the PV temperature in the back part 

when compared with conventional system. In addition, to achieve the optimum performance, average water 

temperature at 23.5 C showed the significant performance to increase the PV efficiency and power output. To 

illustrate, the PV efficiency and power output of cooling system exceeded the conventional system about 5% 

and 6%, respectively. Consequently, the cooling system incorporated with PV can be enhanced the performance 

of PV. However, the cooling system is not agree with economic value assessment, then, the cooling system 

should be used from underground water at low temperature in order to agreement with economic value.   

Keywords: Solar photovoltaic, Cooling system, Performance enhancement 

บทน า 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ พลังงาน

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยอยู่ ในเขตพื้นท่ีใกล้แนวเส้น 

ศูนยส์ูตร จึงมศีักยภาพในการน าพลังงานแสงอาทติย์มาใชป้ระโยชน์ค่อนข้างสูง ปริมาณรังสีรวมของแสงอาทิตย์ท่ีตก

กระทบลงบนพื้นท่ีประเทศไทยพบว่ามีค่ารังสีอาทิตย์สูงถึง 18 MJ/m2-day (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน. 2559) ดังนัน้การน าศักยภาพของพลังงานแสงอาทติย์มาใช ้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจึงสามารถทดแทนการ

ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ลดการใช้พลังงานท่ีเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน การประยุกต์ใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์นั้นมีได้หลายหลายวิธี เช่น การผลิตน้ า ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ

อบแห้ง การกลั่นน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น การใช้เซลล์

แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในวิธีท่ีดีท่ีสุดของการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้การใช้เซลล์

แสงอาทติย์ยังมขี้อจ ากัด และปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ความเข้มแสงอาทิตย์ เมื่อ

ความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณมากก็จะท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการผลิต

กระแสไฟฟ้าสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีสูงขึ้น จะส่งผลท าให้แรงดันไฟฟ้าและ

ก าลังไฟฟา้ลดลง (Sargunanathan S., Elango A., Tharves Mohideen M.S., 2016) ดังนัน้การติดต้ังระบบระบายความ

ร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็น จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การลดอุณหภูมิของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ถูกศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้ าสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลแสงอาทิตย์ โดยใช้น้ าพ่น

เข้าดา้นล่างของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ ซึ่งวิธีน้ีไมส่ามารถท าให้น้ าระบายความร้อนได้ท่ัวท้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ

นอกจากนี้น้ าท่ีใชฉ้ีดมกีารระเหยไปบางส่วน จึงท าให้น้ าในระบบมกีารสูญเสียน้ าในระบบ (Jordehi A.R., 2016) เมื่อน้ า

ท่ีรับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น จึงมีการน าน้ าท่ีได้จากการระบายความร้อนใต้

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116302453
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116302453
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116302453
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แผงเซลล์แสงอาทิตยม์าใชร่้วมกับระบบผลิตน้ าร้อน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง (Cazzaniga R., Clot M.R., 

Clot P.R., Tina G.M., 2012)  การวจิัยข้างตน้เป็นการใชน้้ าสัมผัสกับเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อลดอุณหภูมิของแผง 

นอกจากนี้ เทอร์โมอเิลคตริคถูกน าเข้ามาใชเ้พื่อเป็นอุปกรณ์รับความร้อนจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ ซึ่งวิธีนี้เป็นการดึง

ความร้อนจากแผงเซลแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถ่ายเทความ

ร้อนให้แกด่้านร้อนของอุปกรณ์เทอร์โมอิเลคทริค เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบ ซึ่งจะท าให้ระบบสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพรวมทางการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่าแบบท่ีไม่มีการใช้เทอร์โมอิเลคตริค (Chen H.T., Lai S.T., Haung 

L.Y., 2013) (Pang W., Liu Y., Shao S., Gao X., 2015)  เมื่อไม่นานมานี้ วัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material) 

ถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการอนุรักษพ์ลังงาน ดังนัน้วัสดุเปลี่ยนสถานะจึงถูกน ามาใชง้านร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในงานวิจัยได้ท าการศึกษาการระบายความร้อนของแผงเซลล์

แสงอาทติย์ โดยใชว้ัสดเุปลี่ยนสถานะเป็นอุปกรณส์ าหรับดูดซับความร้อนใตแ้ผงให้กับเซลลแ์สงอาทติย์ ซึ่งวิธีน้ีเป็นวิธี

ท่ีสามารถลดอุณหภูมขิองแผงเซลล์แสงอาทติย์ได้ผลดีท่ีสุด (Sharma S.D., Kitano H., Sagara K., 2004) ส าหรับภูมิ-

ประเทศในเขตหนาว การใช้อากาศในการระบายความร้อนแก่เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกศึกษา โดยท่ีในการศึกษาการใช้

อากาศระบายความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าการใช้อากาศระบายความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

สามารถช่วยลดอุณหภูมแิผงเซลลแ์สงอาทติย์ ซึ่งวธีินี้สามารถใช้ได้ดีเมื่อสภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ า เหมาะส าหรับ

ประเทศท่ีอยู่ในเขตอากาศเย็นตลอดท้ังปี (Mazón-Hernández R., García-Cascales J.R., Vera-García F., Káiser 

A.S., Zamora B., 2013) จากงานวิจัยท่ีผ่านมา การใช้น้ าเพื่อระบายความร้อนแก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น เป็นวิธีท่ี

ง่าย สะดวกส าหรับการติดตั้ง และมีต้นทุนต่ า แต่การใช้น้ าไหลผ่านท่อใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น ยังมีข้อจ ากัด

บางส่วน กล่าวคือ อัตราการไหลของน้ าท่ีเหมาะสม พื้นท่ีในรับความร้อน หรืออุณหภูมิของน้ าส าหรับการระบาย  

ความร้อน (Good C., 2016) (Alzaabi A.A., Badawiyeh N.K., Hantoush H.O., Hamid A.K., 2014) สุรเชรษฐ์ สีชานาญ 

ธีรพัฒน์ ชมภูคา สัมพันธ์ ฤทธิเดช. (2559)  

ดังนัน้งานวจิัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์

แสงอาทติย์โดยใชน้้ าเป็นตัวระบายความร้อน โดยจะใชน้้ าไหลผ่านในท่อทองแดงท่ีติดต้ังดา้นล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ในการศึกษาจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีไม่ได้ติดตั้งและ

ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ า โดยท่ีอัตราการไหลของน้ ามีค่าคงท่ีตลอดการทดสอบ นอกจากนี้ ในงานวิจัยจะ

ศกึษาถึงอุณหภูมิของน้ าที่มผีลตอ่การผลิตกระแสไฟฟา้ อุณหภูมใิตแ้ผง และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์ 

วิธีการด าเนินงาน 

 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยน้ าให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถ

แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 การทดสอบ คือ ชุดแรก (Case A) คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีไม่ได้ติดตั้งการ

ระบายความร้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบในการท าวิจัยนี้  ชุดท่ีสอง (Case B) คือ ชุดการทดสอบเซลล์

แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีน้ าอุณหภูมิ  2.5 – 7.5 °C  ชุดท่ีสาม (Case C) คือ ชุดการทดสอบ

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีน้ าอุณหภูมิ 22 – 25 °C และชุดสุดท้าย (Case D) คือ ชุดการ

ทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการผลิตน้ าร้อน ส าหรับในการศึกษาคร้ังนี้ อัตราการไหลของน้ าจะถูกก าหนดให้มี

ค่าคงท่ีตลอดการทดสอบ โดยข้อมูลท่ีได้จะท าการศึกษาอุณหภูมิของน้ าท่ีมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิใต้

แผง และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบท่ีมีการติดตั้งระบบการระบายความ

ร้อนและไม่มกีารตดิตัง้ระบบระบายความร้อน 
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การออกแบบชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งและไม่ได้ตดิตั้งชุดการระบายความร้อน 

จากภาพท่ี 1 แสดงชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยน้ า โดยมีหลักการท างาน คือ เร่ิมจากป๊ัมท าการดูด

น้ าจากถังพักน้ า 1 ท่ีอยู่ด้านล่างขึ้นไปยังถังพักน้ า 2 โดยผ่านท่อน้ าถังพักน้ า 2 จะท าการลดอุณหภูมิแล้วส่งน้ าไปยัง 

ถังเก็บน้ า เมื่อน้ ามาถึงถังเก็บน้ าจะท าการจ่ายน้ าให้กับแผงระบายความร้อน วัสดุท่ีใช้เป็นท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเท่ากับ 6.35 มิลลิเมตร หนา 0.46 มิลลิเมตร โดยมีค่าอัตราการไหลคงท่ีเท่ากับ 0.033 กิโลกรัมต่อวินาที 

และน้ าท่ีผ่านการรับความร้อนแลว้จะไหลกลับเข้าถังพักน้ า 1 เป็นวัฏจักรตอ่เนื่องตลอดการท างาน แสดงดังภาพท่ี 1 

ในการทดสอบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส  ขนาด 40 วัตต์ รายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดังแสดงในตารางท่ี 1 และถูกติดตั้งหันหน้าไปทางทิศใต้ท ามุมเอียง 19 องศา กับแนวระนาบของพื้น (แหล่งข้อมูล

ส าหรับนักประดิษฐ์ไทย. 2555) และมีช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 9.00 น.-17.00 น. โดยท าการบันทึกผลการทดลอง

ทุก ๆ 15 นาท ีโดยท้ังน้ีการทดสอบได้ด าเนนิการในชว่งเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

ตารางที่ 1  รายละเอยีดของแผงผลิตพลังงานแสงอาทติย์ รุ่น BS 40 

  

Power Voltage Current Weight Size 
Total 

area 

Open 

circuit 

Voltage 

Short 

circuit 

current 

Max. 

series 

Fuse 

Module 

Type 
Watt V dc A dc Max kg m x m m2 V dc A dc A 

BS40 40 44.8 0.90 13.5 0.635 x 1.245 0.8 62.2 1.16 4 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดทดสอบการระบายความร้อนดว้ยน้ า 

 ขั้นตอนในการทดสอบ 

  ท าการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เวลา 09.00 – 17.00 น. 

โดยท าการทดสอบท่ี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีขั้นตอน

การทดสอบดังตอ่ไปน้ี 

 1.  น าแผงระบายความร้อนติดตั้งท่ีด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีระยะห่างระหว่างท่อเท่ากัน  

ซึ่งผิวสัมผัสระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกติดด้วยเทปอลูมิเนียม ดังแสดงในภาพท่ี 2  

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีผิวสัมผัสระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ท าให้แผงระบายความร้อนได้รับ
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ความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดี

ยิ่งขึน้  

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการตดิเทปอลูมเินยีมระหว่างแผงระบายความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 2. น าแผงเซลล์แสงอาทติย์ตัง้หันหน้าแผงไปทางทศิใต้ท ามุมเอยีง 19 องศา กับระนาบ 

 3. ในชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ า จะท าการติดตั้งป๊ัมน้ าท่ีถังพักน้ า 

เพื่อใชน้้ าในการระบายความร้อนออกจากแผงระบายความร้อน โดยมีค่าอัตราการไหลคงที่เท่ากับ 0.033 กิโลกรัมต่อ

วนิาที 

 4. ท าการติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบและอุปกรณ์ในการตรวจวัดเข้ากับชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 ชุดทดสอบแผงเซลล์แสงอาทติย์ท่ีติดตัง้การระบายความร้อนด้วยน้ า 

 5. วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ โดยใช้เคร่ืองวัดความเข้มแสงอาทิตย์ รุ่น LX – 70 และบันทึกข้อมูลทุก ๆ  
15 นาที  

 6. ในการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้านบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 1 ต าแหน่ง ณ บริเวณกึ่งกลางแผ่น 

อุณหภูมผิิวด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหน่ง คือ ด้านบน กึ่งกลาง และด้านล่างของแผ่น ซึ่งอุณหภูมิท่ีใช้ใน

การค านวณคอือุณหภูมิเฉลี่ยของทุกต าแหนง่ วัดอุณหภูมิของถังพักน้ า 1 และถังพักน้ า 2 ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ย โดยใช้

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ในการวัดอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะถูกอ่านค่าจาก มัลติมิเตอร์ รุ่น BLU YH-

3806 และท าการบันทึกอุณหภูมทุิก ๆ 15 นาที โดยใชเ้ครื่องบันทึกข้อมูล (data logger) รุ่น TM-947USB 

 7. น าผลท่ีได้จากการทดสอบไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ท าการศกึษาถึงอุณหภูมิของน้ าที่มผีลตอ่การผลิตกระแสไฟฟา้ อุณหภูมใิต้แผง และ

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบท่ีมีการติดตั้งและไม่ได้ติดตั้งชุดระบายความ

ร้อนด้วยน้ า โดยใชส้มการการค านวณดังตอ่ไปน้ี 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Tonui J.K., Tripanagnostopoulos Y., 2007) ดังสมการท่ี 1 

 
          

P
=s

A×G
η                                                            (1) 

โดยท่ี s คือ ประสิทธิภาพการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์,  A คือ พื้นท่ีรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2
), 

G คือ ความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทติย์ (W/m
2)   

ท้ังนีก้ าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์สามารถแสดงได้ดังสมการท่ี 2  

P = V×I                                                                (2) 

โดยท่ี P คือ ก าลังไฟฟา้ที่ผลิตได้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (W), V คือ แรงดันไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ และ I 

คือ กระแสไฟฟา้แผงเซลลแ์สงอาทติย์  

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากจะมีความสัมพันธ์โดยตรงความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ดัง

สมการ 1 แลว้ ยังมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมใิตแ้ผงซึ่งแสดงได้ดังสมการ 3 [15] 

    pv stcref ref c
η = η 1-β (T -T ) 

       (3) 

โดยท่ี ηpv คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, ηref  คือ ประสิทธิภาพอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 5.5%, β ref  คือ 

อัตราส่วนระหว่างแฟคเตอร์แก้ค่าของอุณหภูมิและค่าสัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิในการผลิตกระแสไฟฟ้า , Tc  คือ

อุณหภูมขิองแผงเซลล์แสงอาทติย์ และ Tstc คือ อุณหภูมกิารทดสอบมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทติย์  

การค านวณหาภาระการท าความเย็นของน้ าเย็นท่ีใชใ้นระบบ สามารถแสดงได้ดงัสมการท่ี 4 

     P
Q = mC ΔT                                                   (4) 

โดยท่ี Q คือภาระการท าความเย็นของน้ าท่ีใช้ระบายความร้อน (W), ṁ คืออัตราการไหลของน้ า (kg/s), CP คือ

ความจุความร้อนของน้ า (J/kg-ºC) และ ΔT คือ ผลตา่งของอุณหภูมิน้ าท่ีต้องการท าความเย็น (ºC) 

การค านวณหาค่าพลังงานทางไฟฟา้ของน้ าที่ใชร้ะบายความร้อน แสดงดังสมการท่ี 5 

cooling water

Q
P

COP
=                                                  (5) 

โดยท่ี Pcooling water คือค่าพลังงานไฟฟ้าของการใช้น้ าระบายความร้อน (W), COP คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของ

การท าความเย็น  
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วิจารณ์และสรุปผล  

จากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีถูกติดตั้งชุดระบายความร้อน และไม่ได้ติดตั้งการระบายความร้อน

กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยท่ี Case A คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีไม่ได้ติดตั้งการระบายความร้อน,                 

Case B คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีน้ าอุณหภูมิ 2.5 - 7.5 °C,        

Case C คือ ชุดการทดสอบเซลล์แสงอาทติย์ท่ีติดตัง้การระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีน้ าอุณหภูมิ 22 - 25 °C และ Case 

D คือ ชุดการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทติย์ท่ีมกีารผลิตน้ าร้อน สามารถแสดงผลการทดสอบดังตอ่ไปน้ี 

ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการทดสอบกับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และความเข้ม

ของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ตลอดท้ังวันการทดสอบมีค่าเท่ากับ 260  วัตต์ต่อตาราง

เมตร พบว่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นกับค่าของความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ 

ประสิทธิภาพมคี่าเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องในช่วงเวลาเชา้ และมีคา่สูงสุดเมื่อมีค่าความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์มี

ค่าสูงสุด จากนั้นประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง เมื่อความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ ามีค่ามากกว่าแผงเซลล์

แสงอาทติย์ท่ีไม่ได้ตดิตัง้การระบายความร้อน และผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ของ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 9.60%, 10.13%, 10.07% และ 9.23% ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบ

สามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบท่ีมีการระบายความร้อนด้วยน้ าของ Case B และ C มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าไม่มีชุด

การระบายด้วยน้ าเท่ากับ 5.4% และ 4.9% ตามล าดับ โดยท่ี Case B มีค่าท่ีสูงสุด และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ า

ในการระบายความเย็นเพิ่มขึ้น 

 
ภาพที ่4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

และความเข้มของแสงอาทิตย ์
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ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ์อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดย

ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทติย์ในการทดสอบมคี่าเท่ากับ 260  วัตต์ต่อตารางเมตร และระบบท่ีมีการระบายความร้อน

ด้วยน้ า ซึ่งใชน้้ าเย็นท่ีมีคา่อยู่ในช่วงระหว่าง 22-25°C จากข้อมูลพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการระบายความร้อน

ด้วยน้ ามคี่าอุณหภูมสิูงสุดเท่ากับ 46 °C ท่ีมีคา่ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 16% และในสว่นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี

ไมม่กีารระบายความร้อนมคี่าอุณหภูมสิูงสุดเท่ากับ 59 °C ท่ีมีคา่ประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 15% 

 

ภาพที ่5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอณุหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตยก์ับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 ภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างระบบท่ีมีการระบายความ

ร้อนด้วยน้ าจากการทดสอบ และสมการประสิทธิภาพท่ีถูกค านวณจากสมการ (3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่ีอุณหภูมิแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเท่ากัน ประสิทธิภาพในการทดสอบมีค่าสูงกว่าค่าท่ีได้จากสมการ 4.39% เนื่องจากค่าความร้อน

จากใตแ้ผงมีค่าคงที่เมื่อแผงเซลล์แสงอาทติย์ถูกระบายความร้อนดว้ยน้ ามีค่าคงท่ี แตใ่นการทดสอบประสิทธิภาพของ

เซลล์แสงอาทติย์ขึ้นกับคา่ความเขม้ของแสงอาทติย์จึงท าให้คา่ที่ได้แตกตา่งกัน 
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์ระหว่างการทดสอบและสมการทางทฤษฎี 

ภาพท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการทดสอบกับก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และความเข้ม

ของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ตลอดท้ังวันการทดสอบมีค่าเท่ากับ 260  วัตต์ต่อตาราง

เมตร พบว่า ก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะขึ้นกับค่าของความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ 

ก าลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเช้า และมีค่าสูงสุดเมื่อมีค่าความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์มี

ค่าสูงสุด จากนั้นค่าก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง เมื่อความเข้มแสงของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 

นอกจากนี้ ค่าก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งการระบายความร้อนด้วยน้ ามีค่ามากกว่าแผงเซลล์

แสงอาทติย์ท่ีไม่ได้ตดิตัง้การระบายความร้อน และผลการทดลองพบวา่ ค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ของ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 19 วัตต์, 27 วัตต์, 20 วัตต์ และ 16 วัตต์ ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบ

สามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบท่ีมีการระบายความร้อนด้วยน้ าของ Case B และ C มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงกว่าไม่มีชุดการ

ระบายด้วยน้ าเท่ากับ 39% และ 6% ตามล าดับ โดยท่ี Case B มีค่าท่ีสูงสุด และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ าในการ

ระบายความเย็นเพิ่มขึ้น 
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ภาพที ่7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับก าลังไฟฟ้าและความเข้มของแสงอาทิตย ์

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์การผลิตกระแสไฟฟา้ 

ชุดการทดสอบ 
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อ 8 ชั่วโมง 

(Wh/8hr) 

พลังงานทีเ่พิ่มขึ้นเทียบ

กับแผงทีไ่ม่มีการระบาย

ความร้อน 

 (Wh/8hr) 

พลังงานไฟฟา้ 

ที่ต้องใชเ้พิ่ม 

(Wh/8hr) 

ไมม่กีารระบายความร้อน 

(Case A) 
153 - - 

ระบายความร้อนดว้ยน้ าน้ า

อุณหภูม ิ2.5 - 7.5 ๐C  

(Case B) 

212 59 856 

ระบายความร้อนดว้ยน้ าน้ า

อุณหภูม ิ22 - 25 ๐C  

(Case C) 

162 9 487 

ผลิตน้ ารอ้น (Case D) 126 -27 - 

* ก าหนดให้ COP เท่ากับ 3 

** ไม่น าผลของการใชพ้ลังงานในการปั๊มน้ ามาพิจารณาด้วย 
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จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เวลาการทดสอบ 8 ชั่วโมง พบว่าไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีชุดทดสอบ Case A, B, C, และ D มีค่าเท่ากับ 153 หน่วย, 212 หน่วย, 162 หน่วย และ 

126 หนว่ย ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ชุดทดสอบท่ีมีการระบายความร้อนด้วยน้ าของ Case 

B และ C มคี่าก าลังไฟฟา้สูงกว่าไม่มชีุดการระบายด้วยน้ าเท่ากับ 59 หน่วย และ 9 หน่วย ตามล าดับ โดยท่ี Case B มี

ค่าไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผงการระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีมีอุณหภูมิท่ีต่ า สามารถเพิ่มการผลิต

ไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ได้มากขึน้ 

สรุปผล 

 ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ การใช้ระบบระบายความร้อนร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สามารถช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และนอกจากนี้ยังสามารถลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีอีกด้วย 

จากการศกึษาสามารถสรุปได้ดังนี้พบวา่ 

1. เมื่อน าระบบท าน้ าเย็นมาใช้ส าหรับการระบายความร้อนแก่เซลล์แสงอาทิตย์พบว่า การใช้ระบบระบาย

ความร้อนร่วมกบัเซลล์แสงอาทติย์ไม่มคีุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 

2. เมื่อน าระบบผลิตน้ ารอ้นมาใชร่้วมกับเซลล์แสงอาทติย์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ลดลง  

3. การใช้น้ าท่ีอุณหภูมิ 22 – 25 ๐C ในการระบายความร้อนจะท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ดังนั้นการช่วยลดพลังงานในการท าน้ าเย็น น้ าควรจะมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีอุณหภูมิต่ า เช่น น้ าท่ีถูกกัก

เก็บใต้ดิน หรือน้ าท่ีถูกกักเก็บในโอ่งดินเผา  เพื่อท าให้การใช้ระบบระบายความร้อนร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์มีคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ 
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การส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะเพื่อศึกษาโครงสร้างใต้ผิวดิน บริเวณพื้นที่เสี่ยง

ภัยดินถล่มของโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Electrical Resistivity Survey to Study Subsurface Structure at Landslide Risk 

Area of the Nong Hoi Royal Project, Maerim District, Chiang Mai Province 

รณชัย แพทย์ไชโย1* และรติ วงศส์ถาน2  

Ronnachai Phatchaiyo1* and Rati Wongsathan2 

บทคัดย่อ 

 การส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะได้ด าเนินการในบริเวณพื้นท่ีโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อหาความลึกและรูปร่างลักษณะโครงสร้างผิวดนิในบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม 

แบบจ าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะบริเวณตอนล่างของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มท่ีระยะทางระหว่าง 8 ถึง 128 

เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 126 โอห์ม-เมตร และจะลดลงเร่ือยๆตามความลึกจนถึงชั้นท่ีสอง 

32.4 โอหม์-เมตร ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดินชั้นบน มีความหนา 8 เมตร ชั้นท่ีสองถูกแปลความหมายว่า

เป็นชั้นทรายอิ่มตัวมีความหนา 8 ถึง 21 เมตร แบบจ าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะบริเวณตอนบนของพื้นท่ี

เสี่ยงภัยดินถล่มท่ีระยะทางระหว่าง 128 ถึง 210 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 125 โอห์ม-เมตร 

และจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆตามความลึกจนถึงชั้นท่ีสอง 1,183 โอห์ม-เมตร ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดินชั้นบนมี

ความหนา 2 ถึง 10 เมตร ชั้นท่ีสองถูกแปลความหมายว่าเป็นชั้นหินใต้ดินมีความหนา 10 ถึง 30 เมตร ในการศึกษานี้

แสดงให้เห็นว่าการส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะและรอยต่อได้อย่างถูกต้อง 

โดยขึ้นกับความละเอียดและความเชื่อถอืได้ของผลการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: การส ารวจด้านความต้านทานไฟฟา้จ าเพาะ  ดินถล่ม แบบไดโพล-ไดโพล 
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Abstract  

 Electrical resistivity survey was carried out at the Nong Hoi Royal Project, Maerim District, Chiang Mai 

Province.  The objective of this method was used to determine the depth and geometry of the subsurface 

structure in a landslide risk area. The resistivity model showed the result from the lower side of the landslide 

area, a distance of 18 to 128 meters. The resistivity gradually decreased from the upper layer to the second 

layer, with a resistivity from 126 to 32 ohm-meter. The upper layer was interpreted as topsoil that has a 

thickness of 8 meters. The second layer was interpreted as saturated sand that has a thickness between 8 and 

21 meters. The resistivity model showed the result from the upper side of the landslide area, a distance of 128 

to 210 meters. The resistivity gradually increased from the upper layer to the second layer, with a resistivity 

from 125 to 1,183 ohm-meter.  The upper layer was interpreted as topsoil that has a thickness of 2 to 10 

meters. The second layer was interpreted as basement that has a thickness between 10 and 30 meters. In this 

study, the results showed that the resistivity and boundary are reliable and accurate. Both high resolution and 

reliability of results are important factors. 

Keywords: Electrical resistivity survey, landslide and dipole-dipole array  

บทน า 

โดยลักษณะการวิจัยนี ้เกี ่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้มจึงได้น าการสร้างแบบค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มเพื่อประเมินลักษณะ

โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีเสี่ยงแผ่นดินถล่มและมีการศึกษาติดตาม (Monitoring) โดยใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนตัดสนิใจในการการเฝ้าระวังพื้นท่ีเสี่ยงภัย การกันเขตชุมชนออกจากพื้นท่ีเสี่ยงและการให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการเฝ้าระวังพื้นท่ีเสี่ยงภัย วิธีการส ารวจด้าน

ความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะนี้มีความน่าเชื่อถอืสูง รวดเร็ว แปลผลง่าย ประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ ในอดีต

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปีท่ัวทุกภาคของประเทศไทยอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้าน

ภูมิศาสตร์ท่ีประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นคาบสมุทรท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมและพายุพาดผ่านตลอดท้ังปี 

การเกิดอุทกภัยแตล่ะครัง้ได้สร้างความเสียหายเดอืดร้อนต่อชวีติและทรัพย์สนิของประชาชนเป็นจ านวนมากท้ังในด้าน

สังคมและเศรษฐกิจผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ต้องไร้ท่ีอยู่อาศัยบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรถูกท าลาย โดยพื้นท่ี

เสี่ยงภัยดังกล่าวในประเทศไทยมีท้ังสิ้น 51 จังหวัดกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยส่วนในพื้นท่ี 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบนท้ังเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดิน

ถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100-300 มิลลิเมตรและหน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและพื้นท่ีมีความลาดเอียง

มากกว่า 30 องศา ลักษณะหินบริเวณท่ีมีการเกิดดินโคลนถล่มมีโครงสร้างเป็นหินตะกอนได้แก่ หินประเภท 

Conglomerate หรือหิน Shale มีประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ ดินเหนียวและไมกามีโครงสร้างท่ีแตกหักง่ายมีความเชื่อม

แนน่ของหินต่ าซึ่งมโีอกาสการเกิดโคลนถลม่อันเนื่องจากฝนตกอย่างหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลาตลอดท้ังวัน ดังนั้น

เพื่อลดความรุนแรงและหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากภัยดินถล่มจึงได้มีแนวทางป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากการเกิดดนิถล่มโดยขอ้มูลจากการส ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีมีความเสีย่งท่ีจะเกดิมาชว่ยจัดการ

กับพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้คือเพื่อสร้างสร้างแบบจ าลองค่าความต้านทานไฟฟ้า
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จ าเพาะของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มและเพื่อศึกษาหาความหนาและความลึกของโครงสร้างใต้ผิวดินพื้นท่ีเสี่ยงภัย

ดินโคลนถล่มในระดับตืน้  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปใจความส าคัญถึงการท านายโอกาสการเกิดโคลนถล่ม การ

ลดความรุนแรงและหลกีเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากภัยดินถล่ม จึงได้มีแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากการเกิดดินถล่มอาศัยข้อมูลจากการส ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Colin, 2001) ลักษณะของ

พื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มด้วยการสร้างแบบจ าลองแสดงค่าความลาดเอียงและลักษณะทางธรณีวิทยาของแต่ละชั้นด้วย

วธีิการส ารวจความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะ (Crawford และ Bryson, 2018)  งานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาอิทธิพลของ

พื้นท่ีทางธรณีวิทยาและลักษณะทางสัณฐานวิทยาตอ่การเกิดแผ่นดนิถล่มโดยใชว้ธีิธรณีเทคนิคและธรณีฟิสิกส์เพื่อหา

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ น ามาใช้ในการป้อนข้อมูลส าหรับท านายการเกิดแผ่นดินถล่มได้ (Dobrescu et al. 2011) การ

ส ารวจทางธรณีฟิสิกส์และธรณีเทคนิคได้ด าเนินการในพื้นท่ีแคเมอรูนด้านตะวันตก หลังจากเกิดแผ่นดินถล่มเพื่อท า

ความเข้าใจกระบวนการและกลไกในการเกิดแผ่นดนิถล่มและเพื่อประเมินเสถียรภาพของความลาดชันโดยการส ารวจ

ความตา้นทานไฟฟา้จากการศึกษานัน้แสดงให้เห็นว่าการส ารวจทางธรณีวิทยาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับการ

ระบุลักษณะแผ่นดินถล่ม (Epada et al. 2012) การส ารวจความต้านทานไฟฟ้าได้ตรวจสอบโครงสร้างของพื้นท่ีเสี่ยง

ภัยดินถล่มซึ่งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ าในการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ตุรกี การส ารวจความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2D ในบริเวณท่ีท าการศึกษาได้ด าเนินการตามรูปแบบ 22 แนวทางการ

ส ารวจและการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ IP ได้ด าเนินการตามรูปแบบ 11 แนวทางการส ารวจ (Gelisli  และ Ersoy,  

2017) การศึกษาทางธรณีฟิสกิส์ท่ีด าเนนิการในสว่นสุดท้ายในภาคใตข้องเมอืง Koyulhisar จากการศึกษาแสดงผลทาง

ธรณีฟิสกิส์ได้ดีและสามารถน ามาแปลความหมายหาระยะความลึกประมาณ 20 เมตรจะมีชั้นความเร็วคลื่นของคลื่น

ไหวสะเทือนมีค่าเท่ากับ 0.30, 1.00 และ 2.00 กิโลเมตรต่อวินาทีความหนาของสองชั้นแรกจากบนลงล่างจะอยู่ท่ี

ประมาณ 3 และ 6.5 เมตรและชัน้สุดท้ายท่ีมีความเร็วคลื่นมากกวา่ 2.0 กิโลเมตรต่อวินาทีถูกแปลความหมายว่าเป็น

พื้นหิน (ÖZEL et al. 2018) 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วธีิการส ารวจความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะท าได้โดยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงลงสู่ใต้พื้นดิน ขั้วไฟฟ้า 4 ขั้วถูก

ใชใ้นการท างาน ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วถูกใช้เป็นขั้วในการส่งกระแสไฟฟ้า อีก 2 ขั้วถูกใช้ในการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ใน

การส ารวจความต้านทานไฟฟา้จ าเพาะนี้เพื่อให้ได้สภาพใตผ้ิวดินท่ีต้องการ การเลอืกรูปแบบการจัดวางขั้วอิเล็กโตรด

ในการส ารวจขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน สภาพภูมิประเทศในการส ารวจ  ความลึกความละเอียดท่ีต้องการ 

ระยะเวลาการส ารวจและงบประมาณในการส ารวจ เคร่ืองมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะใช้เคร่ือง ABEM 

Terrameter SAS 300B การจัดวางขั้วอิเล็กโตรดใช้วิธีแบบไดโพล-ไดโพลดังรูปท่ี 1 วางแนวการส ารวจจากด้านล่าง

ของพื้นท่ีศึกษาไปตามแนวเขาด้านบน ความยาวของแนวการส ารวจ 240 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1 ตาราง

กิโลเมตร ขั้วอเิล็กโตรดท้ัง 4 ขั้ว อยู่ในแนวเส้นตรง การจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล ซึ่งขั้วกระแสไฟฟา้ไมม่กีารย้าย 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการวางอเิล็กโตรดแบบไดโพล-ไดโพล 

 

โดยท่ี C1 และ C2 คือขั้วอิเล็กโตรดท่ีปล่อยกระแสไฟฟา้ขั้วท่ี 1 และ 2  

 P1 และ P2 คือขั้วอิเล็กโตรดท่ีต้องการวัดศักย์ไฟฟา้ขั้วท่ี 1 และ 2  

 a คือระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด   

 n คือ จ านวนเท่าของระยะห่างของขัว้อิเล็กโตรด (a) โดยท่ี n=1, 2, 3 , …   

แต่จะย้ายเฉพาะขั้วศักย์ไฟฟ้าโดยเร่ิมต้นท่ีระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (a) เท่ากับ 3 เมตร การย้ายขั้วศักย์ไฟฟ้า 

ยา้ยตาม จ านวนเท่าของระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (n) โดยท่ี n=1, 2, 3 , …9 ย้ายขั้วศักย์ไฟฟ้าไปตามความยาวของ

แนวการส ารวจจนไปอยู่ท่ีต าแหนง่ปลายสุดแนวการส ารวจ จากนั้นย้ายขั้วกระแสไฟฟ้าเลื่อนต าแหน่งไปตามแนวการ

ส ารวจเท่ากับ a และยา้ยขั้วศักย์ไฟฟา้ยา้ยตามจ านวนเท่าของระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด (n) ไปเร่ือยๆ จนสุดแนวการ

ส ารวจเหมือนรอบแรก ท าการเก็บข้อมูลเช่นนี้ไปเร่ือยๆจนกระท่ังขั้วกระแสไฟฟ้าและขั้วศักย์ไฟฟ้าไปอยู่ท่ีต าแหน่ง

ปลายสุดของแนวการส ารวจที่ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรดเท่ากับ a เชน่เดียวกันกับการเก็บขอ้มูลคร้ังแรกที่ต้นทางของ

แนวการส ารวจ 

เครื่องมือการส ารวจที่ส าคัญประกอบด้วยดังนี้  

 เครื่องวัดค่าความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะ (Resistivity meter)  

 เครื่องก าเนดิกระแสไฟฟา้ ในกรณีน้ีเป็นการท่ีท าการส ารวจในระดับตืน้จึงเลอืกใช้แบตเตอร่ี 

 แท่งโลหะปลายแหลมส าหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า (แท่งอิเล็กโตรด)  

ยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร จ านวนอย่างนอ้ย 4 แทง่ 

 สายไฟมว้นเก็บความยาวม้วนละ 300 เมตร จ านวน 4 ม้วน 

 ค้อนส าหรับตอกปักแท่งอิเล็กโตรด 

สาเหตุท่ีเลอืกใช้รูปแบบการวางอเิล็กโตรดแบบไดโพล-ไดโพล เพราะสามารถวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรณีวิทยาในแนวราบได้ด ีอัตราส่วนของสัญญาณตอ่สิ่งรบกวน (S/N) ต่ ามากกว่าแบบอื่นๆและความลึกท่ีได้จากการ

ส ารวจประมาณ 0.22L เมื่อ L คือความยาวมากท่ีสุดของระยะห่างระหว่างอิเล็กโตรดในกรณีท่ีค่า n มีค่ามากกว่า 4 

โดยมีระยะห่างของ R1, R2, R3 และ R4 ตามล าดับ สามารถน ามาค านวณหาค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าปรากฏได้

จากสมการท่ี (1) (เพยีงตา สาตรักษ.์ 2550) 
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โดยท่ี   คือ ค่าของสภาพความตา้นทานไฟฟา้ หนว่ยโอหม์-เมตร 

  ΔV คือ ค่าความตา่งศักยไ์ฟฟา้ หนว่ยโวลต์ 

  I คือ ค่ากระแสไฟฟ้า หนว่ยแอมแปร์ 

  R1 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ C2 

  R2 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C2 และ P1 

  R3 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ P2 

  R4 คือ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด P1 และ P2 

 

การจัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อการวัดค่าตามแนวดิ่ง ขั้วกระแสไฟฟ้าวางแยกออกจากขั้วศักย์ไฟฟ้า ถ้าระยะห่าง a ของ

ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด C1 และ C2 และ ระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด P1 และ P2 เท่ากันและระยะระหว่างจุด

กึ่งกลางของขัว้ไฟฟ้าแตล่ะคู่เท่ากับ a (n+1) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ a  จากสมการ การวางอิเล็กโตรดแบบ

ไดโพล-ไดโพล จากภาพท่ี 1 แทนค่าระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรด จะได้ R1 = R4 = a (n+1); R2 = na; R3 = a (n+2) ลง

ในสมการท่ี (1) จะได้คา่สภาพความตา้นทานไฟฟา้ปรากฏดังสมการท่ี (2) และ (3) (              ษ์, 2550) 
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ดังนัน้ค่าคงท่ีของระยะห่างในการวางขั้วอิเล็กโตรด (k) แบบไดโพล-ไดโพล ดังสมการท่ี (4) (เพยีงตา สาตรักษ,์ 2550) 

 

         2n1nank       (4) 

 

ในการเก็บข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามน าข้อมูลมาแปลความหมายโดยใช้โปรแกรม Res2dinv ในการ

ประมวลผลและการวิเคราะห์ซึ่งโปรแกรมนี้มีวิธีการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถประมวลผลได้ผลออกมาได้

อย่างรวดเร็วสามารถน าไปดูสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดนิของพื้นท่ีเสี่ยงแผ่นดนิถล่มได้อยา่งถูกตอ้งแม่นย า 

ผลการศึกษา 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามน ามาปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการศึกษาได้ผลการศึกษาออกมาดังต่อไปนี้  

การส ารวจด้านความต้านทานไฟฟา้จ าเพาะ ผลการแปลความหมายได้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะซึ่งบ่งบอกชนิด

ของช้ันดิน หิน และความลึกซึ่งแสดงให้เห็นอยู่ในรูป Profile ดังภาพท่ี 2 จากรูปมกีารค านวณวนลูบ 5 คร้ังได้ค่าความ

คลาดเคลื่อน 6.6 เปอร์เซ็นต์ จากเกณฑ์การยอมรับอยู่ท่ีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงข้อมูลภาพตัดขวางของสภาพ

ธรณีวิทยาค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะอยู่ในช่วง 16.4-1,183 โอห์ม-เมตร ความลึกมากท่ีสุด 35.8 เมตร  
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ความยาวตลอดแนวการส ารวจอยู่ท่ี 240 เมตร จากภาพท่ี 3 แสดงข้อมูลภาพตัดขวางของสภาพธรณีวิทยาบริเวณ

พื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มในลักษณะลาดเอียงตามสภาพทางภูมิประเทศ จากตอนล่างของแนวการส ารวจจุดต่ าสุดอยู่ท่ี

ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,185 เมตร  ลาดยาวไปถึงตอนบนของพื้นท่ีศึกษาความสูงท่ีระดับความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,238 เมตร ดังนั้นจากจุดต่ าสุดถึงจุดสูงสุดจึงมคีวามสูงท่ีแตกต่างกัน 53 เมตร ความลาดชันของพื้นท่ี

อยู่ท่ีราว 22-62 องศา โดยจากรูปจะเห็นได้ว่าประมาณคร่ึงตอนล่างของพื้นท่ีศึกษาจะมีความลาดเอียงน้อยกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับคร่ึงตอนบนของพื้นท่ีศึกษาและมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะอยู่ในช่วง 16.4-125 โอห์ม-เมตร ชั้น

บนความหนาระหวา่ง 2-12 เมตรนา่จะเป็นดนิช้ันบน ส่วนช้ันล่างความหนามากกว่า 5 เมตร น่าจะเป็นชั้นทรายอิ่มตัว

ค่าความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะจึงไม่สูงมากนักระหวา่ง 16.4-63.7 โอหม์-เมตร ในส่วนคร่ึงตอนบนของพื้นท่ีศึกษาจะ

มีความลาดเอียงมากกว่าคร่ึงตอนล่างของพื้นท่ีศึกษาโดยมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะอยู่ในช่วง 125-1,183 

โอหม์-เมตร ชัน้บนความหนาระหวา่ง 2-10 เมตรนา่จะเป็นดนิช้ันบนแต่ในช่วงระยะต าแหนง่ราว 160 เมตร น่าจะมีหิน

โผล่ขึ้นมาในบริเวณผิวดนิจึงท าให้คา่ความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะสูงมากกว่าปกติโดยรอบ ส่วนชัน้ลา่งน่าจะเป็นชั้นหิน

ค่าความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะระหว่าง 486-1,183 โอหม์-เมตร ความหนามากกว่า 40 เมตร 

 

ภาพที่ 2  แผนที่แสดงภาพตัดขวางของสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดนิจากการส ารวจวัดค่าความตา้นทานไฟฟา้จ าเพาะ 
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงลักษณะลาดเอยีงตามสภาพภูมปิระเทศของสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดนิ 

วิจารณ์และสรุปผล 

แบบจ าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะบริเวณตอนล่างของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มท่ีระยะทางระหว่าง  

8 ถึง 128 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ี 126 โอห์ม-เมตร และจะลดลงเร่ือย ๆ ตามความลึกท่ี 

32.4 โอหม์-เมตร จนถึงช้ันท่ีสอง ชั้นบนสุดถูกแปลความหมายว่าเป็นดนิช้ันบน มคีวามหนา 8 เมตร ชั้นท่ีสองถูกแปล

ความหมายว่าเป็นชั้นทรายอิ่มตัวมีความหนา 8 ถึง 21 เมตร แบบจ าลองค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะบริเวณ

ตอนบนของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มท่ีระยะทางระหว่าง 128 ถึง 210 เมตร ชั้นบนสุดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ี 

125 โอห์ม-เมตร และจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตามความลึกท่ี 1,183 โอห์ม-เมตร จนถึงชั้นท่ีสอง ชั้นบนสุดถูกแปล

ความหมายว่าเป็นดนิช้ันบน มคีวามหนา 2 ถึง 10 เมตร ในช้ันท่ีสองถูกแปลความหมายว่าเป็นชั้นหินใต้ดินมีความหนา 

10 ถึง 30 เมตร ในการศึกษานีถู้กแสดงให้เห็นว่าการส ารวจด้านความต้านทานไฟฟา้จ าเพาะให้แผนท่ีท่ีแสดงค่าความ

ต้านทานไฟฟา้จ าเพาะและรอยตอ่ของแตล่ะชัน้ท้ังความละเอยีดและความเช่ือถือได้ของผลการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ 

การส ารวจด้านความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาชั้นหินในระดับตื้นหรือความ  

ไม่ต่อเนื่องของชั้นหินตามแนวดิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้ยังมี

ข้อจ ากัดดังนี้ 

 1. การแปลความหมายเพื่อบ่งช้ีถึงชนดิของช้ันดินจากค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ เป็นไปได้หลายชนิดท า

ให้ยังมีความคลุมเครือซึ่งหากยังไม่มีข้อมูลธรณีฟิสิกส์ด้านอื่น ๆ และข้อมูลธรณีวิทยาเป็นตัวควบคุมในการก าหนด

ความเป็นไปได้ของผลการแปลความหมายในลักษณะต่าง ๆ 

 2. การแปลความหมายใช้ได้เฉพาะกับโครงสร้างอย่างง่ายแต่หากโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนมาก ๆ อาจ 

ไมส่ามารถแปลความหมายได้ถูกต้องแมน่ย าจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรมกีารส ารวจธรณีฟิสกิส์ดา้นอื่น ๆ ประกอบด้วย 
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 3. ภูมปิระเทศและผลจากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าท่ีระดับใกล้พื้นผิว อาจเป็นตัวปิดกั้นการ

แปลความหมายการเปลี่ยนแปลงค่าในชัน้ท่ีลกึลงไป 

4. ความลึกของการส ารวจถูกก าหนดขอบเขตด้วยก าลังสูงสุดของกระแสไฟฟ้าท่ีจะสามารถทะลุลงสู่ใต้

พื้นดินและเป็นงานท่ียากในการวางแนวส ารวจที่มีระยะไกล 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ด้วยความอนุเคราะห์จากภาคธรณีวิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ท่ีให้ยืมเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล และขอขอบพระคุณ รศ. ดร. พษิณุ วงศพ์รชัยท่ี

ปรึกษา ท่ีได้ให้ความช่วยเหลอื ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

จนการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
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ผลของระยะเวลาการลวกต่อคุณลักษณะของเมล็ดประหลังจากอบ 

Effect of Blanching Time on Characteristics of Dried Pra Seed 

วันดี แก้วสุวรรณ1* และอุษา นุย้จันทร์2 

Wandee Kaewsuwan1* and Usa Nuichan 2 

บทคัดย่อ 
 

ประ (Elateriospermum tapos Blume, 1857) เป็นผลผลิตในท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศไทย 

เมล็ดประเป็นแหล่ง Omega-3 เมล็ดดบิมีปริมาณไซยาไนด์สูง (192.80 มก./กก.) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลของเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบด้านปริมาณไซยาไนด์คงเหลือในระดับท่ีมี

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้แผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05  

ลวกเมล็ดประที่อุณหภูม ิ90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3, 5 และ 10 นาที น าเปลือกหุ้มเมล็ดชั้นในออก อบเมล็ดประท่ี

อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที  พบว่าปริมาณไซยาไนด์คงเหลือในเมล็ดประ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ (p <0.05) โดยการลวก 10 นาที แล้วอบมีปริมาณไซยาไนด์คงเหลือน้อยท่ีสุด 4.89 mg/kg  ค่าเปอร์

ออกไซด์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p> 0.05)  ความชื้นของเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05)  

โดยเมล็ดท่ีลวก 10 นาท ีมีความชืน้น้อยท่ีสุด 3.04 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดท่ีลวก 3 นาที มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงท่ีสุด

คือ 15.21 และ 50.53 เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเมล็ดประ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

(p <0.05) เมล็ดประที่ลวก 10 นาที ได้คะแนนยอมรับสูงสุดจากผู้บริโภค ในด้านสี มีค่าเท่ากับ 7.40, 7.40 และ 7.40 

ตามล าดับ การลวกท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนาน 3 ถึง 10 นาที จะลดปริมาณไซยาไนด์ในผลิตภัณฑ์เมล็ด

ประอบให้เหลือน้อยกว่า 10 mg/kg  ซึ่งปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  การเพิ่มเวลาในการลวกมีสัดส่วนโดยตรงกับการ

สูญเสียโปรตนีและไขมัน อันเนื่องมาจากผลของการลวกตอ่สารอาหารท่ีละลายได้ 

ค าส าคัญ: เมล็ดประ  ประ  การลวก  การอบ 

Abstract 

Pra (Elateriospermum tapos Blume) are the local product that generally in Nakhon Si Thammarat 

province, Thailand. The seeds provide Omega-3. However, the raw seeds usually contain a high level of 

cyanide (192.80 mg/kg). This study was aimed to investigate the effect of blanching time on product 

characteristics, the residue of cyanide is safe level to consumers.  A complete randomized design was used for 

the experiment. The data generated were analysed by using Analysis of Variance (ANOVA) at 95% confidence 

level. Blanching were employed at the temperature of 90°C for 3, 5 and 10 minutes, then the seed coats were 

                                                 
1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
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removed and the seeds were dried at 180°C for 30 minutes. It was found that the amount of cyanide remaining 

in Pra seeds were significantly difference (p≤0.05). In blanching for 10 minutes and dried, cyanide content was 

lowest at 4.89 mg/kg. Peroxide Value was not significantly difference (p> 0.05). The moisture content of the 

seeds were significantly different (p>0.05). At 10 minutes blanching, the lowest moisture content was 3.04%. 

The results of sensory evaluation of Pra seeds were significantly difference (p≤0.05). The highest scores were 

obtained from the consumers. The color of seeds were 7.40, 7.40 and 7.40, respectively. The highest protein 

and fat content were 15.21 and 50.53 percent. The blanching at 90°C for 3 to 10 minutes reduced the amount 

of cyanide in the dried seed product to less than 10 mg/kg., which was safe for consumers. However, the 

increase in blanching time is directly proportional to protein and fat loss due to the blanching effect on soluble 

nutrients. 

Keywords: Pra Seed, Elateriospermum tapos Blume, Blanching, Hot-Air Drying  

บทน า  

ประ (Elater iospermum tapos Blume, 1857)  พืชวงศ์ Euphorbiaceace เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตาม

ธรรมชาติในเขตป่าดงดิบ หรือตามภูเขาท่ีมีความชื้นสูง เป็นพืชท้องถิ่นภาคใต้  ใบอ่อนสีชมพู ใบแก่สีเหลืองอมเขียว

หรือสีน้ าตาล เป็นไม้ผลัดใบตลอดปี มีผลคล้ายลูกยางพารา  รูปยาวรี ขนาดประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร มีเนื้อสีขาว  

ส าหรับในภาคใตจ้ะพบมากตามแนวเขตเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาหลวง ครอบคลุมพื้นท่ี จังหวัดพัทลุง ตรัง และ

นครศรีธรรมราช มีล าต้นสูงประมาณ 20-40 เมตร มีพูพอนสูง 2 - 10 เมตร สวยงามเมือแตกใบอ่อน เพราะจะมีสี

ชมพูแดง  ผลประมีเปลอืกหุม้ ลักษณะเป็นพู มี 3 พูๆละ 1 เมล็ด  รูปร่างเมล็ดเป้นแบบรี ๆ ผลอ่อนเป็นสีเขียว แต่เมื่อ

ผลแก่จะเป็นสีด าปนน้ าตาล โดยมีเปลือกแข็งผิวมันหุ้ม และเมือแกะเปลือกแข็งออกจะมีเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat) 

ขณะท่ีเนื้อด้านในจะเป็นสีขาวนวล เมล็ดประเป็นท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุดคือภาคใต้และประยังมีการกระจายตัวการ

บริโภคไปยังภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคกลาง  โดยเบื้องต้นพบว่ากรรมวิธีการเตรียมประส าหรับการบริโภคมีความ

เฉพาะไปในแต่ละท้องถิ่น ตัวอยา่งเช่น การต้ม  การดอง  และการทอด  เป็นต้น ดังนัน้การศึกษาระยะเวลาในการลวก

เมล็ดประที่เหมาะสม ก็จะเป็นปัจจัยทีจะท าให้มกีารใช้ประโยชนจ์ากประมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ 

คุณสมบัตดิ้านเคมอีื่น ๆ  ทางกายภาพ  และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ 

ในเมล็ดประมีสาร Cyanogenic glycoside ซึ่งเป็นสารพิษ (poisonous) ก่อให้เกิดอาการเวียนหัว (Dizziness) 

แต่การคั่วหรือดองสามารถท าลายได้  และสามารถน าส่วนอื่นๆของประ เช่น เปลือก ใบ และก้านผลไม้ ซึ่งมีน้ ายาง  

สีขาวและเหนยีวท่ีใชส้ าหรับการรักษาเท้าแตกเนื่องจากมีกรดไฮโดร ไซยานิค  (Ling et al., 2006)  ฉัตรชัย งามเรียบ

สกุล และ หทัยชนก คมเมน (2552) พบวา่เมล็ดประสดเป็นแหล่งสารท่ีท าให้ผู้ท่ีรับประทานเข้าไปจะวิงเวยีนศรีษะ  

กรดไกลโคไซด์จะสลายให้ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีใช้ยับยั้งการห่วงโซ่การขนส่ง

อเิล็กตรอนในการหายใจของเซลล์ อมรรัตน์  พรหมบุญ  และคณะ 2550  ศึกษาระดับของไซยาไนด์ท่ีเป็นพิษ (lethal 

dose) ตอ่มนุษย ์ จากการตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์ด้วยวิธี Acid hydrolysis ในพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ พบว่า ในมัน

ส าปะหลังพบในปริมาณสูงมากในทุก ๆ ส่วนของพชื (240-1,040 ppm)  นอกจากนี้ยังพบในทุกส่วนของต้นสบู่ด าและ

พบมากท่ีสุดในใบ (484-530 ppm.) แต่ในหนอนไหมป่าอีร่ี พบปริมาณไซยาไนด์ในปริมาณท่ีไม่เป็นอันตราย (<10 

ppm) นอกจากนี้ยังตรวจหาปริมาณไซยาไนดใ์นไหมบ้าน ใบหมอ่น และพืชอื่น ๆ พบวา่มีปริมาณไมเ่ป็นอันตราย  
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การศึกษาพบว่าเมล็ดประเป็นแหล่งไขมันท่ีดี และสามารถน ามาสกัดน้ ามันเพื่อการบริโภค (edible oil) ได้  

เชน่เดียวกับถั่วเปลอืกแข็งชนดิอื่น ๆ เชน่แมคคาเดเมยี อัลมอนด์ และฮาเซลนัท  น้ ามันประมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

(nutritive seed oil) เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันจากประเป็น (essential fatty acids) ได้แก่ กรดลิโนเลอิก 

(linoleic acid) และ กรดแอลฟา-ลิโนเลนิก (α- linolenic acid)  (Yong and Salimon, 2006) อัญชัน ชุณหะหิรัณย ์

(2553) พบวา่เมล็ดประมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งโอเมก้า-3 และเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีส าคัญ ประมีโปรตีน

สูง (ร้อยละ) 16.10 และยังมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน (ร้อยละ) 25.36 และ 36.49 เมล็ดประนอกจากจะมีคุณค่าทาง

โภชนาการแล้วยังมีศักยภาพส าหรับใช้แหล่งอาหารทดแทนได้ดีเช่นกัน  แป้งเมล็ดประเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญ

โดยเฉพาะแหล่งโปรตีน และกรดไขมันท่ีจ าเป็น ดังนั้นระยะเวลาในการลวกเมล็ดประท่ีเหมาะสม  คุณสมบัติเมล็ด

ประอบ เช่นปริมาณไซยาไนด์ เปอร์ออกไซด์ อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก็จะเป็นปัจจัยทีจะท าให้มีการใช้

ประโยชนจ์ากประมากขึน้ เมล็ดประ จากต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิเคราะห์ปริมาณ

ไซยาไนด์ในเมล็ดประหลังลวก และการวิเคราะห์ปริมาณ คุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ  

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา  

วัสดุ อุปกรณ ์

1. เมล็ดประ ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 

2560 (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1  ขนาดและน้ าหนักเมล็ดประ 

ขนาด จ านวนน้ าหนัก g. จ านวนเมล็ด ช่วงน้ าหนัก g. น้ าหนักเฉลี่ย/เมล็ด g. 

เมล็ดประ 11004.23 223 5.40-6.50 5.76±0.41 

2. ตูอ้บความลมร้อน: WTB Binder รุ่น Binder, Inc., Germany 

3. เครื่องช่ัง: Balance Analitica, Model PA 214 ขนาด 210 กรัม ความละเอยีด 0.1 มลิลกิรัม 

4. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Solvent Extraction) : VELP  รุ่น SER 148  

5. เครื่องย่อยโปรตนี : Gerhardt Kjeldatherm KB 8 พร้อมชุดควบคุม Gerhardt TZ 

6. เครื่องวัดส ีHunterLab Colorimeter (ColorFlex) ค่าสี CIE color scales L* a* b*  

วิธีการศึกษา 

ใชว้ธีิการวิจัยเชงิปริมาณเพื่อศึกษาองค์ความรู้การแก้ปัญหาไซยาไนด์ในเมล็ดประ  คุณสมบัติเมล็ดประอบ 

ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า  ซึ่งมขีั้นตอนคอื 

1. การเตรียมเมล็ดประ  

2. ศกึษาการระยะเวลาในการลวก  ผ่านการลวกในเวลา 3, 5 และ 10 นาที   

3. วเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีและกายภาพ  

4. ทดสอบทางประสาทสัมผัส  โดยใชแ้บบทดสอบชมิส าหรับผู้บริโภค (9 - Points Hedonic  Scale)   
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เมล็ดประท่ีน ามาศึกษาได้จากป่าประ ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีขนาด

น้ าหนักท้ังเปลือกเท่ากับ 5.76±0.41กรัม  ศึกษาระยะเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ  อาทิ 

ปริมาณไซยาไนดค์งเหลอืในเมล็ดประ ค่าสี และค่าเปอร์ ออกไซด์ (PV) เป็นต้น มขีั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้   

1. การเตรยีมเมล็ดประ  

   น าเมล็ดประสดมาท าการคัดแยกเมล็ดเสียออกจากชุดทดลอง เมล็ดประเสียมีลักษณะต่าง ๆ คือเมล็ดลีบ 

เมล็ดงอก แมลงกัดแทะ และมีเชื้อรา เป็นต้น  นอกจากนี้จะคัดแยกเมล็ดประที่มขีนาดเล็กและใหญ่เกินไปออกจากชุด

ทดลอง  เมล็ดประที่ใชจ้ะมขีนาด ระหว่าง 5.40-6.50 กรัมตอ่เมล็ด   

2. ศึกษาการระยะเวลาในการลวก 

โดยการศกึษาจากผลการลวกเมล็ดประสดท่ี 90 องศาเซลเซียส  นาน 3, 5, และ 10 นาที  และน ามาอบ

ท่ี 180 เซลเซียส นาน 30 นาที  โดยมีขัน้ตอนการปฏบัิตกิารดังนี้   

2.1 ทุบบริเวณจมูกเมล็ดประให้เปลอืกหุม้เมล็ดแตกออก  

2.2 แกะเปลอืกหุม้เมล็ดออก 

2.3 ลวกเมล็ดประ (มีเยื่อหุ้มเมล็ด) ในน้ าอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3, 5 และ 10 นาที  ใน

หมอ้แสตนเลส บรรจุน้ า 5 ลิตรตอ่เมล็ดประลวกครัง้ละ 3 กิโลกรัม แล้วน ามาผ่านน้ าเย็นโดยการเปิดน้ าก๊อกไหลผ่าน

พร้อมท้ังแกะเยื่อหุม้เมล็ดออกไป 

2.4 น ามาสะเด็ดน้ า  

2.5 น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  ด้วยตู้อบลมร้อน ชนิด Hot Air Dryer  

(Philips HD9220) มโีถอบลมร้อนตะแกรงขนาด 8 x 3 นิ้ว คร้ังละ 450 กรัม 

3. วเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีและทางกายภาพ 

วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และทางกายภาพมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design; CRD) โดยน าเมล็ดประอบท่ีได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ดังนี้ ปริมาณไซยาไนด์  ตามวิธี 

Photometric method (Prove 100)  ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV.) ตามวิธี Titration method A.O.A.C. 2000 ปริมาณโปรตีน 

ตามวิธี AOAC, 2000  ปริมาณไขมัน  ตามวิธี A.O.A.C 920. การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (Ash) ตามวิธี AOAC, 2000 

การวเิคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหารรวม (Crude fiber) ตามวธีิ AOAC, 2000  

  การวิเคราะห์กายภาพ  น าเมล็ดประอบท่ีได้วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพคือ วัดค่าสี ด้วยระบบ 

ฮันเตอร์ (Hunter Colour System) โดยเครื่องวัดส ีHunter Colourimeter  

4. การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคตอ่เมล็ดประอบท่ีผลิตได้โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก

สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธีการดันแคน (Duncan’s 

Multiple Rang Test; DMRT) โดยทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดา้นสี กลิ่น และรส ของผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบท่ี

ได้ด้วยแบบทดสอบชิมส าหรับผู้บริโภคแบบสเกลความชอบ 9 คะแนน (9 – Points Hedonic Scale) จ านวนคร้ังละ  

10 คน ๆ ละ 3 ซ้ า  ท่ีผ่านฝึกฝนโดยใช้วิธีการฝึกฝนด้วยการทดสอบความแตกต่างรวมท้ังหมด (Overall Difference) 

แบบวธีิการเลอืกตัวอย่างคี่จากสามตัวอย่าง (Triangle Test) ด้วยผลิตภัณฑเ์มล็ดประอบชุดควบคุม (ไม่ผ่านการลวก) 
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ผลการศึกษา  

 ระยะเวลาในการลวกต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ 

10 นาที  และน ามาอบท่ี 180 เซลเซียส นาน 30 นาที สรุปผลการวิจัย องค์ประกอบทางเคมี (ตารางท่ี 2)  และ 

องคป์ระกอบทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางท่ี 3) ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ  

    จากการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) 

ผลิตภัณฑเ์มล็ดประอบแห้งผ่านการลวก 10 นาที มีปริมาณไซยาไนด์คงเหลือน้อยท่ีสุด เท่ากับ 4.89 mg/kg. San and 

Welzen (2004)  ได้กล่าวไว้การต้มจะท าให้ไซยาไนด์ลดลง  ตามท่ีฉัตรชัย  งามเรียบสกุล และ หทัยชนก คมเมน (2552) 

เนื่องจากไซยาไนดเ์ป็นสารไมท่นร้อน และหากคงเหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

เชน่เดียวกับหนอนไหมอี่รี ตรงกับท่ี อมรรัตน์  พรหมบุญ และคณะ (2550) ได้กลา่วไว้  และเมื่อน าเมล็ดประท่ีต้มแล้ว

มาอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที ท าให้ปริมาณไซยาไนดล์ดลง นัน้คอืระดับความร้อนท่ีสูงกับระยะเวลามี

ความสัมพันธ์กันกับปริมาณไซยาไนด์ท่ีคงเหลือในเมล็ดประ ลวก 10 นาที ใช้เวลาในการต้มนานกว่าจึงมีปริมาณ

ไซยาไนด์ในเมล็ดประอบนอ้ยกว่า  

  2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณ PV ในเมล็ดประอบ 

การวิเคราะห์ปริมาณ PV ในเมล็ดประอบพบว่า  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ท่ีผ่านการลวก 5 

นาที  มี PV นอ้ยท่ีสุด เท่ากับ 0.33 mg./kg 

 3. ผลการวิเคราะห์ความชื้นและไขมันในเมล็ดประอบ  

 การวิเคราะห์ความชื้นในเมล็ดประอบ พบว่า  เมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) ท่ี ผ่านการ

ลวก 3, 5 และ 10 นาที  มีปริมาณความชื้นคงเหลือมีความแตกต่างกัน เท่ากับร้อยละ 3.48, 3.10 และ 3.04 

ตามล าดับ  และไขมัน ในเมล็ดประอบ พบว่า  เมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) ท่ี ผ่านการลวก 5 และ 

10 นาที  มปีริมาณไขมัน เท่ากับร้อยละ  50.53, 50.11 และ 49.93 ตามล าดับ   

 4. ผลการวิเคราะห์โปรตนี เถ้า เยื่อใย  และคาร์โบไฮเดรท ในเมล็ดประอบ  

การวิเคราะห์โปรตีน เถ้า เยื่อใย  และคาร์โบไฮเดรท ซึ่งเป็นการประเมินท่ีแสดงถึงคุณสมบัติด้าน

โภชนาการ  โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเมล็ดประอบแห้ง 100 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน (ร้อยละ) เถ้า (ร้อยละ) 

เยื่อใย (ร้อยละ) และคาร์โบไฮเดรท (ร้อยละ) เมล็ดประอบผ่านการลวก 3, 5 และ 10 นาท่ี การประเมินคุณค่าทาง

โภชนาการไม่มคีวามแตกตา่งกัน (p>0.05) แต่ควรพิจารณาการใช้เวลาและอุณหภูมิท่ีมีผลต่อลักษณะท่ีต้องการของ

ผลิตภัณฑเ์ป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ 

10 นาท ี และน ามาอบท่ี 180 เซลเซียส นาน 30 นาที จ านวน 3 ซ้ า 

พารามเิตอร ์
ระยะเวลาในการลวก (นาที) 

3 5 10 

องค์ประกอบทางเคม ี

ไซยาไนด ์ (mg./kg) 7.70±1.34b 7.54±1.83ab 4.89±0.46a 

PV (mg./kg) 0.43±0.12ns 0.33±0.15ns 0.43±0.12ns 

ความชื้น (ร้อยละ) 3.48 ± 0.07b 3.10 ± 0.07a 3.04 ± 0.08a 

โปรตนี (ร้อยละ)  15.21± 0.07 ns   15.17± 0.07 ns 15.17 ± 0.07 ns 

ไขมัน (ร้อยละ)   50.53± 0.07b 50.11 ± 0.07b 49.93± 0.07a 

เถ้า (ร้อยละ) 2.15±0.4 ns 2.12±0.4 ns 2.09±0.40ns 

เยื่อใย (ร้อยละ) 12.43±0.4 ns 12.63± 0.07 ns 12.88± 0.07ns 

คารโ์บไฮเดรท (ร้อยละ, การค านวณ) 16.30±0.12 ns 16.84± 0.07 ns 16.83± 0.07 ns 

หมายเหตุ  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จ านวน 3 ซ้ า 

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05   

5. ผลการประเมนิคุณภาพทางกายภาพเมล็ดประอบ 

การประเมินคุณภาพกายภาพประกอบด้วยการประเมินลักษณะด้านสี (L*, a* และ b*) พบว่าไม่มีความ

แตกตา่งกัน (p>0.05) และการประเมินทางประสาทสัมผัสเมล็ดประอบ ผลการทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัส  

(ตารางที่ 3) การประเมินผลลักษณะด้านสี กลิ่น และลักษณะด้านรส (ไม่ขม) พบว่าเมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิต ิ

(p≤0.05) การลวก 10 นาที มีคะแนนการยอมรับมากที่สุดเท่ากับ 7.40   

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์เมล็ด

ประอบ โดยศึกษาจากลวก เมล็ดประนาน 3, 5, และ 10 นาที  และน ามาอบท่ี 180 เซลเซียส นาน 30 นาที จ านวน  

3 ซ้ า  

พารามเิตอร ์
ระยะเวลาในการลวก (นาที) 

3 5 10 

ลักษณะทางกายภาพ  

L* 67.48±0.014ns 66.03±0. 141ns 69.63±0.290ns 

a* 7.39±0.071ns 8.28±0.191ns 5.83±0.099ns 

b* 31.86±0.127ns 31.05±0.141ns  34.15±0.099ns 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ส ี 6.93±0.59b 7.13±0.64ab 7.40±0.5a 

กลิ่น 6.93±0.46b 7.20±0.67ab 7.40±0.74a 

รส 7.00±0.38b 7.33±0.49ab 7.40±0.58a 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย a, b ในแถวเดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p ≤0.05)  

   ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; 

CRD) จ านวน 3 ซ้ า วเิคราะห์คา่ความแปรปรวนท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05  ส าหรับการวเิคราะห์ สมบัตทิางเคมกีายภาพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 

Design; RCBD) ส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส  

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดงระดับ

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์โดยใช้ Du nc an’s 

New Multiple Range Test (Cochran and Cox, 1992) 

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ  ผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ (ตารางท่ี 4) เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนด์ในเมล็ดประอบในเมล็ดประก่อนและหลังอบ  

พบว่าเมล็ดประอบมีความแตกต่างทางสถิติ (p≤0.05) การลวก 10 นาที มีปริมาณไซยาไนด์น้อยท่ีสุดเท่ากับ 189.65 ± 

0.34  (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  และเมื่อน ามาอบท่ี 180 องศาเซลเซียส ก็จะมีปริมาณไซยาไนด์น้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.89 ± 

0.46 (มลิลกิรัม/กิโลกรัม)  

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบปริมาณไซยาไนดใ์นเมล็ดประที่ผ่านการลวก 3, 5 และ 10 นาที และหลังจากน ามาอบท่ี 180 

เซลเซียส นาน 30 นาที จ านวน 3 ซ้ า  

 ระยะเวลาการลวก 

(นาท)ี 

ก่อนอบ 

(มลิลิกรัม/กโิลกรัม) 

หลังอบ 

(มลิลิกรัม/กโิลกรัม) 

3 190.87 ± 0.77ns 7.70 ± 1.34b 

5 190.03 ± 0.94ns 7.54 ± 1.83b 

10 189.65 ± 0.34 s 4.89 ± 0.46a 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย a, b ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p ≤0.05)  

ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; 

CRD) จ านวน 3 ซ้ า วเิคราะห์คา่ความแปรปรวนท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05   

วิจารณ์ และสรุปผล 

การน าเมล็ดประดิบซึ่งเป็นแหล่งโภชนาการท่ีดีเพราะมีโปรตีนจากพืชและโอเมกา-3 สูง มีไซยาไนด์สูงใน

ระดับท่ีก่อให้เกิดพษิได้  แต่สามารถท าลายได้ด้วยการลวกท่ีระดับความร้อนประมาณ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา   

10 นาที ปริมาณไซยาไนด์ลดลงมากท่ีสุด และเมื่อน ามาอบท่ีระดับความร้อน 180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  

ปริมาณไซยาไนด์ลดลงอีกและคงเหลือน้อยท่ีสุด จากในเมล็ดประดิบมีสูงถึง 192.80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งหาก

รับประทานจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามท่ี San and Welzen (2004)  เนื่องจากไซยาไนด์เป็นสารไม่ทนร้อนและ

คงเหลอืน้อยกวา่ 10 มลิลกิรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 4) เมล็ดประอบซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเมื่อน าเมล็ดประ

ท่ีลวกแล้วมาอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที ท าให้ปริมาณไซยาไนดล์ดลง เนื่องจากระยะเวลาในการลวก

มผีลตอ่สารอาหารท่ีละลายน้ าออกมาจากชิ้นอาหาร (สงวนศรี  เจริญเหรียญ. 2558)  ซึ่งเพียงการลวกเมล็ดประยัง

ไมส่ามารถน ามาบริโภคได้  ดังนั้นการลวกนานถึง 10 นาที เมล็ดประยังไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค แต่เมือน า
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เมล็ดประท าให้สุกด้วยการให้ความร้อนท่ีสูงและนานขึ้นท าให้เมล็ดประสุก  โดยการอบให้สุกผลิตภัณฑ์มีความ

ปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคเพราะจะมีปริมาณคงเหลือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยจากการทดสอบการยอมรับของ

ผู้บริโภคพบว่าการลวกท่ี 10 นาทีแล้วน ามาอบท่ี180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะได้รับการยอมรับมากท่ีสุดท้ัง

ด่าน สี กลิ่น และรส  แต่ปัจจัยท่ีควรศึกษาต่อไปคือ บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมในการ

บริโภคอย่างปลอดภัย ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลของระยะเวลาการลวกต่อคณุลักษณะของผลิตภัณฑ์เมล็ดประอบ   ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะดังตอ่ไปน้ี 

1. อาจจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดประสดด้วยกรรมวีการแช่แข็งท่ีระดับอุณหภูมิท่ีระดับ – 20 

องศาเซลเซียส ได้นาน ระยะหน่ึงคอืประมาณ 6 เดอืน หรอืให้ต่ าถึง -24 องศาเซลเซียส ตามท่ี IIR (2006)  

2. เมล็ดประอบท่ีได้จากการเมล็ดประลวก มคีวามขมและกลิ่นลดลง ด้วยจากปัจจัยเมล็ดประอบพบวา่เมล็ด

ประมีปริมาณไซยาไนดจ์ากการสลายตัวสารประกอบหลายชนดิและมคีุณสมบัตลิะลายน้ า   

3. เมล็ดประอบมคีวามชื้น และ aw ต่ า จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนจากจุลินทรีย์ท าให้เก็บรักษาได้นาน

ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา่เมล็ดประอบมี่ค่า aw ต่ าจุลินทรีย์จึงไม่สามารถเจริญได้ (http://www.phtnet.org, 2558)  

4. สามารถเก็บเมล็ดประในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน เช่นการท าแห้งในลักษณะชิ้น

หรือผง และน าไปใชใ้สสว่นผสมผลิตภัณฑอ์ื่น เชน่ คุกกีป้ระ เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวจิัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลท้องถิ่นการประสานงานให้ได้มาซึ่งเมล็ดประจากป่าธรรมชาติ

เทือกเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน จึงขอขอบคุณนักวิชาการเกษตรอ าเภอนบพิต า และชุมชนต าบลกรุงชิงท่ีให้

การสนับสนุนและชว่ยเหลอืดา้นตา่งๆ ตลอดจนส านักคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย และ

มหาวทิยาลัยนครศรีธรรมราชท่ีให้การสนับสนุนการใช้สถานท่ีเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี 
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ผลของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารต่อประสิทธิภาพการ

ย่อยได้โดยเทคนิคการวัดแก๊ส 

Dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk pellets 

on digestibility by in vitro gas production technique  

จีราวุฒิ ไชยยายงค์1* อรอนงค์ พวงชมภู1* พิทักษ์พล พรเอนก1 ชลันธร วิชาศิลป์1 ช านาญวิทย์ พรมโคตร1

เรืองยศ พิลาจันทร์2 พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ1 และเมธา วรรณพัฒน์3  

Geerawut Chaiyayong1*, Onanong Poungchompu1*, Pitukpol Pornanake1, Chaluntorn Vichasilp1, 

Chamnanwit Promkot1, Ruangyote Pilajun2, Pilasrak Panprasert1 and Metha Wanapat3 

บทคัดย่อ 

 การทดลองครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด ต่อการย่อยได้

ในหลอดทดลอง ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) โดยมีอาหารทดลอง

ประกอบด้วย 1) อาหารสตูรพื้นฐาน (control) 2) อาหารสูตรพื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์ 3) อาหารสูตรพื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ 4) อาหารสูตร

พื้นฐานเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบวา่การเสริมแคลเซียมโซปผสม

นมหมักอัดเม็ดส่งผลให้มีปริมาณของโปรตีนและไขมันในอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (P=0.05) นอกจากนี้การเสริม

แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดพบวา่ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในแต่ละชั่วโมง และกรดไขมันท่ีระเหยได้ ไม่แตกต่าง

จากกลุ่มควบคุม (p>0.05) ในขณะท่ีผลผลิตแก๊สท่ีได้จากส่วนท่ีละลายได้ง่าย (a) การย่อยสลายอาหาร (b) ในกลุ่มท่ี

เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

นอกจากนี้ยังพบว่าการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดท่ีระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ค่าย่อยสลายของวัตถุแห้ง IVDMD และอินทรียวัตถุ IVOMD ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของการเสริม

แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดส่งผลให้ปริมาณโปรตนีและไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น และในขณะท่ีการเสริมแคลเซียม

โซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารไม่กระทบตอ่กระบวนการหมักยอ่ยของจุลนิทรีย์ในหลอดทดลอง 

ค าส าคัญ: แคลเซียมโซป  นมหมัก  การย่อยได้ในหลอดทดลอง  
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Abstract 

 The objective of this experiment was to investigate the utilization of dietary supplementation of mixing 

calcium soap with fermented milk pellets on digestibility by in vitro gas production technique. The experimental 

design was a completely randomized design (CRD) and the dietary treatment were 1) control (CtrLl), 

2) supplemented calcium soap with fermented milk pellet (CFmP) 5%, 3) supplemented calcium soap with 

fermented milk pellet (CFmP) 10%, and 4) supplemented calcium soap with fermented milk pellet (CFmP) 15%. 

It was found that supplementation of CFmP, increased crude protein and ether extract (P=0.05) Moreover, pH 

and volatile fatty acid (VFA) were similar in all treatments (p>0.05). It was found that gas production from a: 

volume of gas produced from insoluble fraction and b: volume of gas produced from insoluble fraction were 

similar among treatments (p>0.05). A part from that supplementation of CFmP 5, 10 and 15% without effect on 

in vitro dry matter degradability (IVDMD) and in vitro organic matter degradability (IVOMD). Based on this 

experiment, It could be concluded that dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk 

pellets increased crude protein and ether extract. And the dietary supplementation of mixing calcium soap with 

fermented milk pellets were no impact on in vitro digestibility 

Keywords: Calcium soap, Fermented milk, Digestibility in vitro gas production technique  

บทน า 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีรายได้ดี แต่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารสัตว ์

ดังนั้นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของผู้เลี้ยงสัตว์คือต้องหาทางลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้ต่ าท่ีสุดเพื่อให้

สามารถคงธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อยู่ได้ การลดต้นทุนการผลิตท่ีสามารถท าได้คือการใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

ปัจจุบันการผู้เลีย้งโคเนือ้ในประเทศไทยมอีัตราที่เพิ่มขึ้นรวมท้ังการเพิ่มขึ้นของโคเนื้อ (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. 2557) ปัจจุบันการเสริมไขมันในสัตวเ์คี้ยวเอื้องมอียู่ 3 วิธี คือ การเสริมใน

รูปแบบไขมันโดยตรง การเสริมโดยใชว้ัตถุดบิอาหารสัตว์ท่ีเป็นแหล่งไขมัน และการเสริมในรูปแบบการปรับไขมันให้อยู่

ในรูปไขมันไหลผ่านซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมโดยรูปแบบการเสริมไขมันในสัตว์เคี้ยวเอื้องท่ีให้อยู่ในรูปไขมันไหลผ่าน 

(protected fat, protected lipid, by-pass fat) ซึ่งหมายถึงไขมันท่ีท าการป้องกันไม่ให้ถูกย่อยในกระเพาะหมัก แต่ไหล 

ผ่านไปถูกย่อยท่ีล าไส้เล็ก เพื่อสัตว์จะได้ย่อยและดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง ซึ่งกระบวนการผลิตไขมันไหลผ่านนี้นิยมใช้

กระบวนการ saponification คือ ท าให้ไขมันหรือกรดไขมันอยู่ในรูปของแคลเซียมโซป และในปัจจุบันแคลเซียมโซป 

ถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในการเลี้ยงสัตว์และมีการใช้ร่วมกับโภชนะอย่างอื่นเช่นโปรตีน โดยโปรตีนเป็นโภชนะท่ีส าคัญท่ี

ร่างกายต้องการ ซึ่งโปรตีนหาได้ท่ัวไปจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ นอกจากนี้น้ านมดิบเป็นอีกหนึ่งแหล่งของอาหารท่ีมี

โภชนะประเภทโปรตนีท่ีมีประโยชนท่ี์ร่างกายตอ้งการ โดยท่ีน้ านมโคที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และท่ีเหลอืจากการผลิตท่ี

ไม่สามารถน ามาบริโภคหรือจ าหน่ายได้ สามารถน ามาเพิ่มประโยชน์โดยผ่านกระบวนการหมัก และใช้ร่วมกับแหล่ง

ไขมันไหลผ่าน เพื่อน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง ดังนัน้งานวจิัยในครัง้นี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการใช้

ประโยชน์ของน้ านมหมักร่วมกับการเสริมแหล่งของโปรตีน และไขมันจากแคลเซียมโซป ต่อผลผลิตแก็สและ 

การย่อยสลายในกระรูเมนของสัตว์เคีย้วเอื้อง 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

การวางแผนการทดลองและอาหารทดลอง 

 ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้อาหารผสมครบ

ส่วน 50 ต่ออาหารข้น 50 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ า ประกอบด้วยทรีทเมนต์ดังนี้ ทรีทเมนต์ท่ี 1 

อาหารข้น (Control, CTrL) ทรีทเมนต์ท่ี 2 เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 5% ของอาหารข้น ทรีทเมนต์ท่ี 3 

เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 10% ของอาหารข้น ทรีทเมนต์ท่ี 4 เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 

15% ของอาหารขน้  

สัตว์ทดลอง 

 ใช้โคเนื้อลูกผสม (พันธ์ุบราห์มันและพื้นเมืองไทย) อายุ 2 ปี จ านวน 2 ตัว ท าการปรับสัตว์เป็นระยะเวลา  

14 วัน โดยสัตว์ทุกตัวได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบแบบเต็มท่ี (ad libitum)  และอาหารข้นโปรตีน 12% 

ปริมาณ 1% ของน้ าหนักตัว ท าการเก็บน้ ารูเมนโดยใช ้Stomach tube เพื่อน ามาใชศ้กึษาในหลอดทดลองตอ่ไป 

องค์ประกอบทางเคมแีละค่าการย่อยได้ 

 น าตัวอยา่งมาวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีเช่น วัตถุแห้ง (Dry matter, DM), โปรตนีหยาบ (Crude protein, 

CP), เถ้า (Ash), ไขมัน (Ether extract, EE) ตามวิธีการของ A.O.A.C. (1985) และวิเคราะห์ เยื่อใยท่ีไม่ละลายในสาร

ฟอกที่เป็นกลาง (Neutral detergent fiber, NDF) ตามวธีิการของ Georing and Van soest (1970)  

ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างของเหลวในรูเมนของโคท่ีชั่วโมงท่ี 0 หลังการให้อาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ์

โดยวิธี In Vitro gas technique  ตามวิธีของ Menke and  Steingass (1988) และท าการบ่มท่ีเวลา 0, 4, 8, 16, 24, 

และ 48 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 39 ºC ท าการวัดผลผลิตแก๊สท่ีเวลาตา่งๆ ของการบ่มจากนั้นท าการจดบันทึกปริมาณแก๊สท่ี

เกิดขึ้น น าค่าผลผลิตแก๊สท่ีได้มาหาค่าคงที่ a และ b ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป fit curve เพื่ออธิบายจนพลศาสตร์ของการ

ผลิตแก๊สตามแบบจ าลองสมการ ของ Ørskov and McDonald (1979) ดังนี้ y = a + b [1-e(- ct)] เมื่อ y = ผลผลิตแก๊ส

ท่ีเกิดขึ้น ณ เวลา t, a = ส่วนท่ีละลายได้ง่าย (มิลลิลิตร), b = ค่าปริมาณ ผลผลิตแก๊สท่ีผลิตได้ (มิลลิลิตร) เป็นค่าท่ี

บ่งบอกถึง ศักยภาพในการย่อยสลายอาหารวัดค่าการย่อยสลายของวัตถุแห้ง ( in vitro dry matter degradability, 

IVDMD) และการย่อยสลาย ของอินทรียวัตถุ (in vitro organic matter degradability, IVOMD) (Tilley and Terry, 

1963) สุ่มเก็บตัวอย่างของเหลวท าการวัดความเป็นกรด-ด่าง ทันทีด้วยเคร่ือง pH meter ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ของเหลวในรูเมนแล้วเติมกรดซัลฟูริก 1 โมลาร์ (1M H2SO4) ในอัตราส่วน 10 : 1 (rumen fluid : H2SO4) เพื่อหยุดการ

เจรญิเตบิโตของจุลินทรีย์ และน าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วเก็บส่วนใสไว้ในตู้

แช่แข็ง(-15 ºC) เพื่อวิเคราะห์หาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) โดยวิธีการกลั่นด้วยเคร่ือง kjeltec auto 1030 

analyzer ตามวิธีของ Brommer and Keeney (1965) และน ามาวิเคราะห์หากรดไขมันท่ีระเหยได้ (volatile fatty acid, 

VFA) โดยใชเ้ครื่อง HPLC ดัดแปลงตามวิธีของ Samuel et al. (1997) 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) ด้วยโปรแกรม

SAS (SAS. 1985) ตามแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยทดลอง โดยวิธี 

Du nc an’s N ew M u ltiple Range test (Steel and Torrie. 1980) 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

ผลของการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองของแต่ละทรีทเมนต์ ค่าอินทรียวัตถุ  

โปรตนีหยาบ และเถ้า มคีวามใกล้เคียงกันทุกทรีทเมนต์ (P>0.05) แต่กลุ่มท่ีเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมี

แนวโนม้ท่ีค่าของวัตถุแหง้ โปรตนีหยาบ และไขมันมคี่าเพิ่มขึ้น (P=0.05) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเสริมแคลเซียมโซป

ผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Hadded and Younis (2004)รายงานว่า เมื่อเติมไขมันลงใน

อาหารท าให้ค่าของไขมันเพิ่มขึ้น จากการท่ีโปรตีนหยาบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มท่ีเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมัก

อัดเม็ด (P<0.1) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหารนมหมักอัดเม็ดมีส่วนผสมของแหล่งโปรตีนจากกากเบียร์และนมหมักจึง

ท าให้มีคา่โปรตนีหยาบเพิ่มขึ้นแตไ่มม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

Table 1  Chemical composition on dry matter basis 

 
Chemical composition % on dry matter basis 

Treatment %DM %OM %CP %NDF %EE %Ash 

T1 90.36 92.05 11.14 86.24a 5.51 7.97 

T2 91.2 92.17 11.23 53.04c 8.49 7.82 

T3 90.74 92.17 12.42 50.94c 7.47 7.83 

T4 91.83 91.09 11.46 75.91b 9.46 8.91 

SEM 0.21 0.36 0.2 1.47 0.36 0.36 

P-Value 0.05 0.28 0.06 0.001 0.05 0.28 
a-b-c Means with different superscripts within the same column  differ significantly  (P<0.05), SEM= Standard error of the mean, 

DM= dry matter, CP= crude protein, OM= organic matter, EE = ether extract, NDF = neutral detergent fiber, T1=CTrL, T2= CTrL + 

CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15% 
  

จลนศาสตร์การเกิดแก๊ส และความสามารถในการหมักย่อยในหลอดทดลองในแต่ละทรีทเมนต์แสดงให้เห็น

ว่าการย่อยสลายขององค์ประกอบท่ีละลายได้ง่าย (a) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ในกลุ่มท่ีเสริม

แคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมแีนวโน้มการยอ่ยสลายขององคป์ระกอบท่ีละลายได้ง่าย (a) การย่อยสลายอาหาร 

(b) สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และศักยภาพในการผลิตแก๊ส (a+b) ในกลุ่มท่ี

เสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น  นอกจากนัน้การย่อยสลายของวัตถุแห้ง( in vitro dry matter 

degradability; IVDMD)  การย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (in vitro organic matter degradability; IVOMD) ในหลอด

ทดลอง กลุ่มท่ีเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้มเพิ่มการย่อยได้มากกว่ากลุ่มควบคุม Ørskov (1982) 

รายงานวา่ส่วนท่ีย่อยสลายได้ง่ายเกิดจากปริมาณไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกในอาหารขน้ เมื่อสัดส่วนของอาหารข้นเพิ่ม

สูงจึง ส่งผลให้ปริมาณของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกเพิ่มขึ้น มีผลท าให้ศักยภาพในการย่อยสลายและศักยภาพในการ

ผลิตแก๊สของอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ ท้ังนี้ค่า IVDMD และ IVOMD  ของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนม

หมักอัดเม็ดท่ีระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p>0.05) สอดคล้องกับ Kowalski (1997) 

รายงานวา่ แคลเซียมโซปไมม่ผีลตอ่การย่อยได้ของอนิทรียวัตถุ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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Table 2 Gas kinetics, gas production, in vitro gas dry matter degradability (IVDMD), in vitro gas organic 

matter degradability (IVOMD), 

Treatment 
gas kinetics Degradability (%) 

a b a+b IVDMD IVOMD 

T1 -7.82 41.77 33.95 46.50 36.69 

T2 -2.03 49.42 47.39 38.90 28.54 

T3 -3.48 39.24 35.75 46.51 36.18 

T4 -4.50 40.26 35.76 52.52 43.84 

SEM 1.20 2.27 3.04 3.64 4.81 

P-Value 0.14 0.06 0.06 0.21 0.28 

Means with different superscripts within the same column differ significantly (P<0.05), SEM= Standard error of the mean, T1=CTrL, 

T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15%, a = volume of gas produced from insoluble fraction; b = 

volume of gas produced from insoluble fraction; IVDMD = in vitro dry matter digestibility; IVOMD = in vitro organic matter 

digestibility  

 จากตารางท่ี 3 แสดงปริมาณผลผลิตแก๊สในการบ่มแต่ละชั่วโมง จากการทดลองพบว่า ในชั่วโมงท่ี 8 

ปริมาณผลผลิตแก๊สในแต่ละทรีทเมนต์แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยพบว่าทรีทเมนต์ท่ี 3 และ 4 มีปริมาณ

ผลผลิตแก๊สสูงท่ีสุด ในขณะท่ีช่ัวโมงอื่น ๆ ของการบ่มไมแ่ตกตา่งทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อพิจารณาค่าการผลิตแก๊ส

ในชั่วโมงท่ี 4 ปริมาณการผลิตแก๊สในกลุ่มท่ีมีแคลเซียมโซปมีค่าต่ ากว่ากลุ่มควบคุมและเมื่อพิจารณาร่วมกับค่า a  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละลายได้ง่ายของอาหารพบมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกของการย่อยมี

ความเกี่ยวเนื่องกับการละลายของแคลเซียมโซปตามคุณสมบัติการละลายได้ของไขมันเมื่ออยู่ในรูปเกลือของกรด

ไขมันแตไ่มก่ระทบกับคา่ IVDMD และ IVOMD (p>0.05) (ตารางที่ 1) แตอ่ย่างไรก็ตาม Suntorn et al. (2008) รายงาน

ว่าการเสริมไขมันในอาหารอาจจะเคลือบผิวเยื่อไยและขัดขวางการหมักย่อยของจุลินทรีย์ อีกท้ัง Kronfeld and 

Donoghue (1980) รายงานวา่การย่อยสลายของเส้นใยมาจากอาหารท่ีได้รับไขมันโดยเกิดจากการปลดปล่อยไขมันใน 

กระเพาะรูเมน 
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Table 3  Dietary supplementation of mixing calcium soap with fermented milk pellets on gas production (h) 

Treatment 
Gas production (ml) 

4h 8h 16h 24h 48h 

T1 2.90 7.36bc 17.33 26.33 29.33 

T2 2.80 6.50c 12.63 20.33 31.00 

T3 2.46 9.00a 18.33 20.66 31.66 

T4 2.03 8.13ab 15.66 22.66 31.00 

SEM 0.27 0.42 1.33 1.90 0.90 

P-Value 0.21 0.02 0.09 0.20 0.38 

a-b-c Means with different superscripts within the same column differ significantly  (P<0.05), SEM= Standard error of the mean, 

T1=CTrL, T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15% 

ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในกระบวนการหมักของแต่ละช่ัวโมง ค่าแอมโมเนยีไนโตรเจน และกรดไขมันท่ีระเหย

ได้ในหลอดทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในการหมักชั่วโมงท่ี 4, 8, 16, 24 และ 48 มีค่าอยู่ในช่วง 6.4-6.8  

ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งใกล้เคียงกับ Klusmeyer et al., (1991) ท่ีรายงานว่าการเสริมน้ ามันในอาหารไม่มี

ผลตอ่คา่ pH ของกระเพาะรูเมน และสอดคล้องกับ พรีพจน ์และคณะ (2547) ท่ีพบว่าของเหลวในกระเพาะรูเมนมีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.81-7.08 โดย Ørskov and Ryle (1998) รายงานว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง  

ท่ี 6.00-7.00 เป็นช่วงท่ีท าให้กระเพาะรูเมนท างานเป็นปกติ  

เมื่อพิจารณาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนกลุ่มท่ีเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่า

แอมโมเนียต่ ากว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) แต่กลุ่มท่ีเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ด 10  เปอร์เซ็นต ์ 

และ15เปอร์เซ็นต์ มีค่าแอมโมเนียไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p>0.05) แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ 36.32 และ 

38.65 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Bayet et al., (2018) ท่ีรายงานว่าการเสริมไขมันท าให้ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Wanapat and Pimpa (1999) ได้รายงานถึงความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในรูเมนพบว่าท่ี

ระดับ 15-30 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนเิวศวทิยาในกระเพาะรูเมนและจุลินทรีย์ในรูเมน

มคีวามตอ้งการไนโตรเจนในปริมาณมาก เพื่อการสังเคราะห์โปรตีน โดยไนโตรเจนท่ีจุลินทรีย์จะน าไปใช้ประโยชน์ได้

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนท่ีอยูใ่นของเหลวในรูเมน  

เมื่อเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารพบว่ากรดไขมันท่ีระเหยได้ (volatile fatty acid; VFA)  

ได้แก่ Acetic acid, Propionic acid, Butyric acid, ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สิทธิศักดิ์, (2551) รายงาน

ว่า VFA ยังเป็น energy substrate ของร่างกายสัตว์โดยอยู่ใน ประมาณ 60-80% ของอาหารพลังงานแก่สัตว์ 

เคีย้วเอื้อง ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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Table 4  pH, ammonia nitrogen NH3-N and volatile fatty acid 

Treatment 
Treatment 

SEM P-value 
T1 T2 T3 T4 

pH 
     

    0hr 6.7 6.6 6.4 6.5 0.81 0.17 

   4hr 6.5 6.6 6.4 6.5 0.18 0.29 

   8hr 6.8 6.7 6.7 6.7 0.11 0.77 

   16hr 6.6 6.6 6.7 6.6 0.07 0.61 

   24hr 6.7 6.8 6.8 6.8 0.05 0.50 

   48hr 6.8 6.8 6.8 6.8 0.05 1.00 

   NH3-N (mg/dl) 36.58a 33.99b 36.32ab 38.65a 0.67 0.01 

Volatile fatty acid 

Total VFAs, mM 79.59 74.86 81.05 72.68 5.13 0.65 

Acetic acid (C2), mM 39.43 38.33 43.72 41.33 2.26 0.38 

Propionic acid (C3), mM 23.87 20.87 21.52 16.13 3.13 0.41 

butyric acid (C4), mM 16.28 15.65 15.80 15.19 0.40 0.34 
a-b Means with different superscripts within the same row  differ significantly  (P<0.05), SEM= Standard error of the mean, 

T1=CTrL, T2= CTrL + CFmP 5%, T3= CTrL + CFmP 10%, T4= CTrL + CFmP 15% 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยได้  

โดยระบบ in vitro gas production technique สามารถสรุปได้ว่า การเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดมีแนวโน้ม

เพิ่มปริมาณโปรตนีและไขมันในอาหาร โดยการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดไม่มีผลต่อค่าความเป็น กรด-

ดา่ง และกรดไขมันท่ีระเหยได้ในแตล่ะชั่วโมง เป็นท่ีน่าสนใจว่าการเสริมแคลเซียมโซปผสมนมหมักอัดเม็ดท่ีระดับ 5% 

มแีนวโนม้วา่ค่า IVDMD, IVOMD, ค่าปริมาณแก๊สในช่ัวโมงต่างๆ, ค่าแอมโมเนยีไนโตรเจน และค่ากรดไขมันท่ีระเหยได้

ท้ังหมดลดลง ถึงแมว้า่จะมีค่าการละลาย (a) สูงกว่าทรีทเมนต์อ่ืนๆ จึงควรน าไปศึกษาในตัวสัตว์ต่อไปท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การเคลื่อนตัวในกระเพาะรูเมนและไหลผ่านไปยังล าไส้เล็กต่อไป 
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ผลของดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพและความร้อนของดินแม่แตง 

แหล่งเตาอนิทขิล 

Effects of Calcined Clay on Physical and Thermal Properties of Mae Tang 

Clay Intakhin Kiln Site 

นพวรรณ เดชบุญ1* และวันชัย เพี้ยมแตง1  

Nophawan Dechboon1* and Wanchai Piamtang1       

บทคัดย่อ 

 ศกึษาชนดิและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบในกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์เพื่อเพิ่มสมบัติทางกายภาพและ 

ความร้อน โดยใช้ดินแม่แตงเป็นวัตถุดิบหลักในการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับอาหาร วัตถุดิบในกลุ่มวัสดุทนไฟท่ี

เลอืกใช้ในงานวิจัย คือ ดินเชื้อคัลไซน์เคย์ ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน (Y) ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญ (S) และดินด าแม่

ริม (M) ท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1200 °C จากผลการทดลองพบว่า ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญท่ีผ่านการ

เผาท่ีอุณหภูมิ  1200 °C ในอัตราส่วน 15 % แสดงผลของสมบัติทางกายภาพ เช่น ความแกร่งสูงท่ีสุด ไม่มีค่าความ

โค้งงอท่ีอุณหภูมิ 1250 °C การหดตัวหลังการเผา พบว่า ไม่เกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาสโตน

แวร์ มผช. 930/2548 หรือ มอก. 32 ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เครื่องป้ันดนิเผา มผช.46/2549 แตก่ารดูดซึมน้ ามคี่าเกินมาตรฐานจึงต้องมกีารเคลือบเซรามิกก่อนการใชง้านทุกครัง้ 

ค าส าคัญ: เซรามิก  ดินเชื้อคัลไซน์เคลย ์ ดินแมแ่ตง  สมบัตทิางกายภาพ  สมบัตทิางความร้อน 

Abstract 

 This research aimed to study types and appropriate ratio of raw materials in the calcined clay which 

increase physical and thermal properties. Ceramic products for food used Mae Tang clay of main raw materials. 

Calcined clay of refractory raw materials in this research which were Native yellow clay (Y), Refractory brick clay 

(S) and Mae Rim ball clay (B) as fired 800 and 1200 °C. From the experimental results, it was found that the 

Refractory brick clay (S) as fired temperature at 1200 °C in ratio of 15 wt.% showed the physical properties such 

as the maximum of flexural strength, without bending corrected temperature at 1250 °C, firing shrinkage found 

that were in the standard of community products of stoneware pottery, resistance of temperature changes 

accorded the standard of community products of pottery but water absorption exceeded the standard so that 

glazed on ceramic before every used. 

Keywords: Ceramics, Calcined clay, Mae Tang clay, Physical Property, Thermal Property 

                                                 
1 สาขาเทคโนโลยศีิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Major Art Technology, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiangmai Provice 50300 
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บทน า 

ในปัจจุบันแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกนยังเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคัญอย่างมาก ท้ังทางด้านวิชาการ 

โบราณคดี และประวิติศาสตร์ ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนา เพราะเป็นแหล่งผลิตถ้วยชามในอดีตแหล่งใหม่ท่ีมี

ความสมบูรณ์ท้ังเตาเผา และตัวอยา่งเศษถ้วยชาม ท่ีมีมากถึง 4 แห่ง ซึ่งจากการขุดค้นแหล่งเตาเผาในหมู่บ้านสันป่า

ตอง อันเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเป็น

ศูนยก์ารศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองถ้วยชามโบราณล้านนา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑแ์หลง่โบราณคดี (Archeological Site-Museum) เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เล็งเห็นความส าคัญของ

แหลง่โบราณสถานดังกลา่ว จึงได้มกีารจัดสร้าง “พพิธิภัณฑแ์หล่งเตาอินทขิลเมืองแกน” เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ ได้มีการจัดพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549 [1-2] จากการศกึษาโครงการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

เร่ือง การพัฒนาดินแม่แตงและเคลือบส าหรับแหล่งเตาอินทขิล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า เมื่อพัฒนา

เนื้อดินป้ันแม่แตงและเคลือบ  ศลิาดลท่ีใชว้ัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร สามารถน ามาใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีแป้นหมุนได้ และ

มสีมบัตทิางกายภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑป์ระเภทของประดับตกแต่ง เชน่ รูปป้ันดนิเผา แจกัน ท่ีตรงกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 มอก. 32 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เคร่ืองป้ันดินเผาเซลาดอน หรือ มผช. 245/2547 ส่วนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทท่ีใช้กับอาหารต้องมีการทดสอบ

มาตรฐานเพิ่มเติม ได้แก่ การปนเป้ือนของตะกั่วและแคดเมียม ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ การดูดซึมน้ าและ

ความเปียกเพิ่มเติม และต้องค านึงถึงการใช้งานได้จริง เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน 

การหดตัว ความเหนยีว ความชืน้ ความพรุนตัว และความทนทานต่อเตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน เป็นต้น [3-10] 

 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับอาหาร เช่น จาน ชาม จากลักษณะเฉพาะ 

สมบัตทิางกายภาพและสมบัตทิางความรอ้นของดนิแม่แตง โดยท าให้เนื้อดินป้ันมกีารขยายตัวทางความร้อนท่ีต่ า และ

มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดีขึ้น สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันจ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ท าให้ชุมชนเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม ่มผีลิตภัณฑเ์ซรามิกส าหรับอาหารเพื่อเป็นของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว ผู้สนใจ และสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (AEC) ตอ่ไป โดยใชฐ้านความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างสมดุลและเหมาะสม 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

  เนื้อดินสโตนแวร์ประกอบด้วย ดินแม่แตง ดินขาวล าปาง และซิลิกา มีอัตราส่วน 40 20 และ 40% 

ตามล าดับ ผสมกับวัตถุดบิกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย ์ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน (Y) ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญ (S) และ

ดินด าแม่ริม (M) ซึ่งผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 850 และ 1200 °C ในอัตราส่วน 5 10 15 20 25 และ 30% ตามล าดับ 

การค านวณเนื้อดิน สโตนแวร์ท าได้โดยใช้ระบบไบแอคเซียลเบลนด์หรือไลน์เบลนด์ (Line bland) บดผสมได้ 36 สูตร 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  การค านวณโดยใชร้ะบบไลนเ์บลนด์ (Line bland) ของเนื้อดินสโตนแวร์ผสมวัตถุดิบกลุ่มดินเชื้อคัลไซนเ์คลย์ 

สูตรที ่ ดินแม่แตง ดินขาวล าปาง ซิลิกา รวมดิน 
ปริมาณของวัตถุดบิกลุ่มดินเชื้อคัลไซนเ์คลย ์ รวม

ทั้งหมด 

(%) 
ดินเหลืองพืน้บ้าน Y800 (%) 

1 38 19 38 95 5      100 

2 36 18 36 90  10     100 

3 34 17 34 85   15    100 

4 32 16 32 80    20   100 

5 30 15 30 75     25  100 

6 28 14 28 70      30 100 

 ดินทนไฟ S800 (%)  

7 38 19 38 95 5      100 

8 36 18 36 90  10     100 

9 34 17 34 85   15    100 

10 32 16 32 80    20   100 

11 30 15 30 75     25  100 

12 28 14 28 70      30 100 

 ดินด าแม่รมิ B800 (%)  

13 38 19 38 95 5      100 

14 36 18 36 90  10     100 

15 34 17 34 85   15    100 

16 32 16 32 80    20   100 

17 30 15 30 75     25  100 

18 28 14 28 70      30 100 

 ดินเหลืองพืน้บ้าน Y1200 (%)  

19 38 19 38 95 5      100 

20 36 18 36 90  10     100 

21 34 17 34 85   15    100 

22 32 16 32 80    20   100 

23 30 15 30 75     25  100 

24 28 14 28 70      30 100 

 ดินทนไฟ S1200 (%)  
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สูตรที ่ ดินแม่แตง ดินขาวล าปาง ซิลิกา รวมดิน 
ปริมาณของวัตถุดบิกลุ่มดินเชื้อคัลไซนเ์คลย ์ รวม

ทั้งหมด 

(%) 
ดินเหลืองพืน้บ้าน Y800 (%) 

25 38 19 38 95 5      100 

26 36 18 36 90  10     100 

27 34 17 34 85   15    100 

28 32 16 32 80    20   100 

29 30 15 30 75     25  100 

30 28 14 28 70      30 100 

 ดินด าแม่ริม B1200 (%)  

31 38 19 38 95 5      100 

32 36 18 36 90  10     100 

33 34 17 34 85   15    100 

34 32 16 32 80    20   100 

35 30 15 30 75     25  100 

36 28 14 28 70      30 100 

 ก าหนดให้  Y800  =  ดินเหลืองพื้นบ้านผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C  

  S800  =  ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C  

  M800  =  ดินด าแม่ริมผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 

  Y1200  =  ดินเหลืองพื้นบ้านผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C  

  S1200  =  ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C  

  M1200  =  ดินด าแม่ริมผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1200 °C 

วิธีการศกึษา 

1. รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบในกลุ่มตัวทนไฟ เพื่อใช้เป็นตัวเพิ่มสมบัติทางความร้อน สามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์    

เซรามกิส าหรับอาหาร จากเอกสาร ต ารา ระบบออนไลน์ และแหลง่ข้อมูลภาคสนาม 

2. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เคร่ืองป้ันดินเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 มอก. 32 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตาอินทขิล จากเอกสาร ต ารา ระบบ

ออนไลน ์และแหล่งขอ้มูลภาคสนาม 

3. ขุดดินจากแหล่งเตาอินทขิล โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่

4.  เตรียมดนิแม่แตง และด าเนนิการทดสอบเพื่อหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบในกลุ่มวัสดุทนไฟ 

เพื่อใชเ้ป็นตัวเพิ่มสมบัตทิางความรอ้นในเนื้อดินแมแ่ตง จากการค านวณแบบไบแอคเซียลเบลนดห์รือไลน์เบลนด์ (Line 

blend) โดยขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด และเผาผลิตภัณฑเ์ซรามิกส าหรับอาหาร 

5. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนของดินแม่แตง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑช์ุมชน เคร่ืองป้ันดนิเผา สโตนแวร์ หรือ มผช. 930/2548 และมอก. 32 
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6. ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยเลอืกสูตรเนื้อดินท่ีเหมาะสม และตรงตาม

มาตรฐาน 

7. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนของดินแม่แตง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑช์ุมชน และผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจัดจ าหน่ายทางการค้า 

8. วเิคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 

9. จัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

ผลการศึกษา 

  1. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของดนิแม่แตง ดังนี ้

วัตถุดิบกลุ่มดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินเหลืองพื้นบ้าน ดินทนไฟ และดินด าแม่ริม โดยร่อนผ่านตะแกรง 

80 เมช จากนั้นเผาที่อุณหภูม ิ800 และ 1200 °C  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงวัตถุดิบกลุ่มคัลไซน์เคลย ์คือ ดินเหลอืงพืน้บ้าน ดินทนไฟ และดินด า 

ตารางที่ 2 แสดงสมบัตทิางกายภาพของดนิแม่แตงจากการผสมกลุ่มคัลไซน์เคลย ์

สูตรที ่ รูปแท่งทดสอบ การเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

1 

 

ไม่หลอม 

2 

 

ไมห่ลอม 

3 

 

ไมห่ลอม 

4 

 

ไมห่ลอม 

5 

 

ไมห่ลอม 

ดินเหลอืงพืน้บ้าน ดินทนไฟ ดินด าแมริ่ม 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1140 

สูตรที ่ รูปแท่งทดสอบ การเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

6 

 

ไมห่ลอม 

7 

 

ไมห่ลอม 

8 

 

ไมห่ลอม 

9 
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12 
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13 
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14 
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15 

 

ไมห่ลอม 

16 

 

ไมห่ลอม 

17 

 

ไมห่ลอม 

18 

 

ไมห่ลอม 
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สูตรที ่ รูปแท่งทดสอบ การเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

19 

 

ไมห่ลอม 

20 

 

ไมห่ลอม 

21 

 

ไมห่ลอม 

22 

 

ไมห่ลอม 

23 

 

ไมห่ลอม 

24 

 

ไมห่ลอม 

25 

 

ไมห่ลอม 

26 

 

ไมห่ลอม 

27 

 

ไมห่ลอม 

28 

 

ไมห่ลอม 

29 

 

ไมห่ลอม 

30 

 

ไมห่ลอม 

31 

 

ไม่หลอม 

   



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1142 

11 
10 

9 
8 

10 
9 

10 

12 12 
11 

10 

13 

10 

12 
13 

11 

9 
10 

11 
10 10 

9 
8 8 

10 10 10 10 10 
9 9 

10 

8 
9 9 

10 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 ค
่าก

าร
หด

ตัว
รว
ม 
(%

) 

สูตรที่ 

การหดตวัรวม (%) 

สูตรที ่ รูปแท่งทดสอบ การเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

32 

 

ไมห่ลอม 

33 

 

ไมห่ลอม 

34 

 

ไมห่ลอม 

35 

 

ไมห่ลอม 

36 

 

ไมห่ลอม 

  จากตารางท่ี 2 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของดินท้ัง 36 สูตร พบว่า ดินไม่เกิดการหลอมท่ีอุณหภูม ิ     

1250 °C ทุกสูตร เนื้อดินมีสีน้ าตาลแดงหลังการเผา โดยโทนสีสามารถเรียงล าดับจากเข้มไปอ่อนของดินเชื้อคัลไซน์

เคลย ์ดังนี ้ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญ ดินเหลอืงพืน้บ้าน และดินด าแม่ริม โดยดินสโตนแวร์ท่ีผสมดนิเชื้อคัลไซน์เคลย์

ท่ีผ่านการเผาที่อุณหภูม ิ1200 °C จะมสีีเข้มกว่าดินเชื้อคัลไซน์เคลยท่ี์ผ่านการเผาที่อุณหภูม ิ800 °C 

  1.1 ผลการวเิคราะห์คา่การหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงคา่การหดตัวหลงัการเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

 

 จากภาพท่ี 2 พบว่า ค่าการหดตัวรวมของเนื้อดินสูตรท่ี 1-36 อยู่ในช่วงระหว่าง 8-13% ซึ่งค่าการหดตัว

เรียงจากน้อยไปหามากของดินสโตนแวร์ท่ีผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ ได้แก่ ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญ ดินเหลือง

พื้นบ้าน และดินด าแม่ริม ตามล าดับ และดินสโตนแวร์ท่ีผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ท่ีอุณหภูมิ 1200 °C มีค่าการหดตัว

นอ้ยกว่าดินสโตนแวร์ท่ีผสมดนิเชื้อคัลไซน์เคลยท่ี์อุณหภูมิ 800 °C  
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1.2 ผลการวเิคราะห์การดูดซึมน้ าหลังการเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3  แสดงคา่การดูดซึมน้ าหลังการเผาที่อุณหภูม ิ1250 °C 

 จากภาพท่ี 3 พบวา่ค่าการดูดซึมน้ าของเนื้อดินสโตนแวร์ ของสูตรท่ี 1-36 อยู่ในช่วงระหว่าง 7.36- 14.03% 

ซึ่งดินสโตนแวร์ท่ีผสมดนิเชื้อคัลไซน์เคลย ์ได้แก่ ดินเหลอืงพืน้บ้าน ดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญ และดินด าแม่ริม มีค่า

การดูดซึมน้ าใกล้เคียงกัน โดยสูตรท่ี 27 ผสมดนิทนไฟส าหรับท าอิฐมอญผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 °C มีค่าการดูด

ซึมน้ าน้อยท่ีสุด เท่ากับ 7.36%  

  1.3 ผลการวเิคราะห์ความโค้งงอท่ีอุณหภูม ิ1250 °C 

จากการทดสอบค่าการโค้งงอหลังการเผาของเนื้อดินสโตนแวร์ ของสูตรท่ี 1-36 ไม่มีค่าการโค้งงอ 

หรือมคี่าการโค้งงอเท่ากับ 0 มลิลเิมตร 

  1.4 ผลการวเิคราะห์ความแกร่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงคา่ความแกรง่ 

 จากภาพท่ี 4 พบว่าค่าความแกร่งของเนื้อดินสโตนแวร์ท่ีผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ท้ั 36 สูตร อยู่ระหว่าง 

187-256 MPa สูตรท่ี 27 ท่ีผสมดนิทนไฟส าหรับท าอิฐมอญผ่านการเผาที่อุณหภูม ิ1200 °C มคี่าความแกรง่มากท่ีสุด 

เท่ากับ 256 MPa และดินสโตนแวร์ท่ีผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ท่ีอุณหภูมิ 1200 °C มีค่าความแกร่งมากกว่าดินสโตน

แวร์ท่ีผสมดนิเชื้อคัลไซน์เคลยท่ี์อุณหภูมิ 800 °C 

1.5 ผลวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมกี่อนการเผาของดนิสโตนแวร์ผสมดนิเชื้อคัลไซน์เคลย์ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1144 

ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบทงเคมีของดินสโตนแวร์ 

ดินสโตนแวร์ 
องค์ประกอบทางเคมี (Wt%) 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 K2O CaO MgO Na2O Mn2O3 Summation 

ก่อนเผา  

(ไมผ่สมดนิเชื้อคัลไซน์เคลย)์ 

30.29 60.44 3.54 1.13 2.05 0.58 1.85 - 0.12 100 

ก่อนเผา สูตรท่ี 27 16.09 71.02 4.05 0.7 4.59 0.60 2.45 0.42 0.08 100 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อดินสโตนแวร์ก่อนเผา ท่ีไม่ผสมดินเชื้อ

คัลไซน์เคลย์ และดินก่อนเผาสูตรท่ี 27 ประกอบด้วย SiO2 และ Al2O3 เป็นองค์ประกอบหลัก โดยไม่พบตะกั่วและ

แคดเมยีม ท าให้สามารถน าเนื้อดินสูตรท่ี 27 พัฒนาต่อเป็นวัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑส์ าหรับอาหารได้ 

  2. ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของดินแม่แตง ดังนี้ 

2.1 ผลการวเิคราะห์ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบการทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ 

ครั้งที ่ ช่วงเวลาในการทดสอบ 

ในการอบที่อุณหภูม ิ120 ±1°C 

แช่น้ า (นาท)ี การทนต่อการเปลี่ยนอณุหภมูิ 

1 10.12 - 10.44 น. 2 ไมม่รีอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

2 13.12 - 13.42 น. 2 ไมม่รีอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

3 13.23 - 13.53 น. 2 ไมม่รีอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

4 14.05 - 14.35 น. 2 ไมม่รีอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

5 14.45 - 15.15 น. 2 ไมม่รีอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่เม่ือวางตัวอยา่งชิ้นทดสอบในตู้อบท่ีท าให้ร้อนก่อนแล้วท่ีอุณหภูมิ t1 เป็นเวลา 30 นาที 

น าออกจากตู้อบโดยใช้คีม แล้วจุ่มลงในอ่างน้ าท่ีอุณหภูมิห้อง t2 (t1-t2 = (120 ± 1) องศาเซลเซียส) เป็นเวลาไม่เกิน  

2 นาที น าออกมาเช็ดให้แห้ง แล้วจุ่มลงในสีผสมอาหาร 5 กรัม ในน้ า 1 ลิตร ตรวจดูรอยเสียหายหลังจากท่ีท าความ

สะอาดแลว้ ให้ทดสอบซ้ า 5 ครัง้ แล้วตรวจพินิจ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผา มผช.46/2549 ไม่มี

รอยเสียหายท้ัง 36 สูตร 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและความร้อนของดินแม่แตงท่ีผสมดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ พบว่าเนื้อดิน

สูตรท่ี 27 ประกอบด้วย ดินเชื้อคัลไซน์เคลย์ชนิดดินทนไฟส าหรับท าอิฐมอญท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 °C  

ในอัตราส่วน 15% โดยใชด้ินแมแ่ตงท่ีผสมแลว้เป็นวัตถุดิบหลักมีความเหมาะสมท้ังสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง

ความร้อนในการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับอาหาร ลดการหดตัวของเนื้อดินเมื่อแห้งและภายหลังการเผา ลดการ

แตกร้าว เพิ่มความทนไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ทรุดตัวหลังการเผา [11-21] โดยมีค่าการหดตัวเท่ากับ 10% สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องป้ันดนิเผาสโตนแวร์ มผช.930/2548 หรือ มอก.32 ไมเ่กิดการโค้งงอท่ีอุณหภูมิ 

1250 °C มีค่าความแกร่งมากท่ีสุดเท่ากับ 256 MPa มีความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิสอดคล้องกับมาตรฐานของ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1145 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผา มผช.46/2549 และไม่มีสารตะกั่วและแคดเมียมในเนื้อดินจากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบทางเคม ีจึงมีความปลอดภัยในการน ามาใช้งาน แต่ค่าการดูดซึมน้ าของเนื้อดินสูตรท่ี 27 เท่ากับ 7.36% 

ซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุดจากการทดสอบ แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผา มผช. 46/2549 

ก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้ าไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก จึงท าให้เมื่อน าเนื้อดินสูตรนี้ไปใช้ท าผลิตภัณฑ์เซรา

มกิส าหรับอาหารจึงควรมกีารเคลอืบผลิตภัณฑก์่อนการใช้งานทุกครัง้  

ข้อเสนอแนะ 

  1. ดินเชื้อคัลไซน์เคลยท่ี์ผ่านการเผาที่อุณหภูมติา่งๆ ควรมกีารน ามาร่อนก่อนการใชง้าน เพื่อให้สามารถผสม

กับเนื้อดินสโตนแวร์ได้ดมีากขึ้น 

  2. ดินเชื้อคัลไซล์เคลยท่ี์น าไปใชต้อ่ยอดกับชุมชน สามารถใชด้ินเชื้อคัลไซน์เคลยท่ี์อุณหภูมิการเผาแบบสุมไฟ

ได้ เพื่องา่ยตอ่การผลิตมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ทุนวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ และองคก์ารบริหารส่วนสว่นต าบลอินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้

ความอนุเคราะห์ผู้วจิัยในด้านทุนวจิัย สถานท่ีวิจัย การเก็บขอ้มูล วัตถุดิบ และด าเนนิงานวิจัยน้ี 
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การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการส านักงานสีเขียว คณะศิลป-ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

Greenhouse Gas Assessment from Green Office Project of School of Liberal Arts, 

University of Phayao 

รัตนา ยาวิเลิง1 สุกัญญา เสมอเชือ้2  สุภาพร ค ารศ2 อรนภา อ่องประกฤติ2 สุธิพงษ์ อินทนู2 เฉลิมพันธ์ แก้ว

กันทะ2 ปณิดา สุยะ2 และปรัชญ์ ปิงเมอืงเหล็ก3 

Rattana Yawiloeng1, Sukanya Samerchur2, Supaporn Kumrot2, Onnapa Ongprakit2, Suthipong 

Intanou2, Chaloemphan Kaewkanta2, Panida Suya2 and Prus Pingmuanglex3  

บทคัดย่อ     

 บทความนี้น าเสนอการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในโครงการส านักงานสีเขียว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมในส านักงาน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทางตรง ประเภทท่ี 2 กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม และประเภทท่ี 3 กิจกรรมลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ผลการศึกษาพบว่า การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่ งเป็นกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 

ปล่อย CO2 จ านวนสูงสุด 71.62 kg CO2 ส่วนกิจกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าใน

ส านักงาน โดยมีการปล่อย CO2 เฉลี่ย 60.86 ton CO2 (มีค่าการปล่อยระหว่าง 53.47 - 73.21 ton CO2)  รองลงมา

การใช้น้ าประปาซึ่งมีการปล่อย CO2 เฉลี่ย 123.34 kg CO2 (มคี่าการปล่อยระหว่าง 52.68 - 157.35 kg CO2) ผลการ

ด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว LibArts 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะ พบว่า คณะศิลป-

ศาสตร์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจ านวน 537 kg CO2 การศึกษาได้นี้น าเสนอแนวทางในการจัด

กิจกรรมในโครงการส านักงานสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยใช้หลักการ 3Rs ใน

ส านักงานเพื่อลดสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะโลกรอ้น  

ค าส าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก  แนวคิด 3 Rs  ส านักงานสีเขียว  มหาวทิยาลยัสเีขียว  

                                                 
1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
2 ส านักงานคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Department of English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province, 56000  
2 School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province, 56000 
3 Environmental Section, Division of Building and Facilities, University of Phayao, Phayao Province, 56000 

*Corresponding author e-mail: preaw20002@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1148 

Abstract  

 This paper presents greenhouse gas assessment from the Green Office project of School of Liberal Arts, 

University of Phayao. This paper aims to provide suggestions for managing activities to reduce greenhouse gas. 

For data collection and data analysis, data was collected from three main activities from October 2017 to June 

2018. These activities included (1) activities involved direct emission of greenhouse gas, (2) activities involved 

indirect emission of greenhouse gas, and (3) activities involved indirect reduction of greenhouse gas. The results 

of the study revealed that the use of diesel car emitted greenhouse gas 71.62 kg CO2. Importantly, the results 

of this study uncovered that indirect greenhouse gas emission activities tended to emit more gas, that is, the use 

of electricity was 60.86 ton CO2 (between 53.47-73.21 ton CO2) and the use of water was 123.34 kg CO2 

(between 52.68-157.35 kg CO2). However, the Green Office activities involved reduction of greenhouse gas 

emission could reduce greenhouse gas for 537 kg CO2. Therefore, this paper suggests a sustainable approach, 

namely 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle), to apply with organizational activities in order to reduce causes of 

greenhouse effects.  

Keywords: greenhouse gas, the 3Rs concept, Green Office, Green University  

บทน า 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของบุคลากรทุกภาคส่วน ปัญหาดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาส านักงานต่าง  ๆ ในการด าเนินกิจกรรม

ภายในส านักงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน

ส านักงาน ยังส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท าให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือน

กระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน (จุฑารัตน์ ชุนหะศรี, 2556)  

การด าเนนิกิจกรรมตา่งๆในส านักงานจึงมผีลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มของส านักงานกับประสิทธิภาพการท างาน ดังท่ี     

สุนทรารัตน ์เขื่อนควบ (2557) ได้กลา่วไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในส านักงานมีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพ

ของงาน รวมท้ังเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในส านักงาน ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับความสะดวกสบายขณะ

ท างาน ก็อาจจะท าให้เจ็บป่วยสะสมอย่างช้า ๆ และอาจจะน าไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะต่อไป ดังนั้น แรงกดดันจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความเสื่อมโทรมจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาท่ีได้กล่าวมาดังกล่าวท าให้หน่วยงานต่างๆ 

เกิดความตระหนัก และคิดหากิจกรรมต่าง ๆ ในการท างานรวมถึงกิจวัตรประจ าวัน ท่ีจะช่วยลดปัญหาหรือแม้แต่ไม่

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งกิจกรรมหรือกิจวัตรต้องท าต่อเนื่องอย่างเนื่องนิจ จนกลายเป็นท่ีนิสัย

(องคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554) 

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น 

Green University ด้วยหลักการและเหตุผลท่ีเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยด้านมุ่งพัฒนา 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึง

ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นภายในส านักงาน รวมถึงตอบสนองนโยบายและทิศทางการบริหาร
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มหาวทิยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจึงสนใจเขา้รว่มโครงการส านักงานสีเขียวท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (Green Office) 

ท้ังนี้ บทความนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส านักงานสีเขียวของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

 เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการส านักงานสีเขียว และการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป  

แนวคดิและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงานสีเขียว  

 ส านักงานสีเขียว (Green Office) เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังท่ีกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2557, หน้า 1) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ส านักงานสีเขียวคือการท่ีหน่วยงานด าเนินงาน 

หรือกิจกรรมแล้วกิจกรรมนั้นๆ ส่งผลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด จนถึงการรู้จักเลือกท่ีใช้ทรัพยากรและ

พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการของก าจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และ

จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดใีนการใชป้ระโยชนจ์ากพื้นท่ีสเีขียว การดูแลสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอย่างคุ้มคา่ การประหยัดพลังงาน 

รวมถึงการหาหรือใช้พลังงานทดแทน การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบุคลากรในหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (พัฑรา สืบศิริ และคณะ, 2560, หน้า 105) ดังนั้น การด าเนินการให้ส านักงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จะส่งผลตอ่สุขอนามัย  สร้างบรรยากาศท่ีดใีนการท างาน ตลอดจนความปลอดภัยการลดโอกาสที่จะเกิดเกิดอุบัติเหตุ 

(สุนทรารัตน ์เขื่อนควบ, 2557, หนา้ 37) 

การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 การค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค านวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมส านักงานสีเขียว คูณค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงตามแนวทางของ  

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  (IPCC, 2011) โดยใช้สูตร Emissions Factors x Activity 

Data ดังนี้  

 
 

ภาพที่ 1  การค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

โดยใชสู้ตร Emissions Factors x Activity Data (สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ, 2560 หน้า 172) 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศกึษา 

1) ขอบเขตพื้นท่ีส านักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดพื้นท่ี จ านวน 2 อาคาร รวม

2,320 ตารางเมตร มีบุคลากรท่ีก าลังปฏิบัติงานอยู่ท้ังหมด 104 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

แมบ้่าน และคนสวน (หน่วยการเจ้าหนา้ที่ คณะศลิปศาสตร์, 2561) 

2) ขอบเขตกระบวนการหรือกิจกรรมส านักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอบเขตการ

ด าเนินกิจกรรมท้ังหมด 7 หมวด ดังนี้ 1) การบริหารจัดการองค์การ 2) การด าเนินงาน 3) การใช้พลังงานและ

ทรัพยากร 4) การจัดการของเสีย 5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง และ  

7) โครงการและกิจกรรมท่ีน าไปสู่การปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง  

แบ่งเป็นขอบเขตกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ เป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 

2.1 ประเภทที่ 1 กิจกรรมในส านักงานท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงของรถตู้

ประจ าคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

2.2 ประเภทที่ 2 กิจกรรมในส านักงานท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า 

การใช้น้ าประปา และการท้ิงขยะของเสีย  

2.3 ประเภทที่ 3 กิจกรรมในส านักงานท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ การบริหาร

จัดการองค์การ การดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และการด าเนนิโครงการส านักงานสเีขียวเพื่อลดปริมาณขยะ  

การจัดเก็บข้อมูล 

ในการจัดเก็บขอ้มูลปริมาณปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยจัดเก็บข้อมูลตามตามกรอบแนวคิด

ส านักงานสี เขียว ของกรมส่ง เส ริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 1) ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 3) ปริมาณการใช้น้ าประปา  

4) ปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ และ 5) ปริมาณการท้ิงขยะ 

ผลการศึกษา 

1. กิจกรรมในส านักงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง  

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  

พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบันทึกข้อมูลการใช้น้ ามันดีเซลในไปปฏิบัติงานของ

บุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบการใช้รถตู้ของคณะฯ พบว่า บุคลากรคณะศิลป-

ศาสตร์มีการวางแผน และสอบถามเส้นทางก่อนจากพนักงานขับรถก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค านวณปริมาณ

และค่าใชจ้่ายในการใชน้้ ามันดีเซลก่อนการเดินทางทุกคร้ัง ดังข้อมูลสรุปรายงานการใชน้้ ามันดีเซลในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิ (น้ ามันดเีซล) 

เดือน ปริมาณการใชน้้ ามันดีเซล 

ต่อเดือน (ลิตร) 

การปล่อย CO2 

(น้ ามันดเีซล 1 ลิตร มีค่า 

*แฟกเตอร์ = 0.52 kg CO2) 

ตุลาคม 2560 48.93 21.35 

พฤศจิกายน 2560 37.22 16.24 

ธันวาคม 2560 36.26 15.82 

มกราคม 2561 164.15 71.62 

กุมภาพันธ์ 2561  45.24 19.74 

มนีาคม 2561 29.37 12.81 

เมษายน 2561  86.21 37.61 

พฤษภาคม 2561  61.51 26.84 

มถิุนายน 2561  91.54 39.94 

รวมเฉลี่ย 600.43 ลิตร 261.97 kg CO2 

หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของน้ ามันดีเซลไดแ้หล่งข้อมูลอ้างองิมาจากองคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554  

(ค่าแฟกเตอร์การหาน้ าหนักของน้ ามนัดีเซลจากลิตรเป็นกิโลกรัม คือ D = 0.839 kg/l) 
 

 พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน

มิถุนายน 2561 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซฯ มีแนวโน้มขึ้นและลงตามท้ังนี้เป็นไปตามการใช้รถในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ในเดือนมกราคม 2561 มีการใช้น้ าเชื้อเพลิงมากท่ีสุด จ านวน 71.62 kg CO2 อย่างไรก็ตาม ในเดือน

พฤศจิกายน 2560 และเดือนมีนาคม 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงน้อยท่ีสุด 

จ านวน 16.24 และ 12.81 kg CO2 ตามล าดับ  

2. กจิกรรมในส านักงานที่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจ าทางอ้อม  

 2.1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 พบวา่ภายหลังท่ีคณะศลิปศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสเีขียว ได้รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ก าหนดนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยแจ้งให้บุคลากรทุกคนในส านักงานรับทราบ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ของคณะศลิปศาสตร์ลดลงอยา่งต่อเนื่อง ดังข้อมูลตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการใชไ้ฟฟา้ 

เดือน ปริมาณไฟฟ้า/เดือน 

(หน่วย)   

การปล่อย CO2 

(ไฟฟ้า 1 kWh มคี่าแฟกเตอร ์

= 0.56 kg CO2) 

การปล่อย CO2 

(ไฟฟา้ 1 kWh มคี่า 

แฟกเตอร์ = 0.56 ton CO2) 

ตุลาคม 2560 130,736 73,212.16 73.21 

พฤศจิกายน 2560 129,757 72,663.92 72.66 

ธันวาคม 2560 97,383 54,534.48 54.53 

มกราคม 2561 97,678 54,699.68 54.70 

กุมภาพันธ์ 2561  100,824 54,461.44 54.46 

มนีาคม 2561 116,150 65,044.00 65.04 

เมษายน 2561  102,072 57,160.32 57.16 

พฤษภาคม 2561  111,553 62,469.68 62.47 

มถิุนายน 2561  95,488 53,473.28 53.47 

รวมเฉลี่ย 981,641 หน่วย 549,718.96 549.71 ton CO2 

(จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน 104 คน)  

หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของไฟฟา้ได้แหล่งข้อมูลอ้างองิมาจากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554  

 พบว่าการใช้ไฟฟ้าของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่า บุคลากรมีการใช้ไฟฟ้าลดลง 

จากเดือนตุลาคม 2560 ใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นจ านวน 130,736 หน่วย โดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดจ านวน 

73.21 ton CO2 แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรได้ใช้ไฟฟ้าลดลงและส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง   

โดยในเดอืนธันวาคม 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 54.53 ton CO2 

54.70 ton CO2 และ 54.46 ton CO2 ตามล าดับ และในเดอืนมถิุนายน 2561 มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

การใช้ไฟฟา้น้อยท่ีสุดรอบครึ่งปี คือ 53.47  ton CO2  

 2.2 ปรมิาณการใช้ทรัพยากรน้ า 

 พบวา่คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการประหยัดน้ า โดยมีการรณรงค์ประหยัดน้ าผ่านช่องทาง

เว็บไซด์ของคณะ เว็บไซด์ส านักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ เฟสบุ๊คและเพจคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลป-

ศาสตร์ยังมีบ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อจัดการน้ าเสีย (Waste water management) จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ าภายใน 

คณะศิลปศาสตร์ลดลงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ าประปาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

เดือน ปริมาณการใชน้้ า/เดือน 

(หน่วย)   

การปล่อย CO2 

(น้ าประปา 1 หนว่ย มีค่าแฟกเตอร์ = 

0.026 kg CO2) 

ตุลาคม 2560 6,052 157.35 

พฤศจิกายน 2560 5,748 149.45 

ธันวาคม 2560 5,091 132.37 

มกราคม 2561 4,994 129.84 

กุมภาพันธ์ 2561  5,060 131.56 

มนีาคม 2561 5,189 134.91 

เมษายน 2561  4,425 115.05 

พฤษภาคม 2561  4,110 106.86 

มถิุนายน 2561  2,026 52.68 

รวมเฉลี่ย 42,695 หนว่ย 1,110.70 kg CO2 

(จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน 104 คน)  

หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของน้ าประปาได้แหลง่ข้อมลูอ้างองิมาจากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554 

 พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้น้ าของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พบว่า ในเดือนตุลาคม 2561 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดจ านวน 157.35 kg CO2 รองลงมาคือเดือน

พฤศจิกายน 2560 มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 149.45 kg CO2 อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน 2561 

มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ านอ้ยท่ีสุด จ านวน 52.68 kg CO2 

 2.3 การใช้ทรัพยากรกระดาษ  

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรกระดาษ มีการรณรงค์ให้น า

กระดาษหนา้เดียวกลับมาใชซ้้ า (Reuse) และการใชก้ระดาษสองหนา้น ากลับมาใช้ใหม ่(Recycle) ก าหนดมาตรการเบิก

กระดาษบุคลากรโดย 1 คน ให้เบิกกระดาษได้เดอืนละ 1 รีมเท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะฯ ต้องใช้กระดาษเพื่อการสอบ

กลางภาคและปลายภาค รวมถึงการใช้กระดาษในโครงการต่าง ๆ จึงท าให้ปริมาณการเบิกกระดาษของคณะศิลป

ศาสตร์อยูใ่นอัตราค่อนข้างสูง ดังรายละเอยีดตารางท่ี 4  
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ตารางที ่4  ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ทรัพยากรกระดาษต่อจ านวนบุคลากร 1 คน  

เดือน ปริมาณการเบิก

กระดาษ/เดือน 

(รีม) 

น้ าหนักกระดาษ 

(1 รีม = 2.5 กโิลกรัม)  

การปล่อย CO2 

(กระดาษ 1 กก. มีค่า

แฟกเตอร์ = 0.74 kg CO2) 

ตุลาคม 2560 122 305 225.70 

พฤศจิกายน 2560 103 257.5 190.55 

ธันวาคม 2560 81 205.5 152.07 

มกราคม 2561 79 197.5 146.15 

กุมภาพันธ์ 2561  108 270 199.80 

มนีาคม 2561 91 227.5 168.35 

เมษายน 2561  90 225 166.50 

พฤษภาคม 2561  100 250 185.00 

มถิุนายน 2561  80 200 148.00 

รวมท้ังหมด  854 รีม 2,088 กิโลกรัม  1,545.12 kg CO2 

(จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน 104 คน)  

หมายเหตุ: ค่าแฟกเตอร์ CO2 ของกระดาษได้แหล่งข้อมูลอ้างองิมาจากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก , 2554 

 พบวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชท้รัพยากรกระดาษพบวา่ ในเดอืนตุลาคม 2560 ช่วงสอบกลาง

ภาค มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้กระดาษสูงสุด จ านวน 225.70 kg CO2 รองลงมาคือ เดือน

กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงสอบปลายภาค จ านวน 199.80 kg CO2 และในเดอืนมถิุนายน 2561 มกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการใชก้ระดาษนอ้ยท่ีสุด จ านวน 140 kg CO2 

 2.4 ปรมิาณการทิ้งขยะ  

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดการของเสีย (Waste management) อย่างเป็นระบบ  

โดยก าหนดแนวทางในการจัดการของเสีย ลดปริมาณขยะ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะภายในคณะฯ โดยมี

กระบวนการดังตอ่ไปน้ี ขั้นตอนที่ 1 จัดวางถังขยะบริเวณส านักงานและคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ โดยจัดท าป้ายชื่อ 

รูปภาพตามประเภทของขยะ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตท้ิงขยะให้ถูกประเภทขยะซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

ขยะท่ัวไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และขยะกระดาษ ขั้นตอนที่ 2 รณรงค์ให้บุคลากรคัดแยกขยะ

อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรลดขยะ ประเภทกระดาษ น ากระดาษท่ีใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้ซ้ า และ

กระดาษท่ีใช้แล้วสองหน้ากลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนที่ 3 บันทึกปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน โดยความ

ร่วมมอืจากแม่บ้านประจ าคณะศลิปศาสตร์และบุคลากรงานสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยพะเยา  
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ตารางที ่5  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2561  

รายการขยะ ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)  

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 

1. ปรมิาณขยะทั้งหมด (มหาวิทยาลัย)  2,515 2,316 1,392 1,986 2,674 2,951 2,720 1,963 1,575 

2. ปรมิาณขยะทั้งหมด (ศิลปศาสตร์)  402 417 139 238 374 443 326 236 173 

3. ปรมิาณขยะรีไซเคิล (ศิลปศาสตร์) 63 57 33 62 65 63 74 56 63 

4. ร้อยละของขยะ (ศิลปศาสตร์) 16 18 10 12 14 15 12 12 11 

5. ปรมิาณขยะแยกประเภท           

     5.1 กระดาษ  2 5 1 1 3 5 5 2 1 

     5.2 ขวดแก้ว  24 26 12 32 21 15 19 21 25 

     5.3 อลูมิเนียม  5 4 2 4 6 4 4 2 1 

     5.4 ขวดพลาสติก  32 21 18 24 35 39 46 30 16 

การปล่อย CO2 (ขยะ 1 กิโลกรัม 

ปล่อย CO2 จ านวน 0.3 กิโลกรัม 

120.6 125.1 41.7 71.4 112.2 132.9 97.8 70.8 51.9 

  

 พบวา่คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาได้ด าเนนิการจัดการของเสีย ส่งผลให้จ านวนขยะลดจ านวนลง

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ส่งยังส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลด

นอ้ยลง ในเดอืนมนีาคม 2561 ช่วงสอบปลายภาคของนสิิตระดับปริญญาตรี มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

การทิง้ขยะมากทีสุ่ด จ านวน 132.9 kg CO2 รองลงมาคือเดอืนพฤศจิกายน 2560 จ านวน 125.1 kg CO2 อย่างไรก็ตาม 

จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาณขยะลดน้อยลง

จ านวน 70.8 และ 51.9 kg CO2 ตามล าดับ  

3. กิจกรรมในส านักงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  

 3.1  การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) 

 พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการบริหารจัดการองค์โดยผู้บริหารระดับคณะ

คณะกรรมการส านักงานสีเขียว ตามกรอบแนวคิดส านักงานสีเขียว ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว

บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้  

ตารางที ่6 การบริหารจัดการองคก์ารส านักงานสเีขียว คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) ผลการศกึษา  

1. การก าหนดนโยบายสิ่งแวดลอ้ม  1 นโยบาย  

2. การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร  11 ประเด็นปัญหา  

3. การจัดทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดลอ้ม  28 เร่ือง  

4. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ส านักงานสีเขียว  

1 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

5. การทบทวนด้านสิ่งแวดลอ้มโดยฝ่ายบริหาร  21 วาระการประชุม  
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พบวา่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารจัดการองค์การ โดยมีการจัดท าทะเบียนกฎหมาย

และข้อก าหนดสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานเพื่อควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิ จ านวนท้ังหมด 28 เร่ือง รองลงมา

คือการประชุมทบทวนเกี่ยวกับส านักงานสีเขียวท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม จ านวน 21 วาระการประชุม จากการประชุม

คณะกรรมการส านักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ได้ระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจ านวน 11 ประเด็นปัญหา และ

ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของคณะฯ จ านวน 1 นโยบาย โดยเน้นกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหา

ด้านส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรในส านักงาน ด้านการระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  

 3.2 การดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor Environment)  

 จากการศกึษาดา้นการด าเนนิงานการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน พบว่า 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ ด้านอากาศในส านักงาน 1) ควบคุมคุณภาพ

อากาศภายในส านักงาน โดยติดต้ังเครื่องถา่ยเอกสารในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างไกลจากบริเวณโต๊ะ

ท างานของบุคลากร เพื่อป้องกันการสูดดมกลิ่นหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2) มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารและ

เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer) อย่างสม่ าเสมอ 3) มีการติดป้ายห้ามสูบบุหร่ีภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

ด้านแสงในส านกังาน ตดิตัง้หลอดไฟแบบ LED เพื่อให้ภายในส านักงานมีแสงสวา่งเพียงพอแก่บุคลากร ด้านเสียงใน

ส านักงาน บริเวณผนังของอาคารคณะศิลปศาสตร์ มีการติดตั้งผนังแบบกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร จัดท า

โครงการสวนศลิป์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวเพื่อความน่าอยู่บริเวณอาคารส านักงาน ด้านความน่าอยู่ในส านักงาน 1) เพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวโดยรอบอาคารส านักงานเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2) จัดท ากิจกรรม 5 ส ทุก ๆ  

วันศุกร ์และ 3) มกีารส ารวจสัตว์พาหนะน าเชื้อภายในบริเวณอาคารส านักงานและมีการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อทุกๆ 

สัปดาห์ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานดังกล่าวมีผลต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมในด้านต่อไปนี้ การดูแลอากาศในส านักงานเพื่อลดมลพิษอากาศภายในส านักงาน การจัดให้มีแสงสว่าง

เพียงพอในส านักงานโดยใช้หลอด LED เพื่อประหยัดค่าไฟ และการจัดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์โดยรอบส านักงาน  

 3.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Procurement)  

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง

ความเหมาะทางด้านคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  1) จัดซื้อ

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อาทิเช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น ไมโครเวฟ และกระติกน้ าร้อน   

2) จัดซือ้สนิค้าวัสดุอุปกรณส์ านักงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ A4 น้ ายาล้างจาน และวัสดุส านักงานท่ี

ผ่านมาตรฐาน มอก. เป็นต้น  3) การจัดจ้างร้านค้าเพื่อจัดอาหารในโครงการต่าง ๆ  โดยงดการใช้กล่องโฟมบรรจุ

อาหาร และใช้กล่องชานอ้อยและกล่องกระดาษท่ีย่อยสลายง่ายแทน เป็นต้น การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในส านักงานศิลปศาสตร์ทางอ้อมดังนี้ การจัดซื้ออุปกรณ์

ไฟฟา้ที่มฉีลากประหยัดไฟชว่ยลดปริมาณการใชไ้ฟฟา้ และการจัดซือ้วัสดุอุปกรณส์ านักงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดปริมาณขยะและขยะยอ่ยสลายได้งา่ย 

 3.4 การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินโครงการจัดการขยะ LibArts 3Rs (Reduce-Reuse-

Recycle ลดการใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) โดยการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรและปัญหาด้าน

สิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นภายในส านักงาน ก าหนดเป้าหมายในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในคณะจ านวน 40% ของขยะท่ี
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เกิดขึ้นภายในคณะท้ังหมด เพื่อให้การจัดการขยะเกิดประสิทธิผลและมีความยั่งยืน โดยมีการด าเนินโครงการ

ส านักงานสเีขียวดังน้ี  

ตารางที ่7  การด าเนนิงานโครงการจัดการขยะ LibArts 3Rs คณะศลิปศาสตร์ ปี 2561 

กจิกรรมย่อย วัตถุประสงคโ์ครงการ ผลการด าเนินงาน การลดการปล่อย CO2 

(ขยะ 1 กิโลกรัม ปล่อย 

CO2 จ านวน 0.3 กิโลกรัม) 
1. การใชน้วัตกรรม

ระบบประชุมออนไลน์ 

 

- เพื่อลดจ านวนการใช้

กระดาษในการประชุม  

- สามารถลดจ านวนกระดาษ

ในการประชุมออนไลน ์

จ านวน 77 กิโลกรัม 

23.1 kg CO2 

2. โครงการกระดาษ

หนา้เดียวเพื่อน้อง ๆ ท่ี

มองไมเ่ห็น  

 

 

- น ากระดาษหนา้เดียวท่ีใช้

แลว้ไปบริจาคใหโ้รงเรียนสอน

คนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ 

จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อน าไป 

ใชซ้้ า  

- สามารถน ากระดาษหน้า

เดียวไปบริจาค เพื่อน าไปใช ้

Reuse ท าสื่ออักษรเบรลล ์

จ านวน 75 กิโลกรัม  

22.5 kg CO2 

3. โครงการขยะบุญ  

 

 

- น ากระดาษรีไซเคิลไป

บริจาคให้ชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงมหาวทิยาลัยเพื่อน า

กลับมาใชใ้หม ่ 

- สามารถน ากระดาษสอง

หนา้ไปบริจาคเป็นขยะบุญ 

จ านวน  ทั้งหมด 686 

กโิลกรัม 

205.8 kg CO2 

4. โครงการการบริจาค

ขยะรีไซเคิลประเภท 

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว 

และกระป๋องอลูมเินยีม  

- น าขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว 

และกระป๋องอลูมเินยีม ไป

บริจาคให้งานส่ิงแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

- สามารถบริจาคขวด

พลาสตกิ ขวดแก้ว และ

กระป๋อง จ านวน 292 

กิโลกรัม 

87.6 kg CO2 

รวมปรมิาณการจัดการขยะทัง้หมด 1,790 กิโลกรัม 537 kg CO2 

  

พบวา่โครงการขยะบุญ โดยการน าขยะรีไซเคิล ไปบริจาคให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้

ชุมชุนน าขยะกระดาษรีไซเคิลไปใชป้ระโยชนใ์นการด าเนนิกิจกรรมของชุมชุน และน ากระดาษบางส่วนส่งขายให้ร้านวงศ์

พาณิชยน์ าไปรีไซเคิลและน าเงินเข้ากองทุนของหมู่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ทุนการศึกษา

ให้เด็กเรียนดีแตย่ากจน โครงการดังกล่าวเป็นการจัดการขยะเพ่ือลดปริมาณขยะภายในอาคารส านักงาน และสามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะภายในคณะได้มากที่สุด จ านวน 205.8 kg CO2 รองลงมาคือ โครงการ

บริจาคขยะ รีไซเคิล (Recycle)  ประเภทขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้จ านวน 87.6 kg CO2 การใช้นวัตกรรมระบบประชุมออนไลน์ สามารถช่วยลดจ านวนขยะ ประเภทกระดาษ 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 23.1 kg CO2 และ โครงการกระดาษหน้าเดียวเพื่อน้องๆ ที่มองไม่เห็น โดยน า

กระดาษไปบริจาคเพื่อการใชซ้้ า สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 22.5 kg CO2 
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สรุปผลด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว 

 จากการด าเนนิโครงการท่ีมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามกรอบแนวคิดโครงการ

ส านักงานสีเขียว นอกจากจะส่งผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในส านักงาน ยังส่งผลให้

คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินส านักงานสีเขียวในป ี2561 ดังข้อมูลในตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่8  ผลการด าเนินงานส านักงานสเีขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ป ี2561  

หมวด รายละเอียด เกณฑค์ะแนน  

(ร้อยละ) 

ผลคะแนนที่ได้รับ 

(ร้อยละ)  

1 การบริหารจัดการองคก์าร (Organization Management) 15% 10.45% 

2 การด าเนนิงาน (Operation of Green Office) 20% 16.43% 

3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) 15% 12.61% 

4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste Water Management) 10% 6.11% 

5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor 

Environment) 

15% 12.5% 

6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) 15% 12.5% 

7 การประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

(Continual Improvement)  

10% 9.69% 

สรุปผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
ได้รับการประเมนิส านักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดี (G เงนิ) 

100% 80.29% 

พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว และมีผลการด าเนินงาน 

โดยอ้างอิงจากผลการประเมินส านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมดังนี้ การประเมินด้านการ

ด าเนินงาน (Operation of Green Office) จ านวน 16.43% รองลงคือ การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and 

Resource) จ านวน 12.61% และสภาพแวดล้อภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor Environment) มีผล

การด าเนินงานเท่ากับการจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) จ านวน 12.5% และ การจัดการของเสีย (Waste 

and Waste Water Management) จ านวน 6.11% รวมผลการประเมินจากการด าเนินงานโครงการท้ังหมด 80.29% 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินส านักงานสีเขียวท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดี (G เงิน) จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561  

มสี านักงานท่ีเข้ารับการประเมินส านักงานสีเขียวท้ังหมด 206 แห่งท่ัวประเทศ  

อภิปรายผล 

 โครงการส านักงานสีเขียวเป็นความร่วมมือของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย ์

เจ้าหน้าท่ี แม่บ้าน และคนสวน ความร่วมมือระหว่างงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานท่ี  รวมถึงชุมชนใกล้เคียง

มหาวิทยาลัย สถานศึกษาในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดจนหน่วยงานระดับประเทศได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม จากการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดส านักงานสีเขียวอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้  
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 1. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

 ปริมาณการใชน้้ ามันดเีซลของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีปริมาณการใช้ไม่คงท่ี ท้ังนี้เป็นไป

ตามการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบางเดือนยังอยู่ในระดับสูง 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณรงค์ พลีรักษ์ 

(2554) พบว่าการใช้น้ ามันดีเซลส าหรับรถยนต์ กิจกรรมด้านการเดินทางและขนส่งก่อให้เกิดการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศมากที่สุด นอกจากนี้ จุฑารัตน์ ชุนหะศรี (2556) ยังพบว่าพฤติกรรมด้านการ

เดินทางของพนักงานและด้านการใช้พลังงานทดแทนยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งเนื่องมาจากขาดการรับรู้ข่าวสารด้านการ

ประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร์มีข้อจ ากัดด้านการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง เนื่องจากรถตู้คณะศิลปะศาสตร์เป็นรถเช่าไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือ CNG เพื่อใช้พลังงานจาก

ก๊าซธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตามคณะศิลปศาสตร์มีมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงจากการใช้บริการรถตู้ดังนี้  

1) บุคลากรมกีารวางแผนก่อนเดินทางไปปฏบัิตงิานดา้นระยะทางและค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  2) มีการวางแผนการ

เดินทางเป็นหมู่คณะในวันและเวลาเดียวกัน  

 2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ าประปา และปริมาณการทิ้งขยะที่มีผลต่อการก๊าซเรือน

กระจกทางอ้อม 

 กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์

เครื่องใชไ้ฟฟา้ที่มฉีลากเบอร์ 5 การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED ส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงและการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mongkolkeha et al. (2015) ท่ีพบว่า การก าหนดนโยบาย

การประหยัดไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากไอทีแทนการใช้

กระดาษ มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในทางอ้อม 

นอกจากนี้ ณรัล ลือวรศริิกุล และคณะ (2558) ยังพบวา่การปรับเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟา้เป็นหลอด LED และพฤติกรรม

การใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในส านักงานสง่ผลตอ่การลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 2) ด้านการประหยัดน้ าท่ีสง่ผลตอ่

การลดปริมาณ CO2 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการรณรงค์ประหยัดน้ าโดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ าภายในห้องน้ า

และห้องครัว และรณรงค์ผ่านเว็บไซด์และเฟสบุ๊คของคณะ ด้านการควบคุมคุณภาพน้ าคณะศิลปศาสตร์มีการติดตั้ง

อุปกรณบ์ าบัดน้ าเสียบริเวณอาคารส านักงาน จากรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบริเวณตกึอาคารเรียนรวมและ

คณะศิลปศาสตร์ ยังพบวา่คุณภาพน้ าประปาอยู่เกณฑ์ปกติตามาตรฐานของการประปานครหลวง 3) การลดปริมาณ

ขยะจากโครงการจัดการขยะในคณะส่งผลให้การปล่อย CO2 จากปริมาณขยะลดลง  

 3. โครงการส านักงานสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  

 การบริหารจัดการองค์การส านักงานสีเขียวโดยผู้บริหารระดับคณะ คณะกรรมการประจ าคณะศิลป

ศาสตร์ และคณะกรรมการส านักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ ส่งผลให้การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวบรรลุผล

ส าเร็จโดยผ่านการประเมินส านักงานสีเขียวระดับดี (G เงิน) ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ (2561, 

หน้า 657) ค้นพบว่า ภาวะผู้น าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน โดย

นักวจิัยได้กล่าววา่ องคก์ารตา่งๆท่ีได้รับรางวัลการเป็นส านักงานสเีขียว (Green Office)  จะตอ้งเร่ิมจากการท่ีผู้บริหาร

ขององค์การได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารองค์การควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนโยบายเด่นชัด  

มีความมุ่งมั่นในการก าหนดเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญของการบริหารองค์การ รวมท้ังต้องการให้องค์การ

เป็นส านักงานสเีขียวท่ีกิจกรรมตา่งๆ ภายในส านักงาน จะส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มท่ีน้อยท่ีสุด  
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 การใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหน่ึงใน

ก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน าขยะกระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ภายในอาคาร

ส านักงาน ชุมชุนใกล้เคียงมหาวทิยาลัย และสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ กิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศภายในบริเวณอาคารส านักงานท้ังทางตรงและทางอ้อม  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ และ เพ็ญสุดา พันฤทธ์ิด า (2560) ท่ีพบว่า การน าหลักการ 3Rs ใช้กับโรงงานผลิตถังน้ ามัน

เชื้อเพลิงพลาสติก ส่งผลในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 

นอกจากนี้การจัดการขยะโดยใชห้ลักการ 3Rs ยังสอดคลอ้งกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ ณฐพล ร าพึงกิจ 

(2559) ในการส่งเสริมนโยบาย 3Rs ภายในมหาวทิยาลัยและพืน้ท่ีรอบมหาวทิยาลัย โดยการลดการใช้ การใช้ซ้ า และ

การรีไซเคิล เพื่อลดการใช้พลังงานในส านักงาน อาคารเรียน หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดขยะ ใช้ซ้ า

ก่อนเพื่อลดปริมาณขยะ และการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ ์รวมท้ังหมุนเวยีนน าของเสียกลับมาใชใ้หมใ่นมหาวิทยาลัย  

 การประชุมระบบ Libarts Meeting ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ และประชุม

เจ้าหน้าท่ีคณะศิลปศาสตร์สามารถลดจ านวนกระดาษท่ีใช้ในการประชุมเป็นจ านวนมาก นอกนี้กิจกรรมการใช้

กระดาษหน้าเดียวเพื่อใช้ซ้ า  และกระดาษสองหน้าเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และ

คณะ (2556) ซึ่งค้นพบว่าการใช้กระดาษ Reuse เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดกระดาษมาก

ท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านความรู้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ควรจัดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านักงาน และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่

ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้พนักงานมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ี เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม  

 2. ด้านการจัดการขยะ ควรส ารวจประเภทขยะและปริมาณขยะแตล่ะประเภท เพื่อก าหนดประเภทของขยะ 

จ านวนถังขยะ และจัดวางถังขยะให้เหมาะสม นอกจากนี้ส านักงานควรจัดท ากิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง  

โดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถัง การด าเนินกิจกรรมจัดการขยะ 3Rs ได้แก่การลดจ านวนขยะ (Reduce) การน าขยะ

มาใชซ้้ า (Reuse) และการน าขยะกลับมาใชอ้กีครัง้ (Recycle)  

 3. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีนโยบายประหยัดพลังงาน และรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยผ่าน

หลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเซียลมีเดียเพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานในการประหยัดพลังงาน  และเพื่อให้

พนักงานส่วนใหญ่ขององคก์รเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ดา้นการประหยัดพลังงานมากขึน้  

 4. ด้านการประหยัดทรัพยากร ได้แก่ การประหยัดทรัพยากรกระดาษ ควรมีการจัดประชุมแบบ Green 

meeting เช่น การประชุมโดยแสดงเอกสารการประชุมในระบบการประชุมออนไลน์ ควรมีนโยบายหรือมาตรการใน

การประหยัดกระดาษภายในส านักงานเช่น การรณรงค์ใช้กระดาษหน้าเดียวมา  Reuse และใช้กระดาษสองหน้า 

Recycle นอกจากนี้ควรมกีารรณรงค์ประหยัดน้ า โดยการตดิสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดน้ าในห้องน้ าและห้องครัว และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์และในเฟสบุ๊ค ด้านการใชน้้ ามันเชื้อเพลิง ควรมีแนวทางให้พนักงานวางแผนเส้นทาง

ก่อนการเดินทาง และหากไปประชุมสัมมนาสถานท่ีเดียวกันหลายคน ควรเดินทางไปพร้อมกัน เพื่อประหยัดน้ ามัน

เชื้อเพลงิ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศโดยตรง  
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5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส านักงานแต่ละแห่งควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อ

เทียบกับสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน สุทรารัตน์ เขื่อนควบ (2557) แนะน าการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 

(Green Procurement) โดยพิจารณาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบการผลิต การเลือกใช้

พลังงานและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และ

การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ (2560, หน้า 151-

152) ยังแนะน าเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวโดยค านึงถึงการรับรองสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

เกณฑ์พจิารณาในกรณีท่ีไม่สามารถเลือกสินคา้ที่ได้รับการรับรองสินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มดังนี้ 1) ใช้วัสดุท่ีมีต่อ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 2) ใช้วัสดุน้อย น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก 3) มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4) มรีะบบขนสง่และจัดจ าหนา่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดในช่วงใช้งาน 6) มีความ

คุ้มคา่ตลอดชวีติการใชง้าน และ 7) มรีะบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร  และ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของโครงการส านักงาน

สีเขียว ตลอดจนคณะกรรมการประเมินโครงการส านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ท่ีให้ค าแนะน าด้านการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ขอขอบคุณหัวหน้างาน

สิ่งแวดลอ้มและบุคลากรงานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีสนับสนุนการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล

อย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะศิลปศาสตร์ทุกท่านท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมใน

ส านักงานท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เพื่อชว่ยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงตาม
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ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลติแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น 

The management system to reduce greenhouse gas production within local 

communities 

สุธรรม อรุณ1* นพรัตน์ เกตุขาว1 และจักรพงษ์ จ ารูญ1 

Sutham Arun1*, Nopparut Katkhaw1 and Chakkapong Chamroon1 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีเป้าหมายในการน าเสนอผลการด าเนนิงานของโครงการเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการ

ยอ่ยท่ีด าเนนิงานภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้มี

วัตถุประสงค์ในการสร้างระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือน

กระจกภายในชุมชน โดยใช้หลักการตามระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน เพื่อด าเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 

การจัดการลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการอนุรักษ์น้ า  

โดยได้คัดเลือก หมู่บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการด าเนินงาน ภายหลังการด าเนิน

โครงการ หมูบ้่านแสนสุข สามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้ประมาณ 21,658.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (kg CO2e) และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ ากัด ให้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10 ของโครงการลดเมอืงร้อน ด้วยมือเรา ปีท่ี 12  

ค าส าคัญ: แก๊สเรือนกระจก  ระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  ท้องถิ่น 

Abstract  

 Th is pap er aim s to present th e resu lts of th e project “su stainable green c ities”.  It is th e sub-project 

wh ich  operated u nder th e m ain project “1 sch oo l 1 m odel 2017” sup ported by University of Ph ayao. Th e 

objective of this project is to create the system of sustainable energy and environmental management in order to 

reduce the amount of greenhouse gas emissions in the local community. The project is implemented by using the 

8-step energy management system together with 5 main activities: waste management, reduction of electricity 

consumption, reduction of fuel consumption, green space and water conservation. The area chosen for the 

project is Sansuk village which is in Na-Prang Sub-District, Pong District, Phayao. The results of the project 

showed that Sansuk Village can reduce the amount of greenhouse gases around 21,658.56 kilogram of 

carbondioxide equivalent (kg CO2e). As a result, Sansuk Village was selected from Thailand Environment Institute 

and  Toyota M otor Th ailand Co.,Ltd to be one out of 10 f inalists for “th e 12th  stop global wa rm ing p roject”. 

Keywords: greenhouse gas, the 8-step energy management system, local community 
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บทน า 

แก๊สเรือนกระจก คือ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากแก๊สเหล่านี้จะจับตัวกันอย่างหนาแน่น

อยู่บนชั้นบรรยากาศท าให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถระบายออกไปจากโลกได้อย่างสมดุล โลกจึงกลาย

สภาพเป็นเสมือนเตาอบท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่งผลเสียต่อ

สภาวะสมดุลตามธรรมชาติต่าง ๆ [1] ปัจจุบันแก๊สเรือนกระจกสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน (Methane: CH4 ) แก๊สไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide: 

N2O) และแก๊สในกลุ่มของฟลูออริเนต (Fluorinated gases) 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คือแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และเป็น

หนึ่งในผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกระบวนการเผาไหม้ทุกชนิด แม้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่ได้เป็นแก๊สท่ีมี

ศักยภาพสูงท่ีสุดในการท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก แต่ด้วยปริมาณการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศท่ีมีมากกว่าแก๊ส

เรือนกระจกชนิดอื่น ๆ จึงท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สท่ีมีความส าคัญต่อการเกิดสภาวะเรือนกระจกไป 

โดยปริยาย [2] โดยปัจจุบันคาดว่ามีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่าร้อยละ 75 ของ

การปล่อยแก๊สเรือนกระจกทัง้หมด [3]  

ปัจจุบันท่ัวโลกก าลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจน การแก้ปัญหาและการเตรียมตัวรับกับ

สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

สถาบันการศึกษา ถือวา่เป็นพลังท่ีส าคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การ

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักตอ่ปัญหา การปลูกฝังจิตส านึก การกระตุน้ให้เกิดการมีสว่นร่วมระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหา จะช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและโรงเรียน และสามารถช่วยแกปั้ญหาในอนาคตได้อย่างย่ังยนื และสามารถเป็นต้นแบบใน

การท ากิจกรรมให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ได้ 

 จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลปง อ.ปง  

จ.พะเยา ได้เกิดแนวคิดท่ีจะควบคุมปริมาณการเกิดแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปท่ีการ

สร้างระบบการบริหารและการจัดการบริมาณแก๊สเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกับชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานคร้ังนี้ได้

คัดเลือกหมู่บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เป็นพื้นท่ีต้นแบบ และการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณจาก

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปงีบประมาณ 2560 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา   

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกนั้นมไิด้หมายถึงการใช้ลดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียง

อย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประประโยชน์สูงสุด รวมท้ัง

ต้องส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดด้วย ดังนั้นการด าเนินโครงการในเชิงการอนุรักษ์จึงเป็น

อีกหนึ่งทางออกท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยแนวทางการด าเนินงานในเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญสามารถสรุป

เป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
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- การสร้างค่านยิมและจิตส านกึการใชพ้ลังงาน และการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มให้กับบุคคลากรภายในชุมชน 

- การวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดการ

สูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน การตรวจสอบและดูแลการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อลดการร่ัวไหลของ

พลังงาน เป็นต้น 

- การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ เชน่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน

น้ า และอื่น ๆ 

- การเลือกใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ 

เป็นต้น 

- การหมุนเวยีนกลับมาใชใ้หม ่โดยการน าวัสดุท่ีช ารุดน ามาซ่อมใช้ใหม่ การลดการท้ิงขยะท่ีไม่จ าเป็นหรือการ

หมุนเวยีนกลับมาผลิตใหม ่(Recycle) 

เพื่อให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะด าเนินงานได้น าแนวทางท่ีได้

กล่าวมาแลว้ข้างต้นมาด าเนินการให้สัมฤทธ์ิผลโดยใชว้งจรการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน [4, 5] ดังแสดงในภาพท่ี 1 

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการโดยเร่ิมต้นด้วยตรวจเยี่ยมพื้นท่ี

ภายในชุมชนหมู่บ้านแสนสุขเพื่อท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ภายในชุมชน จากนั้นได้ร่วมกับ

เทศบาลต าบลปง และแกนน าของหมูบ้่านแสนสุขในวางแผนการด าเนนิการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมและยั่งยืนให้กับ

ชุมชม ซึ่งจากผลการประชุมทางชุมชนได้วางแนวทางในการด าเนนิโครงการไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. การจัดลดขยะ โดยการจัดการขยะอย่างครบวงจรตัง้แตต่น้ทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง ซึ่งสามารถท า

ได้โดยส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าท่ีก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะและน าขยะไปใช้

ประโยชน ์และการก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภบิาล  

2. การลดการใชไ้ฟฟา้ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม และมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ

เซลล์เชื้อเพลงิ เป็นต้น  

3. ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โดยส่งเสริมให้มีการเดินทางท่ีลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น การใช้พลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง การจัดการด้านผังเมืองให้เป็นเมืองท่ีมีการใช้พลังงานใน 

การเดินทางน้อยท่ีสุด  

4. การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ได้แก่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิม การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว  

การปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นท่ีสเีขียว โดยเนน้ไม้ยืนตน้  

5. การอนุรักษ์น้ า เช่น ส่งเสริมการใช้น้าอย่างประหยัด การน าน้ ากลับมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาแหล่งน้ า  

การป้องกันการเกิดมลพษิของน้ า เป็นต้น  

โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานในท้ัง 5 แนวทางนี้ จะถูกน ามาค านวณเป็นระดับของปริมาณแก๊สเรือนกระจกท่ี

ลดลงภายในชุมชน โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Emission factor) [6] 
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ภาพที่ 1  รายละเอยีดวงจรการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน 

ผลการศึกษา 

 จากการด าเนนิงานตามแนวทางตามหลักการด าเนนิโครงการ 8 ขั้นตอนใน รูปท่ี 1 ได้ผลการด าเนนิงานในแต่

ละขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 

1. การตัง้คณะการท างานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  

 ทางชุมชนหมู่บ้านแสนสุข ร่วมกับเทศบาลต าบลปง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานอย่างเป็นทางการ 

เพื่อให้คณะท างานดังกล่าวเป็นแกนหลักในการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน โดยได้ท าการออกหนังสือแต่งตั้งอย่าง

เป็นทางการ ณ เทศบาลอ าเภอปง ต.นาปรัง จ.พะเยา ลงนามโดยนายจักรพงษ์ มาแดง พ่อหลวงของหมู่บ้านแสนสุข  

ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
              (ก)                                                                               (ข) 

ภาพที่ 2 (ก) การวางแผนการด าเนินโครงการและแตง่ตัง้คณะด าเนนิงาน และ (ข) ลักษณะโครงสร้างคณะท างาน 
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2. การประเมินสภาพการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้มเบือ้งต้น  

 เมื่อได้ก าหนดคณะท างานอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมด าเนินงานของชุมชน คณะท างานจากเทศบาล

อ าเภอปง และคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินศักยภาพ

ของชุมชนในการด าเนนิโครงการ 

3. การก าหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์โครงการ  

 เพื่อให้การด าเนินโครงการมีความชัดเจน และเป็นท่ีรับทราบโดยท่ัวกันภายในชุมชน คณะกรรมการน า

โดยพ่อหลวงและทีมงานจากทางเทศบาล ได้ท าการประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่คนภายใน

ชุมชน โดยใช้การลงพื้นท่ีตามหน่วยงานต่าง ๆ การติดโปสเตอร์ การออกรายการวิทยุ และเสียงตามสาย เป็นต้น  

(ภาพท่ี 3)  

 
                                   (ก)                                           (ข) 

ภาพที่ 3 (ก) ประกาศนโยบาย และ (ข) การประชาสัมพันธ์ตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในชุมชน 

4. การประเมินศักยภาพการจัดการพลังงาน โดยการส ารวจการใชพ้ลังงานภายในชุมชน 

ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจปริมาณการ

ปล่อยแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชน โดยการสัมภาษณ์ประชากรภายในชุมชนท้ังหมดประมาณ 178 ครัวเรือน  

โดยด าเนินงานตามหลักการของคารบ์อนฟุตพรินท์ [6] (ภาพท่ี 4) 

 

        ภาพที่ 4  การลงพืน้ท่ีเพื่อส ารวจปริมาณแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชน 

จากการลงพื้นท่ีของทีมนักวิจัยพบว่าแก๊สเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกจากชุมชนส่วนใหญ่ หรือประมาณ 

81% มาจากอาคารท้ังทางภาครัฐและเอกชน (ภาพ 5ก) โดยตัวอาคารท่ีปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากท่ีสุดได้แก่ หจก.

สังวรกิจ ซึ่งเป็นโรงงานอบเมล็ดข้าวโพด (รูป 5ข) ท่ีใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล ตามมาด้วยโรงพยาบาลซึ่ง

ด าเนนิกิจการรมเผาขยะจากโรงพยาบาล และการประปาสว่นภูมภิาค ตามล าดับ 
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ส าหรับในส่วนของครัวเรือนภายในชุมชนบ้านแสนสุขนั้น ผลการส ารวจพบว่ามีการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

เพียง 18.7% ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกท้ังหมด โดยกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากท่ีสุดคือ 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลงิในการเดินทาง ตามมาด้วยการใช้ไฟฟา้ และแก๊สหุงตม้ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 

 
                       (ก)                                                          (ข) 

ภาพที่ 5  ผลการประเมินปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกกอ่นด าเนนิโครงการ :                                            

(ก) เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือน และภาครัฐและเอกชน และ (ข) เปรียบเทียบระหว่างอาคารภาครัฐและเอกชน 

 

 

ภาพที่ 6  สัดสว่นปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกภายในครัวเรือนชุมชนบ้านแสนสุข 

5. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมในการด าเนนิโครงการ  

 ทางชุมชน และเทศบาลอ าเภอปง ได้ร่วมก าหนดเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก 20,000 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) ในรอบปีท่ีด าเนินกิจกรรม นอกจากนี้ชุมชนยังได้ก าหนดแผนงาน 

และกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทัง้ 5 ด้านได้แก่ การจัดการลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการอนุรักษ์แหล่งน้ า โดยมีเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ

ด าเนนิกิจกรรมอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม 

6. ด าเนนิกิจกรรมตามแผนงาน  

 ทางชุมชุนได้ด าเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ ตามแนวทางของโครงการ โดยสามารถสรุปเป็นหัวข้อตา่ง ๆ ได้ดังนี้ 

- การอบรมสร้างจิตส านึก และให้ความรู้เกี่ยวทางด้านเทคนิคต่าง ๆ  

- การด าเนนิกิจกรรมดา้นการจัดการลดขยะ 

- การด าเนนิกิจกรรมดา้นการลดการใชไ้ฟฟา้ 

- การด าเนนิกิจกรรมดา้นการลดการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิ 

- การด าเนนิกิจกรรมดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

- การด าเนนิกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์หลง่น้ า 

โดยตัวอยา่งการด าเนนิกิจกรรมของกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แสดงไว้ในภาพท่ี 7  
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(ก) (ข)  
(ก) (ข)                                                 

 

                                          (ค)                                                   (ง) 

ภาพที ่7 ตัวอยา่งการด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ภายในโครงการ : (ก) การจัดอบรมสร้างจิตส านกึ,  

(ข) การจัดการขยะภายในชุมชน, (ค) กิจกรรมป่ันจักรยานลดโลกรอ้น และ (ง) การเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวให้กับชุมชน 

7. ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนนิโครงการ 

     จากผลการด าเนนิโครงการเมอืงสีเขียวอยา่งยั่งยืน หมู่บ้านแสนสุข สามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก

ภายในครัวเรือนจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนได้คิดเป็นปริมาณ 21,658 กิโลกรัมคาร์บอน (kg CO2e) 

ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1  ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ลดได้จากการด าเนนิโครงการ 

แนวทางการด าเนนิกิจกรรม 
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก 

ท่ีลดได้ (kg CO2e) 

การลดปริมาณขยะ 227.26 

การเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 21,421.84 

การเดินทางอย่างย่ังยนื 7.94 

การลดใชพ้ลังงานไฟฟา้ 1.22 
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8. ทบทวน วเิคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนนิงาน 

     จากการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีผ่านมา แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ แต่ด้วย

ความมุ่งมั่นของผู้น าและความตั้งใจจริงของชาวบ้านในชุมชน ประกอบกับการให้ความสนับสนุนจากเทศบาล ท าให้

การด าเนินโครงการเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยในการด าเนินโครงการแกนน าของ

ชุมชนจะมกีารจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานเสมอ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จากผลการประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ในการด าเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการ

ลดขยะ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการอนุรักษ์น้ า โดยได้คัดเลือก 

หมู่บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการด าเนินงาน พบว่าสามารถลดปริมาณแก๊สเรือน

กระจกได้ประมาณ 21,658.56 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) และชุมชนได้รับการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ให้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 10 

ของโครงการลดเมอืงร้อน ด้วยมือเรา ปีท่ี 12 จากจ านวนท้ังหมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมดกว่า 2,000 หมูบ้่าน 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ นางสาวเบญจวรรณ พรมณี และนายธนณัฎฐ์  ลังกาดี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการ

ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจปริมาณแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนบ้านแสนสุข และขอขอบคุณโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้งบประมาณสนับสนุนในการท าโครงการเมืองสีเขียว
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การประยุกต์ของวธิีการแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ ส าหรับบางสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น 

Application of ZZ Differential Transform Method for Some Nonlinear 

Differential Equations 

สุภารัตน์ มีมาก1* สุขกมล สานอ้ย1 ชาริดา มีสุข1 และพรวิลัย ชาญกิจกรรณ์1 

Suparut MeeMak1*,  Sukkamon Sanoi1, Charida Misuk1  and Pornwilai Chankitkan1 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้การแปลงเชิงปริพันธ์แบบใหม่ท่ีเรียกว่า การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ ซึ่งเป็นวิธีท่ีมี

พื้นฐานมาจากวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์และการแปลง ZZ โดยงานวิจัยจะใช้การแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ หาผลเฉลยใน

บางสมการของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น โดยผลเฉลยท่ีได้จะแสดงในรูปอนุกรมไม่จ ากัดท่ีลู่เข้าเร็วสู่ผลเฉลย

แมน่ตรงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของวิธีการแปลงเชงิอนุพันธ์ ZZ  

ค าส าคัญ: การแปลง ZZ,  วธีิการแปลงเชงิอนุพันธ์, สมการเชงิอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น 

Abstract  

 In this paper, we apply a new integral transform ZZ differential transform method. The method is 

based on the ZZ transform and differential transform methods. Which to solve solution some nonlinear differential 

equations. The solution is expressed as an infinite series converges fast to exact solution. Which is showed the 

efficiency of the ZZ differential transform method. 

Keywords: ZZ transform, Differential Transform Method, Nonlinear Differential Equation. 

บทน า 

          การแปลงเชิงปริพันธ์เป็นการเเปลงท่ีอยู่ในรูปของปริพันธ์ไม่ตรงแบบโดยจะมีตัวด าเนินการท่ีแปลงฟังก์ชัน

หนึ่งไปเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าการแปลงน ามาใช้ประโยชน์ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

สมการเชงิอนุพันธ์สามัญท้ังแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น โดยในปัจจุบันการเเปลงเชิงปริพันธ์ท่ีรู้จักกันกว้างขวาง ได้แก่ 

การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform) การแปลงซูมาดุ (Sumudu Transform) 

การแปลงเอลซากิ (Elzaki Transform) การแปลงทาริก (Tarig Transform) การแปลงอาบูท (Aboodh Transform)  

การแปลงเชิงอนุพันธ์ (Differential Transform Method) การแปลง ZZ (ZZ Transform) ซึ่งการแปลงดังกล่าวสามารถ

น าไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เป็นต้น โดยวิธีการเเปลงเชิงอนุพันธ์ซึ่งเป็นวิธีการ

                                                 
1 สาขาวิชาคณิตศาสคร์ คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
1 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan 

Province 60000 

*Corresponding author e-mail : nupanda_supa_rut@hotmail.co.th 
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แปลงท่ีมีพืน้ฐานมาจากอนุกรมเทย์เลอร์ และวิธีการแปลง ZZ ซึ่งเป็นการแปลงท่ีมีพื้นฐานมาจากการแปลงลาปลาซ

และการแปลงซูมาดุ  
ดังนัน้ในกลุ่มวิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะประยุกต์วิธีท่ีเกิดจากการดัดแปลงโดยน าวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์และ

การแปลง ZZ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแปลงเชิงปริพันธ์ใหม่มาใช้ในการหาผลเฉลยของบางสมการของสมการเชิงอนุพันธ์

แบบไมเ่ชงิเส้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

1. การแปลง ZZ 

บทนยิาม (Zain Ul Abadin Zafar, 2016) 

ก าหนดให้  tf  เป็นฟังก์ชันส าหรับทุก ๆ  0t   ผลการแปลง ZZ ของ คือ  0f  ฟังก์ชัน ),( suZ  ท่ีก าหนดโดย 

                                               dteutf=stf=Hu,sZ -st




0
)()()(                                         (1) 

ให้รูปของการอนิทิเกรตทางด้านขวาสามารถหาค่าได ้เราเรียกฟังก์ชัน )(tf  เพยีงหนึ่งเดียวใน (1) วา่การแปลง ZZ 

ผกผันของฟังก์ชัน ),( suZ  ซึ่งจะเขียนแทนดว้ย 

    u,sZ=Htf -1  

จากสมการ (1) สามารถเขียนใหมไ่ด้เป็น 

                                                         dtetf 
u

s
=tfH

 t
u

s
-




0
                                             (2) 

การแปลง ZZ ของฟังก์ชันบางฟงัก์ชัน 
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การแปลง ZZ ของอนุพันธ์ 

1. ให้     u,s=ZtfH แลว้         0
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2. การแปลงเชงิอนุพันธ์ 

การแปลงเชิงอนุพันธ์ (DTM) เป็นวิธีการท่ีอาศัยการแปลงของสมการเชิงอนุพันธ์ จัดให้อยู่ในรูปของสมการพีชคณิต  

ซึ่งวิธี DTM มพีื้นฐานมาจากอนุกรมเทยเ์ลอร์ ดังนี้ 

 
   

0
0

0

xx

k

k

k

k

dx

xyd
 

k!

x-x
=xy















  

ถ้า 00 x จะเรียกว่าอนุกรมแมคคลอริน ดังนี้ 

 
 

00

0

















x

k

k

k

k

dx

xyd
 

k!

x
=y  

การแปลงเชงิอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  xy  จะได้  

                                                      
 

0

1












x

k

k

dx

xyd

k!
=kY                                                   (3) 

และผกผันของการแปลงเชงิอนุพันธ์  kY  จะได ้

    k

k

xkYxy 





0

 

และหลักของการแปลงเชงิอนุพันธ์ 1 มติ ิคือ 

ทฤษฎีบท 1. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า      xzx=yxw  , แลว้      kZk=YkW   

ทฤษฎีบท 2. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า    x=cyxw , แลว้    k=cYkW  

ทฤษฎีบท 3. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า  
 

dx

xdy
=xw , แลว้      11 k+Yk+=kW  

ทฤษฎีบท 4. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า  
 
n

n

dx

xyd
=xw , แลว้  

 
 k+nY

k!

! k+n
=kW  

ทฤษฎีบท 5. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า      xzx=yxw , แลว้      


k

r

k-rZrY=kW
0

 

ทฤษฎีบท 6. (Tarig M. Elzaki, 2012) ถ้า   n=xxw , แลว้    
nk

nk

;

;
=k-n=δkW









1

0
 

หมายเหต ุ c  คือค่าคงที่ และ n  ไมเ่ป็นจ านวนเต็มลบ 

3. การวเิคราะห์ของการแปลงเชงิอนุพันธ์ 

ในหัวข้อนี้เราจะน าเสนอ ขั้นตอนวิธีท่ีน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะค านวณการแปลงเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 

ไมเ่ชงิเส้น 

เอ็กโปเนนเชยีลไม่เชงิเส้น :   ay=eyf   

จากนิยามของการแปลง 

                                                       00

00 aYay

x=

xay =e=e e=F                                              (4) 

โดยจะหาอนุพันธ์   ay=eyf   ซึ่งเทียบตัวแปร x  จะได ้

                                             
   

 
 

dx

xdy
y=af

dx

xdy
=ae

dx

ydf ay                                           (5) 
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ใชก้ารแปลงเชงิอนุพันธ์ในสมการ (5) จะได ้

                                                   



k

m

 k-mFm=ak+Fk+
0

111                                          (6) 

แทน 1k  ด้วย k จะได ้

                                              111
11

0




  ,k-mk-Fm+ Y
k

m+
=akF

k-

m

                                   (7) 

จากสมการ (4) และ (7) จะได้ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ดังนี้ 

                                       

 

   















111
1

0
1

0

0

,k-mk-Fm+ Y
k

m+
a

,ke

kF k-

m

aY

                                (8) 

ลอการิทึมไมเ่ชงิเส้น :     0ln   ,a+by>a+by=yf  

โดยจะหาอนุพันธ์     a+by=yf ln  ซึ่งเทียบตัวแปร  x  จะได ้

                       
    

 , 
dx

 xdy

bya

b
=

dx

xydf


 หรือ  

     









dx

ydf
-y

dx

xdy
=b

dx

ydf
a                     (9) 

โดยนิยามของการแปลง 

                                           0ln0lnln0 0 a+bY=a+by=xa+by=F x=                              (10) 

ใชก้ารแปลงเชงิอนุพันธ์ในสมการ (9) จะได ้

                                            1
1

1
11

0













k-mYm+ F
k

m+
-k+Y=bk+aF

k

m

                                 (11) 

แทน 1k   ด้วย k จะได ้

                                        111
11

0












    ,k-mk-Ym+ F
k

m+
-kY=bkaF

k-

m

                             (12) 

แทน  1k  ในสมการ (12) จะได ้

                                                        
 

 1
0

1  Y
bya

b
=F


                                                  (13) 

จาก 2k ในสมการ (12) เขียนได้ดังนี้ 

                                 
 

       11
1

0

2

0













-mk-Ym+ F
k

m+
-kY

bya

b 
=kF

k-

m

                             (14) 

จะได้ความสัมพันธ์เวยีนเกิด คือ 

 

  

 
 

 
     



































211
1

0

11
0

00ln

2

0

k,-mk-Ym+ F
k

m+
-kY

bYa

b 

k,Y
bYa

b
k,bYa

kF

k-

m
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ผลการศึกษา 

ตัวอยา่งที ่1   เราจะพิจาณาสมการเชงิอนุพันธ์ไม่เชงิเส้นอันดับ 1 

    =    ;   yy=-y-y  102 2                                                                               (15) 

ใส่การแปลง ZZ  H  ท้ังสองข้างของสมการ 

    y+-y=HyH 22  

                        y+-yH
u

s
=u,sY

u

s
22  

                          y+-yH
s

u
=u,sY 21 2                                                                                 (16) 

พื้นฐานของวธีิการแปลง ZZ จะให้ผลเฉลย  ty อยู่ในรูปอนุกรม 

                              





0n

nyy                                                                                             (17) 

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ท้ังสองข้างสมการ (16) จะได ้

                    








y+-y H
s

u
+=Hu,sYH -- 21 211  

                              








 y+-y H
s

u
H=ty - 21 21                                                                      (18) 

แทนสมการ (17) ใน (18) จะได ้

                          021 1 








 ,nny+-A H
s

u
=Hny n

-                                                              (19) 

เมื่อ   10 y  และ    


n

r

n n-ryry=A
0

 

จะได้ …,  t=A,2t =A, 1=A 2

210  

จากสมการจะได ้

ส าหรับ 1,0  oAn  เราจะได ้        =t+- H
s

u
 =Hy+-A H

s

u
=Hy - -

















21021 1

0

1  

ส าหรับ tAn 2,1 1  เราจะได้        022122 1

1

1 =tt+- H
s

u
 =Hy+-A H

s

u
=Hy - -















  

ส าหรับ 2

2,3 tAn  เราจะได้         3

3

3
121

2

1

3

1
202223 t=-

s

 u
!-=H+-t H

s

u
=Hy+-A H

s

u
 =Hy ---
























  

ดังนัน้ จะได้ผลเฉลยในรูปอนุกรม ดังนี้ 

                                 ++y+y=yty 210  

                            
t--e

=+t-+t+=ty
2

3

1

2

3

1
01   

ตัวอยา่งที ่2  พจิารณา 

                               202 =     ,   y=y-y
dt

dy                                                                              (20) 

ใส่การแปลง ZZ  H ท้ังสองข้างของสมการ  
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                       y-y=H
dt

dy
H 2








  

                           22 y-yH
s

u
=u,sY                                                                                    (21) 

พื้นฐานของวธีิการแปลง ZZ จะให้ผลเฉลย  ty อยู่ในรูปอนุกรม 

                               





0n

nyy                                                                                            (22) 

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ท้ังสองข้างสมการ (21) จะได ้

                   






 211 2 y-yH

s

u
+=Hu,sY H --  

                              








 212 y-yH
s

u
H=ty -                                                                          (23) 

แทนสมการ (22) ใน (23) จะได ้

                         








 n

- -AnyH
s

u
=Hny 11                                                                           (24) 

เมื่อ   20 y  และ    


n

r

n n-ryry=A
0

 

จะได้คา่ของ  nA  ดังนี้  …,  16t=A,-8t =A, 4=A 2

210  

จะได้ว่า 

                 20 y  

        t=--H
s

u 
=H-Ay H

s

u
=H  ,     y=A -- 242014 1

0

1

0














   

        21

1

1

1 382128 t=t-t--H
s

u 
=H-Ay H

s

u
=Ht  ,     y=-A --















    

       3221

2

12

2
3

13
1632316 t=-t-tH

s

u 
=H-Ay H

s

u
=H  ,  yt=A --















    

ดังนัน้ จะได้ผลเฉลยในรูปอนุกรม ดังนี้ 

                                   ++y+y=yty 210  

                              
-e

=+t
 

-tt+-=ty
-t2

2

3

13
322 32   

ตัวอยา่งที ่3   

                              0001002 =y=  ,   y<x<   ,   =e-x y y                                                      (25) 

ใส่การแปลง ZZ ในสมการ (25)  และแทนค่าเร่ิมตน้ จะได้ว่า 

                           yeH
s

u
=u,sY 2

2

2

                                                                                       (26) 

ใส่ผกผันการแปลง ZZ ท้ังสองข้างสมการ (26) 

                             






 y- eH

s

u
=Hxy 2

2

2
1               

จะได ้
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 nFH
s

u
=Hny - 21

2

2
1                                                                            (27) 

เมื่อ   10 y ,และ   

 

   















111
1

0
1

0

0

,nn-m-Fm+ y
n

m+
,ne

nF n-

m

y

                                                 (28) 

จากสมการ ( 27 ) และ (  28 ) จะได ้

    10 F , และ         2

2

2
1

2

2
1 2121 =x

s

 u
=HH

s

u
=Hy --


















 

  21 xF  , และ         4

4

4
12

2

2
1

6

1
422 x=

s

 u
=HxH

s

u
=Hy --


















 

  4

3

2
2 xF  , และ    6

6

6
14

2

2
14

2

2
1

45

2

3

44

3

4

3

2
23 x=

s

 u!
=HxH

s

u
=HxH

s

u
=Hy ---








 









































  

ผลเฉลยอนุกรม คือ 

                              x =-+ x+ x+=xxy cosln2
45

2

6

1 642   

ตัวอยา่งท่ี 4    

                                   0010ln42 =y  ,   =yy     ,   y y+=xy                                                (29) 

ใส่การแปลง ZZ ในสมการ และแทนค่าเร่ิมตน้ จะได้ว่า 

                         yy y+H
u

s
+=u,sY( ln421

2

2

                                                                        (30) 

ใส่ ผกผันการแปลง ZZ  

                             








yy y+H
u

s
+H=xy - ln421

2

2
1                                                                (31) 

จะได ้

                         








 n

- A+nyH
u

s
=Hny 421

2

2
1                                                                     (32) 

เมื่อ     
n

m

n n-mFmy=A                                                                                                       (33) 

และ  

  

 
 

 
     



































211
1

0

11
0

00ln

2

0

k,-mk-Ym+ F
k

m+
-kY

bYa

b 

k,Y
bYa

b
k,bYa

kF

k-

m

                                      (34) 

จากสมการจะได ้

  000 0  ,AF และ        2

2

2
1

2

2
1 221  =x

s

u
 =HH

u

s
=Hy --
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  2

1

21 x,AxF  และ    
2

1262
4

4

4
12

2

2
1 x

 =
s

u
 =HxH

u

s
=Hy --


















 

   4

202 x,AF   และ    
6

12053
6

6

6
14

2

2
1 x

 =
s

u
=HxH

u

s
=Hy --


















 

ดังนัน้ 

                               
1

32
1

22

0

64
2 xk

k

=ex
k!

=+
!

x
+

!

x
++x=xy 





  

วิจารณ์และสรุปผล 

การแปลงเชงิอนุพันธ์ ZZ หาผลเฉลยในบางสมการของสมการเชงิอนุพันธ์แบบไมเ่ชงิเส้น โดยผลเฉลยท่ีได้จะ

แสดงในรูปอนุกรมไม่จ ากัดท่ีลู่เข้าท่ีเร็วสู่ผลเฉลยแม่นตรงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์ ZZ  

ในงานวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้นและสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาด้านวทิยาศาสตร์และวิศวกรรม เป็นต้น  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณ

คณะกรรมการ คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ท่ีมิได้

เอย่นามไว ้ณ ท่ีน้ี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้จัดท ามาโดยตลอด ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ทฤษฎบีทจุดตรึงร่วมใหม่ส าหรับกึ่งกรุปไม่เชิงเส้นของการส่งแบบหดตัวอย่างอ่อน 

ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา 

บ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะท่ี 2 

Participatory Geo-informatics for Conservation and Management of 

Community Forests: A case study of Ban Rong-Por, Phukamyao district, 

Phayao province Phase 2 

นิติ เอี่ยมชื่น1* นครินทร์ ชัยแก้ว1 วิภพ แพงวังทอง1 สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข1 บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์1 

รังสรรค ์เกตุอ๊อต1 สุดารัตน์ อาจหาญ2 ภูมพิัฒน์ อุ่นบ้าน3 

Niti Lamchuen1*, Nakarin Chaikaew1, Wipop Paengwangthong1, Sawarin Lerk-U-Suke1, Boonsiri 

Sukpromsun1, Rangsan Ket-Ord1, Sudarat Arthan2 and Phummipat Oonban3 

บทคัดย่อ 

 พื้นท่ีหมู่บ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว เป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีมีพืน้ท่ีป่าธรรมชาติและป่าชุมชน

ในพืน้ท่ี ปัญหาหลักในพืน้ท่ีคอื ไฟป่าและขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้เข้า

มาด าเนินการร่วมกับชุมชนบ้านร่องปอ ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน และได้น าเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศเข้ามามบีทบาทในการเก็บขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์เพื่อจัดการกับปัญหาใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาควิชาการและชุมชน เพื่อสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ าอย่างมีระบบเพื่อ

เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าชุมชน และน ามาสู่ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงในวิถีชุมชนคนต้นน้ า เพื่อน าไปสู่การด ารงชีวิต

อย่างพอเพยีงภายใต้ชุมชนท่ีย่ังยนืต่อไป 

ค าส าคัญ: ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบฐานขอ้มูลชุมชน  ป่าชุมชน 

Abstract  

 The study of geo-informatics and qualitative data of water resources of the Ing basin. The objectives is 

generated maps for communication, understand, and recognize the problems and uses of water in various 

activities. It is fast, easy to use and free of charge. Geographic information is provided through Google My Maps, 

which is free of charge. By using Google Sites interface, the page consists of three main sections: the default 

                                                 
1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาพะเยา 56000 
1 Geographic Information Science, School of Information Communication and Technology University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Business Computer School of Information Communication and Technology University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: niti018@hotmail.com  
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page section. Menu bar and the image file map. The database on the website consists of Ing basin database, 

such as transportation routes, stream line, water quality surveys data, water quality surveys The basin water 

quality measurement. All 40 measurements were performed throughout the basin. Measurement of basin water 

quality in the lower part of Ing subbasin in 2016, the pH value is lowest 7.8, maximum 8.9, and dissolved 

oxygen (DO) is the minimum value 5.2 maximum 6.6. The upper and middle subbasin water quality in 2017 

was 7.6, 8.6, and DO with a minimum of 6.5 and a maximum of 8.5. Dispaly maps online and offline mode can 

be download soft copy ( GIS layers) or had copy (map files) to use. To facilitate the use of different 

requirements. Can be used easily. Fast and reliable. 

Keywords: Geo-informatics, water quality, website services are free 

บทน า 

 จากโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC (Area-Based Approach) ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้

หนว่ยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชน จากการจัดเวทีประชุมตัวแทนหมู่บ้านและ

ผู้น าชุมชนของอ าเภอ  ภูกามยาว เพื่อรับฟังปัญหาจากชุมชน ในแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

นครินทร์ ชัยแก้ว. (2557)  ในท่ีประชุมตัวแทนจากชุมชนบ้านร่องปอ ได้เสนอประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคัญของชุมชน 

คือการเกิดไฟป่าในหน้าแล้งและป่าชุมชนขาดแคลนน้ า  ซึ่งประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นหลัก (ร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพท านา) และส่วนใหญ่การท านาตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูท านา ชาวบ้านจะมี

รายได้นอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตร คือการใช้ทรัพยากรท่ีมีในป่าชุมชนหรือการหาของป่าออกมาขาย เช่น  

ผัก เห็ด หนอ่ไม้ พชืสมุนไพร ฯลฯ เป็นอาชพีเสริม ป่าในพื้นท่ีชุมชนบ้านร่องปอมีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง 

ประกอบไปด้วยต้นไมไ้มผ่ลัดใบ เชน่ เต็ง รัง เหยีง และพลวง เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้จะมีลักษณะการขึ้นกระจายห่างกัน 

จึงท าให้ป่ามลีักษณะ ค่อนข้างโปร่ง สภาพพืน้ท่ีประกอบไปด้วยหิน และหน้าดินตื้น จึงท าให้กักเก็บความชื้นไว้ได้น้อย 

ง่ายต่อการเกิดไฟป่า ในปี พ.ศ.2543 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในเขตอ าเภอภูกามยาว

ท้ังหมด 16 แห่ง พร้อมด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่า (รวมพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ ท่ีหนังสืออนุมัต ิ

ทส 1605.2/1773  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2547 (กรมป่าไม้, 2560)) โดยในปัจจุบันท่ียังมีการด าเนินงานและต่ออายุ

กับกรมป่าไม้ เหลือเพยีง 3 แห่ง และหนึ่งในนัน้คอืชุมชนบ้านร่องปอ ท่ีประสบความส าเร็จในการดูแลรักษาป่าไม้ด้วย

ชุมชน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชนและได้บูรณา

การร่วมกับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชน และระดม

ความคิดร่วมมอืกันแกไ้ขปัญหาเพ่ือสร้างความยั่งยนืให้แก่ชุมชนบ้านร่องปอ เพื่อในอนาคตจะเป็นชุมชนน าร่องในการ

จัดการป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยีมาควบคู่ในการวางแผนการบริหารและจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างชุมชน

ตน้แบบและขยายผลการเรียนรู้ไปสูชุ่มชนโดยรอบ 

 จากการด าเนินงานในพื้นท่ีชุมชนบ้านร่องปอ ช่วงปี พ.ศ.2557-2560 ท่ีผ่านมาปัญหาไฟป่าและการขาด

แคลนน้ ายังคงเป็นปัญหาหลักท่ีชุมชนให้ความส าคัญมาเป็นอันดับแรก และจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis (สุดา

รัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต, 2560) (นครินทร์ ชัยแก้ว, 2558) (นิติ เอี่ยมชื่น นครินทร์ 

ชัยแก้ว รังสรรค์ เกตุอ๊อต บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ สุดารัตน์  อาจหาญ และจิ ราพร กุลสุนทรรัตน์ , 2559)    
พบว่าควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนถึงเร่ืองการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้

ส าหรับการวางแผนและการจัดการเชงิพื้นท่ี โดยเร่ิมจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต าแหน่งท่ี
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เหมาะสมส าหรับการสร้างฝาย จุดประสงค์เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ภูมิประเทศ ช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่า และ  

มนี้ าเพียงพอในหน้าแลง้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญ ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ 

ติดตามประเมินผล และจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศมีความถูกต้อง แม่นย า และสามารถ

แสดงผล หรือใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน สู่การวางแผนจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนัน้ทางคณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้าน

ร่องปอ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรในป่าชุมชน 

เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ และสร้างกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินงานสร้างต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชน ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าของชุมชน รวมถึงเผยแพร่และจัดอบรมท้ัง

เร่ืองแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ (ก าพล สุวรรณกุล, 2548) (วรรณี ธงเธียร, 2545)  อีกท้ังยังบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนการสอนในหลายรายวชิาเพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ฝึกปฏิบัตกิารท างานรว่มกับชุมชน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียรู้และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไปใน

อนาคต 

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วธีิการด าเนินงานประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย เครื่องมือและข้อมูล

ท่ีน ามาใชง้าน และขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยคร้ังนี้ได้มุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างไปท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

ประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชน รวมถึงกลุ่มชาวบ้าน ชุมชนบ้านร่องปอ  ต าบลดงเจน 

อ าเภอภูกามยาว จังหวดัพะเยา  และกลุ่มผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพืน้ท่ี ได้แก่นักวชิาการป่าไม้ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของต าบลดงเจน 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
 

  

ภาพที่ 1  ประชุมและรับฟังประเด็นปัญหาจากผู้น าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอ 
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2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องระบุต าแหนง่บนพืน้โลกด้วยดาวเทียม (GPS) โปรแกรมรหัส

เปิดทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ภาพถ่ายทางทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 แบบสีผสม

จริง และแบบสีผสมเท็จ ปีพ.ศ.2559, ดาวเทียม Landsat-8 แบบสีผสมจริง และแบบสีผสมเท็จ ปีพ.ศ.2561, 

ดาวเทียมSentinel-2 แบบสีผสมจรงิ และแบบสีผสมเท็จ ปี พ.ศ.2561  แผนทีแ่สดงลักษณะภูมิประเทศ L7018 ระวาง 

4947 I และแบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

3) ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย 1. การติดต่อประสานงานกับชุมชน 2. การจัดประชุม

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นคร้ังท่ีหนึ่ง 3. รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 4. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 5 .ขั้นตอนการ

วิเคราะห์ 6. น าเสนอความคืบหน้าให้แก่ชุมชน 7. ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน 8. จัดสร้างศูนย์ 

การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ 

 3.1) ติดต่อประสานงานกับ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน พัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

พื้นท่ีเพื่อนัดประชุมและชี้แจงแนวทาง  

 3.2) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นคร้ังท่ีหนึ่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้ามา

ด าเนนิงานในพืน้ท่ี รวมถึงสร้างความเข้าใจ และความเชื่อม่ันระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในชุมชน 

 3.3) รวบรวมข้อมูล ศึกษาองค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ประกอบด้วยข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย เทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ศึกษาและท าความเข้าใจเร่ืองการ

อนุรักษป่์าไม้ของชุมชนอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จแล้ว 

 3.4) การออกพื้นท่ีเพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม ได้แก่ ประเภทของป่า 

สภาพแวดลอ้ม ลักษณะของภูมปิระเทศ ลักษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ และการใชป้ระโยชนจ์ากปา่ชุมชน  
 

  

  

   ภาพที่ 2 ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
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3.5) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชนจาก

การออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดท าแผนท่ี และฐานข้อมูล 

รวมถึงการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างฝาย ดักตะกอนและชะลอน้ า และประชุมคณะท างานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องยอ้นกลับ (Recheck) เชงิต าแหน่ง และตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลเชงิบรรยาย  
 

  

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

 

  3.6) น าเสนอข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน และรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากชุมชนในการจัดท า

แผนอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าชุมชน 
 

  

  

ภาพที่ 4 น าเสนอผลความคืบหนา้ของโครงการและรับฟังขอ้เสนอแนะจากชุมชน 
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 3.7) การด าเนนิกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าชุมชน เร่ิมตน้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานจากพื้นท่ี

ท่ีประสบความส าเร็จแล้วเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของฝาย หลังจากนั้นทาง

คณะผู้วิจัยและชุมชน ได้เร่ิมด าเนินการสร้างฝายลูกท่ีหนึ่ง และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการสร้างฝายแบบผสมผสานโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติ

เป็นหลัก และหลังจากนัน้ได้ด าเนนิการสร้างฝายลูกท่ีสอง สาม และสี่ ตามล าดับ โดยได้รับความร่วมมอืระหว่าง นิสิต 

บุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านร่องปอเป็น

อย่างด ี ในขณะเดียวกันนอกจากการสร้างฝายหลัก ทัง้สี่ลูกแล้ว ยังมีการสร้างฝายหินท้ิงท้ังแบบมีตะแกรง และแบบ

ไมม่ตีะแกรงเพื่อดักตะกอนสว่นหนึ่งก่อนมาถึงฝายหลัก และเพื่อชะลอความเร็วของน้ าไมใ่ห้ปะทะกับฝายหลัก และลด

ตะกอนท่ีจะมาทับถมท าให้มีพืน้ท่ีเก็บกักน้ าได้น้อยลง และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของฝายหลักให้นานยิ่งขึน้  

 

  

  

ภาพที่ 5  ด าเนนิการสร้างฝายดักตะกอนและชะลองน้ าทัง้สี่ลูก  

 

 3.8) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ โดยใช้ฐานข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมและ การส ารวจ

ร่วมกันระหว่างชุมชนและนสิิตมาแสดงในรูปแบบแผนท่ีเพื่อสะดวกในการสื่อสาร และการน าไปต่อยอดในการท างาน

ด้านต่าง ๆ อาทิ เชน่งานวิจัย การเก็บขอ้มูลและตดิตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ หรอืฝายในพืน้ท่ี เป็นต้น 
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ภาพที่ 6  ศูนยก์ารเรียนรู้บ้านร่องปอ 

ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประสานงานระหว่างชุมชนกับคณะผู้วิจัย ท้ั งใน

ส่วนการวางแผน ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อสร้างฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ี การจัดเวทีการประชุมคณะกรรมการป่า

ชุมชน เพื่อชี้แจงและร่วมส ารวจ รวมถงึการน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการส ารวจมาประมวลผลผ่านเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ

และแสดงในรูปแบบแผนที่เพื่อสะดวกในการต่อการสื่อสารกับชุมชน และสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการสร้างฝาย

ดักตะกอนและชะลอน้ า ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีการรายงานแก่คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอเป็นระยะ โดยความ

ร่วมมอืระหว่างนสิิต, บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การน าเสนอผล

จากการส ารวจ และการสังเคราะห์ผลเพื่อหาต าแหน่งท่ีตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้ า ตามด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการด าเนนิการสร้างตน้แบบในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชนโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1) การส ารวจรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน 

เร่ิมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลเชงิพื้นท่ี ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมาย กลุ่มชุด

ดินพื้นฐาน แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4947 I จากกรมแผนท่ีทหาร รวมถึง

ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง (Landsat-8 และ Sentinel-2) และภาพถ่ายทางอากาศ มาสร้างชั้นข้อมูล

อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการออกพื้นท่ีส ารวจภาคสนาม  เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

ของชุมชน ได้แก่ ต าแหน่งของบ้านทุกหลังในชุมชน บ้านเลขท่ี จ านวนผู้อยู่อาศัย  สถานท่ีส าคัญของหมู่บ้านฯลฯ  

โดยในระยะเร่ิมต้นได้ส ารวจในหมู่ท่ี 14 ของชุมชนบ้านร่องปอใต้ และการรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรในป่า

ชุมชนของบ้านร่องปอใต้ ได้แก่ ขอบเขตป่าชุมชน การใชป้ระโยชนจ์ากปา่ชุมชน ต าแหนง่ของผลผลิตจากป่า (สมุนไพร

ธรรมชาติ เห็ด ผักหวาน ฯลฯ) ทางน้ าหลักท่ีไหลสู่หมู่บ้าน ความกว้าง ความยาวของทางน้ าเพื่อน าไปวิเคราะห์และ

ประกอบการตัดสินใจในการสร้างฝาย โดยได้จากการเดินส ารวจพร้อมเคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 

(GPS) แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และภาพถ่ายทางทางอากาศ หลังจากนั้นจึง

จัดท าข้อมูลเชงิพื้นท่ี (Spatial data) และข้อมูลเชงิบรรยาย (Attribute data) พรอ้มด้วยรูปถ่าย 
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2) การวเิคราะหเ์พื่อหาต าแหน่งท่ีต้ังฝายดักตะกอนและชะลอน้ า 

การวเิคราะห์เชงิพื้นท่ีเพื่อหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ านั้น ได้มา

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประกอบไปด้วย ระยะห่างจากชุมชน แหล่งน้ าหลัก เส้นทางน้ า แบบจ าลอง 

ความสูงเชงิเลข ความลาดชัน เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ เมื่อได้ข้อมูลเชิงเทคนิค และต าแหน่งท่ีเหมาะสมแล้ว จึงน า

ข้อมูลลงพื้นท่ีส ารวจร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีจะสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ า 

หลังจากนั้นจึงให้ผู้น าชุมชน ประสานและรวบรวมกลุ่มชาวบ้าน ในส่วนของคณะผู้วิจัยนั้น ได้หารือกับคณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเตรียมความพร้อม และกระจายข่าวสารให้กับ

สาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อให้นิสิต บุคลากร ทีมงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มชาวบ้านร่วมกันลงมือสร้างฝาย

ผสมผสานลูกที่หนึ่งจนส าเร็จแล้ว ในเวลาถัดมาได้ด าเนินการขุดลอกตะกอนท่ีดักได้จากหน้าฝายเพื่อน าไปสร้างฝาย

ลูกถัดไป และน าตะกอนท่ีดักได้จากฝายลูกแรกน ามาสร้างฝายลูกท่ี สอง สาม และถัดไปเพื่อลดต้นทุนในการสร้าง

ฝายและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม นอกจากการสร้างฝายแบบผสมผสานแล้ว นิสิต บุคลากร และทีมงาน ได้ร่ วมมือกับ

กลุ่มชาวบ้านสร้างฝายหินท้ิงเหนือฝายผสมผสานทุกตัว เพื่อดักตะกอนและชะลอแรงปะทะของน้ าก่อนถึงฝาย

ผสมผสาน เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของฝาย 

ในสว่นของการปลูกฝังเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูป่าชุมชน  ในสว่นน้ีชุมชนได้เร่ิมด าเนนิการไปบ้างแลว้ก่อนท่ีคณะผู้วิจัยจะเข้าไปในพื้นท่ี โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ริเร่ิม

การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชักชวนให้มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณค่าของป่าไม้และท าให้ชาวบ้านใน

ชุมชนรู้สกึหวงแหนและตอ้งการรักษาทรัพยากรของตนเองท่ีมีอยู ่และได้ก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ ส าหรับ

ผู้กระท าผิด หรอืมีรางวัลส าหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือพบเห็นผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมป้องกันรักษาป่า 

โดยการก าหนดแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ โดยการเพาะช ากล้าไม้ไปปลูกทดแทน  

กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดยการจัดอบรมและส่งตัวแทนท้ังเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อปลูกฝังความหวงแหนใน

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี รวมถึงกิจกรรมการจัดท าป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน การสร้างฝาย และเส้นทางเรียนรู้

ธรรมชาติ เป็นต้น ภายหลังคณะผู้วิจัยได้เข้ามาในพื้นท่ีได้จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ท าแผนท่ี ระยะทาง 

เส้นทางน้ าในป่าชุมชน ต าแหน่งของพืชสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความน่าเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและคณะผู้วิจัยคือการอธิบายและเรียนรู้การใช้งานเคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้น

โลกด้วยดาวเทียม (GPS) และให้ความสนใจกับแบบจ าลองสภาพภูมิประเทศท่ีท าและน าไปจัดแสดง ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอ แสดงให้เห็นว่าชุมชนเองมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอก 

พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน เข้าใจและได้เห็ นถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และยังสนใจการเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น 

จัดการประชุมหมู่บ้านและเสนอแนวทางการศึกษาดูงานภายนอก ณ สถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จกับการบริหาร

จัดการป่าชุมชน แล้วน ามาปรับใชใ้นพืน้ท่ีของตนเอง รวมถึงได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญวิทยากรมาบรรยายและลงมือปฏิบัติจริงในพื้นท่ี ท าให้ชุมชนได้รับ

ความรู้และเทคนิคการสร้างฝายแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสร้างเป็นเครือข่าย

อกีประการหนึ่ง 
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3) ขั้นตอนจัดเตรียม และน าเสนอผลการศึกษา 

หลังจากรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานแล้ว จึงจะน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมรหัสเปิดทางภูมิศาสตร์   

เพื่อจัดการวิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบแผนท่ี โปสเตอร์ แผ่นพับ และเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารแก่ชุมชนหรือผู้ท่ี

สนใจ คณะผู้วิจัยจึงจัดการน าเสนอให้กับกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ และกลุ่มผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อ าเภอภูกามยาว 

เจ้าหนา้ที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดพะเยาผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านร่องปอ) และสมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และน าเสนอผลงานแก่นายอ าเภอภู

กามยาวเพื่อน างานไปขยายผลต่อไปในชุมชนใกล้เคียง และเป็นฐานข้อมูลในการใช้งานในการวางแผนด้านต่าง  ๆ  

ในอนาคต และจากการออกพื้นท่ีส ารวจภาคสนามพบว่ามี สิ่งปลูกสร้าง ถนน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อมูลทรัพยากร

ในป่าชุมชน และแหลง่ท่องเท่ียว ดังนี้  

3.1) สิ่งปลูกสร้าง จ านวน 311 อาคาร และในจ านวนนี้มี 30 แห่ง ไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัย (โรงเรียน โรงสีข้าว       

โรงผลิตน้ าดื่ม โรงเก็บของ วัด อาคารประชาคมหมูบ้่าน เป็นต้น )  

3.2) ถนน มีพื้นท่ีรวมกันท้ังหมด 58 ไร่ มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 4 เมตร  

รวม 21.179 เมตร ชนิดของถนนมีท้ังถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟัลท์ 

 3.3) ข้อมูลทรัพยากรในป่าชุมชน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พอจ าแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ             

พื้นท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม 

3.4) พื้นท่ีป่าไม้ อยู่โดยรอบของชุมชนท้ังสองด้านคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกวางตัวในแนวเหนือ

จรดใต้ กั้นชุมชนออกจากชุมชนอื่น มีพื้นท่ีรวม 25,446 ไร่  แยกเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่าสงวนแห่งชาติท่ีไม่ใช่ป่าชุมชน) 

พื้นท่ีรวม13,129 ไร่ และปา่ชุมชน พื้นท่ีรวม 2,317 ไร่ แยกเป็น 3 แปลง  

1) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ี่ 14) ตอนเหนอื 744 ไร่  

2) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต ้(หมูท่ี่ 14) ตอนใต ้245 ไร่ ป่าชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนอื  

3) ป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนอื (หมูท่ี่ 7) 1,328 ไร่ 

3.5) พื้นท่ีชุมชน วางตัวในแนวเหนือใต้ ตามลักษณะของล าน้ า ปอ และขนานกับแนวถนน มี รูปแบบการ

ตั้งบ้านเรือนในแนวยาว (Linear pattern) ขอบเขตหมู่บ้าน (รวมหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 14 ร่องปอเหนือ และร่องปอใต ้

ตามล าดับ) จากการส ารวจโดยการพูดคุยกับผู้น าชุมชนและท าการสร้างขอบเขตจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน  

1: 50,000 พบว่ามีพื้นท่ี 23,613 ไร่ โดยแยกเป็นโซนชุมชนหมู่บ้านร่องปอเหนือ 202 ไร่ และร่องปอใต้ 160 ไร่ หรือ

รวม 362 ไร่ เมื่อจ าแนกโดยละเอยีดพบวา่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ รวมท้ังสิ้น 25 ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีโรงเรียน

บ้านร่องปอ 8 ไร่  วัดรอ่งปอ 2 ไร่ และสุสานหมูบ้่านร่องปอ 15 ไร่   

3.6) พื้นท่ีเกษตรกรรม รวม 2 ชุมชน (บ้านร่องปอเหนือและบ้านร่องปอใต้) มีพื้นท่ี 7,805 ไร่ ประกอบ

อาชีพหลกั คือการท านา โดยในฤดูแล้งจะท าอาชีพเสริมคือ งานหัตถกรรม เคร่ืองจักสาน และหาของป่าออกมาขาย 

โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา ( Intermountain basin) โดยทิศเหนือของพื้นท่ีมีอ่างเก็บน้ าสร้าง 

โดยกรมชลประทาน ชื่อวา่ อา่งเก็บน้ ารอ่งปอ เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญในการท าการเกษตรไหลผ่านชุมชน ตอนกลางของ

พื้นท่ีระหว่างหุบเขาถูกใชใ้นการเกษตรกรรมเป็นหลัก 
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ตารางที ่1 การใช้ประโยชนท่ี์ดนิและสิ่งปกคลุมดินภาพรวม ชุมชนบ้านร่องปอ 

ประเภทการใชท้ี่ดิน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 13,129 55.60 

พื้นท่ีป่าชุมชน 2,317 9.81 

พื้นท่ีชุมชน 362 1.53 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 7,805 33.06 

รวมทั้งหมด 23,613 100.00 

  

 จากการออกส ารวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ได้ส ารวจแหล่งของพืชสมุนไพร ผลผลิตในช่วงเวลา

ตา่ง ๆ ของฤดูกาลตามบริเวณท่ีพบในป่าชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียว รวม 53 จุด แยกเป็น จุดในป่าชุมชนบ้านร่องปอใต ้

(ตอนเหนือ 32 จุด และตอนใต้ 21 จุด) เช่น จุดเก็บเห็ดหล่ม เห็ดไข่เหลือง เห็ดน้ าข้าว เห็ดโม่งโก่ง เห็ดน้ ามิ้น และไม้

สมุนไพร เชน่ ไม้ฮัก มะเกิ้ม ตน้มะเคล็ด ตน้มะขามป้อม ต้นขีเ้หล็กป่า ตน้ผักตุก๊  ตน้มานะ เป็นตน้ ดังภาพท่ี 7  

 จุดท่องเท่ียว ได้แก่ เตาเผาถ่านโบราณ ม่อนผาขัน จุดชมวิว (ยอดเขาลานบิน) รวมระยะเส้นทางส ารวจ

ตอนเหนอืประมาณ 6,150 เมตร ใช้เวลาเดิน (โดยหยุดพักเป็นระยะ) ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที และตอนใต้ 4,510 

เมตร ใช้เวลาเดิน (โดยหยุดพักเป็นระยะ) ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที และมีความประสงค์จะใช้เป็นเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติในอนาคต 

 

ภาพที่ 7  แผนท่ีแสดงฐานขอ้มูลทรัพยากรบริเวณชุมชนบ้านร่องปอ  
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ภาพที่ 8 จุดชมวิวระหว่างเส้นทางศกึษาธรรมชาติ เขาลานบนิ (ซ้าย) และม่อนผาขัน (ขวา) 

ผลิตสื่อน าเสนอผลจากการด าเนินงาน จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และมุ่งหมายให้เป็นสื่อการเรียนรู้

ของชุมชน ทางคณะฯจึงผลิตสื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีงา่ยตอ่การส่ือสาร ไม่ซับซ้อน และสื่อความหมายได้ครบถ้วน 

เช่น แบบจ าลองภูมิประเทศของชุมชนบ้านร่องปอ (Model) ดังภาพท่ี 9 แผนท่ีข้อมูลฝายดักตะกอนและชะลอน้ า  

แผนท่ีทรัพยากรธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนบ้านร่องปอ แผ่นพับ/โปสเตอร์ให้ความรู้เร่ือง

สมุนไพรท่ีพบในป่าชุมชนดังภาพท่ี 11 โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการสร้างฝาย ฯลฯ ในส่วนของสื่อมัลติมีเดีย นอกจาก

การเผยแพร่ในชุมชนออนไลนแ์ลว้ยังมกีารผลิต กราฟิกเคลื่อนไหว (Animation) ความเป็นมาของชุมชนบ้านร่องปอดัง 

ภาพท่ี 12 วิดโีอแสดงฐานขอ้มูลภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติแบบสามมติดิังภาพท่ี 13 สื่อเหลา่นีเ้พื่อให้ชุมชนได้

เรียนรู้ถึงความกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละเข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศท่ีเข้ามาจัดการในพืน้ท่ี 

  

ภาพที่ 9  แบบจ าลองภูมิประเทศบริเวณชุมชนบ้านร่องปอ 
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ภาพที่ 11 แผ่นพับ (ซา้ย) และ โปสเตอร์ (ขวา) ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรพื้นบ้านท่ีเป็นผลผลิตจากปา่ชุมชนบ้านร่องปอ 

 

  

ภาพที่ 12  กราฟฟิกเคลื่อนไหว (Animation) ความเป็นมาของชุมชนบ้านร่องปอ 

 

  

ภาพที่ 13  วดิีโอแสดงฐานขอ้มูลภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติแบบสามมติิ  
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วิจารณ์และสรุปผล  

 ภูมิสารสนเทศแบบมสี่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา ระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลชุมชน ผลลัพธ์ท่ีได้ประกอบไปด้วย ข้อมูลเส้นทางน้ า 

ข้อมูลเชิงพื้นท่ีของถนน เส้นชั้นความสูง รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือน ขอบเขตของป่าชุมชน 

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ต าแหน่งผลผลิตท่ีได้จากป่าชุมชน (เห็ด ต้นไม้ และพืชสมุนไพรท่ีมักพบใน

บริเวณนัน้ ๆ ของป่า) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในป่าชุมชน ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า

เฉพาะพื้นท่ีในป่าชุมชนบ้านร่องปอนั้นมีเนื้อท่ีอยู่ประมาณ 2 พันไร่ และมีประชากรในหมู่บ้านท้ังสองหมู่ (หมู่  7 และ

หมู่ 14) รวมกันแล้ว 1,060 คน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2560, ระบบสถิติทางการ

ทะเบียน) หากเฉลี่ยพื้นท่ีใชส้อยในการท าประโยชนแ์ละหาของป่าได้ จะตกคนละ 2 ไร่โดยประมาณ หากมีการจัดการ

และบริหารพื้นท่ีท่ีดี ให้ตรงตามความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อบริโภค รักษาโรค น าของป่าออก  

มาขาย และจัดเส้นทางศกึษาธรรมชาติเชงิการท่องเท่ียวในอนาคต จะเป็นการรักษาป่าไม้ของประเทศชาติในทางอ้อม

ได้เป็นอยา่งดี 

ในสว่นการสร้างกระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชนในการด าเนนิการสร้างตน้แบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ป่าชุมชน ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอนั้นมีความเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับเทคโน โลยีจาก

ภายนอกท่ีน าไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ท่ี เห็นได้ชัดจากความสนใจในแบบจ าลองภูมิประเทศแสดงบริเวณบ้านร่องปอ ท่ีทาง

คณะผู้วิจัยน าไปจัดแสดงไว้ท่ีศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านร่องปอและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เคร่ืองระบุ

ต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม กลุ่มชาวบ้านดูตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอย่างดี และกลุ่มชาวบ้านน าโดยผู้น า

ชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน มีความเหนยีวแนน่ สังเกตได้จากการลงพื้นท่ีส ารวจและท าฝายเกือบทุกคร้ัง ชุมชน

ให้การตอ้นรับ ช่วยเหลอื แหละพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะจากภายนอกด้วยดีตลอดมา 

แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการท าฝายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเด่นชัดมากขึ้น

และสร้างตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนโดยรอบในการท างานอย่างเป็น

ระบบภายใต้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ติดตามและประเมินผลได้ เช่น การตรวจวัดดินตะกอน  การตรวจวัดปริมาณ

คาร์บอนในป่าชุมชน เปรียบเทียบบริเวณท่ีมีการสร้างฝายกับบริเวณท่ีได้สร้างเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและ

นสิิต ตลอดจนฝึกการท างานรว่มกับเพื่อสังคมเพื่อสร้างคนเก่งและคนดขีองประเทศต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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แอพพลิเคชั่นสแกนควิอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย 

Application scan QR code for check data of the missing preson 

ยืนยง กันทะเนตร1* และ ธนาคาร หนูแจม่1 

Yeunyong Kantanet1* and Thanakan Nujaem1 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายเพื่อตรวจสอบข้อมูลและท่ี

อยู่ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกในการน าบุคคลสูญหายส่งตามท่ีอยู่ หรือติดต่อคน

ในครอบครัวของบุคคลสูญหาย เมื่อผู้ใช้บริการพบบุคคลสูญหาย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟน ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นบุคคลสูญหาย แผนที่กูเกิล แมพ (Google Map) 

ท่ีระบุท่ีอยู่ ผลการวิจัย ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นพบว่า เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านการ

ออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และด้านประสิทธิภาพการท างาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

4.36 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี 

ค าส าคัญ: แอพพลเิคชั่น  คิวอารโ์ค้ด 

Abstract 

 This project objective was to develop a system for verifying the missing person data with QR code 

technology to simplify lead the missing person to send the address or contact the missing person's family. User 

can scan the QR code via application on a smartphone and it will show the missing person information, google 

map address. The user satisfaction survey results indicated that users were very satisfied with the design of the 

application, with the average 4.51 out of 5. Users were also satisfied with the application efficiency, on an 

average of 4.36. 

Keywords: Application, QR code 

บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันมผีู้ป่วยท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับโรคความจ า หรือบุคคลสูญหาย จากข้อมูลสถิติการสูญหายของ

ปี 2559 ของศูนยข์้อมูลคนหายเพื่อต่อตา้ยการค้ามนุษย ์หน่วยงานมูลนธิิกระจกเงา พบวา่ มผีู้สูญหายจ านวนท้ังหมด 

829 คนและปี 2560 พบว่า มีผู้สูญหายจ านวนท้ังหมด 925 คน ซึ่งท าให้คนในครอบครัวต้องไปแจ้งความกับ

เจ้าหนา้ที่ และติดประกาศหาบุคคลสูญหาย หรือมบุีคคลพบเห็นบุคคลสูญหาย แต่ไม่ทราบข้อมูลและท่ีอยู่ของบุคคล

                                                 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Department of Information Technology, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 

Province 56000 

*Corresponding author e-mail: yeunyong.ka@gmail.com 
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สูญหาย จึงท าให้ต้องพาไปส่งท่ีสถานตี ารวจ ซึ่งท าให้การตามหานัน้เป็นไปด้วยความลา่ชา้ และกว่าจะพบบุคคลที่หาย

ตัวไป อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการตามหานานมากขึ้น 

จากปัญหาท่ีได้ท่ีเกิดขึ้น จ าเป็นจะต้องมีแหล่งเชื่อมโยงกับท่ีเก็บข้อมูลประวัติของผู้คน และข้อมูลแผนท่ีซึ่ง

แสดงพิกัดท่ีอยุ ่เพื่อลดระยะเวลาในการสอบถามข้อมูล และสะดวกต่อผู้ท่ีใช้งาน จึงน าเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR 

Code) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของ

เว็บไซต์ ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะมี

โทรศัพท์มือถือกันแทบทุกคนและโทรศัพท์มือถือเดีย๋วนี้ก็มกีล้องเกือบทุกรุน่แลว้  

จากสิ่งท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจึงท าให้มีแนวคิดท่ีแก้ปัญหานี้ขึ้น โดยการน าเทคโนโลยี QR Code มาใช้เพื่อ

เชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของผู้คนท่ีใช้แอพพลิเคชั่น เช่น ชื่อ-นาสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทร แผนท่ี Google Map 

เป็นต้น โดยมีการสร้าง QR Code ท่ีเป็นกรอบสติกเกอร์ติดไว้กับสร้อยคอหรือก าไลข้อมือของบุคคลสูญหาย เมื่อ

ผู้ใช้บริการพบเห็นบุคคลสูญหาย จะสามารถท าการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัติของ

บุคคลที่ไปและท าการตดิตอ่หรือพาไปส่งตามท่ีอยู่ใน Google Map ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับ ฐานขอ้มูล แอพพลเิคชั่นและคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

2. วิเคราะห์ออกแบบแอพพลเิคชั่นบันทึกและแสดงขอ้มูลของบุคคลสูญหาย  

3. พัฒนาแอพพลเิคชั่นบันทึก แสดงขอ้มูลบุคคลสูญหายและสร้างคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัตขิองบุคคลสูญหาย ข้อมูลท่ีอยู ่น ามาใชใ้นการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

 2. ได้ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายด้วยเทคโนโลยคีิวอาร์โค้ดท่ีตรงตามวัตถุประสงค ์

3. ไดฝ้ึกทักษะในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ 

วัสดุอุปกรณ์และกรณศึีกษา 

ด้านฮาร์ดแวร์  

ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใชใ้นการพัฒนามคีุณสมบัต ิดังนี ้

1. หนว่ยประมวลผลกลางความเร็ว CPU i7-3537U, 2.0  

2. หนว่ยความจ าหลัก RAM ความจุ 16 GB  

3. หนว่ยความจ าส ารอง (Hard drive) ความจุ 1 TB  

ด้านซอฟต์แวร์  

ประกอบด้วย ระบบปฏบัิตกิาร และซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ดังนี ้

1. ระบบปฏบัิตกิาร Windows Ver. 10 ใชใ้นการรันโปรแกรม 

2. โปรแกรม JetBrains php storm ใชใ้นการเขียนค าสั่งในการเชื่อมตอ่แอพพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล 

3. โปรแกรม MySQL server ใชใ้นการสร้างฐานข้อมูล 

4. โปรแกรม Android Studio ใชใ้นการเขียนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏบัิตกิาร Android 

5. โปรแกรม Postman ใชใ้นการทดสอบเส้นทางในการเชื่อมตอ่ระหว่างแอพพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล 
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วิธีการศกึษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

โดยมีวธีิการศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. เก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาและเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับผู้ใชบ้ริการแอพพลเิคชั่น ข้อมูลประวัติของ

บุคคล ข้อมูลท่ีอยู ่ข้อมูลแผนที่กูเกลิ แมพ (Google Map) โดยได้ท าการเข้าไปขอขอ้มูลผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ศึกษา

ค้นคว้าจากเว็บไซต์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังได้ท าการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ (Android Development) และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบใน

ขั้นตอนต่อไป 

 2. วิเคราะห์และก าหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลท่ีได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนด

ขอบเขตของงานวจิัย โดยการน าเทคโนโลย ีQR Code มาใช ้เพื่อเชื่อมตอ่กับระบบเก็บข้อมูลประวัติของบุคคลสูญหาย 

เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล ข้อมูลท่ีอยู่ของบุคคล เบอร์โทรศัพท์ และแผนท่ี Google Map เป็นต้น โดยมีการสร้าง 

QR Code ท่ีเป็นกรอบสตกิเกอร์ติดไว้กับสร้อยคอหรือก าไลข้อมอืของบุคคลสูญหาย เมื่อผู้ใช้บริการพบบุคคลที่หายจะ

สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัตขิองบุคคลสูญหายและท าการติดต่อกับครอบครัว

ของบุคคลสูญหาย หรือพาไปส่งตามท่ีอยูใ่นแผนท่ี Google Map 

3. การออกแบบแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface) แบ่งเป็นสว่น ๆ ได้แก่ ส่วนตอ่ประสานกับผู้ใชใ้นการเข้าสูร่ะบบ (Login) ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการสมัคร

สมาชิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการเพิ่มขอ้มูล และสรา้งคิวอาร์โค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงการสแกน

คิวอารโ์ค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการแสดงข้อมูลบุคคลสูญหาย และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการแสดงแผนท่ีท่ี

แสดงท่ีอยูข่องบุคคลสูญหายได้ 

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส าหรับงานวจิัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมแอน

ดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนา

แอพพลเิคชั่น  

5. การทดสอบแอพพลเิคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องท าการทดสอบในส่วน

ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ หากเกิดข้อผิดพลาด

ของขอ้มูลหรือการแสดงผลในสว่นใดผู้วิจัยต้องท าการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถท างานได้ 

6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิเคชั่นจากทางผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการใชง้านแอพพลเิคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ส่วนของแอพพลเิคชั่น และส่วนการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีรายละเอยีดของผลการศกึษาดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนของแอพพลิเคชั่น  
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ภาพที่ 1 หนา้ล็อคอนิบนแอพพลิเคชั่น เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 

 
 

ภาพที่ 2 หนา้หลักบนแอพพลเิคชั่น เมื่อมีการล็อคอินเข้าสูร่ะบบ 
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ภาพที่ 3 หนา้การสมัครสมาชกิ บนแอพพลเิคชั่น  

 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้การสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลิง้ค์ไปยังหนา้แสดงข้อมูลประวัติ 
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ภาพที่ 5 หนา้แสดงข้อมูลประวตัิเพื่อติดต่อคนในครอบครัว หรอืพาไปส่งตามท่ีอยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 6 หนา้แสดงข้อมูลในเมนู Open map จะแสดงแผนท่ีซึ่งเป็นพิกัดท่ีอยูอ่าศัย 
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ภาพที่ 7 หนา้เพิ่มขอ้มูลและท่ีอยูข่องผู้ใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 8 หนา้การสร้างรหัส QR code ท่ีได้ก าหนดไว้ในหนา้ เพิ่มขอ้มูล 
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ภาพที่ 9 หนา้การสร้าง QR code และดาวนโ์หลดรูปภาพ 

 

2. ส่วนผลการประเมิน 

 การประเมินผลการพัฒนาแอพพลเิคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย 

จากการประเมินม ี2 ด้าน ท้ังหมดจ านวน 7 ข้อ ในแต่ละข้อเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ใช้งานเลือกประเมิน แต่ละ

ข้อมคีะแนนดังต่อไปนี้ 

 มากที่สุด    เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันมากที่สุด 

 มาก          เท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นด้วยกับข้อความนัน้มาก  

 ปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันปานกลาง  

 นอ้ย          เท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันนอ้ย  

 นอ้ยท่ีสุด    เท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันนอ้ยท่ีสุด 

สถิตทิีน่ ามาใชใ้นการประเมิน  

  โดยใชสู้ตรดังต่อไปนี้ คือ ใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าแบบการประเมิน

การยอมรับดังตารางดังต่อไปนี้ ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแปร “ความพึงพอใจ” หลังจากได้คะแนนชี้วัดในแต่ละด้าน จะมี

การคิดคะแนนในภาพรวมของตัวแปร “ความพงึพอใจ” โดยน าค่าคะแนนในแต่ละดา้นมาหาค่าเฉลี่ยส าหรับคิดคะแนน

รวมท้ังหมด ซึ่งหลักเกณฑก์ารแปรผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็นความพงึพอใจ ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจดีมาก        เท่ากับคา่คะแนน 4.51 - 5.00 คะแนน  

 ระดับความพงึพอใจดี              เท่ากับคา่คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง   เท่ากับคา่คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจน้อย          เท่ากับคา่คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด    เท่ากับคา่คะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน 
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 กลุ่มประชากร  

  กลุ่มประชากร คือ ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคล 

สูญหาย จ านวน 25 คน 
 

ตารางที ่1  ผลประเมินด้านการออกแบบ 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

N x̄  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบ 

1. ออกแบบเข้าใจง่าย 15 5 4 1 0 25 4.36 5.96 ด ี

2. ขนาดตัวอักษร 15 5 5 0 0 25 4.40 6.12 ด ี

3. ความน่าสนใจ 18 5 2 0 0 25 4.64 7.55 ดีมาก 

4. ความคิดสร้างสรรค ์ 18 4 3 0 0 25 4.60 7.48 ดีมาก 

5. ความชัดเจน 15 9 1 0 0 25 4.56 6.75 ดีมาก 

รวม       4.51 0.74 ดีมาก 

 

ตารางที ่2  ผลประเมินด้านประสิทธิภาพการท างาน 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

N x̄  S.D. 
แปล

ผล 5 4 3 2 1 

ด้านประสทิธิภาพการท างาน 

6. การท างานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง 9 11 5 0 0 25 4.16 5.05 ด ี

7. การท างานของแอพพลิเคชั่นแสดงผลออกทางหน้าจอ

ชัดเจน 
16 7 2 0 0 25 4.56 6.78 ดีมาก 

รวม       4.36 1.22 ด ี

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบเมื่อแยกแต่ละหัวข้อ พบว่า ผลการประเมิน

ความพงึพอใจ หัวขอ้ออกแบบเข้าใจง่ายมคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.96 อยู่

ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อขนาดตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 6.12 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.55 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก หัวข้อความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 

เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.48 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก หัวข้อความชัดเจน

มคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.75 อยูใ่นระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท างานเมื่อแยกตามแต่ละหัวข้อ พบว่า 

ผลการประเมินความพึงพอใจ หัวข้อการท างานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.16  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.05 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อการท างานของแอพพลิเคชั่น
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แสดงผลออกทางหน้าจอชัดเจนมคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.78 อยู่ในระดับ

เกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก  

วิจารณาและสรุปผล 

จากการวิเคราะห์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย   

โดยพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการน าบุคคลสูญหายส่งตามท่ีอยู่ หรือติดต่อคนในครอบครัวของบุคคล

สูญหาย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

สรุปผลวิจัย 

จากการศกึษาค้นคว้าออกแบบและพัฒนาแอพพลเิคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญ

หาย พบวา่การด าเนนิงานเริ่มจากรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น จากนั้นเร่ิมสร้างระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

มีการเพิ่มข้อมูลของประวัติบุคคล เพิ่มข้อมูลท่ีอยู่  เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และการสร้างคิวอาร์โค้ด ส่วน

แอพพลิเคชั่นจะมีส่วนของ การล็อคอิน สมัครสมาชิก การเพิ่มข้อมูล การสร้างคิวอาร์โค้ด การสแกนคิวอาร์โค้ด 

แสดงขอ้มูลเบือ้งต้นของบุคคลสูญหาย แสดงแผนท่ีซึ่งแสดงพิกัดท่ีอยู่ การออกแบบเน้นการออกแบบเรียบ ๆ เพื่อให้

ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเข้าใจและใช้งานง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสูญหาย ประกอบไปด้วย โปรแกรม JetBrains PHP Storm เพื่อใช้ในการสร้างช่องทางการ

ติดต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม MySQL Server เพื่อใช้เก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม Postman เพื่อใช้ทดสอบ

ระบบการส่งข้อมูลหรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โปรแกรม Android Studio ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่น ผลจาก

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้พัฒนา เมื่อดู

โดยภาพรวมของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และด้านประสิทธิภาพการ

ท างาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.36 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี ผู้ใช้งานได้ท าการทดสอบแอพพลิเคชั่นแล้วได้รับ

ความพงึพอใจดีและได้ให้ค าแนะน าตา่ง ๆ เข้ามาซึ่งจะในการพัฒนาระบบตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีช่วย

แนะน าแนวทางในการท าโครงงานวิจัยในคร้ังนี้  อีกท้ังยังได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าพร้อมกับการตรวจสอบ

แก้ไขข้อบกพร่อง จนโครงงานวจิัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีให้ความรู้ทางด้านวชิาการต่าง ๆ  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารบุคลากรส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์

อ านวยความสะดวกในสถานที่การท าโครงงานวจิัยนี้ 
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ควิอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ 

QR Code for fortune sticks paper online 

ธีระ พร้อมเพรียง1* 

Theera Prompreing1* 

บทคัดย่อ 

 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก มีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษใบเซียมซี เนื่อง

ด้วยจ านวนขยะท่ีเกิดจากกระดาษใบเซียมซีในแต่ละวันนั้นมีจ านวนมาก ประกอบด้วยมีแนวคิดใ ช้เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษใบเซียมซีดังกล่าว 

ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการเชื่อมโยงควิอารโ์ค้ด (QR Code) เข้ากับระบบเว็บไซต์ (Web site) มาประยุกต์ใช้เพื่อหา

แนวทางลดค่าใช้จ่ายของกระดาษใบเซียมซีดังกล่าว ท้ังนี้จากการทดสอบการใช้งานจริง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก

สินมหาราช จังหวัดตาก เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561) สามารถลดปริมาณกระดาษใบเซียมซีได้ถึง 

ร้อยละ 50 เปรียบเทียบจากก่อนการใช้งานควิอารโ์ค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ 

ค าส าคัญ: แนวทางการลดปริมาณกระดาษ  คิวอารโ์ค้ด  เว็บไซต์  ใบเซียมซี 

Abstract  

 The King Taksin the great Foundation, Tak Province, has the concept of reducing the cost of fortune sticks 

paper. Because of the amount of waste that is caused by the fortune sticks paper each day is a lot. Contains the 

concept of using the popular Internet technology to benefit. Therefore, the researcher has applied the technique of 

linking QR Code to web site to find ways to reduce the cost of paper. such leaving certificate Based on the actual 

testing at Taksin the Great's Tak Province for 6 months (April-September 2018), the amount of paper can be 

reduced to 50 percent compared to before using QR Code for fortune sticks paper online. 

Keywords: paperless QR code web site fortune sticks paper 

บทน า 

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก คือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช จังหวัดตาก ซึ่งภายในศาลดังกล่าวมีการเสี่ยงเซียมซีให้บริการ ซึ่งค าว่า "เซียมซี" นั้นเป็นภาษาจีน เซียม 

แปลวา่ แผ่นกระดาษ แผ่นเล็ก ๆ ยาว ๆ หรือจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้น คือกระดาษโน้ต ส่วนค าว่า ซี แปลว่า บทกลอน 

เมื่อน ามารวมกันจึงแปลวา่ บทกลอนบนแผ่นกระดาษแผ่นเล็ก ๆ เพื่อให้จดจ าได้งา่ย 

                                                 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Department of Information Technology faculty of Faculty of Sciences and Agricultural Technology Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak,  Tak Province, 63000 

*Corresponding author e-mail: ptheera@rmutl.ac.th  
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(ไตรเทพ ไกรงู, 2552) สิ่งหนึ่งท่ีคูก่ับ เซียมซี คือติ้ว ซึ่งสว่นใหญ่จะท าจากไมไ้ผ่บาง ๆ แตปั่จจุบันได้มกีารท า

เป็นพลาสตกิ และเขียนหมายเลขก ากับไว้ ประมาณ 9-36 หมายเลข รวมกันในกระบอกไม้ไผ่ ท่ีเรียกว่า กระบอกติ้ว 

การเสี่ยงเซียมซี คือการสั่นกระบอกติ้วเซียมซี ให้ไม้เซียมซีหลุดออกมา 1 อัน ปรากฏหมายเลขใด ก็อ่านใบเซียมซีนั้น 

แลว้ก็ไปหยบิเอาความหมายของ ใบเซียมซี เพื่อดูว่าจะมีความหมายดีร้ายสักประการใด 

ส าหรับเหตุผลท่ี เซียมซี ส่วนใหญ่จะมี 28 ใบ นั้น อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองจีน บอกว่า 

นา่จะมาจากจ านวนทิศท้ัง 4 ซึ่งมีดาวบริวารอยู ่7 กลุ่ม เมื่อรวมแล้วได้ 28 แต่ไม่ได้หมายความว่าเซียมซีจะต้องมี 28 

ใบเสมอไป เชน่ ศาลเจ้าบริเวณใกล้ ๆ กับวัดกัลยาวรมหาวหิาร ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทยมีมาก

ถึง 60 ใบ ในขณะท่ีศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณเชงิสะพานตากสิน (หรือสะพานพุทธ) ซึ่งเคยเป็นท่ีพักของสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช มีจ านวนใบเซียมซีมมากถึง 50 ใบ 

โดยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ใช้เซียมซีหนึ่งชุดจุท้ังหมด 28 หมายเลข แต่ละ

หมายเลขจะมี 100 ใบ ราคาจ าหน่ายอยู่ท่ีชุดละ 280 บาท หรือแผ่นละ 10 สตางค์ แต่ปัญหาก็คือผู้ท่ีเสี่ยงเซียมซีบาง

คนเมื่ออ่านใบเซียมซีเสร็จแล้วก็ได้ท้ิงเป็นขยะ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ และงบประมาณท่ีต้องเสีย ไปอย่างน่า

เสียดาย 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น าระบบเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลใบเซียมซีเป็นฐานข้อมูล และระบบคิวอาร์โค้ด  

เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลใบเซียมซีในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งเล็งเห็นถึงความสะดวกในการแสกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้มือถือ  

ท่ีเป็นสมารท์โฟนท้ังระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส หรืออุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีสามารถแสกนคิวอารโ์ค้ดก็สามารถเข้าถึงใบ

เซียมซีออนไลน์ได ้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. คอมพวิเตอร์  2. โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 

 3. เว็บเซิร์ฟเวอร์  4. โปรแกรม WordPress 

 5. ปา้ย QR Code 

วิธีการศกึษา 

 1. ศกึษากระบวนการเชื่อมโยงควิอารโ์ค้ด กับช่ือโดเมนเนมของใบเซียมซี 

 2. ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหา และเก็บขอ้มูล ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

 3. พัฒนาระบบคิวอารโ์ค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ 

 4. สรุปผลการด าเนนิงาน 

 5. จัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
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การออกแบบ (use case diagram) 

�           

         

�          

           

<<include>>

 

ผลการศึกษา 

 1. จากการเก็บขอ้มูล ณ วันท่ียังไมไ่ด้ท าระบบคิวอารโ์ค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ ทางมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตาก-

สินมหาราช จังหวัดตาก ได้ส่ังซื้อ ใบเซียมซี ลักษณะดังภาพท่ี 1 จ านวนเดอืนละ 4 ชุด ราคาชุดละ 280 บาท 

  
ก.    ข. 

ภาพที่ 1 ลักษณะใบเซียมซ ี

ก. ใบเซียมซีด้านหนา้  ข.ใบเซียมซีด้านหลัง 

 ท้ังนี้ภายหลังจากการติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ได้ส่ังซื้อ ใบเซียมซี ลักษณะดังภาพท่ี 1 เหลือเพยีงเดอืนละ 2 ชุด เท่านัน้ 

 2. การพัฒนาระบบคิวอารโ์ค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ จะแบง่ส่วนงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  2.1 ส่วนของป้ายคิวอาร์โค้ด แสดงในภาพท่ี 2 ลักษณะป้ายคิวอาร์โค้ดท่ีออกแบบ และภาพท่ี 3 

ลักษณะป้ายควิอารโ์ค้ดท่ีติดต้ังในสถานท่ีจริง 
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ก.        ข. 

ภาพที่ 2 ลักษณะป้ายควิอารโ์ค้ดท่ีออกแบบ 

ก. ตัวอย่างป้ายควิอารโ์ค้ดหมายเลข 1  ข. ปา้ยคิวอารโ์คด้รวมทุกหมายเลข 

 

  
ก.     ข. 

ภาพที่ 3 ลักษณะป้ายควิอารโ์ค้ดท่ีติดต้ังในสถานท่ีจริง 

ก. ปา้ยคิวอารโ์ค้ดรวมทุกหมายเลข  ข. ลักษนะการติดต้ังป้ายควิอารโ์ค้ดแต่ละหมายเลข 

 

2.2 ส่วนของเว็บไซต์แสดงใบเซียมซี ในสว่นน้ีผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ใชช้ื่อโดเมนเนม http://fortune.tak.rmutl.ac.th/ และขอความอนุเคราะห์โฮสติ้งในการเก็บข้อมูล

ใบเซียมซีออนไลน์ แสดงในภาพท่ี 4 ตัวอย่างการแสดงผลใบเซียมซีออนไลน์ผ่านอุปกรณส์มาร์โฟน 
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ก.     ข.     ค. 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งการแสดงผลใบเซียมซีออนไลน์ผ่านอุปกรณส์มาร์โฟน 

ก. ตัวอย่างการแสดงผลของเซยีมซีใบท่ี 20  ข. ตัวอยา่งการแสดงผล (ด้านหนา้)  ค. ตัวอยา่งการแสดงผล (ดา้นหลัง) 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลการเก็บขอ้มูลท้ังก่อน และหลังการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด ใบเซียมซีออนไลน์ ของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช จังหวัดตาก ปรากฏว่าสามารถลดคา่ใชจ้่ายในการจัดซือ้ใบเซียมซีลงคร่ึงหนึ่ง ดังแสดงผลในตารางท่ี 

1 แสดงคา่ใชจ้่ายรายเดอืนในการจัดซือ้ใบเซียมซี 

ตารางที่ 1  แสดงค่าใชจ้่ายรายเดอืนในการจัดซือ้ใบเซียมซ ี

         เดือน 

 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ก่อนใชง้านระบบฯ 1,120 1,120 1,120    3,360 

หลังการใชง้านระบบฯ    560 560 560 1,680 

ค่าใช้จ่ายทีล่ดลง 1,680 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมกีารส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชง้านจรงิ เพื่อผู้วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ รองผู้วา่ราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วจิัยในการเข้าไปเก็บข้อมูลและด าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทค

โนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์โดเมนเนม (http://fortune.tak.rmutl.ac.th/) และโฮสติ้งเพื่อใช้ใน

งานวจิัยนี ้
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การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บริการเว็บไซต์ ด้วยการ

ประยุกต์ใช้ Unison ซิงโครไนซ์ 

Cluster Server Optimization for Website Services with Unison Application 

Synchronization 

ชัยวัฒน์ แดงจันทึก1* และจงกล จันทร์เรื่อง1 

Chaiwat Dangchuntuk1* and Jongkol Janruang1 

บทคัดย่อ 

 ความต้องการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากขึ้น 

โดยเฉพาะเว็บไซต์เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็วจึงมีการให้บริการเว็บไซต์

เพิ่มขึ้น การท่ีผู้ใช้สามารถเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศพร้อมกันจ านวนมากท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ือง

เดียวไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ เกิดเป็นข้อจ ากัดในการตอบสนองและรองรับปริมาณผู้ใช้จ านวนมาก จึงมีการ

พัฒนาระบบกระจายภาระงานเพื่อให้กลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใชท้รัพยากรร่วมกันให้บริการเว็บไซต์ แต่ปัญหาเมื่อ

มจี านวนเครื่องคอมพวิเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง ผู้ดูแลระบบจ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะภายในทุกเคร่ืองใน

ระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน หากก าหนดคุณสมบัติผิดพลาดก็ส่งผลกระทบต่อการท างานท่ีไม่ถูกต้องจนไม่

สามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการก าหนดคุณสมบัติให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บนระบบกระจายภาระงาน โดยใช้วิธีการซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยการคัดลอกไฟล์ส าหรับการ

ก าหนดคุณสมบัตเิครื่องคอมพวิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไปยังทุกเคร่ืองท่ีอยูใ่นกลุ่มระบบกระจายภาระงาน ผลจากการทดลอง

พบว่าการประยุกต์ใช้วิธีการซิงโครไนซ์ สามารถก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและตรวจสอบความผิดพลาดภายในทุก

เคร่ืองในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติทีละเคร่ือง ช่วยลดขั้นตอนและ

ข้อผิดพลาดของการก าหนดคุณสมบัตบินระบบกระจายภาระงาน ท าให้บริการพื้นท่ีเว็บไซต์ได้ต่อเนื่องรองรับปริมาณ

ผู้ใชง้านเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ: ซิงโครไนซ์  ยูนิซัน  ระบบกระจายภาระงาน  คลัสเตอร์ เว็บไซต์เสมอืน 
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Abstract  

 The demand for access to information resources through the Internet has become more popular among 

users. Specifically, the website is an important part is helping to access information quickly and easily. Users 

have access to a large amount of information simultaneously, so only one server computer cannot provide 

enough services. It is a limitation in response and supporting a large number of users. It has been developed a 

workload distribution system for the server to share resources. However, when there are multiple servers, 

administrators need to define specific properties within each of the distributed workload systems. Incorrectly 

configured, it can affect the operation of the website service is not accurate. The purpose of this research is to 

develop a control system for server configuration on distributed workload using Unison file synchronizer, copying 

files for server configuration to all servers in the workload distribution system. The results show that the propose 

method of file synchronization can set specific features and Internal error detection in all workload distribution 

systems. It does not need to be set individually and it also reduces configuration steps and errors on distributed 

workload systems. 

Keywords: Synchronization, Unison, Load balance, Cluster, Virtual website 

บทน า 

การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน นับวันยิ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการ

เข้าถึงและเข้าใชท้รัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การให้บริการพื้นท่ีเว็บไซต์จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความ

ตอ้งการเพื่อใชส้ าหรับเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อยา่งมปีระสิทธิภาพจึงมีการให้บริการเว็บไซต์เพิ่มขึ้น การท่ีผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศพร้อมกันจ านวนมากท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ืองเดียวไม่สามารถให้บริการได้

เพียงพอ ส่งผลให้เกิดเป็นข้อจ ากัดด้านความสามารถในการตอบสนองและรองรับปริมาณผู้ใช้จ านวนมาก [1] จึงได้ม ี

การพัฒนาระบบการกระจายภาระงาน เพื่อให้กลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมถึงสามารถให้บริการ

เว็บไซตเ์พิ่มมากขึน้ [2] ดังแสดงตัวอยา่งโครงสร้างการท างานระบบกระจายภาระงานในภาพท่ี 1   

Request Load Balancer
Server

Server-01 Server-02 Server-N

Response

Clients

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการท างานระบบกระจายภาระงาน (Load balance system) 
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เมื่อมีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือผู้ดูแลระบบจ าเป็นต้องก าหนด

คุณสมบัตขิองการบริการทุกเว็บไซต์ [3] ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทุกเคร่ืองในระบบกระจายภาระงานให้

ท างานเหมือนกัน ดังนั้นหากมีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองผู้ดูแลระบบจ าเป็นต้องก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะภายในทุกเคร่ืองในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน หากก าหนดคุณสมบัติผิดพลาดก็ จะส่งผล

กระทบต่อการท างานของระบบกระจายภาระงานท่ีท างานไม่ถูกต้องจนไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ จากปัญหา

ดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม Unison file synchronization [4] ส าหรับการรับส่งข้อมูลระหว่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคการซิงโครไนซ์ข้อมูล [5] เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้นทาง 

(Master server) ไปยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง (Client server) ด้วยอัลกอลิทึม Rsync [6] ซึ่งเป็นท่ีนิยมน ามา

ประยุกต์ใช้กับงานรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร การแจ้งเตือนสถานะการท างานของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

เสมอืน [7] บริการการเรียนการสอนออนไลน์ [8] ดังแสดงหลักการท างานของอัลกอลทึิม Rsync ดังภาพท่ี 2   

File on the Server File on the client

Synchronize

Sending two types
of checksum 

(hash)

Searching the 
matching block.

}

}

Block

Block

Sending matching blocks information 
and delta data are sent.

 
ภาพที่ 2 หลักการท างานของอัลกอลทึิม Rsync 

 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทุก

เคร่ืองบนระบบกระจายภาระงานมีคุณสมบัติเดียวกันหรือสามารถให้บริการได้เหมือนกันทุกเคร่ือง และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์แบบอัตโนมัติบนระบบกระจายภาระงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

ซิงโครไนซ์ข้อมูลของการให้บริการเว็บไซต์ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้ได้ด าเนินการพัฒนาโมดูล Load Balancing File Synchronization Management (LFSM)  โดยท า

หนา้ที่ควบคุมการท างานของบริการเว็บไซต์บนระบบกระจายภาระงานด้วยการใช้เทคนิคซิงโครไนซ์ เพื่อให้สามารถ 

สร้าง แก้ไข และตรวจสอบการท างานของบริการเว็บไซต์ ซึ่งใช้ทฤษฎีของการซิงโครไนซ์ด้วยอัลกอลิทึม Rsync  

โดยการใช้โปรแกรม Unison file synchronizer ประยุกต์ใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรม Shell script ส าหรับควบคุม 

การรับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บริการเว็บไซต์บนระบบกระจายภาระงาน ตามกรอบ

แนวความคิดงานวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 3  
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการท างานของโมดูล Load Balancing File Synchronization Management (LFSM) 
 

การออกแบบโครงสร้างโมดูล LFSM ส าหรับควบคุมการท างานติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

บริหารจัดการ (Management server) หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้นแบบท าหน้าท่ี 4 สว่นดังนี้  

1. การพัฒนาชุดค าสั่งตรวจสอบและควบคุมการซิงโคไนซ์ ด้วยภาษา Shell script เพื่อตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงได้แก่ การสร้าง ลบ และแก้ไขไฟล์บริการเว็บไซต์ ท่ีจัดเก็บอยู่ในพื้นท่ี (Directory web site) ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นแบบ เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงบนพื้นท่ีจัดเก็บไฟล์ ไฟล์ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องถูก

น าไปตรวจสอบความผิดพลาดด้วยการน าเข้าไปทดสอบกับโปรแกรมอาปาเช่ (Apache) ด้วยวิธีการก าหนดค่าใหม ่

(Reload configuration) หากพบขอ้ผิดพลาดระบบแจ้งเตอืนความผิดปกติและยกเลิกการส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์

อื่น แต่หากไม่พบข้อผิดพลาดจะด าเนินการส่งไฟล์ด้วยวิธีการซิงโครไนซ์ไปยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อื่นภายในระบบ

กระจายภาระงาน นอกจากนี้จงึได้พัฒนาส่วนการตรวจสอบการท างานของตัวเอง (Self-check) ซึ่งยังไม่มีการพัฒนา

วธีิการนีข้ึน้ส าหรับการท าซิงโครไนซ์  

2. การซิงโครไนซ์ไฟล์ขอ้มูล ด้วยโปรแกรม Unison sync เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยการสร้าง ลบ และ

แก้ไขระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เมื่อไม่พบข้อผิดพลาด โปรแกรม Unison sync จะส่งไฟลข์้อมูลไป

ยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเคร่ืองบนระบบกระจายภาระงาน เพื่อให้ทุกเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์มีไฟล์ข้อมูลท่ีตรงกัน 

จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยกระบวนการ Rolling checksum ดังสมการเปรียบเทียบข้อมูลส าหรับตรวจสอบ

ข้อมูลดังนี ้
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เมื่อตรวจสอบขนาดข้อมูลต้นฉบับกับข้อมูลปลายทางเพื่อเปรียบเท่ียบความแตกต่างกัน  หากมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้น จะท าการค านวณขนาดของไฟล์ใหม่และส่งข้อมูลส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นไปยังปลายทาง ซึ่งใช้

วธีิการค านวนแบบไมค่ิดเศษ mod M เพื่อเพิ่มความเร็วในการเปรียบเทียบความแตกตา่ง โดยก าหนดค่า 162M   

MXillkb
l

ki

i mod))1((),( 


  (2) 

),(2),(),( 16 lkblkalks    (3) 
 โดย ),( lks   เป็นผลของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท้ังหมดตั้งแต่ lk XX ...  [9] หลังจาก

ตรวจสอบการซิงโคไนซ์ไฟล์เสร็จแล้วทุกเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ต้องท าการก าหนดค่าใหม่เพื่อน าไปใช้งานกับการให้บริการ

เว็บไซต์ 

3. การบันทึกเหตุการณ์ Event log โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดการส่ง ลบ และแก้ไขข้อมูลของแต่ละเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการจัดเก็บสถานะ Up หรือ Down ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในระบบกระจายภาระงาน 

4. การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับแสดงผลการซิงโครไนซ์ข้อมูล แสดงรายการเว็บไซต์ การตรวจสอบสถานะ

เซิร์ฟเวอร์ และการจัดการ ด้วยการเพิ่ม และแก้ไขไฟลเ์ว็บไซต์ แสดงดังภาพท่ี 4  
 

 

ภาพที่ 4 เว็บไซต์ส าหรับบริหารจัดการและแสดงผลการซิงโครไนซต์ขอ้มูล 
 

การตรวจสอบสถานะการท างานเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม PHP server monitor เพื่อตรวจสอบสถานะการ

ให้บริการของแตล่ะเว็บไซต์ ซึ่งระบบแสดงสถานะในรูปแบบสถานะ Up หรือ Down ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างการท างานของการซิงโครไนซ์ข้อมูล 
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ผลการศึกษา 
 จากการน าวธีิการซิงโครไนซ์มาประยุกตใ์ชก้ับระบบกระจายภาระงานของการให้บริการเว็บไซต์ ผลทดสอบ

ประสิทธิภาพการซิงโครไนซ์ข้อมูลใช้วิธีวัดระยะเวลาการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์บนระบบกระจายภาระงาน

จ านวน 10 เครื่อง ด้วยการทดสอบไฟล์สองลักษณะดังน้ี 

1) การทดสอบซิงโคไนซ์ไฟล์แบบไฟลเ์ดี่ยว (Single file) จ านวนไฟลล์ะ 100 คร้ังแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อวัด

ประสิทธิภาพของระยะเวลาการซินโครไนซ์ โดยใช้ขนาดไฟล์ในการทดลองตั้งแต่ 1 MB จนถึง 1 GB ท าให้ทราบ

ขีดจ ากัดของวิธีการ Unison+LFSM ซึ่งเร่ิมส่งผลกระทบให้เกิดการส่งไฟล์ข้อมูลซ้ าอีกคร้ังตั้งแต่ขนาดไฟล์ 600 MB 

เนื่องมาจากการก าหนดระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ท่ี 60 วินาท ีเมื่อระยะเวลาของการส่งข้อมูลมากกว่าท่ีก าหนดไว้

ท าให้ต้องส่งไฟล์ข้อมูลอีกคร้ัง เมื่อเร่ิมส่งข้อมูลตั้งแต่ขนาด 900 MB ส่งผลให้ไม่สามารถชิงโครไนซ์ได้สมบูรณ์ ดัง

แสดงรายละเอยีดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ Unison+LFSM 

Data size 

Unison+LFSM 

(sec) Resend (%) 

1 MB 0.24 0.00 

5 MB 0.81 0.00 

10 MB 1.51 0.00 

100 MB 7.49 0.00 

200 MB 12.58 0.00 

300 MB 19.67 0.00 

400 MB 25.22 0.00 

500 MB 26.10 0.00 

600 MB 26.10 1.00 

700 MB 47.34 55.55 

800 MB 50.70 75.22 

900 MB 75.82 97.44 

1 GB 86.22 97.78 
 

 

และทดสอบซิงโคไนซ์ไฟล์ท่ีมีขนาด 1MB, 5MB, และ 10MB  เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ Rsync, Rsunc+SSH 

และ Dropbox [10]  พบว่าระยะเวลาการซิงโครไนซ์ของ Unison+LFSM ใช้เวลา 0.238, 0.807 และ 1.508 วินาที ใช้

ระยะเวลาน้อยกว่าเมื่อเท่ียบกับวิธีการ Rsunc+SSH และ Dropbox ใช้ระยะเวลามากกว่าวิธีการ Rsync แต ่

Unison+LFSM สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ข้อมูลได้แม่นย า และสามารถตรวจสอบไฟล์โดยอัตโนมัติ

ระหว่างเครื่องคอมพวิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ภายในระบบกระจายภาระงาน ตรงกับวัตถุประสงค์ในการน ามาประยุกต์ใช้กับ

บริการเว็บไซต์ ผลการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แสดงผลระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ข้อมูลไฟลแ์บบเดี่ยว 
 

เนื่องจากวิธีการ Unison+LFSM มีการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ขอมูลก่อนการ

ซิงโครไนซ์เมื่อไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้มีระยะเวลาการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการของ Rsync ไม่สามารถ

ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงข้อมูลไฟล์ได้อัตโนมัตแิละไมม่กีารตรวจสอบการท างานของตัวเอง 

 2) ผลการทดสอบซิงโคไนซต์ไฟล์แบบหลายไฟล์ (Multi files) ขนาด 1MB, 5MB และ1MB, 5MB โดย

ปลายทางมีข้อมูลเดิมขนาด 1MB อยู่แล้วจ านวนไฟล์ละ 100 คร้ัง Unison+LFSM ใช้เวลา 1.002 วินาที และ 0.812 

วินาที น้อยกว่าวิธีการ Rsync+SSH และ Dropbox เมื่อ เท่ียบกับวิธีการ Rsync ใช้ระยะเวลามากกว่า ผลการทดสอบ

แสดงดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลระยะเวลาของการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบสองไฟล ์
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วิจารณ์และสรุปผล 
การประยุกตใ์ชว้ิธีการซิงโครไนซ์ สามารถก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและตรวจสอบความผิดพลาดภายในทุก

เคร่ืองในระบบกระจายภาระงานให้เหมือนกัน โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติทีละเคร่ือง ช่วยลดขั้นตอนและ

ข้อผิดพลาดของการก าหนดคุณสมบัตบินระบบกระจายภาระงาน โดยสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุดท่ี 500 MB ใชร้ะยะเวลา 26.10 วนิาที ซึ่งหาค่าเฉลี่ยจากการทดสอบจ านวน 100 ครัง้  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับระบบงานท่ีต้องการให้ข้อมูลจากหลายแหล่งมีค่า

เหมอืนกันได้ และด้วยวิธีการซิงโครไนซ์ท่ียังมีปัญหาด้านการรับส่งข้อมูลตามจังหวะเวลาท าให้เกิดข้อผิดพลาด หาก

สามารถพัฒนาวิธีการรับส่งข้อมูลในรูปแบบอะซิงโครนัส Asynchronies ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจังหวะเวลาเป็นอีก

วธีิการท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอย่างสูง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในด้าน

ข้อมูล ด้านสถานที่ ในการอ านวยความสะดวกการวจิัยคร้ังน้ี ตลอดจนห้องปฏบัิตกิารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  อุปกรณ์เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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การพัฒนาตัวแบบจ าลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหติสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง 

The Development of Predictive Model for High Blood Pressure with Data 

Mining Techniques 

เยาวเรศ สุขสถาน1* และเทวิน ธนะวงษ์1 

Yaowaret Sooksathan1* and Tawin Tanawong1 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองเหมืองข้อมูล และออกแบบตัวแบบจ าลองส าหรับใช้

พยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้ข้อมูลตัวอย่างภายในจังหวัดพิษณุโลกโดยเก็บข้อมูลในลักษณะปฐมภูมิ

จ านวน 300 ตัวอยา่ง โดยใชเ้ทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3 และ

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูลตัวอย่างส าหรับการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold ตามล าดับ 

ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้ว อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 100%  

จึงเลอืกน าโมเดลมาใชใ้นการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงตอ่ไป 

ค าส าคัญ: ตน้ไม้ตัดสินใจ โครงขา่ยประสาทเทียม โรคความดันโลหิตสูง   

Abstract  

 The purpose of this project is compare of data mining models and simulation models used for the 

diagnosis of hypertension.Samples were taken from patients with hypertension in Phitsanulok Province by 300 

samples. This project used decision tree technique with J48 algorithm J48graft and algorithm ID3 and artificial 

neural networks techniques on Multilayer perceptron. The graphs were divided into Percentage split 30% and 

66% Cross-Validation folds 5, 10 respectively. Comparative study result that algorithm ID3 is maximum 

accuracy in data classification as 100% So choose this model for developing diagnosis of hypertension 

Keywords: Decision Tree, Neural Network, High Blood Pressure 
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บทน า 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยมากโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ โดยพบได้สูงถึงประมาณ 25-30%  

ของประชากรโลกท่ีเป็นผู้ใหญ่ท้ังหมด พบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และจะพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ส่วนใน 

เด็กก็สามารถพบเป็นโรคนี้ได้เชน่กัน แตจ่ะพบได้น้อยกวา่ในผู้ใหญ่มากโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งท่ี

ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา โรคความดันโลหิตสูงมักเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ  

“นักฆา่ที่มองไมเ่ห็นตัว”  เมื่อกลา่วโดยท่ัวไปแลว้ ผู้ป่วยจะไมม่อีาการท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ในระยะตน้ และโดยปกติ

แล้วสิ่งนี้จะน าไปสู่ความล่าช้าหรือการขาดการรักษาและอาจน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้ อาทิ โรคหัวใจ โรค

หลอดเลอืดในสมอง ภาวะไตวาย และการเสียชีวิต ส าหรับในประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคท่ีติด อันดับ 1 

ใน 5 ของโรคชนิดไม่ติดต่อ จากการศึกษาพบว่า ใหญ่ผู้ท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูงมักจะเป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

(Essential Hypertension) พบมากถึงร้อยละ 95 จึงโทษว่าเป็นเร่ืองของ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น ความเครียด 

การรับประทาน อาหารเค็ม สูบบุหร่ี ไม่ออกก าลังกาย ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องใช้

และพึ่งพาเทคโนโลยตีลอดเวลา และมีเทคโนโลยีจ านวนมากได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์ แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีท่ี

ชัดเจนในการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ทราบถึงแนวโนม้การเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จึงน า

เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวแบบจ าลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วย

เทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจด้วยอัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3 และเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทียม 

แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล ท้ังนี้เป็นการช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มการเกิดของโรคความดัน

โลหติสูงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา    2. โปรแกรม Microsoft Excel     3. โปรแกรม Weka 3.6 
 

วิธีการศกึษา 

1. ขั้นการวางแผนงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวางแผน ศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลนัน้ ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยได้

ท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ภายในจังหวัด

พิษณุโลกในลักษณะปฐมภูมิ โดยใช้แอททริบิวต์ 26 แอททริบิวต์ ใช้ข้อมูลตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และน าข้อมูลกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้หมดจัดเก็บลงโปรแกรม Microsoft Excel 

3. การคัดเลอืกและจัดเตรียมขอ้มูล 

เมื่อน าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจัดเก็บลงโปรแกรม Microsoft Excel แล้ว ผู้วิจัยท าการคลีนนิ่งข้อมูล โดย

คัดเลอืกปัจจัยน าเข้า หรือแอททริบิวต์ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้วิจัยได้มี

การแปลงข้อมูลท่ีเหมาะสมโดยกรณีท่ีข้อมูลมีลักษณะเป็น Nominal และ Ordinal Scale จะต้องแปลงข้อมูลให้เป็น

ตัวเลข ก่อนจะน าไปท าการหาความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์ เพื่อคัดเลอืกปัจจัยน าเขา้ด้วยการใช้ เทคนิคสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)  
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หลังจากท าการแปลงข้อมูลแล้ว ท าการการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อท าการดูทิศทาง

ความสัมพันธ์ปัจจัยน าเขา้หรอืแอตทริบิวต ์(Attribute) ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 

ซึ่งหากมีค่าใกล้ -1.0 นั้นหมายความว่าตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้ 

+1.0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า  

ตัวแปรท้ังสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน พบวา่มีตัวแปรอสิระ 18 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กัน (แสดงดังตารางท่ี 1) 

  

 (1) 

 

 

เมื่อ  r = แทนสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

∑X = แทนผลรวมของข้อมูลท้ังหมดในตัวแปร X 

   ∑Y = แทนผลรวมของข้อมูลท้ังหมดในตัวแปร Y 

N   = แทนจ านวนขอ้มูลในแต่ละตัวแปร 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบคา่ความสัมพันธ์ดว้ยการวัดค่าเพยีร์สัน 

 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวัดค่าเพยีร์สันบางส่วน 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร:

you_hypertension ผลลัพธ์คา่เพียร์สัน การแปลผลลัพธ์ 

age 0.220519555 ตัวแปรท้ังสองแปรผันตามกัน 

career 0.137715847 ตัวแปรท้ังสองแปรผันตามกัน 

alcoholic 0.385560191 ตัวแปรท้ังสองแปรผันตามกัน 

cigarette 0.238463909 ตัวแปรท้ังสองแปรผันตามกัน 

stress 0.671085747 ตัวแปรท้ังสองแปรผันตามกัน 

 

การจัดเตรียมขอ้มูล หลังจากท าการคัดเลอืกปัจจัยน าเขา้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเตรียมขอ้มูลให้อยู่ใน

รูปแบบของไฟล์นามสกุล .csv เพื่อใชใ้นการสร้างโมเดลและทดสอบหาค่าความถกูต้องท่ีดีท่ีสุด โดยการใชโ้ปรแกรม 

Weka 3.6 มาใชใ้นการวิเคราะห ์
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4.  การทดสอบความถูกต้องของโมเดลเพื่อพยากรณ์ 

การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมนั้น ผู้วิจัย

เลอืกใช้โปรแกรมเวก้า (WEKA) ในการสร้างโมเดลพยากรณ์ โดยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนั้นได้ใช้อัลกอริทึม C4.5 (หรือ 

J48), J48graft และอัลกอริทึม ID3 ส่วนเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมนั้น ใช้ Multilayer Perceptron ซึ่งอัลกอริทึม

ดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักและนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยใช้วิธีสร้างโมเดล และทดสอบโมเดล 2 วิธี คือ แบ่งข้อมูล

ตัวอย่างส าหรับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 

10-Fold โดยมีขึ้นตอนดังน้ี 

4.1 ตน้ไม้ตัดสินใจ  

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ภายใต้อัลกอริทึม J48, J48graft และ ID3 โดยเลือกใช้โปรแกรม WEKA ใน 

การสร้างโมเดลพยากรณ์ วิธีสร้างโมเดล และทดสอบโมเดล 2 วิธี คือ แบ่งข้อมูลตัวอย่างส าหรับการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold โดยการแบ่งชุดข้อมูล

ออกเป็น 2 ชุด คือ Training Data และ Testing Data โดยใช้ข้อมูลในลักษณะเป็นข้อมูลตัวอักขระ (แสดงดังภาพท่ี 2) 

ขั้นตอนแรกน าข้อมูลชุด Training Data เข้าโปรแกรม WEKA แล้วจะได้โมเดล Training แล้วท าการบันทึกโมเดล 

หลังจากนั้นน าข้อมูลชุด Testing Data เข้าโปรแกรม WEKA เพื่อทดสอบ เลือก Supplied test set และกด Start  

เพื่อทดสอบโมเดลของตน้ไม้ตัดสินใจ แลว้จะได้กฎพร้อมค่าประสิทธิภาพ (แสดงดังภาพท่ี 3) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งข้อมูลในการสร้างโมเดลดว้ยเทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจ 
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ภาพที่ 3 ตัวอยา่งกฎที่ไดจ้ากการทดสอบโมเดลภายใต ้เทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจ 
 

ตัวอยา่งกฎที่ได้จากการสร้างโมเดลเทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจ 

1. IF shake_h and =“Yes” AND exerc ise = “No” AND dismal = “No” AND  h eadach e = “Yes” THEN  

you _h ypertension =“ Yes” 

= ถ้าทา่นมอีาการมอืสั่นท่านไมอ่อกก าลังกายมอีาการหวาดกลวั และมีอาการปวดหัวท่านมีโอกาสเส่ียงต่อ

การเป็นโรคความดันโลหติสูง 

2. IF shake_h and =“Yes” AND exerc ise = “Mu ch ” THEN  you _h ypertension =“ N o” 

= ถ้าทา่นมอีาการมอืสัน่ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท่านจะไมเ่สี่ยงตอ่การเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

3. IF shake_h and =“No” AND suicid e = “Yes” AND sleepless= “Yes” THEN you _h ypertension =“ Yes” 

= ถ้าทา่นไมม่อีาการมอืสั่นท่านมอีาการคิดสัน้ หรือคิดท าร้ายตนเอง และมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อยคร้ัง

ท่านมีโอกาสเส่ียงตอ่การเป็นโรคความดันโลหติสงู 
 

4.2 โครงขา่ยประสาทเทียม  

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ภายใต้อัลกอริทึม Multi-layer perceptron ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม 

WEKA ในการสร้างโมเดลพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลในลักษณะเป็นข้อมูลตัวเลข (แสดงดังภาพท่ี 4) วิธีสร้างโมเดล และ

ทดสอบโมเดล 2 วิธี เช่นเดียวกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ คือ แบ่งข้อมูลตัวอย่างส าหรับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold ส าหรับการตั้งค่าโครงข่าย

ประสาทเทียม จะก าหนดให้มี Hidden node 2 node, 3 node และ 5 node (แสดงดังภาพท่ี 5) ซึ่งขั้นตอนการทดสอบ

โมเดลของเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม จะท าเช่นเดียวกับการทดสอบโมเดลของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ แต่เทคนิค

โครงขา่ยประสาทเทียม จะใชชุ้ดข้อมูลเชงิปริมาณ แลว้จะไดต้างรางแสดงน้ าหนักส าหรับใช้ในการค านวณของเทคนิค

โครงขา่ยประสาทเทียม รูปแบบ 18-3-2  (แสดงดังตารางที่ 2 และ 3) 
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ภาพที่ 4 ตัวอยา่งข้อมูลในการสร้างโมเดลดว้ยเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทียม 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอยา่งเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทียม รูปแบบ 18-3-2 

 

ตางรางที่ 2 แสดงตารางข้อมูลน้ าหนักระหว่าง Hidden node และ Output node 

List of output node Sigmoid Node 0 

Threshold 0.65 

Sigmoid Node 1 2.45 

Sigmoid Node 2 -2.04 

Sigmoid Node 3 -2.06 
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ตารางที ่3 แสดงตารางข้อมูลบางส่วนของน้ าหนักระหว่าง Input node และ Hidden node 

List of output node Sigmoid Node 1 Sigmoid Node 2 Sigmoid Node 3 

Threshold -1.23 -2.63 -1.17 

sex -0.08 -1.69 0.26 

age 2.61 -1.01 -1.86 

career -0.97 -1.59 -1.33 

alcoholic 0.72 -1.36 -0.23 

cigarette -0.30 -1.83 2.39 
 

 หลังจากสร้างโมเดลดว้ยเทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และอัลกอริทึม ID3 

และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูลตัวอย่างส าหรับ  

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 10-Fold 

ตามล าดับ เมื่อได้ค่าความถูกต้องหลังจากทดสอบประสิทธิภาพของท้ัง 2 เทคนิคแลว้ จึงน าโมเดลท่ีมีค่าความถูกต้อง

ท่ีดท่ีีสุดของท้ัง 2 เทคนิคมาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลอืกโมเดลท่ีดท่ีีสุดท่ีจะน าไปใชใ้นการพัฒนาต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 จากการสร้างโมเดลการพยากรณ์โดยใชเ้ทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจด้วย อัลกอริทึม J48 อัลกอริทึม J48graft และ

อัลกอริทึม ID3 และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ในการสร้างโมเดล แบ่งข้อมูล

ตัวอย่างส าหรับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Percentage split 30% และ 66% และการท า Cross-Validation 5-Fold และ 

10-Fold ตามล าดับ จ านวน 24 โมเดล เมื่อได้ค่าความถูกต้องและค่าประสิทธิภาพในการทดสอบทดสอบโมเดล 

การพยากรณ์แล้ว น ามาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกโมเดลท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ในการพัฒนาตัวแบบจ าลองพยากรณ์ 

การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง  (แสดงดังตารางท่ี 4 และ 5) ผลการศึกษาพบว่า 

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 100%  จึงเลือกน าโมเดล 

มาใชใ้นการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงตอ่ไป 
 

ตารางที่ 4 คา่ประสิทธิภาพความถูกต้องท่ีได้จากการทดสอบโมเดลตน้ไม้ตัดสินใจ 

 

รูปแบบของแบบจ าลองตน้ไม้ตัดสินใจ 

ค่า
คว

าม
  

ถูก
ต้อ

ง 
(%

) 

ค่า
คว

าม

แม
น่ย

 า 
(%

) 

ค่า
คว

าม
ระ

ลึก
 

(%
)    

 

J48 

Cross-validation (Fold=5) 97.62 97.60 97.60 

Cross-validation (Fold=10) 97.62 97.60 97.60 

Percentage split (30) 98.04 98.10 98.00 

Percentage split (66) 95.00 95.00 95.00 

 

J48graft 

Cross-validation (Fold=5) 97.62 97.60 97.60 

Cross-validation (Fold=10) 97.62 97.60 97.60 

Percentage split (30) 98.04 98.10 98.00 

Percentage split (66) 95.00 95.00 95.00 
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ตารางที่ 4 คา่ประสิทธิภาพความถูกต้องท่ีได้จากการทดสอบโมเดลตน้ไม้ตัดสินใจ (ตอ่) 

 

รูปแบบของแบบจ าลองตน้ไม้ตัดสินใจ 

ค่า
คว

าม
  

ถูก
ต้อ

ง 
(%

) 

ค่า
คว

าม

แม
น่ย

 า 
(%

) 

ค่า
คว

าม
ระ

ลึก
 

(%
)    

 

ID3 

Cross-validation (Fold=5) 100.00 100.00 100.00 

Cross-validation (Fold=10) 100.00 100.00 100.00 

Percentage split (30) 100.00 100.00 100.00 

Percentage split (66) 100.00 100.00 100.00 
     

โดยโมเดลการพยากรณ์ท่ีใชอ้ัลกอริทึม J48 และ J48graft ด้วยวิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 

30 มีค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 98.04% และ 98.04% ตามล าดับ และวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 66  

มคี่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 95.00% และ 95.00%ตามล าดับ และอัลกอริทึม ID3 มคี่าความถูกตอ้งของโมเดลอยู่ท่ี 100% 

และผลการทดสอบโมเดลพยากรณ์ท่ีใช้อัลกอริทึม J48 และ J48gratf ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold และ 

10-Fold มคี่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 97.62% และ 97.62%  ตามล าดับ  โดยอัลกอริทึม ID3 มคี่าความถูกตอ้งของท้ังสอง

โมเดลอยูท่ี่ 100%  
 

ตารางที่ 5  ค่าประสิทธิภาพความถูกต้องท่ีได้จากการทดสอบโครงขา่ยประสาทเทียม 

 

รูปแบบของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
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HN2 

Cross-validation (Fold=5) 98.97 00.80 06.91 1.74 14.37 

Cross-validation (Fold=10) 98.97 00.80 06.91 1.74 14.31 

Percentage split (30) 98.97 00.80 06.91 1.74 14.37 

Percentage split (66) 95.47 04.11 15.31 8.41 30.82 

 

HN3 

Cross-validation (Fold=5) 97.49 07.61 13.06 16.47 27.18 

Cross-validation (Fold=10) 97.49 07.61 13.06 16.47 27.18 

Percentage split (30) 97.49 07.61 13.06 16.47 27.18 

Percentage split (66) 99.99 00.69 00.90 1.40 1.81 

 

HN5 

Cross-validation (Fold=5) 99.99 00.36 00.68 0.78 1.41 

Cross-validation (Fold=10) 99.99 00.36 00.68 0.78 1.41 

Percentage split (30) 99.99 00.36 00.68 0.78 1.41 

Percentage split (66) 99.99 00.67 00.85 1.37 1.71 
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เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยโมเดลการพยากรณ์ท่ีใช้ Hidden node2, Hidden node3 และ Hidden 

node5 ด้วยวิธีการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 30 มีค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 98.97% 97.49% และ 99.99% 

ตามล าดับ ส่วนการแบ่งร้อยละ 66 มีค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 95.47% 99.99% และ 99.99% ตามล าดับ และด้วย

วิธีการตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold มีค่าความถูกต้องเท่ากันอยู่ท่ี 98.97% 97.49% และ 99.99% ตามล าดับ และ 

10-Fold มคี่าความถูกตอ้งเท่ากันอยูท่ี่ 98.97% 97.49% และ 99.99% ตามล าดับ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
งานวจิัยนี้ได้น าเสนอวธีิการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาตา้ไมนน์งิ และ ได้มีการหา

ค่าความสัมพันธ์ของแต่ละแอททริบิวต์  โดยการใช้เทคนิคสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการสร้างตัว

แบบจ าลองพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง จากการศึกษาพบว่า โมเดลอัลกอริทึม 

ID3 มปีระสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีคา่ความถูกตอ้ง เท่ากับ 100% จึงได้น าเอาโมเดลได้จากการพยากรณ์ของอัลกอริทึม 

ID3 มาใชเ้ป็นกฎเพื่อสร้างเป็นรหัสฝังไวใ้นการท างานของแอพพลิเคชั่นในขัน้ตอนตอ่ไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากแบบจ าลองการพยากรณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงท่ีสร้างขึ้น ยังไม่ได้มีการน าลงไปทดลอง

ใชจ้รงิ เพราะด้วยระยะเวลาท่ีจ ากัด จึงควรด าเนินการต่อตามแนวทางท่ีได้เสนอ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลท่ีมี

ความสนใจในการพยากรณเ์พื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

 2. ควรมกีารเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอยา่งจากหลายๆแหลง่ และเก็บข้อมูลตัวอย่างมากกว่า 300 ตัวอย่าง เพื่อให้

ระบบการวเิคราะห์ความเสี่ยงมปีระสิทธิภาพมกขึน้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว 

Information System for Managing Rice Cultivation Cost Data 

ยืนยง กันทะเนตร1* ณัฐกานต์ กันทะมาศ1 และไอลดา ต๊ะค า1 

Yeunyong Kantanet1*, Nutakarn kantamas 1 and Ailada Thaham1 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูกข้าวส าหรับเกษตรกร เช่น ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าเมล็ดพันธ์ุ เป็นต้น จึงมีการจัดท า

ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูกในแต่ละคร้ัง ค านวณต้นทุน-ก าไร สรุปผลเป็นสถิติ และสามารถแสดงข้อมูล

ย้อนหลัง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับเกษตรกร โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่ิมจากการเก็บรวบรวมปัญหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร วิเคราะห์และศึกษาก าหนดขอบเขตการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกขา้ว ออกแบบและพัฒนาระบบ ท าการประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัย

ท าให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งผลการประเมินความ 

พึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ ภาพรวมของด้านการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี 

ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี ด้านความง่ายต่อการใช้

งานระบบ ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี และด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.13 

อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี ความพงึพอใจโดยรวมของทุกด้านของระบบอยู่ในระดับ ด ี

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ ข้าว ตน้ทุน ฐานขอ้มูล  

Abstracts 

 The purpose of this research is to develop the Information System for Managing Rice Cultivation Cost 

Data for farmers, including land leasing, fertilizer, labor employment, seedstock etc. The system will provide its 

user the database of each cultivation, calculate net cost and profit, summarize the data into statistics form, and 

show previous investment information to help farmers planning their next action. Using system development life 

cycle methodology (SDLC) as a guide, the research and development started from collecting expenditure data 

on rice cultivation. The data was then studied and analyzed to define the range of database, design and develop 

the system. Lastly, we let our users did the satisfaction survey. The evaluation results stated that users were 

satisfy with the overall UI design, with the average of 4.34 out of 5, System efficiency level was on the average 

of 4.15 while the ease of system usage average was 4.09 and the security of information system was 4.13. The 

overall system satisfaction was in a good level. 

Keywords: Information System, Rice, the cost, the database 
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*Corresponding author e-mail: Yeunyong.ka@gmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1230 

บทน า 
 ข้าวเป็นพืชท่ีคนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักประจ าวัน อาจกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชท่ีมีความส าคัญกับ

สังคมไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มาช้านาน ข้าวท่ีบริโภคกันภายในประเทศเกือบ

ท้ังหมด มาจากการเพาะปลูกของชาวนาไทย แม้ว่าประเทศจะได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปมาก 

แต่การท านาปลูกข้าวยังถือว่ามีความส าคัญในการผลิตภาคการเกษตรเป็นอันดับต้น ๆ จากข้อมูลทางสถิติของ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร[1] แนวโนม้การผลิตขา้วของไทยในปี 2559/60 มีการประมาณการข้อมูลการเพาะข้าว

นาปี จากเนื้อท่ีการเพาะปลูก 58.06 ล้านไร่ ผลผลิต 25.41 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 435 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น

จากปี 2558/59 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 4.50 และร้อยละ 3.82 ตามล าดับ และคาดว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยว

ผลผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ปริมาณ 13.96 ล้านตันข้าวเปลอืกหรือคิดเป็นร้อยละ 54.96 ของผลผลิตข้าวนาปีท้ังหมด ส่วนข้อมูลการเพาะข้าวนา

ปรังในปี 2560 จากเนื้อท่ีการเพาะปลูก 9.80 ล้านไร่ ผลผลิต 6.40 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 653 

กิโลกรัม เพ่ิมจากป ี2559 เป็นร้อยละ 1.70 ร้อยละ 69.46 และร้อยละ 4.82 ตามล าดับ เกษตรกรเก็บเกี่ยว ผลผลิต

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2560 คาดการว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 

ปริมาณรวม 3.674 ล้านตันข้าวเปลอืกหรือคิดเป็นร้อยละ 57.42 ของผลผลิตข้าวนาปรังท้ังหมด (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 2548. ข. ข้าวหอมมะลไิทย : ปริมาณมูลค่าการสง่ออกรายเดอืน) 
 ปัจจุบันตน้ทุนการผลิตข้าวไดร้าคาต่ ากว่าตน้ทุน ชาวนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการท านาสูงมาก ได้แก่ ค่าเช่านา

(บางส่วนยังต้องเชา่นาท า) ค่าไถท่ีนา เตรียมดนิส าหรับปลูกข้าว ค่าจ้างด านาหรือว่านข้าว ค่าปุ๋ยหรือค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่า

ก าจัดวัชพชื แมลงศัตรูข้าว ค่าสูบน้ าเขา้นา ค่าเก็บเกี่ยวข้าว ค่านวดข้าว รวมท้ังค่าขนส่งข้าวไปขาย ในกรณีท่ีต้องจ้าง

ท้ังหมดจะยิ่งท าให้ต้นทุนสูงมาก นอกจากนี้ปัญหาหลักท่ีพบในปัจจุบันคือ ปัญหาท่ีชาวนาไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูกท้ังหมด เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือใช้เพียงการคาดเดาค่าใช้จ่าย จึงท าให้ไม่ทราบค่าใช้จ่ายก าไร

ต้นทุนท่ีแน่ชัด ซึ่งก่อให้เกิดการขาดทุนจากการเพาะปลูกในทุกปี ปัจจุบันได้มีการเจริญก้าวหน้า มีการน าเทคโนโลยี

เข้ามาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการศึกษาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันการใช้

อนิเทอร์เน็ตเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถใชง้านได้ทุกเพศทุกวัย   

จากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการเพาะปลูกข้าวและ

ผู้พัฒนายังได้น าโปรแกรม SublimeText มาใชง้าน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ โดยผู้ใช้สามารถใช้งานเว็ปแอป

พลิเคชันได้ง่ายและสะดวก อีกท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูกขา้ว และเป็นขอ้มูลส าหรับเกษตรกรในการลดต้นทุนท่ีไม่จ าเป็นลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทราบต้นทุน-

ก าไรในการเพาะปลูกขา้วในคร้ังต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

1. โปรแกรม SublimeText 3.1.1 

2. โปรแกรม XAMPP 3.2.2 

3. โปรแกรม PHP My Admin 5.6.37 

 

วิธีการศกึษา 
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ขั้นตอนวธีิการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาและออกแบบระบบ ขึ้นโดยใช้โปรแกรม SublimeText, XAMPP และ PHP 

My Admin โดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวนี้ สามารถเก็บ

บันทึกขอ้มูลท่ีผู้ใช้กรอกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และน ามาค านวณต้นทุน

ค่าใชจ่่ายได้ ซึ่งการท างานเหล่านี้ใชง้านบนโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อความสะดวกสบายส าหรับผู้ใชห้รือผู้สนใจ 
 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

ภาพที่ 1 ภาพรวมกลไกการท างาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบ 

ภาพรวมกลไกของการท างาน แบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังในภาพที่ 1 ดังต่อไปนี ้

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

(Information Collect) 

 

วเิคราะห์ขอ้มูล

(Information Analysis) 

 

ออกแบบแอปพลเิคชัน  

(Design and User Interface) 

 

พัฒนาแอปพลเิคชัน   

(Application Development) 

 

ประเมินผล 

(Evaluation) 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมปัญหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวของ

เกษตรกร เช่น ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าว อีกท้ังยังได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมท่ี

สามารถเอามาออกแบบและพัฒนาในขัน้ตอนตอ่ไป 

2. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และศึกษาก าหนดขอบเขตการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกข้าว โดยจะน าข้อมูลค่าใชจ้่ายเหล่านี้ มาท าการค านวณเพื่อหาตน้ทุน-ก าไร ในการเพาะปลูก 

3. ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายใน

การเพาะปลูกขา้ว ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเร่ืองค่าใชจ้่ายในการเพาะปลูกขา้ว เพื่อท่ีจะท าให้ผู้ใชส้ะดวกในการเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับคา่ใชจ้่ายให้ดีขึ้น 

4. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายใน 

การเพาะปลูกข้าว ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม SublimeText เพื่อจะออกแบบและพัฒนาให้เว็บ 

แอปพลเิคชันใชง้านได้ง่ายสะดวกสบายและมปีระสิทธิภาพตอ่ผู้ใช้งาน 

5. ประเมนิความพึงพอใจ ให้ผู้ใชป้ระเมินความพงึพอใจด้านการออกแบบระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน

ระบบ ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
ในการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว แบ่งเป็น  

2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าท่ีสามารถเรียกดูข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ควบคุมผลรวม

ค่าใช้จ่ายของสมาชิกให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทราบต้นทุน-ก าไรในการเพาะปลูกข้าวในคร้ัง

ตอ่ไป ส่วนของผู้ใชม้หีนา้ท่ีกรอกกข้อมูลค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว เรียกดูข้อมูลและค านวณก าไร ตน้ทุน 

 

 
 

ภาพที่ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช ้หน้าหลักของระบบ  

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายใน 

การเพาะปลูกข้าว ม ี2 ส่วน ดังนี้ เข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิก หากผู้ใช้งานท าการเลือกเข้าสู่ระบบ จะท าการแสดงส่วน

ตอ่ประสานดังภาพท่ี 4 หากยังไมม่กีารสมัครสมาชกิให้ท าการสมัครสมาชกิก่อน ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชเ้ข้าสูร่ะบบ  
 

ส่วนต่อประสานกับผู้ใชเ้ข้าสูร่ะบบ ผู้ใชต้อ้งท าการกรอกชื่อผูใ้ช ้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสูร่ะบบ หากยังไมม่ ี

การสมัครสมาชิกให้ท าการสมัครสมาชิกก่อน 
 

 
 

ภาพที ่5 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชส้มัครสมาชิก  
 

 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สมัครสมาชิก โดยผู้ใช้ต้องท าการกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน 

และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อท าการเข้าสูร่ะบบ 
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ภาพที่ 6 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้หลักสมาชกิ 
 

ส่วนประสานกับผู้ใช ้หน้าหลักสมาชกิ เมื่อผู้ใช้งานท าการเข้าสูร่ะบบจะแสดงผลส่วนตอ่ประสานกับผู้ใชง้าน

หนา้หลักของสมาชิก  ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้ใช ้คือ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์  
 

 
 

ภาพที่ 7 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้บันทึกข้อมูลขอ้มูลค่าใชจ้า่ย 
 

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้บันทึกค่าใชจ้่าย ผู้ใชเ้ลอืกประเภทการท านาที่ตอ้งการบันทึก โดยประเภทนาแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) นาปี 2) นาปรัง จากนั้นผู้ใช้ต้องท าการเลือกประเภทค่าใช้จ่ายท่ีต้องการบันทึก  

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1) การเตรียมดนิ 2) การบ ารุง 3) การเก็บเกี่ยว 
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ภาพที่ 8 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้บันทึกข้อมูลขอ้มูลค่าใชจ้า่ยในการเตรียมดนิ 
 

ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย  

การเตรียมดิน ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์ม จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล  

เพื่อเรียกดูในคร้ังตอ่ไป 
 

 
 

ภาพที่ 9 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้บันทึกข้อมูลขอ้มูลค่าใชจ้า่ยในการบ ารุง 
 

ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบ ารุง เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย การบ ารุง 

ผู้ใชส้ามารถเลอืกบันทึกข้อมูลค่าใชจ้่ายตามแบบฟอร์ม จากนัน้ท าการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เพื่อเรียกดูในคร้ังต่อไป 
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ภาพที่ 10 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้บันทึกข้อมูลค่าใช้จา่ยในการบ ารุง 
 

ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบ ารุง เมื่อผู้ใช้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย การเก็บเกี่ยว ผู้ใช้

สามารถเลอืกบันทึกข้อมูลค่าใชจ้่ายตามแบบฟอร์ม จากนัน้ท าการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เพื่อเรียกดูในคร้ังตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 11 ส่วนประสานกับผู้ใช ้หนา้แสดงข้อมูลค่าใชจ้่ายท้ังหมด พร้อมค านวณค่าใชจ้่าย 
 

 ส่วนประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายท้ังหมด พร้อมค านวณค่าใช้จ่าย หลังจากผู้ใช้ท าการบันทึก

ข้อมูลตามล าดับดังรูปท่ี 7 8 9 และ10 ระบบจะน าไปค านวณต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่อไป เมื่อผู้ใช้งานกรอกค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดแลว้ ระบบจะท าการค านวณและแสดงสว่นต่อประสานแสดงขอ้มูล จะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียม

ดิน การบ ารุง และการเก็บเกี่ยว ตามล าดับ 
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ภาพที่ 11 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช ้หน้าแสดงขอ้มูลผู้ดูแลระบบ 
 

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้าแสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบท าการเข้าสู่ระบบจะแสดงผลส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใชง้านหนา้หลักของผู้ดูแลระบบ  ซึ่งจะแสดงขอ้มูลผู้ใช ้คือ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ 

 

 
 

ภาพที่ 12 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช ้หน้า เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล  
 

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลท่ีผู้ใช้ท า 

การกรอกเข้ามาในระบบท้ังหมด 
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ภาพที่ 13 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช ้หน้าแสดงขอ้มูล 
 

 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช ้หน้าแสดงผลการค านวณจากข้อมูลค่าใชจ้่ายท่ีผู้ใช้ท าการกรอกเข้ามาในระบบ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชเ้พื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใชจ้า่ยในการเพาะปลูกขา้ว 

รายการประเมิน x̄ SD ระดับการยอมรับ 

1. ด้านการออกแบบระบบ    

1.1  รูปการใช้งานเว็บแอปพลเิคชันความง่ายในการเข้าถึงขอ้มูล 5.00 0.00 ดีมาก 

1.2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ไม่ซับซ้อน 4.13 0.68 ด ี

1.3 กระบวนการท างานของระบบมคีวามรวดเร็วในการเรียกใชบ้ริการ 4.10 0.84 ด ี

1.4  ความสะดวกในการใชง้าน 4.13 0.68 ด ี

รวม 4.34 0.74 ด ี

2. ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ    

2.1 การป้องกันข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลโดยผู้ใชง้าน 4.10 0.76 ด ี

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานรวดเร็วขึน้ 4.10 0.71             ด ี

2.3 มคีวามเข้าใจระบบของเว็บแอปพลเิคชัน 4.20 0.85 ด ี

2.4 มฟีังก์ชันท่ีสะดวกกับผู้ใชง้าน 4.20 0.85 ด ี

รวม 4.15 0.78 ด ี

3. ด้านความงา่ยตอ่การใชร้ะบบ    

3.1 แอปพลเิคชันมกีารใช้งานท่ีงา่ยตอ่ผู้ใช้ 4.20 0.71 ด ี

3.2 มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 4.07 0.74 ด ี

3.3 ความรวดเร็วในการท างานของเว็บแอปพลเิคชัน 4.07 0.78 ด ี

3.4 ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.03 0.70 ด ี

รวม 4.09 0.73 ด ี
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ตารางที่ 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการเพาะปลูกข้าว (ต่อ) 

รายการประเมิน x̄ SD ระดับการยอมรับ 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล    

4.1 การพสิูจน์ตัวตนในการเข้าสูร่ะบบเว็บแอปพลเิคชัน 4.00 0.79 ด ี

4.2 การป้องกันการเข้าถึงขอ้มูลสว่นตัวของผู้ใช ้ 4.07 0.87 ด ี

4.3 สะดวกในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง 4.13 0.94 ด ี

4.4 ระบบมปีระสิทธิภาพ 4.30 0.75 ด ี

รวม 4.13 0.84 ด ี

ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านของระบบ   ด ี

 

ระดับเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ คือ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลค่า คือ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 

แปลค่า คือ ดี ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลค่า คือ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลค่า คือ แย่ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 

แปลค่า คือ แยม่าก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการพัฒนาและผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว พบว่า ผู้วิจัยสามารถช่วยให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

เพาะปลูกขา้วได้สะดวกและสามารถให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลย้อยหลังได้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะเพาะปลูกขา้วในคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
งานวจิัยนี้ท าขึ้นมาในการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว เช่น ค่าการเตรียมดิน ค่าบ ารุงรักษาและ

ค่าเก็บเกี่ยว ระบบนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถใช้บนโทรศัพท์มือถือท าให้ใช้งานง่ายต่อ

การบันทึกข้อมูลและสามารถใช้งานได้อยา่งสะดวกสบาย อกีทัง้ข้อมูลจะถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล สะดวกในการเพิ่ม

ลบ แก้ไข และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อยหลังได้ จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจ านวน  

30 คน เมื่อดูภาพรวมของด้านการออกแบบระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 4.34 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี  

ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.15 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี ด้านความง่ายต่อ

การใช้ระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.09 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี และด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล  

ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.13 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี ความพงึพอใจโดยรวมของทุกด้านของระบบอยู่ในระดับ ด ี
 

ข้อเสนอแนะ  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลต้นทุนค่าใช้จา่ยในการเพาะปลูกข้าวมขี้อเสนอแนะใน

การพัฒนาครัง้ตอ่ไปดังนี ้

1. เพิ่มรายละเอยีดเกี่ยวกับคา่ใชจ้่ายให้มากขึ้น 

2. เพิ่มฐานข้อมูลไว้ในเว็บแอปพลเิคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษา และคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และช่วยเหลอือนุเคราะห์จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ี

ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยด ี
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การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นที่

จังหวัดพะเยา 

Wildfire Monitoring System using Suomi-NPP (VIIRS) Satellite in Phayao Province 

วิภพ แพงวังทอง1 นครินทร์ ชัยแก้ว1 รังสรรค์ เกตุอ๊อต1 บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์1 สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข1

นิต ิเอี่ยมชื่น1 ชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ์1 สุพัชรา ฉิมพาลี1 จริาพร กุลสุนทรรัตน์1  และ ไพศาล จี้ฟู1* 

Wipop Paengwangthong1, Nakarin Chaikaew1, Rangsan Ked-Ord1, Boonsiri Sukpromsan1, Sawarin 

Prueyusuk1, Niti Aimchern1, Chatpong Phachanapan1, Supatchara Chimphali1, Jiraporn 

Kunsunthonrat1 and Phaisarn Jeefoo1*   

บทคัดย่อ 

 ทุกปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าท่ีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ บทความวิจัยฉบับนี้มี

เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นท่ีจังหวัดพะเยา ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบได้พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมรหัสเปิด ระบบสามารถแสดงต าแหน่งจุดความร้อนท่ีระดับ

ความละเอียด 4 ตารางเมตรภาคพื้นดิน หรือรายละเอียดจุดภาพ 375 เมตรจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งดีกว่าการ

ติดตามจุดความร้อนด้วยดาวเทียม TERRA และ AQUA ท่ีติดตั้งเคร่ืองวัดระบบ MODIS ถึง 3 เท่า พร้อมท้ังสามารถ

แสดงต าแหน่งการเกิดจุดความร้อนในพื้นท่ีป่าได้ 3 ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ

และป่าอนุรักษ์ ช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี 15 เมษายน 2561 ได้ 355 จุด

นอกจากนี้สามารถเลอืกดูขอ้มูลจุดความรอ้นยอ้นหลังได้ตัง้แตปี่ 2553 ถึงปัจจุบัน ระดับต าบล อ าเภอ 

 ดังนั้นระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีในการทราบต าแหน่งจุดความร้อนขนาดเล็ก และเข้าไปดับไฟ

ก่อนท่ีดาวเทียม TERRA และ AQUA จะตรวจพบ เพื่อป้องกันการลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนส่งผมให้เกิดความ

เสียหายต่อสิ่งมีชีวิต    

ค าส าคัญ: จุดความรอ้น จังหวัดพะเยา ดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) 
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Abstract  

 Every year, Thailand experiences the haze of wildfire that affect our lives. This paper aims to develop a 

wildfire monitoring system using Suomi-NPP (VIIRS) satellite in Phayao province via internet and used open 

source software for main established. The system has showed four square meter of hotspot accuracy or 375-

meter resolution satellite images that it is better than tracking the hotspot with TERRA and AQUA satellites with 

MODIS measuring system up to 3x. The location of hotspots in the wildfire can be shown in three categories 

concise of national forest preserve, conservation forest, and national forest preserve - conservation forest 

respectively during 60 days without burning between February 15 to April 15, 2018 with 355 of hotspots. In 

addition, the hotspot data can be retrieved from 2010 to present.       

 So, this system will benefit for staff to knowing the location of a hotspot in local area and fire off before 

the TERRA and AQUA satellite will detect. In order to prevent the spread of the area to send hair damage to the 

organism.     

Keywords: Hotspot, Phayao province, Suomi-NPP (VIIRS) 
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บทน า 

จากสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นปกคลุมพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศ และสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี  โดยสาเหตุหลักของการท าให้เกิดสภาวะ

ดังกล่าวมาจากการเผาในท่ีโล่ง และการเกิดไฟป่าจากโครงการวิจัยการวิเคราะห์สภาพอากาศและเฝ้าระวังการเกิด

มลภาวะอากาศ [1] พบวา่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแหล่งก าเนิดจากไฟป่าและการเผาพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 

ร้อยละ 50-70 จากเคร่ืองยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ 10 ส่วนท่ีเหลือเป็นฝุ่นท่ีพัดพามาจากแหล่งอื่น  นอกจากนี้ยัง

พบวา่บางพื้นท่ียังได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟปา่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกดว้ย  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 

เป็นพืน้ท่ีท่ีต้องประสบกับสภาวะหมอกควันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการเผาในท่ีโล่งเป็นสาเหตุ

หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาพื้นท่ีเกษตรในพื้นท่ีป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเตรียมพื้นท่ีเพื่อการปลูกข้าวไร่ และ 

ข้าวโพด และนิยมใช้วิธีเผาเป็นการเตรียมพื้นท่ีส าหรับฤดูเพาะปลูกถัดไป โดยการเผาในพื้นท่ีเกษตรบนท่ีสูงนั้น  

ขาดวิธีการป้องกันการลุกลามของไฟจึงท าให้ไฟดังกล่าวลุกลามเป็นไฟป่าสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์อย่าง

มากมาย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นท่ีอีกด้วย อันจะเห็นได้จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทยตอ้งประสบกับสภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคา่สูงเกินกวา่ค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าฝุ่นละออง

ในอากาศท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  (PM10) ท่ีมีคา่เกนิกวา่ 120 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร [2]  

ปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้อาศัยเทคโนโลยีการตรวจหาจุดหรือ

บริเวณท่ีมีค่าความร้อนมากผิดปกติบนผิวโลก (Hotspot) โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดค่าความร้อน (Thermal Sensor) 

ท่ีติดต้ังอยูบ่นดาวเทียมส ารวจโลก (Earth Observation Satellite) โดยติดต้ังบนดาวเทียม Terra และ Aqua ใช้เคร่ืองวัด 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ National Aeronautics 

and Space Administration: NASA หรือ นาซ่า แต่เนื่องจากการส่งข้อมูลไปยังแต่ละพื้นท่ียังคงมีความล่าช้าเนื่องจาก

ต้องผ่านขบวนการหลายขั้นตอนกว่าท่ีจะส่งข้อมูลมายังท้องถิ่นได้ จึงท าให้การติดตามการเผาหรือจุกเผานั้นเป็นไป

อย่างลา่ชา้ อกีทัง้ระบบดังกล่าวยังไมเ่อื้อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงขอ้มูลได้โดยง่าย 

อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีได้พยายามท าการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามการเกิด  

Hotspot ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ “Forest Fire App lication” พัฒนาโดย ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ “จุดความร้อนภาคเหนือ” พัฒนาโดย ศูนย์บริหาร

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ซึ่งท้ังสองแอปพลิเคชั่นมีจุดประสงค์

เดียวกันคือรายงานจุดความร้อนท่ีเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สิ่งท่ีแตกต่างกันคือ Forest Fire 

Application ท่ีพัฒนาโดย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) จะเป็นการแสดงจุด

ความร้อนท่ัวท้ังประเทศไทยและมีการแสดงข้อมูลตามเวลาท่ีดาวเทียม MODIS เคลื่อนท่ีผ่านประเทศไทยเวลา 

01.00-02.00/ 10.00-11.00/ 13.00-14.00/ 22.00-23.00 แต่ส าหรับแอปพลิเคชั่นจุดความร้อนภาคเหนือ ซึ่งพัฒนา

โดย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะท าการอัพเดทข้อมูลจุดความร้อนทุก 1 ชั่วโมง และท้ังสอง

แอปพลิเคชั่นแสดงจุดความร้อนท่ีได้จากภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ MODIS และระบบ VIIRS  ย่อมาจาก Visible 

Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมชื่อ Suomi National Polar-orbiting Partnership 

(NPP) ขององค์กร NASA โดยมีรายละเอยีดภาพอยูท่ี 375 เมตร อย่างไรก็ตามท้ังสองแอปพลิเคชั่นเป็นการแสดงภาพ

การเกิดจุด Hotspot แบบภาพรวมของท้ังภาคเหนือและท้ังประเทศซึ่งเหมาะในการติดตามการเกิดจุด Hotspot  

ในภาพรวมเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ แต่การท างานในเชิงพื้นท่ีนั้นยังคงต้องการรายละเอียด
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ตา่ง ๆ ท่ีสามารถลงลึกถึงระดับต าบล ค่าสถิติ ต าแหน่งพิกัดในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator - UTM) 

ท่ีงา่ยตอ่การส่ือสารระหว่างหน่วยงานต่างๆในพืน้ท่ี ตลอดจนการดูสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจุด Hotspot รวมถึง

ระบบน าทางที่จะเข้าถึงจุดเผาได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้หมดน้ีคือหัวใจส าคัญของการตดิตามการเกิด Hotspot 

ดังนั้น บทความวิจัยฉบับนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-

NPP (VIIRS) พื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวังท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบต าแหน่งการเกิด

ไฟป่า และช่วยกันจับไฟก่อนท่ีดาวเทียม TERRA และ AQUA ในระบบ MODIS จะตรวจพบโดยเฉพาะพื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ และพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ก่อนท่ีจะเกดิเป็น Hotspot ขนาดใหญ่ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 พื้นที่ศึกษา จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาท่ีราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,550 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีป่าไม้และภูเขา

ล้อมรอบจึงท าให้มีอากาศหนาวมากในฤดูหนาวและอากาศไมร้่อนจัดในฤดูรอ้น มีเทือกเขาส าคัญคือ เทือกเขาผีปันน้ า 

มแีมน่้ าส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าอิง แม่น้ ายม และแม่น้ าลาว จังหวัดพะเยามเีขตระหว่างเส้นรุ้งท่ี 18 องศา 44 

ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดา

ตะวันออก  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงพืน้ท่ีศึกษา จังหวัดพะเยา 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนาระบบฯประกอบด้วย

ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอยีดต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที ่1 เครื่องมือท่ีใชอ้อกแบบและพัฒนาระบบ [4] 

Software and Hardware Requirements 

     Server Cloud Server 

     Operating System Server Ubuntu Server 

Web Server Apache2 

PHP5 หรือสูงกว่า 

Application Server Apache Tomcat 

MapServer 

GeoServer2.9 หรือสูงกว่า 

Database Server PostgreSQL เวอร์ช่ัน 9.3 หรือดีกวา่ 

Spatial Database PostGIS2.0 

User Interface OpenLayers 2.13 GeoExt and ExtJS 

jQuery Mobile 

JACA for android 

Client Web Browser Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari   
 

การพัฒนาระบบ ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source Software) ท่ีฟรี โดยได้จัดท าใหม่

ท้ังหมด โดยได้ก าหนดกรอบและวิธีการพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 2  

ภาพที่ 2 วธีิการพัฒนาระบบ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน การพัฒนาระบบ มวีธีิการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ศกึษาระบบการท างานจากระบบเดิมและระบบอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 

2. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่าพื้นท่ี

จังหวัดพะเยา 

3. วเิคราะห์และออกแบบข้อมูลระบบท่ีได้จากการสัมภาษณน์ ามาเขียน Data Flow 

4. ออกแบบฐานขอ้มูลระบบ 

5. ท าการพัฒนาระบบโดยใชภ้าษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 

6. ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบก่อนการตดิตัง้ระบบและท าการทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน 

7. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
 

การตดิตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) 

ระบบได้ออกแบบให้สามารถรองรับข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมส ารวจจุดความร้อนรายละเอียดสูง 

โดยมีจุดเด่น ดังนี ้

1. ผ่านเส้นศูนยส์ูตรราวๆ 13.30 น. และ 01.30 น. โดยผ่านประเทศไทยชว่งบ่ายสองรอบ และหลังเท่ียงคืนสอง

รอบ 

2. สามารถถ่ายภาพกว้าง 3,040 กิโลเมตร ถ่ายท้ังโลกภายใน 12 ชั่วโมง 

3. มรีายละเอยีดจุดภาพ 375 เมตร จ านวน 5 แบน (High resolution Imagery Channels : I-bands) และ

รายละเอยีดจุดภาพ 750 เมตร จ านวน 16 แบน (Moderate Resolution Channels : M-bands) และ a 

Day/Night Band (DNB) 

4. ลบข้อมูลสว่นเกินเวลาบันทึก เป็นผลให้ขอ้มูลซ้ าซ้อนน้อยลง 

5. ออกแบบให้ท างานได้นานกว่าปกติ 2 เท่า 

6. มแีบนท่ีถูกออกแบบให้ตรวจจับจุดความร้อนโดยเฉพาะ 

7. มแีบนท่ีจับความร้อนอยูท่ี่ 375 เมตร และ 750 เมตร ท าให้ตรวจหาไฟได้ดกีว่าดาวเทียมรุ่นอื่นๆ 3 เท่า ตาม

รายละเอยีดทางกายภาพ Spatial resolution 
 

ผลการศึกษา 
ด้วยจุดเด่นข้างตน้ของดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) จึงได้ท าการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลท่ี

ต้องการแสดง เป็นอ าเภอ ต าบล ช่วงเวลาเร่ิมต้น ช่วงเวลาสิ้นสุด และประเภทป่า (สีส้ม คือ ป่าอนุรักษ์, สีเขียว คือ 

ป่าสงวนแห่งชาติ, สีม่วง คือ ป่าสงวนแห่งชาติและปา่อนุรักษ)์ มผีลดังนี้ 

1. การแสดงผลการติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ปี 2561 (2018) 

ภาพท่ี 3 ได้แสดงการเลือกโดยให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018  

ซึ่งระบบสามารถแสดงจุดความรอ้นพื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยปรากฏจุดความร้อนเกิดในป่าทุกประเภท จ านวน 355 จุด 
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3.  

ภาพที่ 3 แสดงหนา้จอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS 

(ตัวอยา่งได้เลอืกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018) 
 

จากภาพท่ี 4 ได้เลอืกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ

แสดงจุดความร้อนพืน้ท่ีจังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสสี้มเกิดในป่าอนุรักษ ์จ านวน 16 จุด 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนา้จอรับข้อมูลจุดความรอ้น Suomi-NPP VIIRS เลอืกประเภทป่าอนุรักษ์ 

(ตัวอยา่งได้เลอืกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018) 
4.  

จากภาพท่ี 5 ได้เลอืกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ

แสดงจุดความร้อนพืน้ท่ีจังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสเีขียวเกิดในป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 137 จุด 
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ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอรับข้อมูลจุดความร้อน Suomi-NPP VIIRS เลอืกประเภทป่าสงวนแห่งชาติ 

(ตัวอยา่งได้เลอืกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018) 
 

จากภาพท่ี 6 ได้เลอืกให้ระบบแสดงจุดความร้อนระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018 ซึ่งระบบสามารถ

แสดงจุดความร้อนพื้นท่ีจังหวัดพะเยาโดยปรากฏจุดความร้อนสีม่วงเกิดในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จ านวน 

202 จุด 
5.  

 
ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอรับข้อมลูจุดความรอ้น Suomi-NPP VIIRS เลอืกประเภทป่าสงวนแห่งชาติและปา่อนุรักษ์ 

(ตัวอยา่งได้เลอืกช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันท่ี 15/02/2018 ถึง 15/04/2018) 
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2. การแสดงผลฐานขอ้มูลจุดความร้อน 

ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) สามารถเก็บฐานข้อมูลต าแหน่งการเกิด

ไฟป่าโดยจะแสดงค่า ละติจูด ลองจิจูด วันท่ี เวลา ค่าความเชื่อม่ัน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ตามล าดับ ดังภาพท่ี 7 
6.  

 
7.  

ภาพที่ 7 แสดงตารางข้อมูล Suomi-NPP (VIIRS) 
8.  

 ผู้สนใจสามารถน าฐานข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์หาแนวโน้มการเกิดไฟป่าซ้ าซากได้ในอนาคต และสามารถวาง

แผนการป้องกันการเกิดไฟปา่ในระดับหมูบ้่าน (Local scale) ได้  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดพะเยายังคงประสบกับปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานท่ีกรมควบคุม

มลพิษก าหนด อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันและฝุ่นละอองในแต่ละพื้นท่ีมีหลาย

หนว่ยงานท้ังจากภาครัฐและภาคประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติการต่างๆเพื่อลด

การเผาซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันและฝุ่น โดยทุกหน่วยงานได้มีเป้าหมายท่ีจะให้ความส าคัญกับ 

การท างานเชิงรุกและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลพิษ

จากหมอกควันไฟป่าละปัญหาการเผาในท่ีโล่ง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีวิกฤต แต่จากการ

ด าเนนิการท่ีผ่านมาพบว่า การด าเนินการเพื่อควบคุมการเผาในท่ีโล่ง ท้ังส่วนท่ีเป็นแผนงานและมาตรการต่าง ๆ นั้น 

ยังไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน การด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต่างฝ่ายต่างด าเนินการ ไม่มีการผนวกแผนงาน

ระหว่างหน่วยงาน ขาดการเชื่อมโยงปัญหา ขาดการสร้างเครือข่ายของการเฝ้าระวัง จึงท าให้การควบคุมและงดเว้น

การเผาในท่ีโล่งน้ันยังไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2553) 

นอกจากนี้ยังพบว่าหากพึ่งพาก าลังจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถท าการควบคุมการลุกลามของไฟได้

อย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เนื่องจากพบว่าสถานีควบคุมไฟป่าและอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ไมเ่พยีงพอต่อการควบคุมการลุกลาม

ของไฟได้ ท้ังนีจ้ากการศกึษาพบวา่เจ้าหน้าท่ี 1 คนต้องดูแลพื้นท่ีป่าประมาณ 5,000 ไร่ [3] นอกจากนี้ยังพบว่าระบบ
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การแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเกิดจุดเผา มีความล่าช้าจึงท าให้เกิดการเผาลุกลาม ขยายเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าท่ีไม่

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่ีส าคัญยังท าให้

เกิดปัญหาหมอกควันท่ัวท้ังพืน้ท่ีและส่งผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีอีกดว้ย 

 ดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) ย่อมาจาก Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ส่งขึ้นไปบน

ดาวเทียมช่ือ Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (2011)  

VIIRS พัฒนามาจาก (Predecessor Instrument are) MODerate resolution Imaging Spectroradio-meter 

(MODIS), Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), the Defense Meteorological Satellite Program 

(DMSP)-Operational Line Scan (OLS), European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites 

(EUMETSAT) และ SeaStar OrbView-2 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) [5]  

เปรียบเทียบช่วงการถ่ายภาพระหว่าง MODIS และ VIIRS 

 การเปรียบเทียบช่วงคลื่นท่ีใช้ในการส ารวจจุดความร้อนของเคร่ืองวัด (Sensor) ท้ังสองแบบสามารถสรุปได้

ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบชว่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ระหวา่ง VIIRS และ MODIS 

VIIRS Band 
Spectral Rage 

(um) 

Nadir HSR 

(m) 

MODIS 

Band(s) 
Range HSR 

DNB 0.500-0.900     

M1 0.402-0.422 750 8 0.405-0.420 1000 

M2 0.436-0.454 750 9 0.438-0.448 1000 

M3 0.478-0.498 750 3     10 0.459-0.479 

0.483-0.493 

500 

1000 

M4 0.545-0.565 750 4 or 12 0.545-0.565 

0.546-0.556 

500 

1000 

I1 0.600-0.680 375 1 0.620-0.670 250 

M5 0.662-0.682 750 13 or 14 0.662-0.672 

0.673-0.683 

1000 

1000 

M6 0.739-0.754 750 15 0.743-0.753 1000 

I2 0.846-0.885 375 2 0.841-0.876 250 

M7 0.846-0.885 750 16 or 2 0.862-0.877 

0.841-0.876 

1000 

250 

M8 1.230-1.250 750 5 SAME 500 

M9 1.371-1.386 750 26 1.360-1.390 1000 

I3 1.580-1.640 373 6 1.628-1.652 500 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบชว่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ระหวา่ง VIIRS และ MODIS (ตอ่) 

VIIRS Band 
Spectral Rage 

(um) 

Nadir HSR 

(m) 

MODIS 

Band(s) 
Range HSR 

M10 1.580-1.640 750 6 1.628-1.652 500 

M11 2.225-2.275 750 7 2.105-2.155 500 

I4 3.550-3.930 375 20 3.660-3.840 1000 

M12 3.660-3.840 750 20 SAME 1000 

M13 3.973-4.128 750 21 or 22 3.929-3.989 

3.929-3.989 

1000 

1000 

M14 8.400-8.700 750 29 SAME 1000 

M15 10.263-11.263 750 31 10.780-11.280 1000 

I5 10.500-12.400 375 31 or 32 10.780-11.280 

11.770-12.270 

1000 

1000 

M16 11.538-12.488 750 32 11.770-12.270 1000 

 

 จุดเดน่ของดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) 

1. ผ่านเส้นศูนยส์ูตรราวๆ 13.30 น. และ 01.00 น. ผ่านประเทศไทย บา่ย 2 รอบ หลังเท่ียงคืน 2 รอบ 

2. ถ่ายภาพกว้าง 3,040 กิโลเมตร ถ่ายท้ังโลกภายใน 12 ซม. 

3. ม ี375 ม. จ านวน 5 แบนด ์high resolution Imagery channels (I-bands), และ 750 เมตร 16 moderate 

resolution channels (M-bands), และ a Day/Night Band (DNB) 

4. ไมม่ชีอ่งว่างของข้อมูลอีกตอ่ไป 

5. ลบข้อมูลสว่นเกินเวลาบันทึกเป็นผลให้ขอ้มูลซ้ าซ้อนน้อยลง 

6. ออกแบบให้ท างานได้นานกวา่ปรกติ 2 เท่า 

7. มแีบนด ์(band) ท่ีได้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับจุดความร้อนโดยเฉพาะ 

8. มแีบนด ์(band) ท่ีจับจุดความรอ้นอยู่ท่ี 375 เมตร และ 750 เมตร ท าให้ตรวจหาไฟได้ดีกวา่ MODIS 

อย่างนอ้ย 3 เท่า ตามรายละเอยีดทางกายภาพ Spatial resolution 
 

Active Fire Products 

การด าเนนิโครงการฯ ในคร้ังน้ี ได้ใชข้้อมูล active fire hotspots จาก Forest Information for Resources 

Management System (FIRMS) จากระบบ E-mail alert [6] ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได ้ 
 

 การให้บริการข้อมลูจุดความร้อนจาก NASA นั้น มีการเริ่มต้นการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เร่ิมพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแมร์ลี่แลนด์ จากเงนิทุนของ NASA และ FAO 

2. ใชข้้อมูลจากดาวเทียมสองดวงคอื Terra และ Aqua เซ็นเซอร์ช่ือ MODIS 

3. ก าลังเพ่ิมข้อมูลใหม่จากดาวเทียม Suomi-NPP เซ็นเซอร์ช่ือ VIIRS 
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4. ปัจจุบัน ระบบรันอยุท่ี่ Global Fire Information Management System (GFIMS) UN FAO [7] และ 

NASA-LANCD-EarthData [8] 

5. VIIRS active fire hotspots ตรวจจับไฟที่ความละเอียด 375 เมตร และ 750 เมตร (improve spatial) 

โดย contextual algorithm ดดยใช ้MODIS collection 4 and 5 active fire algorithm เป็นพืน้ฐาน 

6. ยังไม่มี sub-pixel Fire Relative Power (FRP) products 

7. โดยภาพตอ้งไม่มีเมฆ หมอกควนัท่ีหนาเกนิไป เรือนยอด บดบังระหว่างดาวเทียมและไฟบนพื้นล่าง 

(กรณปีระเทศไทยเป็นไฟผิวดิน) ตัวเซนเชอร์มีการปรับปรุงการตรวจวัดรังสีท่ีมีความละเอยีดอ่อนมาก

ขึน้ (improve spectral resolution) 
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การตรวจหาพื้นที่ว่างเปล่าจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลแบบหลายช่วงเวลา 

กรณีศกึษา จังหวัดพะเยา 

Idle Land Detection Using Multitemporal Remotely Sensed Data, A Case 

Study on Phayao Province 

ทิพย์วรรณ ปิตจิะ1 และสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข1* 

Thipphawan Pitija1 and Sawarin Lerk-u-suke1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพเชิงเลข (Digital Image Processing) 

ร่วมกับการวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา (Multispectral analysis) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลภาพดัชนี

พืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่าง

แบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Soil Index - NDSI) และข้อมูลภาพดาวเทียมแบบหลายช่วงเวลา ร่วมกับ

เทคนิคการจ าแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classification - MLC) เพื่อหาชุด

ข้อมูลท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจหาพืน้ท่ีว่างเปล่าบริเวณจังหวัดพะเยา 

 ผลการศึกษาพบว่า การน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับข้อมูลพื้นท่ีตัวอย่าง (Training Area) 

และจุดตรวจสอบ (Check Point) ท่ีพัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดพะเยาของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อ

จ าแนกข้อมูลจะให้ค่าความถกูต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ 53.00, 53.00 และ 60.00 และค่าสัมประสิทธ์ิ

แคปปา (Kappa Coefficient) เท่ากับ 0.06, 0.06 และ 0.20 จากการใช้ข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมล

ไลซ์ ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์และข้อมูลภาพดาวเทียมแบบหลายช่วงเวลาหลายช่วงคลื่น

ตามล าดับ และเมื่อท าการจ าแนกข้อมูลภาพด้วยชุดข้อมูลตัวอยา่งและจุดตรวจสอบท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ พบว่า มีค่าความ

ถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 97.51, 99.17 และ 96.68 ให้คา่สัมประสิทธ์ิแคปปาเท่ากับ 0.94, 0.66 และ 0.93 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: พื้นท่ีว่างเปล่า  การตรวจหาพืน้ท่ีว่างเปล่า  การรับรู้จากระยะไกล  การวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา 
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Abstract  

 This study aims to find an appropriate dataset and to detect an idle land using the digital image 

processing technique and the multitemporal satellite image analysis. The chosen remotely sensed data consists 

of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) time series, Normalized Difference Soil Index (NDSI) time 

series, and the multi-temporal-spectral image (MTS). Maximum Likelihood classification (MLC) is used to find an 

optimum dataset and to detect an idle land.  

 The overall accuracy values are reported at middle level of 53.00, 53.00 and 60.00 and the Kappa 

Coefficient is 0.06, 0.06 and 0.20 respectively, when NDVI time series, NDSI time series, and MTS image are 

in use with the training and check points that computed from the Land Development Department dataset. 

Additionally, when adaptive training-check points, collected from very high-resolution satellite imageries and its 

relevant dataset, are applied to the classification and accuracy assessment process. The overall accuracy values 

are improved at high level of 97.51, 99.17 and 96.68 and the Kappa Coefficient is also raised at 0.94, 0.66 

and 0.93 respectively. 

Keywords: Idle land, Idle land detection, Remote Sensing, Multitemporal analysis 
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บทน า 

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแห่งเกษตรกรรม มผีลผลิตท่ีมีชื่อเสียงได้แก่ ข้าวหอมมะลิระดับพรีเมียม ล าไยและ

ลิน้จี่ การท าเกษตรกรรมในจังหวัดพะเยานั้นส่วนมากมักท าในพื้นท่ีราบป็นหลัก จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า 

จังหวัดพะเยามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท านาประมาณ 1,129.29 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก

ประมาณ 370.64 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 221.45 ตารางกิโลเมตร [1] และเมื่อ

ท าการเปรียบเทียข้อมูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ของกรมพัฒนาท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ 2558 พบว่ามีพื้นท่ีการ

ใชป้ระโยชนท่ี์ดนิเพื่อการเกษตรลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่าในอดีตจะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

ใช้จ าแนกพื้นท่ีว่างเปล่า (หรือพื้นท่ีท้ิงร้าง) ด้วยหลากหลายเทคนิคและวิธีการ [2] [3] [4] และจากการทบทวน

วรรณกรรม ยังไม่พบงานวิจัยท่ีมีการประเมินประสิทธิภาพของชุดข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลื่นและข้อมูลภาพจาก

การท าดัชนีข้อมูลภาพร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายช่วงเวลาในการตรวจหาพื้นท่ีว่างเปล่า งานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดข้อมูลท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าแนกข้อมูลภาพในการค้นหาพื้นท่ีว่างเปล่า โดยอาศัย

ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกล (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายช่วงเวลา ผลลัพธ์ท่ี

ได้สามารถช่วยให้บุคคลท่ีสนใจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ 

การใช้ประโยชนท่ี์ดนิของจังหวัดพะเยาในอนาคตได้อยา่งเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย การคัดเลือกพื้นท่ีตัวอย่าง (Training Area) และจุดตรวจสอบ 

(Check Point) จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินและชุดข้อมูลจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive 

Check Point - ACP)  ท่ีพัฒนาจากข้อมูลภาพดาวเทียมความละเอยีดสูงและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การคัดเลือกข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียม (Image Collection) การท าอัตราส่วนข้อมูลภาพ (Band Ratio Image) การจ าแนกข้อมูลภาพ (Image 

Classification) และการประเมนิความถูกตอ้งของการจ าแนกข้อมูล (Classification Accuracy Assessment)  
1. การคัดเลอืกพื้นท่ีตัวอยา่งและจุดตรวจสอบ จะท าการคัดเลอืกจากชัน้ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 

2555 และ 2558 จากกรมพัฒนาท่ีดิน โดยเลือกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า นาร้าง ทุ่งหญ้า

ธรรมชาติ ป่าละเมาะและไร่ร้าง โดยข้อมูลท่ีถูกคัดเลือกท้ังหมดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกันได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง ข้อมูล

ส าหรับใชป็้นพืน้ท่ีตัวอยา่งส าหรับการจ าแนกข้อมูล (Training Area) และ กลุ่มท่ีสองส าหรับใช้เป็นจุดตรวจสอบความ

ถูกต้องของการจ าแนก (Check Point) จ านวนจุดตรวจสอบท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้รวมท้ังสิ้น 482 จุด บนพื้นฐานของ

ทฤษฏีความน่าจะเป็นท่ีมีการแจกแจงแบบทวินาม [5] โดยอาศัยการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วง

คลื่นแบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal-Spectral image - MTS) ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์

แบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal Normalized Difference Soil Index – MTNDSI) และข้อมูลภาพค่าดัชนีพืชพรรณ

ผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (Multi Temporal Normalized Difference Vegetation Index – MTNDVI)  

นอกจากการใช้พื้นท่ีตัวอย่างและจุดตรวจสอบท่ีพัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากกรมพัฒนาท่ีดินแล้ว 

(LDD-TA/CP) ยังมีการปรับปรุงข้อมูลโดยการส ารวจภาคสนามและการแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ความละเอียดสูงท่ีมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive Check Point - 

ACP) ส าหรับการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลภาพ ภาพตัวอย่างการกระจายตัวของพื้นท่ีตัวอย่างและ

จุดตรวจสอบแสดงดังภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที ่1 การกระจายตัวของพื้นท่ีตัวอยา่งและจุดตรวจสอบ 
 

2. การท าอัตราส่วนข้อมูลภาพ (Image Band Ratio) ประกอบด้วยการสร้างข้อมูลภาพด้วยวิธีดัชนีพืชพรรณ

ผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ดังสมการ (1) และข้อมูลภาพด้วยวิธีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI)  

ดังสมการ (2) 

ดัชนพีชืพรรณผลตา่งแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) [7] 

NDVI =
NIR−RED

NIR+RED
     (1) 

  เมื่อ NDVI  คือ ค่าดัชนพีชืพรรณผลตา่งแบบนอร์แมลไลซ์ 

   NIR คือ ค่าการสะท้อนในชว่งอินฟราเรดระยะใกล้ 

RED คือ ค่าการสะท้อนในชว่งสแีดง 

 

ดัชนดีินผลตา่งแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference Soil Index - NDSI) [7] 

NDSI =
SWIR−NIR

SWIR+NIR
     (2) 

เมื่อ NDSI คือ ค่าดัชนดีินผลตา่งแบบนอร์แมลไลซ ์

SWIR คือ ค่าการสะท้อนในชว่งอินฟราเรดคลื่นสัน้ 

NIR คือ ค่าการสะท้อนในชว่งอินฟราเรดระยะใกล ้
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3. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (LANDSAT)  แลนด์แซทเป็นช่ือของชุดดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก 

(Earth Observation Satellites) [5] ดาวเทียมดวงแรกคือ ดาวเทียมแลนด์แซท 1 (LANDSAT 1) ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี พ.ศ. 

2515 ท่ีพัฒนาโดย องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration - 

NASA) หรือ นาซา ชุดดาวเทียมแลนด์แซทนั้นเร่ิมตั้งแต่ดาวเทียมแลนด์แซท 1  จนถึงดาวเทียมแลนด์แซท 8  

ในปัจจุบัน ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทท่ีมีให้บริการและนิยมใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลายประกอบด้วยข้อมูลภาพ

ดาวเทียมแลนด์แซท 5 (Thermal Instrument - TM และ Multispectral Scanner System - MSS) ดาวเทียมแลนด์แซท 

7 (Multispectral Example - ETM+) และดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Thermal Infrared Sensor - TIRS และOperational 

Land Imager - OLI) งานวิจัยคร้ังนี้เลือกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 5, 7 และ 8 บันทึกภาพระหว่างปี 

(พ.ศ. 2546 - 2560) ในช่วงท่ีปลอดเมฆ (Cloud Free) โดยจังหวัดพะเยานัน้จะประกอบด้วยข้อมูลภาพในแนวเส้นทาง 

(Path) ท่ี 130  และแถว (Row) ที่ 46 และ 47 ข้อมูลท้ังหมดท่ีใชใ้นงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ https://earthexplorer.usgs.gov แบบไม่มีค่าธรรมเนียม ตัวอย่างแนวเส้นทางและแถวของดาวเทียมแลนด์ 

แซทบริเวณจังหวัดพะเยามีดังภาพท่ี 2 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แนวเส้นทางและแถวของดาวเทียมแลนด์แซทบริเวณจังหวัดพะเยา 
 

4. การจ าแนกข้อมูลภาพ (Image Classification) การศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้วิธีการจ าแนกข้อมูลภาพแบบแบบ

ความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classification) ซึ่งเป็นการจ าแนกแบบวิยุต (Hard Classification) 

อาศัยหลักในการจ าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดมาตรฐาน แต่ละจุดภาพจะถูกก าหนดให้เป็นประเภทใดจาก

ความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood) หรือความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) ของการเป็น

สมาชิก [9] ซึ่งถูกค านวณโดยอาศัยสมการ (3) ดังนี้ 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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L(i|x_k ) =
Pip(xk|i)

∑ Pjp(xk|j)c
j=1

       (3) 

เมื่อ L(i|xk) คือ ความนา่จะเป็นภายหลัง (Posterior probability) ของจุดภาพ k  

ท่ีมีเวกเตอร์ขอ้มูลเท่ากับ xk เป็นสมาชกิของประเภท i 

Pi คือ ความนา่จะเป็นลว่งหน้า (Prior Probability) ส าหรับคลาส i 

c คือ จ านวนคลาสท้ังหมด 

ความนา่จะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) ของการเป็นสมาชิกของประเภทมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ความ

น่าจะเป็นภายหลังจะถูกบังคับให้มีผลเท่ากับ 1 ส าหรับแต่ละจุดภาพและจะถูกสร้างตามประเภทท่ีก าหนดไว้ท้ังหมด 

ฉะนั้น ความน่าจะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) สามารถน ามาใช้ในการวัดเชิงสัมพัทธ์ของความเป็นสมาชิกของ

ประเภท โดยความนา่จะเป็นภายหลัง (Posterior Probability) มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ค่าสัดส่วนความเป็นสมาชิกในจุดภาพ กรอบ

ความคิดวธีิการจ าแนกแบบความนา่จะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classifier) [10] ดังภาพท่ี 3 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 วธีิการจ าแนกแบบความนา่จะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Classifier) [9] 

 

5. การประเมินความถูกต้องของการจ าแนก (Classification Accuracy Assessment) จ านวนของจุดทดสอบ

ตัวอยา่ง (Check Point - CP) ส าหรับใชใ้นการประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จากการจ าแนกจะอาศัยพื้นฐานของ

ทฤษฏีความน่าจะเป็นการแจกแจงแบบทวนิาม [5] สามารถค านวณได้ดังสมการ (4) ดังนี้ 
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𝐍 =  
𝐙𝟐(𝐩)(𝐪)

𝐄𝟐
      (4) 

เมื่อ  p คือ เปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งท่ีต้องการของแผนที่โดยรวม 

q คือ 100 – p 

E คือ ความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึ้น 

Z คือ ค่าจากตารางความเบ่ียงเบนมาตรฐานปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่นท่ีก าหนด 

 โดยการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกจะอาศัยเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน (Error matrix) ในรูปของ

อาเรย์สี่เหลี่ยมของตัวเลขท่ีถูกจัดเรียงจากค่าให้อยู่ในแบบแถวและสดมภ์ เพื่อใช้ส าหรับการอธิบายจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีถูกก าหนดค่าในประเภท (Class) ต่างๆเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นกับข้อมูลอ้างอิง 

(จุดตรวจสอบ) โดยคา่ในแต่คอลัมนจ์ะแทนดว้ยค่าอ้างอิง (จุดตรวจสอบ) และค่าในแต่ละแถวจะแทนค่าท่ีได้จากการ

จ าแนกข้อมูลภาพ (การก าหนดประเภทข้อมูล) [5] ดังภาพท่ี 4 ดังนี้  

 

 

ภาพที่ 4 ตารางเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
 

เมทริกซ์ความคลาดเคลื่อนสามารถน ามาใช้อธิบายเชิงสถิติ  ประกอบด้วยการค านวณค่าความถูกต้อง

โดยรวม (Overall Accuracy) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องโดยรวมของการจ าแนกข้อมูลท้ังหมด โดยค านวณได้จาก

ผลรวมของจ านวนจุดภาพท่ีจ าแนกได้ถูกตอ้งหารด้วยจ านวนจุดภาพท้ังหมดดังสมการ (5) ดังนี้ 

Overall Accuracy =
1

n
∗ ∑ nii

k
i=1        (5) 

เมื่อ nij คือ จ านวนจดุภาพท่ีจ าแนกได้ถูกตอ้ง 

ni+ คือ จ านวนจุดภาพท่ีจ าแนกท้ังหมดของช้ันข้อมูลชนดิหนึ่งๆ ที่มาจากการจ าแนก 

n+j คือ จ านวนจุดภาพท่ีจ าแนกท้ังหมดของช้ันข้อมูลชนิดหนึ่งๆ ท่ีมาจากการส ารวจ

จากพื้นท่ีจริง 

k คือ จ านวนช้ันข้อมูลท้ังหมด 

n คือ จ านวนจุดภาพท้ังหมด 

และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa Coefficient) ท่ีใช้ทดสอบความสอดคล้อง (Consistency) ของข้อมูล  

2 กลุ่ม โดยสามารถค านวณได้ดังสมการ (6) ดังนี้ 
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   �̂� =
N ∑ 𝑥𝑖𝑖−

𝑘

𝑖=1
∑ (𝑥𝑖+

𝑘

𝑖=1
×𝑥+𝑖)

N2−∑ (𝑥𝑖+×𝑥+𝑖)
𝑘

𝑖=1

    (6) 

เมื่อ Xii คือ ผลรวมของแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 

Xi+ คือ ผลรวมของแถวของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 

X+I คือ ผลรวมของคอลัมนข์องเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 

N คือ จ านวนความคลาดเคลื่อน 
 

5. จุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (Adaptive Check Point - ACP) ในขั้นตอนการประเมินความถูกต้องของ

การจ าแนกข้อมูล (Classification Accuracy Assessment) จากข้อมูลการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) นั้น 

ปัญหาท่ีมักพบอยู่เสมอ คือ การขาดแคลนจุดตรวจสอบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมต่อการประเมินความถูกต้องของ

การจ าแนกข้อมูล สาเหตุอาจเกดิได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การขาดแคลนงบประมาณในการส ารวจภาคสนาม 

ระยะเวลาการออกส ารวจภาคสนามเพื่อสร้างพื้นท่ีตัวอยา่งและจุดตรวจสอบมคีวามแตกตา่งด้านเวลากับขอ้มูลภาพท่ี

ใช้ในการจ าแนกจนท าให้เกิด ความไม่สอดคล้องกันทางเวลา (Time Inconsistency) รวมถึงสภาพพื้นท่ีอาจมี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือมีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Change) ท าให้ไม่สามารถก าหนดลักษณะ

การใช้ประโยชนท่ี์ดนิแบบเดิมท่ีปรากฏบนข้อมูลภาพได้อยา่งสอดคลอ้ง ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น  

แนวทางหนึ่งซึ่งนิยมใช้การสร้างจุดตรวจสอบ คือ การพัฒนาจุดตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นท่ีสามารถหามา

ได้และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เช่น การอ้างอิงจากชั้นข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การสร้างจุดตรวจสอบจาก

ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงท่ีบันทึกข้อมูลภาพในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ

ข้อมูลภาพท่ีใช้ในการจ าแนกข้อมูล ข้อดีของวิธีการนี้ คือ ผู้ใช้งานสามารถจ าแนกหรือแปลตีความลักษณะการใช้

ประโยชนท่ี์ดนิได้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีจริงมากกว่า (ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน) เนื่องจากเป็นการส ารวจและบันทึกข้อมูล

ในขณะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับการบันทึกข้อมูลภาพท่ีใช้ในการจ าแนกข้อมูล และบางครั้งยังมีความละเอียดเชิง

ต าแหน่ง (Spatial resolution) ท่ีสูงกว่า ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเวลาของ

ข้อมูลภาพท่ีน ามาใช้งาน รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือของจุดตรวจสอบ นอกจากนี้ยังอาจสามารถสร้างปรับแต่ง

คุณลักษณะของจุดควบคุมได้ตามต้องการ (Adaptable) ท้ังจ านวนและการกระจายตัวของจุดสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับทฤษฎทีางสถิตท่ีิน ามาประยุกตใ์ชง้านส าหรับการประเมินความถูกตอ้งของการจ าแนก 
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการจ าแนกชุดข้อมูลภาพท่ีผลิตจากข้อมูลภาพค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลาย

ช่วงเวลา (MTNDVI) ข้อมูลภาพค่าดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (MTNDSI) และการใช้

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่นหลายช่วงเวลา (MTS) ด้วยเทคนิควิธีการจ าแนกประเภทแบบความน่าจะ

เป็นไปได้สูงสุด (MLC) โดยการน าข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน (LDD Check Point – LDD-CP) ใน

การตรวจหาพื้นท่ีว่างเปล่า และการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการพัฒนาชุดข้อมูลพื้นท่ีตัวอย่างและจุดตรวจสอบขึ้นเอง 

(Adaptive Training Area/Check Point – ATP/ACP) เมื่อประเมินความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลจากการพิจารณา

ค่าเชิงสถิติโดยอาศัย ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy - OA) และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa 

Coefficient - Kappa) ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการจ าแนกข้อมูลภาพ 

 LDD Check Point (LDD-CP) Adaptive Check Point - ACP 

 OA (%) Kappa OA (%) Kappa 

MTNDVI 53.00 0.06 97.51 0.94 

MTNDSI 53.00 0.06 99.17 0.66 

MTS 60.00 0.20 96.68 0.93 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้งานพื้นท่ีตัวอย่างและจุดตรวจสอบท่ีพัฒนาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ของกรมพัฒนาท่ีดิน นั้นผลการจ าแนกข้อมูลภาพให้ค่าความถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (น้อยกว่า 60 

เปอร์เซนต์) ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิแคปปานั้นต่ ามาก แสดงถึงความไม่สอดคล้องกัน (Inconsistency) ระหว่างชั้นข้อมูลท่ี

จ าแนกได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากจ านวนคลาส (Class) ท่ีก าหนดไว้เบื้องต้นส าหรับการจ าแนกมีจ านวนน้อยเกินไป 

(พื้นท่ีว่างเปล่าและไม่ใช่พืน้ท่ีว่างเปล่า) และความแตกตา่งเชิงเวลาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกข้อมูล (ชั้นข้อมูล

การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีใช้ส าหรับการสร้างพื้นท่ีตัวอย่างและจุดตรวจสอบและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ในการ

จ าแนกข้อมูล) จึงท าให้ค่าท่ีใช้ค านวณทางสถิติมีน้อยเกินไปท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa Coefficient) ท่ีได้

ค่อนข้างต่ า และการน าค่าดัชนีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI) มาใช้ร่วมวิเคราะห์หาพื้นท่ีว่างเปล่านั้นไม่

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีว่า พื้นท่ีว่างควรจะมีค่าการสะท้อนของดินมากกว่าพื้นท่ีอื่นๆ เนื่องจากผลการจ าแนกด้วย

ข้อมูลภาพดัชนดีัชนีดนิผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDSI) ให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy - OA) เท่ากับ

ความถูกต้องโดยรวมท่ีได้จากข้อมูลภาพดัชนพีชืพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) และเมื่อท าการจ าแนกข้อมูล

อกีภาพคร้ังหน่ึงโดยใชพ้ื้นท่ีตัวอยา่งและจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้ (ATP/ACP) พบว่า ผลการจ าแนกข้อมูลนั้นมีค่า

ความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาสูงขึ้นอย่างชัดเจน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างพื้นท่ี

ตัวอย่างและจุดตรวจสอบในคร้ังแรกนั้นขาดความทันสมัยและมีความแตกต่างด้านเวลาอย่างมากกับข้อมูลท่ีใช้ใน  

การจ าแนกข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้จ าแนกข้อมูลจ าเป็นต้องเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังอย่างมากใน  

การจ าแนกข้อมูลภาพถา่ยจากดาวเทียมและการประเมินความถูกต้องของการจ าแนก 

แม้ว่าข้อมูลภาพดัชนีดัชนีดินผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (MTNDSI) จะให้ค่าความถูกต้อง

โดยรวมสูงท่ีสุด แต่ค่าความสอดคล้องกันของผลการจ าแนกข้อมูล (ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปา) ท่ีค่อนข้างต่ า ท าให้ไม่

อาจสรุปได้ว่าชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการจ าแนกพื้นท่ีว่างเปล่า ต่างจากข้อมูลภาพดัชนีพืช

พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (MTNDVI) ท่ีให้ค่าความถูกต้องโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก 

(ประมาณ 1.7 เปอร์เซนต์) แต่มีค่าความสอดคล้องกันของผลการจ าแนกข้อมูลท่ีสูงกว่าอย่างชัดเจน (ประมาณ  

28 เปอร์เซนต์) รวมถึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ (มากกว่า 0.8) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วง

คลื่นแบบหลายช่วงเวลา (MTS) นัน้ยังให้คา่ความถูกตอ้งโดยรวมและค่าความสอดคล้องกันของการจ าแนกข้อมูลก็ไม่

แตกต่างจากข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลายช่วงเวลา (MTNDVI) มากนัก (ประมาณ  

1 เปอร์เซ็นต์และ 0.01 ตามล าดับ) จึงอาจสรุปได้ว่า ข้อมูลภาพดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์แบบหลาย

ช่วงเวลา (MTNDVI) และชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายช่วงคลื่นแบบหลายช่วงเวลา (MTS) เป็นชุดข้อมูลท่ีมี

ความเหมาะสมส าหรับการตรวจหาพืน้ท่ีว่างเปล่าของจังหวัดพะเยา 
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อย่างไรก็ด ีแมว้า่การเลอืกใช้งานจุดตรวจสอบแบบปรับแต่งได้เอง (ACP) อาจให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าในทางสถิต ิ

แตป่ระเด็นส าคัญท่ีควรพจิารณาส าหรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน คือ ความล าเอียง (Bias) ท่ีเกิดจากผู้สร้างชั้น

ข้อมูลพื้นท่ีตัวอย่างและจุดตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลนี้ สามารถปรับแต่งคุณลักษณะของจุดตรวจสอบได้ (ขนาด /

จ านวนหรือการกระจายตัวของจุดตรวจสอบ) ผู้สร้างชั้นข้อมูลสามารถขจัดความล าเอียงบางส่วนท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดย

การเลอืกใช้วิธีการสุ่มจุดทดสอบ (Random Point Sampling) ส าหรับการสร้างพื้นท่ีตัวอยา่งและจุดตรวจสอบ  
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แอปพลเิคชันข้อมูลพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ จังหวัดพะเยา 

Mobile application for amulet information with AR 3D in Phayao province 

สุขชาตร ีประสมสุข1  ปิยังกูร จรัสสันตจิติ1* และ พงศน์เรศ โภชนา1  

Sukchatri Prasomsuk1, Piyoungkul Jarusantijit1* and Phongnared Phochana1  

บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างระบบและรวบรวมข้อมูลพระเคร่ืองในจังหวัดพะเยากับเทคโนโลยี

ภาพเสมือนสามมิติ (Augmented Reality : AR) ในชื่อ “Am u letPHY” เพื่อเป็นระบบต้นแบบในการเก็บสารสนเทศของ

พระเคร่ือง ท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ ท่ีประกอบไปด้วย  ชื่อพระเคร่ือง รูปทรง ประวัติท่ีมา และปี ท่ีสร้าง โดยการท างานของ

ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ 1) ส่วนผู้ดูแลระบบและการจัดการฐานข้อมูล และ 2) ส่วนผู้ใช้งานบน

โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถแสดงข้อมูลพระเคร่ืองและภาพ 2 มิติ ระบบนี้เป็นแอปพลิเคชันท่ีท างานบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฎิบัติการแอนดอยด์ ท่ีมีการใช้งานร่วมกับกล้องโทรศัพท์มือถือโดยการส่องไปท่ีองค์พระเคร่ืองหรือภาพวัตถุ

มงคล จากนั้นจะได้ภาพท่ีปรากฎเป็นลักษณะ 3 มิตพิร้อมเสียงค าบรรยายประวัตคิวามเป็นมาแบบอัตโนมัติ เคร่ืองมือ

ท่ีใช้พัฒนาระบบนี้คือโปรแกรม Untiy และ Visual studio  ร่วมกับเทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์ 

ของ วูโฟเรีย (Vuforia) ผลการประเมนิประสิทธิภาพการใช้งานและการยอมรับท้ัง  3 ด้านคือ การวิเคราะห์และออกแบบ 

การท างานและการใชป้ระโยชนก์ับผลกระทบ มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี  (x ̄ = 4.05, SD. = 0.79) 

ค าส าคัญ:  พระเคร่ือง  แอปพลเิคชัน  ฐานขอ้มูล  วัตถุมงคล  ภาพเสมอืน 

Abstract  

 This project aims to create and information collection for amulets in Phayao province with Augmented 

Reality (AR) technology under the name of "AmuletPHY" that is used as a model application to support the amulet 

information: name, shape, sources and year. The system is divided into two main sections: 1) the administrator and 

database management and 2) the user section on the mobile phone that it can display amulet information and 2D 

images. This application operates on Android operating system by using of the phone camera to point at an amulet 

object or a picture then the visual image would appear to show on mobile screen in 3D images with a description 

by automatic voice. The Unity program and the Visual studio are used for development the system with the cloud 

database technology (Vuforia). The result of the performance and acceptance evaluation in 3 parts: analysis and 

design, operation and impact is a good level (x̄ = 4.05, SD. = 0.79). 

Keywords: amulet, application, database, sacred object, AR 

  

                                                 
1 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Information Technology Program School of Information and Communication Technology University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: enice699@gmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1264 

บทน า 

ในปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพะเยาเช่น  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปะ

สถาปัตยกรรม ลวดลายภาพตามผนัง วัตถุมงคล และอักขระจารึกต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคตามกาลสมัยเป็นอย่างมาก วัตถุอย่างหนึ่งท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทาง

ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันได้ก็คือพระเคร่ืองและเหรียญพระบูชาต่าง ๆ ท่ีซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ โดยในแต่ละยุคสมัยจะมีการสร้างและผลิตขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ัง

ยังเป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนท่ีสนใจและนยิมการเก็บสะสมไว้บูชา ด้วยการเพิ่มขึ้นของจ านวนวัตถุมงคลชนิดพระเคร่ืองท่ี

เร่ิมมจี านวนมากขึ้น ท าให้ขอ้มูลตา่ง ๆ เชน่ ชื่อองค์พระ ประวัตคิวามเป็นมา รูปลักษณ ์แหล่งท่ีสร้าง และรายละเอียด

ตา่ง ๆ ขององคพ์ระฯ ในแต่ละท้องถิ่น ยังขาดการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ท่ีให้สามารถค้นคว้า

และศกึษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (จรูญ เมอืงมูล, 2554) ได้จัดท าหนังสอืขึน้เพื่อรวบรวมพระเคร่ืองท่ีส าคัญในจังหวัด

พะเยา และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีหลากหลายได้เข้ามามีบทบาทช่วยงานด้านการพัฒนาการเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น 

ซึ่งท่ีผ่านมามงีานในลักษณะการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวบนสมารท์โฟนในรูปแบบการใช้วิธีซ้อนภาพสองมิติหรือ

สามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือนจริงเสริม ให้อยู่บนภาพท่ีเห็นจริงจากการส่องรูปภาพท่ีเป็นต้นแบบ (นิติศักดิ์ เจริญรูป , 

2560) และมีการพัฒนาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียววัดมหาธาตุ (อัฉราวุฒิ ศรีประไหม, 2560) ใน

ส่วนท่ีช่วยด้านการศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี เร่ืองโครงสร้าง

อะตอม และพันธะเคมี (ณัฏฐ์ ดิษเจริญ และคณะ, 2557) สื่อการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์แบบ

น าเสนอภาพสามมิติ ท่ีใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมบทเรียน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อความภาพสองมิติและสามมิต ิ

โดยใช้รหัสสัญลักษณ์มาร์คเกอร์ (Marker) ประกอบกัน (ภูวภัสสร์ อินอ้าย และคณะ, 2560) จากการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลวจิัยเหลา่นั้น ทางผู้วิจัยจึงได้แนวทางและน าเทคนิคต่าง ๆ เหลา่นั้นมาชว่ยในการสร้างและท าการรวบรวมข้อมูล

ด้านพระเคร่ืองในรูปแบบดิจิทัลอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งยังมีไม่แพร่หลาย อีกท้ังท่ีมีอยู่ก็เป็นเพียงการถ่ายภาพจากเอกสาร 

หนังสือ ต่าง ๆ ลงในแอปพลเิคชัน แต่ยังขาดเทคนิคท่ีทันสมัยและใชว้ธีิเดิม ๆ อยู่  

ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาระบบนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพื่อท่ีจะต้องการมีระบบท่ีทันสมัยและมีความสมบูรณ์มากยิ่ง ขึ้น 

โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีใช้งานบนโทรศัพท์มือถือส าหรับงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลพระเคร่ืองและเหรียญ

พระบูชากับการใช้เทคโนโลยีเสมอืนจรงิ ท่ีสามารถแสดงภาพเสมอืน 3 มติ ิบนหน้าจอสมาร์ทโฟน และท างานร่วมกับ

เทคโนโลยฐีานขอ้มูลคลาวด์ได้ โดยมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยาเป็นต้นแบบหลัก 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

โปรแกรมท่ีใชใ้นการพัฒนาและสร้างระบบของแอพพลิเคชันได้แก่โปรแกรมยูนิตี้ (Unity)และโปรแกรมวิชวล

สตูดิโอ (Visual Studio) และ ส าหรับเสียงค าอธิบายถึงรายละเอียดของเหรียญพระใชเโปรแกรม เจราจาโฮม 

(JRajaHome) ส าหรับการอ่านออกเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ในส่วนของการการตกแต่งรูปภาพใช้โปแกรม (Adobe 

Photoshop)และฐานข้อมูลท่ีใชเ้ก็บข้อมูลท้ัง ข้อมูล รูปภาพ รูปทรงวัตถุ ข้อมูลประวัติ และเสียงบรรยาย จะใช้คลาวด์

ของวูโฟเรีย (Vuforia)ในการเก็บขอ้มูล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชันท่ีสนับสนุนการเก็บรวมรวมขอ้มูลพระเคร่ืองแบบมภีาพเสมอืน

ประกอบชนดิสองและสามมติดิ้วยเทคโนโลยภีาพเสมอืนจรงิ พรอ้มเสียงบรรยายแบบอัตโนมัติในจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอปพลเิคชัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการเร่ิมต้นแนวความคิดสามารถแสดงได้ในลักษณะตามผังภาพท่ี 1 ซึ่งเป็นกรอบภาพรวมท่ีประกอบไป

ด้วยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตา่ง ๆ ในการพัฒนาระบบแอปพลเิคชันนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการพัฒนาระบบ 

 

แนวคิดนี้เกิดจากการน าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาและน ามาพิจารณาก่อนการพัฒนาซึ่งประกอบไป

ด้วยปัจจัยขอ้มูลตา่ง ๆ ดังนี ้ ข้อมูลองค์พระเคร่ืองแบบเนื้อผง  ข้อมูลองค์พระเคร่ืองแบบเหรียญโลหะ  การ

แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอในแบบภาพ 2 มิติ พร้อมค าบรรยาย ในแบบระบบปกติท่ัวไป  การแสดงผลลัพธ์บน

หนา้จอในแบบภาพ 3 มติ ิพร้อมค าบรรยายด้วยเสียงแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ตัวแอปพลิเค

ชันหลักท่ีท างานบนระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์  โปรแกรมยูนิตี้ เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและใช้งานในลักษณะ 3D 

 ส่วนผู้พัฒนาระบบท่ีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงฐานข้อมูล และ  ข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนคลาวด์ 

ท่ีสามารถใชข้้อมูลร่วมกับแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ 

  

 แอปพลเิคชัน 

(Android OS) 

 องคพ์ระเคร่ือง 
แบบเนื้อผง 

 องคพ์ระเคร่ือง  
แบบเหรียญโลหะ 

แสดงขอ้มูล

และภาพ 3 มติ ิ 

 แสดงขอ้มูล

และภาพ 2 มติ ิ

 Database 

 Unity 

 บันทึก 
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วิธีด าเนินการวจิัย 
กระบวนการพัฒนาแอปพลเิคชันนี้มีกระบวนการพัฒนาระบบ ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังตอ่ไปน้ี 

1. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้และความจ าเป็นของการมีระบบ เก็บ

รวบรวมข้อมูลชนิดของพระเคร่ืองตามแหล่งต่าง ๆ จากร้านเช่าพระ วัดในตัวเมือง และจาก หนังสือ พระดี พระงาม 

เมอืงพะเยา ท่ีมีตัวอยา่งมากกวา่ 200 ตัวอยา่งองค์พระเคร่ือง เมื่อได้ขอ้มูลเพยีงพอแล้วจึงเร่ิมวางแผนการด าเนินงาน 

2. การวิเคราะห์ระบบ ด้านการน าข้อมูลเข้าและการใช้งานของผู้ใชใ้ห้มีความสอดคล้องกันท้ังระบบด้าน 

การท างานของแอปพลเิคชัน รว่มกับเทคโนโลยคีลาวด์ (Vuforia) ด้านการน าเทคโนโลยภีาพเสมอืน มาใชร่้วม

ประกอบการท างาน 

3. การออกแบบระบบ เลือกใช้โปแกรม Unity และโปรแกรม Visual studioโดยท้ังสองโปรแกรมจะใช่ใน

การ ในการออกแบบระบบท้ังการสร้างภาพ 3D การประมวลผลข้อมูล รูปมรงวัตถุ รูปภาพ 

4. การด าเนินการระบบ น าส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็นแอปพลเิคชันและท าการทดสอบโปรแกรม 

ท้ังระบบ  

5. สรุปผลและจัดท ารายงาน หาข้อสรุปและท าคู่มอืการใชง้าน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลจาก บุคคลท่ัวไป จ านวน 10 คน 

ผู้ท่ีสนใจและอยูใ่นวงการพระเคร่ือง 5 คน  ผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 

จ านวน 5 คน โดยใชก้ารสุม่ตัวอย่างดว้ยวธีิบังเอญิ (Convenience Sampling)  
 

วิธีศึกษาและการพัฒนา 

จากขบวนการข้างต้น ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันและได้พัฒนาระบบท่ีสรุปใน

ภาพรวมการท างานได้ดังแผนผังภาพท่ี 2 คือ  ฐานขอ้มูลคลาวด์ใชใ้นการเก็บขอ้มูลวัตถุพระเคร่ืองและเหรียญพระ 

ท่ีท างานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  โปรแกรมยูนิตี้ ในส่วนนี้จะท างานโดยการเก็บ

ข้อมูลภาพตน้ฉบับไปไวใ้นฐานข้อมูลคลาวด์ ท่ีเป็นเครื่องมือช่วยการสร้างระบบเก็บข้อมูลวัตถุและข้อมูลรูปภาพ และ

ยังสามารถท างานในการแสดงผลลัพธ์ไปยังหน้าจอโทรศัพยมือถืออีกด้วย และส่วนท่ี  เป็นส่วนการใช้งานบน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์ โดยใช้งานร่วมกับกล้องภายในตัว เมื่อท าการส่องไปยังวัตถุหรือรูปภาพ

พระเคร่ือง จะได้ผลลัพธ์การแสดงขอ้มูลพร้อมรายละเอยีดของพระเคร่ืองแตล่ะชนิด โดยมเีสียงบรรยายท่ีใช้โปรแกรม

การอา่นออกเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัติเป็นหลัก  
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ภาพที่ 2 ภาพรวมการท างานของระบบ 
 

 หลักจากการออกแบบการท างานของระบบตามภาพท่ี 2 แล้ว กไ็ด้ท าการสร้างหนา้จอการท างานต่าง ๆ เป็น

แอปพลเิคชัน โดยมีหน้าจอตัวอยา่งหลัก ๆ ตามล าดับในภาพท่ี 3 4 5 และ 6 ตามล าดับขา้งล่างนี้  

 

                     
  

ภาพที่ 3 หนา้จอหลกั                              ภาพที่ 4 หนา้จอภาพขอ้มูลพระเคร่ือง 

 

Cloud 

(Vuforia) 
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จากหน้าจอหลักเลือกการท างาน “เร่ิมใชง้านกล้อง” ในฟังก์ชั่นนี้แอปพลิเคชันจะท าการเรียกใช้กล้องเพื่อให้

ผู้ใช้ส่องไปยังตัวองค์พระเคร่ืองหรือเหรียญพระ โดยถ้าองค์พระเคร่ืองแบบเดียวกันหรือชนิดเดียวกัน ท่ีถูกจัดเก็บไว้

เป็นฐานข้อมูลแล้วก็จะปรากฏภาพ 3 มิติ พร้อมมีเสียงบรรยายประวัติความเป็นมาด้วยเสียงแบบอ่านอัตโนมัติดัง

ตัวอยา่งภาพท่ีแสดงผลลัพธ์ในภาพท่ี 5 (พระเคร่ืองเหรียญโลหะ) และภาพท่ี 6 (ภาพพระเคร่ืองเนื้อผง) 
 

                     
 

    ภาพที่ 5 ภาพ 3D พระเคร่ืองเหรียญโลหะ            ภาพที่ 6 ภาพ 3D พระเคร่ืองเหรียญเนื้อผง 
 

ข้อมูลพระเคร่ืองท้ังขนิดเหรียญโลหะและเนื้อผงตา่ง ๆ ในสว่นนีจ้ะเก็บขอ้มูลท่ีประกอบไปด้วย ประวัตท่ีิมา 

รูปลักษณท่ี์ถูกต้อง ปีท่ีสร้าง ในจังหวัดพะเยาท้ังหมด  
 

ผลการศึกษา 

ในงานวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจโดยการน าแอปพลิเคชันไปให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบเพื่อท ากการประเมิน  

การยอมรับจากผู้ใชด้ังนี้ 1) บุคคลท่ัวไป จ านวน 10 คน 2) ผู้ท่ีสนใจและอยู่ในวงการพระเคร่ือง 5 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน จ านวน 5 คน โดยมีผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 

ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินการยอมรับมมีาตราส่วน 5 ระดับ ตาม Likert scale โดยแบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน

คือ 1) ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน 3) ด้านประโยชน์และ

ผลกระทบของระบบ  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้งานแอปพลเิคชัน “Am u letPHY” 

 

เกณฑร์ะดับความพึ่งพอใจ 

1.00 – 1.49  มคีวามพึ่งพอใจระดับควรปรับปรุง 

1.50 – 2.49  มคีวามพึ่งพอใจระดับพอใช ้

2.50 – 3.49  มคีวามพึ่งพอใจระดับปานกลาง 

3.50 – 4.49  มคีวามพึ่งพอใจระดับมาก 

4.50 – 5.00  มคีวามพึ่งพอใจระดับมากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่การประเมินการใช้งานและการยอมรับของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยรวมค่าเฉลี่ยรวม

ท้ังหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄=4.05, SD.=0.79) และเมื่อพิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ด้านการ

วเิคราะห์และออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช ้(x ̄=3.79, SD.=0.79) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄=3.90, SD.=0.85) ด้านประโยชน์และผลกระทบของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (x ̄=4.29, SD.=0.67)  

 

 

 

  

รายการประเมนิ x ̄ SD. ระดับ 

1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ    

1.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงขอ้มูล 4.03 0.70 มาก 

1.2 การจัดเรียงระบบเมน ู 3.98 0.89 พอใช ้

1.3 กระบวนการท างานของระบบมคีวามรวดเร็วในการเรียกใชง้าน 3.90 0.78 พอใช ้

รวม 3.79 0.79 พอใช ้

2. ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังกช์ัน    

2.1 ค้นหาข้อมูลและแสดงผล 3.63 1.05 พอใช ้

2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถ้วน 4.03 0.70 ด ี

2.3 การประมวลผลข้อมูลในภาพรวม 4.05 0.71 ด ี

รวม 3.90 0.85 พอใช ้

3. ด้านประโยชนแ์ละผลกระทบของระบบ    

3.1 ความเหมาะสมการใช้งานข้อมูลตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ 4.20 0.65 มาก 

3.2 ความนา่เช่ือถือของขอ้มูล 4.28 0.72 มาก 

3.3 ฐานขอ้มูลมคีวามทันสมัยเป็นปัจจุบัน 4.40 0.63 มาก 

รวม 4.29 0.67 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านของระบบ 4.05 0.79 มาก 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนี้ เพื่อการรวบรวมข้อมูลพระเคร่ืองท่ีส าคัญในจังหวัด

พะเยา ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนสามมิติท่ีประกอบไปด้วยข้อมูล  ชื่อพระเคร่ือง รูปทรง ประวัติท่ีมา และปีท่ีสร้าง 

เป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์ของฟูโวเรีย โดยมีการท างานร่วมกับกล้องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการส่องรูปองค์พระเคร่ืองหรือ

รูปภาพเหมือน และให้ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลภาพประกอบแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมเสียงประกอบค าบรรยาย

แบบอัตโนมัติได้ ซึ่งฐานข้อมูลพระเคร่ืองรวมจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังหมด 210 ชนิดองค์พระ โดยมี ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานและการยอมรับท้ัง  3 ด้านคือ การวิเคราะห์และออกแบบ การท างาน และการใช้ประโยชน์ กับ

ผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับดี  
 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิัยนีไ้ด้ทดสอบการใชเ้ทคโนโลยภีาพเสมอืนจรงิในการตรวจจับภาพรูปลักษณข์ององค์พระเคร่ือง ท าให้

มขีนาดข้อมูลท่ีมขีนาดใหญ่และไมเ่หมาะที่จะใช้กับฐานข้อมูลบนเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ ด้วยข้อจ ากัดนี้จึงใช้ฐานข้อมูล

บนคลาวดเ์ป็นหลัก ซึ่งในการพัฒนาและวิจัยคร้ังต่อไปเพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองหน่วยความจ าภายใน ควรท่ีจะใช้วิธีการ

อื่นท่ีสามารถตรวจจับภาพและใช้เนื้อท่ีในการเก็บข้อมูลท่ีน้อยกว่านี้ และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการท างานของ

ระบบให้มคีวามรวดเร็วยิ่งขึน้ในอนาคตตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก พ.ต.ท. จรูญ เมืองมูล ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา และสมาคมพระ

เคร่ืองจังหวัดพะเยา ท่ีสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาระบบนี้ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้ 

การสนับสนุนทุนในครัง้นี้ 
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเพื่อการพยากรณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 

Linear regression analysis using for Forecasting Outbreak of Influenza 

วรินทร ซอกหอม1* บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ2 และนครินทร์ ชัยแก้ว3 

Warintorn Sokhom1*, Bowonsak Srisungsittisunti2 and Nakarin Chaikaew3 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันโรคระบาดมีการแพร่กระจายหนักในทุก ๆ ปี จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่กลับประสบ

ปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างตอ่เนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยามีการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็น

อันดับ 1 ของประเทศ โรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคระบาด ซึ่งจะสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้างในระยะเวลา

อันรวดเร็ว ในงานวิจัยนี้ได้น าเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ มาใช้ในการสร้าง

แบบจ าลองเพื่อการพยากรณจ์ านวนผู้ป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยได้น าข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดพะเยามา

ใชใ้นการฝึกฝน (Training) ซึ่งชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในการสร้างแบบจ าลองขึ้นมา

นัน้จะเป็นรูปแบบท านายจ านวนผู้ป่วยท้ังจังหวัดและท านายแยกตามอ าเภอซึ่งได้สร้างแบบจ าลองมาทดสอบท้ังสิ้น 40 

แบบจ าลอง แล้วท าการเปรียบเทียบแต่ละแบบจ าลองจากการทดสอบ ในส่วนของการทดสอบ (Testing) 

ประสิทธิภาพของแบบจ าลองได้ใช้วิธี 10-Fold Cross-Validation ซึ่งพบว่าการใช้ข้อมูลอุณหภูมิและการใช้เทคนิค

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย ของการท านายจ านวนผู้ป่วยท้ังจังหวัดเป็นแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด ซึ่งให้

ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared) อยู่ท่ี 0.847 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) อยู่ท่ี 

8.684 และการฝึกฝน การทดสอบ ด้วยขอบเขตข้อมูลอื่น ๆ ก็มีผลค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจในระดับท่ีต่ าลง

มา 

ค าส าคัญ: การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิเส้นแบบพหุ การแพร่ระบาด 

ของโรคไข้หวัดใหญ่ แบบจ าลองการพยากรณ ์
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Abstract 

 Now, epidemics are spreading every year. Phayao province is a small province, but it is still suffering 

from the outbreak of influenza. In 2014, Phayao province was the country's first flu. In this research, Influenza is 

an epidemic. It can spread widely in a short time. This research applied Simple linear Regression analysis 

technique. Multiplier Used to model predictive models for influenza patients. The data of influenza patients in 

Phayao Province was used for training. The data set contains temperature and relative humidity data. In 

modeling, the model predicted the number of patients in both provinces and predicted by district. The model 

was constructed to test 40 models and compared each model from the test. In testing, the efficiency of the 

model was 10-Fold Cross-Validation. It was found that the use of temperature data and the use of data analysis 

techniques with simple linear regression. The predicted number of patients in the province is the best model. The 

coefficient of decision making (R Squared) is 0.847, the coefficient of influence for the variable is (Coefficient) is 

8.684, Experimenting with other data boundaries results in lower decision-making coefficients. 

Keywords: Simple linear Regression analysis. Multi linear Regression analysis. Influenza outbreak. Forecasting Model. 
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บทน า  
ในปัจจุบันโรคระบาดถอืเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก ท่ีจ าเป็นต้องหาสาเหตุ วิธีการป้องกัน และวิธีการระงับ

การระบาดโดยเร็ว โดยโรคระบาด (Epidemic) คือ สถานการณ์การติดเชื้อโรคท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชน

ในท้องถิ่น หรือในแหล่งหน่ึงแหล่งใดในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติท่ีควรเป็น โดยการตดิเชื้อนัน้ลุกลามแพร่กระจาย

อยู่ในชุมชนในถิ่นหรือในแหล่งน้ัน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเร่ิมตน้ของโรคและสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ 

ท่ีอยู่ไกลออกไปได้หลาย ๆ ชุมชนหรือหลายๆ สถานท่ี [1] เช่น กลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางน้ าและ

อาหาร โรคที่เกิดจากยุงและสัตวต์า่ง ๆ โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งโรคระบาดต่าง ๆ เหล่านี้

เป็นกลุ่มโรคท่ีระบาดหนัก และพบบ่อยในประเทศไทยและมีคนไทยจ านวนมากท่ียังเจ็บป่วย และเสียชีวิตจาก

โรคติดต่อท่ีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากท้ังท่ี โรคบางชนิดมีการเกิดของโรคเป็นประจ าซ้ า ๆ ทุกปี  โดยกลุ่มโรคทางเดิน

หายใจถือว่าเป็นโรคท่ีมีการระบาดหนักในทุก ๆ ปี ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ 

หรือปอดบวม ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศ ติดต่อกันง่ายโดยการไอ-จาม หากป่วยเป็นปอดบวม 

อาจเสียชีวิตได้ อาการคือ มีไข้สูง หายใจเร็วหรือเหนื่อยหอบ และโรคท่ีมีอัตราผู้ป่วย และอัตราการเสียชีวิตสูงท่ีใน

กลุ่มโรคนีค้ือ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยการตดิเชื้อท่ีพบในมนุษย ์คือ สายพันธ์ุ A, B และ C โดยไวรัสชนิด A มีความรุนแรง

และอันตรายมากท่ีสุด สามารถติดต่อจากสัตว์ซึ่งเป็นพาหะมาสู่คน และจากคนท่ีติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ ทางการ 

ไอจาม และอากาศหายใจท่ีมีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดไปท่ัวโลกได้ใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว ไวรัสชนดิ B มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลท่ีมีสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการติดเชื้ออย่างฤดูหนาว

และฤดูฝน เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Flu) อาจแพร่ระบาดได้ในระดับภูมิภาค และไวรัสชนิด C เป็น 

การตดิเชื้อทางระบบหายใจท่ีไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไมแ่สดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

จากข้อมูลในปี 2559 พบผู้ท่ีป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 167,220 ราย เสียชีวิต 44 ราย กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด  

เรียงตามล าดับ คือ 25-34 ปี (11.88 %) 15-24 ปี (10.45 %) 35-44 ปี (10.22 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 

อื่น ๆ ร้อยละ 1.9 พม่า ร้อยละ 0.5 กัมพูชา ร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน ร้อยละ 0.1 ลาว ร้อยละ 0.1 อาชีพ 

ส่วนใหญ่ ไมท่ราบอาชพี/ในปกครอง ร้อยละ 40.3 นักเรียน ร้อยละ 29.5 รับจ้าง ร้อยละ 15.2 [2]  

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคเหนอื ท่ีประสบปัญหาการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยจังหวัดพะเยา 

มีประชากรท้ังสิ้น 484,454 คน เป็นชาย 236,671 คน หญิง 247,783 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 76.47 

คนต่อตารางกิโลเมตร [3] จังหวัดพะเยาเป็นเพียงจังหวัดขนาดเล็ก แต่กลับประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการป่วยอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ  

อีก 4 จังหวัด ท่ีมีจ านวนประชากรท่ีสูงกวา่เป็น 2-3 เท่า แตก่ลับมีอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูงถึง 610.49 ต่อแสน

ประชากร และในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพะเยาเผยข้อมูลอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จาก

ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 

175 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.85 ต่อแสนประชากร และเมื่อเทียบกับปี 2556 พบว่ามีผู้ป่วยถึง 1.8 เท่า ซึ่งพบผู้ป่วย

เกือบทุกอ าเภอ ยกเว้น อ าเภอปง ประกอบด้วย อ าเภอเมือง สูงสุด 87 ราย รองลงมาคือ อ าเภอดอกค าใต้ 30 ราย 

อ าเภอเชียงค า 14 ราย อ าเภอจุน 13 ราย อ าเภอภูซาง 12 ราย อ าเภอแม่ใจ 9 ราย อ าเภอภูกามยาว 7 ราย และ 

อ าเภอเชียงม่วน 3 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีพบนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ H1N1 ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล [4]  

ซึ่งเป็นโรคท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าซ้ า ๆ ทุกป ี 
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression analysis) เป็นระบบสมการคณิตศาสตร์ท่ีสามารถ

แปรผลทางสถิติท่ีใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent 

Variable) ซึ่งมีการน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลาย เช่น ในงานวิจัยระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนเว็บ 

แอพพลิเคชันโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์บิวด์ จ ากัด [5] ได้พัฒนา

ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยเตรียมข้อมูล

สรุปในอดีตแต่ละเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 จากนั้นใช้ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน

พฤษภาคม ป ี2554 จ านวนท้ังสิน้ 5 เดือนเป็นชุดทดสอบ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบพบว่าให้ค่า

ความ คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เท่ากับ 2.0342 ตัวอย่างงานวิจัยท่ี 2 งานวิจัยการประยุกต์ใช้สมการ

ถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ์สินค้าคงคลังบนระบบเว็บแอพพลิเคชั่น [6] ได้น าข้อมูลยอดขายรถจักรยานยนต์ของ

บริษัท VTN Enterprise จังหวัดนครราชสมีา ระหวา่งชว่งเวลาเดอืนมกราคมเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นขอ้มูลทดลอง

ในการสร้างตัวแบบ พยากรณ์ สินค้าคงคลังและทดลองใช้เว็บแอพพลิเคชั่น ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบพยากรณ์มีค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ r= 0.448, r2=0.201 adjusted r2= 0.175 และ S.E.est = 0.820 ผลการทดลอง

ดังกล่าวพบวา่ ตัวแบบการพยากรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้ป็นตัวแบบในการท านายยอดขาย  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression analysis) ในพื้นท่ีจังหวัด

พะเยา โดยใช้จะมีเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวแปรหลัก โดยใช้ตัวแปรหลัก 2 ประเภทดังนี้ อุณหภูมิ และความชื้น

สัมพัทธ์มาช่วยในการตัดสินใจ เหตุผลในการเลือกตัวแปรในการศึกษา 2 ตัวแปรนี้ ได้แก่ 1) ความพร้อมของข้อมูล

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ท่ีเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่กับผู้ป่วยโดยตรง 2) ผู้วิจัยได้

ท าการศกึษาหาข้อมูลปัจจัยการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้พบการอภิปรายในงานวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัส

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (2005-2009) พบว่ามสีายพันธ์ุ H1N1 ท่ีทนต่อยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ในปี พ. ศ. 2552 

ในอินเดียตะวันออกไว้วา่ [7] ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นเร่ืองปกติส าหรับประเทศ             

ท่ีอยูใ่นละตจิูดเขตร้อน ดังนัน้เพื่อลดการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นประจ าทุกปีควรเร่ิมแคมเปญฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลก่อนชว่งปลายฤดูร้อนก่อนฤดูไข้หวัดใหญ่ งานวจิัยการแพร่กระจายและการควบคุมโรคไข้หวัด

ใหญ่ในสองกลุ่มคือแบบจ าลองไว้ว่า [8] การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ท่ีมีสามสายพันธ์ุคือ สายพันธ์ุ A B และ C         

ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและเพื่อภูมิคุ้มกัน                

และอากาศท่ีแหง้และเย็นจะชว่ยให้ไวรัสมชีวีติอยูน่อกรา่งกายนานกว่าท่ีอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการท านาย

การวางแผนแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขได้เป็นอยา่งดี [9]  

การเตรยีมข้อมูลและวิธีการศกึษา  

การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่ทั้งจังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนของการเตรียมขอ้มูลก่อนศึกษาได้แสดงกระบวนการในภาพท่ี 1 จะใชข้้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

ทุกอ าเภอของจังหวัดพะเยาในป ีพ.ศ. 2555 โดยในชุดข้อมูลผู้ป่วยท่ีประกอบด้วย 2 คอลัมน์ คือ ข้อมูลอุณหภูมิ และ

ข้อมูลความชืน้สัมพัทธ์ โดยจะเป็นขอ้มูลย้อนหลังจากวันท่ีแพทย์ประเมินพบผู้ป่วย 3 วัน โดยในการเตรียมข้อมูลจะมี

การเพิ่มคอลัมน์เพื่อหาข้อมูลจ านวนข้อมูลผู้ป่วยท่ีเกิดซ้ ากันด้วย เพื่อให้ทราบถึงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์เดียวกัน 

และจ านวนผู้ป่วยเกิดขึ้น ดังตัวอยา่งในภาพท่ี 2 เป็นการน าข้อมูลเฉพาะคอลัมนอ์ุณหภูมิมาท าการเพิ่มคอลัมน์จ านวน
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ผู้ป่วยท่ีอุณหภูมิเดียวกัน โดยค่าอุณหภูมิจะเป็นตัวแปรต้น และจ านวนรวมของผู้ป่วยนี้จะถูกใช้เป็นตัวแปรตามของ

แบบจ าลองสมการท่ีสร้างขึ้น เพื่อใช้ท านายจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ในกรณีความชื้นสัมพัทธ์ก็เตรียมข้อมูลใน

ลักษณะเดียวกัน ตัวอยา่งดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocess) ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ ่

ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการเตรียมขอ้มูลและวธีิการศึกษา 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาป ีพ.ศ. 2555  
 

และข้อมูลผลรวมของข้อมูลอุณหภมูท่ีิผ่านขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocess) 

จากภาพท่ี 2 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยข้อมูลล าดับ (ID) และอุณหภูมิ (TEMP) ของวันท่ีแพทย์พบว่าเป็น

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งยังไม่ผ่านการนับจ านวนผู้ป่วยในแต่ละวันท่ีมีอุณหภูมิเดียวกัน โดยหลังการนับจ านวนผู้ป่วย

แล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูลผลรวมของชุดข้อมูลอุณหภูมิ (Total Temp) ซึ่งถูกก าหนดให้เป็น Label 

ซึ่งใชใ้นการหาค าตอบของการพยากรณ์ 
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การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่รายอ าเภอ จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาในกรณีการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบรายอ าเภอนั้น ได้น าชุด

ข้อมูลท่ีเตรียมไว้แลว้ของท้ังจังหวัดดังได้กลา่วไปแลว้ข้างต้น มาท าการแยกขอ้มูลเป็น 9 อ าเภอ แบ่งเป็นจ านวนผู้ป่วย

อ าเภอเมือง 96 ราย อ าเภอจุน 19 ราย อ าเภอเชียงค า 38 ราย อ าเภอเชียงม่วน 4 ราย อ าเภอดอกค าใต้ 43 ราย 

อ าเภอปง 12 ราย อ าเภอแม่ใจ 12 ราย อ าเภอภูซาง 23 ราย และอ าเภอภูกามยาว 16 ราย ซึ่งแต่ละชุดข้อมูลจะ

ประกอบไปด้วย ชุดข้อมูลอุณหภูมิและชุดข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ รวมท้ังสิ้น 18 ชุดข้อมูล โดยเป็นชุดข้อมูลอุณหภูม ิ

จ านวน 9 อ าเภอและชุดข้อมูลความชืน้สัมพัทธ์จ านวน 9 อ าเภอ เพื่อความชัดเจนจึงแสดงกระบวนการแยกข้อมูลราย

อ าเภอดังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocess) 

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญใ่ห้อยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการเตรียมขอ้มูลและวธีิการศึกษา 
 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2555  

และข้อมูลผลรวมของข้อมูลความชืน้สัมพัทธ์ท่ีเกิดซ้ ากัน ท่ีผ่านขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocess) 
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จากภาพท่ี 4 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยขอ้มูลล าดับ (ID) และความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ของวันท่ีแพทย์

พบวา่เป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ท่ียังไมผ่่านการนับจ านวนผู้ป่วยในแตล่ะวันท่ีมีขอ้มูลความชืน้สัมพัทธ์เดียวกัน โดยหลัง

การนับจ านวนผู้ป่วยแล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูลผลรวมของชุดข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity)   

ซึ่งถูกก าหนดให้เป็น Label ซึ่งจะใชใ้นการหาค าตอบของการพยากรณ์ 
 

การเตรียมข้อมูลก่อนศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression analysis) เพื่อฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่ จังหวัดพะเยาและแยกข้อมูลรายอ าเภอ 

ขั้นตอนของการเตรียมขอ้มูลก่อนศึกษา ได้ใชข้้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาซึ่งจะแบ่ง

ข้อมูลเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) ชุดข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 2) ข้อมูลของผู้ป่วย 

โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555 แยกชุดข้อมูลเป็นรายอ าเภอ แบ่งเป็นจ านวนผู้ป่วยอ าเภอเมือง  

96 ราย อ าเภอจุน 19 ราย อ าเภอเชียงค า 38 ราย อ าเภอเชียงม่วน 4 ราย อ าเภอดอกค าใต้ 43 ราย อ าเภอปง  

12 ราย อ าเภอแมใ่จ 12 ราย อ าเภอภูซาง 23 ราย และอ าเภอภูกามยาว 16 ราย ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูล

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และ 2 ข้อมูลประกอบ คือ ข้อมูลอุณหภูมิ และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งในการเตรียมข้อมูลแต่

ละคร้ังจะต้องหาข้อมูลผลรวมของข้อมูลท่ีเกิดซ้ ากัน โดยเป็นผลรวมของข้อมูลอุณหภูมิ จ านวน 9 อ าเภอหรือชุด

ข้อมูลและความชื้นสัมพัทธ์จ านวน 9 อ าเภอ และแยกชุดข้อมูลเป็นรายอ าเภอของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2555  

โดยจะได้จ านวนผู้ป่วยในรูปแบบข้อมูลเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล (Data Preprocess)  

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญใ่ห้อยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการเตรียมขอ้มูลและวธีิการศึกษา 
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ภาพที่ 6 ตัวอยา่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ี อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยาปี 2555 ข้อมลูความชืน้สัมพัทธ์  

ข้อมูลอุณหภูมิรายวัน และผลรวมของข้อมูลอุณหภูมิท่ีผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess) 
 

จากภาพท่ี 6 ตารางด้านซ้ายประกอบด้วยข้อมูลล าดับ (ID) ความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) และอุณหภูมิ 

(TEMP) ของวันท่ีแพทยพ์บว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ชุดข้อมูลนี้จะนับจ านวนผู้ป่วยจากข้อมูลแต่ละวันท่ีมีอุณหภูมิ

เดียวกัน โดยหลังการนับจ านวนผู้ป่วยแล้วจะได้ตารางทางด้านขวา ซึ่งจะเพิ่มข้อมูลผลรวมของชุดข้อมูลอุณหภูม ิ

(Total Temp) ซึ่งถูกก าหนดให้เป็น Label ซึ่งจะใชใ้นการหาค าตอบของการพยากรณ ์
 

วิธีการศกึษา/วเิคราะห์ข้อมูล 

การสร้างและทดสอบแบบจ าลองโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งจังหวัดพะเยา 

การหาค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) โดยใช้

โปรแกรม Rapid Miner Studio โดยมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลท่ีหลากหลายและมีจ านวนมาก  

ด้วยวิธีการการสกัดและเหมืองข้อมูล ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในวันท่ีแรกของระยะฟักตัวเชื้อโรค

ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มกีารฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบข้อมูล

การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้นอย่างงา่ย (Simple linear Regression analysis) และได้ใชว้ธีิการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (10-fold Cross-Validation) ซึ่งใช้หลักการแบ่งข้อมูลทดสอบ 90 % และใช้ข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 10 % ในการทดสอบ โดยท่ีข้อมูลถูกทดสอบจะเลือกมาไม่ซ้ ากันท้ัง 10 รอบ โดยท่ีวัด

ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นจากชุดข้อมูลท้ัง 2 ชุดท่ีได้เตรียมไว้ โดยวัดประสิทธิภาพจากค่าสัมประสิทธ์ิ 

(R-Squared) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ 

ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) โดยค่าสัมประสิทธ์ิบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ของแบบจ าลองซึ่งสามารถบอกได้วา่ยิ่งค่ามากแสดงว่าแบบจ าลองจะมคีวามแม่นย าสูง ต่อมาค่า Root Mean Square 

Error เป็นค่าแสดงการคลาดเคลื่อนในการท านายซึ่งค่ายิ่งสูงแสดงถึงผลการท านายท่ีไม่แม่นย า ซึ่งได้ผลการทดลอง

ตามตารางที่ 1 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการเรียนรู้และการทดสอบ แบบจ าลองการถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย  

(Simple linear Regression analysis)  

 

 

 
 

ภาพที ่8 ตัวอยา่งผลการหาคา่การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis)  

ด้วยปัจจัยท านายจากอุณหภูมแิละจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามขอ้มูลอุณหภูม ิ 

ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio 
 

ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient), 

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) ท่ีได้ข้อมูลท่ีใช้ฝึกฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบข้อมูล 
 

ล าดับท่ี ข้อมูลท่ีใชฝ้ึกฝนและทดสอบ  

(Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบข้อมูล 

R-Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square (RMS) 

1. อุณหภูม ิ 0.847 8.684 0.225 10.191 

2. ความชื้นสัมพัทธ์ 0.151 3.715 0.567 34.232 
 

ผลการวเิคราะห์สถิติการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ท้ังจังหวัดพะเยา

พบว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของพฤติกรรมการท านายของปัจจัยท่ีจะเกิดโรคไข้หวัด

ใหญ่ คือ อุณหภูมิได้ค่า R-Squared 0.847 และค่าสัมประสิทธ์ิ 8.684 โดยพบว่าปัจจัยท่ีผลต่อการเกิดโรคไข้หวัด

ใหญ่ต่อพื้นท่ี คือ อุณหภูมิได้ค่า R-Squared 0.847 และค่าสัมประสิทธ์ิ 8.684 และความชื้นสัมพัทธ์ได้ค่า R-Squared 

0.151 และค่าสัมประสิทธ์ิ 3.715 
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การสร้างและทดสอบแบบจ าลองโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอ าเภอ จังหวัดพะเยา 

การหาค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression analysis) โดยใช้

โปรแกรม Rapid Miner Studio ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในวันท่ีแรกของระยะฟักตัวเชื้อโรคไข้หวัด

ใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มีการฝึกฝนและทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบข้อมูล 

การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) และได้ใชว้ธีิการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (10-fold Cross-Validation) โดยท่ีวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองท้ัง 9 อ าเภอ  

อ าเภอละ 2 แบบจ าลองท่ีสร้างขึน้จากชุดข้อมูล 2 รูปแบบ ซึ่งได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 2 
 

 

 
 
 

ภาพที ่9 ตัวอยา่งผลการหาค่าการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis)  

ด้วยปัจจัยท านายจากข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามข้อมูลความชืน้สัมพัทธ์  

โดยแบ่งขอ้มูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอ าเภอ จังหวัดพะเยา ดว้ยโปรแกรม Rapid Miner Studio 
 

ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) ท่ีได้ข้อมูลท่ีใช้ฝึกฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบ 
 

ล าดับที ่ ข้อมูลอุณหภูมทิีใ่ช้ฝกึฝนและทดสอบ  

(Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบขอ้มูล 

R Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square (RMS) 

1. อ าเภอเมอืง 0.655 3.559 0.270 6.603 

2. อ าเภอจุน 0.313 0.233 0.116 1.268 

3. อ าเภอเชยีงค า 0.888 0.937 0.077 1.434 

4. อ าเภอเชยีงม่วน - - - - 

5. อ าเภอดอกค าใต ้ 0.120 0.804 0.335 4767.553 

6. อ าเภอปง 0 -0.006 0.056 0.527 

7. อ าเภอแมใ่จ 0.819 0.322 0.036 0.455 

8. อ าเภอภูซาง 0.529 2.138 0.282 3.080 

9. อ าเภอภูกามยาว 0.056 0.395 0.087 1.364 
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ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) ท่ีได้ข้อมูลท่ีใช้ฝึกฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบ (ตอ่) 
 

ล าดับ

ที ่

ข้อมูลความช้ืนสัมพทัธ์ทีใ่ช้ฝกึฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบขอ้มูล 

R Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square (RMS) 

1. อ าเภอเมอืง 0.189 2.083 0.418 13.818 

2. อ าเภอจุน 0.291 -0.295 0.223 1.355 

3. อ าเภอเชยีงค า 0.353 0.516 0.196 4.544 

4. อ าเภอเชยีงม่วน - - - - 

5. อ าเภอดอกค าใต ้ 0.164 0.848 0.432 4230.634 

6. อ าเภอปง 0.400 0.090 0.043 0.894 

7. อ าเภอแมใ่จ 0.355 0.283 0.115 2.309 

8. อ าเภอภูซาง 0.200 0.046 0.181 3.389 

9. อ าเภอภูกามยาว 0 0.129 0.079 2.091 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แยกข้อมูลเป็นราย

อ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ เนื่องจากจ านวนข้อมูลผู้ป่วยอ าเภอเชียงม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ โดยได้ท าการแยก

ข้อมูลเป็น 2 กลุ่มตามตัวแปรอสิระทัง้ 2 ตัว พบวา่ตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัวร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของพฤติกรรม

การท านายของปัจจัยท่ีจะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด คือ อุณหภูมิของอ าเภอเชียงค าได้ค่า R-Squared 0.888  

ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.937 และข้อมูลอุณหภูมิของอ าเภอเชียงค าได้ค่า R-Squared 0.819 ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.322 

ตามล าดับ 
 

การสร้างและทดสอบแบบจ าลองโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาและแยกข้อมูลเพื่อทดสอบ

รายอ าเภอ 

การหาค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis)  

ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio ซึ่งใช้ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น

สัมพัทธ์ ในวันท่ีแรกของระยะฟักตัวเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มีการฝึกฝนและทดสอบ (Training and 

Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression 

analysis) และได้ใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (10-fold Cross-Validation) ซึ่งใช้

หลักการแบ่งข้อมูลทดสอบ 90 % และใช้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 10 % ในการทดสอบ โดยท่ีวัด

ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท้ัง 20 แบบจ าลอง แบง่เป็นแบบจ าลองของจังหวัดพะเยา 2 แบบท่ีสร้างจากชุดข้อมูลท้ัง 

2 ชุดท่ีเตรียมไว้ รวมถึงแบบจ าลองรายอ าเภอท้ัง 9 อ าเภอ อ าเภอละสองแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นจากชุดข้อมูล 2 ชุด  

ซึ่งได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 3 และ 4 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10 ตัวอยา่งผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis)  

ด้วยขอบเขตขอ้มูลผู้ปว่ยโรคไขห้วัดใหญ่และจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกตามขอ้มูลอณุหภูมิ  

ด้วยโปรแกรม Rapid Miner Studio 
 

ตารางที่ 3 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient), 

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) ท่ีได้ข้อมูลท่ีใช้ฝึกฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบ 
 

ล าดับที ่ ข้อมูลทีใ่ช้ฝกึฝนและทดสอบ  

(Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบ

ข้อมูล 

R Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square (RMS) 

1. อุณหภูม ิ 0.818 8.548 0.265 11.303 

2. ความชื้นสัมพัทธ์ 0.150 3.896 0.559 34.399 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis) ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วย

โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยาโดยใชข้้อมูลทดสอบรวมกัน จ านวน 8 อ าเภอ เนื่องจากจ านวนข้อมูลผู้ป่วยอ าเภอเชียง

ม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ จากการทดสอบข้อมูลจึงพบว่าตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิ

ของพฤติกรรมการท านายของปัจจัยท่ีจะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด คือ อุณหภูมิได้ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ 

(R Squared) 0.818 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 8.548 และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ได ้

ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared) 0.150 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 3.896 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสนิใจ (R Squared), ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนัน้ ๆ (Coefficient), 

คา่คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และ ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square) ทีไ่ด้ขอ้มูลท่ีใชฝ้ึกฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing) ด้วยแบบจ าลองการทดสอบ 

 

ล าดับที ่ ข้อมูลความช้ืนสัมพทัธ์ทีใ่ช้ฝกึฝนและ

ทดสอบ (Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบขอ้มูล 

R Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square 

(RMS) 

1. อ าเภอเมอืง 0.248 2.505 0.476 13.180 

2. อ าเภอจุน 0.356 -0.301 0.218 1.399 

3. อ าเภอเชยีงค า 0.376 0.584 0.206 4.539 

4. อ าเภอเชยีงม่วน - - - - 

5. อ าเภอดอกค าใต ้ 0.108 0.235 0.490 7.434 

6. อ าเภอปง 0.600 0.069 0.049 0.745 

7. อ าเภอแมใ่จ 0.389 0.277 0.112 2.241 

8. อ าเภอภูซาง 0.142 -0.038 0.153 2.611 

9. อ าเภอภูกามยาว 0.002 0.130 0.066 2.180 
 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบพหุ ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยขอบเขตข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่รายอ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอเนื่องจากจ านวนข้อมูลผู้ป่วยอ าเภอเชียงม่วนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ จึงพบว่า 

ตัวแปรอสิระทัง้ 2 ตัว ร่วมกันอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของพฤตกิรรมการท านายของปัจจัยท่ีจะเกดิโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด  

คือ อุณหภูมิอ าเภอแม่ใจได้ค่า R-Squared 0.908 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) 0.329 ซึ่งให้ 

ผลดีท่ีสุดของการแบ่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายอ าเภอด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple 

linear Regression analysis) 
 

ล าดับที ่ ข้อมูลอุณหภูมทิีใ่ช้ฝกึฝนและทดสอบ  

(Training and Testing)  

ด้วยแบบจ าลองการทดสอบขอ้มูล 

R Squared Coefficient Standard 

Error 

Root Mean 

Square 

(RMS) 

1. อ าเภอเมอืง 0.671 3.667 0.306 6.527 

2. อ าเภอจุน 0.151 0.176 0.107 1.405 

3. อ าเภอเชยีงค า 0.867 0.926 0.093 1.720 

4. อ าเภอเชยีงม่วน - - - - 

5. อ าเภอดอกค าใต ้ 0.264 1.482 0.401 3.749 

6. อ าเภอปง 0 0.029 0.061 0.517 

7. อ าเภอแมใ่จ 0.908 0.329 0.026 0.356 

8. อ าเภอภูซาง 0.549 1.932 0.253 3.148 

9. อ าเภอภูกามยาว 0.182 0.415 0.094 0.927 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศกึษาเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเลอืกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท านายผลท่ีจะ

เกิดโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลผู้ป่วยจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555 โดยใชข้้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระยะฟักตัว 

ด้วยการแบ่งแยกข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รวมท้ังจังหวัดพะเยาและข้อมูลแยกรายอ าเภอ ด้วย

วิธีการเตรียมข้อมูล (Data Preprocess) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression 

analysis) และการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression analysis) เมื่อข้อมูลผ่านการฝึกฝน (Training) แล้วได้

ท าการทดสอบ (Testing) ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 10-Fold Cross-Validation เพื่อเลือกวิธีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมและใชข้้อมูลท่ีให้รูปแบบพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัด

พะเยา ซึ่งพบว่าการใช้ข้อมูลอุณหภูมิและการใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear 

Regression analysis) มีข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีเป็นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous) สามารถสรุปได้ว่าในการสร้าง

แบบจ าลองเพื่อท านายจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยาโดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 นั้น การใช้ข้ อมูล

อุณหภูมิเป็นตัวแปรต้น ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยท่ีอุณหภูมิเดียวกันเป็นตัวแปรตาม อีกทั้งใช้ข้อมูลท้ังจังหวัดโดยไม่การแยก

รายอ าเภอ และเทคนคิตอ้งเป็นการถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression analysis) จะให้แบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด 

เนื่องจากสามารถท านายผลการเกิดด้วยการวิเคราะห์จากแบบจ าลอง ให้ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared) 

อยู่ท่ี 0.847 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ (Coefficient) อยู่ท่ี 8.684 การฝึกฝน (Training) และการทดสอบ 

(Testing) ด้วยขอบเขตข้อมูลอื่น ๆ จังหวัดพะเยาก็มีผลค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ (R Squared) และค่าสัมประสิทธ์ิ

ท่ีมีผลตอ่ตัวแปรนัน้ ๆ (Coefficient) ในระดับท่ีต่ าลงมา  

โดยในงานวจิัยแบบจ าลองท่ีได้เป็นไปตามสมการ ท่ี 1 

                        Y = 8.68 4 + -140.09 (X)                                                (1) 

สมการที่ 1 สมการแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของการท านายจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยา เมื่อ   

X เป็น อุณหภูมมิหีนว่ยเป็นองศาเซลเซียส และ Y เป็นจ านวนผู้ป่วย 
  

ข้อเสนอแนะ 
 งานวจิัยนี้เป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยอื่น ๆ ท่ีสนใจศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยหรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การศึกษาข้อมูล โดยสามารถท างานวิจัยอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติอื่นๆ 

นอกเหนือจากวิธีการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้ เพื่อให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ของการผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น  

น าแบบจ าลองท่ีได้จากงานวิจัยไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท านายจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ี หรือใช้

แนวทางในการสร้างแบบจ าลอง การแบ่งขอ้มูลเป็นหลายระดับ หรือการหาค่าตัวแปรตาม มาศึกษากับปัจจัยการเกิด

โรคไข้หวัดใหญ่อื่น ๆ ซึ่งท าอาจให้ใชป้ระโยชนใ์นการสร้างแบบจ าลองจากการถดถอยเชงิเส้นได้เหมาะสมมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย  

และขอขอบคุณ ผศ.ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ สาขาวิชา

วศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้ค าปรึกษา

แนะน าจนงานวจิัยส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
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การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ให้บริการฟรี 

Free geo-information presentations through the website 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเพื่อจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงคุณภาพของแหล่งน้ าของลุ่มน้ าอิง มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าแผนท่ีในการน าเสนอเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและท่ีมาจากการใช้น้ าในกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ใช้งานง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบแผนท่ี

ออนไลน์ Google My maps ท่ีใช้งานผ่านเว็บไซต์ให้บริการฟรี และน าไปแสดงบนเว็บไซด์ผ่านทาง Google Sites โดย

หน้าเว็บไซต์ต้นแบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนหน้าเว็บไซต์เร่ิมต้น ส่วนของแถบเมนู และส่วนของการแสดง

แผนที่แบบไฟลภ์าพ ในส่วนของฐานขอ้มูลในเว็บไซด์ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ าอิง เช่น เส้นทางคมนาคม, 

เส้นทางน้ า ข้อมูลท่ีสร้างขึน้จากส ารวจคุณภาพน้ า ได้แก่ จุดส ารวจคุณภาพน้ า ในสว่นของการตรวจวัดคุณภาพน้ าลุ่ม

น้ าอิง โดยท าการตรวจวัดท้ังหมด 40 จุดตลอดลุม่น้ าอิง ตรวจวัดคุณภาพน้ าลุม่น้ าอิงตอนล่าง ปี พ.ศ.2559 ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่ าสุด 7.8 สูงสุด 8.9 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ าสุด 5.2 สูงสุด 6.6 

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ าลุม่น้ าอิงตอนบนและตอนกลาง ปี พ.ศ.2560 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่ าสุด 7.6 

สูงสุด 8.6 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ าสุด 6.5 สูงสุด 8.5 โดยข้อมูลน าเสนอในรูปแบบแผนท่ี

ออนไลน์และแบบออฟไลน์ สามารถดาวโหลดชั้นข้อมูลหรือแผนท่ีไปใช้งาน เพื่อสะดวกต่อผู้น าไปใช้งานท่ีมีความ

ตอ้งการแตกตา่งกัน สามารถน าไปใชง้านได้อย่างสะดวก รวดเร็วและนา่เช่ือได้ 

ค าส าคัญ: ภูมิสารสนเทศ คุณภาพน้ า เว็บไซต์ให้บริการฟรี  
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Abstract  

 The study of geo-informatics and qualitative data of water resources of the Ing basin. The objectives is 

generated maps for communication, understand, and recognize the problems and uses of water in various 

activities. It is fast, easy to use and free of charge. Geographic information is provided through Google My Maps, 

which is free of charge. By using Google Sites interface, the page consists of three main sections: the default 

page section. Menu bar and the image file map. The database on the website consists of Ing basin database, 

such as transportation routes, stream line, water quality surveys data, water quality surveys The basin water 

quality measurement. All 40 measurements were performed throughout the basin. Measurement of basin water 

quality in the lower part of Ing subbasin in 2016, the pH value is lowest 7.8, maximum 8.9, and dissolved 

oxygen (DO) is the minimum value 5.2 maximum 6.6. The upper and middle subbasin water quality in 2017 

was 7.6, 8.6, and DO with a minimum of 6.5 and a maximum of 8.5. Dispaly maps online and offline mode can 

be download soft copy ( GIS layers) or had copy (map files) to use. To facilitate the use of different 

requirements. Can be used easily. Fast and reliable. 

Keywords: Geo-informatics, water quality, website services are free 
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บทน า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเข้ามามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจากความสามารถ 

ความสามารถในการอ่านและบันทึกข้อมูลจ านวนมาก การแสดงผลท่ีมีความเร็วได้ในเวลาอันสั้น เป็นต้น ดังนั้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ย่อมเป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อ

องค์กรและการน าข้อมูลพื้นฐานมาใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคม เพื่อเป็นการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจจึงได้มีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยให้การ

ติดต่อสื่อสาร ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเว็บไซต์เข้ามา

เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งขึน้ และท าการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน [1] 

จากปัญหาในการบุกรุกพื้นท่ีต้นน้ าเป็นจ านวนมากเพื่อด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพื่อการอยู่อาศัย 

ท าให้มีการจัดแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 25 ลุ่มน้ าหลัก เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักครอบคลุม

พื้นท่ีกว้างจึงท าให้มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก (Stakeholder) ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ [2] ลุ่มน้ าอิงเป็นลุ่มน้ าสาขา

ของลุม่น้ าโขงเป็นสว่นหนึ่งของลุ่มน้ าหลักของประเทศ ต้นก าเนิดของลุ่มน้ าอิงมาจากเทือกเขาผีปันน้ าบริเวณท่ีติดกับ

จังหวัดล าปาง ตน้น้ าวัง แบ่งจังหวัดล าปางและพะเยา ทางทิศตะวันตกของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านกว๊าน

พะเยาทางทศิตะวันออกเฉียงใตก้่อนไหลย้อนขึ้นเหนือสู่อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาเข้าเขตพื้นท่ีจังหวัด

เขียงราย ท่ีอ าเภอเทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ก่อนลงสู่แม่น้ าโขงท่ีสบอิง บ้านปากอิงใต้ อ าเภอเชียงของ แม่น้ าอิงมี

ความยาวท้ังสิ้น 240 กิโลเมตร[3] ลุ่มน้ าอิงจะแบ่งออกเป็น ลุ่มน้ าอิงตอนบนตอนกลาง และตอนล่าง มีพื้นท่ีท้ังหมด 

2,983,336 ไร่ (ค านวณจากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์)  

จากบริบทของลุ่มน้ าอิงท่ีมีลักษณะเป็นทางน้ ายาวพาดผ่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อ

ความส าคัญด้านความหลากหลายของระบบนเิวศท้ังทางบกและทางน้ า โดยเฉพาะทางน้ าเป็นแหลง่อุปโภคบริโภคของ

คนในพื้นท่ี สร้างรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ี   ในขณะเดียวกันก็มีปัญหา

จากการใชท้รัพยากรน้ า รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้

ในการพัฒนาและฟื้นฟู ท่ีส่งผลกระทบต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาวต่อทรัพยากรในพื้นท่ี ท้ังปัญหาในมิติของน้ า

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นการน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมและส ารวจมาน าเสนอให้

เกิดการรับรู้รู้ร่วมกันท่ีมีความถูกต้อง ง่ายและสะดวก (Clear and easy to understand) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีอยู่ 

และใช้งานง่าย เข้าถึงได้สะดวกทุกพื้นท่ีและทุกเวลา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารและ

จัดการพื้นท่ีได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและทันสถานการณ์  ทราบถึงแหลง่ท่ีมาและหาความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์ท่ียั่งยืนและ 

มปีระสิทธิภาพตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วธีิการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เคร่ืองมอืและข้อมูลท่ีใชใ้นงานวิจัย ขั้นตอนในการด าเนนิงาน 

 1. อุปกรณแ์ละเครื่องมือและข้อมูลท่ีใชใ้นงานวิจัย 

   1.1 ซอฟแวร์ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อการน าเข้าข้อมูลพิกัด จัดเก็บข้อมูล แสดงข้อมูล ด าเนินการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และสร้างแผนท่ีเพื่อด าเนินการส ารวจและแสดงผลลัพธ์  

 1.2 Google My maps เป็นเว็บให้บริการแผนท่ีออนไลนแ์บบไมม่คี่าใชจ้่าย เร่ิมด าเนนิงานในปี ค.ศ. 2007  
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1.3 Google Sites เป็นโปรแกรมของบริษัทกูเกิ้ลท่ีให้บริการสร้างเว็บไซด์ฟรี โดยมีการออกแบบ

หน้าเว็บไซต์ และแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านเบาว์เซอร์ (Brower)  

1.4 แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic map) จากกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018  

เพื่อสร้างช้ันข้อมูลพืน้ฐานบริเวณลุม่น้ าอิง 

2. ขั้นตอนในการด าเนนิงาน 

2.1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นกระบวนการเพื่อก าหนดต าแหน่งพื้นท่ีเพื่ออ้างอิงเชิงภูมิศาสตร์ใน 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ก าหนดระบบเส้นโครงแผนท่ี (Map Projection) เป็นระบบ World Geodetic System : WGS 1984 

 ท่ีเป็นระบบท่ีถูกน ามาใช้ตามระบบพิกัดแผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Mamap) มาตราส่วน 1: 50,000 ของ 

กรมแผนท่ีทหาร ซึ่งใช้ระบบพิกัดแผนท่ีใหม่ ตามชุดแผนท่ีหลักของประเทศไทย ชุด L7018 ท่ีก าหนดหมุดหลักฐาน

แนวราบตามระบบ World Geodetic System 1984 

2.2 สร้างชั้นข้อมูล ในส่วนของชั้นข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แหล่งท่ีมา คือส่วนแรก จากแผนท่ีโดยการวาด

บนหน้าจอ (Head up digitize) จากชั้นข้อมูลแผนท่ีท่ีได้จากการสแกน ในชั้นข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ เส้นชั้นความสูง 

(Contour line), ทางน้ า (Stream line), ถนน (Road), ท่ีตั้งหมู่บ้าน (Village) และเขตการปกครองระดับ อ าเภอและ

จังหวัด  (Political boundary) เป็นต้น และส่วนท่ีสอง ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจคุณภาพน้ าบางประการ  

2.3 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ Google My Maps จากการรวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ าอิง โดยท า 

การบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล KMLน าไปใส่ไว้ในกูเกิ้ลไดร์ (Google Drive) เพื่อน าชั้นข้อมูลท้ังหมดสู่ Google 

My Maps เพื่อท าการสร้างแผนท่ีออนไลน์ ไวใ้ชร่้วมกับ Google Sites  

2.4 การออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ผ่านทาง Google Sites การออกแบบหน้าเว็บจะเป็นรูปแบบของ 

Google Sites อยู่แล้ว สามารถเลือกธีมของเว็บ ก าหนดประเภทส่วนหัวของเว็บไซต์ สามารถแทรกข้อความ รูปภาพ 

และสามารถฝังแผนท่ีลงไปได้ ในส่วนของดา้นแถบเมนูสามารถจัดให้อยูใ่นรูปแบบของ Drop Down เพื่อความสวยงาม 
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ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ปรับเปลี่ยนสีช้ันข้อมูล 

เปลี่ยนลักษณะ icons 

ช่ือช้ันข้อมูล 

 

โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ าอิง 

เส้นช้ันความสูง, ทางน้ า, ถนน, ที่ตั้ง

ของหมู่บ้าน, ขอบเขตการปกครอง 

 

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

การใ ช้ประโยชน์ที่ ดิน ,  การใ ช้พื้นที่ ป่ า ไม้ , 

ลักษณะชุดดนิ, ช้ันหินทางธรณี,  

 

ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากส ารวจ 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า, ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH), ค่าออกซิเจนละลายน้ า, ค่าฟอสเฟส (PO4
3
), 

ค่าความโปร่งแสง (Transparency) 

การรวบรวมฐานข้อมูล 

น าออกเป็นไฟล์นามสกุล KML 

แผนท่ีออนไลน์ 

แชร์ลิงค์ Google My Maps 

เพื่อฝากไว้ใน Google Drive 

การจัดการออกแบบข้อมูล

บน Google My Maps 

การออกแบบหน้าเว็บบน 

Google Site 

เวบ็ให้บริการฐานขอ้มูลลุ่มน ้าอิง 

- ออกแบบหนา้หลัก 

ช่ือเรื่อง, แผนที่ช้ันขอ้มูล 

-แผนที่แสดงฐานขอ้มูล 

บล็อกแสดงแผนที่ (จากGoogle My 

Maps) 

-ดาวนโ์หลดข้อมูล 

ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล แผนที่,ไฟล์

นามสกุล.shp, พจนานุกรมข้อมูล 

 

รวบรวมฐานข้อมูล Google My Maps Google Sites 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิด 
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ผลการศึกษา 
ผลของการด าเนินงานจากการรวบรวมฐานข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Google Sites  

มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. การรวบรวมฐานข้อมูลบริเวณลุม่น้ าอิง ประกอบไปด้วย 3 ข้อมูลหลัก ได้แก่  

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ าอิง เช่น เส้นทางคมนาคม, เส้นทางน้ า 1.2 ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน่ การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ, ชุดดิน 1.3 ฐานข้อมูลท่ีสร้างขึน้จากส ารวจ เชน่ จุดส ารวจคุณภาพน้ า ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางการจ าแนกลักษณะข้อมูล 

ชั้นข้อมูล 
ประเภทข้อมูล 

Point Line Polygon Image 

กลุ่มที่ 1 ข้อมลูพืน้ทีฐ่านลุ่มน้ าองิ 

1. แผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ลุ่มน้ าอิง     

2. ขอบเขตลุม่น้ าอิงตอนล่าง     

3. เส้นชัน้ความสูง     

4. เส้นทางคมนาคม     

5. เส้นทางน้ า     

6. จุดต าแหนง่หมูบ้่าน     

7. ขอบเขตจังหวัด      

8. ขอบเขตอ าเภอ     

9. ขอบเขตต าบล     

10. แบบจ าลองความสูงเชงิเลข (DEM)     

11. ความลาดชัน     

12. ทศิทางความลาดชัน (Aspect)     

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. การใช้ประโยชนท่ี์ดนิ     

2. ลักษณะชุดดนิ     

3. ชัน้หนิทางธรณีวิทยา     

4. การใชพ้ื้นป่าไม ้     

กลุ่มที่ 3 ข้อมลูทีส่รา้งขึ้นจากการส ารวจ 

1. จุดส ารวจคุณภาพน้ า     

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)     

3. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO)     

4. ค่าฟอสเฟต (PO4
3)     

5. ค่าความโปร่งแสง (Transparency)       
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2. ผลการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Google Sites จะประกอบด้วยหน้าหลักของเว็บไชต์ หน้าท่ีแสดงแผนท่ี

ออนไลน์ และหนา้ดาว์โหลดข้อมูล 

2.1 ในส่วนของหน้าหลักของเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของชื่อหน้าเว็บไซต ์                              

2) ส่วนของแถบเมนู 3)ส่วนของการแสดงแผนท่ีแบบไฟลภ์าพ (Hard Copy) ดังภาพท่ี 3 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเว็บหลัก 
 

2.2 ส่วนของการแสดงแผนท่ีออนไลน ์มชีัน้ข้อมูลท่ีแสดง 6 ชั้นข้อมูลได้แก่ ขอบเขตการปกครองขอบเขตลุ่ม

น้ าอิง เส้นทางคมนาคม เส้นทางน้ า จุดต าแหน่งหมู่บ้าน ส่วนจุดส ารวจคุณภาพน้ าจะแสดงถึง จุดต าแหน่งการตรวจวัด

คุณภาพน้ า และแผนท่ีแสดงค่าสูงสุด ต่ าสุด ของค่าออกซิเจนละลายน้ า (Do) และค่าความเป็นกรด-ด่าง ปี พ.ศ.2559 และ

ปี พ.ศ.2560 พร้อมท้ังยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแตล่ะชัน้ข้อมูลได้ ดังภาพท่ี 4, 5, 6 และภาพท่ี 7 
 

  
ภาพที่ 4 แสดงคา่ออกซิเจนละลายน้ าปี พ.ศ.2559  

และ 2560 

 

ภาพที่ 5 แสดงคา่ความเป็นกรด-ด่าง ป ีพ.ศ.2559  

และ 2560 

 

2 

1 

3 
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ภาพที่ 6 แสดงแผนที่ออนไลน ์
 

 

ภาพที่ 7 แสดงค าอธิบายข้อมูล 

2.3 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อให้บริการฐานข้อมูลโดยท่ีสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Shapefile และ

แผนท่ีแบบ Hard Copy เพื่อน าไปใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ และไฟล์พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่ออธิบาย

เกี่ยวกับตัวข้อมูลท่ีดาวน์โหลดไป  

ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บดาวนโ์หลดช้ันข้อมูล 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้คนท่ีมีความสนใจ ในส่วนของฐานข้อมูลบริเวณลุ่มน้ าอิงจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลหลัก 3 

ฐานข้อมูลได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ าองิ ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและฐานข้อมูลท่ีสร้างขึน้จากส ารวจ  

การตรวจวัดคุณภาพน้ าลุม่น้ าอิง โดยท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ังหมด 40 จุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่ม

น้ าอิงตอนล่าง 20 จุด ลุ่มน้ าอิงตอนบนและตอนกลาง 20 จุด การตรวจวัดคุณภาพน้ าลุ่มน้ าอิงตอนล่าง พบว่า ปี 

พ.ศ.2559 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าต่ าสุด 7.8 สูงสุด 8.9 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่า

ต่ าสุด 5.2 สูงสุด 6.6 ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ าลุ่มน้ าอิงตอนบนและตอนกลาง พบว่า ปี พ.ศ.2560 ค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) มีค่าต่ าสุด 7.6 สูงสุด 8.6 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) มคี่าต่ าสุด 6.5 สูงสุด 8.5 

ภาพรวมของเว็บไซต์ การแสดงผลของเว็บไซต์นั้นจัดอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และแผนท่ี ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 เมนูหลักได้แก่ หน้าแรก แผนท่ีแสดงฐานข้อมูล ดาว์โหลดข้อมูล ในส่วนของหน้าแรก แสดงชื่อของ

เว็บไซต์ แถบเมนูด้านบนและแสดงรูปแผนที่แบบ Hard copy ส่วนของหนา้แผนท่ีแสดงฐานข้อมูล แสดงชั้นข้อมูลต่างๆ 

ส่วนของหนา้ดาว์โหลดจะให้บริการขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการใช้งาน 

จุดเด่นในการสร้างเว็บจาก Google sites เป็นการสร้างเว็บไซต์อยา่งง่ายโดยไม่ตอ้งอาศัยความรู้ทางด้านการ

เขียนโปรแกรมภาษาต่างๆเช่น HTML,CSS,JavaScript และ PHP คนท่ัวไปสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และ  

Google sites ยังให้บริการแบบฟรี  

ข้อจ ากัดในการสร้างเว็บไซต์จาก Google sites ในการท าแผนท่ีออนไลน ์My Map ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ท่ี

มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกกาไบต์ (mb) ส่วนในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามรูปแบบของ Google Sites ไม่

สามารถออกแบบเพิ่มเตมิได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Analysis of Online Instructional Media for General Education Courses of 

University of Phayao 

เจษฎา ธรรมสาร1*ศักยภพ ประเวทจติร์2 และ ปานจติร ์หลงประดิษฐ์3 

Jessada Tummasan1*, Sakkayaphop Pravesjit2 and Panchit Longpradit3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใน

ปัจจุบันของมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีพัฒนาขึ้น ส าหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 4 รายวิชา และน าเสนอกรอบแนวคิดใหม่

ในการปรับกระบวนการท างานของเคร่ืองมือสื่อการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 

1) จากการศกึษาวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการศกึษาของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันท่ีได้จากการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยสาเหตุ 

พบวา่การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิผลของการศกึษาเป็นแบบทดสอบคร้ังเดียว ผู้เรียนบางคนได้ลงทะเบียนแต่ไม่เคยเข้ามา

ศกึษาบทเรียนหรือใชเ้วลาในการเข้ามาศกึษานอ้ย จึงท าให้ผลการสอบอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) กรอบแนวคิดใหม่ใน

การปรับกระบวนการท างานของเครื่องมือสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การสร้างเนื้อหา

บทเรียนท่ีออกแบบตามหลักสตีมศึกษา การทดสอบก่อนบทเรียน การประเมินวินิจฉัยผู้เรียน ระบบให้ค าปรึกษา

รายบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน งานวิจัยขั้นต่อไป คือ การน ากรอบแนวคิดท่ีพัฒนาไปศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งคาดหวังวา่จะส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิผลอยูใ่นระดับท่ีดขีึ้น 

ค าส าคัญ: เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวชิาการศึกษาทั่วไป การประเมินผลเพยีงคร้ังเดียว       

สตมีศึกษา 
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Abstract  

 This study aimed to study, analyse and compare the current online instructional media for four general 

education courses of University of Phayao and propose a new conceptual model of online instructional media for 

improvement. The research results were as follows. Firstly, the analysis of learning achievement collected and 

analysed from the current instructional media for those who registered in the academic years 2016 and 2017 

was at a moderate level. The causes for such modest achievement were that the assessment offered by the 

media was merely in the form of summative assessment and that students have registered but never learned 

the lessons or spent limited time studying; hence resulting in unappealing performance. Secondly, a new 

conceptual model of online instructional media of University of Phayao was proposed for improvement, consisting 

of the content construction based on STEAM Education, pre-test assessment, diagnosis of learners, individualised 

counseling through the Internet, and data analysis tools. Future work is to implement the developed conceptual 

framework in order to investigate the student’s learning ac h ievement, wh ich  is expec ted to resu lt in a better 

student learning performance. 

Keywords: Online Instructional Media, General Education Courses, Summative Assessment, STEAM Education 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อท่ีมีอยู่น ามาวิเคราะห์และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านเช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  

ด้านการธนาคาร ด้านห้องสมุด รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น น าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถ

ในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศท่ัวโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว่า 

สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ไพรัช ธัชยพงษ์ 

และ พเิชษ ดุรงคเวโรจน ์(2541) กล่าววา่ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกัน

เป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง เรียกได้ว่า

ภาวะ “ไร้พรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความ

กลมกลืนและสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา และ 

การฝึกอบรมเป็นเร่ืองราวของการเรียนรู้สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information)  

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทท่ี

เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือท่ีเรียกว่า (networked economy) มีการเปลี่ยนแปลง 

เคลื่อนย้ายอยา่งรวดเร็วเสมอืนดังโลกไร้พรมแดน  จากที่กล่าวมาข้างตน้ ทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันได้มแีนวโน้ม

ท่ีจะมีการน าเอาใช้เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้ามาช่วยในกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ได้กลา่วถึงข้อดีของการเรียนการสอนผ่านระบบเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตคือ เป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนท่ีอยูห่่างไกล หรอืไม่มเีวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานท่ี ๆ ต้องการ ซึ่งอาจเป็นท่ี

บ้าน ท่ีท างาน หรือสถานศึกษาใกล้เคียงท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ การท่ีผู้เรียนไม่

จ าเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา และ

สถานท่ีศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างดี จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันท้ังทางด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่

สังคมยุคดิจิตอล ท าให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีกรอบแนวคิดท่ีจะท าการพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนผ่าน

ระบบเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตในรายวชิาศึกษาทั่วไปจ านวน 4 รายวิชาประกอบไปด้วยรายวิชา การใช้ภาษาไทย (Usage 

of Thai Language) ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English) ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) และ

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล (Communication in Digital Society) ท่ีเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ

เรียกว่าระบบ iClassroom ขึ้นเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยได้เข้าท าการศึกษารายวิชาดังกล่าวขึ้นในปีการศึกษา 2559 

และปีการศึกษา 2560 จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับ

ค่อนข้างปานกลาง ท าให้ผู้วิจัยมีมีแนวคิดท่ีจะท าการศึกษางานวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครอืขา่ยท่ีพึงประสงค์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน ส าหรับใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มปีระสิทธิภาพท่ีดขีึน้ต่อไป 
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กรอบแนวคิด 

 จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีท าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปออนไลน์ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นิสิตได้ท าการศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา เนื่องด้วย

ระยะเวลาของการหยุดภาคเรียนก่อนท่ีจะเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยพะเยามีระยะเวลาท่ียาวนาน มหาวิทยาลัยจึงมี

ความมุ่งหวังให้นิสิตท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการใช้เคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน์จ านวน 2 ปีการศึกษา ทางผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดท่ีจะท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบ

การพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีผู้น าเสนอ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและปรับปรุงเคร่ืองมือของ

มหาวทิยาลัยพะเยาให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม กรอบแนวคิดของงานวจิัยท่ีน าเสนอสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการด าเนนิการวิจัยในคร้ังน้ี 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอปุกรณ ์

 1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

 2. เครอืขา่ยเน็ตเวิร์คท่ีสามารถท าให้เครื่องคอมพวิเตอร์เข้าสูอ่ินเทอร์เน็ต 

 3. Username และ Password ท่ีใชส้ าหรับการล็อกอินเข้าสูเ่ครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
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วิธีการศกึษา 

 การศึกษาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าการพัฒนาขึ้นให้นิสิตท่ี

ลงทะเบียนเรียนได้ท าการศกึษา มอีงคป์ระกอบและขั้นตอนการท างานดังตอ่ไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานเคร่ืองมือการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบว่านิสิตได้

ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาดังกลา่วหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธ์ิผ่าน นิสิตสามารถท่ีเข้าท าการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้ไม่จ ากัด

จ านวนครัง้และเวลาท่ีเข้าศึกษาหรอืกลา่วได้ว่า สามารถท่ีเข้ามาท าการศกึษาได้ทุกที่ทุกเวลาที่มเีครอืข่ายอินเทอร์เน็ต

และอุปกรณค์อมพวิเตอร์หรืออุปกรณเ์คลื่อนท่ีต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 การสอบและวัดผล หรือการประเมินผลสรุป (Summative Assessment)  ทางมหาวิทยาลัยได้ท า

การก าหนดการสอบวัดผลเพียงครัง้เดียว โดยจะก าหนดชว่งเวลาก่อนเปิดภาคเรียน 1 ในปีการศึกษานั้น ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดง Use case diagram ของระบบเครื่องมือสื่อการเรยีนการสอนออนไลน ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบการพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สุรีพร 

อนุศาสนนันท์ (2551), สมนึก ภัททิยธนี (2555), และ William (2008) ได้แสดงกรอบแนวคิดว่าเคร่ืองมือสื่อการเรียน

การสอนท่ีดีนั้นต้องประกอบไปด้วยการติดตามและการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ เพื่อให้รู้ถึงพัฒนาการด้าน  

การเรียนรู้ของผู้เรียน จะส่งผลสะท้อนไปยังผู้พัฒนาเคร่ืองมือ การบริหารจัดการ โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น  

4 ประเภทด้วยกันได้แก่  

ผู้เรียน 

อาจารย์ประจ า

รายวชิา 
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1. การประเมินผลก่อนเรียน (Monitoring Assessment) ได้แก่การให้ท าแบบทดสอบก่อนเข้าศึกษาในเนื้อหา

รายวชิาในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความเข้าใจว่าตนเองควรท่ีจะมุ่งเน้นในเนื้อหาส่วนไหน และในส่วนของ

อาจารย์ได้ประเมินความเข้าใจของนิสติท่ีได้เข้ามาเรียนเพื่อวางแผนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

2. การประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) ได้แก่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรวจสอบ

ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนโดยการวนิจิฉัยจะมลีักษณะเป็นการทดสอบเดี่ยว หรือจะทดสอบแบบเป็นกลุ่มก็ได้แต่ต้อง

มีจ านวนไม่ใหญ่มาก ลักษณะของข้อสอบจะแคบจะให้ความส าคัญในแบบของการเจาะจงเฉพาะเนื้อหาท่ีต้องการ

ตรวจสอบเท่านัน้ โดยประโยชนท่ี์ได้รับคือ ได้ทราบวา่ผู้เรียนมปัีญหาเฉพาะส่วนใดจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ตรงจุด 

3. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ได้แก่การประเมินผลท่ีกระท าในขณะท่ีจัดการ

เรียนการสอน การประเมินผลแบบนี้จะให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงในขณะท่ี ประโยชน์ท่ีได้รับคือ ผู้สอนสามารถ

ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนและปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติต่อเร่ืองท่ีเรียน รวมไปถึงการตรวจสอบองค์ความรู้

หลัก (Concept) เพื่อไมใ่ห้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนออกไป (Misconception) 

4. การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) ได้แก่การประเมินผลเพื่อสรุปและเป็นการตัดสินผล 

การเรียน โดยน าคะแนนจากส่วนตา่ง ๆ มาใชใ้นการประกอบการตัดสินใจของผู้สอน โดยในชั้นการประเมินเพื่อสรุปนี้  

จะเป็นการสรุปหรือตัดสนิ เชน่ ผลการเรียน ผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น  

จากการศึกษาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยพะเยา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้าน

องค์ประกอบการพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางผู้วิจัยน าเสนอข้อเปรียบเทียบความเหมือนและ

แตกตา่งท่ีได้ศึกษาตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษา 

วิธีการ เครื่องมอืสื่อการเรียนการ

สอนมหาวทิยาลัยพะเยา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบ 

การพัฒนาเครื่องมอืสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน ์

การเรียนรู้ได้ 24 ชั่วโมง มี มี 

การเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดสถานท่ี มี มี 

การประเมินผลก่อนการเรียน ไมม่ ี มี 

การประเมินผลวนิจิฉัย ไมม่ ี มี 

การประเมินผลระหว่างเรียน ไมม่ ี มี 

การประเมินผลเพื่อสรุป มี มี 

 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านองค์ประกอบการพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จะ

พบวา่เคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลัยพะเยา ขาดองค์ประกอบท่ีส าคัญหลาย ๆ องค์ประกอบท่ี

จะท าให้ผู้เรียนมีผลส าฤทธ์ิตามท่ีคาดหวัง นั่นคือให้ผู้เรียนได้เกรดในรายวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับท่ีสูง ทางผู้ศึกษา  

จึงได้น าเสนอการปรับกระบวนการท างานของเคร่ืองมือสื่อการเ รียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดัง  

Use case diagram ใหมต่ามภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดง Use case diagram กรอบแนวคิดในการปรับกระบวนการท างานของเครื่องมือ 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

จากภาพท่ี 3 ทางผู้ศึกษาได้เสนอกรอบแนวคิดในการปรับกระบวนการท างานของเคร่ืองมือสื่อการเรียน 

การสอนออนไลน ์มหาวิทยาลัยพะเยาโดยขออธิบายการท างานของแต่ละขัน้ตอนได้ดังตอ่ไปน้ี 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ใช้งาน ขั้นตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบวา่ผู้ท่ีเข้าสู่เคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน์ในรายวิชาท่ีท าการเลือกนั้นเป็นผู้ใช้งาน หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา ในกรณีท่ีไม่มีรายชื่อใน

ฐานขอ้มูลท้ังสองกลุ่มก็จะไมส่ามารถเข้าสูเ่นื้อหา หรือการบริหารจัดการข้อมูลบทเรียนได้ ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนี้ได้แก่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา และผู้เรียน 

ขั้นตอนบริหารจัดการเนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนนี้จะให้บริการเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา

ดังกล่าวเท่านัน้ท่ีจะเป็นผู้เพิ่ม แก้ไข และลบเนื้อหารายวชิา ไมว่า่จะเป็นไฟล์ภาพและเสียง หรือไฟล์ท่ีอยู่ในรูปเอกสาร

ในรายวชิาน้ันๆ รวมถึงชุดข้อมูลส าหรับการทดสอบด้วย ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบตามหลัก STEAM ในขัน้ตอนนี้ผู้บริหารเครื่องมือท่ีให้บริการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต้องท าการจัดเตรียมเคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาบทเรียนตามหลัก STEAM ศึกษา 

ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบูรณาการด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และได้
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เพิ่มศิลปศาสตร์เข้ามาในปัจจุบันเพื่อให้ศิลปะช่วยเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขใน 

การเรียนรู้ สู่การเตบิโตอยา่งสมดุล มีความส าคัญ ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

ขั้นตอนการทดสอบก่อนบทเรียน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนว่ามีความรู้

พื้นฐานท่ีดีในเนื้อหาท่ีก าลังท าการศึกษา และท าให้ผู้ศึกษาประเมินตัวเองว่ายังมีเนื้อหาส่วนไหนท่ียังไม่เข้าใจ ท าให้

ผู้เรียนสามารถมุ่งเนน้ความสนใจในเร่ืองท่ีตนเองไม่ถนัดได้อย่างตรงจุดต่อไป ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่ผู้เรียน 

ขั้นตอนประเมินวินิจฉัย ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรวจสอบผู้เรียนท่ีมี

ปัญหาด้านการเรียนโดยการวินิจฉัยจะมีลักษณะเป็นการทดสอบเดี่ยว หรือจะทดสอบแบบเป็นกลุ่มก็ได้แต่ต้องมี

จ านวนไม่ใหญ่มาก ลักษณะของข้อสอบจะแคบจะให้ความส าคัญในแบบของการเจาะจงเฉพาะเนื้อหาท่ีต้องการ

ตรวจสอบเท่านัน้ โดยประโยชนท่ี์ได้รับคือ ได้ทราบว่าผู้เรียนมปัีญหาเฉพาะส่วนใดจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ตรงจุด ผู้ท่ี

ใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา และผู้เรียน 

ขั้นตอนระบบให้ค าปรึกษารายบุคคลผ่านอนิเทอร์เน็ต ในขัน้ตอนนี้จะมีการพัฒนาในสว่นการให้อาจารย์

ประจ าวิชาและผู้เรียนสามารถที่จะนัดกันผ่านระบบนัดหมายเพื่อท่ีจะท าการคุยกันผ่านแอปพลเิคชันท่ีคุยกันผ่านระบบ 

skype หรือเคร่ืองมืออื่น ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ นอกจากจะคุยกับผู้เรียนเป็นราย ๆ ยังสามารถท่ีจะ

พูดคุยกันเป็นกลุ่มได้ด้วย ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา และผู้เรียน 

ขั้นตอนประเมินผลระหว่างเรียน เป็นขั้นตอนท่ีคล้ายๆ กับการทดสอบย่อยโดยแบ่งเนื้อหาในการสอบ

ออกเป็นส่วนๆ เช่นทดสอบคร้ังละ 2-3 บทต่อคร้ัง เพื่อไม่เป็นการหนักจนเกินไปในการทดสอบเพียงคร้ังเดียวดังเช่น

เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใชง้านในปัจจุบัน ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่ผู้เรียน 

 ขั้นตอนเครื่องมอืวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นขัน้ตอนท่ีท าการดึงขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลเพื่อ

ท าการสร้างสารสนเทศส าหรับการประเมินสถานการณ์ของผู้เรียนและให้ค าปรึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีคาดวา่จะมีผลการ

เรียนในรายวชิานั้นๆ ได้ไม่ดีแบบอัตโนมัติ เพื่อท่ีผู้สอนจะได้ท าการนัดหมาย พูดคุยและให้ค าปรึกษาต่อไป ผู้ท่ีใช้งาน

ในฟังก์ชันนีไ้ด้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

 ขั้นตอนการสอบและวัดผล เป็นขัน้ตอนสุดท้ายท่ีใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาท่ี

เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม ่หากมีประสิทธ์ิภาพท่ีดยีอ่มส่งผลลัพธ์ของประสิทธิผลที่ดีด้วย ผู้ท่ีใชง้านในฟังก์ชัน

นี้ได้แก่ผู้เรียน 

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการทดสอบ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนเข้ามาดูผลของการศึกษาว่าเป็นไปตามท่ีได้

คาดคิดไว้หรือไม่ ส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะท าการประเมินผลเพื่อสรุปและเป็นการตัดสินผลการเรียน 

โดยน าคะแนนจากส่วนตา่ง ๆ มาใชใ้นการประกอบการตัดสนิใจของผู้สอน เชน่ ผลการเรียน ผลการประเมิน การอ่าน 

คิดวเิคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

 จากขั้นตอนท่ีกล่าวมาเมื่อน ามาเขียนไปแผนผังการใช้งานของเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้

วเิคราะห์และสามารถน าเสนอได้ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 แสดงกรอบการท างานของเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีทางผู้วิจัยได้น าเสนอ 
 

จากศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยจากผู้วิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวม ศึกษา และท า  

การวิเคราะห์ น ามาเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มปีระสิทธิภาพในการท างานโดยมุ่งหวังท่ีจะท าให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา

ศกึษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลสัมฤทธ์ิในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในการศึกษาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใช้งานในปัจจุบันจะพบว่าเป็น

การสร้างเครื่องมือให้ผู้เรียนมคีวามสะดวกสบายในการเรียนท่ีไหนก็ได้ท่ีมีสัญญาณอนิเทอร์เน็ต และสามารถเข้าเรียน

ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามท่ีผู้เรียนมีเวลาว่าง การวัดผลการเรียนรู้เป็นการทดสอบเพียงคร้ังเดียวหรือท่ีเรียกว่า 

Summative Assessment ท าให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนท่ีอยูใ่นระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษางานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือสื่อการเรียน

การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพิ่ม เติมสิ่งท่ีเคร่ืองมือดังกล่าวได้ขาด

หายไป โดยมีความมุง่หวังเพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีผลสัมฤทธ์ิใน

การเรียนท่ีดีขึ้นจากเดิม ผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาวิจัยน าเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและสั่งการให้มีการปรับปรุง

เครื่องมือเพื่อทดสอบการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป 
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การเพิ่มคุณภาพของผลผลติลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิโดยการตัดแต่งผล 

กรณีศกึษาบ้านโป่งใน อ าเภอฝาง จังหวัดชียงใหม่ 

Increasing fruit quality of Lychee cv. Chakrapad by fruit thinning;  

A case study of Ban PhongNai Fang District Chiang Mai Province 

โกมิน ทองโกย1*, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล2, เกรียงศักดิ์ ศรีเงนิยวง3, วินัย วิริยะอลงกรณ์4 

Komin Thongkoy1*, Kanitta Satienperakul2, Kriangsak Sri-ngernyuang3and Winai Wiriya-alongkorn4 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิโดยการตัดแต่งผล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

คุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่ โดยท าการตัดแต่งผลลิ้นจี่ให้เหลือจ านวน 5 ,10,20 ผลต่อช่อ และศึกษาคุณภาพผลผลิต

ลิ้นจี่ประกอบด้วย น้ าหนักผล ขนาดผล สีผิวเปลือกและปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (Total Soluble Solids;TSS)   

ในสวนของเกษตรกร 5 ราย บ้านโปง่ใน ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าคุณภาพผลผลิตของต้นลิ้นจี่ท่ี

ได้รับการตัดแตง่ผลมคีุณภาพดกีว่าผลผลิตของต้นท่ีไม่ได้ตัดแต่งผลอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 

99% โดยช่วยเพิ่มน้ าหนักเฉลี่ยต่อผล น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนื้อ ความกว้างผล ความหนาผล ความ

หนาเนื้อ และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (Total Soluble Solids;TSS) โดยการตัดแต่งผลให้เหลอืจ านวน 5 ผลต่อช่อ 

เกษตรกรส่งผลผลิตจ าหน่ายตลาดออนไลน์ได้ก าไรเฉลี่ยมากท่ีสุด 2,527.60 บาทต่อต้น  จ าหน่ายท่ีตลาดไทหรือ

ตลาดสี่มุมเมอืงได้ก าไรเฉลี่ย 1,813 บาทต่อต้น  และการตัดแต่งผลให้เหลือจ านวน 10 ผลต่อช่อ จ าหน่ายล้งท่ีรับซื้อ

ในชุมชนซึ่งเป็นตลาดหลักได้ก าไรเฉลี่ยตอ่ต้นมากที่สุดคอื 495.45 บาท 

ค าส าคัญ: การตัดแตง่ผล  คุณภาพผลผลิต  ลิน้จี่พันธ์ุจักรพรรดิ 
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Abstract 

 This study to improve quality of lychee yields by fruit thinning (5,10,20 lychees per bunch) and explore 

the yield quality in terms of fruit weight, fruit size, peels’ color and total soluble solids (TSS) of lychees. Case 

study consisted of 5 lychee farmers in Ban Pongnai, Fang district, Chiang Mai province. Results showed that the 

quality of pruned lychees yield were significantly better than those not being pruned (p<0.01) with a statistical 

significance level of reliability at 99 percent based in all treatment studied. thinning of 5 fruits per bunch gone 

the best result and farmers could sale lychee online and got net profit of 2,527.60 bath per tree and 1,813 bath 

per tree when sale Si Moom Muang markets and thinning 10 fruit per bunch, could be sold to local middlemen 

and got net profit of 494.45 baht per tree. 

Keywords:  Fruit thining, Quality, Yield   

บทน า 

   ลิ้นจี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีส าคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย  ซึ่งในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบ

วกิฤตการณ์ดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้ราคาของลิ้นจี่ตกต่ า ไมคุ่้มคา่แรงงานเก็บเกี่ยว เกษตรกรทางภาคเหนือจึง

ท าการตัดต้นลิน้จี่ท้ิงเพื่อปลูกส้ม และยางพารา ส่งผลให้พื้นท่ีปลูกลิ้นจี่เร่ิมลดลงเร่ือย ๆ (ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย, 2539) จังหวัดเชยีงใหม่เป็นแหล่งท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตลิ้นจี่โดยเฉพาะอ าเภอฝางเป็นพื้นท่ีท่ีมีการผลิต

ลิน้จี่กันอยา่งหนาแนน่มากท่ีสุดของจังหวัดเชยีงใหม่และมากที่สุดของประเทศไทย สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2530-2534 ให้มีการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น และ

ลิน้จี่เป็นผลไมช้นิดหนึ่งท่ีได้รับการสง่เสริมในขณะนัน้ (สุบรรณ, 2546) โดยล้ินจี่เป็นผลไม้ท่ีมีการปลูกเพื่อรับประทาน

ท้ังภายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เนื่องจากลิ้นจี่เป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดี หวาน หอม และสีสวย 

ในแตล่ะปลีิน้จี่สามารถสรา้งรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก แตใ่นช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2557-2559) การผลิต

ลิ้นจี่มีแนวโน้มลดลงจากพื้นท่ีเพาะปลูกเดิมในปีพ.ศ. 2557 จ านวน 139,381 ไร่ ผลผลิต 69,560 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 

528 กิโลกรัม  เหลือพื้นท่ีเพาะปลูกเพียง 124,576 ไร่ ผลผลิต 32,785 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 268 กิโลกรัมในปี พ.ศ.

2559 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น กาแฟ ล าไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน 

และมันส าปะหลังโรงงาน นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ท่ีมีจ านวนลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่

เอื้ออ านวย และผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงติดผลท าให้ต้นลิ้นจี่สลัดผลท้ิงบางส่วนผลแห้งเนื้อน้อย ผลผลิตไม่ได้

คุณภาพและขนาดตามท่ีตลาดตอ้งการ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ประกอบกับการส่งออกลิ้นจี่ยังพบว่า

มีปัญหาคุณภาพไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ อีกท้ังมีข้อกีดกันการค้าระหว่างประเทศในเร่ืองสารเคมี

ตกค้างในผลิตผล ท่ีมีข้อจ ากัดมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ ปุ่น  

(ฐานเศรษฐกิจ, 2552) ซึ่งในปัจจุบันการผลิตลิ้นจี่ยังมีปัญหาท่ีรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในหลายกรณี เช่นเดียวกับ

การผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรบ้านโป่งใน ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีท าการผลิตลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิเป็น

อาชีพหลักของชุมชน และประสบปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ า อันเนื่องมาจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพและขนาดตามท่ีตลาด

ตอ้งการ 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่โดยการตัด

แต่งผลลิ้นจี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรบ้านโป่งใน ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ให้สามารถผลิตผลลิ้นจี่ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเกิดประโยชน์ในด้าน  

การประยุกตใ์ชใ้นพืน้ท่ีปลูกลิน้จี่อ่ืน ๆ ตอ่ไปในอนาคต 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
คัดเลือกต้นลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิท่ีปลูกในภูมิประเทศเดียวกัน ในพื้นท่ีระดับความสูง 500-600 เมตรจาก

ระดับน้ าทะเลจากสวนของเกษตรกรท่ีมีอายุต้น 15 ปี จ านวน 5 ราย รายละ 12 ต้น โดยมีจ านวนรวมท้ังหมด 60 ต้น 

โดยมีต้นเป็นซ้ า ตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุม่ (open center) และวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely 

randomized design) โดยมี 4 กรรมวธีิ จ านวน 60 ซ้ า ซ้ าละ 15 ต้น ต้นละ 5 ช่อ ซึ่งได้จากสวนของเกษตรกรจ านวน 

5 สวน และก าหนดวธีิการทดลองดังนี้ 

กรรมวธีิท่ี 1 คือ ไมต่ัดแต่งช่อผล (control)  

กรรมวธีิท่ี 2 คือ เหลอืผลลิน้จี่ไว้ 5 ผลตอ่ช่อ 

กรรมวธีิท่ี 3 คือ เหลอืผลลิน้จี่ไว้ 10 ผลตอ่ช่อ 

กรรมวธีิท่ี 4 คือ เหลอืผลลิน้จี่ไว้ 20 ผลตอ่ช่อ 

เร่ิมด าเนินการทดลองการเตรียมโดยการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 บ ารุงต้น ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.

2560 และหลังจากลิ้นจี่แทงช่อดอกจึงท าการคัดเลือก และสุ่มตัวอย่างงานทดลองโดยมีการตัดแต่งผลและไว้ผล

ตามท่ีวางแผนงานทดลองไวค้ือ 

 ตัดแต่งผลคร้ังท่ี 1 ตัดผลขณะท่ีผลยังเล็กช่วงอายุประมาณ 45 วันหลังติดผลช่วงเดือนเมษายนโดยตัดแต่ง

ผลทิง้และเหลอืผลไวม้ากกวา่ที่วางแผนไว้จ านวน 5 ผลต่อช่อ คือ 10, 15 และ 25 ผลต่อช่อ ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกัน

การแตก และการร่วงของผลลิน้จี่ 

ตัดแต่งผลครัง้ท่ี 2 หลังจากท่ีลิ้นจี่เร่ิมเปลี่ยนสจีากสีเขียวเป็นสชีมพูอมแดงช่วงเดอืนพฤษภาคมโดยขั้นตอนนี้

ตัดแต่งผลทิง้และเหลอืจ านวนผลในแต่ละชอ่ไว้ตามกรรมวธีิท่ีได้ก าหนดไว ้คือ 5, 10 และ 20 ผลตอ่ช่อ แล้วท าการห่อ

ชอ่ผลในระหว่างการทดลองมกีารให้น้ า ให้ปุ๋ย (ปัจจัยการผลิต) ให้ได้รับในปริมาณเท่าๆ กัน และช่วงเวลาท่ีใกล้เคียง

กันจากนัน้บันทึกข้อมูลน้ าหนักผล ขนาด ความหวาน และสีผิวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตดังต่อไปนี้ 

1. น้ าหนักเฉลี่ยจากลิ้นจี่แต่ละช่อ โดยการชั่งน้ าหนักแล้วบันทึกเป็นน้ าหนักรวมท้ังช่อ น้ าหนักเฉลี่ยของผล

น้ าหนักเปลอืก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนือ้ มหีนว่ยเป็นกรัม  

2. ขนาดของผล โดยการปลิดผลมาวัดขนาดความกว้าง ความหนาของผล และความหนาของเนื้อด้วย 

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ซึ่งเลือกผลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเล็กท่ีสุดจากช่อมาวัดหาค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกขนาดผลมีหน่วย

เป็นเซนติเมตร 

3. ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ (TSS)  โดยสุ่มจ านวนผลลิ้นจี่กรรมวิธีละ 60 ผล มาแกะเปลือก

ออกน าเนือ้ลิ้นจี่มาคั้นเอาน้ าที่ได้วัดดว้ยเครื่อง Digital refractometer ค่าท่ีได้หน่วยเป็น% Brix 

4. สีผิวของเปลอืก โดยสุ่มจ านวนผลลิ้นจี่กรรมวิธีละ 60 ผลมาวัดบริเวณผิวเปลือกด้านนอกของผล วัดโดย

การใช้เครื่องวัดส ี(Color Meter) ค่าท่ีแสดงเป็น (คา่ L*, a* และb*)โดยท่ี 

L* เป็นค่าความสวา่ง (Lightness) มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 

a* เป็นค่าสแีดงและสเีขียว(Redness/Greeness) 
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- a* มคี่าบวก เป็นสแีดง 

- a* มคี่าลบ   เป็นสเีขียว 

b*เป็นค่าสเีหลอืงและสีน้ าเงนิ (Yellowness/Blueness) 

- b* มคี่าบวก เป็นสเีหลอืง 

- b* มคี่าลบ  เป็นสนี้ าเงนิ 
5. ตน้ทุนและผลตอบแทน 

- อธิบายการค านวณต้นทุน และผลตอบแทน 
 

ผลการทดลอง 

 จากการทดลองการตัดแต่งผลลิ้นจี่ใน 4 กรรมวิธี ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 พบว่า ต้นลิ้นจี่ท่ีตัดแต่งผล

ทุกกรรมวธีิให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมนีัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยต้นลิ้นจี่ท่ีไม่ได้ตัดแต่ง

ผล มีน้ าหนักช่อ และจ านวนผลต่อช่อมากท่ีสุดคือ 723.99 กรัมต่อช่อ และมีผลเฉลี่ย 27 ผลต่อช่อ แต่มีน้ าหนักผล 

น้ าหนักเปลอืก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนือ้ และความหนาเนื้อน้อยท่ีสุด คือ 20.93  3.20 2.90 13.87 และ 5.33 กรัม

ตอ่ผล ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดแต่งผลให้เหลอืจ านวน 5 ผลตอ่ช่อ ให้น้ าหนักผลเฉลี่ย 49.62 กรัมตอ่ผล 

มขีนาดผลเฉลี่ยโดยรวม ท้ังขนาดความกว้าง ความหนา น้ าหนักเฉลี่ยตอ่ผล น้ าหนักเปลอืก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนื้อ 

และความหนาเนื้อมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตัดแต่งผลให้เหลือจ านวน 10 ผลต่อช่อ และ 20 ผลต่อช่อ ตามล าดับ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตัดผลให้เหลอืจ านวน 5 ผลตอ่ช่อ มีน้ าหนักผลเพิ่มขึ้นถึง 28.69 กรัมต่อผล ในขณะต้นท่ีไม่ได้

ตัดแต่งผลมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อผลน้อยท่ีสุดคือ 20.93 กรัมต่อผล ถึงแม้กรรมวิธีท่ีตัดแต่งให้เหลือจ านวน 5 ผลต่อช่อ  

จะมจี านวนผลตอ่ช่อนอ้ยแตน่้ าหนักเฉลี่ยตอ่ผลเพิ่มมากขึน้ย่อมท าให้น้ าหนักรวมต่อชอ่เพิ่มมากขึน้ไปดว้ย (ภาพท่ี1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขนาดผลและสผีิวเปลอืกผล 
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ในสว่นปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้(TSS) เมื่อน าเนื้อลิ้นจี่จ านวน 60 ผล มาคั้นน้ าแล้ววัดค่าพบว่าการตัด

แต่งผลทุกกรรมวิธีได้แก่ ตัดแต่ง 20, 10 และ 5 ผลต่อช่อ มีผลท าให้ค่าTSS เพิ่มมากขึ้นมีค่าเท่ากับ 15.56, 17.08 

และ 18.04 % brix ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีท่ีไม่ตัดแต่งผลมีค่าเท่ากับ 11.72 % brix โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 % กับกรรมวธีิท่ีไม่ตัดแตง่ผล แสดงให้เห็นว่าการตัดแต่งผลท าให้ลิ้นจี่มีคุณภาพ

ของรสชาติท่ีหวานกว่า (ตารางที่ 3) 

 ในขณะท่ีคา่สีผิวของเปลอืกผลลิ้นจี่ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบว่าค่าความสว่าง(L) ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิตใินทุกกรรมวธีิ โดยมีคา่อยู่ระหว่าง 31.57-36.56 แต่ค่า a* และค่า b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งกรรมวิธีท่ีตัดแต่งผลเหลือ 5, 10 และ 20 ผลต่อช่อ จะมีค่าสีแดงเข้มท่ัว 

ผลสูงกว่ากรรมวธีิท่ีไม่ตัดแต่งผล โดยมีคา่เท่ากับ 27.18, 28.78, และ 29.96 ตามล าดับ ส่วนของกรรมวิธีท่ีไม่ตัดแต่ง

ผลมคี่าเพยีง 22.65 

 การตัดแต่งผลลิ้นจี่เมื่อประเมินต้นทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ โดยพิจารณา

เฉพาะต้นทุนผันแปรท่ีเกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) ค่าปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารป้องกันก าจัดแมลงและ

ฮอร์โมน ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ ค่ากระดาษห่อ และค่าบรรจุภัณฑ์ 2) ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าแรงงานตัดแต่งผล ค่าแรงงาน

ห่อช่อผล และค่าแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและ 3) ค่าขนส่ง  พบว่า ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย ของกรรมวิธีท่ีไม่ตัดแต่ งกิ่ง 

ต่ าท่ีสุด เท่ากับ 699.20 บาทต่อต้น  และมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นแต่ละกรรมวิธีในแต่ละแหล่งจ าหน่าย 

เนื่องจากมีตน้ทุนค่าขนส่ง ค่ากระดาษห่อ และค่าบรรจุภัณฑ์ ท่ีเพิ่มขึ้นตามหน่วยการผลิต โดยกรรมวิธีตัดแต่งผลให้

เหลือ 5, 10, และ 20 ผลต่อช่อ และจ าหน่ายผลผลิตให้ล้ง มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย เท่ากับ 1,1164.50  1,199.10 และ 

13,320.30 บาทต่อตน้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตน้ทุนผันแปรท่ีเกิดขึ้นจ าแนกตามแหล่งจ าหน่าย พบว่า การจ าหน่าย

ผลผลิตไปยังตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดออนไลน์ จะมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่ง และค่าบรรจุภัณฑ์  

โดยต้นทุนผันแปรเฉลี่ยในกรรมวิธีท่ี 2 เหลือไว้ 5 ผลต่อช่อ อยู่ท่ี 1,164.50-1,839.40 บาทต่อต้น กรรมวิธีท่ี 3 เหลือ

ไว้ 10 ผลต่อช่อ ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,199.10-2,246.64 บาทต่อต้น และกรรมวิธีท่ี 4 เหลือไว้ 20 ผลต่อช่อต้นทุนอยู่ท่ี 

1,320.30-2,288.90 บาทต่อตน้ ส าหรับรายได้การจ าหน่ายผลผลิต กรรมวิธีท่ี 1 ไม่ตัดแต่งผลส่งจ าหน่ายให้ล้งท่ีรับ

ซื้อในชุมชนราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้รวมเท่ากับ 926.72 บาทต่อต้น คิดเป็นก าไรเฉลี่ย 227.52 บาทต่อต้น 

หรือ 1.96 บาทต่อกก. กรรมวิธีท่ี 2 เหลือไว้ 5 ผลต่อช่อ สามารถส่งจ าหน่ายให้ล้ง ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และ

ตลาดออนไลน์ในราคา 40, 85, และ 110 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้ 1,588  3,374.50 และ 4,367.00 บาทต่อต้น 

ตามล าดับ หรือคิดเป็นก าไรเฉลี่ย 423.50  1,813 และ 2,527 บาทต่อต้น หรือ 10.66 45.66 และ 63.66 บาทต่อ

กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีสูงมากส าหรับเกษตรกร รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3 เหลือไว้ 10 ผลต่อช่อ ซึ่งเป็น

กรรมวิธีท่ีมีช่องทางการจ าหน่ายสู่ตลาดมากท่ีสุด คือสามารถส่งจ าหน่ายให้ล้ง ห้างTesco Lotus, Makro ตลาดไท 

ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดออนไลน์มีก าไรเฉลี่ย อยู่ท่ี 495.45-2,066.76  บาทต่อต้น และกรรมวิธีท่ี 4 เหลือไว ้ 

20 ผลต่อช่อหากส่งจ าหน่ายให้ล้ง จะขาดทุน  แต่หากส่งให้ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองมีก าไรเฉลี่ย 374 บาทต่อต้น 

หรือ 3.86 บาทตอ่กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีน้อย (ตารางที่ 5) 

จากข้อมูลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลิตก าไรหรือผลตอบแทนของการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่พบวา่ กรรมวิธีท่ี 2 

การตัดแต่งผลให้เหลอืจ านวน 5 ผลต่อช่อ กรณีเกษตรกรส่งผลผลิตจ าหน่ายทางตลาดออนไลน์จะได้ก าไรสุทธิเฉลี่ย

ต่อต้นมากที่สุดคือ 2,527.60 บาท  แตก่รณีท่ีเกษตรกรจ าหน่ายให้แก่ล้งท่ีรับซื้อในชุมชนซึ่งเป็นตลาดหลักกรรมวิธีท่ี 

3 การตัดแต่งผลให้เหลือจ านวน 10 ผลต่อช่อ จะได้ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อต้นมากท่ีสุดคือ  495.45 บาท มากกว่ากรรม 

วธีิท่ี 1, 2 และ 4 (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 1 จ านวนผล น้ าหนักช่อ ขนาดความกวา้งและความหนาของผล 

กรรมวธิ ี
จ านวนผล/ช่อ 

(ผล) 

น้ าหนักช่อ 

(กรัม) 

ความกวา้งผล 

(มม.) 

ความหนาผล 

(มม.) 

ไมต่ัดแต่ง 27.20a1 723.99a 33.41c 30.69c 

เหลอื 5ผล/ชอ่ 5.00d 248.13d 48.68a 42.30a 

เหลอื 10 ผล/ชอ่ 10.00c 385.13c 43.26b 39.08b 

เหลอื 20 ผล/ชอ่ 18.60 b 605.39b 35.84c 32.62c 

F-Test ** ** ** ** 

C.V.(%) 20.93 16.76 4.69 4.62 

หมายเหต*ุ*= มคีวามแตกตา่งทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ัน 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT.) และ1 = คา่เฉลี่ยในแนวตัง้ท่ีมีตัวอักษรเหมอืนกันไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิต ิ

ตารางที่ 2 น้ าหนักผล น้ าหนักเปลอืก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนือ้ และความหนาเนื้อ 

กรรมวธิ ี
น้ าหนัก/ผล 

(กรัม) 

น้ าหนักเปลือก 

(กรัม) 

น้ าหนักเมล็ด 

(กรัม) 

น้ าหนักเนื้อ 

(กรัม) 

ความหนาเนื้อ 

(มม.) 

ไมต่ัดแต่ง 20.93d1 3.20d 2.90c 13.87d 5.33d 

เหลอื 5ผล/ชอ่ 49.62a 9.81a 7.60a 31.51a 10.44a 

เหลอื 10 ผล/ชอ่ 40.07b 6.72b 5.88b 26.86b 8.76b 

เหลอื 20 ผล/ชอ่ 25.64c 4.57c 3.50c 16.92c 6.72c 

F-Test ** ** ** ** ** 

C.V.(%) 6.31 11.27 16.78 4.52 8.30 

หมายเหต*ุ*= มคีวามแตกตา่งทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ัน 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT.) และ1  = คา่เฉลี่ยในแนวตัง้ท่ีมีตัวอักษรเหมอืนกันไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิต ิ

ตารางที่ 3 ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ของลิ้นจี ่

กรรมวธิี ปริมาณของแข็งทีล่ะลายน้ าได ้% brix 

ไมต่ัดแต่ง 11.72c1 

เหลอื 5ผล/ชอ่ 18.04a 

เหลอื 10 ผล/ชอ่ 17.08ab 

เหลอื 20 ผล/ชอ่ 15.56b 

F-Test ** 

C.V.(%) 10.24 

หมายเหต*ุ*= มคีวามแตกตา่งทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ัน 99% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT.) และ1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ท่ีมีตัวอักษรเหมอืนกันไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 4 คา่ L*, a* และ b* ของสีผิวเปลอืกผลดา้นนอก 

กรรมวิธี สีผวิ L* สีผวิ a* สีผวิ b* 

ไม่ตัดแต่ง 36.56 22.65b1 19.88a 

เหลือ 5ผล/ชอ่ 31.57 29.96a 13.76b 

เหลือ 10 ผล/ชอ่ 32.18 28.78a 14.73b 

เหลือ 20 ผล/ชอ่ 35.35 27.18ab 17.84ab 

F-Test ns * * 

C.V.(%) 8.90 12.81 18.30 

หมายเหต:ุ ns, *=ไมม่คีวามแตกต่างกันทางสถิต,ิ มคีวามแตกตา่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เปรียบเทียบ

โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT.) และ 1 = ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ท่ีมีตัวอักษรเหมอืนกันไมม่คีวาม

แตกตา่งกันทางสถิติ 

ตารางที่ 5 ปริมาณผลผลิต ตน้ทุน ราคาจ าหนา่ย รายได้ และก าไรเฉลี่ยตอ่ต้น 

รายการ 
กรรมวิธี 

ไม่ตัดแต่งผล เหลือ 5 ผล/ช่อ เหลือ 10 ผล/ช่อ เหลือ 20 ผล/ช่อ 

ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น (กก.) 115.84 39.70 61.62 96.86 

ต้นทุนเฉลี่ย/ต้น(บาท)     

ล้ง 699.20 1,164.50 1,199.10 1,320.30 

หา้ง Tesco Lotus, Makro - - 1,199.10 - 

ตลาดไท/สี่มุมเมือง - 1,561.50 1,815.30 2,288.90 

ออนไลน์ - 1,839.40 2,246.64 - 

ราคาจ าหน่ายเฉลี่ย/กก. (บาท)     

ล้ง 8.00 40.00 27.50 12.50 

หา้ง Tesco Lotus, Makro - - 32.50 - 

ตลาดไท/สี่มุมเมือง - 85.00 51.00 27.50 

ออนไลน์ - 110.00 70.00 - 

รายได้เฉลี่ย/ต้น (บาท)     

ล้ง 926.72 1,588.00 1,694.55 1,210.75 

หา้ง Tesco Lotus, Makro - - 2,002.65 - 

ตลาดไท/สี่มุมเมือง - 3,374.50 3,142.62 2,663.65 

ออนไลน์ - 4,367.00 4,313.40 - 

ก าไรเฉลี่ย/ต้น (บาท)     

ล้ง 227.52 423.50 495.45 -109.55 

หา้ง Tesco Lotus, Makro - - 803.55 - 

ตลาดไท/สี่มุมเมือง - 1,813.00 1,327.32 374.75 

ออนไลน์ - 2,527.60 2,066.76 - 

หมายเหต:ุ จ านวนผลผลิตเฉลีย่ต่อตน้ประมาณ 160 ชอ่ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศกึษาการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิโดยการตัดแต่งผลในพื้นท่ีบ้านโป่งใน ต าบล

เวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าต้นลิ้นจี่ท่ีตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมนีัยส าคัญยิ่งกับกรรมวธีิท่ีไม่ตัดแตง่ผล (control) การตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีให้ขนาดผลเฉลี่ยโดยรวม ท้ังขนาด

ความกว้าง ความหนา น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนักเนื้อ และความหนาเนื้อมากกว่า

กรรมวิธีท่ีไม่ตัดแต่งผล(control) สาเหตุท่ีท าให้ผลลิ้นจี่มีขนาดใหญ่ขึ้นน่าจะเกิดจากการตัดแต่งผลท้ิงบางส่วน 

เนื่องจากช่วยลดการแย่งธาตุอาหารจึงท าให้ผลท่ีเหลืออยู่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลท าให้น้ าหนักผลรวมเพิ่มมากขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของรวี (2540) พบว่าการตัดแต่งผลลิ้นจี่ท้ิงบางส่วนแล้วห่อช่อผล สามารถท าให้ขนาดผล

ภายในช่อมีความสม่ าเสมอกัน และมีขนาดผลท่ีใหญ่กว่าไม่ตัดแต่งผลนอกจากนั้นยังมีรายงานของพิทยาและคณะ 

(2550) พบว่าการตัดปลายช่อผลลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวย มีผลท าให้น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล และความหนาเนื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงงานทดลองในไม้ผลรว่มตระกูลเดยีวกับลิ้นจี่ อาทิเชน่ เงาะ พบวา่การซอยผลให้เหลอืจ านวน 8 ผลตอ่ช่อ ได้ผล

เงาะท่ีมีขนาดใหญ่และน้ าหนักเพิ่มมากขึ้น (นิลวรรณ, 2558)  และในงานทดลองล าไย ยังพบอีกว่าการตัดผลออก 

40-60 % ชว่ยเพิ่มขนาดของผลล าไยพันธ์ุอีดอได้อยา่งชัดเจน (นพดลและคณะ, 2545) เช่นเดียวกับการตัดแต่งช่อผล

ของล าไยพันธ์ุเพชรสาคร โดยตัดออก 25-75 % พบวา่สามารถชว่ยเพิ่มขนาดผลได้เชน่กัน (อนงค์และคณะ, 2546)  
 ส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้(TSS) การตัดแต่งผลทุกกรรมวิธีมีผลท าให้ค่าTSS เพิ่มมากขึ้นมีความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญยิ่งกับกรรมวธีิท่ีไม่ตัดแต่งผล สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจเกิดจากจ านวนผลในช่อท่ีลดน้อยลง 

ท าให้มีอาหารท่ีสง่มาเลีย้งผลเหลอืสะสมมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ าตาลฟรุคโตสเพิ่มขึ้น (%TSSสูงกว่ากรรมวิธีท่ีไม่ตัดแต่ง

ผล) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของพิทยาและคณะ (2550) พบว่าการตัดปลายช่อผลลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวย และล าไยพันธ์ุ

อดีอ มผีลท าให้ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าไดม้ากกวา่กรรมวธีิท่ีไม่ตัดปลายช่อผล 

 ในขณะสีผิวเปลือกผลลิ้นจี่พบว่าค่าความสว่าง(L*) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี แต่ค่า 

a* และค่า b* มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งกรรมวิธีท่ีตัดแต่งผลเหลือ 

5, 10 และ 20 ผลตอ่ช่อจะมคี่าสีแดงเข้มท่ัวผลสูงกว่ากรรมวธีิท่ีไม่ตัดแต่งผลซึ่งการพัฒนาสีผิวของผลไม้นั้นจะขึ้นอยู่

กับการสะสมรงควัตถุบางชนิดท่ีผิวผล ในผลไม้ท่ีมีสีแดงการเปลี่ยนแปลงสีผิวจะขึ้นอยู่กับการสะสมปริมาณของ  

สารแอนโทไซยานินเป็นหลัก การสังเคราะห์แอนโทไซยานนินจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณแสงท่ีได้รับ (Shu, 2002) 

 ผลตอบแทนค านวณจากราคาท่ีจ าหน่ายจริงเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้ตลาดต่างๆจากรายงานของสุรศักดิ์ 

(2540) พบว่าเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่อ าเภอฝาง โดยส่วนใหญ่นิยมส่งผลผลิตลิ้นจี่จ าหน่ายให้ล้งคิดเป็นสัดส่วนถึง  

ร้อยละ 65 ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ท้ังหมด จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่าต้นลิ้นจี่ท่ีไม่ได้ตัดแต่งผล( control) และ 

ตน้ท่ีตัดแตง่ผลเหลอืไว้ 20 ผลตอ่ช่อให้ก าไรเฉลี่ยตอ่ต้นเพยีง 227.52-374.75 บาท ส่วนการตัดแตง่ผลเหลือไว้ 5 ผล

ต่อช่อ ให้ก าไรเฉลี่ย 423.50-2,527.60 บาทต่อต้น และการตัดแต่งผลเหลือไว้ 10 ผลต่อช่อให้ก าไรเฉลี่ยต่อต้น 

495.45-2,066.76 บาท เมื่อพิจารณาถึงก าไรเฉลี่ยต่อต้นจะเห็นได้ว่าการไว้จ านวนผลต่อช่อต่างก็มีผลต่อก าไรเฉลี่ย

ต่อต้นอย่างชัดเจนเนื่องจากมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่จึงท าให้สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่ต่างกัน และมีก าไร

เฉลี่ยตอ่ต้นแตกตา่งกันไปด้วย ตรงกับหลักการในเชงิเศรษฐศาสตร์ว่าผลผลิตตอ่ต้นสูงสุดอาจจะไมใ่ชก่ าไรสูงสุด 

 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีท่ีต้นลิ้นจี่ติดผลดก

ตอ้งท าการตัดแต่งผลให้เหลอืไว้ 5-10 ผลตอ่ช่อ แต่ท้ังน้ีก็ต้องพจิารณาถึงความสมบูรณ์ของตน้ลิ้นจี่ด้วย 
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จากงานทดลองตัดแต่งผลลิน้จี่พันธ์ุจักรพรรดิ ท าให้เพิ่มโอกาสที่ดีหลายๆด้านดังตอ่ไปน้ี 

1. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแรงงานในชว่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากต้นท่ีตัดแตง่ผล ง่ายต่อการเก็บ

เกี่ยว สะดวกตอ่การคัดแยกเกรดและคุณภาพ เน่ืองจากมจี านวนผลในชอ่น้อย แตข่นาดผลโตสม่ าเสมอกันท้ังช่อ 

2. ชว่ยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ตน้ท่ีตัดแตง่ผล มีแนวโน้มท่ีดกีว่าต้นท่ีไม่ตัดแตง่ผล 

3. ตน้ท่ีตัดแตง่ผล มีความยาวของช่อสั้นกว่าต้นท่ีไม่ตัดแต่งผล ซึ่งท าให้ง่ายต่อการบรรจุลงตะกร้าหรือ

กล่องเพื่อน าไปจ าหนา่ย 

4. จ าหนา่ยได้ราคาสูง เกษตรกรมีรายได้ตอ่ต้นมากขึ้น ท าให้คุณภาพชวีติความเป็นอยูด่ีขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของสวนลิ้นจี่บ้านโป่งใน ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีอนุญาตให้ 

ตัดแต่งผล เพ่ือทดลองหาวิธีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิ ขอขอบคุณสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรม 

การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีอนุเคราะห์เคร่ืองมือต่าง  ๆ และห้องปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ ท่ีให้ความรู้ค าแนะน าและท่ีปรึกษาในการท าวิจัย 
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คุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว

อนิทรีย์ผสมและกากมะพร้าว 

Physical and sensory quality of gluten-free cookies from composite organic 

rice flour with coconut meal 

กชพร พรมมารัตน์1  จุฑามาศ กัดผุ  ธเนศ แก้วก าเนิด  ชนันท์ภัสร ์ ราษฎรน์ิยม และวิจติรา แดงปรก* 

Kotchaporn Prommarat, Jutamart Kadpu, Thanes Keokamnerd, Chananpat Rardniyom and 

Wichittra Daengprok 

บทคัดย่อ 

 คุกกี้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบท่ีนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย แต่พบว่ามีบุคคลบางกลุ่มแพ้กลูเตนจาก

แป้งสาลีท่ีเป็นส่วนผสมในคุกกี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกาก

มะพร้าวต่อคุณภาพทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนท่ีได้ โดยผสมแป้งข้าว

กล้องหอมมะลิอินทรีย์กับแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ในอัตราส่วน 60:60 , 65:55, 70:50, 75:45 และ 

80:40 ท าการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าคุกกี้ท้ัง 5 สูตร มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส

ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.78–6.94 (ยอมรับปานกลาง–ยอมรับมาก) คุกกี้ปราศจากกลูเตน

จากแปง้ข้าวอินทรีย์ผสมของแป้งขา้วกล้องกับแป้งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 65 : 55 ท่ีเติมกากมะพร้าวอบแห้งร้อยละ 

5 มีคุณภาพทางกายภาพ (ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา อัตราการแผ่ตัว ค่า  a* ค่า b* และความแข็ง) และ

การยอมรับทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากคุกกี้ท่ีไม่เติมกากมะพร้าวอบแห้ง (ตัวอย่างควบคุม) (p>0.05) โดยมี

คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสเท่ากับ 6.491.45 (ยอมรับปานกลาง–ยอมรับมาก) ส่วนค่า L* มีความ

แตกตา่งกัน (p≤0.05) โดยมีคา่เท่ากับ 35.422.29 และ 32.241.65 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:   แป้งขา้วอนิทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวเหนยีว คกุกี้ปราศจากกลูเตน กากมะพร้าว  
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Abstract 

 Cookies are a widely-consumed bakery product. However some individuals were troubled with gluten 

allergy due to wheat flour, the main ingredient in cookies. The aim of this research was to investigate the effects 

of composite organic rice flour and coconut meal on the physical qualities and sensory acceptability of gluten-

free cookies. The ratio of organic brown rice flour to organic brown glutinous rice flour with the ratio of 60:60, 

65:55, 70:50, 75:45 and 80:40 was employed in cookie formulations. Sensory acceptability of five cookies 

samples was tested. It was found that the gluten-free cookies from organic brown rice flour and organic brown 

glutinous rice flour with the ratio of 65:55 were not significantly different from the control (p>0.05), with the 

scores of 6.78-6.94 (moderate acceptance-high acceptance). In addition, the gluten-free cookies from organic 

brown rice flour to organic brown glutinous rice flour with the ratio of 65:55 with 5% added coconut meal had 

not significant difference in physical properties (i.e. diameter, h=thickness, spread ratio, a* value, b* value and 

hardness) and sensory acceptability scores from the no added coconut meal cookie sample (the control) (p>0.05) 

with the scores of 6.491.45 (moderate acceptance-high acceptance). On the other hand, the L* values were 

significantly different (p<0.05) with the values of 35.422.29 and 32.241.65, respectively. 

Keywords: organic rice flour, brown rice, glutinous rice, gluten-free cookies, coconut meal 

บทน า 

คุกกี้เป็นขนมประเภทขบเคีย้วท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมเบเกอร่ีและสามารถท าหน้าท่ีเป็นแหล่งให้พลังงานงาน

แก่ผู้บริโภคได้ มีส่วนประกอบท่ีส าคัญคือ แป้งสาลี ไขมันและน้ าตาล [1] ซึ่งในแป้งสาลีมีกลูเตนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง 

โดยกลูเตน ประกอบไปด้วยโปรตนีไกลอะดิน (gliadin) และกลูเตนิน (glutenin) ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในเร่ืองของการให้

พลังงาน ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เหมือนกับโปรตีนชนิดอื่น ๆ ท่ัวไป แต่พบว่ามีบุคคลบางกลุ่มแพ้กลูเตน โดยผู้ท่ีแพ้

กลูเตนจะมีอาการบวมแดงอักเสบ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก อาการเหล่านี้อาจจะท าให้รู้สึกไม่

สบายตัว มอีาการตามมา รู้สกึออ่นเพลีย และเหนื่อยง่าย อารมณ์แปรปรวน การท่ีล าไส้เล็กเกิดการอักเสบและถูกท าลาย

ท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมอาจส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหาร และ 

มีโรคอื่น ๆ ตามมาได้จากการท่ีตลาดอาหารปราศจากกลูเตนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และออสเตรเลียจึงเป็นโอกาสท่ีดีของผู้ผลิตอาหารของไทยในการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลี เนื่องจากข้าวเป็นแหล่ง

ธัญพืชชนิดปราศจากกลูเตนโดยธรรมชาติ [2] มีงานวิจัยท่ีทดลองใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในผลิตขนมอบ {4-8] 

แต่ยังไม่มีงานทดลองท่ีใช้แป้งข้าวเหนียวกล้องมาทดแทนแป้งสาลี จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าการใช้แป้งข้าวเหนียว

กล้องผสมกับแป้งข้าวกล้องในการท าคุกกี้ปราศจากกลูเตน จะได้คุกกี้ท่ีมีเนื้อสัมผัสดีกว่าคุกกี้ท่ีใช้แป้งข้าวกล้องเพียง

อยา่งเดียว กากมะพร้าวคือส่วนท่ีเหลอืท้ิง (by-product) จากอุตสาหกรรมผลิตกะทิ อย่างไรก็ตามพบว่าในกากมะพร้าวมี

ใยอาหารในปริมาณสูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งเส้นใยอาหารมีส่วนส าคัญต่อสุขภาพในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น 

มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลอืด และโรคเบาหวาน  [3] ดังนั้นการน ากากมะพร้าวมาเติมเป็นส่วนผสมในคุกกี้ นอกจากจะ

ช่วยเพิ่มใยอาหารในคุกกี้ปราศจากกลูเตนแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่วัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าวต่อคุณภาพทางกายภาพและ

ทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตน 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์  

1.  แป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ และแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ซื้อจากไร่ทินกร อ าเภอเมือง

จังหวัดเชยีงราย   

2. เนยสด นมสด ไข่ไก่ น้ าตาลไอซิ่ง ผงโกโก้ วนิลลา เกลือป่น และโซเดียมไบคาร์บอเนตซื้อจากร้านหยก 

อนิเตอร์เทรด อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่   

3. กากมะพร้าวซื้อจากตลาดสดแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

วิธีการศกึษา 

1. การเตรียมคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแปง้ข้าวอินทรีย์ผสม 

1.1 วธีิการเตรียมคุกกี้ 

ท าการเตรียมคุกกี้ 5 ตัวอย่าง ซึ่งมีความแตกตา่งกันของอัตราส่วนของแป้งขา้วกล้องอนิทรีย์และแปง้ข้าว

เหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ ดังนี้คือ 60:60, 65:55, 70:50, 75:45 และ 80:40 โดยในแต่ละสูตรมีแป้งข้าว  

120 กรัม เนยสด 90 กรัม, นมสด 30 กรัม, ไข่ไก่ 80 กรัม, น้ าตาลไอซิ่ง 80 กรัม, ผงโกโก้ 5 กรัม, วนิลลา 2 กรัม, 

เกลือป่น 1 กรัม และโซเดียมไบคาร์บอเนต 1 กรัม ส าหรับวิธีการท าคุกกี้มีวิธีการท าดังนี้ ตีเนยสดจนเป็นครีม เติม

น้ าตาลไอซิ่ง ตีให้เข้ากัน เติมไข่ไก่ นมสด วนิลลา ตีให้เข้ากันโดยใช้ความเร็วปานกลาง จากนั้นเติมแป้งข้าว ผงโกโก้ 

เกลือป่น และโซเดยีมไบคารบ์อเนต ที่ผ่านการร่อน และตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน น าใส่ถุงบีบ จากนั้นบีบเป็นรูปร่างท่ี

มีขนาดใกล้เคียงกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 มิลลิเมตร และ ความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร อบท่ี

อุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 นาที เมื่อคุกกี้สุกแล้ว น าออกจากเตาและผึ่งให้เย็น เก็บในถุงพลาสติก  

ปิดผนึกเก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง [6] 

1.2 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

น าคุกกี้จากสูตรต่างๆมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยท าการทดสอบด้านลักษณะปรากฏ   

สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ความกรอบ และการยอมรับรวม ด้วยวิธีวิธี 9-point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถึง 

ยอมรับมากท่ีสุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ยอมรับมากท่ีสุด ใช้ผู้ทดสอบท่ีไม่ผ่านการฝึกฝน อายุ 18-30 ปี จ านวน  

105 คน น าคุกกี้ท่ีมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสท่ีดีท่ีสุดไปทดลองต่อไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

ภายในบล็อค (Randomised Completely Block Design; RCBD) วิเคราะห์ความแปรรปรวนและความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

2. การเตรียมคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแปง้ข้าวอนิทรีย์ผสมและกากมะพร้าว 

2.1 น าคุกกีต้ัวอย่างท่ีมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสท่ีดีท่ีสุดมาเติมกากมะพร้าวในสูตร ในปริมาณ

ร้อยละ 5, 10 และ 15 [9] เปรียบเทียบกับตัวอย่างท่ีไม่เติมกากมะพร้าว (ตัวอย่างควบคุม) ส าหรับกากมะพร้าวเป็น

กากมะพร้าวท่ีเหลอืจากการคัน้น้ ากะทิ น ามาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส (เว็บไซต์สัมมนาชีพชุมชนจังหวัด

ปัตตานี กรมการพัฒนาชุมชน [9] นาน 20 นาที ผึ่งให้เย็น บดให้เป็นผงละเอียดดว้ยโถบดอาหาร ท าการผลิตคุกกีต้าม

สูตรและวิธีการท าเหมือนกันข้อ 1.1 โดยการเติมกากมะพร้าวในขั้นตอนการท าคุกกี้ ท าการ เติมเป็นล าดับสุดท้าย 

ก่อนท่ีจะหยอด และอบคุกกีเ้ป็นเวลา 25 นาที 
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2.2 การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

2.2.1 เส้นผ่านศูนย์กลาง วัดด้วยเวอร์เนยีคาลิเปอร์ 

 2.2.2 ความหนา วัดดว้ยเวอร์เนยีคาลิเปอร์ 

 2.2.3 ค่าการแผ่ตัวตัวของคุกกี ้ค านวณจากอัตราส่วนของ เส้นผ่านศูนย์กลางของคุกกี้/ความหนา 

ของคุกกี้ (กัณต์ฐิตาและคณะ [5]) 

 2.2.4 วัดค่าส ีL*, a* และ b* โดยการวัดดว้ยเครื่องวัดค่าสี (MiniScan XE PLUS Colorimeter,  

Hunter Associates Labotatory Inc., Reston, VA, USA) ดัดแปลงจากวิธีของกัณต์ฐิตาและคณะ [5] 

 2.2.5 ค่าความแข็ง โดยการวัดดว้ยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (TA-XT plus texture analyzer, Stable  

micro systems, Godalming, UK) โดย ใช้หัววัด cylinder aluminium ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ใช้ pre-

test speed, test speed และ post-test speed เป็น 3, 3 และ 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามล าดับ target mode ท่ีใช้คือ 

strain ร้อยละ 55 load cell ขนาด 50 กิโลกรัม ดัดแปลงจากวิธีของ Jan และคณะ [1] 

  2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คุณภาพทางกายภาพ (ข้อ 2.2.1-2.2.5) วางแผนทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ท าการทดลอง 3 ซ้ า (replications) วิเคราะห์ความแปรปรวน

และความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

2.3 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส น าคุกกี้จากสูตรต่างๆมาทดสอบการยอมรับทางประสาท

สัมผัสโดยท าการทดสอบด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ความกรอบ และการยอมรับรวม ด้วยวิธีวิธี  

9-point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถงึ ยอมรับมากที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ยอมรับมากท่ีสุด ใช้ผู้ทดสอบ

ท่ีไม่ผ่านการฝึกฝน อายุ 18-30 ปี จ านวน 105 คน น าคุกกี้ท่ีมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสท่ีดีท่ีสุดไปทดลอง

ต่อไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (Randomised Completely Block Design; RCBD) วิเคราะห์

ความแปรปรวนและความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

ผลการศึกษา 
 

การยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอนิทรีย์ผสม 

ผลจากการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นหอม รสชาติ ความกรอบ และ

ความยอมรับโดยรวมของคุกกี้ปราศจากกลูเตนแสดงในตารางท่ี 1 พบว่าลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และ

ความยอมรับโดยรวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนคะแนนการยอมรับคุณลักษณะทางด้านสี และกลิ่นหอมพบว่ามี

ความแตกต่างกัน (p<0.05) อย่างไรก็ตามคุกกี้สูตรท่ีมีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียว

กล้องสันป่าตองอินทรีย์ 65 : 55 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นหอม ความ

กรอบ และการยอมรับโดยรวมสูงท่ีสุด จึงเลอืกใช้ตัวอยา่งนีส้ าหรับการทดลองในตอนตอ่ไป  
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ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกีป้ราศจากกลูเตนจากแปง้ข้าวอินทรีย์ผสม  

 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  
 

คุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอนิทรีย์ผสมและกากมะพร้าว  

จากการศกึษาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกคุกกี้สูตรท่ีมีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียว

กล้องสันป่าตองอนิทรีย์ 65:55 มาพัฒนาโดยการเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าว เพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการ อย่างไร

ก็ตามการเสริมกากมะพร้าวอาจส่งผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ท่ีได้ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลอัตราส่วนต่างๆของกากมะพร้าวต่อคุณลักษณะทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตน ได้แก่ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา ค่าการแผ่ตัว ค่าสี และค่าความแข็ง พบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นส่งผล

ให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (p<0.05) ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และค่าการแผ่ตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

เมื่ออัตราส่วนของกากมะพรา้วเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า L* (ความสว่าง) เพิ่มขึ้น (p<0.05) ส่วนค่า a* (สีเขียว-สีแดง) และ

ค่า b* (สีเหลอืง-สีน้ าเงิน) ไมแ่ตกตา่งกัน (p>0.05) 
 

ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแปง้ข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว  

คุณภาพทางกายภาพ กากมะพรา้ว (ร้อยละ) 

0 5 10 15 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)ns 32.36±0.76 33.08±0.53 30.01±0.17 33.19±0.28 

ความหนา (มม.) ns 6.83±0.37 7.44±0.25 7.31±0.35 7.01±0.70 

อัตรการแผ่ตัว ns 4.75±0.38 4.45±0.22 4.13±0.98 4.77±0.50 

ค่าส ี     

     L* 32.24±1.65a 35.42±2.29b 40.63±0.32c 41.52±0.62c 

     a* ns  12.25±0.45 13.27±0.54 12.86±0.85 12.15±0.26 

     b* ns 16.95±0.82 19.56±0.98 19.61±3.57 20.77±0.90 

ความแข็ง (กรัม) 39110±2128a 42791±6549ab 49890±3204bc 55601±1699c 
  

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงวา่มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

คุณลักษณะ อัตราส่วนของแป้งขา้วกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียวกล้องสนัปา่ตองอนิทรยี์ 

60:60 65:55 70:50 75:45 80:40 

ลักษณะปรากฏns 6.98±1.26 7.00±1.37 6.67±1.40 6.99±1.27 6.81±1.33 

ส ี 7.13±1.14a 7.15±1.22a 6.91±1.16ab 6.80±1.15ab 6.76±1.19b 

กลิ่นรส 6.75 ±1.37a 6.77±1.27a 6.22±1.37c 6.35±1.41b 6.63±1.35ab 

รสชาติns 6.43±1.46 6.62±1.49 6.75±1.46 6.69±1.47 6.69±1.37 

ความกรอบns 6.51±1.45 6.68±1.42 6.67±1.42 6.52±1.50 6.55±1.49 

การยอมรับรวมns 6.81±1.34 6.94±1.18 6.81±1.37 6.78±1.35 6.85±1.44 
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การยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอนิทรีย์ผสมและกากมะพร้าว  

จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมและกาก

มะพร้าว แสดงในตารางท่ี 3 พบว่าคะแนนการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสทุกด้านแตกต่างกัน (p<0.05)  

โดยคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมกากมะพร้าวร้อยละ 5 มีคะแนนด้านรสชาติ ความกรอบ และ 

การยอมรับโดยรวมมากที่สุด (p<0.05)   
 

ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแปง้ข้าวอินทรีย์ผสมและกากมะพร้าว  

คุณลักษณะ กากมะพรา้ว (ร้อยละ) 

0 5 10 15 

ลักษณะปรากฏ 6.24±1.42a 6.06±1.56a 5.58±1.59b 5.01±1.68c 

ส ี 6.76±1.12a 6.50±1.43a 6.11±1.50b 5.40±1.54c 

กลิ่นรส 6.77±1.31a 6.57±1.45a 6.14±1.36b 5.82±1.66b 

รสชาติ 6.00±1.47b 6.26±1.72a 5.81±1.55a 5.13±1.88b 

ความกรอบ 6.25±1.50a 6.35±1.46a 5.70±1.77b 5.23±1.87c 

การยอมรับรวม 6.42±1.41a 6.49±1.45a 5.86±1.46b 5.27±1.75c 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยSD ตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงวา่มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
อัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าวเหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ส่งผลต่อค่าสี โดย

คุกกีท่ี้มีอัตราส่วนของแป้งขา้วเหนยีวสันป่าตองอนิทรีย์มากจะมีสีเข้มขึ้น เนื่องจากแป้งข้าวเหนียวสันป่าตองอินทรีย์มี

ปริมาณน้ าตาลสูงกว่าแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ โดยมีน้ าตาลร้อยละ 0.80 และ 0.25 [10, 11] ท าให้ผู้บริโภค

สามารถแยกความแตกต่างของคุณสมบัติด้านสีได้ ส่งผลตอ่การยอมรับทางประสาทสัมผัส  

เมื่อคุกกี้ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวอินทรีย์ผสมท่ีมีอัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ต่อแป้งข้าว

เหนียวกล้องสันป่าตองอินทรีย์ 65 : 55 มาเติมกากมะพร้าว พบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้น ท าให้คุกกี้ท่ีได้มี

ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (p<0.05) เนื่องจากปริมาณเส้นใยสูงขึ้น มีแนวโน้มท่ีจะดูดน้ ามากขึ้น ส่งผลให้น้ าท่ีมีอยู่ในแป้ง

นอ้ยลง และลดการพองตัวและการแตกของเม็ดแป้ง (Mir และคณะ [7]) ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และ

ค่าการแผ่ตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) จาการวัดค่าสีพบว่าเมื่อปริมาณกากมะพร้าวเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้คา่ L* (ความสวา่ง) เพิ่มขึ้น (p<0.05) เนื่องจากกากมะพร้าวมสีีขาวจึงท าให้คา่ L* เพิ่มมากขึ้น ส่วนค่า a* (สี

เขียว-สีแดง) และค่า b* (สีเหลอืง-สีน้ าเงิน) ไมแ่ตกตา่งกัน (p>0.05) ส่วนการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

พบว่าคะแนนการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสทุกด้านแตกต่างกัน (p<0.05) โดยตัวอย่างท่ีเติมกากมะพร้าว

ร้อยละ 5 มีคะแนนการยอมรับมากที่สุด  เมื่อเตมิกากมะพร้าวมากขึน้ จะท าให้เนื้อสัมผัสของคุกกี้เปลี่ยนไปอย่างเห็น

ได้ชัด โดยท าให้คุกกี้ท่ีได้มลีักษณะแข็ง หยาบ ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ท่ีได้มีการเพิ่มกาก

แอปเปิลในแเครกเกอร์ พบว่าท าให้แครกเกอร์ท่ีได้มีคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคด้าน ลักษณะปรากฏ สี รสชาต ิ

ความแข็ง และการยอมรับรวมลดลง 
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ความหลากหลายของปลาในบริเวณปากแมน่้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Diversity of Fishes in Bangpakong Estuary, Chachoengsao Province 

โดมม ์ลมิปวัฒน1, สันติ พ่วงเจริญ1* และ พงศเ์ชฏฐ์ พิชิตกุล2 
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บทคัดย่อ 

 การส ารวจความหลากหลายของปลาในบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 

2559 โดยการลากอวนทับตลิ่งและจากท่าขึ้นปลารอบปากแม่น้ าบางปะกง น าตัวอย่างปลาท่ีได้มาจ าแนกชนิดและ

จัดเก็บไว ้ณ พพิธิภัณฑธ์รรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พธวป.) จากปลาท่ีใช้ศึกษา

ท้ังสิ้น 3,813 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 45 วงศ์ 84 สกุล 97 ชนิด โดยวงศ์ปลาท่ีมีความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์

ปลาบู ่(Gobiidae, 11 ชนดิ), วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae, 7 ชนิด) และวงศ์ปลาจวด (Sciaenidae, 7 ชนิด) การศึกษาคร้ัง

นี้พบชนิดปลาท่ีไม่เคยมีการส ารวจพบมาก่อน 5 ชนิด คือ ปลาสอด Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus 

lankesteri, ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma และปลาบู่ใส 

Gobiopterus chuno นอกจากนี้ยังพบปลา 4 ชนิด ท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามตามเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ), ปลากดหัวกบ 

Ketengus typus (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ), ปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus (ข้อมูลไม่เพียงพอ) และปลาหมอไทย 

Anabas testudineus (ข้อมูลไม่เพียงพอ) การศึกษาคร้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการท าให้ข้อมูลด้านชนิดปลาในบริเวณ

ปากแม่น้ าบางปะกงเป็นปัจจุบันต้ังแต่มีการส ารวจครั้งสุดท้ายในปี 2552 และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการ

เก็บตัวอยา่งในเชงิคุณภาพคร้ังน้ีจะชว่ยให้มีการคน้พบชนิดปลาเพิ่มเตมิซึ่งมคีวามส าคัญต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ:   ปากแม่น้ าบางปะกง  ความหลากหลายของปลา  ปลาน้ ากร่อย  พพิธิภัณฑธ์รรมชาติวิทยาประมง 
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Abstract  

 The fish species diversity of the Bangpakong estuary was performed between October 2015 and 

September 2016. Fish specimens were collected by beach seining and from fish landing around the Bangpakong 

estuary. All specimens were identified the species at Kasetsart University Museum of Fisheries, Faculty of 

Fisheries, Kasetsart University (KUMF). After identification specimens were cataloged and deposited to the 

museum. A total of 3, 813 fish specimens were identified as belonging to 45 families 84 genera and 97 species. 

The most dominant families in term of counting species number were Gobiidae (11 spp.), Ariidae (7 spp.) and 

Sciaenidae (7 spp.). Five new recorded species which were found, including Poecilia latipinna, Neostethus 

lankesteri, Oryzias haugiangensis, Stigmatogobius pleurostigma and Gobiopterus chuno. Furthermore, 4 species 

of threatened status according of Office of Natural and Environmental Policy and Planning were found i.e. 

Batrachocephalus mino (Vulnerable), Ketengus typus (Vulnerable), Toxotes chatareus (Data deficient) and 

Anabas testudineus (Data deficient). From the current finding, this survey could provide the most up to date fish 

species list of the Bangpakong estuary since the last survey was done in 2009. In addition, our new capture 

techniques along with qualitative research could provide new recorded species that important for future study 

and monitoring plan. 

Keywords: Bangpakong estuary, Diversity of fishes, Estuarine fish, Kasetsart University Museum of Fisheries 

บทน า 
ปากแม่น้ าบางปะกงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงท่ีส าคัญของอ่าวไทยตอนใน เป็นบริเวณท่ีมีกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องและมีผลกระทบด้านการประมงหลายประเภท อาทิ การท าประมงชายฝั่ง และในล าแม่น้ า กระชังเลี้ยงปลา 

และบ่อเพาะเลีย้งสัตวน์้ าโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของแม่น้ า เช่น การเลี้ยงปลากะพงขาว กุ้งทะเล และนาปลาสลิด เป็น

ต้น (Seekao, 2016) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณปากแม่น้ า ได้แก่ บ้านเรือน 

ท่าเทียบเรือล าเลียงน้ ามัน และมีการขุดลอกร่องน้ าเป็นระยะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ใน

บริเวณปากแม่น้ าท้ังสิ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ในอดีตตั้งแต่ปี 2526-2558 ได้มีการส ารวจพรรณปลารวม  

8คณะส ารวจ (สันทนา และคณะ, 2526; ไมตรี และคณะ, 2526; กรรณิกา, 2545; กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง, 2548; สุชาติ และคณะ, 2548; อภิชาติ และคณะ, 2551; อภิชาติ และคณะ, 2552; โอภาส และคณะ; 2558) 

พบปลาท้ังสิ้น 71 วงศ์ 401 ชนิด โดยแต่ละคณะส ารวจมีวัตถุประสงค์งานวิจัยท่ีแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะใช้วิธี

ส ารวจจากท่าขึ้นปลาหรือรับซื้อตัวอย่างจากชาวประมงเป็นหลักซึ่งชนิดปลาท่ีรายงานไว้ส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ

และกลุ่มปลาขนาดใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยมีแนวความคิดว่าการศึกษาด้านความหลากชนิด ควรจะต้องครอบคลุมในกลุ่มปลา

ขนาดเล็กเพิ่มเติมด้วย แม้ว่าปลาดังกล่าวจะไม่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่ในเชิงนิเวศแล้วปลาเหล่านี้มี

บทบาทส าคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มปลาท่ีอยู่ส่วนฐานปิระมิดการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน้ าตามแนวคิด

ทางนิเวศวทิยา (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548) 
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การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการส ารวจด้านความหลากชนิดของปลา โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างท่ีหลากหลายและ

ครอบคลุมพรรณปลาทุกชนิด ได้แก่ อวนทับตลิ่ง สวิง และส ารวจจากท่าขึ้นปลา โดยตัวอย่างท่ีได้มาบางส่วนจะ

ด าเนินการจัดจ าแนกชนิดและขึ้นทะเบียนเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อใชเ้ป็นตัวอยา่งอ้างอิงต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ก าหนดพื้นท่ีศึกษาตั้งแต่บริเวณต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกงถึงต าบลท่าข้าม (ฝั่งตะวันออก) และต าบล

บางปะกง(ฝั่งตะวันตก) อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา (ภาพท่ี 1) โดยรวมรวมตัวอยา่งปลาด้วยเครื่องมือประมงท่ี

ท าให้ได้ตัวอย่างปลาท่ีหลากหลายและเลือกจับต่อปลาขนาดเล็ก ได้แก่ อวนทับตลิ่ง ข่าย สวิง และส ารวจจากท่าขึ้น

ปลา คัดเลือกตัวอย่างปลาท่ีได้มาด าเนินการจัดครีบและถ่ายภาพ จากนั้น เก็บรักษาด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 70 

เปอร์เซ็นต ์เพื่อวเิคราะห์และจ าแนกชนดิในห้องปฏบัิตกิารตอ่ไป 
 

 
 

ภาพที่ 1  พื้นท่ีศึกษาบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จ าแนกชนดิปลาที่ได้จากเอกสารและคู่มือจ าแนก ดังนี้ กลุ่มปลาน้ ากร่อยและทะเลใช้เอกสารของ Carpenter 

and Niem (1998, 1999, 2001); Munroe (1955); Yoshida et al. (2013) และ Ambak et al. (2010) ส าหรับกลุ่มปลา

น้ าจืดใช้เอกสารจ าแนกของ Rainboth (1996) และ Kottelat (2001) เป็นหลัก จัดล าดับทางอนุกรมวิธานตาม Nelson 

(2006) ส่วนช่ือวทิยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับ (valid name) อ้างตาม www.fishbase.org 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาตัวอย่างปลาท้ังสิ้น 3,813 ตัวอย่าง พบปลาท้ังสิ้น 45 วงศ์ 84 สกุล 97 ชนิด วงศ์ของปลาท่ี

ความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ Gobiidae (11 ชนิด), วงศ์ Ariidae (7 ชนิด), วงศ์ Sciaenidae (7 ชนิด), วงศ ์

Engraulidae (5 ชนิด) และ วงศ์ Leiognathidae (5 ชนิด) พบชนิดปลาท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable) ตาม 

การจัดสถานภาพของส านักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) (สผ., 2560) 2 ชนิด ได้แก่ 

ปลากดยิ้มBatrachocephalus mino และปลากดหัวกบ Ketengus typus  ชนิดปลาท่ีอยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ 

http://www.fishbase.org/
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(Data deficient) 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย Anabas testudineus และปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus พบปลา 

ต่างถิ่น (alien species) 2 ชนิด ได้แก่ ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna ชนิดท่ีพบ

เพิ่มเติมจากรายงานในอดีต 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสอด Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri, ปลาซิว

ข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno (ภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายตัวอยา่งปลาดองบางชนิดท่ีส ารวจพบบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง (A) ปลากดยิ้ม 

Batrachocephalus mino, KUMF 7399, 102.00 mm SL; (B) ปลากดหัวกบ Ketengus typus, KUMF 7526, 

78.00 mm SL; (C) ปลาหมอไทย Anabas testudineus, KUMF 7662, 24.00 mm SL; (D) ปลาเสอืพ่นน้ า 

Toxotes chatareus, KUMF 7534, 133.00 mm SL; (E) ปลานิล Oreochromis niloticus, KUMF 7631, 18.00 

mm SL; (F) ปลาสอด Poecilia latipinna, KUMF 7311, 32.50 mm SL; (G) ปลาบูใ่ส Neostethus lankesteri, 

KUMF 7653, 21.00 mm SL; (H) ปลาซิวขา้วสาร Oryzias haugiangensis, KUMF 7677, 24.00 mm SL; (I) 

ปลาบูจุ่ด Stigmatogobius pleurostigma, KUMF 7654, 37.00 mm SL และ (J) ปลาบูใ่ส Gobiopterus chuno, 

KUMF 7641, 17.00 mm SL 

 

A 

10 mm 

10 mm 10 mm 

10 mm 10 mm 

10 mm 10 mm 

10 mm 10 mm 

B 

C 
D 

E 

10 mm 

F 

H G 

I K 
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ส าหรับบัญชีรายชื่อปลาโดยเรียงล าดับรายการและการใช้เครื่องหมายแสดงรายละเอียดตามสารระบบงาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (Kasetsart University Museum of Fisheries; KUMF) ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อไทย); 

จ านวนเลขทะเบียน (จ านวนตัวอยา่งรวม); KUMF เลขทะเบียน (จ านวนตัวอย่างของแต่ละเลขทะเบียน) (สถานภาพการถูก

คุกคามตาม สผ., 2560) ดังนี้ 
 

บัญชรีายชื่อปลาที่ส ารวจพบในบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง 

วงศ์ Dasyatidae 

1. Hemitrygon fluviorum (กระเบนธง); 1(1); KUMF 7466(1) 

วงศ ์Ophichthidae 

2. Muraenesox cinereus (ไหลงู); 1(2); KUMF 7514(2) 

วงศ ์Pristigasteridae 

3. Ilisha kampeni (อีปุด); 7(77); KUMF 7377(16), KUMF 7417(11), KUMF 7450(18), KUMF 7493(26), 

 KUMF 7646(2), KUMF 7682(2), KUMF 7699(2) 

วงศ ์Engraulidae 

4. Coilia lindmani (หางไก)่; 1(1); KUMF 7463(1) 

5. Setipinna melanochir (แมวหูด า); 3(12); KUMF 7360(10), KUMF 7464(1), KUMF 7522(1) 

6. Setipinna taty (แมว); 2(11); KUMF 7465(3), KUMF 7523(8) 

7. Thryssa hamiltonii (แมว); 4(19); KUMF 7467(5), KUMF 7471(1), KUMF 7494(1), KUMF 7524(12) 

8. Stolephorus dubiosus (กะตัก); 14(142); KUMF 7327(2), KUMF 7332(1), KUMF 7411(1), KUMF 7495(35), 

KUMF 7521(2), KUMF 7544(40), KUMF 7550(3), KUMF 7553(15), KUMF 7570(2), KUMF 7590(12), 

KUMF 7607(10), KUMF 7616(14), KUMF 7674(4), KUMF 7709(1) 

วงศ์ Clupeidae 

9. Anodonstoma chacunda (ตะเพยีนน้ าเค็ม); 1(2); KUMF 7453(2) 

10. Corica laciniata (ซิวแก้ว); 20(1,322); KUMF 7244(5), KUMF 7264(6), KUMF 7285(1), KUMF 7303(64),  

 KUMF 7310(1), KUMF 7321(71), KUMF 7344(1), KUMF 7358(1), KUMF 7395(1), KUMF 7434(5),  

 KUMF 7451(2), KUMF 7551(339), KUMF 7560(1), KUMF 7572(1), KUMF 7584(4), KUMF 7602(189), 

 KUMF 7609(182), KUMF 7669(444), KUMF 7706(1), KUMF 7728(3) 

11. Escualosa thoracata (กะตักขาว); 4(27); KUMF 7274(20), KUMF 7454(3), KUMF 7561(1), KUMF 7575(3) 

วงศ์ Cyprinidae 

12. Amblypharyngodon chulabhornae (ซิวเจ้าฟ้า); 3(3); KUMF 7260(1), KUMF 7277(1), KUMF 7692(1) 

วงศ์ Plotosidae  

13. Plotosus canius (ดุกทะเล); 1(1); KUMF 7461(1) 

วงศ์ Ariidae 

14. Arius maculatus (กดหัวโม่ง); 5(13); KUMF 7240(1), KUMF 7409(1), KUMF 7441(2), KUMF 7500(6),  

 KUMF 7528(3) 

15. Batrachocephalus mino (กดยิ้ม); 1(1); KUMF 7399(1) (Vulnerable) 
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16. Cryptarius trunctatus (กดคันหลาว); 1(1); KUMF 7525(1) 

17. Ketengus typus (กดหัวกบ); 4(8); KUMF 7235(1), KUMF 7526(4), KUMF 7549(2), KUMF 7634(1)  

 (Vulnerable) 

18. Nemapteryx nenga (กดทะเล); 3(4); KUMF 7501(1), KUMF 7529(1), KUMF 7576(2) 

19. Osteogeneiosus militaris (กดหัวอ่อน); 4(35); KUMF 7486(7), KUMF 7489(17), KUMF 7503(2), KUMF  

 7599(9) 

20. Plicofollis argyropleuron (กดทะเล); 1(1); KUMF 7322 

วงศ์ Pangasiidae 

21. Pangasius macronema (สังกะวาดเหลือง); 1(1); KUMF 7313 

วงศ์ Bagridae 

22. Hemibagrus nemurus (กดเหลอืง); 1(1); KUMF 7443(1) 

23. Mystus gulio (อกีง); 7(16); KUMF 7296(3), KUMF 7349(7), KUMF 7356(2), KUMF 7364(1), KUMF 

7583(1), KUMF 7684(1), KUMF 7717(1)  

24. Mystus wolffii (แขยงนวล); 4(10); KUMF 7252(3), KUMF 7444(2), KUMF 7478(2), KUMF 7673(3)  

วงศ์ Mugilidae 

25. Planiliza subviridis (กระบอก); 16(90); KUMF 7237(2), KUMF 7248(1), KUMF 7282(2), KUMF 7330(3),     

KUMF 7374(1), KUMF 7447(2), KUMF 7498(9), KUMF 7530(23), KUMF 7594(2), KUMF 7601(7), 

KUMF 7630(2), KUMF 7644(1), KUMF 7649(1), KUMF 7659(13), KUMF 7702(11), KUMF 7723(10) 

26. Crenimugil buchanani (กระบอก); 4(22); KUMF 7270(18), KUMF 7318(1), KUMF 7379(2), KUMF 

7404(1), KUMF 7532(2) 

27. Paramugil parmatus (กะเมาะ); 28(269); KUMF 7236(13), KUMF 7247(7), KUMF 7271(25),KUMF 

7281(6), KUMF 7291(7), KUMF 7295(5), KUMF 7302(28), KUMF 7309(2), KUMF 7319(16), KUMF 

7328(1), KUMF 7329(6), KUMF 7339(4), KUMF 7357(1), KUMF 7378(10), KUMF 7403(5), KUMF 

7410(3), KUMF 7430(10), KUMF 7488(7), KUMF 7531(1), KUMF 7558(1), KUMF 7568(11), KUMF 

7587(1), KUMF 7608(5), KUMF 7622(25), KUMF 7648(5), KUMF 7661(7), KUMF 7680(10), KUMF 

7693(25), KUMF 7726(22) 

28. Chelon planiceps (กระบอก); 5(18); KUMF 7269(1), KUMF 7317(1), KUMF 7405(1), KUMF 7468(11), 

KUMF 7499(4) 

วงศ์ Phallostethidae 

29. Neostethus lankesteri (บู่ใส); 19(151); KUMF 7266(1), KUMF 7354(4), KUMF 7369(1), KUMF 7385(2),  

  KUMF 7421(24), KUMF 7432(5), KUMF 7440(3), KUMF 7448(19), KUMF 7554(9), KUMF 7565(13),  

  KUMF 7573(1), KUMF 7593(4), KUMF 7604(11), KUMF 7626(3), KUMF 7653(8), KUMF 7665(2),  

  KUMF 7690(37), KUMF 7719(4) (New recorded) 

วงศ์ Atherinidae 

30. Hypoatherina valenciennei (หัวตะกั่ว); 1(29); KUMF 7496(29) 
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วงศ์ Adrianichthyidae 

31. Oryzias haugiangensis (ข้าวสาร); 9(19); KUMF 7241(2), KUMF 7284(1), KUMF 7402(2), KUMF 7414(6),  

 KUMF 7422(1), KUMF 7439(4), KUMF 7639(1), KUMF 7677(1), KUMF 7725(1) 

วงศ์ Hemiramphidae 

32. Hyporhamphus limbatus (กระทุงเหวปากแดง); 9(77); KUMF 7365(1), KUMF 7416(1), KUMF 7436(6),  

  KUMF 7446(7), KUMF 7476(11), KUMF 7497(28), KUMF 7545(16), KUMF 7548(4), KUMF 7600(3) 

33. Zenarchopterus ectuntio (ตับเตา่); 24(168); KUMF 7246(1), KUMF 7259(1), KUMF 7301(15), KUMF  

  7325(3), KUMF 7326(13), KUMF 7337(8), KUMF 7340(8), KUMF 7352(2), KUMF 7387(10), KUMF  

  7400(3), KUMF 7408(1), KUMF 7426(2), KUMF 7477(1), KUMF 7557(8), KUMF 7569(6), KUMF  

  7589(14), KUMF 7606(20), KUMF 7612(13), KUMF 7633(5), KUMF 7650(9), KUMF 7672(4), KUMF  

  7704(1), KUMF 7721(11), KUMF 7727(9) 

วงศ์ Belonidae 

34. Strongylura strongylura (กระทุงเหว); 1(1); KUMF 7527(1) 

วงศ์  Poeciliidae 

35. Poecilia latipinna (สอด); 1(1); KUMF 7311(1) (Alien species) 

วงศ์ Syngnathidae 

36. Doryichthys boaja (จิ้มฟันจระเข้ยักษ)์; 2(2); KUMF 7437(1), KUMF 7652(1) 

37. Hippichthys heptagonus (จิ้มฟันจระเข)้; 4(4); KUMF 7283(1), KUMF 7566(1), KUMF 7611(1), KUMF 

7651(1) 

วงศ์ Synbranchidae 

38. Monopterus albus (ไหลนา); 1(1); KUMF 7691(1) 

วงศ์ Ambassidae 

39. Ambassis gymnocephalus (ข้าวเมา่); 12(140); KUMF 7255(1), KUMF 7267(12), KUMF 7293(2), KUMF   

  7304(13), KUMF 7324(10), KUMF 7449(14), KUMF 7578(1), KUMF 7586(9), KUMF 7613(29), KUMF    

  7624(31), KUMF 7670(15), KUMF 7732(3) 

40. Ambassis vachellii (ข้าวเมา่); 21(150); KUMF 7238(10), KUMF 7256(2), KUMF 7315(1), KUMF  

  7335(19), KUMF 7353(3), KUMF 7366(4), KUMF 7382(6), KUMF 7394(2), KUMF 7397(12),  

 KUMF 7406(1), KUMF 7415(15), KUMF 7429(4), KUMF 7438(11), KUMF 7579(6), KUMF 7588(8),   

 KUMF 7614(10), KUMF 7686(15), KUMF 7700(4), KUMF 7705(1), KUMF 7718(6), KUMF 7731(10) 

41. Parambassis wolffii (แป้นยักษ์); 1(2); KUMF 7658(2) 

วงศ์ Latiidae 

42. Lates calcarifer (กะพงขาว); 8(15); KUMF 7305(1), KUMF 7351(1), KUMF 7412(1), KUMF 7491(3),    

 KUMF 7502(3), KUMF 7539(1), KUMF 7656(2), KUMF 7701(2) 
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วงศ์ Sillaginidae 

43. Sillago sihama (เห็ดโคน); 20(84); KUMF 7254(2), KUMF 7279(1), KUMF 7294(2), KUMF 7307(5),  

  KUMF 7341(1), KUMF 7361(4), KUMF 7370(1), KUMF 7381(5), KUMF 7393(3), KUMF 7474(1), KUMF   

  7535(4), KUMF 7559(3), KUMF 7571(4), KUMF 7629(2), KUMF 7637(29), KUMF 7663(1), KUMF  

  7696(10), KUMF 7703(3), KUMF 7714(3), KUMF 7733(1) 

วงศ์ Carangidae 

44. Alepes kleinii (สีกุน); 2(3); KUMF 7455(2), KUMF 7546(1) 

45. Carangoides praeustus (สีกุนเล็กครบีด า); 1(2); KUMF 7739(2) 

วงศ์ Lutjanidae 

46. Lutjanus russellii (กะพงข้างปาน); 3(28); KUMF 7475(2), KUMF 7610(24), KUMF 7675(2) 

วงศ์ Leiognathidae 

47. Photopectoralis bindus (แป้น); 2(5); KUMF 7398(3), KUMF 7413(2) 

48. Leiognathus brevirostris (แป้นเมอืก); 3(9); KUMF 7290(5), KUMF 7407(2), KUMF 7457(2) 

49. Nuchequula gerreoides (แป้น); 16(86); KUMF 7239(1), KUMF 7261(19), KUMF 7336(10),  

  KUMF  7345(8), KUMF 7359(1), KUMF 7372(1), KUMF 7392(8), KUMF 7452(2), KUMF 7547(1),   

  KUMF 7577(11), KUMF 7596(5), KUMF 7603(7), KUMF 7621(2), KUMF 7640(8), KUMF 7678(1),  

  KUMF 7713(1) 

50. Secutor indicius (แป้นเบ้ีย); 5(17); KUMF 7373(5), KUMF 7391(5), KUMF 7581(5), KUMF 7585(1),  

  KUMF 7620(1) 

51. Secutor ruconius (แป้นเบ้ีย); 3(7); KUMF 7456(3), KUMF 7580(3), KUMF 7619(1) 

วงศ์ Gerreidae 

52. Gerres filamentosus (ดอกหมากกระโดง); 3(9); KUMF 7287(1), KUMF 7308(1), KUMF 7390(7) 

53. Gerres erythrourus (ดอกหมาก); 6(42); KUMF 7278(1), KUMF 7595(1), KUMF 7638(22), KUMF 

7697(8), KUMF 7710(4), KUMF 7730(6) 

วงศ์ Polynemidae 

54. Eleutheronema tetradactylum (กุเราหนวดส่ีเส้น); 20(116); KUMF 7268(5), KUMF 7299(1), KUMF 

7331(5), KUMF 7355(1), KUMF 7367(6), KUMF 7384(1), KUMF 7428(1), KUMF 7470(1), KUMF 

7482(7), KUMF 7490(4), KUMF 7542(6), KUMF 7597(14), KUMF 7623(8), KUMF 7667(5), KUMF 

7679(1), KUMF 7687(21), KUMF 7694(18), KUMF 7707(4), KUMF 7716(1), KUMF 7729(6) 

55. Polynemus aquilonaris (หนวดพราหมณ)์; 2(4); KUMF 7363(1), KUMF 7543(3) 

วงศ์ Sciaenidae 

56. Bahaba polykladiskos (หางกิ่ว); 7(25); KUMF 7280(5), KUMF 7505(1), KUMF 7511(4), KUMF 7617(2), 

KUMF 7635(1), KUMF 7642(1), KUMF 7735(11) 

57. Dendrophysa russelii (จวด); 1(4); KUMF 7506(4) 

58. Johnius belangerii (จวด); 2(5); KUMF 7459(4), KUMF 7509(1) 
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59. Johnius carouna (จวด); 6(30); KUMF 7316(5), KUMF 7460(11), KUMF 7507(11), KUMF 7636(1), KUMF 

7676(1), KUMF 7736(1) 

60. Johnius trachycephalus (จวดยาว); 2(6); KUMF 7342(1), KUMF 7512(5) 

61. Otolithes ruber (จวดเตยีน); 1(1); KUMF 7508(1) 

62. Panna microdon (จวด); 3(20); KUMF 7389(7), KUMF 7504(1), KUMF 7510(12) 

วงศ์ Toxotidae 

63. Toxotes chatareus (เสอืพ่นน้ า); 1(1); KUMF 7534 (Data Deficient) 

วงศ์ Cichlidae 

64. Oreochromis niloticus (นิล); 1(1); KUMF 7631(1) (Alien species) 

วงศ์ Drepaneidae 

65. Drepane punctate (ใบปอ); 1(1); KUMF 7538(1) 

66. Drepane longimana (ใบปอ); 1(2); KUMF 7537(2) 

วงศ์ Terapontidae 

67. Terapon jarbua (ข้างตะเภา); 4(7); KUMF 7292(3), KUMF 7469(2), KUMF 7536(1), KUMF 7711(1) 

วงศ์ Callionymidae 

68. Callionymus sagitta (มังกรนอ้ย); 1(2); KUMF 7582(2) 

วงศ์ Eleotridae 

69. Butis butis (บู่เกล็ดแข็ง); 1(3); KUMF 7347(3) 

70. Butis koilomatodon (บู่จาก); 1(1); KUMF 7515(1) 

71. Oxyeleotris marmorata (บู่ทราย); 1(1); KUMF 7657(1) 

72. Prionobutis microps (บู่คา้งคาว); 8(15); KUMF 7371(1), KUMF 7418(1), KUMF 7480(1), KUMF 7492(2), 

KUMF 7520(1), KUMF 7567(2), KUMF 7598(5), KUMF 7712(2) 

วงศ์ Gobiidae 

73. Acentrogobius caninus (บู่); 16(43); KUMF 7262(1), KUMF 7276(6), KUMF 7314(2), KUMF 7334(4), 

KUMF 7343(1), KUMF 7375(10), KUMF 7396(1), KUMF 7401(4), KUMF 7420(2), KUMF 7423(2), 

KUMF 7433(2), KUMF 7516(1), KUMF 7647(2), KUMF 7655(3), KUMF 7666(1), KUMF 7722(1) 

74. Acentrogobius cyanomos (บู่); 1(2); KUMF 7519(2) 

75. Glossogobius giuris (บู่จาก); 19(82); KUMF 7253(6), KUMF 7265(1), KUMF 7286(15), KUMF 7288(1), 

KUMF 7306(2), KUMF 7323(3), KUMF 7348(3), KUMF 7368(3), KUMF 7380(1), KUMF 7427(1), 

KUMF 7445(1), KUMF 7473(1), KUMF 7592(2), KUMF 7625(4), KUMF 7645(5), KUMF 7671(4), 

KUMF 7685(4), KUMF 7695(18), KUMF 7708(7) 

76. Gobiopterus chuno (บู่ใส); 17(196); KUMF 7243(3), KUMF 7263(1), KUMF 7275(10), KUMF 7300(4), 

KUMF 7312(21), KUMF 7376(2), KUMF 7424(4), KUMF 7431(51), KUMF 7564(51), KUMF 7574(5), 

KUMF 7591(1), KUMF 7605(7), KUMF 7615(10), KUMF 7641(5), KUMF 7689(11), KUMF 7698(1), 

KUMF 7720(9) (New recorded) 

77. Pseudapocryptes elongatus (บู่เขือ); 2(4); KUMF 7258(2), KUMF 7350(2) 
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78. Taenioides gracilis (บู่เขือ); 1(1); KUMF 7738 

79. Trypauchen vagina (เขือแดง); 5(6); KUMF 7518(1), KUMF 7627(1), KUMF 7715(1), KUMF 7734(1), 

KUMF 7737(2) 

80. Scartelaos histophorus (บู่เขือ); 1(1); KUMF 7517(1) 

81. Stigmatogobius pleurostigma (บู่จุด); 6(10); KUMF 7333(1), KUMF 7419(2), KUMF 7435(1), KUMF 

7472(1), KUMF 7563(1), KUMF 7654(4) 

82. Boleophthalmus boddarti (ตีน); 6(10); KUMF 7257(5), KUMF 7297(1), KUMF 7320(1), KUMF 7338(1), 

KUMF 7383(1), KUMF 7388(1), KUMF 7688(1) 

83. Periophthalmodon schlosseri (กระจังโมง); 3(3); KUMF 7245(1), KUMF 7362(1), KUMF 7462(1) 

วงศ์ Scatophagidae 

84. Scatophagus argus (ตะกรับ); 3(5); KUMF 7481(3), KUMF 7632(1), KUMF 7724(1) 

วงศ์ Siganidae 

85. Siganus canaliculatus (สลดิทะเล); 1(1); KUMF 7242 

วงศ์ Sphyraenidae 

86. Sphyraena jello (สากเหลอืง); 1(1); KUMF 7533 

วงศ์ Anabantidae 

87. Anabas testudineus (หมอไทย); 1(3); KUMF 7662(3) (Data Deficient) 

วงศ์ Osphronemidae 

88. Trichopodus pectoralis (สลดิ); 3(2); KUMF 7272(1), KUMF 7681(1) 

89. Trichopodus trichopterus (กระดี่หมอ้); 2(2); KUMF 7660(1), KUMF 7683(1) 

90. Trichopsis vittata (กรมิควาย); 1(2); KUMF 7668(2) 

วงศ์ Channidae 

91. Channa striata (ชอ่น); 1(1); KUMF 7664(1) 

วงศ์  Soleidae 

92. Brachirus panoides (ลิน้หมา); 1(1); KUMF 7251(1) 

วงศ์ Cynoglossidae 

93. Cynoglossus bilineatus (ลิน้หมา); 1(3); KUMF 7555(3) 

94. Cynoglossus lingua (ลิน้หมา); 1(1); KUMF 7458(1) 

95. Cynoglossus puncticeps (ลิน้หมา); 5(7); KUMF 7250(1), KUMF 7273(1), KUMF 7556(2), KUMF 

7628(1), KUMF 7643(2) 

วงศ์ Triacanthidae 

96. Triacanthus nieuhofii (วัวสามเขาเงนิ); 1(12); KUMF 7540(12) 

วงศ์ Tetraodontidae 

97. Lagocephalus lunaris (ปักเป้าหลังเขียว); 5(7); KUMF 7249(1), KUMF 7479(1), KUMF 7541(3), KUMF  

  7562(1), KUMF 7618(1) 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

พรรณปลาท่ีพบท้ังสิน้ 97 ชนดิ คิดเป็นร้อยละ 24.19 ของชนิดปลาท้ังลุ่มน้ าบางปะกงท่ีเคยมีการส ารวจไว้จ านวน 

401 ชนิด โดยพบปลาน้ าจืดท่ีแท้จริง (primary freshwater fishes) ซึ่งคาดว่าเป็นการถูกพัดพามาจากล าน้ าตอนบนหรือ

แหล่งน้ าข้างเคียงกับแนวร่องน้ าบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงในช่วงฤดูน้ าหลากท้ังหมด โดยพบท้ังสิ้น 8 ชนิด ได้แก่ ปลา

ไหลนา Monopterus albus, ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus, ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata, ปลาสลิด 

Trichopodus pectoralis, ปลากระดี่หม้อ Trichopodus trichopterus, ปลากริมควาย Trichopsis vittata, ปลาหมอไทย Anabas 

testudineus และปลาชอ่น Channa striata 

เมื่อพิจารณาสถานภาพท่ีถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ สผ. (2560) พบปลาท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (vulnerable)  

2 ชนิด ได้แก่ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino และปลากดหัวกบ Ketengus typus และสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ 

(data deficient) 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย Anabas testudineus และปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus แสดงให้เห็นว่า

พื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงยังคงมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อปลาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังพบปลาต่างถิ่น  

(alien species) 2 ชนิด คือ ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna ซึ่งเป็นการพบชนิดพันธ์ุต่างถิ่น

เพิ่มเตมิจากเดิมท่ีเคยมรีายงานไวใ้นอดีตโดยคณะประมง (2552) ซึ่งเคยพบปลาดุกลูกผสม Clarias Hybrid, ปลาหมอเทศ 

Oreochromis mossambicus และปลาเปคูแดง Piaractus brachypomus  

การศกึษาคร้ังนี้พบปลาท่ีไม่เคยมีการรายงานในบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงมาก่อน 5 ชนิด คือ ปลาสอด Poecilia 

latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri, ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius 

pleurostigma และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno ท้ังนี้เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างปลา คือ สวิง และอวนตาถี่

ท่ีมีความจ าเพาะและเลือกจับต่อปลาขนาดเล็ก และครอบคลุมระบบนิเวศขนาดเล็ก (micro habitat) รวมถึงความถี่ใน 

การออกส ารวจครอบคลุมทุกฤดูกาล ส าหรับกลุ่มปลาบู่ และปลาซิวข้าวสารซึ่งเป็นปลาขนาดเล็กมักจะอาศัยอยู่ตาม

บริเวณชายน้ าท่ีมีพรรณไม้ ซอกหิน และวัสดุตามพื้นท้องน้ า (Kottelat et al., 1993; Rainboth, 1996) ท าให้ไม่สามารถ 

สุ่มจับได้ด้วยเคร่ืองมอืประมงและวธีิการท่ัวไป 

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของปลามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูลชนิดปลาในอดีต

คลาดเคลื่อนไปจากปัจจุบัน เช่น ปลาบู่จุด Stigmatogobius pleurostigma ซึ่งไม่เคยมีรายงานพบในบริเวณปากแม่น้ า

บางปะกง แต่มีรายงานพบปลาบู่จุดชนิด Stigmatogobius sadanundio ซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับปลาบู่จุด 

Stigmatogobius pleurostigma แต่การตรวจสอบชนิดของปลาท่ีถูกต้องในอดีตนั้นไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก

ตัวอย่างนั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง การศึกษาคร้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการท าให้ข้อมูลด้านชนิด

พันธ์ุปลาในบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงเป็นปัจจุบันตั้งแต่มีการส ารวจคร้ังสุดท้ายในปี 2552 และนอกจากนี้ยังแสดง

ให้เห็นว่าเทคนิคการเก็บตัวอยา่งในเชงิคุณภาพคร้ังนี้จะช่วยให้มีการค้นพบชนิดพันธ์ุปลาเพิ่มเติมซึ่งมีความส าคัญต่อ

การศึกษาด้านความหลากหลายของปลาตามแหลง่น้ าต่าง ๆ ตอ่ไปในอนาคต 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ปากแม่น้ าบางปะกงเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาโดยมีการส ารวจพบท้ังสิ้น 45 วงศ ์ 

84 สกุล 97 ชนิด พบชนิดพันธ์ุท่ีมีสถานภาพถูกคุกคาม 4 ชนิด คือ ปลากดยิ้ม Batrachocephalus mino, ปลากดหัวกบ 

Ketengus typus, ปลาเสือพ่นน้ า Toxotes chatareus  และปลาหมอไทย Anabas testudineus ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 2 ชนิด คือ 

ปลานิล Oreochromis niloticus และปลาสอด Poecilia latipinna  ชนิดพันธ์ุปลาท่ีรายงานเพิ่มเติม 5 ชนิด คือ ปลาสอด 

Poecilia latipinna, ปลาบู่ใส Neostethus lankesteri, ปลาซิวข้าวสาร Oryzias haugiangensis, ปลาบู่จุด Stigmatogobius 
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pleurostigma  และปลาบู่ใส Gobiopterus chuno  ส าหรับตัวอยา่งในการศึกษาครัง้นี้จ านวน 3,813 ตัวอย่างถูกเก็บรักษา

ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (Kasetsart University Museum of Fisheries) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง

ส าหรับการศึกษาและงานวจิัยตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ผศ.สมหมาย เจนกิจการ ท่ีให้ค าแนะน าในการจัดจ าแนกและวางแผนงานวิจัย ขอขอบคุณ  

คุณสกล เผียะผาบรัตนะ คุณคณิน มูลธรรม และคุณปรวดี อัศวมานะศักดิ์ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวม

ตัวอยา่ง และขอบคุณเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านท่ี

ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการใชห้้องปฏบัิตกิาร 
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ความผันแปรและองค์ประกอบอาหารของปลากะมัง Puntioplites proctozysron 

(Bleeker, 1865) ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

Dietary Variation and Composition of Smith’s Barb Puntioplites proctozysron 

(Bleeker, 1865) in Ubolratana Reservoir 

วริษฐา จงวิสุทธิ์1, สันติ พ่วงเจริญ1* และ ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์3 

Waritha Jongvisud1, Santi Poungcharean2*and Sansanee Wangvoralak3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารและอิทธิพลท่ีมีต่ออาหารประเภทหลักของปลา

กะมัง ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยเก็บตัวอย่างเป็นฤดูกาลในช่วงเดือนตุลาคม 2560  

ถึงสงิหาคม 2561 จากการศึกษากระเพาะอาหารจ านวน 507 ตัวอย่าง ซึ่งมีขนาดความยาวรวม 3.6-27.2 เซนตเิมตร 

พบวา่ปลากะมังในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นปลาท่ีสามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภท โดยสามารถจ าแนก

อาหารได้ 9 ประเภท เรียงล าดับตามค่าร้อยละความถี่กระเพาะของประเภทอาหารท่ีพบดังนี้ โคลนและซากอินทรีย ์

(22.95%) พืช (13.4%) แมลงน้ า (3.9%) ตัวอ่อนแมลง (3.7%) แพลงก์ตอนสัตว์ (2.6%) ตะไคร่น้ า (2.2%) หอย 

(2.0%) แมลงบก (1.4%) และอาหารท่ีย่อยแล้ว (33.3%) โดยอาหารหลักท่ีปลากะมังกิน คือ อาหารประเภทโคลนและ

ซากอินทรีย์ และอาหารประเภทพชื เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบ F ด้วยสถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวน  พบว่า

การบริโภคอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากขนาดของปลา (F = 5.715, p = 0.017) และ

อิทธิพลร่วมระหว่างฤดูกาลและพื้นท่ี (F = 4.457, p = 0.002) ส่วนอาหารประเภทพืชไม่มีความความสัมพันธ์กับ

อทิธิพลใด 

ค าส าคัญ: อุปนสิัยการกินอาหาร องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะ ปลากะมัง อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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Abstract 

 This research aimed to study variation of dietary composition and factors influencing on the major diets 

of Smith’s barb that is the economic fish in Ubolratana reservoir. Samples were collected from October 2017 

until August 2018. In total, 507 guts were sampled from Smith’s barb in a range of total length from 3.6 to 27.2 

cm. The result showed that Smith’s barb in Ubolratana reservoir have a diverse range of food preference. There 

were nine types of classified diet i.e. Mud and detritus (22.95%) and plant (13.4%) were the most frequently 

occurrence remains, followed by aquatic insect (3.9%), insect larva (3.7%), zooplankton (2.6%), benthic algae 

(2.2%), mollusk (2.0%), terrestrial insect (1.4%) and digested diet (33.3%). The result of F test in ANOVA 

revealed that significant effect of fish size (F = 5.715, p = 0.017) and interaction between the effect of season 

and habitat (F = 4.457, p = 0.002) on the consumption of mud and detritus. However, plant didn’t relate to 

each of effects. 

Keywords: Feeding habit, Smith’s barb, Stomach content, Ubolratana reservoir 

บทน า 
ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) เป็นปลาเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ มีผลจับเฉลี่ยในปี พ.ศ. 

2560 ประมาณ 138 ตันตอ่ปี หรอืคดิเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ีโดยมีการน ามาบริโภคท้ังใน

รูปของปลาสด และแปรรูปเป็นปลาตากแห้งและปลาหมักเกลือ (ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น, 2561) ปลากะมังมี

ลักษณะล าตัวป้อมและแบนขา้งมาก จะงอยปากกลมมน ปากขนาดเล็กและยดืหดได้ตัง้อยู่ดา้นล่าง ไมม่หีนวด ครบีก้น

มีก้านครีบแข็งอันท่ี 3 ใหญ่หยักเป็นฟันเลื่อย ล าตัวสีขาวเหลื่อมเงิน ปลายขอบครีบต่าง ๆ มีสีเทาด า ขนาดท่ีพบได้

ตามแหล่งน้ าท่ัวไปมีน้ าหนักเฉลี่ย 73.30 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 16.68 เซนติเมตร และเมื่อโตเต็มท่ีจะมีขนาด

ประมาณ 25 เซนติเมตร (วิภารัตน์และคณะ, 2556; ธีรพันธ์, 2509; Rainboth, 1996) ปลากะมังกินอาหารได้ท้ังพืช

และสัตวแ์ตกตา่งกันไปตามสภาพแหล่งท่ีอยูอ่าศัย โดยสวัสดิ์ (2524) รายงานวา่ปลากะมังในอ่างเก็บน้ าจะกินแพลงก์ตอน

และซากอินทรีย์เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากปลากะมังท่ีอาศัยตามแมน่้ าและคลองท่ัวไปซึ่งจะกินหอยและไส้เดือนน้ าเป็น

หลัก (ค ารณ, 2513; วิภารัตน์และคณะ, 2556) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงองค์ประกอบอาหาร 

ในกระเพาะของปลากะมัง และความผันแปรองค์ประกอบอาหารหลักในเชิงฤดูกาล พื้นท่ี และขนาดของปลากะมัง  

ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะชว่ยเติมเต็มข้อมูลชีววิทยาของปลากะมังในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ด้านอุปนิสัยการกินอาหาร และ

สามารถน าขอ้มูลนี้ไปสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรปลากะมังและการรักษาสภาพสิ่งแวดลอ้มในอ่างเก็บ

น้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

วิธีการศึกษา 

1. พื้นที่ศกึษา 

รวบรวมตัวอย่างปลากะมังจากท่าขึ้นปลารอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  โดยแบ่งพื้นท่ีส ารวจออกเป็น  

3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ี 1 พื้นท่ีรับน้ ามาจากล าน้ าพองและล าน้ าพะเนียง (ท่าขึ้นปลาจ านวน 4 แห่ง), พื้นท่ี 2 พื้นท่ีรับน้ า

จากล าน้ าเชญิ (ท่าขึน้ปลาจ านวน 3 แห่ง) และพืน้ท่ี 3 พืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าตอนกลางและตอนล่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่ง

น้ าเปิดของพื้นท่ีหน้าแนวสันเขื่อนและอุทยานแห่งชาติล าน้ าพอง (ท่าขึ้นปลาจ านวน 4 แห่ง) (ภาพท่ี 1) โดยก าหนด 
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การส ารวจทุก 2 เดอืน ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถึงสงิหาคม 2561 รวม 6 เท่ียวส ารวจ โดยแตล่ะเท่ียวส ารวจให้เป็น

ตัวแทนของฤดูกาลดังนี้ ฤดูน้ าหลาก (flood season) ได้แก่ เดือนตุลาคมและธันวาคม 2560 ฤดูแล้ง (dry season) 

ได้แก่เดอืนกุมภาพันธ์และเมษายน 2561 และฤดูฝน (rainy season) ได้แก่ เดอืนมถิุนายนและสิงหาคม 2561 

 
ภาพที่ 1  ท่ีต้ังของท่าขึน้ปลาของอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์และการก าหนดพื้นท่ีศึกษา 

 

2. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 

น าตัวอย่างปลากะมังท่ีได้จากท่าขึ้นปลามาวัดขนาดความยาวรวม (Total length; TL) จากนั้นผ่าช่องท้องเพื่อ 

น าทางเดินอาหารบรรจุลงในขวด พร้อมท้ังจัดท าฉลากโดยระบุขนาด สถานท่ี วันท่ีเก็บตัวอย่าง และเก็บรักษาด้วย

น้ ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10% เพื่อน าไปวเิคราะห์ในหอ้งปฏบัิตกิาร ศกึษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะโดยวิธีชั่ง

น้ าหนัก (gravimetric method) ตามแนวทางการศึกษาของโอภาส (2547) และนิรชา (2558) และจัดจ าแนกประเภท

อาหารไว้ 12 ประเภท (types of diet) ดังนี้ แพลงก์ตอนพืช พืช ตะไคร่น้ า โคลนและซากอินทรีย์ แพลงก์ตอนสัตว์  

ตัวอ่อนแมลง แมลงน้ า แมลงบก หอย กุ้ง ปลา และอาหารท่ีย่อยแล้ว 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารท่ีพบในกระเพาะปลากะมังแต่ละประเภทจากจ านวนกระเพาะท่ีใช้วิเคราะห์

ท้ังหมดโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ รายงานความผันแปรขององค์ประกอบอาหารหลัก (major diets) ตามขนาดของ

ปลา ฤดูกาล และพืน้ท่ีดว้ยค่าปริมาณสัดสว่น โดยประเภทอาหารหลักจะพจิารณาจากค่าความถี่และความสม่ าเสมอ

ท่ีพบในตัวอย่างกระเพาะของปลาท่ีพบท้ังหมด ส าหรับขนาดของปลากะมังแบ่งออกเป็น 2 ขนาด ตามเกณฑ์ของ 

สันติ (2551) คือ ปลาระยะวัยรุ่นก าหนดให้มีความยาวรวมน้อยกว่า 10.00 เซนติเมตร และปลาระยะโตเต็มวัย

ก าหนดให้มคีวามยาวรวมมากกว่า 10.01 เซนติเมตร และวิเคราะห์ปัจจัยจากขนาดของปลา ฤดูกาล และพื้นท่ีท่ีมีผล

ต่อความผันแปรของอาหารประเภทหลักด้วยการทดสอบค่าความแปรปรวน (F) ตามวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA)  
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ผลการศึกษา 

1. องค์ประกอบอาหารในกระเพาะ 

การศึกษากระเพาะปลากะมังท้ังหมด 507 ตัวอย่าง ซึ่งมีขนาดความยาวรวมอยู่ในช่วง 3.6 – 27.2 เซนติเมตร 

ความยาวรวมเฉลี่ย 16.1 เซนติเมตร พบกระเพาะท่ีมีอาหารท้ังสิ้น 313 กระเพาะ สามารถจ าแนกอาหารได้ท้ังสิ้น  

9 ประเภท คือ 1. พืช (68 กระเพาะ), 2. ตะไคร่น้ า (11 กระเพาะ), 3. แมลงน้ า (20 กระเพาะ), 4. ตัวอ่อนแมลง  

(19 กระเพาะ), 5. แพลงกต์อนสัตว ์(13 กระเพาะ), 6. โคลนและซากอินทรีย์ (116 กระเพาะ), 7. หอย (10 กระเพาะ), 

8. แมลงบก (7 กระเพาะ) และ 9. อาหารท่ีย่อยแล้ว (169 กระเพาะ) 

จากร้อยละความถี่ของจ านวนกระเพาะท่ีพบอาหารประเภทหลัก พบว่าปลากะมังกินโคลนและซากอินทรีย์มาก

ท่ีสุด (22.9%) รองลงมา คือ พืช (13.4%) เมื่อพิจารณาจากฤดูกาล ในช่วงฤดูน้ าหลาก ปลากะมังในพื้นท่ี 1 กินโคลนและ

ซากอนิทรีย์มากท่ีสุด, ปลากะมังในพื้นท่ีท่ี 2 กินแมลงน้ ามากท่ีสุด และปลากะมังในพื้นท่ีท่ี 3 กินตะไคร่น้ ามากท่ีสุด ส่วน

ชว่งฤดูแล้ง ปลากะมังในพื้นท่ีท่ี 1 และ 2 กินตะไคร่น้ ามากท่ีสุด และในพื้นท่ีท่ี 3 กินพืชมากท่ีสุด ช่วงฤดูฝน ปลากะมังใน

แต่ละพื้นท่ีกินอาหารคล้ายกันโดยกินพืชรวมถึงโคลนและซากอินทรีย์ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และปลากะมังในพื้นท่ีท่ี  

3 กินหอยมากท่ีสุด (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1) 
 

 
พืช 

 
ตะไคร่น้ า  

แมลงน้ า 
 

ตัวอ่อนแมลง 

 
แพลงก์ตอนสัตว ์  

โคลนและซากอินทรีย์ 
 

หอย 
 

 
แมลงบก 

ภาพที่ 2  ภาพถา่ยใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแสดงลักษณะอาหารท้ัง 8 ประเภท 

ท่ีพบในกระเพาะปลากะมังจากอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1340 

ตารางที่ 1 ร้อยละความถี่ และความผันแปรองคป์ระกอบของอาหารของปลากะมังตามฤดูกาลและพื้นท่ีในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

ประเภทอาหาร 
จ านวนกระเพาะ 

(กระเพาะ) 

ร้อยละความถ่ี 
(%) 

ฤดูน้ าหลาก ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
พืน้ที่ 1 
(กรัม) 

พืน้ที่ 2 (กรัม) พืน้ที่ 3 (กรัม) พืน้ที่ 1 
(กรัม) 

พืน้ที่ 2 
(กรัม) 

พืน้ที่ 3 
(กรัม) 

พืน้ที่ 1 
(กรัม) 

พืน้ที่ 2 
(กรัม) 

พืน้ที่ 3 
(กรัม) 

พืช 68 13.4 0.19 0.17 0.10 0.01 0.64 2.75 0.01 0.01 0.01 

ตะไคร่น้ า 11 2.2 0.24 0 0.42 0.09 3.35 0.01 0 0.01 0.01 

แมลงน้ า 20 3.9 0.22 0.34 0.19 0 0 0 0 0 0 

ตัวอ่อนแมลง 19 3.7 0.16 0 0.20 0 0 0 0 0 0.01 

แพลงก์ตอนสัตว ์ 13 2.6 0.17 0.21 0.11 0 0 0 0.01 0 0 

โคลนและซากอินทรีย์ 116 22.9 0.42 0.30 0.24 0 1.47 0.82 0.01 0.01 0.01 

หอย 10 2.0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0.10 

แมลงบก 7 1.4 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 

อาหารท่ีย่อยแล้ว 169 33.3 0.01 0.24 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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ภาพที่ 3  สัดสว่นอาหารในกระเพาะของปลากะมังในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ตามฤดูกาลและพื้นท่ี 
 

2. ความผันแปรองคป์ระกอบอาหารหลัก 

ความผันแปรองคป์ระกอบอาหารหลักของปลากะมังระยะวัยรุ่นจ านวน 95 กระเพาะ และปลากะมังโตเต็มวัย

จ านวน 412 กระเพาะ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าการกินโคลนและซากอินทรีย์ของปลากะมังวัยรุ่นและ

ปลาโตเต็มวัย เกิดจากอิทธิพลของขนาดปลา (F=5.715) และมีอิทธิพลร่วมระหว่างฤดูกาลและพื้นท่ี (F=4.457) ส่วน

อาหารประเภทพชืพบวา่ไมแ่สดงความสัมพันธ์ต่ออทิธิพลใด (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความผันแปรของอาหารประเภทโคลนและซากอนิทรีย์ และพชื 

ปัจจัย 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

โคลนและซากอินทรีย์      

ขนาดปลา 0.506 1 0.506 5.715* 0.017 

ฤดูกาล 0.460 2 0.230 2.595 0.076 

พื้นที ่ 0.006 2 0.003 0.035 0.965 

ฤดูกาลและพื้นที ่ 1.580 4 0.395 4.457* 0.002 

ขนาดปลาและฤดูกาล 0.301 2 0.151 1.701 0.184 

คา่ความคลาดเคล่ือน (Error) 43.860 495 0.089 - - 
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความผันแปรของอาหารประเภทโคลนและซากอนิทรีย์ และพชื (ตอ่) 

ปัจจัย 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F P-value 

พืช      

ขนาดปลา 0.089 1 0.089 2.211 0.138 

ฤดูกาล 0.107 2 0.054 1.331 0.265 

พื้นที ่ 0.002 2 0.001 0.019 0.981 

ฤดูกาลและพื้นที ่ 0.133 4 0.033 0.824 0.510 

ขนาดปลาและฤดูกาล 0.048 2 0.024 0.592 0.554 

คา่ความคลาดเคล่ือน (Error) 19.716 490 0.049 - - 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
ปลากะมังสามารถกินอาหารได้หลากหลายท้ังพืชและสัตว ์โดยเฉพาะโคลนและซากอนิทรีย์และพืชซึ่งกินเป็น

อาหารหลักคล้ายกับปลากะมังชนิดอื่น ๆ ในสกุลเดียวกัน เช่น ปลากะมังครีบสูง (Puntioplites falcifer) และปลาว ี 

(Puntioplites waandersi) ซึ่งมีรายงานว่ากินพืชเป็นอาหารหลักและกินแมลงเล็กน้อย (Rainboth, 1996) ซึ่งต่างจาก

รายงานของพิมพ์วิภา และชุติมา (2554) ท่ีรายงานว่าปลากะมังในอ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดงกินตัวอ่อนแมลงน้ าเป็น

อาหารหลัก ส าหรับอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ Kakkaeo et al. (2004) และ Amarasinghe et al. (2008) รายงานว่า

ปลากะมังกินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาของสวัสดิ์  (2524) ท่ีพบว่าปลากะมังกิน

แพลงกต์อนพืชเป็นอาหารหลัก 

สัดสว่นของอาหารหลักมีความผันแปรตามปัจจัยด้านขนาดปลา เนื่องจากปลากะมังระยะวัยรุ่นมีขนาดของ

ปากเล็กและตอ้งการอาหารท่ีแตกต่างไปจากปลาโตเต็มวัยจึงท าให้มีขอ้จ ากัดในการเลือกกินอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ

วภิารัตน์ และคณะ (2556) ท่ีรายงานวา่ปลากะมังโตเต็มวัยจะมีสัดส่วนการกินอาหารหลักท่ีมากขึ้น ฤดูกาลท่ีต่างกัน

ส่งผลตอ่ปริมาณและสภาพการไหลของน้ าในอา่งเก็บน้ าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ซึ่งปริมาณน้ านอ้ยกว่าฤดูอื่น ๆ สง่ผล

ให้พื้นดินแห้งต้นไม้ชายน้ าซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย รวมถึงโคลนและซากอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารประเภทหลักของปลา

กะมังน้อยตามไปด้วย ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงท่ีมีมวลน้ าใหม่ไหลลงมาส่งผลให้พื้นดินท่ีเคยแห้งแปรสภาพเป็นโคลน 

นอกจากนี้น้ ายังพัดพาตะกอนและซากอินทรีย์สารต่าง ๆ ลงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของปลากะมัง

ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอยา่งดี (Ingthamjitr et al., 2008) 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ปลากะมังในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีการกินอาหารประเภทโคลนและซากอินทรีย์และพืชเป็นหลัก และ  

กินอาหารประเภทตะไครน่้ า แมลงน้ า ตัวอ่อนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ หอย และแมลงบกเป็นอาหารรอง โดยปริมาณ

และสัดส่วนของอาหารหลักประเภทโคลนและซากอินทรีย์เป็นผลมาจากขนาดของปลา และอิทธิพลร่วมระหว่าง

ฤดูกาลและพื้นท่ี ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลทางวิชาการในดา้นชวีวทิยาการกินอาหารของปลากะมังในอ่างเก็บน้ าซึ่งจะเป็น

ประโยชนต์อ่การวางแผนจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์โดยกรมประมงร่วมกับนโยบายบริหาร

จัดการน้ าโดยการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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การเลอืกจับจากการท าประมงต่อชนิดพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

Selection of Fishery Activity on Fish Species in Ubolratana Reservoir 
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Kantanat Soontornprasit3, Pattira Kasamesiri4 and Jirarpast Adjimangkunl2 

บทคัดย่อ 

การส ารวจพรรณปลาและการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงสิงหาคม 

2561 มวีัตถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อมูลการเลอืกจับชนดิปลาตามลักษณะการท าประมง  โดยรวบรวมตัวอยา่งจากทา่ขึ้น

ปลา รอบอา่งเก็บน้ า และสอบถามเชิงลกึเกี่ยวกับสภาวะการประมงจากชาวประมงและผู้รับซื้อปลา ผลการศึกษาพบ

ปลาท้ังสิ้น 27 วงศ์ 112 ชนิด จากการท าประมงหลัก 5 ประเภท รวมท้ังการท าประมงประเภทอื่น ๆ โดยเรียงล าดับ

ตามจ านวนชนิดและค่าร้อยละได้ดังนี้ สะดุ้ง (76 ชนิด; 67.86%), อีหลง (63 ชนิด; 56.25%), ข่าย (59 species; 

52.68%), แห (51 species; 45.54%), เบ็ดราวและเบ็ดคัน (32 species; 28.57%) และการท าประมงประเภทอื่นๆ (69 

ชนิด; 61.61%) นอกจากนี้ยังพบชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม เช่น ปลาบึก Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธ์ุ

อย่างย่ิง) ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธ์ุ) และปลาแขยงธง Mystus bocourti (มแีนวโนม้ใกล้

สูญพันธ์ุ) การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าชนิดพันธ์ุปลาท่ีจับได้มีผลมาจากเคร่ืองมือประมงท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นควร

จะต้องค านึงในเร่ืองดังกล่าวในการบริหารจัดการและประเมินสภาวะการประมงเพื่อให้การใช้ทรัพยากรประมงของ

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดความย่ังยนื 

ค าส าคัญ: ความหลากหลายทางชวีภาพ เคร่ืองมอืประมง ปลาน้ าจืด อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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Abstract 

 Fish species and fishery activities in Ubolratana reservoir were surveyed during February 2017 to 

August 2018 that aimed to provide information in perspective on selection of fish species and fishery activities. 

Fish specimens were collected from fish landing around the reservoir. Also, fishery status was collected by using 

in-depth interview technique with fishers and fishmongers. The result showed that total of 27 fish families and 

112 species were found and captured from 5 major fishery activities included other fishery activities. The fishery 

activities were ranked orderly by number and percentage of captured fish species were lift net (76 species; 

67.86%), trap (63 species; 56.25%), gillnet (59 species; 52.68%), cast net (51 species; 45.54%), longline and 

hook (32 species; 28.57%) and others (69 species; 61.61%). Additionally, threatened species were recorded 

such as Pangasianodon hypophthalmus (Critically endangered), Pangasianodon hypophthalmus (Endangered) and 

Mystus bocourti (Vulnerable). The overall of this study was indicated that captured fish species would depend on 

pattern of fishing gears. Therefore, it is necessary for consideration on fishery management and stock 

assessment in order to sustainable exploitation in Ubolratana reservoir. 

Keywords: Biodiversity; Fishing gear; Freshwater fish; Ubolratana reservoir 

บทน า 
อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ขนาดเก็บกัก 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล าภู โดยตัวอ่างเก็บน้ ามีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร มีพื้นท่ีผิวน้ าประมาณ  

356,000 ไร่ มีความลาดชันน้อย และมีพรรณไม้น้ าสลับเกาะแก่งกระจายอยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะในบริเวณพื้นท่ีรับน้ าลงมา 

ล าน้ าพอง ล าน้ าพะเนียง และล าน้ าเชิญ ซึ่งเหมาะแก่การอนุบาลและอาศัยของปลา ท าให้อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็น

แหล่งทรัพยากรประมงท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย (สวัสดิ์, 2524 และ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพรรณปลามาก จากการส ารวจ

ทรัพยากรปลาในช่วงปี พ.ศ. 2512 ถึง 2557 รวม 8 คณะส ารวจ โดยการลงข่าย การใช้กระแสไฟฟ้า อวนทับตลิ่ง 

และส ารวจจากท่าขึ้นปลามีรายงานการพบปลารวมท้ังสิ้น 20 วงศ์ 108 ชนิด ส าหรับสภาวะการประมงของอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง 2560 เมื่อพิจารณาจากผลจับเฉลี่ยรายปีพบว่ามีความผันแปรอยู่ในช่วง 619 – 

737 ตันต่อปี โดยปลาเศรษฐกิจท่ีจับได้มากเป็น 5 อันดับแรก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง ปลา

สวาย และปลาสร้อยนกเขา ซึ่งได้จากการท าประมงประเภทข่าย อีหลง (ลอบตั้ง) สะดุ้ง (ยอขันช่อ) แห และเบ็ดราว 

เป็นหลัก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น, 2557; นริสสา และคณะ, 2560) 

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดท าข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผลจากการท าประมงต่อชนิดของ

ปลา โดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลด้านการเลือกจับของเคร่ืองมือประมงหลักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ตลอดจนจัดท า

และวิเคราะห์ถึงสถานภาพการถูกคุกคามของชนิดพรรณปลาท่ีพบ ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษานี้จะช่วยสนับสนุน

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงสิงหาคม 2561 โดยรวบรวมพรรณปลาเพื่อให้ได้ชนิดปลา

หลากหลายมากที่สุด โดยเก็บตัวอย่างตามท่าขึ้นปลารอบอ่างเก็บน้ า และสอบถามข้อมูลจากชาวประมงและเจ้าของ

ท่าขึน้ปลาเกี่ยวกับการท าประมงและการน าไปใชป้ระโยชนข์องปลาแตล่ะชนิด ซึ่งประกอบด้วยท่าขึน้ปลาหลัก 12 แห่ง 

ซึ่งกระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้ าโดยแบ่งตามพื้นท่ีดังนี้  1. พื้นท่ีรับน้ าตอนบนซึ่งรับน้ ามาจากล าน้ าพองและล าน้ า

พะเนียงจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านห้วยบง บ้านโป่งสัง บ้านวังหินซา บ้านทางลาด 2. พื้นท่ีรับน้ าตอนล่างซึ่งรับน้ ามา

จากล าน้ าเชิญจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านผือ บ้านหนองกุงเซิน บ้านฟ้าเหลื่อม และ 3. พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าตอนล่างซึ่งมี

ลักษณะเป็นตัวอ่างเก็บน้ าจ านวน 4 แห่ง คือ บา้นโนนยาว บ้านท่าศิลา บา้นโนนสะอาด บา้นโนนสวรรค์ (ภาพท่ี 1)  

 
ภาพที่ 1 การก าหนดพื้นท่ีศึกษาและต าแหน่งท่ีต้ังของท่าขึน้ปลาหลักของอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

การจ าแนกชนิดปลาใช้เอกสารและคู่มือการจ าแนกชนิดตาม Rainboth (1996) และ Kottelat (2001) ตรวจสอบ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับในปัจจุบัน (Valid name) ตามเว็ปไซด์ www.fishbase.org และจัดล าดับทาง

อนุกรมวิธานตาม Nelson (2006) ส าหรับสถานภาพการถูกคุกคามด้านชนิดพันธ์ุปลาที่พบอ้างตามส านักนโยบายและ

แผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) หรือ สผ. (2560) ซึ่งก าหนดสถานการณ์ถูกคุกคามไว้ดังนี้ 1) สูญพันธ์ุ  

(Extinct; EX), 2) สูญพันธ์ุจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild; EW), 3. ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically endangered; CR),  

4) ใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered; EN), 5) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable; VU), 6. ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; 

NT), 7) กลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern; LC) และ 8) ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient; DD) ส าหรับชนิดพันธ์ุ

ตา่งถิ่นหรือชนดิท่ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ า (Alien Species; AL) อา้งตามอภชิาต ิและคณะ (2546) 
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การใช้ประโยชนข์องปลาแตล่ะชนิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.) กลุ่มปลาราคาดี (High Value Species; HVS) 

ซึ่งเป็นปลาที่แยกขายโดยการคัดแยกชนิดและขนาด, 2.) กลุ่มปลาคละชนดิ (Low Value Species; LVS) เป็นปลาขนาด

เล็กและขายรวมในราคาถูก และ 3.) กลุ่มปลาท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ (Non-Exploited Species; NES) ส่วนการ

ก าหนดประเภทการท าประมงอ้างตามการศึกษาของ นริสสา และคณะ (2560) โดยแบ่งการท าประมงในอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1. ข่าย (Gillnet), 2. สะดุ้งหรือยอขันช่อ (Lift net), 3. อีหลงหรือลอบตั้ง 

(Trap), 4. เบ็ดราวและเบ็ดคัน (Longline and hook), 5. แห (Cast net) และ 6. การท าประมงประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็น 

การท าประมงท่ีนอกจาก 5 ประเภทข้างตน้ เชน่ สวงิ ช้อน ไซตุ้ม ลัน ฉมวก กร่ า ท านบ ฯลฯ 
 

ผลการศึกษา 

การส ารวจพรรณปลาในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตนใ์นชว่งเดอืนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 พบปลา

รวมท้ังสิน้ 27 วงศ ์112 ชนดิ (ตารางท่ี 1)  ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นปลาที่มีสถานภาพการถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ สผ. (2560) 

จ านวน 9 ชนิด ดังนี้ สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically endangered) 1 ชนิด คือ ปลาบึก Pangasianodon gigas 

สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered) 1 ชนดิ คือ ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) สถานภาพมีแนวโน้มใกล้

สูญพันธ์ุ (Vulnerable) 1 ชนิด คือ ปลาแขยงธง (Mystus bocourti) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 3 ชนิด 

คือ ปลาหมูข้างลาย (Syncrossus beauforti)  ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias microcephalus )

สถานภาพขอ้มูลไมเ่พยีงพอ (Data deficient) 3 ชนดิ คือ ปลากดเหลือง (Hemibagrus filamentus) ปลาสังกะวาดท้องคม 

(Pseudolais pluerotaenia) และปลาหมอไทย (Anabas testudineus) นอกจากนี้ยังพบปลาต่างถิ่น (Alien species) 8 ชนิด 

คือ ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาจะละเม็ดน้ าจืด 

(Piaractus brachypomus) ปลากดเกราะ (Pterygoplichthys pardalis) ปลาดุกลูกผสม (Clarias Hybrid) ปลากินยุง 

(Gambusia affinis) และปลานลิ (Oreochromis niloticus) 

เมื่อพิจารณาการน ามาใช้ประโยชน์เป็นรายชนิด พบว่าปลาท่ีน ามาขายโดยการคัดแยกขายในราคาดี (High 

Value Species หรือ HVS) จ านวน 69 ชนิด เช่น ปลากราย (Chitala ornata) ปลาตะเพียนขาว (Barbonysmus 

gonionotus) ปลากดเหลอืง (Hemibagrus nemurus) เป็นตน้ พบปลาคละชนิดท่ีขายในราคาต่ า (Low Value Species หรือ 

LVS) จ านวน 29 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กและพบปริมาณน้อย เช่น กลุ่มปลาซิว (Rasbora spp.) ปลาแป้น

แก้ว (Parambassis siamensis) ปลาดุมชี (Nandus oxyrhynchus) เป็นต้น และพบปลาที่ไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ (Non 

Exploited Species หรือ NES) ซึ่งเป็นปลาท่ีไม่นิยมบริโภคหรือเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาอีด (Lepidocephalichthys 

hasselti) ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (Doryichthys boaja) และปลากดเกราะ (Pterygoplichthys pardalis) เป็นตน้ 
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ภาพที่ 2 การท าประมงและพรรณปลาบางชนิดท่ีส ารวจพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ; สะดุ้งหรือยอขันช่อ (A), อี

หลงหรือลอบตัง้ (B), การเก็บปลาจากข่าย (C), ปลาบกึ Pangasianodon gigas ชนิดพันธ์ุท่ีมีสถานภาพใกล้

สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (critically endangered) ท่ีจับได้จากเคร่ืองมือข่าย (D), ปลากดเกราะ Pterygoplithys 

pardalis ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีมีรายงานการแพร่ระบาดและรุกรานชนิดพันธ์ุพื้นเมือง (E) และปลากินยุง 

Gambusia affinis ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นมรีายงายงานการแพร่ระบาด (F) 
 

การจัดกลุ่มปลาตามลักษณะการท าประมงท้ัง 6 ประเภท โดยเรียงล าดับตามจ านวนชนิด พบว่าการท าประมง

ประเภทสะดุ้งหรือยอขันช่อสามารถจับปลาได้หลากหลายชนิดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อีหลงและลอบต่าง ๆ , ข่าย, 

แห, เบ็ดราวและเบ็ดคัน โดยการท าประมงแต่ละประเภทมีการจับปลาได้ 76, 63, 59, 51 และ 32 ชนิด ตามล าดับ 

ส่วนการท าประมงประเภทอื่น ๆ จับปลาได้รวม 69 ชนิด เมื่อพิจารณาเป็นรายชนิดพบว่าปลากะมัง (Puntioplites 

proctozysron) เป็นปลาท่ีจับได้จากการท าประมงทุกประเภท และพบปลาจ านวน 28 ชนิด ท่ีจับได้จากเคร่ืองมือ

ประมงหลัก 5 ประเภท เช่น ปลาไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys apogon) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) และ 

ปลากดเหลือง (Hemibagrus numerus) เป็นต้น 
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ตารางที่ 1  บัญชรีายช่ือพรรณปลา สถานภาพ การใช้ประโยชน ์และการท าประมงท่ีพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย สถานภาพ 
การใช้

ประโยชน ์

การท าประมง 

ข่าย สะดุ้ง อหีลง เบ็ด แห อื่นๆ 

วงศ์ Notopteridae 
         

1. Chitala ornata กราย 
 

HVS  
 

  
  

2. Notopterus notopterus สลาด 
 

HVS  
 

   
 

วงศ์ Clupeidae 
         

3. Clupeichthys aesarnensis ซิวแก้ว 
 

HVS 
 

 
   

 

วงศ์ Cyprinidae 
         

4.Amblypharyngodon 

chulabhornae 
ซิวเจ้าฟ้า 

 
LVS 

     
 

5. Barbodes aurotaeniatus ตะเพยีนจุด 
 

LVS 
 

 
   

 
6. Barbodes binotatus ตะเพยีนน้ าตก 

 
LVS    

  
 

7. Barbonymus altus ตะเพยีนทอง 
 

HVS    
 

 
 

8. Barbonymus gonionotus ตะเพยีนขาว 
 

HVS    
 

 
 

9. Barbonymus schwanenfeldi กระแห 
 

HVS    
 

 
 

10. Crossocheilus siamensis เล็บมอืนาง 
 

LVS 
 

 
   

 
11. Cyclocheilicthys apogon ไส้ตันตาแดง 

 
HVS    

 
 

 
12. Cyclocheilicthys armatus ไส้ตันตาขาว 

 
HVS    

 
  

13. Cirrhinus cirrhosus นวลจันทร์เทศ AL HVS   
 

 
  

14. Cirrhinus molitorella พอน 
 

HVS   
    

15. Cyprinus carpio ไน AL HVS   
    

16. Esomus metallicus ซิวหนวดยาว 
 

LVS 
     

 
17. Epalzeorhynchos frenatum กาแดง 

 
LVS 

     
 

18. Hampala dispar กระสูบจุด 
 

HVS      
 

19. Hampala macrolepidota กระสูบขีด 
 

HVS      
 

20. Henicorhynchus lineatus สร้อย 
 

HVS   
  

 
 

21. Henicorhynchus siamensis สร้อยขาว 
 

HVS   
  

 
 

22. Hypophthalmichthys 

nobilis 
ซ่ง  HVS       

23. Labeo chrysophekadion กาด า  HVS       

24. Labeo rohita ยี่สกเทศ AL HVS       

25. Labiobarbus spilopluera ซ่า  HVS       

26. Mystacpleucus atridorsalis ขีย้อกหลังแดง  LVS      
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ตารางที่ 1  บัญชรีายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใชป้ระโยชน ์และการท าประมงท่ีพบในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์(ตอ่) 

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
สถาน

ภาพ 

การใช้

ประโยชน ์

การท าประมง 

ข่าย สะดุ้ง อหีลง เบ็ด แห อื่นๆ 

27. Mystacpleucus marginatus ขีย้อก 
 

HVS   
 


 

28. Mystacpleucus greenwayi หนามหลัง 
 

LVS   
 


 

29. Opsarius koratensis น้ าหมึก 
 

LVS 
     



30. Osteochilus lini 

สร้อยหน้า

หมอง  
HVS   

 


 

31. Osteochilus melanopluerus พรม 
 

HVS   
 


 

32. Osteochilus vittatus สร้อยนกเขา 
 

HVS   
 


 

33. Parachela maculicauda แปบหางดอก 
 

HVS 
 


   



34. Parachela oxygasteroides แปบ 
 

LVS 
 


   



35. Parachela siamensis แปบขาว 
 

HVS  
  

 

36. Paralaubuca riveroi แปบควาย 
 

HVS  
  

 

37. Poropuntius laoensis จาด 
 

LVS   
 


 

38. Puntioplites proctozysron กะมัง,เก 
 

HVS      

39. Puntius brevis ตะเพยีนบึง 
 

LVS   
 

 

40. Puntigrus partipentazona เสอืขา้งลาย 
 

LVS 
 


   



41. Rasbora atridorsalis ซิวหลังแดง 
 

LVS 
     



42. Rasbora borapetensis ซิวหางแดง 
 

LVS 
     



43. Rasbora dusonensis 

ซิวควายแถบ

เงิน  
LVS 

 


   


44. Rasbora paviana 

ซิวควายแถบ

ด า  
LVS 

 


   


45. Rasbora septentrionalis ซิวควาย 
 

LVS 
 


   



46. Rasbora paviana 

ซิวควายแถบ

ด า  
LVS 

 


   


47. Rasbora tornieri 

ซิวควายหาง

ไหม ้  
LVS 

 


   


48. Rasbora trilineata ซิวหางกรรไกร 
 

LVS 
     



49. Sikukia gudgeri น้ าฝาย 
 

LVS   
 

 

50. Sikukia stejnegeri น้ าฝายหลังด า 
 

LVS 
 


   



51. Systomus rubripinnis แก้มช้ า 
 

HVS   
   

52. Thynnichthys thynnoides สร้อยเกล็ดถี ่
 

HVS   
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ตารางที่ 1  บัญชรีายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใชป้ระโยชน ์และการท าประมงท่ีพบในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์(ตอ่) 

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
สถาน

ภาพ 

การใช้

ประโยชน ์

การท าประมง 

ข่าย สะดุ้ง อหีลง เบ็ด แห อื่นๆ 

วงศ์ Cobitidae          

53. Piaractus brachypomus จะละเม็ดน้ าจืด AL HVS    
  

54. Acantopsis choirorhynchos รากกล้วย 
 

HVS 
     



55. Acanthopsoisdes gracilentus รากกล้วยแคระ  NES      

56. Lepidocephalichthys hasselti อีด  NES      

57. Pangio anguillaris สายทอง 
 

NES 
     



58. Pangio oblonga อีด 
 

NES 
     



59. Syncrossus beauforti หมูลายเสอื NT HVS 
  

 
  



60. Syncrossus helodes หมูขา้งลาย 
 

HVS 
  

 
  



61. Yasuhikotakia modesta หมูขาว 
 

HVS 
  


  



62. Yasuhikotakia morleti หมูคอก 
 

LVS 
  


  



วงศ์ Bagridae 
        

63. Hemibagrus filamentus กดเหลอืง DD HVS      


   64. Hemibagrus nemurus กดเหลอืง 
 

HVS      


65. Hemibagrus wyckioides กดคัง 
 

HVS     
 

66. Mystus bocourti แขยงธง VU HVS   


  
67. Mystus multiradiatus แขยงขา้งลาย 

 
HVS   


  

68. Mystus mysticetus แขยงขา้งลาย 
 

HVS   
 

 

69. Mystus singaringan แขยงใบขา้ว 
 

HVS   
 

 

70. Pseudomystus siamensis แขยงหิน 
 

LVS   
 



วงศ์ Loricariidae 
        

71. Pterygoplichthys pardalis กดเกราะ AL NES      


วงศ์ Siluridae 
        

72. Kryptopterus cryptopterus ปีกไก ่
 

HVS   



 

   73. Ompok siluroides ชะโอน 
 

HVS     
 

74. Phalacronotus bleekeri แดง 
 

HVS     
 

75. Wallago attu เค้าขาว 
 

HVS     
 

วงศ์ Pangasiidae 
         

76. Pangasianodon gigas บึก CR HVS 






  

   77. Pangasianodon   

hypophthalmus 
สวาย EN HVS     
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ตารางที่ 1  บัญชรีายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใชป้ระโยชน ์และการท าประมงท่ีพบในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์(ตอ่) 

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
สถาน

ภาพ 

การใช้

ประโยชน ์

การท าประมง 

ข่าย สะดุ้ง อหีลง เบ็ด แห อื่นๆ 

78. Pangasius larnaudii เทโพ 
 

HVS      
 

79. Pseudolais pluerataenia สังกะวาดทอ้งคม DD HVS     
 

80. Pangasius macronema สังกะวาดเหลือง 
 

HVS     
 

วงศ์ Clariidae 
         

81. Clarias batrachus ดุกด้าน NT HVS 
 

 


 
   82. Clarias microcephalus ดุกอุย NT HVS 

 
 


 

83. Clarias Hybrid ดุกลูกผสม AL HVS 
  

 
 



วงศ์ Belonidae         

84. Xenentodon cacila กระทุงเหว  HVS      

วงศ์ Hemiramphidae         

85. Dermogenys pusila เข็ม  NES      

วงศ์ Adrianichthyidae 
        

86. Oryzias minutillus ซิวข้าวสาร 
 

NES 
     



วงศ์ Poeciliidae 
        

87. Gambusia affinis กินยุง AL NES 
     



วงศ์ Syngnathidae 
        

88. Doryichthys boaja จิ้มฟันจระเขย้ักษ์ 
 

NES 
     



วงศ์ Synbranchidae 
        

89. Monopterus albus ไหลนา 
 

HVS 
   


 



วงศ์ Mastacembelidae 
        

90. Macrognathus 

semiocellatus 
หลดลาย 

 
HVS 

  


  


91. Macrognathus siamensis หลดจุด 
 

HVS 
  


  



92. Mastacembelus favus กะทิง 
 

HVS 
  

 
 



วงศ์ Ambassidae 
        

93. Parambassis apogonoides อมไข่น้ าจืด 
 

LVS 
     



94. Parambassis siamensis แป้นแก้ว 
 

LVS 
     



วงศ์ Cichlidae 
        

95. Oreochromis niloticus นิล AL HVS    
  

วงศ์ Nandidae 
         

96. Nandus oxyrhynchus ดุมชี 
 

LVS 
     



97. Pristolepis fasciata หมอชา้งเหยยีบ 
 

HVS     
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ตารางที่ 1  บัญชรีายชื่อพรรณปลา สถานภาพ การใชป้ระโยชน ์และการท าประมงท่ีพบในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์(ตอ่) 

วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
สถานภา

พ 

การใช้

ประโยช

น์ 

การท าประมง 

ข่าย สะดุ้ง อหีลง เบ็ด แห อื่นๆ 

วงศ์ Toxotidae 
         

98. Toxotes microlepis เสอืพ่นน้ า 
 

LVS  
  


 

วงศ์ Eleotridae 
         

99. Oxyeleotris marmorata บู่ทราย 
 

HVS     
 

วงศ์ Gobiidae 
         

100. Brachygobius 

xanthomelas 
บู่หมาจู 

 
NES 

     


101. Eugnathogobius oligactis บู่แคระ 
 

NES 
     



102. Gobiopterus chuno บู่ใส 
 

NES 
     



วงศ์ Anabantidae 
        

103. Anabas testudineus หมอไทย DD HVS 
 

    

วงศ์ Osphronemidae         

104. Trichopodus microlepis กระดี่นาง  HVS      

105. Trichopodus pectoralis สลดิ  HVS      

106. Trichopodus trichopterus กระดี่หมอ้  HVS      

107. Trichopsis schalleri กรมิอีสาน  NES      

108. Trichopsis vittatus กรมิควาย  NES      

วงศ์ Channidae 
        

109. Channa gachua ก้าง 
 

NES 
     



108. Channa lucius กะสง 
 

HVS     
 

109. Channa micropeltes ชะโด 
 

HVS     
 

110. Channa striata ชอ่น 
 

HVS     
 

วงศ์ Tetraodontidae 
         

111. Pao cochinchinensis ปักเป้าจุดแดง 
 

NES 
 

 
  



112. Pao leiurus ปักเป้าควาย 
 

NES 
 

 
  



รวมชนิด 

   

59 76 63 32 51 69 

 หมายเหตุ  สถานภาพ CR=ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered); EN=ใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered); VU=มีแนวโน้ม

ใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable); NT=ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened); DD=ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient); 

AL=ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น (Alien Species) และการใช้ประโยชน์ HVS=ปลาราคาดี (High Value Species); LVS=

ปลาขายคละชนดิ (Low Value Species); NES=ปลาท่ีไมม่กีารใช้ประโยชน ์(Non-Exploited Species) 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลา  

น้ าจืดแห่งหนึ่ง จากการส ารวจคร้ังนี้พบปลารวมท้ังสิ้น 112 ชนิด ซึ่งเทียบกับจ านวนชนิดปลาน้ าจืดท่ีมีรายงาน 

การแพร่กระจายในประเทศไทยและลุ่มน้ าโขงโดย ชวลติ และคณะ (2540) จ านวน 571 และ 252 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 

19.61 และ 44.44 ตามล าดับ เนื่องจากลักษณะภูมปิระเทศของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหลากหลายของแหล่ง

อาศัยท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตของปลาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีรับน้ าท้ังล าน้ าพอง ล าน้ าพะเนียง และ

ล าน้ าพองซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มปลาแม่น้ าและกลุ่มปลาน้ าไหลขนาดเล็ก เช่น ปลาหมู ปลารากกล้วย เป็นต้น  

ส่วนบริเวณดา้นข้างแนวร่องน้ ามีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง มีพรรณไม้น้ า สลับเกาะแก่ง อีกท้ังบริเวณรอบอ่าง

เก็บน้ ายังมีบ่อและแหล่งน้ านิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มปลาชายฝั่งอีกท้ังยังเหมาะแก่การอนุบาลตัวอ่อนของกลุ่ม

ปลาท่ีสร้างรังวางไข่ เช่น ปลาช่อน ปลาสลาด และปลาบู่ทราย เป็นต้น ส่วนพื้นท่ีตอนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งน้ า

เปิดท่ีมีความความลกึน้ าไม่มากซึ่งเอื้อตอ่การอาศัยของปลากลางน้ าหลายชนิด เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว 

ปลาแดง และปลาซิวแก้ว เป็นต้น  (สันติ, 2551; Rainboth, 1996; Poulsen et al., 2004) 

การส ารวจพบปลาที่มสีถานภาพการถูกคุกคามตาม สผ. (2560) แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดลอ้มของอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์ยังเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิตของปลากลุ่มนี้เช่นกัน แต่เป็นท่ีน่ากังวลว่ายังมีการท าประมงปลากลุ่มนี้

อยู่โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่มสีถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง จากรายงานด้านชีวประวัติของปลาบึกนี้ พบว่ามี

ข้อจ ากัดในการผสมพันธ์ุวางไข่ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในแหล่งน้ าธรรมชาติเฉพาะในแม่น้ าโขงเท่านั้น (สนิท และ เสน่ห์, 

2534) ดังนัน้จึงสันนษิฐานได้วา่เป็นอาจเป็นปลาปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับอ่างเก็บน้ าเช่นเดียวกับปลาอีกหลายชนิด 

ได้แก่ ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาจะละเม็ดน้ าจืด ปลาไน ปลาซ่ง และปลาดุกลูกผสม ซึ่งอภิชาติ และคณะ 

(2546) ได้รายงานวา่ปลาชนดิท้ังหมดนี้ยังไมม่รีายงานวา่สามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้ในแหล่งน้ าธรรมชาติของประเทศ

ไทย แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานพบว่าปลากินยุงและปลานิลเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีแพร่ระบาดอยู่ตามแหล่งน้ า

ธรรมชาติไทยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลากดเกราะซึ่งเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ีแพร่ระบาดและจัดอยู่ในระดับท่ีคุกคาม

ชนิดพันธ์ุพืน้เมอืงและสิ่งแวดล้อมหรือ Invasive alien species อกีด้วย  

สะดุ้งหรือยอ่ขันชอ่ในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นการท าประมงท่ีจับปลาได้หลากหลายมากที่สุด คือ 76 ชนิด 

หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจ านวนชนิดปลาท่ีส ารวจพบท้ังหมด เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้จับปลาในบริเวณแนว

ร่องน้ าหรอืเส้นทางอพยพของปลาซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีปลาหลากหลาย อีกท้ังยังสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อหาแหลง่ท่ีมีปลา

ชุกชุมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากปริมาณการจับแล้ว นริสสา และคณะ (2560) ได้รายงานสภาวะ 

การท าประมงประเภทข่ายและอหีลงซึ่งเป็นการท าประมงท่ีได้ผลจับสัตว์น้ าเป็นปริมาณมาก ส าหรับชนิดพันธ์ุปลาท่ีได้

จากการท าประมงประเภทอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กหรือปลาท่ีมีนิยมน ามาบริเวณโภคหรือใช้ประโยชน์

จ านวน 69 ชนิด หรือร้อยละ 61.61 ของจ านวนชนิดปลาที่ส ารวจพบท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าปลากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม non-

selective species ยังไม่ถูกเลอืกจับด้วยเครื่องมือประมงหลักในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ 

การเลือกจับสัตว์น้ าโดยการท าประมงแต่ละประเภท จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าสะดุ้งหรือย่อขันช่อเป็น

เคร่ืองมือท่ีเลือกจับต่อปลาท่ีอาศัยในบริเวณแหล่งน้ าเข้า (river inflow area) ซึ่งเป็นเส้นทางอพยพเพื่อการผสมพันธ์ุ

วางไข่ของปลาบางชนดิ เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว และปลาแดง เป็นต้น ส่วนอีหลงเป็นเคร่ืองมือท่ีเลือกจับ

ตอ่ปลาที่อาศัยในบริเวณท่ีราบชายฝั่งและแหล่งน้ าท่วมถึง เชน่ ปลาชอ่น ปลาบู่ทราย และปลากะทิง เป็นต้น ส่วนข่าย

เป็นเคร่ืองมือท่ีเลือกจับต่อกลุ่มปลากลางน้ าและสามารถปรับใช้ในลักษณะการวางขวางล าน้ า หรือล้อมรอบน้ า 

กอหญ้าหรือเกาะแก่ง (ข่ายไล่) โดยปลาท่ีได้จากกลางมือนี้ เช่น ปลากะมัง ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะเพียนขาว และ
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ปลาหมอช้างเหยียบ เป็นต้น การท าประมงหลักของแหล่งน้ าซึ่งมีผลต่อสัดส่วนชนิดและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

ปริมาณการน าสัตว์น้ าท่ีถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันตามระดับการลงแรงท าประมง อีกท้ังยังมีผลกระทบต่อ

ชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามหรือ Thai red list species หรือยังสามารถใช้ควบคุมหรือลดปริมาณสัตว์น้ าต่างถิ่นหรือ alien 

species ออกจากไประบบอ่างเก็บน้ าได้ ดังนั้นหากมีการใช้ข้อมูลจากการศึกษาคร้ังนี้ร่วมกับข้อมูลทางวิชาการด้าน 

อื่น ๆ เช่น ชีวประวัติของสัตว์น้ า ปริมาณการจับ เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ก็จะช่วยให้การประเมินสภาวะ 

การประมงเป็นไปอย่างอย่างถูกต้อง ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 

สรุปผลการศึกษา 

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ าจืด จากการส ารวจคร้ังนี้

พบปลารวมท้ังสิ้น 112 ชนิด เนื่องจากภูมิประเทศของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหลากหลายและเอื้อต่อ 

การด ารงชีวิตของปลา และยังเป็นแหล่งพรรณปลาท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามจ านวน 9 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ปลาบกึ Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง) ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (ใกล้สูญ

พันธ์ุ) และปลาแขยงธง Mystus bocourti (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชนิดพันธ์ุปลาท่ีจับได้ เป็นผลมา

จากการท าประมงท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นควรจะต้องค านึงในเร่ืองดังกล่าวในการบริหารจัดการประมงและการประเมิน

สภาวะการประมงเพื่อให้การใชท้รัพยากรประมงของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดความย่ังยนืต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ท่ีให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการวางแผนงานวิจัย และ

ขอขอบคุณ คุณประมุข ฤาแก้วมา คุณวรปรัชญ์ เหาะเจริญ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น

ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และขอขอบคุณสมาชิก

ห้องปฏบัิตกิารมีนวทิยา และสมาชกิห้องปฏบัิตกิารนเิวศวทิยาทางน้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกทา่น 

ท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างภาคสนามและห้องปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การส ารวจประชากรผักหวานป่าและการก าหนดพื้นที่เหมาะสมส าหรับการขยาย

พื้นที่เพาะปลูกในต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

Population Survey of Melientha suavis Pierre and Suitable Area Determination for 

Cultivate Extension in Ban Mang, Chiang Muan, Phayao Province 
 

วิภพ แพงวังทอง1* และวิญญู เร่งเร็ว1 

Wipop Paengwangthong1* and Winyoo Rengreaw1 

บทคัดย่อ 

 ผักหวานป่าเป็นหนึ่งในอาหารท่ีหายากและอร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน 

จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์ของการศกึษาคร้ังน้ีคือ 1) เพื่อส ารวจและค้นหาปัจจัยกายภาพท่ีมีผลต่อการแพร่กระจาย

และความรอดของผักหวานป่า และ 2) เพื่อก าหนดพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับขยายการเพาะปลูกผักหวานป่าโดยใช้วิธีการ

ด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ภายหลังการส ารวจภาคสนามและวเิคราะห์ประชากรผักหวาน ปัจจัยและเงื่อนไขทาง

กายภาพเหล่านั้นถูกระบุ ได้แก่ เงื่อนไขด้านเนื้อดิน ระยะห่างจากล าธาร ดัชนีพืชพรรณ ความสูง ความลาดชัน และ

ทิศด้านลาดของพื้นท่ี ท้ายสุด พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการเพาะปลูกถูกก าหนดโดยวิธีการผสมรวมแผนท่ี ผล

การศึกษาพบวา่ ร้อยละ 4 ของพืน้ท่ีศึกษามีลักษณะที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่อนกลางของพืน้ท่ีศึกษา 

ค าส าคัญ: พื้นท่ีเหมาะสม, ผักหวานป่า, ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, การขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

Abstract  

 The Melientha suavis Pierre is one of the rare and delicious foods, particularly from the Ban Mang sub-

district, Chiang Muan district, Phayao province. The objectives of this study were 1) to survey and identify 

physical factors affecting distribution and survival of Melientha suavis and, 2) to determine suitable area for 

Melientha suavis cultivate extension using geographic information system approach. After field population survey 

and analyses, the physical factors and conditions were identified e.g. condition of soil texture, proximity to 

stream, vegetation index, elevation, slope and aspect. Finally, suitable area for cultivates extension was 

determined by map composite method. The results of the study show that only about 4 percent of the study 

area has suitable characteristics. There were mostly distributed in middle part of the study area. 

Keywords: suitable area, Melientha suavis Pierre, geographic information system, cultivate extension 

                                                 
1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Program in Geographic Information Science, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 

Province, 56000 
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บทน า 

ผักหวานป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Melientha suavis Pierre. อยู่ในวงศ์ Opiliaceae ถิ่นก าเนิดดั้งเดิมอยู่ใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ส าหรับประเทศไทยพบ

ผักหวานได้ในทุกภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีป่าเขา เช่น ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

พะเยา ล าพูน ล าปาง ตาก ส่วนภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี นครพนม สกลนคร นครราชสีมา และภาคตะวันตก ได้แก่ 

กาญจนบุรี สระบุรี (ภาคใต)้ สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี [1] 

คุณประโยชน์ของผักหวานป่ามีมากมาย สามารถใช้เป็นเคร่ืองยาไทยจ าพวกผัก ซึ่งจะใช้ส่วนรากมาท ายา  

มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ดีพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้กระสับกระส่าย นอกจากนี้ผักหวานป่าจัดเป็นท้ังอาหารและ 

ยาประจ าฤดูรอ้นสามารถแก้อาการของธาตุไฟได้ตามแพทยแ์ผนไทย ส่วนยอดนิยมน ามาปรุงอาหาร มีรสหวานกรอบ 

ชว่ยแก้ร้อนใน กระหายน้ า และระบายความร้อน ยิ่งไปกว่านัน้ปัจจุบันพบว่ามีการน ามาพัฒนาแปรรูปด้วยการท าแห้ง 

(dehydration) เป็นเครื่องดื่มชาผักหวานป่าท่ีก าลังได้รับความนยิมท าให้ชาวบ้านท่ีเก็บผักหวานมาขายมีรายได้ [2] 

“ความต้องการบริโภคผักหวานมีเพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอ” จากการสัมภาษณ์เกษตรประจ า

ต าบลบ้านมาง (ณัฏฐพร บุณยัษเฐียร) [3] ท าให้ทราบว่าปัจจุบันเกษตรกรไทยบางรายพยายามเพาะปลูกผักหวาน 

เพื่อการค้า แต่ผลผลิตท่ีได้ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะ “ไม่อร่อยเหมือนกับผักหวานท่ีอยู่ในสภาพป่าตาม

ธรรมชาต”ิ จากการสัมภาษณ ์ทองค า พลิากรณ ์(2560) เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า พบว่า หากปลูกแล้วได้ผลผลิต

ท่ีไม่ด ีเพราะคนปลูกไมเ่ข้าใจธรรมชาติของผักหวานป่าท าให้การปลูกและสภาพแวดลอ้มยังไม่เหมอืนกับปัจจัยพืน้ฐาน

ในการด ารงชีวิต (Niche) ท่ีจ าเป็นต่อผักหวานป่า 

“อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นพื้นท่ีท่ีมีชื่อเสียงด้านความอร่อยของผักหวานป่า” จากการสัมภาษณ์ 

เกษตรประจ าต าบลบ้านมาง (ณัฏฐพร บุณยัษเฐียร) [3] และชาวบ้านผู้เก็บผักหวานป่าในต าบลบ้านมาง (พิสุทธ์ิ  

ค าลือ) [4] ท าให้ทราบว่าอ าเภอเชียงม่วนมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่อนข้างมาก ในแต่ละปีผู้ท่ีเก็บผักหวาน

ป่ามาจ าหน่ายจะมีรายได้ไม่ต่ ากว่าห้าพันบาทต่อหนึ่งช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณสามเดือน เนื่องจากราคาของ

ผักหวานป่านั้นมีราคาสูงถึงหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลกรัม ผู้ท่ีเก็บของป่าจึงนิยมเก็บผักหวานมากกว่าพืช

ชนิดอื่น อีกท้ังจะเห็นได้ว่าผักหวานป่านั้นได้รายได้เฉลี่ยต่อปีเป็นอันดับสองซึ่งรองจากเห็ดท่ีสามารถท ารายได้เป็น

อันดับหนึ่ง แต่เห็ดในท่ีนี้ได้รวมเห็ดหลายๆชนิดไว้และสามารถเก็บได้ตลอดท้ังปี เช่น เห็ดด่านหรือเห็ดไค เห็ดโดน  

เห็ดระโงก เห็ดตับเตา่ เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ ซึ่งแตกตา่งจากผักหวานป่าท่ีมีฤดูการเก็บเกี่ยวช่วง ปลายเดือนเมษายน  

ถึงเดอืนมถิุนายน แตส่ามารถสร้างรายได้เฉลี่ยตอ่ปีมากถึง 15,000 บาท 

พื้นท่ีอ าเภอเชียงม่วนมีโอกาสท่ีจะท าการเพาะปลูกผักหวานป่าได้ดีกว่าพื้นท่ีอื่น สมควรส่งเสริมให้มี 

การเพาะปลูก แตอ่ย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของผักหวานควรได้รับการค้นหาปัจจัยท่ีแท้จริง ดังนั้น

การศึกษานีจ้ึงแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก เพื่อส ารวจถิ่นท่ีอยูข่องผักหวานปา่เพ่ือค้นหาปัจจัยพื้นฐานท่ีมผีลต่อการ

เจริญเติบโตและอยู่รอดของผักหวานป่า และส่วนท่ีสอง เพื่อใช้แบบจ าลองทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(GIS model) ก าหนดพื้นท่ีศักยภาพท่ีเหมาะสมตอ่การเพาะปลูกผักหวานป่าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจผู้วิจัย

อันน าไปสู่แนวทางและการสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้ท่ีสนใจในการเพาะปลูกผักหวานป่า 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ต้องการสร้างแผนท่ีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักหวานป่าส าหรับใช้สนับสนุนการขยาย

พื้นท่ีเพาะปลูก ดังนั้นจึงท าการส ารวจถิ่นท่ีอยู่ของผักหวานป่าท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยกายภาพพื้นฐาน 

แล้วใช้แบบจ าลองทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS model) มาเป็นข้อมูลตัวแทนสภาพพื้นท่ีเพื่อสร้างแผนท่ี

เกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระจายและความรอดของผักหวาน เพื่อการก าหนดความเหมาะสม

ของพื้นท่ีต่อการเพาะปลูกผักหวานป่า ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการศึกษา  
 

1. การศึกษาและค้นหาปัจจัยกายภาพท่ีอาจมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่าอาศัย 

การค้นคว้าทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง [5 และ 6] และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เกษตรประจ าต าบล [3] 

เกษตรกรผู้คิดคน้การเพาะปลูกผักหวานป่าได้ส าเร็จ [7] รวมถึงพรานป่าผู้ช านาญในพื้นท่ีศึกษา 

2. การส ารวจประชากรผักหวาน เร่ิมจากการสอบถามชาวบ้าน พรานป่า รวมถึงผู้ท่ีเก็บผักหวานป่าไปขายใน

พื้นท่ีศึกษาเพื่อการเดินทางและเข้าไปเก็บข้อมูลสภาพพื้นท่ีรวมถึงต าแหน่งพิกัดของต้นผักหวานป่า ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การส ารวจ ได้แก่ เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมระบบก าหนดต าแหนง่บนโลก เข็มทิศ เทปวัด และเคร่ืองวัดความสูงตน้ไม ้ 

3. การจัดเตรียมชั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีจะใช้เป็นตัวชี้วัดปัจจัยกายภาพท่ีผลต่อ 

การแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่าซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบชั้นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Layer Format) เร่ิม

จากการตรวจสอบระบบพกิัดแผนท่ีให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกันแลว้ รายละเอยีดของแตล่ะแผนท่ีเกณฑ์มดีังตารางต่อไปนี้ 
 

  

เงื่อนไข 

 

เงื่อนไข 

 

เงื่อนไข 

 

เงื่อนไข 

 

เงื่อนไข 

 

เงื่อนไข 

 

เนือ้ดิน ระยะห่าง 

ทางน้ า 
ความสูง ความหนาแน่น

พืชพรรณ 

ทศิทางของ

แสงแดด 

 

ความลาดชัน 

การส ารวจประชากร

ผักหวานปา่และวเิคราะห์ 

 

ปัจจัยและเงื่อนไขทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ

แพร่กระจายและความรอดของผักหวานปา่ 

 

ปัจจัยทางกายภาพท่ีอาจมีผลต่อการ

แพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่า 

 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 

 

การทบทวนเอกสารงานที่

เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 

 

การซ้อนทับเพื่อรวมเงื่อนไขเชิงพืน้ที ่

แผนที่ความเหมาะสมต่อการเพาะปลกูผักหวาน

ป่า 

Criterion Map 

 

Criterion Map 

 

Criterion Map 

 

Criterion Map 

 

Criterion Map 

 

Criterion Map 
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ตารางที ่1 การจัดเตรียมช้ันข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

ชั้นข้อมูล การจัดเตรยีมในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และแหล่งที่มาของข้อมูล 

เนื้อดิน จ าแนกช่วงช้ัน (class) ตามคุณสมบัตดิ้านเนื้อดินโดยอาศัยแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาท่ีดนิ 

ระยะห่างจากล า

ธาร 

วัดระยะห่างจากล าธาร 

ดัชนพีชืพรรณ สร้างดัชนพีชืพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) จากภาพดาวเทียม

แลนด์แซท 8  

ความสูง จ าแนกช่วงช้ันความสูงโดยอาศยัขอ้มูลจากแบบจ าลองความสงูเชงิเลข 

ความชัน วเิคราะห์ความลาดชันโดยอาศยัขอ้มูลจากแบบจ าลองความสงูเชงิเลข 

ทิศด้านลาด(ทิศ

การรับแสง) 

วเิคราะห์หาทิศทางการรับแสงโดยอาศัยข้อมูลความสูงจากแบบจ าลองความสูงเชงิเลข 

ปริมาณแสงแดด ใชข้้อมูลจากแผนท่ีแสดงปริมาณแสงแดดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

ปริมาณน้ าฝนรวม ประมาณค่าในช่วง (interpolation) เพื่อให้ได้ค่าปริมาณน้ าฝน ณ ต าแหน่งท่ีไม่มสีถานีตรวจวัด

ของกรมอุตุนิยมวทิยา 

ประเภท/ชนิดป่าไม้ ใชข้้อมูลจากแผนท่ีชนดิป่าไม้ของกรมป่าไม้ 
 

4. ท าการซ้อนทับระหว่างต าแหน่งของต้นผักหวานป่าท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษาและชั้นข้อมูล (ตารางท่ี 1) แสดง

คุณลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพ แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ) เพื่อค้นหาปัจจัยและเงื่อนไขทาง

กายภาพท่ีส่งผลตอ่การแพร่กระจายและความรอดของผักหวานป่า การวิเคราะห์ดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากการส ารวจและ

สรุปผลให้อยู่ในรูปแบบแผนภูมิแล้วท าการแบ่งช่วงความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยโดยใช้เกณฑ์การจ าแนกจุดพัก

ธรรมชาติ (Natural Break Classification) เพื่อให้ได้คุณลักษณะท่ีส าคัญของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการแพร่กระจาย

และความรอดของผักหวานป่า 

5. การสร้างและการซ้อนทับแผนท่ีเกณฑ์ (Criterion Map) เพื่อประเมินหาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับ 

การเพาะปลูกผักหวานป่า ภายหลังได้รับปัจจัยและเกณฑ์เงื่อนไขท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของ

ผักหวานป่า แล้วใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแผนท่ีเกณฑ์ขึ้นมา จากนั้นท าการซ้อนทับเพื่อค้นหา

ส่วนท่ีมีความเหมาะสมซ้ ากันในทุกๆเกณฑ์จึงจะได้แผนท่ีความเหมาะสมตอ่การเพาะปลูกผักหวานป่า ขั้นตอนสุดท้าย 

ท าการซ้อนทับกันระหว่างแผนท่ีความเหมาะสมและขอบเขตหมู่บ้าน เพื่อค้นหาและแจกแจงพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม  

ในแต่ละหมูบ้่านว่ามคีวามเหมาะสมอยู่มากน้อยเพยีงใด 
 

ผลการศึกษา 

 1. ปัจจัยทางกายภาพท่ีอาจมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานอาศัยการทบทวนเอกสาร

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง [1, 2, 5 และ 6] รวมท้ังประสบการณ์และความคิดเห็นท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ [3, 4 

และ 7] การศึกษาพบวา่มีท้ังหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ เนื้อดิน น้ า การปกคลุมชัน้เรือนยอด ความสูง ความลาดชัน ทิศทาง

รับแสง ปริมาณแสงแดด ปริมาณน้ าฝน และชนิดของป่าไม้ อยา่งไรก็ตามในทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูล

แผนที่ท่ีน ามาใชเ้ป็นตัวช้ีวัดส าหรับปัจจัยท่ี 9 นัน้ในการศึกษาครัง้นี้เลอืกใช้ขอ้มูลดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ปัจจัย/ลักษณะท่ีเหมาะสมส าหรับผักหวานป่า และชัน้ขอ้มูลแผนที่ท่ีใชเ้ป็นตัวช้ีวัดความเหมาะสม 

ปัจจัย

กายภาพ 

ลักษณะทีเ่หมาะสมต่อการแพร่กระจาย 

และความรอดของผักหวาน 

ปัจจัยทางกายภาพ 

ที่ใชใ้นการประเมินความ

เหมาะสม 

ชั้นข้อมูลแผนที่/ 

ตัวชี้วัดความเหมาะสม 

ดิน ดินลูกรัง ดินดาน ดนิกรวด ดินร่วนปนทราย  

ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า น้ าไมข่ัง 

 เนื้อดิน 

น้ า ชอบน้ าแต่ไม่ชอบน้ าขัง  ระยะห่างจากล าธาร 

การปกคลุม 

ชัน้เรือนยอด 

ชว่งตน้กล้าควรมไีมย้นืต้นหรือไมพ้ี่เลีย้งท่ีมี

เรือนยอดโปร่ง 

 ดัชนพีชืพรรณ NDVI 

ความสูง 300-900 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  ความสูง 

ความชัน ชอบพื้นท่ีลาดชัน ถ้าเป็นพืน้ท่ีราบสามารถ

ปลูกได ้

แตค่วรพูนดินกลบโคนเพื่อป้องกันน้ าขัง 

 ความชัน 

ทิศทางรับ

แสง 

เป็นพืชท่ีชอบแสงแดด  ทิศด้านลาด 

ปริมาณ 

แสงแดด 

ปริมาณแสงแดดประมาณรอ้ยละ 50 

ชว่งท่ีเป็นต้นกล้าตอ้งการร่มเงา 

 ไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

ในพืน้ท่ีศึกษา 

ปริมาณ 

น้ าฝนรวม 

ตอ้งการน้ าฝนน้อย 

สามารถอยูไ่ด้โดยอาศัยความชืน้เพยีง

เล็กน้อย 

 ไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

ในพืน้ท่ีศึกษา 

ประเภท/ 

ชนิดป่าไม้ 

พบมากในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ  ไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

ในพืน้ท่ีศึกษา 
 

2. ปัจจัยและเงื่อนไขทางกายภาพท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและความรอดของผักหวานส าหรับการประเมิน

ความเหมาะสมภายในพื้นท่ีศึกษา ภายหลังการซ้อนทับกันระหว่างต าแหน่งของต้นผักหวานป่าท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษา

และชั้นข้อมูลจากตาราง 1 แสดงคุณลักษณะต่างๆทางกายภาพ แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ) 

และแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมแิลว้ (ภาพ 2) พบวา่มีเงื่อนไขจากทัง้หมด 6 ปัจจัยท่ีสมควรน ามาใชใ้นการสร้าง

แผนท่ีความเหมาะสม นั่นคือ เนื้อดิน ระยะห่างจากล าธาร ดัชนีพืชพรรณ ความสูง ความชัน และทิศด้านลาด  

ซึ่งมีรายละเอยีดเงื่อนไขดังตาราง 3 
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เนือ้ดินในพืน้ที่ที่พบผักหวานป่า ระยะห่างจากล าธารของพืน้ที่ที่พบผักหวานป่า 
  

  
ดัชนีพชืพรรณของพืน้ที่ที่พบผักหวานป่า ความสงูของพืน้ที่ที่พบผักหวานป่า 

  

  
ความชันของพืน้ที่ที่พบผักหวานปา่ ทิศด้านลาดของพืน้ที่ที่พบผักหวานปา่ 

  

  
ปรมิาณน้ าฝนในพื้นที่ที่ผบผักหวานปา่ ร้อยละของการปกคลุมเรือนยอดของพืน้ที่ที่พบผักหวานป่า 

 

ภาพที ่2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีพบผักหวานป่า 
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ตารางที ่3 ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีใชส้ าหรับการประเมินความเหมาะสมตอ่การเพาะปลูกผักหวานป่า 

ปัจจัยทางกายภาพ ลักษณะของพืน้ทีแ่ละเงื่อนไขที่ใช้ประเมนิ

ความเหมาะสม 

เนื้อดิน ดินเหนยีว, ดินเหนยีวปนทราย 

ระยะห่างจากล าธาร 0 – 400 เมตร 

ดัชนพีชืพรรณ 0.30 – 0.45 

ความสูงของพื้นท่ี 200 – 500 เมตร 

ความชันของพืน้ท่ี 0 – 15% 

ทิศด้านลาด(ทิศการรับแสง) ทิศใตแ้ละทิศตะวันตกเฉยีงใต ้

ปริมาณแสงแดด 5kWh/m2/day 

ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝน 1280-1300ลบ.มล. 

ประเภท/ชนิดป่าไม้ เต็งรัง 

 

3. แผนท่ีเกณฑ์และการซ้อนทับ ภายหลังการผสมรวมแผนท่ีเกณฑ์ท้ัง 6 เกณฑ์ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 

เข้าดว้ยกันโดยการซ้อนทับเพื่อคน้หาสว่นท่ีมีความเหมาะสมซ้ ากันในทุกเกณฑ์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า พื้นท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมนั้นจะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในทุกเกณฑ์การประเมิน ผลการซ้อนทับพบว่า ร้อยละ 4 ของพื้นท่ี

ศกึษามลีักษณะท่ีเหมาะสม ส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่อนกลางของพืน้ท่ีศึกษา (ภาพ 4) นอกจากนี้ยังพบว่าหมู่บ้านท่ีมี

พื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ บ้านบ่อเบ้ีย คิดเป็นเนื้อท่ี 199.61 ไร่ รองลงมาคือ บ้านหนองกลาง และบ้านหนองหมู 

คิดเป็นเนื้อท่ี 28.20 และ 2.20 ไร่ ตามล าดับ  

 

ภาพที ่3 แผนที่เกณฑ์แต่ละดา้นท่ีใชป้ระเมินความเหมาะสม 
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ภาพที ่4 แผนที่แสดงความเหมาะสมของพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกผักหวานป่า 

 

ตารางที ่4 พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมตอ่การเพาะปลูกผกัหวานป่าในแต่ละหมูบ้่าน 

หมู่บ้าน เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

เขตอุทยานแห่งชาติดอยภู

นาง 

3,769 94.17 

บ้านบ่อเบ้ีย 199.61 4.99 

บ้านหนองกลาง 28.20 0.71 

บ้านหนองหมู 2.20 0.05 

บ้านทุ่งเจรญิ 1.75 0.04 

บ้านบ่อตอง 1.20 0.03 

บ้านป่าแขมเหนอื 0.31 0.01 

รวม 4,002.00 100.00 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นการส ารวจประชากรผักหวานป่าและการประเมินความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อ 

การพัฒนาและขยายเป็นพืน้เพาะปลูกผักหวานป่าในขอบเขตพื้นท่ีศึกษาต าบลบ้านมาง อ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการแพร่กระจายและ

ความรอดของผักหวานป่า จากนั้นรวบรวมชั้นข้อมูลท่ีจะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณลักษณะสภาพพื้นท่ี แล้วท าการประเมิน

ความเหมาะสม เกณฑ์ท่ีใช้คือ เนื้อดิน ระยะห่างจากล าธาร ดัชนีพืชพรรณ ความสูง ความชัน และทิศด้านลาด 

ภายหลังการผสมรวมแผนท่ีทุกเกณฑ์พบว่า พื้นท่ีเหมาะสมมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 4,002 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นท่ีศึกษา

ท้ังหมด โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในตอนกลางของพื้นท่ีศึกษา อย่างไรก็ดี หมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ  

บ้านบ่อเบี้ย คิดเป็นเนื้อท่ี 199.61 ไร่ รองลงมาคือ บ้านหนองกลาง และบ้านหนองหมู คิดเป็นเนื้อท่ี 28.20 และ  

2.20 ไร่ ตามล าดับ  

เนื่องจากการศึกษานี้ต้องการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและความอยู่รอด

ของผักหวานป่า ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาแบบการให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning) นั้นคือการส ารวจ

คุณลักษณะต่างๆของสภาพพื้นท่ีท่ีพบประชากรของผักหวานป่าท้ังหมดเพื่อให้มีเหตุผลในการสรุปว่าแท้จริงแล้ว

ลักษณะของพื้นท่ีโดยมากท่ีมีผลต่อผักหวานป่านัน้เป็นอยา่งไร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักนิเวศวิทยาส่วนใหญ่ 

ตัวอยา่งเช่น การส ารวจประชากรของสิ่งมชีวีติเพื่อการคน้หาถิ่นท่ีอยูอ่าศัยท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และการส ารวจความ

หลากหลายของพันธ์ุพืชพื้นท่ีป่าต้นน้ าบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของอักนิษฐ์ 

พงษ์สวาสดิ์นา [8] 

เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการจ าลองโลกจริงเข้าสู่ระบบโลกดิจิตอล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล

ตา่ง ๆ ไวใ้นรูปของช้ันข้อมูลท่ีสามารถค้นหาวเิคราะห์ ประมวนผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการค้นหาพื้นท่ีเหมาะสมใน

การศึกษาคร้ังนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกรียงไกร บุญเติม และคณะ  [9] ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม  ประวีณา อินทร์

แขวน และสิรานี มีบุญล้ า [10 ศึกษาเร่ืองกาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟอาราบิก้า วัลลภ 

ทองอ่อน และสุภาสพงษ์ รู้ท านอง [11] ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน 

การใช้ท่ีดนิทางด้านการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 

แบบจ าลองทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการค้นหาพื้นท่ีเหมาะสมมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท 

ตัวอยา่งเช่น Index model ท่ีสามารถวิเคราะห์ซ้อนทับชัน้ขอ้มูลและมผีลลัพธ์ออกมาได้หลายระดับ เชน่ เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เป็นต้น อย่างไรก็ดี การศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้ Binary model ส าหรับค้นหาพื้นท่ี

เหมาะสมและมีผลลัพธ์เพียงสองระดับ คือ เหมาะสมกับไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะของเกณฑ์อยู่ในรูปแบบสอง

ทางเลือก (Binary model) ตัวอยา่งเช่น เนือ้ดนิต้องเป็น ดินเหนยีวหรือดินร่วนปนทรายเท่านัน้จึงจะเหมาะสม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ คุณณัฏฐพร บุณยัษเฐียร เกษตรประจ าต าบลบ้านมาง คุณทองค า พิลากรณ์ เกษตรกร 

ผู้เพาะปลูกผักหวานป่าได้ส าเร็จ และคุณพิสุทธ์ิ ค าลือ ชาวบ้านผู้เก็บผักหวานป่า รวมถึงพรานป่าผู้ช านาญในพื้นท่ี

ศึกษาท่ีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผักหวานป่า นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเจ้าของช้ันข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
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การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก  

เขตจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

Seasonal Changes of Primary Productions in the Western Part of the Gulf of 

Thailand, Prachuap Khirikhan Province 
 

ขนิษฐา บัวแก้ว1, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3 พิชาศษิฐ์ แสงเมฆ4 และชาคริต เรอืงสอน3 

Khanitta Buakaew1, Charumas Meksumpun2* Shettapong Meksumpun3 Pichasit Seangmek4 and 

Chakhrit Ruengsorn3 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ช่วงกลางฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ช่วงกลางฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 

2561) ผลการศึกษาพบว่าความลาดชันของ 4 พื้นท่ีชายหาด ได้แก่ ต าบลหนองแก, กุยเหนือ, ทับสะแก และบางสะพาน   

มีค่า 0.1-1.4%, 0.3-1.7%, 0.6-7.8% และ 0.3-0.8% ตามล าดับ โดยพื้นท่ีทับสะแก และบางสะพานมีการเปลี่ยนแปลง

ตามฤดูดาลท่ีชัดเจน สถานการณ์คุณภาพน้ าในทุกพื้นท่ีพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ในระดับ

ของผลผลิตขั้นตน้ (คลอโรฟิลล์เอ) พบว่า หนองแก มีค่าต่ าถึงปานกลาง (2.89-5.72 µg/L) ส่วนกุยเหนือ ทับสะแก และบาง

สะพาน มีค่าต่ าถึงสูงมาก (3.56-15.26 µg/L, 1.20-15.13 µg/L และ 5.34-50.06 µg/L ตามล าดับ)  ความหนาหนาแน่นของ

แพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีทับสะแก และบางสะพานซึ่งใช้เป็นตัวแทนพื้นท่ีอ่าวปิดและอ่าวกึ่งปิด ตามล าดับ มีค่าอยู่ในช่วง 

125,052-376,873 cells/L และ 35,932-414,844 cells/L โดยพบ Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่น ผลด้านความเร็วลมและ

อุณหภูมิน้ าตอ่การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น พบว่าค่าความเร็วลมท่ีเพิ่มสูงขึ้นจาก 13 knots เป็น 15 knots มี

ผลต่อการลดลงของผลผลิต (จาก 50 µg/L เป็น 5 µg/L) ผลจากการศึกษาในภาพรวมท าให้ทราบว่าข้อมูลทุติยภูมิทาง

ภูมิอากาศ (อาทิ ความเร็วลมในแต่ละช่วงฤดูกาล ความแปรปรวนของภูมิอากาศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

                                                 
1 สาขาวิทยาศาสตรก์ารประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
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ชายฝั่ง นับเป็นผลดีต่อการเกิดของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารส าคัญท่ีจะเหนี่ยวน าการเข้ามาของ

ทรัพยากรปลาผิวน้ าในชว่งฤดูมรสุมได้ 

ค าส าคัญ: ผลผลิตขั้นต้น, มรสุม, การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล, ความลาดชัน, อุณหภูมิของน้ า, ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง

ตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Abstract 
 Research study on “Seasonal Changes of Primary Productions in the Western Part of the Gulf of 

Thailand, Prachuap Khirikhan Province” was carried out by field surveys during early- (in June 2017 and May 

2018) and mid-southwest monsoon periods (August 2017) northeast monsoon period (November 2017) and 

summer season (March 2018). The results on beach slopes in 4 beach areas (Nong Kae, Kui Nuea, Thap Sakae 

and Bang Saphan districts) were 0.1-1.4%, 0.3-1.7%, 0.6-7.8% and 0.3-0.8%, respectively. Thap Sakae 

areas had clearly seasonal changes. The coastal areas implied good water quality conditions. Nong kae district 

showed oligotrophic-mesotrophic conditions (2.89-5.72 µg/L), while, Kui Nuea, Thap Sakae and Bang Saphan 

districts had oligotrophic-hypertrophic conditions (3.56-15.26 µg/L, 1.20-15.13 µg/L and  5.34-50.06 µg/L, 

respectively) of primary productions. Thap Sakae was the representative of opened shore area, while Bang 

Saphan was the representative of semi-enclosed area. Total cells density of phytoplankton of those areas were 

125,052-376,873 cells/L and 35,932-414,844 cells/L, respectively. The dominant species was 

Bacillariophyceae. In this study, the roles of wind speed increased from 13 knots to 15 knots had impacted on 

the decreases (from 50 µg/L to 5 µg/L) of primary productions. Nevertheless, the climate functions (wind speed 

in each season and climate variability) and the changes of coastal structures had integrated impacted on primary 

productions in the coastal areas. Such plankton stimulation could enhance pelagic fish resources during the 

monsoon seasons. 

Keywords: Primary Production, Monsoon, Seasonal Changes, Slope, Water Temperature, Coastal areas in the 

Western Part of the Gulf of Thailand, Prachuap Khirikhan Province 
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บทน า 
 พื้นท่ีชายฝั่งอา่วไทย มีลักษณะของโครงสร้างพื้นท่ีชายฝั่งท่ีแตกต่างกัน ทั้งการเป็นแนวรับลม รวมถึงการเป็น

จุดอับลม จากการท่ีมีภูเขากั้น อยา่งไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพื้นท่ีชายฝั่งนัน้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 

2560) ส่งผลต่อกระบวนการกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดขึ้นในแนวชายฝั่ง (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2552) ท าให้

ตะกอนพื้นท้องน้ าเกิดการตีฟุ้งหรือการถูกพัดพา ก่อให้เกิดการสร้างแร่ธาตุอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตในบริเวณแนวชายฝั่ง 

โดยเฉพาะผู้ผลิตขั้นต้น ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์น้ าภายในพื้นท่ี (เชษฐพงษ์, 2545) พื้นท่ีอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีความส าคัญทางด้านการเป็นเส้นทางการเคลื่อนท่ีของกลุ่มปลาผิวน้ าท่ีส าคัญ 

อาทิ ปลาทู (อุรุพันธ์ุ, 2516; จารุมาศ, 2557) รวมถึงการมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีหลากหลายภายในพื้นท่ีชายฝั่ง 

(กรมประมง, 2557) 

ผลผลิตขัน้ต้น เป็นแหล่งอาหารท่ีมีความส าคัญตอ่สิ่งมชีวีติ อาทิ แพลงกต์อนสัตว ์กลุ่มสัตว์น้ าประเภทกรอง

กิน รวมถึงกลุ่มสัตว์น้ าวัยอ่อน (Day et al., 1989; 2013) ในพื้นท่ีแต่ละบริเวณ อย่างไรก็ตามการเติบโตของผู้ผลิต

ขั้นต้นในบริเวณชายฝั่งนั้น ต้องประกอบด้วยหลากหลายปัจจัย ท้ังความขุ่น แสงแดด คลื่นลม รวมไปถึง แร่ธาตุ

อาหาร (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009) ผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าปริมาณแร่ธาตุอาหารในพื้นท่ี

ใกล้ชายฝั่ง (ห่างฝั่ง 5 km) มีค่าท่ีค่อนข้างต่ ามาก (จิราภัษ และคณะ, 2560) ซึ่งในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการในการเตบิโตของกลุ่มผู้ผลิตขัน้ต้น อยา่งไรก็ตาม แรธ่าตุอาหารในบริเวณแนวชายฝั่งนั้น อาจมาจากการตีฟุ้ง

ของตะกอนพื้นท้องน้ าท่ีมีการสะสมของแร่ธาตุอาหารในปริมาณท่ีมาก เมื่อเข้าสู่ช่วงมรสุมแร่ธาตุอาหารเหล่านี้จะ

ผสมผสานกับมวลน้ า ผู้ผลิตขั้นต้นจึงสามารถน าไปใช้ในการเติบโตต่อไปได้ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528; จารุมาศ, 

2542; เชษฐพงษ,์ 2545)  นอกจากนี้ พื้นท่ีชายฝั่งยังได้รับอทิธิพลจากลมมรสุม ซึ่งส่งผลให้แตล่ะพื้นท่ีมีความแตกต่าง

ของผลผลิตขั้นต้น ท้ังในด้านการรวมกลุ่ม หรือการกระจายตัว ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (ลัดดา, 2542; 

จารุมาศ, 2558; Buranapratheprat et al., 2008) 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิต

ขั้นตน้ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทางกายภาพ อาทิ ความลาดชัน และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณภาพน้ า

ในพืน้ท่ีบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของคุณภาพน้ าท่ี

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้นตามพื้นท่ีและฤดูกาล ผลการศึกษาในคร้ังนี้  จะท าให้เข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นท่ีชายฝั่ง และสามารถประเมินแนวโน้มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารท่ีมีความ

เหมาะสมตอ่ทรัพยากรสัตวน์้ าในแต่ละช่วงเวลาได้ต่อไป 
 

วธิีการศกึษา 
 ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า และผลผลิตขั้นต้น ในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นท่ีศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 4 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน) ซึ่งก าหนดเวลาใน

การศึกษาเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ ต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉยีงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) 

(ภาพท่ี 1)  
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 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา (ความเร็วลม) ท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านความเร็วลม ในพื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทย

ฝั่งตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ข้อมูลก่อนท าการเก็บตัวอย่าง 2 สัปดาห์ เพื่อมาประเมินการเปลี่ยนแปลง 

ของค่าความเร็วลมในชว่งเวลาท่ีศึกษา 

การศึกษาความลาดชัน ด้วยวิธีวัด Beach Profile (Andrade and Ferreira, 2006) ของพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดออกเป็น 4 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน 

โดยวัดด้วยท่อท่ีบรรจุน้ า โดยท่อสายยางยึดติดกับไม้วัดระดับความลึก วัดค่าระยะทุก ๆ 5 เมตร เพื่อหาความ

แตกตา่งในแต่ละจุด ส่วนการศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไป (อุณหภูมิ ความเค็ม และ ออกซิเจนละลายน้ า) ด าเนินการด้วย

เครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS)  

การศึกษาผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ด าเนินการโดยน าตัวอย่างน้ า กรองผ่านกระดาษกรอง GF/F 

(Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ ากว่า  

4 °C จากนั้นน าไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984) 

นอกจากนี้ การศึกษาองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยกรองด้วย 

ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 µM ใส่ขวดพลาสติกขนาด 250 ml รักษาตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีน เข้มข้น 2% และ

น ามาจ าแนกชนดิ (ลัดดา, 2542) ภายใตก้ล้องจุลทรรศน ์(compound microscope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยา คุณภาพน้ า และบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อ 

การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลหนองแก (ก) ต าบลกุยเหนือ (ข) ต าบลทับสะแก (ค) 

และต าบลบางสะพาน (ง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

สัณฐานวิทยาและคณุภาพน้ า 

 ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา ได้แก่ ความลาดชันของพื้นท่ี (% slope) และคุณภาพน้ า 

ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความเค็มของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า และคลอโรฟิลล์เอ ของพื้นชายฝั่ง (ต าบลหนองแกม, 

ต าบลกุยเหนือ, ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงต้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

(มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) มีดังนี ้

 สัณฐานวิทยาของพื้นที่ชายฝ่ัง 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะความลาดชันของพื้นท่ีชายฝั่งต าบลหนองแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ดังตารางท่ี 1 พบว่าค่าความลาดชันของพื้นท่ีในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560)  

มแีนวโนม้ลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสูช่ว่งฤดูร้อน (มีนาคม 2561) จาก 0.1% เป็น 1.4% และเมื่อกลับเข้าสู่ช่วงต้นฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม 2561) อีกคร้ัง โดยท่ีลักษณะความลาดชันของพื้นท่ีมีค่าท่ีลดลง (0.2%) ส าหรับพื้ นท่ี

ชายฝั่งต าบลกุยเหนอื ไมพ่บการเปลี่ยนปลงของค่าความลาดชัน ซึ่งมีคา่อยู่ระหว่าง 0.3%-1.7% 

 ส่วนผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลตามฤดูกาลของพื้นชายฝั่งต าบลทับสะแก พบลักษณะความลาดชันท่ี

ค่อนขา้งสูงในช่วงตน้ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560; 7.6%) เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลอื่น และค่าความ

ลาดชันมีแนวโน้มลดลง เมื่อเข้าสู่ช่วงลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) จาก 7.8% เป็น 0.6%  และความ

ลาดชันของพื้นท่ีชายฝั่งทับสะแกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกคร้ังในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (พฤศจิกายน 2560 ; 

2.1%) ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน พบการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันท่ีค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบ

กับพื้นท่ีต าบลทับสะแก โดยค่าความลาดชันของพื้นท่ีต าบลบางสะพานอยู่ในช่วง 0.3% - 0.8% ซึ่งค่าความลาดชัน

สูงสุด พบในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560) 

 ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงความลาดชันตามฤดูกาลนั้น แสดงให้เห็นบทบาทของลมมรสุมท่ีมีผล

ต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาบริเวณชายฝั่ง ซึ่งลมมรสุมท่ีมีผลต่อการเคลื่อนย้ายตะกอนทรายบริเวณแนวชายฝั่ง 

(ไพฑูรย,์ 2559) คือ ลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีมีบทบาทต่อการพัดพาเอาตะกอนทรายออกจากพื้นท่ี โดยสามารถ

เห็นบทบาทดังกลา่วได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันในพืน้ท่ี อาทิ พื้นท่ีต าบลทับสะแก ท่ีมีคา่ความลาดชัน

ท่ีค่อนข้างสูง ส าหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) จะเป็นช่วงท่ีมีการพัดพาเอาตะกอนทราย

กลับมาสู่พื้นท่ี (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ซึ่งท าให้ค่าความลาดชันต่ าลง ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่งท้ัง 3 พื้นท่ี (ต าบล

หนองแก ต าบลกุยเหนือ และต าบลบางสะพาน) มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันท่ีค่อนข้างน้อย  

อาจเน่ืองมาจากการเป็นพืน้ท่ีอ่าว รวมถึงการท่ีมีความลาดชันต่ านั้น จะได้รับอทิธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้

นอ้ยกว่าในพืน้ท่ีท่ีมีคา่ความลาดชันสูง 

 อุณหภูมขิองน้ า 

 ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิน้ า  ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลหนองแก (ตารางที่ 1)  

พบค่าอุณหภูมิของน้ าอยู่ในช่วง 28.6 – 33.3 °C  โดยในช่วงก่อนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และ 

พฤษภาคม 2561)  มคี่าท่ีคอ่นข้างสูง (ประมาณ 33 °C) กวา่ในชว่งฤดูกาลอื่น ๆ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้า

สู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) โดยมีค่าอุณหภูมิของน้ าอยู่ท่ีประมาณ 29 °C  ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่ง

ต าบลกุยเหนอื มคี่าอุณหภมูขิองน้ าอยูใ่นชว่ง 31.7 – 33.4 °C ซึ่งอุณหภูมิของน้ ามคี่าท่ีใกล้เคียงกันในแตล่ะฤดูกาล 
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 ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของค่าอุณหภูมิของน้ า ในพื้นท่ีต าบลทับสะแก (ตารางท่ี 1) 

มคี่าอยู่ในช่วง 28.3 – 32.2 °C พบค่าอุณหภูมขิองน้ า มีแนวโน้มสูงขึน้ในชว่งตน้ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม 

2561) จาก 28.3 °C เป็น 32.2 °C ซึ่งค่าอุณหภูมิของน้ ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 4 °C ส าหรับพื้นท่ีต าบลบาง

สะพาน ค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30.3 – 34.2 °C โดยในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561) พบค่าท่ีค่อนข้างสูง และมีแนวโน้ม

ต่ าลงเมื่อเข้าสูช่ว่งตน้ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(พฤษภาคม 2561; 31.8 °C)  ประมาณ 2 °C 

 การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าจากผลการศึกษาในด้านอุณหภูมิของน้ า พบว่า สถานการณ์

คุณภาพน้ าในพืน้ท่ีชายฝั่งทะเลต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนอื ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพานนั้น อยู่ในเกณฑ์ท่ี

มคีวามเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของสัตวน์้ า (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ท้ังน้ี ค่าอุณหภูมิของน้ ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงตน้ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(มถิุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) และในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561) แสดง

ถึงบทบาทของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีมีผลต่อการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิผิวน้ าทะเล (Shaari and Mustapha, 2017) ซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีเหนี่ยวน าให้สิ่งมีชีวิตในน้ าเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม  และยังมีผลดีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ

แพลงกต์อนพืช (เป่ียมศักดิ์, 2536)  
 

ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาและคุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิของน้ า (Temperature; Temp), ความเค็มของน้ า (Salinity; 

sal), ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen; DO) และคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a; Chl a) ในช่วงตน้มรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) บริเวณชายฝั่งต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ 

ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สัณฐานวทิยา 

และคุณภาพน้ า 

ต้นฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(มถิุนายน 

2560)   

ฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(สิงหาคม 2560) 

ฤดูมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พฤศจิกายน 2560) 

ฤดูร้อน 

(มนีาคม 

2561) 

ต้นฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(พฤษภาคม 2561)   

ต าบล 

หนองแก 

Slope (%) 0.1 0.2 0.9 1.4 0.2 

Temp (°C) 33.3 31.2 28.6 30.2 32.1 

Sal (psu) 33.0 33.6 30.7 32.0 31.8 

DO (mg/L) 8.94 7.33 5.78 8.08 7.12 

Chl a (µg/L) 5.72 5.01 3.49 2.89 3.34 

ต าบล 

กุยเหนือ 

Slope (%) 0.7 0.4 0.9 0.3 1.7 

Temp (°C) 32.0 33.4 31.7 33.1 32.9 

Sal (psu) 31.0 - 32.2 32.5 32.2 

DO (mg/L) 7.21 7.51 7.37 6.71 5.88 

Chl a (µg/L) 3.74 15.26 9.54 3.56 9.35 
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ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาและคุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิของน้ า (Temperature; Temp), ความเค็มของน้ า (Salinity; 

sal), ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen; DO) และคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a; Chl a) ในช่วงตน้มรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 และพฤษภาคม 2561) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) ฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560) และฤดูร้อน (มีนาคม 2561) บริเวณชายฝั่งต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ 

ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตอ่) 

สัณฐานวทิยา 

และคุณภาพน้ า 

ต้นฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(มถิุนายน 

2560)   

ฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(สิงหาคม 2560) 

ฤดูมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พฤศจิกายน 2560) 

ฤดูร้อน 

(มนีาคม 

2561) 

ต้นฤดูมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต ้

(พฤษภาคม 2561)   

ต าบลทบั

สะแก 

 

Slope (%) 7.8 0.6 2.1 3.0 3.8 

Temp (°C) 30.2 29.2 29.1 28.8 32.2 

Sal (psu) 34.0 35.0 30.6 32.4 31.6 

DO (mg/L) 7.14 8.13 7.04 7.51 7.03 

Chl a (µg/L) 15.13 1.20 4.01 9.35 8.9 

ต าบล 

หนองแก 

 

Slope (%) 0.3 0.4 0.8 0.4 0.5 

Temp (°C) 33.3 31.2 28.6 30.2 32.1 

Sal (psu) 33.0 33.6 30.7 32.0 31.8 

DO (mg/L) 8.94 7.33 5.78 8.08 7.12 

Chl a (µg/L) 5.72 5.01 3.49 2.89 3.34 

 

 ความเค็มของน้ า 

ผลการศึกษาติดตามค่าความเค็มของน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลหนองแก ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษามี

ค่าอยู่ในช่วง 30.7 – 33.6 psu โดยในช่วงช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) มีค่าความเค็มของน้ า (33.6 

psu) ค่อนข้างสูงกว่าในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) พบค่าความเค็มของน้ าค่อนข้างต่ า (30.7 

psu) ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่ง ต าบลกุยเหนือ ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาค่าความเค็มของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 31.0 – 32.5 

psu ซึ่งค่าความเค็มของน้ ามคี่าท่ีใกล้เคียงกัน 

การเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก (ตารางท่ี 1) ตลอดระยะเวลาที่

ท าการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 30.6 -35.0 psu โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560; 30.6 psu) 

ท้ังนี้ พบค่าความเค็มของน้ าท่ีคอ่นข้างสูงได้ในชว่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 35.0 psu) ส าหรับค่าความ

เค็มของน้ า ในพื้นท่ีบางสะพาน ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา พบว่า ค่าความเค็มของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 30.0-35.1 psu 

โดยในชว่งฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560; 30.0 psu) มีค่าความเค็มของน้ าต่ าสุด ส่วนในช่วงฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต ้(สิงหาคม 2560; 35.1 psu) มคี่าความเค็มของน้ าสูงสุด 
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การประเมนิสถานการณ์คุณภาพน้ าจากผลการศกึษาในด้านความเค็มของน้ า พบว่า สถานการณ์คุณภาพ

น้ าในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้ าชายฝั่ง (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2549) แสดงให้เห็นได้ว่าความเค็มของน้ าในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพานนั้น ไม่ใช่

ปัจจัยจ ากัดต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีพบว่าค่าความเค็มของน้ ามีความ

เหมาะสมตอ่การเตบิโตของกลุ่มของผู้ผลิตขั้นตน้ (David and Tamara 2010; Joseph and Patrick, 2011)  

 ออกซิเจนละลายน้ า 

 ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบล

หนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางท่ี 1) โดยค่าออกซิเจนละลายน้ าตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา มีค่าอยู่

ในช่วง 5.8 - 8.94 mg/L ซึ่งในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560; 5.8 mg/L) มีค่าออกซิเจน

ละลายน้ าท่ีค่อนข้างต่ าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2561; 8.0 mg/L)  ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่งต าบลกุยเหนือ มีค่า

ออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 5.9 – 7.5 mg/L ซึ่งจากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าออกซิเจนะลายน้ ามีค่าท่ีใกล้เคียงกันตลอด

ฤดูกาลท่ีท าการศึกษา 

ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับ

สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางท่ี 1) โดยค่าออกซิเจนละลายน้ าตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง 

7.0 – 8.1 mg/L ค่าออกซิเจนะลายน้ ามีค่าท่ีใกล้เคียงกันตลอดฤดูกาลท่ีท าการศึกษา ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบาง

สะพาน (ตารางท่ี 1) ค่าออกซิเจนละลายน้ าตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 5.6 - 9.4 mg/L  

โดยช่วงเวลาท่ีพบค่าออกซิเจนละลายน้ าต่ าสุด คือ ช่วงต้นฤดูตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน พ.ศ. 2560 ; 5.6 mg/L)  

ส่วนในชว่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนอื (สิงหาคม 2560) มีค่าสูงท่ีสุด  

สถานการณ์คุณภาพน้ า โดยการประเมินจากค่าออกซิเจนละลายน้ า พบว่า อยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม

ตอ่การด ารงชวีติของสัตวน์้ า (>4 mg/L; กรมควบคุมมลพษิ, 2549) ซึ่งแสดงถึงการมผีลผลิตขั้นตน้ภายในระบบ  

 คลอโรฟิลล์เอ 

ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นตน้ (คลอโรฟิลล์เอ; µg/L) ในพื้นท่ีชายฝั่ง

ต าบลหนองแก ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 2.89 – 5.72 µg/L ดังตารางท่ี 1 ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงเวลา ส าหรับพื้นท่ีชายฝั่งต าบลกุยเหนือ ตลอดระยะเวลา 

มีปริมาณคลอโรฟิลล์เออยู่ในช่วง 3.56 – 15.26 µg/L ซึ่งพบว่าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560)  

มแีนวโนม้ของปริมาณคลอโรฟลิลเ์อท่ีเพิ่มสูงขึ้น จาก 3.74 µg/L เป็น 15.26 µg/L 

จากผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์ ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับ

สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางท่ี 1) ปริมาณคลอโรฟิลล์เอมีค่าอยู่ในช่วง 1.20 – 15.13 µg/L โดยในช่วงต้นฤดู

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอท่ีค่อนสูง (15.13 µg/L) และมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560; 1.20 µg/L) ส่วนพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน  

มปีริมาณคลอโรฟลิล์เอ อยู่ในช่วง 5.34 – 50.06 µg/L ซึ่งพบว่าในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560 

และพฤษภาคม 2561) มีปริมาณคลอโรฟลิลเ์อ ท่ีคอ่นข้างสูง มีแนวโน้มลดลงอยูช่ัดเจนเมื่อเข้าสูช่ว่งฤดูมรสุมตะวันตก

เฉียงใต ้(สงิหาคม 2560; 5.34 µg/L)  
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สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชายฝั่งต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ ต าบลทับสะแก และต าบล

บางสะพาน อยู่ในระดับ ต ่ า-สู ง ม า ก   (OECD, 1982) ได้แก่ ต าบลบางสะพาน ต าบลทับสะแก และต าบลกุยเหนือ 

(5.34 – 50.06 µg/L, 1.20 – 15.13 µg/L และ 3.56 – 15.26 µg/L) ส าหรับต าบลหนองแก ความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน

ระดับ ต่ า – ปานกลาง (2.89 – 5.72 µg/L) โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์สูงมากในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

(มิถุนายน พ.ศ. 2560)  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากในช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

(Shaari and Mustapha, 2017) โดยในช่วงนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ ามีความเหมาะสมต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น 

ท้ังด้านอุณหภูมิน้ า รวมถึงค่าความเร็วลม (ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) และความเพียงพอของธาตุอาหาร 

โดยเฉพาะในบริเวณแนวชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณท่ีเพิ่มธาตุอาหาร จากอิทธิพลของลมมรสุมท่ีท าให้เกิดการตีฟุ้งของ

ตะกอนพืน้ท้องน้ า ท าให้เกิดการผสมผสานของแร่ธาตุในมวลน้ า (เชษฐพงษ,์ 2545) ส่งผลให้คลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้น

ในบริเวณแนวชายฝั่ง  
 

องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาล 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (ได้แก่ ต าบลทับสะแก ตัวแทนอ่าวเปิด และต าบลบางสะพาน เป็นตัวแทนอ่าวกึ่งปิด) จากอิทธิพล

ของลมมรสุมหลัก ซึ่งด าเนินการศึกษาในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต ้(สงิหาคม 2560) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื (พฤศจิกายน 2560)  

 การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบล 

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพท่ี 2บน) พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช มีค่าอยู่ในช่วง 125 ,052  

- 376,873 Cells/L โดยในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) มีค่าความหนาแน่นต่ าสุด และเม่ือเข้าสู่ 

ชว่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(สิงหาคม 2560) ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตาม

การเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งการศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Cyanophyceae, Bacillariophyceae 

และ Dinophyceae โดยกลุ่ม Dinophyceae มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) จาก  

400 cells/L เป็น 4,300 cells/L ส าหรับกลุ่ม Cyanophyceae มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พฤศจิกายน 2560) โดยมีค่าความหนาแน่นจาก 300 cells/L เป็น 4,100 cells/L ส่วนกลุ่ม Bacillariophyceae มีค่าความ 

หนานแน่นของแพลงก์ตอนพชืท่ีใกล้เคียงกันในแตล่ะฤดูกาล 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560)  

ชว่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) บริเวณชายฝั่ง

ต าบลทับสะแก (บน) และต าบลบางสะพาน (ล่าง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 พื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 35 ,932 - 414,844 cells/L 

(ภาพท่ี 2 ล่าง) ซึ่งช่วงท่ีพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูงสุด คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 

2560) และความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (35 ,932 cells/L) 

ท้ังนี้ เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช พบว่า แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Bacillariophyceae  

มีแนวโน้มลดลงจากช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) 400,00 cells/L เป็น 34,000 cells/L ในช่วง 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) เช่นเดียวกับกลุ่ม Dinophyceae ท่ีมีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วง 

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) จาก 14,000 cells/L เป็น  900 cells/L ส่วนแพลงก์ตอนพืช 

กลุ่ม Cyanophyceae  มคี่าความหนาแนน่ท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาล 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบและความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืช ในพืน้ท่ีบริเวณชายฝั่งต าบลทับสะแก และ

ต าบลบางสะพาน โดยการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนพืชเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว มีความ

เหมาะสมต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช อาทิ ปริมาณแสง สารอาหารในน้ า ความใสของน้ า และความสงบของ

คลื่นลม  ในภาพรวม สัดสว่นของแพลงกต์อนพืชแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของอาหารขั้นตน้ท่ีคอ่นข้างสูง ในพื้นท่ีชายฝั่ง 

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Bacillariophyceae ซึ่งมีผลดีต่อกลุ่มสัตวน์้ าในกลุ่มกรองกิน (Kittiwanich et al., 2015)  
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บทบาทของมรสุมต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น 

การศึกษาบทบาทของมรสุมท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ)  

ในบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งท่ีมีลักษณะท่ีแตกแตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชันในแต่ละ

ฤดูกาลท่ีชัดเจน และโครงสร้างพื้นท่ี ได้แก่ โดยพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทน 

อ่าวเปิด ส่วนต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นท่ีลักษณะของอ่าว จากนั้นน าปัจจัยทางกายภาพท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับผลผลิตขั้นต้นมาทดสอบเพื่อหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าความเร็วลมและอุณหภูมิ

ของน้ าเป็นปัจจัยท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขัน้ต้น 

 
 

ภาพที่ 3 บทบาทของความเร็วลม (knots) และอุณหภูมขิองน้ า (°C) กับผลผลิตขั้นต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้น

ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2560) ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) และช่วงมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) บริเวณชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเร็วลม และอุณหภูมิของน้ ามีผลต่อปริมาณของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นท่ีชายฝั่งของ

ต าบลทับสะแก และบางสะพาน จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่าความเร็วเพิ่มสูงขึ้น (≥14 knots) ในช่วงต้นฤดู

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะส่งผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีแนวโน้มลดลง และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของอุณหภูมิ

ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์เอ พบว่าเมื่อค่าอุณหภูมิน้ าสูงขึ้นส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น

เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบาทของความเร็วลมและอุณหภูมิตามพื้นท่ี พบว่าพื้นท่ีชายฝั่งทับสะแก 

มโีอกาสพบค่าคลอโรฟิลลเ์อท่ีคอ่นข้างนอ้ยกว่าพื้นท่ีบางสะพานอย่างชัดเจน 
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ในภาพรวม จากการวิเคราะห์ความเร็วลมและอุณหภูมิน้ ากับระดับของผลผลิตขั้นต้น แสดงให้เห็นได้ว่า

ความเร็วลมเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นต้น อาทิ การกระจาย หรือการรวมกลุ่ม

ของผลผลิตขั้นต้น (Buranapratheprat et al., 2008) แต่อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเข้ามากระตุ้นให้เกิดผลผลิตขั้นต้นให้เพิ่ม

สูงขึน้ ทัง้ปริมาณแรธ่าตุอาหารในน้ า ความขุ่น และอุณหภูมิของน้ า เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิน้ า 

(ตารางที่ 1) และอุณหภูมิอากาศ (ขนษิฐา และคณะ, 2561) ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

ซึ่งมีผลตอ่คา่คลอโรฟลิลเ์อเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงฤดูกาลดังกล่าว 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาตดิตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นตน้ในพื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก เขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ต าบลหนองแก ต าบลกุยเหนือ ต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน ผลการศึกษา  

ในภาพรวม ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนของอ่าวปิด (ต าบลทับสะแก) และอ่าวกึ่งปิด 

(ต าบลบางสะพาน) มีค่าท่ีค่อนข้างสูงในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สิงหาคม 2560) และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้า 

สู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน 2560) และแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นคือ Bacillariophyceae ซึ่งบ่งชี่ถึง

คุณภาพอาหารท่ีดีในระบบชายฝั่ง นอกจากนี้ ในด้านผลของความลาดชัน ของพื้นท่ีชายฝั่งในภาพรวม พบว่าพื้นท่ี

ชายฝั่ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความลาดชัน โดยต าบล 

ทับสะแกและต าบลบางสะพานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความลาดชัน ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งพื้นท่ีท้ังสองมีโอกาสเกิด

การกัดเซาะค่อนข้างสูง ส าหรับต าบลหนองแก และต าบลกุยเหนือ พบการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ชัดเจนนัก ในส่วนของ

สถานการณ์คุณภาพน้ าในภาพรวม พบอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของสัตวน์้ าและการเตบิโตของ

แพลงกต์อนพืช ส่วนค่าความเค็มของน้ านัน้ไม่พบความแตกตา่งในแต่ละฤดูกาล 

 สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากปริมาณผลผลิตขั้นต้น พบว่าอยู่ในระดับ ต่ า-สูงมาก ได้แก่ 

ต าบลบางสะพาน ต าบลทับสะแก และต าบลกุยเหนือ ส าหรับต าบลหนองแก ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับ  

ต่ า – ปานกลาง โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์สูงมากในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืช ท้ังในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน 

อย่างไรก็ตาม ในบริเวณแนวชายฝั่งสามารถพบค่าท่ีสูงกว่าในบริเวณใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตก

เฉียงใต ้ท่ีแสดงถึงความต่างได้อย่างชัดเจนท้ังในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพาน  

ผลการศึกษาด้านบทบาทของมรสุมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระดับผลผลิตขั้นต้น พบว่าในพื้นท่ีชายฝั่ง

ต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพาน ความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 knots จาก 13 knots เป็น 15 knots เมื่อเข้าสู่

ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลท าให้ระดับผลผลิตขั้นต้นลดต่ าลง จาก 50 µg/L เป็น 5 µg/L ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับค่าอุณหภูมิน้ าท่ีเพิ่มสูงขึ้น ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมรสุมด้านความเร็วน้ าและ

อุณหภูมิของน้ า ซึ่งนับเป็นปัจจัยภายนอกท่ีกระตุน้ให้เกิดผลผลิตขั้นตน้ในพื้นท่ีชายฝั่งได้อยา่งชัดเจน  

ผลจากการศึกษาในภาพรวมท าให้ทราบว่าข้อมูลทุติยภูมิทางภูมิอากาศ (อาทิ สภาวะของมรสุม ความเร็วลม 

ในแต่ละช่วงฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นท่ีชายฝั่ง นับเป็น 

ผลดีต่อการเกิดของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญท่ีจะเหนี่ยวน าการเข้ามาของทรัพยากร 

กลุ่มปลาผิวน้ าในช่วงฤดูมรสุม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว จึงสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินโ อกาส 

การเคลื่อนตัวของกลุ่มสัตวน์้ าตามพื้นท่ีและระยะเวลาตา่ง ๆ ได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 กา รศึ กษา ใ นค ร้ั งนี้ ไ ด้ รั บกา รสนั บสนุ น จากศู นย์ วิ จั ย เพื่ อก า รพัฒนาชายฝั่ ง  คณะประม ง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ภายใต้ โครงการ “บูรณาการความรู้ด้าน

ศักย์การผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศและการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงเชิง

อนุรักษ:์ กรณศีกึษาพื้นท่ีอ่าวไทยฝั่งตะวันตก” และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอน

และสิ่งแวดล้อมทางน้ า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกส ารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการ

วเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งด ี
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เส้นทางของสารอาหารพืชและบทบาทต่อสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต

ขั้นต้นในพื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

Nutrient Pathway and their Role on Abundant Status of Primary Production in 

the Ubolratana Reservoir  

รภัชร์ เม่งช่วย1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* ขนิษฐา บัวแก้ว1 วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ1 และ พิชาศษิฐ์ แสงเมฆ3 

Rapach Mengchouy1 Charumas Meksumpun2* Khanitta Buakaew1 Warin Nimsanticharoen1 and 

Pichasit Sangmek3 

บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางของสารอาหารพืชในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์

จังหวัดขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีปริมาณน้ าเก็บกัก 60 และ 116 % 

ตามล าดับ) โดยศึกษาเปรียบเทียบกับปัจจัยทางคุณภาพน้ า ปริมาณน้ าฝน และปริมาณน้ าเก็บกัก ศึกษาใน 8 สถาน ี

ตามระยะทาง จากพื้นท่ีต้นทางของล าน้ าพองท่ีระยะ 0, 14, 23 และ 29 กิโลเมตร และจากล าน้ าเชิญ ที่ระยะ 0, 8, 13 

และ 19 กิโลเมตร ไปยังแนวหน้าสันเขื่อน ผลการศึกษาพบสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงสูงตามระยะทางและเวลา 

โดยความเข้มข้นเฉลี่ยของ DIN ในเดือนสิงหาคม (3.16 µM) สูงกว่าในเดือนตุลาคม (1.60 µM) ประมาณ 2 เท่า ซึ่งมี

ปริมาณน้ าเก็บกักน้อยกว่าเดือนตุลาคม 2 เท่า (ปริมาณน้ าเก็บกักในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม อยู่ท่ี 1,580 และ 

2,832 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ) และพบสารอาหารพืช DIN และ Orthophosphate ในพื้นท่ีต้นทางล าน้ าพองสูง

กวา่ล าน้ าเชญิประมาณ 2 เท่า (ล าน้ าพองและล าน้ าเชญิ มคี่า DIN 5.99 และ 3.46 µM ตามล าดับ และมีค่า 0.36 และ 

0.14 µM ตามล าดับ) ผลของการเปลี่ยนแปลงในระบบสารอาหารท าให้สามารถแบ่งเขตความอุดมสมบูรณ์ทาง

นเิวศวทิยาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าได้เป็น 3 เขต ประกอบด้วย เขต Riverine , Transition และ Lacustrine  โดยในเขต Riverine 

มีความเข้มข้นของสารอาหารพืชสูงกว่าเขต Transition  2 เท่า และเมื่อเข้าสู่เขต Lacustrine ความเข้มข้นไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเขต Transition มากนัก ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ พบค่าสูงในพื้นท่ีหน้าสันเขื่อน มีค่าเฉลี่ย 14.32 µg/l 

ซึ่งพบว่าพื้นท่ีโดยรวมมีระดับความอุดมสมบูรณ์สูง (Eutrophic) สอดคล้องกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ท่ีมีค่าเฉลี่ย 

8.38 mg/l ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าปริมาณน้ าเก็บกักเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ

สารอาหารพืชในอ่างเก็บน้ า ซึ่งเชื่อมโยงไปยังสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละบริเวณจากพื้นท่ีรับน้ าถึงปลายน้ า 

และนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการประมงเชงิอนุรักษ์ต่อไป 

ค าส าคัญ: สารอาหารพชื ผลผลิตขั้นตน้ ระดับความอุดมสมบูรณ์  ปริมาณน้ าเก็บกัก อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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Abstract 
 This research had focused on the changes of nutrient pathway in the Ubolratana Reservoir, Khon Khan 

Province on early loading period in August and October 2017 (water storage volumes of 60 and 116 %, 

respectively). Comparative information on water quality, rainfall and water volume were studied in 8 stations 

along the distances from Nam Phong inlet at 0, 14, 23 and 29 km, and from Nam Choen inlet at 0, 8, 13 and 

19 km to the dam area. The results showed that nutrients were highly varied by distance and time. The average 

DIN concentrations in August (3.16 µM) was higher than those of October (1.60 µM) ca 2 time. The water 

volume during August (1,580x106m3) was 2 times less than that of October (2,832x106m3). DIN and 

Orthophosphate in Nam Phong river were higher than those of Nam Choen river about 2 time (Nam Phong river 

and Nam Choen river had DIN of 5.99 and 3.46 µM, respectively, and orthophosphate of 0.36 and 0.14 µM, 

respectively). The changes of nutrients along the distance could imply the ecological abundance zonation of the 

reservoir that could be divided into three zones of the Riverine, Transition, and Lacustrine Zones. In the Riverine 

Zone had 2-times higher nutrient concentration than those in Transition and Lacustrine Zones. Chlorophyll a 

contents were higher in the dam area (14.32 µg/l) indicating eutrophic conditions with higher dissolved oxygen of 

ca 8.38 mg/l. The overall results indicated that the water storage can effect to changes of nutrient 

concentrations and productivity in reservoir from the upper through the lower reservoir zones. Thus, it should be 

considered carefully for conservative fishery management approach. 

Keywords: Nutrients, primary production, trophic state, water volume, Ubolratana reservoir 

บทน า 

 อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนพลังน้ าแห่งแรกท่ีสร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างปิดกั้น

แมน่้ าพองท่ีอ าเภออุบลรัตน์ มีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) มีพื้นท่ี

รับน้ าฝนประมาณ 12,089 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน้ าล าน้ าพองตอนบน ซึ่งได้แก่ ล าน้ าพวย ล้ าน้ า

พะเนียง ล าน้ าเชิญ และล าน้ าพรม (ธียุทธ และชัยวัฒน์, 2548) มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเฉลี่ยต่อปี 1,750 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างสูงสุด 19,542 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

,2538) โดยเขื่อนสร้างขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและการเกษตร การบรรเทา

อุทกภัย การคมนาคม และด้านการประมง โดยการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ถอืเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาด

ใหญ่ท่ีส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) แต่ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาพบ

ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง (วารินทร์, 2556)  

 การท่ีทรัพยากรสัตว์น้ าตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุล ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีส่งผลต่อความ

อุดมสมบูรณ์ของผู้ผลิตขั้นต้นในอ่างเก็บน้ า นอกจากนี้ปริมาณน้ าฝนและปริมาณน้ าเก็บกักถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อ 

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชในอ่างเก็บน้ าซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด (พงศ์

ศักดิ์ และรัฐชา, 2557)  โดยความเข้มข้นของปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) และปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP) สูง เนื่องจาก

ปริมาณน้ าท่าท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า (Zhou et al, 2015.; Rocha Junior et al., 2018) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตขั้นในแหล่ง

น้ า ส าหรับการน าไปใชใ้นการเตบิโตและส่งตอ่ไปยังระบบสายใยอาหารไปสู่สัตวน์้ า (Dodds et al., 2009) 
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 ความเข้มข้นของสารอาหารพืชยังสามารถน าไปประเมินพื้นท่ีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารพืชและ

โอกาสในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลล์เอในพื้นท่ี 

อา่งเก็บน้ าซึ่งมีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของอา่งเก็บน้ า 

 ดังนั้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชตามระยะทางและเวลา 

รวมถึงปัจจัยคุณภาพน้ าร่วมกับปริมาณน้ าฝนและปริมาณน้ าเก็บกัก เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินพื้นท่ีความอุดม

สมบูรณ์ของสารอาหารพืชและโอกาสในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช และระดับความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บ  

น้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 พื้นที่ศกึษา 
 ท าการศึกษาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ท้ังหมดจ านวน 8 สถานี โดยศึกษาตาม

ระยะทางจากสถานีต้นทางล าน้ าพอง  4 สถานี ตามระยะทาง ดังนี้ พื้นท่ีต้นทางล าน้ าพอง (กิโลเมตรท่ี 0), บริเวณ

พื้นท่ีเกาะกุดหิน (กิโลเมตรท่ี 14), บริเวณพื้นท่ีเกาะตาผัน (กิโลเมตรท่ี 23) และบริเวณหน้าสันเขื่อน (กิโลเมตรท่ี 29)  

และระยะทางจากล าน้ าเชิญ 4 สถานี  ตามระยะทาง  ดังนี้ พื้นท่ีต้นทางล าน้ าเชิญ (กิโลเมตรท่ี 0), บริเวณบ้านหนอง

ผือ (กิโลเมตรท่ี 8), บริเวณบ้านหนองกุงเซิน (กิโลเมตรท่ี 13) และบริเวณหน้าสันเขื่อน (กิโลเมตรท่ี 19) (ภาพท่ี 1) โดย

ศกึษาในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่าง 60 เปอร์เซ็นต์) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณ

น้ าเก็บกักในอ่าง 116 เปอร์เซ็นต์) 

 วิธีการศกึษา 

 ศกึษาตดิตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ าท่ีระดับความลึกน้ า 50 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วย 

อุณหภูมิของน้ า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า โดยใช้เคร่ืองตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) ความเข้มข้นของ

สารอาหารพืช น าตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุอาหารอัตโนมัติของ Skalar  

รุ่น The SANplus Segmented flow analysers เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารท่ีมีในตัวอย่างน้ า ได้แก่ Dissolved inorganic 

nitrogen และ Orthophosphate ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ กรองตัวอย่างน้ าผ่านกระดาษกรอง GF/C และสกัดด้วย 

Acetone ความเข้มข้น 90% เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า หลังจากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวิธี 

Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984) และ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าท้ังหมด ท าการกรอง

ตัวอย่างน้ าผ่านกระดาษกรอง GF/C และท าให้แห้งด้วยเคร่ือง Freeze dryer เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนัก

กระดาษกรองเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าทัง้หมด 
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ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในพื้นท่ีต้นทางล าน้ าพอง  4 สถานี ตามระยะทาง (0,14, 23 และ 29 กิโลเมตร) และพื้นท่ีต้น

ทางล าน้ าเชิญ 4 สถานี  ตามระยะทาง (0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร) ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม (ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่าง 60 เปอร์เซ็นต์) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ปริมาณน้ าเก็บ

กักในอ่าง 116 เปอร์เซ็นต์) 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

 การศึกษาปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 2) พบปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 11-311 มิลลิเมตร โดยมี

ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนมกราคม และปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ในขณะท่ีเดือนสิงหาคมจะได้รับ

อิทธิพลจากปริมาณน้ าฝนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนอยู่ท่ี 210 มิลลิเมตร และในเดือนตุลาคมจะได้รับ

อิทธิพลจากปริมาณน้ าฝนในเดือนกันยายน มีปริมาณน้ าฝนอยู่ท่ี 156 มิลลิเมตร ในภาพรวมพบว่าเดือนสิงหาคมจะ

ได้รับอทิธิพลของปริมาณน้ าฝนที่สูงกว่าเดอืนตุลาคม 

 การศึกษาปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าในปี พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 2) อยู่ในช่วง 1,061-2,832 ล้านลูกบาศก์

เมตร โดยมีปริมาณต่ าสุดในเดือนพฤษภาคม และสูงสุดในเดือนตุลาคม ในขณะท่ีเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ าเก็บกัก 

1,580 ล้านลูกบาศก์เมตร และเดือนเดือนตุลาคมมีปริมาณน้ าเก็บกัก 2,832 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินระดับเก็บกัก

ของอ่างเก็บน้ า จากการศึกษาพบปริมาณน้ าเก็บกักในเดือนสิงหาคมมีปริมาณเก็บกักน้อยกว่าเดือนตุลาคม 1,252 

ล้านลูกบาศก์เมตร ในภาพรวมในเดือนสิงหาคมได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ าฝนสูงกว่าเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นปริมาณ

น้ าฝนท่ีมีการสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ท าให้เกิดการคงค้างของน้ าเป็นระยะเวลานาน และได้รับอิทธิพลจาก

ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าน้อยกว่าเดือนตุลาคมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปริมาณน้ าฝนท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าและ

ระยะเวลาในการคงค้างของน้ ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสารอาหารพืชในอ่างเก็บน้ า (Linden et al., 

2010) และการเพิ่มขึ้นของตะกอนแขวนลอย ฟอสฟอรัสและไนไตรท์-ไนเตรท (Leigh et al., 2015) และปริมาณ 

น้ าเก็บกักที่น้อยจะท าให้สารอาหารพชืมีความเข้มข้นสูงกว่าปริมาณน้ าเก็บกักมาก (Rocha Junior et al., 2018) 
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝน (มลิลเิมตร; millimeter) และปริมาณน้ าเก็บกัก 

(ล้านลูกบาศก์เมตร; million cubic meter) รายเดอืน ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ปี พ.ศ. 2560 
 

ปัจจัยคุณภาพน้ า 

 อุณหภูมิของน้ า ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2560 (ตารางท่ี 1) 

พื้นท่ีต้นทางจากเส้นทางล าน้ าพอง กิโลเมตรท่ี 0, 14, 23 และ 29 พบอุณหภูมิของน้ าอยู่ท่ี 29.03, 29.60, 30.70 

และ 31.30 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 อุณหภูมิของน้ าอยู่ท่ี 28.40, 28.40, 27.80 

และ 27.70 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส่วนอุณหภูมิของน้ าพื้นท่ีต้นทางจากเส้นทางล าน้ าเชิญ กิโลเมตรท่ี 0, 8 และ 

19 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบอุณหภูมิของน้ าอยู่ท่ี 30.42, 30.80 และ 30.90 องศาเซลเซียส ตามล าดับ  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ท่ีระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร อุณหภูมิของน้ าอยู่ท่ี 27.72, 27.70, 28.00 และ 

27.80 องศาเซลเซียส ตามล าดับ การศึกษาในภาพรวมพบอุณหภูมิของน้ าในเดือนสิงหาคมสูงกว่าเดือนตุลาคม

ประมาณ 2 องศาเซลเซียส  

 ออกซิเจนละลายน้ า ในพืน้ท่ีต้นทางจากเส้นล าน้ าพอง ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีระยะทาง 0, 14, 23 

และ 29 กิโลเมตร มีค่าอยู่ท่ี 6.23, 4.99, 7.17 และ 7.11 mg/l ตามล าดับ ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 2.20, 

6.00, 6.48 และ 10.42 mg/l ตามล าดับ ในขณะท่ีพื้นท่ีจากเส้นทางล าน้ าเชิญ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560              

ท่ีระยะทาง 0, 8 และ 19 กิโลเมตร มีค่าอยู่ท่ี 5.98, 5.33, และ 9.06 mg/l ตามล าดับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  

ท่ีระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตร มีค่าอยู่ท่ี 2.70, 5.82, 7.22 และ 6.93 mg/l ตามล าดับ โดยในภาพรวมพบ

ออกซิเจนละลายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา ซึ่งออกซิเจนละลายน้ าจะมีค่าต่ าในพื้นท่ีต้นทาง  

ท่ีระยะทาง 0 กิโลเมตร และเพิ่มสูงขึ้นตามระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 9-10 mg/l ในพื้นท่ีใกล้สันเขื่อน 

ท่ีกิโลเมตรท่ี 29 จากเสน้ทางล าน้ าพองและระยะทางท่ี 19 กิโลเมตร จากเสน้ทางล าน้ าเชญิ 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพน้ า อุณหภูมิของน้ า (Temperature; Temp) ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen; DO) 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าท้ังหมด (Total Suspended Solids; TSS) และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll 

a; Chl a) ตามระยะทางในพื้นท่ีต้นทางของล าน้ าพองและล าน้ าเชิญท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น ในเดือนสงิหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

  

 ปริมาณน้ าของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าทั้งหมด ในพื้นท่ีต้นทางจากเส้นล าน้ าพอง ท่ีระยะทาง 0, 14, 23 

และ 29 กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 120.00, 19.00, 8.20 และ 6.80 mg/l ตามล าดับ ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 มคี่าอยู่ท่ี  5.80, 7.80, 7.00 และ 7.20 mg/l ตามล าดับ ในพืน้ท่ีต้นทางเส้นล าน้ าเชญิ ที่ระยะทาง 

0, 8 และ 19 กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 49.60, 20.00 และ 7.60 mg/l ตามล าดับ ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ท่ีระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 กิโลเมตรม ีค่าอยู่ท่ี  5.60, 6.80, 4.90 และ 5.80 mg/l ตามล าดับ  

 จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา โดยในเดือน

สิงหาคมมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงกว่าเดือนตุลาคม และในพื้นท่ีต้นทางท่ีกิโลเมตรท่ี 0 ของล าน้ าพองและล าน้ า

เชิญมีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมสูงกว่าพื้นท่ีอื่นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ าฝนท่ี

ก่อให้เกิดการชะล้างอนุภาคตะกอนดินลงสูอ่า่งเก็บน้ า (Enawgaw and Lemma, 2018) ซึ่งสง่ผลตอ่การสังเคราะห์แสง

ของแพลงก์ตอนพชื  

 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในพืน้ท่ีต้นทางจากเส้นล าน้ าพอง ที่ระยะทาง 0, 14, 23 และ 29 กิโลเมตร ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 2.67, 4.67, 14.42 และ 16.77 µg/l ตามล าดับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 

3.00, 3.86, 13.02 และ 6.68 µg/l ตามล าดับ ในพื้นท่ีต้นทางจากเส้นล าน้ าเชิญ ท่ีระยะทาง 0, 8, 13 และ 19 

กิโลเมตร ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ท่ี 1.48, 6.26, 10.01 และ 22.70 µg/l ตามล าดับ และในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2560 มคี่าอยู่ท่ี 3.12, 3.12, 9.35 และ 11.13 µg/l ตามล าดับ  

 ในภาพรวมพบปริมาณคลอโรฟิลล์เอมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างเห็นได้ชัด โดยในพื้นท่ี

ตน้ทางที่ 0 กิโลเมตรจะมคี่าต่ าและเพิ่มขึ้นตามระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นท่ีหน้าสันเขื่อนจะมีผู้ผลิตขั้นต้นสูง

เนื่องจากความเร็วของน้ าลดลง น้ าคงค้างเป็นเวลานาน และแสงสามารถส่องผ่านได้มากท าให้แพลงกต์อนพชืสามารถ

สังเคราะห์แสงได้ (Kimmel et al., 1990 และ Wetzel, 1990) จากข้อมูลข้างต้นสามารถประเมินระดับความอุดม

Area 
Distance 

(km) 

August 2017 October 2017 

Temp 

(°C) 

DO 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Chl a 

(µg/l) 

Temp 

(°C) 

DO 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Chl a 

(µg/l) 

Nam 

Phong 

River 

0 km 29.03 6.23 120.00 2.67 28.40 2.20  5.80 3.00 

14 km 29.60 4.99 19.00 4.67 28.40 6.00  7.80 3.86 

23 km 30.70 7.17 8.20 14.42 27.80 6.48  7.00 13.02 

29 km 31.30 7.11 6.80 16.77 27.70 10.42  7.20 6.68 

Nam 

Choen 

River 

0 km 30.42 5.98 49.60 1.48 27.72 2.70  5.60 3.12 

8 km  30.80 5.33 20.00 6.26 27.70 5.82  6.80 3.12 

13 km - - - 10.01 28.00 7.22  4.90 9.35 

19 km 30.90 9.06 7.60 22.70 27.80 6.93  5.80 11.13 
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สมบูรณ์ในอา่งเก็บในแต่ละพื้นท่ี โดยในพื้นท่ีต้นทาง ความอุดมสมบูรณ์อยูใ่นระดับ Oligotrophic-Mesotrophic ในพื้นท่ี

ตัง้แตเ่กาะกุดหินถึงบริเวณหน้าสันเขื่อนและตั้งแต่บริเวณบ้านหนองผือถึงหน้าบริเวณสันเขื่อน ความอุดมสมบูรณ์อยู่

ในระดับ Eutrophic สอดคล้องกับ OECD (1982) ระบุค่าความอุดมสมบูรณ์ในระดับ Oligotrophic มากกว่า 2.5 µg/l 

Mesotrophic 2.5-8 µg/l และ Eutrophic อยู่ในช่วง 8-25 µg/l 

ความเข้มข้นของสารอาหารพืช 

 ความเข้มข้นของ DIN มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาท้ัง 2 เส้นทางหลักจากล าน้ าพองและล า

น้ าเชิญ (ภาพท่ี 3) โดยในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 จากเสน้ทางล าน้ าพอง พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.70-6.00 µM 

โดยมีความเข้มข้นสูงท่ีระยะทาง 0 กิโลเมตร (ล าน้ าพอง) 6.00 µM และความเข้มข้นลดลงอยา่งชัดเจนตามระยะทางท่ี

เพิ่มขึ้น และมีความเข้มข้นต่ าสุดท่ีระยะทาง 23 กิโลเมตร (บริเวณเกาะตาผัน) และความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นอีกคร้ังท่ี

ระยะทาง 29 กิโลเมตร (บริเวณหน้าสันเขื่อน) ขณะท่ีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นน้อยกว่าเดือน

สิงหาคมอย่างเห็นได้ชัด โดยพบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.81-2.63 µM โดยจุดต้นทางจากเส้นล าน้ าพอง ท่ีระยะทาง 0 

กิโลเมตร พบความเข้มข้นต่ าสุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางอยา่งชัดเจน 

 ความเข้มข้นของ DIN จากเส้นทางล าน้ าเชญิ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2.53-

3.46 µM โดยมีความเข้มข้นสูงในพื้นท่ีต้นทางท่ีระยะทาง 0 กิโลเมตร (ล าน้ าเชิญ) ซึ่งความเข้มข้นไม่มี  

การเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง ในขณะท่ีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.95-2.95 µM โดยใน

พื้นท่ีต้นทางท่ีระยะทาง 0 กิโลเมตร มีความเข้มข้นต่ าท่ีสุดและความเข้มข้นเพิ่มขึ้นท่ีระยะทาง 8 กิโลเมตร 2.95 µM  

 ความเข้มข้นของ Orthophosphate ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 3) เส้นทางล าน้ าพอง พบความ

เข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.36 µM โดยมีความเข้มข้นสูงในพื้นท่ีต้นทางท่ีระยะทาง 0 กิโลเมตร (ล าน้ าพอง) และความ

เข้มข้นลดลงอยา่งมากเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น ที่ระยะทาง 14 กิโลเมตร (บริเวณเกาะกุดหิน) ความเข้มข้นอยู่ท่ี 0.07 µM 

และเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นจากเกาะกุดหนิไปยังบริเวณหน้าสันเขื่อนพบความเข้มข้นค่อนขา้งนิ่ง และในเดือนตุลาคม พบ

ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.11 µM ในพื้นท่ีต้นทางพบความเข้มข้นต่ า และความเข้มข้นเพิ่มขึ้นท่ีระยะทาง 23 

กิโลเมตร (บริเวณหนองกุงเซิน; เลีย้งปลาในกระชัง)  

 ส่วนในการศึกษาจากเส้นทางล าน้ าเชิญ พบในเดือนสิงหาคมมีความเข้มข้นสูงกว่าเดือนตุลาคมอย่างเห็นได้

ชัด โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.14 µM และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบ

ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.04-0.05 µM โดยท้ัง 2 ช่วงเวลามีความเข้มข้นสูงในพื้นท่ีต้นทางและความเข้มข้นลดลงตาม

ระยะทางเชน่เดียวกัน 

 ในภาพรวมพบ DIN และ Orthophosphate มคีวามเข้มข้นสูงในพื้นท่ีต้นทางและความเข้มข้นลดลงตามระยะทางท่ี

เพิ่มขึน้ โดยความเข้มข้นจะลดลงอยา่งมากในพื้นท่ีเกาะกุดหิน (ระยะทาง 14 กิโลเมตร) และมีความเข้มข้นต่ าสุดในบริเวณ

หนา้สันเขื่อน เนื่องจากแพลงก์ตอนพชืน าไปใชใ้นการเตบิโต (Wani and Subla, 1990; Chapman, 1992)  

 นอกจากนี้ยังพบความเข้มข้นของสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในเดือนสิงหาคมมีความเข้มข้น

ของสารอาหารพชืสูงกว่าเดอืนตุลาคม 1 เท่า เน่ืองจากได้รับอทิธิพลจากปริมาณน้ าฝนในเดือนกรกฎาคมซึ่งได้ชะล้าง

สารอาหารลงสู่อ่างเก็บน้ ารวมกับการเคลื่อนตัวของมวลน้ าต้นทางท าให้มวลน้ าเกิดการผสมผสานกันระหว่างน้ าชั้น

บนและน้ าชัน้ลา่งท าให้สารอาหารพชืในดนิสามารถละลายออกมาได้มาก (Li et al.,2015) และจากการศึกษา Zhou et 

al, (2015) พบวา่ในช่วงฝนตกจะมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสรวมและแอมโมเนยี-ไนโตรเจนสูงในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า 
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จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพชืในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ สามารถแบ่งเขตความ

อุดมสมบูรณ์ตามความเข้มข้นของสารอาหารพืช ปริมาณตะกอน และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ตามวิธีการแบ่งของ 

Kimmel et al., (1990); Wetzel, (1990) โดยในเขต Riverine Zone จัดเป็นเขตท่ีมีการไหลของน้ าสูง ระยะเวลาใน 

การคงค้างของน้ าสัน้ มีปริมาณสารอาหารและของแข็งแขวนลอยรวมสูง ในเขต Transition Zone จัดเป็นเขตท่ีมีก าลัง

ผลิตขั้นต้นสูง ความเร็วน้ าลดลง และระยะการคงค้างของน้ านานขึ้น และในเขต Lacustrine Zone จัดเป็นเขตท่ีน้ ามี

การคงค้างเป็นเวลานาน น้ าใส ตะกอนแขวนลอยเป็นพวกสารอินทรีย์ ความเข้มข้นของสารอาหารต่ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      เส้นทางล าน้ าพอง                                              เส้นทางล าน้ าเชิญ 

ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของ Dissolved Inorganic Nitrogen; DIN และ Orthophosphate ท่ีไหลลงสูอ่า่งเก็บน้ า 

เขื่อนอุบลรัตน์ ตามระยะทางจากเสน้ทางล าน้ าพองและล าน้ าเชิญ ในเดอืนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

สัดส่วน N:P  

 การศึกษาสัดส่วน N:P ในพื้นท่ีเส้นทางล าน้ าพองและล าน้ าเชิญในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2560 (ภาพท่ี 4) พบสัดส่วน N:P มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างเห็นได้ชัด โดยในพื้นท่ีเส้นทางล า 

น้ าพอง ในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนอยู่ในช่วง 16.28-73.64 และ 14.52-73.64 

ตามล าดับ ในขณะท่ีสัดส่วน N:P ในพืน้ท่ีเส้นทางล าน้ าเชญิมีสัดสว่นท่ีสูงกวา่เส้นทางล าน้ าพองอย่างเห็นได้ชัด โดยใน

เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนอยู่ในช่วง 24.28-82.61 และ 17.83-82.61 ตามล าดับ  

ซึ่งสัดส่วนของ N:P ท่ีมากกว่า 29 มีผลต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanobacteria ได้เป็นอย่างดี 

(Smith,1983) ดังนั้นจะพบว่าพื้นท่ีหน้าสันเขื่อนและพื้นท่ีเลยลงมาจากพื้นท่ีต้นทางจะมีโอกาสเกิดการเติบโตของ

แพลงกต์อนพืชมากกวา่พืน้ท่ีต้นทาง และในเส้นทางจากล าน้ าเชิญจะมีโอกาสเกิดการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชได้สูง

กว่าเส้นทางจากล าน้ าพอง 
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                      เส้นทางจากล าน้ าพอง                                          เส้นทางจากล าน้ าเชิญ 

ภาพที่ 4 สัดสว่น N:P และคลอโรฟิลล์เอ ตามระยะทางจากเสน้ทางล าน้ าพองและล าน้ าเชิญ  

ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์ในเดอืนสิงหาคมและเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าพบความเข้มข้นของสารอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลา 

โดยมีปริมาณน้ าฝนและปริมาณน้ าเก็บกักเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงความเข้มขน้ของสารอาหารพชืในพื้นท่ี

อ่างเก็บน้ า และเนื่องจากความเข้มข้นของสารอาหารพืชเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการเจริญของผู้ผลิตขั้นต้นใน

แหล่งน้ า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอาหารพืชตามเส้นทางหรือพื้นท่ีในอ่างเก็บน้ าจึงสามารถใช้

ประเมินขอบเขตทางนิเวศวิทยา ท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระบบการไหลของน้ า ท่ีเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์

ของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้ 

จากผลการศึกษาในภาพรวม สามารถจัดแบ่งขอบเขตทางนิเวศวิทยาของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์  

ได้ดัง (ภาพท่ี 5) ในเส้นทางล าน้ าพอง พืน้ท่ีตอนบน จากต้นทางล าน้ าพองถึงบริเวณเกาะกุดหิน จัดอยู่ในเขต Riverine 

Zone พื้นท่ีตอนกลาง ตั้งแต่เกาะกุดหินถึงเกาะตาผัน จัดอยู่ในเขต Transition และพื้นท่ีตอนล่าง ตั้งแต่เกาะตาผันถึง

หนา้สันเขื่อน จัดอยูใ่นเขต Lacustrine ในเส้นทางล าน้ าเชญิ พืน้ท่ีตอนบน จากต้นทางล าน้ าเชญิถึงบ้านหนองผือ จัดอยู่

ในเขต Riverine พื้นท่ีตอนกลาง ตั้งแต่บ้านหนองผือถึงบ้านหนองกุงเซิน จัดอยู่ในเขต Transition และพื้นท่ีตอนล่าง 

ตัง้แตบ้่านหนองกุงเซินถึงหน้าสันเขื่อน จัดอยู่ในเขต Lacustrine  

เดอืนสิงหาคม เดอืนสิงหาคม 

เดอืนตุลาคม เดอืนตุลาคม 
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ภาพที ่5 ลักษณะของขอบเขตทางนิเวศวทิยาของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

ท่ีสะท้อนจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารพชืและปริมาณผลผลิตขั้นตน้ ในช่วงท่ีน้ าเร่ิมยกระดับ  

จากปริมาณน้ าเก็บกัก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็น 116 เปอร์เซ็นต์ 

 สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของอา่งเก็บน้ า ในพื้นท่ีต้นทางจัดอยูใ่นระดับ Oligotrophic-Mesotrophic มคี่าอยู่

ในชว่ง 1.48-3.12 µg/l  และพื้นท่ีหนา้สันเขื่อนจัดอยูใ่นระดับ Mesotrophic-Eutrophic มคี่าอยู่ในชว่ง 6.68-22.70 µg/l 

ผลการศึกษาในภาพรวม ท าให้ทราบถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีของสารอาหารพืช และผล

ท่ีสง่เสริมให้เกิดการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละพื้นท่ีของอ่างเก็บน้ า นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจในบทบาท

ของปริมาณน้ าฝน ระดับการเก็บกักน้ า รวมท้ังความแตกต่างของสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละบริเวณ  

จากพื้นท่ีรับน้ าถึงปลายน้ า นับเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีในเชิงนุรักษ์ และ 

การวางแนวทางเพื่อการส่งเสริมพันธ์ุสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์

น้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้

โครงการวิจัยระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าอย่าง

ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและ

สิ่งแวดล้อมทางน้ า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกส ารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือใน  

การวเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งดี 
 
 

ล าน้ าพอง 

ล าน้ าเชญิ 

Transition Zone 

 

Lacustrine Zone 

 

Riverine Zone 

 

Riverine Zone 

 

Transition Zone 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน 

พื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

Morphological and Hydrological Characteristics for Fishery Resource 

Conservation Approach of the Ubolratana Reservoir, Thailand 

ปรวดี อัศวมานะศักดิ์1* สันติ พ่วงเจรญิ2* และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์2 

Porawadee Asawamanasak1*, Santi Poungcharean2* and Charumas Meksumpun2 

บทคัดย่อ 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาของแหล่งน้ ามีความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังด้าน

การผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทานและการประมง การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทาง

สัณฐานวิทยาร่วมกับปัจจัยทางอุทกวิทยาของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน ปริมาตรเก็บ

กัก ปริมาตรน้ าไหลลงอา่งสะสม และปริมาตรน้ าระบาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 และ

เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้านนิเวศวิทยาการสืบพันธ์ุและผลจับปลาเศรษฐกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้ า ผลจากการศึกษาพบพื้นท่ีแห้งชายฝั่งท้ังอ่างมีความผันแปรในช่วงกว้าง (31.4-32.4 

พันไร่) ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ีพบว่าบริเวณท่ี 1 แนวล าน้ าพอง-ล าน้ าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหิน 

(เขตรักษาพืชพันธ์ุ) ผันแปรอยู่ในช่วง 5.88-7.78 พันไร่ และบริเวณท่ี 3 แนวหน้าสันเขื่อน 6.33-7.17 พันไร่  

มีความสัมพันธ์กับปริมาตรน้ าท่ีไหลลงอ่างสะสม r=0.6925 และ r=0.6927 ตามล าดับ ในช่วงท่ีศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้น

ของปริมาตรน้ าไหลลงอา่งสะสมผกผันปริมาตรเก็บกัก (เนื่องจากการมีน้ าระบายสูงถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้ าท่ี

ไหลลงอ่าง) ซึ่งท าให้เกิดพื้นท่ีแห้งชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการอพยพเพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ของปลาและการเข้าถึง

แหล่งอนุบาลของลูกปลา ผลการศึกษาในภาพรวมท าให้ทราบว่าการรักษาระดับน้ าเก็บกักให้เหมาะสมเป็นแนวทาง 

การจัดการเชิงอนุรักษ์ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธ์ุของสัตว์น้ า ซึ่งจะก่อให้เกิดการเจริญทดแทนท่ี

ของทรัพยากรสัตวน์้ าเพื่อการใชป้ระโยชนไ์ด้อยา่งยั่งยนืต่อไป 

ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีชายฝั่ง อุทกวิทยา การจดัการเชงิอนุรักษ ์อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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Abstract 

 Morphology and hydrology of water resource is of importance for water resource management, 

especially the Ubolratana reservoir that is potentially useful for hydroelectricity, irrigation, and fishery. This study 

aimed to answer the following of morphological and hydrological change: consists of rainfall, water runoff, water 

storage and water outflow during February 2017 to August 2018 use interlinked reproductive biology and 

catchment of economic fishes. Such environmental risk parameters related into status and conditions of aquatic 

resources. The results revealed that all dropdown area (DDE) varied between 31.4-32.4 thousand rai. The DDE 

spatial changes of Phong and Phaneing river inlet areas; conservation of nature area (zone 1) varied between 

5.88-7.78 thousand rai while the dam site area (zone 3) varied between 6.33-7.17 thousand rai which related 

to the water runoff; r=0.6925 and r=0.6927 respectively. The data indicated that increasing water runoffs 

varied water storages (the highest water outflow were between 70-100 percentage of water runoff). The 

results had impacted on the highest dropdown area, and further impacted to mating behavior and spawning 

migration for nursery grounds. This results showed that maintenance of suitable water storage should be useful 

on ecological-approach fishery management. The benefits of interlink ecology of reproduction in aquatic animal 

and effective fishery resource recruitment management should be concerned for further sustainable fishery. 

Keywords: Dropdown area; Hydrology; Fisheries; Conservative management; Ubolratana reservoir 

บทน า 
แหลง่อนุบาลของปลาวัยอ่อนในทางระบบนิเวศวิทยา หมายถึง แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งสืบพันธ์ุ แหล่งวางไข่ 

แหลง่อาหาร และรวมถึงแหลง่หลบภัย โดยลักษณะของพื้นท่ีแหล่งอนุบาลของปลาน้ าจืดส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นท่ีชายฝั่ง 

(littoral zone) หรือในรูปแบบของพื้นท่ี Drawdown area หรือ DDA ซึ่งเป็นแนวพื้นท่ีชายฝั่งท่ีเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดิน

บนบกและผืนน้ า และเป็นบริเวณพื้นท่ีมีพรรณไม้น้ าหยั่งรากถึงช่วยชะลอเก็บกัก และกรองตะกอนธาตุอาหาร

แขวนลอยท่ีมากับมวลน้ าท้ังในรูปแบบของสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ก่อนลงสู่แหล่งน้ า ซึ่งเป็นธาตุอาหารให้แก่กลุ่ม

ผู้ผลิตขัน้ปฐมภูมขิองปลาวัยอ่อนและรวมถึงสัตว์น้ าวัยอ่อนชนิดอื่นอีกด้วย ในด้านการประมงจึงจัดว่าเป็นแหล่งผลิต

ทรัพยากรประมงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิดการทดแทนสัตว์น้ า (Kuzin, 1974; Jorgensen, 2013 และ 

Grimardias et al., 2017)  

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี DDA สามารถค านวณได้จากการเปลี่ยนแปลงของ Dropdown Area 

(DDE) ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างผิวน้ าและชายฝั่งท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางอุทกวิทยาได้แก่ ปริมาณน้ าฝน 

ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าสะสม ปริมาตรน้ าเก็บกัก และปริมาตรน้ าระบายท่ีลดระดับลงจากแนวขอบน้ าท่ีระดับ

เก็บกักสูงสุด (Muvundja, 2014) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นท่ีชายฝั่ง นอกจาก  

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพนี้แล้วยังรวมถึงความเปลี่ยนแปลงลักษณะทางชีวภาพในเชิงพื้นท่ีอีกด้วย เช่น 

พรรณไม้น้ าตามพื้นท่ีชายฝั่งซึ่งผันแปรไปตามช่วงเวลา และความจ าเพาะของการเข้ามาสู่แหล่งอนุบาลของปลา  

แต่ละชนิดในของเชิงพื้นท่ีและช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอุทกวิทยาจึงส่งผลต่อการเป็น  

แหลง่อนุบาล และการเข้าสูแ่หลง่อนุบาลของลูกปลาและสัตวน์้ าอื่น ๆ ด้วย (Wilcox et al., 2007) 
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เนื่องจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ าในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า

ชีช่วงปี พ.ศ. 2509 คาบเกี่ยวพื้นท่ี 2 จังหวัด คือ อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

และอ าเภอโนนสัง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ตัวเขื่อนกั้นล าน้ าพองมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เป็นเขื่อนเอนกประสงค์มกีารใช้ประโยชนด์้านผลิตกระแสไฟฟา้ และการชลประทานเพื่อการเกษตร เป็นต้น (การไฟฟา้

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) มีความอุดมสมบูรณ์ท่ีให้ผลผลิตทางการประมงมากเป็นล าดับต้น ๆ ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านทรัพยากรประมงปลาเศรษฐกิจหลักท่ีพบ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง ปลาสร้อย

นกเขา ปลาตะเพียนขาว และปลาบู่ทราย โดยในช่วงปี พ.ศ. 2512-2556 มีผลจับรวมเฉลี่ย 619-2,521 ตันต่อปี  

คิดเป็นมูลค่า 26-42 ล้านบาทต่อปี (วารนิทร์, 2556) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอยา่งมากตามล าดับ  

 การศึกษาคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี DDE ในเชิงพื้นท่ีและเวลาร่วมกับการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะทางอุทกวิทยาและลักษณะนิเวศของอ่างเก็บเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ร่วมกับ

ข้อมูลทุตยิภูมดิ้านชีวประวัติการสืบพันธ์ุและผลจับของปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการท่ี

สามารถประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้สอดคลอ้งกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน์้ าในพื้นท่ีอ่าง

เก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์อยา่งยั่งยืน 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. พื้นที่ศกึษา 

พื้นท่ีศึกษาและการก าหนดสถานสี ารวจในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ แบ่งออกเป็น 5 บริเวณ ตามลักษณะทาง

สัณฐานวทิยาและนเิวศวิทยาแนวร่องน้ าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ า (riverine zone) จากทิศเหนือลงทิศใต้ ได้แก่ บริเวณท่ี 1 

คือ แนวล าน้ าพอง-ล าน้ าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหิน (เขตรักษาพืชพันธ์ุ) บริเวณท่ี 2 คือ หลังแนวเกาะกุดหินถึง

หลังแนวเกาะตาผัน บริเวณท่ี 3 คือ แนวหน้าสันเขื่อน บริเวณท่ี 4 แนวหนองกุงเซิน (พื้นท่ีตั้งกระชังปลา) และบริเวณ

ท่ี 5 แนวล าน้ าเชิญ (เขตรักษาพืชพันธ์ุ) (ภาพท่ี 1) ใช้ข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาย้อนหลัง 10 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-

2559 เพื่อก าหนดแผนการส ารวจภาคสนามในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 โดยก าหนดช่วงระยะเวลาของการศึกษาเป็น  

2 ชว่ง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2560 ชว่งในเดือนกุมภาพันธ์  เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน และช่วงปี 

พ.ศ. 2561 ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยช่วงฤดูแล้งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงท่ีมี

ปริมาตรน้ าเก็บกักต่ าสุด และเร่ิมยกระดับขึ้นเข้าสู่ช่วงน้ าหลาก ในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคมจนท า

ให้มีปริมาตรน้ าเก็บกักสูงสุดในเดอืนพฤศจิกายน  

2. การศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยาของอ่างเก็บน้ า 

ศกึษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยการตรวจวัดระดับความลึกพร้อมกับจดบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (UTM) 

ของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีผิวน้ าโดยน าข้อมูลท่ีได้ มาสร้างแผนภาพแสดงระดับความ

ลึก (bathymetric map) จากสมการของ Sellinger et al. (2008) ดังนี้ ΔS =  P+  R ± G- O+  I  โดย ΔS คือ ระดับน้ าท่ี

เปลี่ยนไป (lake level change), P คือ ปริมาณน้ าฝน (precipitation), R คือ ปริมาณน้ าท่าหรือปริมาตรน้ าเก็บกัก 

(runoff หรือ water storage), G คือ ปริมาตรน้ าใต้ดิน (groundwater flow), O คือ ปริมาตรน้ าระบาย (outflow 

downstream) และ I คือ ปริมาตรน้ าไหลเข้า (inflow upstream) และบันทึกภาพ bathymetric map ของพื้นท่ีชายฝั่ง

เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงพืน้ท่ีและเวลา 
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3. การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา 

ศึกษารวบรวบข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

(www.tmd.go.th), กรมชลประทาน (http://www.rid.go.th) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

องคก์ารมหาชน (www.thaiwater.net)  ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน ปริมาตรเก็บกัก ปริมาตรน้ าไหลลงอ่าง และปริมาตรน้ า

ระบาย เพื่อใชใ้นการค านวณพืน้ท่ี DDE ตามสมการของ Sellinger et al. (2008) 

4. การศกึษาข้อมูลชีวประวัตกิารสืบพันธุ์และปริมาณผลจับปลาของอ่างเก็บน้ า 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวประวัติการสืบพันธ์ุและผลจับของอ่างเก็บน้ าย้อนหลังโดยการสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี DDE ในเชิงพื้นท่ีและช่วงเวลา ท่ีมีผลต่อ

การเพิ่มขึ้นและลงลดของพื้นท่ี DDA (ผลตา่งของค่า DDE ในแต่ละช่วงเวลา) โดยการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี DDE และ

ระดับน้ ามคีวามสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของพรรณไมน้้ าที่เป็นแหล่งอนุบาลและวางไข่ของปลา 
 

 

ภาพที่ 1 ลกัษณะทางกายภาพและการแบ่งพืน้ท่ีศึกษาของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

ผลการศึกษา 

1. การศกึษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝ่ังในเชงิพื้นที่และเวลา 

จากการศึกษาสถิติเก็บกักอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีพื้นท่ีท้ังหมด 20.7 ล้านตารางเมตร หรือ 129.5 พันไร่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ีและช่วงเวลาของพื้นท่ี DDE พบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560 อยู่ในช่วง 

35.6-38.2 พันไร่ และเร่ิมลดลงในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คือ 35.1  และ 34.8 พันไร่ 

ตามล าดับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มพื้นท่ีเพิ่มขึ้น คือ 36.4 และ 36.7 พั นไร่ 

ตามล าดับ และลดลงในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คือ 34.6 พันไร่ (ตารางที่ 1) 
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การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีผิวน้ าช่วงในปี พ.ศ. 2560 เดือนกุมภาพันธ์ คือ 98.2 พันไร่ และเร่ิมลดลงในเดือน

มถิุนายน คือ 97.5 พันไร่ และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน คือ 100.7 และ 101.0 พันไร่ 

ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2561 ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนมพีื้นท่ีผิวน้ าเท่ากับ 98.5 และ 98.2 พันไร่ และเร่ิมเพิ่มขึ้น

ในเดือนสิงหาคม คือ 101.1 พันไร่ ในด้านของปริมาตรน้ าสะสมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คือ 1,303.0 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และลดลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 คือ 892.0 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังในเดือน

สิงหาคม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คือ 1,183.2, 1,452.4 และ 1,614.3 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และลดลงอีกคร้ังในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม คือ 1,099.7 และ 638.1 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

เมื่อพจิารณาลักษณะทางสัณฐานวทิยาและนเิวศวทิยาของอา่งเก็บน้ าดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3 พบวา่  

บริเวณที่ 1 แนวล าน้ าพอง-ล าน้ าพะเนียงถึงหลังแนวเกาะกุดหินมีพื้นท่ีท้ังหมด 18.85 พันไร่ การเปลี่ยนแปลง

ของพื้นท่ี DDE ในปี พ.ศ. 2560 มคีวามผันแปรอยูใ่นชว่ง 6.25-7.76 พันไร่ โดยเดอืนมถิุนายนมีพื้นท่ีมากที่สุด คือ 7.78 

พันไร่ และลดลงต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน คือ 6.25 พันไร่ และในปี พ.ศ. 2561 พื้นท่ี DDE มีความผันแปรอยู่ในช่วง 

5.88-7.45 พันไร่ โดยในเดอืนกุมภาพันธ์มีพืน้ท่ีสูงสุด คือ 7.54 พันไร่ และลดลงต่ าสุดในเดอืนสิงหาคม คือ 5.88 พันไร ่

พื้นท่ีผิวน้ าในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 11.08-12.60 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 

11.40-12.98 พันไร่ และปริมาตรน้ าเก็บกักปี พ.ศ. 2560 มคีวามผันแปรอยูใ่นช่วง 80.2-113.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และ

ในปี พ.ศ. 2561 ระดับน้ ามคีวามผันแปรอยูใ่นชว่ง 58.7-107.9 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในเดอืนสิงหาคม มีระดับต่ าสุด 

บริเวณที่ 2 คือ หลังแนวเกาะกุดหินถึงหลังแนวเกาะตาผัน พบว่ามีพื้นท่ีท้ังหมด 27.49 ไร่ การเปลี่ยนแปลง

ของพืน้ท่ี DEE ในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 8.55-9.96 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มคีวามผันแปรอยู่ในช่วง 

8.54-8.96 พันไร่ พื้นท่ีผิวน้ าในป ีพ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 17.53-18.94 พันไร่ และปี พ.ศ. 2561 มีความ

ผันแปรอยู่ในช่วง 18.53-18.95 พันไร่ และปริมาตรน้ าเก็บกักปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 128.8-367.5 

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเดอืนพฤศจิกายนมปีริมาตรสูงสุดและเดือนมถิุนายนมีปริมาตรต่ าสุด 

บริเวณที ่3 คือ บริเวณหน้าแนวหนา้สันเขื่อนมพีื้นท่ีท้ังหมด 42.88 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี DDE ในปี 

พ.ศ. 2560–2561 มคีวามผันแปรอยู่ในช่วง 6.33-7.17 พันไร่ พื้นท่ีผิวน้ ามคีวามผันแปรอยู่ในช่วง 35.71-36.55 พันไร่ 

และปริมาตรน้ าเก็บกักปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 330.4-622.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในเดือน

พฤศจิกายนมีปริมาตรสูงสุด และต่ าสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 ปริมาตรน้ าเก็บกักมีความผันแปรอยู่ในช่วง 

191.3-600.6 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดในเดอืนกุมภาพันธ์และต่ าสุดในเดอืนสิงหาคม 

บริเวณที ่4 แนวหนองกุงเซิน (บริเวณเลีย้งปลากระชัง) พบวา่มพีื้นท่ีท้ังหมด 30.22 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของ DDE 

ในปี  พ.ศ. 2560-2561 มีความผันแปรอยู่ ในช่ วง 10.58-11.73 พันไร่  พื้นท่ีผิ วน้ า ปี  พ.ศ. 2560-2561  

มีความผันแปรอยู่ในช่วง 18.49-19.64 พันไร่ และปริมาตรน้ าเก็บกักปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 206.3-331.1 

ล้านลูกบาศก์ เมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในเดือนมิถุนายน และปี พ.ศ. 2561  

มคีวามผันแปรอยูใ่นชว่ง 122.4-359.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมปีริมาตรสูงสุดในเดอืนกุมภาพันธ์และต่ าสุดในเดอืนสิงหาคม 
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บริเวณที่ 5 แนวล าน้ าเชิญ พบว่ามีพื้นท่ีท้ังหมด 10.15 พันไร่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี DDE ในปี พ.ศ. 2560  

มคีวามผันแปรอยูใ่นชว่ง 3.08±0.01 ในปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยูในช่วง 2.65-3.06 พันไร่ พื้นท่ีผิวน้ าปี พ.ศ. 2560-

2561 มคีวามผันแปรอยูใ่นชว่ง 12.81-13.23 พันไร่ และปริมาตรน้ าเก็บกักในปี พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 113.5-

180.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2561 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 129.1-185.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรสูงสุด

ในเดอืนมถิุนายนและต่ าสุดในเดือนสิงหาคม 
 

ตารางที่ 1 ความผันแปรเชงิพื้นท่ีของพื้นท่ีชายฝั่ง พื้นท่ีผิวน้ า และปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดอืน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสงิหาคม พ.ศ. 2561 

  
ก.พ. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 พ.ย. 60 ก.พ. 61 ม.ิย. 61 ส.ค. 61 

 
บรเิวณท่ี 1 7.50 7.78 6.53 6.25 7.45 7.12 5.88 

พืน้ท่ี บรเิวณท่ี 2 8.55 9.96 8.55 8.55 8.69 8.96 8.54 

DDE บรเิวณท่ี 3 6.69 6.83 6.33 6.33 6.87 7.17 6.47 

(พันไร)่ บรเิวณท่ี 4 11.73 10.58 10.58 10.58 10.75 10.81 10.68 

 
บรเิวณท่ี 5 3.08 3.08 3.08 3.08 2.67 2.65 3.06 

 
รวมทุกบรเิวณ 37.55 38.22 35.07 34.78 36.44 36.72 34.62 

 
บรเิวณท่ี 1 11.35 11.08 12.32 12.60 11.40 11.73 12.98 

พืน้ท่ีผิวน้ า บรเิวณท่ี 2 18.94 17.53 18.94 18.94 18.80 18.53 18.95 

(พันไร)่ บรเิวณท่ี 3 36.20 36.05 36.55 36.55 36.01 35.71 36.41 

 
บรเิวณท่ี 4 18.49 19.64 19.64 19.64 19.47 19.41 19.54 

 
บรเิวณท่ี 5 13.23 13.23 13.23 13.23 12.82 12.81 13.21 

 
รวมทุกบรเิวณ 98.20 97.53 100.67 100.96 98.50 98.19 101.10 

 
บรเิวณท่ี 1 105.1 80.2 108.7 113.3 107.6 107.9 58.7 

ปรมิาตรน้ า บรเิวณท่ี 2 290.5 128.8 176.4 367.5 212.9 257.7 136.7 

(ลา้น ลบ.) บรเิวณท่ี 3 564.5 330.4 461.5 622.4 600.6 323.4 191.3 

 
บรเิวณท่ี 4 229.4 206.3 274.4 331.1 359.0 225.2 122.4 

 
บรเิวณท่ี 5 113.5 146.3 162.2 180.0 172.2 185.5 129.1 

 
รวมทุกบรเิวณ 1,302.96 891.96 1,183.28 1,614.29 1,452.38 1,099.72 638.15 

   

2. การศกึษาด้านอุทกวิทยา 
จากสถิตขิ้อมูลอุทกวิทยาของอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.

2561 พบวา่แต่ละปัจจัยมีความผันแปรดังนี้ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนมีความผันแปรอยู่ในช่วง 2-298 มิลลิเมตร 

มีระดับต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสูงสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้านปริมาตรน้ าเก็บกักมีความผัน

แปรอยู่ในช่วง 718-2,618 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความผันแปรอยู่

ในช่วง 1,380-1,665 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คือ 2,618 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะเร่ิมลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คือ 1,635, 954 

และ 718 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ด้านปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสม (ตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560) มีความ

ผันแปรอยู่ในช่วง 42.3-5,579 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีคา่ต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์และมีแนวโน้มเพื่อขึ้นสูงสุดใน 
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                      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560                      มถิุนายน พ.ศ. 2560 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

   

            พฤศจกิายน พ.ศ. 2560            กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มถิุนายน พ.ศ. 2561 

 

 

 
สิงหาคม พ.ศ. 2561                

ภาพที่ 3 บทบาทของปัจจัยทางอทุกวทิยาตอ่การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี DDE และพื้นท่ีผิวน้ าของอ่างเก็บน้ า 

เขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสงิหาคม พ.ศ. 2561 
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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และด้านปริมาตรน้ าระบายออกมีความผันแปรอยู่ในช่วง 392-4,526 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร มีระดับต่ าสุดในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสูงสุดในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ตารางท่ี 2) 

จากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปของสมการเชิงเส้นแบบถดถอย (linear regression analysis) ของค่าปัจจัยทาง

อุทกวทิยา พบว่าพื้นท่ี DDE บริเวณท่ี 1 (r=0.6925) และบริเวณท่ี 3 (r=0.6927) มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสม  เนื่องจากเป็นบริเวณท่ี 1 มีสัณฐานเป็นพื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง โดยได้รับอิทธิพลโดยตรง

จากมวลน้ าหลักล าน้ าพอง-ล าน้ าเพนียง ท่ีไหลลงมาและมวลน้ าแผ่กระจายออกเมื่อชนแนวเกาะกุดหิน และส าหรับ

บริเวณท่ี 3 แนวหน้าสันเขื่อน มีลักษณะเป็นแอ่งลึก พื้นท่ีชายฝั่งมีความลาดชันมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น ๆ  

การสะสมของมวลน้ าเป็นลักษณะของการไหลลงมาสะสมจากพื้นท่ีสูงลงต่ า เพื่อรอการระบายออกบริเวณหน้าสันเขื่อน 

ด้วยเหตุนีจ้ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นท่ี DDE ในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกันปริมาตรน้ าระบายมีสูง

ถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้ าท่ีไหลลงอ่างสะสม ดังนั้นปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสมจึงไม่ถูกสะสมรูปของปริมาตร

เก็บกัก จึงท าให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ าท่ีไหลลงอ่างสะสมของพื้นท่ี DDE บริเวณท่ี 1 และ 3 ไม่เป็นรูปแบบ

แปรผกผัน ตามกระทฤษฎ ีMuvundja et al. (2014) (ภาพท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ค่าความผันแปรปัจจัยทางอุทกวิทยาของความจุอ่างรายเดอืนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วง 

 เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
ปริมาณน้ าฝน ปริมาตรน้ าเก็บกัก ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสม ปริมาตรน้ าระบาย 

 
(มลิลเิมตร) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) 

ก.พ. 2560 2 1,665.0 42.3 391.7 

ม.ิย. 2560 37 1,385.0 732.4 1,132.0 

ส.ค. 2560 298 1,580.0 1,872.4 1,994.4 

พ.ย. 2560 56 2,618.0 5,579.0 4,525.9 

ก.พ. 2561 14 1,635.0 35.8 426.5 

มิ.ย. 2561 178 954.0 493.1 1,349.5 

ส.ค. 2561 91 718.0 1,926.9 917.8 
 

  
บทบาทของปรมิาตรน้ าไหลลงอา่งสะสมและ 

พืน้ที่ DDE บรเิวณที่ 1 

บทบาทของปรมิาตรน้ าไหลลงอา่งสะสมและ 

พืน้ที่ DDE บรเิวณที่ 3 
 

ภาพที่ 2 บทบาทของปัจจัยทางอทุกวทิยาท่ีมีความสัมพันธ์ระหวา่งพื้นท่ี DDE และปริมาตรน้ าไหลลงอา่งสะสมตาม  

ชว่งเวลาและพื้นท่ีของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงสงิหาคม พ.ศ. 2561 
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3. การศกึษาด้านทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้ า 

จากการศกึษาข้อมูลทุตยิภูมิสภาวะการประมง 4 ปี ย้อนหลัง พบว่าปี พ.ศ. 2560 มีผลจับปลารวมมีปริมาณสูงสุด 

คือ 1,982.4 ตัน โดยปลาท่ีมีผลจับมาก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ และปลาสร้อยนกเขา 

ซึ่งมีผลจับเท่ากับ 324.7, 275.9, 239.1, 161.4 และ 154.9 ตัน ตามล าดับ โดยในปีนี้มีปริมาตรเก็บกักสูงสุดเฉลี่ย 

1,752.3±554.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2558 มีผลจับปลารวมต่ าสุด คือ 820.2 ตัน ปลาท่ีมีผลจับมาก คือ ปลา

สร้อยขาว ปลากะมัง ปลาตะเพยีนขาว ปลาสร้อยนกเขา และปลากระสูบ ซึ่งมีผลจับเท่ากับ 161.5, 120.4, 118.2, 74.3 และ 

64.2 ตัน ตามล าดับ โดยในปีนี้มีปริมาตรเก็บกักต่ าสุดเฉลี่ย 840.8±177.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลจับเฉลี่ยรายปีของปลาเศรษฐกิจหลัก (ตัน) และปริมาตรเก็บกักเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร) ในอ่างเก็บ

น้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 

ชื่อปลา 2560 2558 2557 2556 

ตะเพยีนขาว1 324.7 118.2 157.9 86.1 

สร้อยนกเขา1 154.9 74.3 76.6 53.2 

สร้อยขาว1 239.1 161.5 251.7 535.5 

กะมัง1 275.9 120.4 197.6 217.7 

กระสูบ1 161.4 64.2 78.6 69.4 

บู่ทราย1 58.8 15.5 48.9 34.2 

หมอช้างเหยียบ1 106.0 41.2 50.6 23.7 

ปลาอื่น ๆ1 661.6 225.0 476.5 430.2 

ผลจับรวม1 1,982.4 820.2 1,338.5 1,449.9 

ปริมาตรเก็บกกัเฉลีย่ (ล้าน ลบ.ม.)2 1,752.3±554.8 840.8±177.9 1,045.8±296.5 1,071.9±513.6 

ที่มา: ดัดแปลงจาก 1 ศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดขอนแก่น (2561)  
 2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (2561) 
 
 

จากการศกึษาชีวประวัตกิารสืบพันธ์ุของปลาเศรษฐกิจนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมอพยพขึน้

วางไข่ในบริเวณต้นน้ าและเมื่อพัฒนาเป็นตัวออ่นและถูกกระแสน้ าพัดพาลงมายังอา่งเก็บน้ าแล้วจึงอพยพเข้าฝั่งเพื่ออนุบาล

ตัว คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง และปลาสร้อยนกเขา และกลุ่มท่ีอาศัยอยูใ่นบริเวณชายฝั่งตลอดวงจร

ชวีติ คือ ปลาบู่ทราย โดยปลาเหล่านี้มีการผสมพันธ์ุวางไข่ชุกชุมในชว่งเดอืนพฤษภาคมถึงตุลาคม (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  ชวีวทิยาการสบืพันธ์ุของปลาเศรษฐกิจบางชนิดท่ีพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงปี 2556 – 2560 

ชื่อปลา 
แหลง่ผสมพันธุ์

วางไข่ 
การดูแลตัวอ่อน ฤดูวางไข่ เอกสารอ้างอิง 

ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน ม.ีค.-ก.ย. รจิต (2546) 

ไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys 

apogon) 
ชายฝั่งต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน 

ธ.ค.-ต.ค. กรมประมง (2538) 

กระสูบ (Hampala spp.) ชายฝั่งต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน ม.ิย.-ก.ย. Rainboth (1996) 

สร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน เม.ย.-ก.ย. สันติ (2548) 

สร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus) ชายฝั่งต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน ม.ีค.-ต.ค. สุจริต (2543) 

กะมัง (Puntioplites proctozysron) ชายฝั่งต้นน้ า ไม่ดูแลตัวอ่อน ก.ค.-ต.ค. Rainboth (1996) 

บู่ทราย (Oxyeleotris marmorata) วัสดุชายน้ า ดูแลตัวอ่อน ม.ค.-ต.ค. Rainboth (1996) 

 

4. การศกึษาความสัมพันธ์สัณฐานวิทยา อุทกวิทยาและทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้ า 

จากการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 พบว่าปริมาณ

น้ าฝนและปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสมมีค่าต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (2 มิลลิเมตร และ 391.7 ล้าน ลบ.ม.) 

และเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 จนปริมาณน้ าฝนมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

(298 มลิลิเมตร) และปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสมมคี่าสูงสุดในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แสดง

ให้เห็นถึง “สภาพน้ าหลาก” ในทางชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจัย

เหนี่ยวน าให้ปลาน้ าจืดส่วนใหญ่ผสมพันธ์ุวางไข่ และในบางชนิดมีรายงานพบว่ามีการอพยพทวนน้ าขึ้นไปยังต้นน้ าเพ่ือ

ผสมพันธ์ุวางไข่ เช่น ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว และปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น (วิทย์, 2521; สันติ และจารุมาศ, 

2551; Welcomme, 2001)  

ความผันแปรระหว่างปริมาตรน้ าเก็บกับ (718.0-2,628 ล้านลูกบาศก์เมตร) และปริมาตรน้ าระบาย (391.7-

4,525.9 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นปัจจัยท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ี

ควบคุมโดยมนุษยบ์ริหารจัดการน้ าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในแต่ละปี อย่างไรก็ตามข้อมูลทางสถิติ

เหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อค านวณพื้นท่ีผิวน้ าและพื้นท่ีแห้งชายฝั่งตามสมการต้นแบบของ Sellinger et al. 

(2008) โดยมีความส าคัญต่อการผสมพันธ์ุวางไข่และการอนุบาลตัวอ่อนของปลาในการแทนท่ี (recruitment) ทรัพยากร

ปลาที่ถูกท าประมงออกไปจากระบบ ซึ่งค่า DDE และข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถน าไปใช้ในการประเมิน

ศักยภาพการผลิตของทรัพยากรประมงและการเป็นแหล่งอนุบาลของปลา เช่น การใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าพื้นท่ี

ชายฝั่งรายปีมาใช้ประเมินผลจับปลาในบึงบอระเพ็ด (สุริยา, 2543) และ การศึกษาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี

ชายฝั่งในช่วงฤดูน้ าหลากเพ่ือประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

(สันต,ิ 2551) 

แผนภาพ bathymetric แสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นท่ีแห้งชายฝั่ง และพื้นท่ีผิวน้ าของอ่างเก็บเขื่อนอุบลรัตน ์

โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีปริมาตรเก็บกักต่ าสุด คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นท่ีตอนบนแนวร่องน้ าพอง-พะเนียงถึงแนว

เกาะกุดหิน (บริเวณท่ี 1) เป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีแห้งชายฝั่งมากที่สุด (30.76-11.73 พันไร่) เมื่อเทียบกับพื้นท่ีแห้งชายฝั่ง

ท้ังหมด (129.50 พันไร่)  ท่ีเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างแนวร่องน้ าตอนบน และเป็นบริเวณท่ีลูกปลาวัยอ่อนกลุ่มท่ีมีการ
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อพยพขึ้นไปวางไข่บริเวณแนวล่องน้ าตอนบนถูกกระแสนน้ าพัดพาลงมายังอ่างเก็บน้ าเพื่ออนุบาลตัว อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

อาศัยหากินของปลาพอ่แมป่ลาอกีด้วยท้ังยังสอดคล้องกับรายงานของ Agostinho et al. (2003)  

อย่างไรก็ตาม ปริมาตรน้ าที่ไหลลงอ่างสะสมไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Muvundja et al. (2014) เนื่องจาก

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาตรน้ าระบายมากถึงร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้ าท่ีไหลลงอ่างสะสม (ภาพท่ี 4)  

ท าให้ปริมาตรน้ าเก็บกักมีผลต่อการเพิ่มของระดับน้ ามากนัก ส่งผลให้พื้นท่ีแห้งชายฝั่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

ท าให้บางพื้นท่ีตื้นเขิน และกระทบต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธ์ุของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในอ่างเก็บน้ า โดยปิดกั้น

เส้นทางการอพยพเพื่อวางไข่ของกลุ่มปลาท่ีมีพฤติกรรมขึ้นวางไข่พื้นท่ีต้นน้ าจากเนินดินท่ีกั้นระหว่างแนวร่องน้ าและ

พื้นท่ีชายฝั่ง รวมถึงการอพยพเข้าสู่แหล่งอนุบาลซึ่งท าให้ลูกปลาบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่ชายฝั่งเพื่ออนุบาลตัวได้   

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจท่ีมีผลจับสูง เชน่ ปลาสรอ้ยขาว ปลากะมัง และปลาตะเพยีนขาว เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงในเชิงพืน้ท่ีและชว่งเวลาตอ่ปัจจัยอุทกวิทยาของอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีชายฝั่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางอุทกวทิยาร่วมท้ังการบริหารจัดการน้ าภายในอ่างเก็บน้ า 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ มคีวามสัมพันธ์ต่อแหล่งอาศัยประชากรสัตวน์้ าหนา้ดิน แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเป็นแหล่ง

อาหารธรรมชาติของปลา (Matthew and Brien, 2013) และส่งผลต่อผลจับปลาอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มปลาท่ีอาศัยอยู่ใน

บริเวณชายฝั่งร่วมท้ังในส่วนท่ีอพยพเข้าฝั่งเพื่อการผสมพันธ์ุวางไข่และอนุบาลตัว อีกท้ังในบริเวณนี้ยังเป็นบริเวณท า

ประมงของกลุ่มปลาชายน้ าหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าสูง เช่น 

ปลาบู่ทราย ปลากดเหลอืง และปลาชอ่น เป็นตน้ (Ploskey, 1981) 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วยพื้นท่ีแห้งชายฝั่ง (dropdown; DDE) และ

พื้นท่ีผิวน้ า ร่วมกับปัจจัยอุทกวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน ปริมาตรเก็บกัก ปริมาตรน้ าไหลลงอ่าง และปริมาตรน้ า

ระบาย พบวา่ปริมาตรน้ าเก็บกักช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 มีแนวโน้มผกผันกับปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสม ซึ่งเป็นผล

มาจากปริมาตรน้ าระบายร้อยละ 70-100 ของปริมาตรน้ าไหลลงอ่างสะสม ส่งผลให้ปริมาตรน้ าเก็บกักลดลง  

เกิดพื้นท่ีแหง้ชายฝั่งเพ่ิมขึน้ และท าให้เกิดความตื้นเขินในอ่างเก็บน้ า จึงเป็นอุปสรรคต่อการอพยพเพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ 

และการเข้าสูแ่หลง่อนุบาลของปลาในเชงิการอนุรักษท์รัพยากรประมง 
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ปริมาตรเก็บกักพบว่ามีระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็น

แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เนื่องจากพื้นท่ีผิวน้ าเพิ่มระดับขึ้นท าให้พื้นท่ีแห้งบริเวณชายฝั่งลดลง เกิดเป็นพื้นท่ีน้ า

หลากท่วมหญ้าและพรรณไม้น้ า ท่ีเหมาะต่อการเป็นแหล่งอนุบาลปลาและสัตว์น้ าวัยอ่อน หรือ drawdown area 

(DDA) จากข้อมูลนิเวศวิทยาการสืบพันธ์ุของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในอ่างเก็บน้ า ส่วนใหญ่จะผสมพันธ์ุวางไข่ชุกชุม

ในช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงตุลาคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยาการประมงและระบบนิเวศอ่างเก็บน้ า การรักษา

ระดับน้ าเก็บกักจึงเป็นเร่ืองส าคัญในเชิงการอนุรักษ์ เช่น การรักษาระดับน้ าเก็บกักให้เอื้อต่อนิเวศวิทยาการสืบพันธ์ุของ

ปลา เป็นตน้ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการสร้างข้อมูลทางวิชาการน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ าให้สอดคล้องกับการจัด  

การทรัพยากรประมงในเชงิอนุรักษเ์พื่อให้มทีรัพยากรประมงในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยนื 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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สภาวะความแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและความหนาแน่นของ

แพลงก์ตอนพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  

Roles of Drought Conditions on Changes of Species and Density of 

Phytoplankton in the Ubolratana Reservoir 

จรียา ม่วงสีงาม1  และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์1*    

Jeeraya Muangsringam1  and Charumas Meksumpun1*  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะแห้งแล้งท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชใน   

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ด าเนินการในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 ศึกษาใน 3 พื้นท่ี 

ประกอบด้วย พื้นท่ีรับน้ าตอนบน (ล าน้ าพอง) พืน้ท่ีตอนกลาง (บ้านโนนสว่าง,บ้านท่าลาด และ บ้านโป่งสัง) และพื้นท่ี

ท่ีใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (บ้านหนองกุงเซิน) ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชท้ังหมด 5 Division ประกอบด้วย Division 

Cyanophyta, Pyrrophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ Bacillariophyta โดย Cyanophyta เป็นกลุ่มเด่นใน         

ปี พ.ศ. 2560 และ Pyrrophyta เป็นกลุ่มเด่นในปี พ.ศ. 2561 และพบว่าความหนาแน่นมีการเปลี่ยนแปลงสูง           

ในพืน้ท่ีตอนบน โดยในปี พ.ศ. 2561 ความหนาแน่นลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ถึง 10 เท่า (จากความหนาแน่น 66 ,700 

เป็น 6,993 เซลล์ต่อลิตร) นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงทางชนิดแพลงก์ตอนพืช โดย Microcystis sp. และ 

Perridinium sp. สามารถพบได้ในทุกพื้นท่ี ในขณะท่ี Thachelomonas sp. พบได้ในพื้นท่ีรับน้ าและพื้นท่ีธรรมชาติเขต

ตอนกลางของอ่างเก็บน้ า   ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์

ตอนพืช  อาจได้รับอทิธิพลมาจากปริมาณน้ าเก็บกักและสภาวะแห้งแล้งของปีก่อนหน้า ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อ

รักษาปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าไม่ให้ต่ าจนเกินไป จะช่วยลดโอกาสในการเจริญของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มท่ี

สร้างสารพษิ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเป็นอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้ 

ค าส าคัญ:  แพลงก์ตอนพชื ชนดิและความหนาแนน่ สภาวะความแห้งแล้ง ปริมาณน้ าเก็บกัก อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์ 
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Abstract 

 Study on impacts of drought condition on change of species composition and density of phytoplankton in 

Ubolratana reservoir were carried out in April 2017 and April 2018 in 3 areas included the upper area (Phong 

river), the middle area (Baan Non Sawang, Ban Tha Lat and Ban Pong Sang) and the aquaculture area (Nong 

Gai-ngasoen). The result indicated 5 divisions of phytoplankton included Division Cyanophyta, Pyrrophyta, 

Chlorophyta, Euglenophyta and Bacillariophyta. The dominant group was Cyanophyta in 2017, and Pyrrophyta in 

2018.            The changes of phytoplankton densities in the upper area were recognized. In 2018, the densities 

had decreased 10 times of those in 2017 (total density from 66,700 to 6,993 cells per liter). And in the year 

2561 density 6,993 cells per liter. In addition, the change of species composition was noticed. Microcystis sp. 

and Perridinium sp. were able to exist in all areas, while Thachelomonas sp. were only found in the upper area 

and the middle area of the reservoir. The overall change of species composition and density of phytoplankton 

were noticed to be influenced by water volume and drought condition of the former year. Thus, the water 

management so as to maintain the suitable water level should help to reduce the growth of toxic strain 

phytoplankton that had negative impact on the living of aquatic resources in the Ubolratana reservoir. 

Keywords: Phytoplankton, Species and Densities, Drought Condition, Water Volume, Ubolratana Reservoir 

บทน า 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีความส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังในด้านการเป็น

แหลง่ประมงขนาดใหญ่ท่ีส าคัญ และนอกจากนี้ยังมกีารใช้ประโยชนใ์นดา้นการผลิตกระแสไฟฟา้ การชลประทาน และ

การเกษตร รวมถึงการบรรเทาอุทกภัยอีกด้วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) จากการใช้ประโยชน์ท่ี

หลากหลายจึงสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าเก็บกัก และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าและสถานการณ์

ของอ่างเก็บน้ าตลอดเวลา นอกจากนี้ปริมาณน้ าเก็บกักยังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ าของแต่ละปี ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอาหารพืชซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตแพลงก์ตอนพืช         

ของอ่างเก็บน้ า (Rocha Junior et al., 2018) 
แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศแหล่งน้ า โดยเป็นผู้ส่งผ่านพลังงานไปยังแพลงก์ตอน

สัตว์ และผู้บริโภคขั้นล าดับถัดไปตามระบบห่วงโซ่อาหาร (ลัดดา, 2542)  ท้ังนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าถือเป็นปัจจัย

หนึ่งท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืช  ประกอบด้วยสารอาหารพืช ความขุ่น และความโปร่งแสง   

(อภิรดี, 2547) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหลา่นั้นล้วนมกีารเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ าเก็บกักและระยะเวลาในการคงค้างของ

น้ าในระบบอา่งเก็บน้ า 

 ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นมาเป็นระยะ ๆ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 

(พัชราวลัย และคณะ, 2557) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถส่งผลกระทบต่อระดับเก็บกักและปัจจัยทาง

นิเวศวิทยาในระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ า การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้ าเก็บกักในช่วงท่ีเป็น  

ฤดูแล้ง ต่อโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งผลการศึกษานี้จะ

ท าให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาคมแพลงก์ตอนพืชในสภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
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สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ า ในการควบคุมหรือบรรเทาเบาบางปัญหาของแพลงก์ตอนพืชท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นที่ศกึษา  

ก าหนดสถานีเก็บตัวอยา่งในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์รวมท้ังหมด 5 สถานี ได้แก่ พืน้ท่ีรับน้ า (ล าน้ า

พอง) พื้นท่ีธรรมชาติ (บ้านโนนสวา่ง บ้านโปง่สัง บา้นท่าลาด) และพื้นท่ีเพาะเลีย้งสัตวน์้ า (บ้านหนองกุงเซิน) โดย

ศกึษาในชว่งฤดูแลง้ (ปริมาณน้ าเก็บกัก 50 เปอร์เซ็นต)์ ในเดอืนเมษายน 2560 และเมษายน 2561 (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สถานีส ารวจแพลงก์ตอนพชืในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในเดอืนเมษายน 2560 และ 2561 
 

วิธีการศกึษา 

เก็บแพลงกต์อนพืชโดยการกรองน้ าปริมาตร 20 ลิตร ผ่านถุงกรองแพลงกต์อนขนาดชอ่งตา 15 ไมโครเมตร 

และเก็บรักษาตัวอย่างในฟอร์มาลินความเข้มข้น 4% และน าไปส่องใตก้ล้องจุลทรรศน์ และจ าแนกตามคูม่อืของลัดดา

(2542) และยุวด ี(2558) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในปี พ .ศ. 2559 พ.ศ. 

2560 และ พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 2) พบปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยในปี พ .ศ. 2559        

มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 1,038 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 1,764 ล้านลูกบาศก์

เมตร และในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 1,196 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ในขณะท่ีปริมาณน้ าเก็บกักในเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ไม่มีความแตกต่างกัน (ปริมาณน้ าเก็บกัก 

50 เปอร์เซ็นต)์  
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ในภาพรวมท าให้เห็นถึงปริมาณน้ าเก็บกักท่ีมีความแตกต่างกันตามรายเดือนและรายปี ซึ่งในการศึกษานี้    

จะพจิารณาปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินบทบาทความสัมพันธ์กับชนิดและความหนาแน่นของ

แพลงกต์อนพืชในปี พ.ศ. 2560 และใช้ปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินบทบาทความสัมพันธ์กับ

แพลงกต์อนพืชในปี พ.ศ. 2561  

ผลการศึกษาพบวา่ในแต่ละปีมกีารเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าเก็บกักท่ีแตกต่างกัน โดยปริมาณน้ าเก็บในปี พ.ศ. 

2560 ซึ่งผ่านความเป็นสภาวะแล้ง (พิจารณาจากระดับน้ าเก็บกักท่ีน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์) ของอ่างเก็บน้ าจากปี 

พ.ศ. 2559 ถึงแมว้า่ในเดอืนเมษายนของแตล่ะปมีรีะดับน้ าเก็บกักท่ีใกล้เคียงกันก็ตาม การผ่านฤดูกาลของความแห้ง

แล้งส าหรับในปี พ.ศ. 2560 ท่ียาวนานกว่าในปี พ.ศ. 2561 สามารถมีอิทธิพลต่อแพลงก์ตอนพืชทางชนิดและความ

หนาแนน่ท่ีแตกต่างกันก็เป็นได้  
 

  
 

ภาพที ่2 ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในปี พ.ศ. 2559-2561  

ที่มา: ปรับปรุงจากการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย (2561) 
 

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช 

 จากการศกึษาชนดิและความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืช ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบแพลงก์ตอนพืชท้ังหมด 5 Division ได้แก่ Division Cyanophyta, Chlorophyta, 

Euglenophyta, Pyrrophyta และ Bacillariophyta  (ภาพท่ี 3) ซึ่งในภาพรวมพบ Division Cyanophyta เป็น Division เด่น

ในปี พ.ศ. 2560 และ Pyrrophyta เป็น Division เด่นในปี พ.ศ. 2561 

 จากการศึกษาความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในเดือนเมษายน   

พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในปี พ.ศ. 2560 มีความหนาแน่นในช่วง          

19,020-66,700  เซลล์ตอ่ลติร และในปี พ.ศ. 2561 มคีวามหนาแนน่ในชว่ง 6,993-61,396 เซลล์ตอ่ลติร แต่อย่างไร

ก็ตามพบวา่ความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชมคีวามแตกตา่งตามพื้นท่ีอยา่งเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นท่ีรับน้ า 

(ล าน้ าพอง) พื้นท่ีธรรมชาติ (บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด) และพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (บ้านหนองกุงเซิน) 

พบความหนาแนน่ 66,700, 19,020, 42,696, 41,750 และ 61,395 เซลล์ตอ่ลติร ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2561 ในพื้นท่ี

รับน้ า (ล าน้ าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน พบความหนาแน่น 6,993, 16,508, 

54,330, 42,368 และ 61,396 เซลล์ตอ่ลติร ตามล าดับ  
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 ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ไม่มีความแตกต่างกันท้ัง 2 ช่วงเวลา 

ในพื้นท่ีบ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน แต่ในขณะท่ีพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง) พบความ

หนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชมกีารแตกต่างกันของท้ัง 2 ชว่งเวลาอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2560 มคีวามหนาแนน่ถึง 

66,700 เซลล์ต่อลิตร และลดลงในปี พ.ศ. 2561 โดยมีความหนาแน่น 6,993 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งในพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ า

พอง) ได้รับอทิธิพลจากปริมาณน้ าเก็บกักและปริมาณน้ าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้ าท่ีแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 และ

พ.ศ. 2560 มปีริมาณน้ าเก็บกักตา่งกันมากกวา่ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอภิรดี (2547) 

ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าท่ีมีปริมาณน้อย เช่น เดือน เมษายน 

จะพบจ านวนชนิดของแพลงกต์อนพืชนอ้ย แต่มคีวามหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชสูง อีกท้ังยังไม่พบแพลงก์ตอนพืชใน 

Class Chrysophyceae เชน่เดียวกันกับการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง), พื้นท่ีธรรมชาติ (บ้านโนนสว่าง    

บ้านท่าลาด บ้านโป่งสัง) และ พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  (บ้านหนองกุงเซิน) ใน อ่างเก็บน้ า เขื่อนอุบลรัตน ์                

ชว่งเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นตามพื้นท่ี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2561 (ภาพท่ี 3) ในพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน พบ 

Cyanophyta, Euglenophyta, Cyanophyta, Cyanophyta และ Cyanophyta เป็นดิวิชั่นเด่น ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2561 

ในพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน พบ Cyanophyta,  

Chlorophyta, Pyrrophyta, Cyanophyta และ Cyanophyta เป็นดิวิชั่นเด่น ตามล าดับ ในภาพรวมพบในพื้นท่ีรับน้ า    

(ล าน้ าพอง) บ้านท่าลาด และบ้านหนองกุงเซิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของแพลงก์ตอนพืช ท้ังสองช่วงเวลา 

ในขณะท่ีพืน้ท่ีบ้านโนนสว่างและบ้านโปง่สัง มีการเปลี่ยนแปลงชนดิเด่นของแพลงก์ตอนพชืท้ังสองช่วงเวลา  

ภาพรวมการศึกษาในคร้ังนี้ พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 19,020-

66,700 และ 6,993-61,396 เซลล์ตอ่ลติร ตามล าดับ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับอ่างเก็บน้ าบางพระซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ า

ขนาดเล็ก มีการคงค้างของน้ าในระยะสั้น พบความหนาแน่น 108,757 เซลล์ต่อลิตร (รัชดา, 2559) ในขณะท่ีอ่างเก็บ

น้ าเขื่อนวชิราลงกรณ พบความหนาแนน่ 17,468 เซลล์ตอ่ลติร และในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ พบความหนาแน่น 

2,643,300 เซลล์ต่อลิตร (พรพิมล, 2550)  จากการศึกษาเปรียบเทียบในข้างต้นพบว่าอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มี

ความหนาแนน่อยูใ่นระดับปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับความหนาแน่นของอ่างเก็บน้ าบางพระเน่ืองจากเป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมี

ระยะการคงน้ าของน้ าในระยะสั้นเชน่เดียวกัน 
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ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น 

 จากการศกึษาชนิดและความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชชนิดเด่น ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบชนิดเด่นและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมี 

การเปลี่ยนแปลงตามพืน้ท่ีอยา่งเห็นได้ชัด โดยในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 5a-b)   

พื้นที่รับน้ า (ล าน้ าพอง) พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 13,400 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็น

ร้อยละ 20 รองลงมาคือ Peridinium sp. มคีวามหนาแนน่ 8,650 เซลล์ตอ่ลติร คิดเป็นร้อยละ 13 และ Trachalomonas 

sp. มคีวามหนาแน่น 6,975 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. เป็นชนิดเด่น มี

ความหนาแน่น 1,700 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ Aphanocapsa sp. และ  Microcystis sp. มีความ

หนาแนน่ 818 เซลล์ตอ่ลติร คิดเป็นร้อยละ 12 และ 643 เซลล์ตอ่ลติร คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ  

 พื้นที่บ้านโนนสว่าง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Trachelomonas sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 2,780 

เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ Microcystis sp. มีความหนาแน่น 2,620 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 

และ Peridinium sp. มคีวามหนาแนน่ 2,420 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 13   ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. เป็น

ชนิดเด่น มีความหนาแน่น 2,241 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ Dictriospearium sp. และ Microcystis sp.  

มคีวามหนาแนน่ 2,216 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 และ 1,891 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ  

 พื้นที่บ้านท่าลาด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Trachelomonas sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 9,850 

เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ Microcystis sp. มีความหนาแน่น 8,550 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 20 และ 

Peridinium sp. มีความหนาแน่น 5,400 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 13  ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Anabaena sp. เป็นชนิด

เด่น มีความหนาแน่น 3,036 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ Cylindrospermopsis  sp. และ  Microcystis sp.  

มีความหนาแนน่ 1,572 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 11 และ 1,386 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ  

พื้นที่บ้านโป่งสัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 15,053 

เซลล์ตอ่ลติร คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ Peridinium sp. มคีวามหนาแนน่ 6,044 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 14 

และ Trachalomonas sp. มีความหนาแน่น 2,502 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 6 ส่วนในปีพ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. 

เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 24,855 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ Microcystis  sp.และ Anabaena sp. 

มคีวามหนาแนน่ 13,290 เซลลต์อ่ลติร คิดเป็นร้อยละ 24 และ 4,185 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ  

 พื้นท่ีบ้านหนองกุงเซิน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบ Microcystis sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 15,208 

เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ Aulacoseira sp. มีความหนาแน่น Peridinium  sp. 4,562   เซลล์ต่อลิตร  

คิดเป็นร้อยละ 7 และ Peridinium  sp. มีความหนาแน่น 3,354 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนในปี พ.ศ. 2561  

พบ Peridinium sp. เป็นชนิดเด่น มีความหนาแน่น 12,495 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ Microcystis sp.  

มีความหนาแน่น 10,072 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 16 และ Aulacoseira  sp. มีความหนาแน่น 4,015 เซลล์ต่อลิตร  

คิดเป็นร้อยละ 7    
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ในภาพรวมพบวา่ชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืช ในปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างตามพื้นท่ีอย่างเห็นได้ชัด โดยใน

พื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง) บ้านโป่งสัง และหนองกุงเซิน พบ Microcystis sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ในขณะท่ีพื้นท่ีบ้าน

โนนสว่างและบ้านท่าลาด พบ Trachelomonas sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบ Peridinium sp. 

เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ในพื้นท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง) บ้านโนนสว่าง บ้านโป่งสัง และบ้านหนองกุงเซิน แต่ในขณะที่ใน

พื้นท่ีบ้านท่าลาด พบ Anabaena sp. เป็นแพลงก์ตอนพชืชนดิเดน่  

 จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช พบว่าปริมาณน้ าเก็บกักในปี พ.ศ.

2560 จะผ่านช่วงแล้งของอ่างเก็บน้ าในปี พ.ศ. 2559 (ระดับน้ าเก็บกักประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร) ส่งผลให้มี

ความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชกลุ่ม Cyanophyta เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มปีริมาณน้ าเก็บค่อนข้างสูงอย่าง

ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Cyanophyta ลดลง ซึ่งจากการศึกษาของ 

Rocha Junior et al. (2018) พบว่าปริมาณน้ าเก็บกักท่ีลดต่ าลงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเซลล์แพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม 

Cyanophyta เชน่กัน  

 จากการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta เป็นกลุ่มเด่นท่ีสามารถพบได้ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อน

อุบลรัตน์ และสามารถประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ า โดยบ่งบอกถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิน้ าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ Welch (1952) พบว่าแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta  

มีการเจริญเติบโตได้ดี ท่ีอุณหภูมิสูงระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียส ขณะท่ีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะส่งผลในทางลบต่อ 

การเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนในกลุ่มอื่น ๆ เชน่ กลุ่ม Diatom  

นอกจากนี้ พบการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophata  ในกลุ่มท่ีสร้างสารพิษได้ ได้แก่ 

Microcystis sp. ซึ่งสามารถพบได้ในทุกพื้นท่ีของอ่างเก็บน้ า โดยการเพิ่มขึ้นของ Microcystis sp. จะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อระบบนเิวศทางน้ า และมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์้ า (Havens, 2008) 
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ภาพที่ 5 ชนิดและความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในพืน้ท่ีรับน้ า (ล าน้ าพอง; a-b),พื้นท่ีธรรมชาติ บ้านโนน

สว่าง (c-d), บ้านท่าลาด (e-f), บ้านโป่งสัง (g-h) และพื้นท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (บ้านหนองกุงเซิน; i-j) ในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์   

(b) (a) 

(d) (c) 

(f) (e) 

(h) (g) 

(i) (j) 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1416 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาในภาพรวมพบความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในพื้นท่ีรับ

น้ า (ล าน้ าพอง) มีความแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา โดยในปี พ.ศ. 2561 พบความหนาแน่นลดลงจาก ปี พ.ศ. 2560 

มากถึง 60,000 เซลล์ตอ่ลติร ส่วนในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ พบความหนาแน่นไม่มีความแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา และโดยส่วน

ใหญ่ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์พบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta และ Pyrrophyta เป็นหลัก โดยม ี

Microcystis sp., Trachelomonas sp., Peridinium sp. และ Anabaena sp. เป็นชนดิเด่น และเมื่อเปรียบเทียบกับอ่างเก็บ

น้ าอื่น พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์มีความหนาแน่นในระดับปานกลาง  

และพบวา่ปริมาณน้ าเก็บกักเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyta 

ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์้ า  

ผลจากการศึกษาในภาพรวม สามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการรักษาปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ า

ไมใ่ห้ต่ าจนเกินไป เพื่อลดโอกาสในการเจริญของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มท่ีสร้างสารพิษ ท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ตอ่ความเป็นอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้ 
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สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่โดยรอบ

ชายฝ่ังอ่าวไทยในช่วงสองทศวรรษ 

Status and trends of climate changes along the coastal areas around the gulf 

of Thailand during the two decades 

คชบงกช พัฒนาวนชิกุล
1
 และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์1* 

Kachabongkod Pattanavanitchakun1 and Charumas Meksumpun1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาของพื้นท่ีชายฝั่งโดยรอบอ่าวไทยในช่วงสอง

ทศวรรษ (ค.ศ. 1998 – 2018 ) มีเป้าหมายในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิอากาศและปริมาณ

น้ าฝนในพื้นท่ีตัวแทนโดยรอบเขตท าการประมงส าคัญของอา่วไทย โดยมีพืน้ท่ีหลักของการศึกษาประกอบด้วยบริเวณ

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จันทบุรี) อ่าวไทยตอนใน (ชลบุรี) อ่าวไทยฝั่งตะวันตก เขตตะวันตกตอนบน (หัวหิน) และเขต

ตะวันตกตอนล่าง (ชุมพร) และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในช่วงเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน 

ซึ่งตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูร้อน และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่า

ในช่วง 20 ปี สถานสี่วนใหญ่ไมม่ทิีศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนท่ีชัดเจน อย่างไรก็

ตามในชว่ง 5 ปีหลัง พบว่าบริเวณภาคใตต้อนบนมแีนวโน้มของการเพิ่ม-ลดอุณหภูมิอากาศท่ีค่อนข้างชัดเจน (เพิ่ม 2 

°C และ ลด 2 °C ในเดอืนมกราคมและเมษายน ตามล าดับ) ซึ่งพบวา่เดือนเมษายนมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝนและ

การลดต่ าลงของอุณหภูมิอากาศ ในทางตรงกันข้ามเดอืนกันยายนมกีารลดลงของปริมาณน้ าฝนและการเพิ่มอุณหภูมิ

อากาศ ผลการศึกษาในภาพรวมพบความแปรปรวนของค่าอุณหภูมิอากาศได้มากในพื้นท่ีหัวหิน จันทบุรี ชลบุรี และ

ชุมพร ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเดือนเมษายนมักมีสถานการณ์ท่ีปริมาณน้ าฝนเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงดังกลา่วสามารถสง่ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศทางน้ าเนื่องจากเป็นการเพิ่มการไหลลงของมวลน้ าท่าในช่วง

ท่ีอากาศร้อน ซึ่งมีบทบาทต่อการเพิ่มจ านวนของแพลงกต์อนพืชในพืน้ท่ีใกล้ฝั่งได้ตอ่ไป 

ค าส าคัญ:   สภาวะภูมอิากาศ  อุณหภูมอิากาศ  ปริมาณน้ าฝน  ระบบนเิวศชายฝั่ง  อา่วไทย 
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Abstract 

 This research was aimed to illustrate the meteorological changes along the coastal areas of Gulf of 

Thailand during the last two decades (1998 - 2018) with purposes on analysis of trends of climate and rainfall 

changes along the important fishery productive areas along the Gulf of Thailand. The area consisted of the 

eastern Gulf of Thailand (Chanthaburi), the inner Gulf of Thailand (Chon Buri), the western Gulf of Thailand; in 

upper part (Hua Hin), and in the lower part (Chumphon). The analysis was carried out along twenty-years 

during January, April and September conditions for monitoring of the impacts of the northeast monsoon, summer, 

and southwest monsoon seasons, respectively. The results found that the parameters were not significantly 

changed. Nevertheless, during five years ago, the area along the upper South of Thailand had some increase – 

reduce trends of air temperature (+2°C in January and -2°C in April). Contrastingly, there were some increases 

of rainfall and reduction of air temperature during September. The overview results indicated comparatively 

higher variations of air temperatures in Hua Hin than those in Chanthaburi, Chon Buri, and Chumphon. Such 

increases of rainfall during April could impact on aquatic ecosystems due to more inflows during the summer 

period, and hence consequent increases of phytoplankton in enclosed coastal areas should be impacted. 

Keywords: Climate conditions, Air temperature, Rainfall, Coastal ecosystem, the Gulf of Thailand 

บทน า 

 อา่วไทยเป็นทะเลท่ีส าคัญของประเทศไทย ซึ่งสว่นในสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เชื่อมต่อมาจากด้าน

ตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด ท่ีโอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลายู และแผ่นดินของ

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีช่องเปิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างแนวเชื่อมต่อระหว่างปลายแหลมญวน 

ประเทศเวียดนาม และเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย (กรมทรัพยากรธรณี , 2550) นอกจากนี้ อ่าวไทยยังได้รับ

อิทธิพลจากฤดูมรสุมของประเทศไทย ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้  

(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) และอ่าวไทยมีความส าคัญในการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญของประเทศ 

รวมถึงการท่ีเป็นท้ังแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งสืบพันธ์ุวางไข่ของสัตว์น้ า อีกท้ังยังเป็นแหล่งทรัพยากรประมง

ชายฝั่งท่ีส าคัญของประเทศ (กรมประมง, 2557) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งในปัจจุบัน  

มีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อาจมากจากการท่ีสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ท าให้สัตว์น้ า  

เกิดการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาวะแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 จากสถานการณส์ิ่งแวดลอ้มในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เห็นได้ว่าปัญหาสภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาท่ีเด่นชัด

และมีความส าคัญ ซึ่งก าลังเกิดขึน้ทุกที่บนโลก เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศในหลายพื้นท่ีอย่าง

ฉับพลัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ท้ังทางบก และทางน้ า อาทิ ปัญหาการฟอกขาวของปะการังในประเทศไทย 

(นิพนธ์, 2554 ) การเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืช (การเกิดปรากฎการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี)จากผลกระทบ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง ได้แก่ การเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น 

หรือการมีปริมารสารอาหารในแหล่งน้ าท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2556) เกิดขึ้นจาก

การถูกพัดหรือชะล้างของแร่ธาตุอาหารจากแผ่นดินลงสู่มวลน้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ าหลาก ส่งผลต่อโดยตรงต่อ

การเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืช ผนวกกับสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเติบโต เช่น แสงส่องในมวลน้ า  
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การเคลื่อนตัวของน้ า เป็นต้น (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009; ลัดดา, 2542; Buranapratheprat  

et al., 2008) ทัง้นี้ ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนพืช สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

(จารุมาศ และคณะ, 2561) ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีชี้ให้เห็นสภาวะท่ีไม่คงตัวของภูมิอากาศ นอกจากนี้ ผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตในบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งที่เห็นได้ชัดเจน  

 การศึกษานี ้เป็นการศึกษาน ารอ่งภายใต้โครงการตดิตามผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศต่อการเพิ่มจ านวน

ของแพลงก์ตอนพืชหรือการเพิ่มคลอโรฟิลล์เอ ซึ่งเป็นผลผลิตขั้นต้นท่ีส าคัญต่อห่วงโซ่อาหารแหล่งน้ าชายฝั่ง ซึ่งมี

เป้าหมายในการศึกษา ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และ

อทิธิพลจากฤดูมรสุมของประเทศไทย ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื และ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยศึกษา

พื้นท่ีรอบอ่าวไทย ได้แก่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยรูปตัว ก และอ่าวไทยฝั่งตะวันตก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิากาศ และประเมินแนวโนม้การเกิดของผลผลิตขัน้ต้นท่ีเกี่ยวข้องในระบบนิเวศทางน้ า

ของพื้นท่ีอ่าวไทย 
 

วิธีการศึกษา 
ศกึษาข้อมูลทุตยิภูมขิองอุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้ าฝน ในรอบ 20 ปี ค.ศ. 1998 – 2018 (ส านักพัฒนา

อุตุนยิมวทิยา, 2560) โดยท าการเลอืกศึกษา 3 เดือน ตามตัวแทนมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตะวันตกเฉียงใต ้

แบ่งเป็น 3 เดือนได้แก่ เดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือนกันยายน ซึ่งสถานีตรวจวัดอากาศโดยรอบพื้นท่ีอ่าว

ไทยมีท้ังสิ้น 13 สถานี ดังนี้ สถานีตรวจอากาศระยอง สถานีตรวจอากาศจันทบุรี สถานีตรวจอากาศตราด สถานี

ตรวจอากาศสัตหีบ สถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง สถานีตรวจอากาศชลบุรี สถานีตรวจอากาศฉะเชิงเทรา สถานี

ตรวจอากาศกรุงเทพบางนา สถานีตรวจอากาศเพชรบุรี สถานีตรวจอากาศหัวหนิ สถานีตรวจอากาศประจวบคีรีขันธ์ 

สถานีตรวจอากาศชุมพร และสถานีตรวจอากาศสุราษฏร์ธานี  
 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีตรวจอากาศท้ัง 13 สถานโีดยรอบพื้นท่ีอ่าวไทย 
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จากสถานดีังกล่าวน ามาจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อา่วไทยฝั่งตะวันออก อา่วไทยรูปตัว ก และอ่าว

ไทยฝั่งตะวันตก ในการเลอืกตัวแทนของกลุ่มพื้นท่ีน้ัน พจิารณาจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมากท่ีสุด 

ตัวแทนของกลุ่มพื้นท่ี โดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตัวแทนพื้นท่ี คือ สถานีจันทบุรี อ่าวไทยรูปตัว ก ตัวแทนพื้นท่ี คือ สถานี

ชลบุรี ส าหรับอา่วไทยฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นเขตตะวันตกตอนบน คือสถานหีัวหิน และเขตตะวันตกตอนล่าง คือสถานชีุมพร  

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนในรอบ 20 ปี ใช้ค่าสถิติ

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) เป็นต้น 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิากาศในช่วง 5 ปีหลัง 

 การศึกษาการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนในรอบ 5 ปี ค.ศ. 2009 – 

2018 ท้ังหมด 4 สถานี แบ่งเป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ สถานีจันทบุรี อ่าวไทยรูปตัว ก ได้แก่ สถานีชลบุรี และ

อ่าวไทยฝั่งตะวันตก แบ่งเป็นเขตตะวันตกตอนบน ได้แก่ สถานีหัวหิน และเขตตะวันตกตอนล่าง ได้แก่ สถานีชุมพร 

ในช่วงเดอืนมกราคม เมษายน และกันยายน 
 

ตารางที่ 1 ค่าต่ าสุด-สูงสุด (min-max) และค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) และปริมาณน้ าฝน 

(mm) ในช่วงเดือนมกราคม (January) เมษายน (April) และกันยายน (September) ของสถานีจันทบุรี ชลบุรี หัวหิน 

และชุมพร ในรอบ 5 ปี (ค.ศ. 2009 – 2018) 

Stations Months Temperature (°C) Rainfall (mm) 

สถานีจันทบุรี 

January 
20.0 - 29.5 

27.2±1.7 

12 - 85 

66.8±29.2 

April 
24.5 - 31.5 

29.5±1.3 

23 - 224 

118.9±81.8 

September 
24.9 - 30.0 

27.7±1.0 

517 - 712 

646.9±78.4 

สถานีชลบุรี 

 

January 
19.4 - 30.1 

27.5±1.8 

38-103 

53.0±28.7 

April 
25.1 - 33.2 

30.7±1.5 

9-208 

67.2±72.9 

September 
25.6 - 31.5 

29.2±1.1 

131-343 

315.8±87.8 

สถานีหัวหิน 

 

January 
19.4 - 29.0 

26.7±1.7 

20-239 

41.5±92.4 

April 
24.6 - 31.7 

29.8±1.1 

3-202 

26.7±82.3 

September 
25.5 - 30.6 

28.5±0.9 

57-189 

118.0±48.9 
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ตารางที่ 1 ค่าต่ าสุด-สูงสุด (min-max) และค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) และปริมาณน้ าฝน 

(mm) ในช่วงเดือนมกราคม (January) เมษายน (April) และกันยายน (September) ของสถานีจันทบุรี ชลบุรี หัวหิน 

และชุมพร ในรอบ 5 ปี (ค.ศ. 2009 – 2018) (ตอ่) 

Stations Months Temperature (°C) Rainfall (mm) 

สถานีชุมพร 

 

January 
21.2 - 28.8 

26.1±1.3 

4-593 

106.1±220.1 

April 
24.8 - 31.4 

29.0±1.4 

8-265  

127.0±94.6 

September 
24.9 - 29.9 

27.3±1.0 

92-224 

137.2±59.0 
 

จากตารางท าให้ทราบว่าในเดือนเมษายนของทุก ๆ สถานีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงลดต่ าลง สถานีจันทบุรี  

มีค่า 29.5±1.3°C  สถานีชลบุรีมีค่า 30.7±1.5°C  สถานีหัวหิน 29.8±1.1°C  และสถานีชุมพร 29.0±1.4°C ในขณะท่ี

เดือนมกราคม และ เดือนกันยายนของทุกสถานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีจันทบุรีเดือนมกราคม 27.2±1.7°C  

เดือนกันยายน 27.7±1.0°C สถานีชลบุรีเดือนมกราคม 27.5±1.8°C เดือนกันยายน 29.2±1.1°C สถานีหัวหินเดือน

มกราคม 26.7±1.7°C เดอืนกันยายน 28.5±0.9°C สถานีชุมพรเดอืนมกราคม  26.1±1.3°C เดือนกันยายน 27.3±1.0°C 

ในขณะท่ีอุณหภูมิของเดือนเมษาลดต่ าลง และอุณหภูมิของเดือนมกราคมและเดือนกันยายนมีแนวโน้มสูงมากขึ้น  

สวนทางกับปริมาณน้ าฝน ในเดือนเมษายนแนวโน้มปริมาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นทุกสถานี สถานีจันทบุรี มีค่า 118.9±81.8 

mm สถานีชลบุรีมีค่า 67.2±72.9 mm สถานีหัวหินมีค่า 26.7±82.3 mm สถานีชุมพรมีค่า 127.0±94.6 mm โดยท่ี

เดือนมกราคมและกันยายนของสถานีชลบุรี สถานีหัวหิน และชุมพร ลดต่ าลง ยกเว้นสถานีจันทบุรีท่ีป ริมาณน้ าฝน

เดอืนกันยายนคงท่ีมีคา่ 646.9±78.4 mm จากตารางจะเห็นถึงความแปรปรวนสูงสุดมคี่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีสถานีหัวหิน 

ตามดว้ยสถานีจันทบุรี  สถานีชุมพร และสถานีชลบุรี ตามล าดับ ดังแสดงสดีาวในตารางข้างต้น 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิากาศในช่วง 20 ปี 

จากการศึกษาแนวโน้มอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของสถานีจันทบุรี (ภาพท่ี 2) มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

และเมื่อท าการเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 10 ปีแรก (ค.ศ.1998 - 2008) พบว่าเดือนเมษายนมีค่าเฉลี่ย

ประมาณ 29 °C สูงกว่าเดือนมกราคม และ กันยายน โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 27 °C ส าหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิอากาศในรอบ 10 ปีหลัง (ค.ศ. 2009 - 2018) ในเดอืนเมษายนมคี่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นประมาณ 29 °C 
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ภาพที่ 2 ค่าอุณหภูมอิากาศ (°C; บน) และปริมาณน้ าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีจันทบุรี (ค.ศ. 1997 – 

2018) ประกอบด้วยเดอืนมกราคม (January; Jan) เดอืนเมษายน (April; Apr) และเดอืนกันยายน (September; Sep) 
 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในรอบ 20 ปี ของสถานีจันทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน เมื่อท าการ

เปรียบเทียบใน 10 ปีแรกพบว่าเดือนมกราคม มีปริมาณน้ าฝนต่ าสุด เมื่อเทียบกับ 10 ปีหลังมีค่าปริมาณน้ าฝนไม่

แตกต่างจากในช่วง 10 ปีแรก เมื่อท าการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศ และกราฟปริมาณน้ าฝนพบว่ามีความ

สอดคล้องกัน เมื่อปริมาณน้ าฝนมากขึ้น ค่าอุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงในชว่งเดอืนเมษายน 

 

27.1±1.6 
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ภาพที่ 3 ค่าอุณหภูมอิากาศ (°C; บน) และปริมาณน้ าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีชลบุรี (ค.ศ. 1997 – 

2018) ประกอบด้วยเดอืนมกราคม (January; Jan) เดอืนเมษายน (April; Apr) และเดอืนกันยายน (September; Sep) 

ผลการศึกษาอุณหภูมิอากาศพบว่าในรอบ 20 ปีของสถานีชลบุรี (ภาพท่ี 3) มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน  

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มในรอบ 10 ปีแรก (ค.ศ. 1998 - 2008) พบว่า เดือนมกราคม และกันยายน ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศ แตกต่างจากเดือนเมษายน ท่ีมีความแปรผันของค่าอุณหภูมิอากาศ  

ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศในช่วง 10 ปีหลัง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิ

อากาศท่ีคอ่นข้างชัดเจนในเดอืนมกราคม ท่ีมีคา่อุณหภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2 °C ส าหรับเดือนเมษายน กลับ

มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีตรงกันข้าม โดยมีค่าท่ีลดลง ประมาณ 2 °C ส าหรับเดือนกันยายน ไม่พบ 

การเปลี่ยนแปลง 

ผลการศึกษาปริมาณน้ าฝนในช่วง 20 ปี พบว่าเดือนเมษายน และกันยายน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ

ปริมาณน้ าฝนท่ีไม่ชัดเจน แต่ในเดือนเมษายน มีการเปลี่ยนแปลงท่ีน้อยกว่าเดือนกันยายน ส าหรับเดือนมกราคม  

ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน ในรอบ 20 ปี เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝนในช่วง  

5 ปีหลัง พบว่า เดือนกันยายน มีแนวโน้มลดลง แตกต่างจากเดือนเมษายน ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน  

ส่วนเดอืนมกราคม ไมพ่บการเปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปี 
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ภาพที่ 4 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C; บน) และปริมาณน้ าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานหีัวหิน (ค.ศ. 1997 –   

2018) ประกอบด้วยเดอืนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep) 
 

 จากการศกึษาอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของสถานีหัวหิน (ภาพท่ี 4) พบวา่ในช่วง 10 ปีแรกค่อนข้างคงท่ี

ส าหรับแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงในชว่ง 10 ปีหลัง พบวา่ 5 ปี หลังสุด เดอืนเมษายนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยประมาณ     

1 °C ในสว่นของเดอืนมกราคม มคี่าอุณหภูมิอากาศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2 °C (จาก 24.5 °C เป็น 27 °C) ส่วนในเดือน

กันยายน ไมม่กีารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิากาศ 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในรอบ 20 ปี ของสถานีหัวหิน พบว่ามีทิศทางไม่แน่นอน และ

เมื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนในรอบ 10 ปีแรก พบว่าเดือนเมษายน และกันยายน มีการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีคอ่นข้างชัดเจน โดยในเดอืนเมษายน ค่าปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แตกต่างจากในเดือนกันยายน ท่ีปริมาณ

น้ าฝนมีแนวโน้มลดลง ส าหรับเดือนมกราคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนแนวโน้มของปริมาณน้ าฝนในช่วง 10 ปีหลัง 

จากภาพท่ี 4 (ล่าง) พบการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีหลังได้เด่นชัด โดยพบว่าปริมาณน้ าฝนในเดือนกันยายน ปริมาณ

น้ าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ส าหรับเดือนเมษายน มีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างชัดเจน โดยมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนเดอืนมกราคม มแีนวโนม้ลดลง  
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ภาพที่ 5 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C; บน) และปริมาณน้ าฝน (mm; ล่าง) ในรอบ 20 ปีของสถานีชุมพร (ค.ศ. 1997 – 

2018) ประกอบด้วยเดอืนมกราคม (January; Jan) เดือนเมษายน (April; Apr) และเดือนกันยายน (September; Sep) 
 

 ผลการศึกษาอุณหภูมิอากาศในรอบ 20 ปี ของ สถานีชุมพร (ภาพท่ี 5) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่

ชัดเจน และเมื่อท าการเปรียบเทียบแนวโน้มค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 10 ปีแรกกับ 10 ปีหลังค่อนข้างคงท่ีแต่เมื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงรอบ 5 ปีหลังพบว่าเดือนเมษายนอุณหภูมิลดลงประมาณ 2 °C เดือนกันยายนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ  

1 °C และเดือนมกราคมค่อนข้างคงท่ี ส าหรับข้อมูลปริมาณน้ าฝนในรอบ 20 ปีของสถานีชุมพร พบว่ามี 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝนไมช่ัดเจน 

 จากการศึกษาข้อมูลอุณหภูมิอากาศ และ ปริมาณน้ าฝนในรอบ 20 ปี รอบอ่าวไทยข้างต้นท าให้ทราบถึงความ

แปรปรวนของสภาพอากาศท่ีส่งผลถึงกันกับอุณหภูมิของอากาศกับปริมาณน้ าฝน โดยเห็นได้ชัดว่าอุณหภูมิอากาศเดือน

เมษายนในชว่ง 5 ปีหลัง ค.ศ. 2014 – 2018 มีแนวโน้มลดต่ าลง เนื่องจาก มีปริมาณน้ าฝนเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดฝนตกมาก

ขึ้นในต้นฤดูน้ าหลาก ซึ่งช่วงฤดูดังกล่าว สามารถน าเอาธาตุอาหารจากแผ่นดินลงมากสู่ทะเลมากขึ้น ประกอบกับ

อุณหภูมิในเดือนเมษาค่อนข้างสูง ท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วของกลุ่มแพลงก์ตอนพืช (ผลผลิตขั้นต้น) ได้  

(จารุมาศ และคณะ, 2561) เนื่องจากปัจจัยท่ีส าคัญในการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชนั้น ได้แก่ แร่ธาตุอาหาร แสง  
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ความขุ่นของน้ า เป็นตน้ (Conley, 2000; Coley et al., 2009; Paerl, 2009) จึงท าให้พบการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืช

ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่งได้บ่อยคร้ังขึ้นและอาจส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าตอ่ไปได้  

 นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิากาศท่ีเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะภูมิอากาศโลก (Lindsey and Dahlman, 2018) ซึ่งแนวโน้มอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยท่ัวโลกเป็นไปในทิศทางท่ีเพิ่ม

สูงขึ้น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1901 โดยค่าอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลก มีค่าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.7 °C – 0.9 °C ในรอบ 100 ปี 

แต่อัตราความร้อนท่ัวโลกก าลังเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1975  โดยมีค่า 1.5 °C -1.8 °C  จากสถิติ 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี  

2014 – 2018 มีค่าอุณหภูมิอากาศสูงสุด  ส าหรับด้านปริมาณน้ าฝน พบว่าความถี่และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

น้ าฝนได้รับผลกระทบท่ีส าคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มและ 

การรวมตัวของกลุ่มพายุ (Pendergrass and Hartmann, 2014) โดยจากเดิมปริมาณน้ าฝนมีค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ท่ี

ประมาณ 1% แตเ่มื่อได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น ท าให้ปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 3.3%   
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศกึษาข้อมูลอุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้ าฝน ย้อนหลัง 20 ปี (ค.ศ.1998 - 2018) บริเวณชายฝั่ง

อ่าวไทยท้ัง 13 สถานี โดยท าการจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยรูปตัว ก อ่าวไทย 

ฝั่งตะวันตก แบง่เป็นภาคใตต้อนบน และภาคใตต้อนลา่ง ส าหรับการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรอบ 

20 ปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยท่ีค่อนข้างคงท่ีในทุกสถานี และเมื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 5 ปีหลัง  

(ค.ศ. 2014 - 2018) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยท่ีเดือนมกราคมมีแนวโน้มอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 

ประมาณ 2°C เดอืนเมษายนมีแนวโน้มลดลงประมาณ 2°C และเดอืนกันยายนมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นประมาณ 1°C  

เมื่อเปรียบเทียบใน 4 พื้นท่ี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศจันทบุรี สถานีตรวจอากาศชลบุรี สถานีตรวจอากาศ  

หัวหิน และสถานีตรวจอากาศชุมพร สถานีท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดคือสถานีตรวจอากาศหัวหิน  

โดยคา่ประมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิอากาศท้ัง 4 สถานีท่ีเดือนมกราคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 3°C 

เดือนเมษายนลดลงประมาณ 2°C และเดือนกันยายนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1°C เมื่อท าการเปรียบเทียบ 

การแปรปรวนของอุณหภูมิกับปริมาณน้ าฝนสรุปได้ว่าเดือนมกราคมและเดือนกันยายนมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้น และ 

มปีริมาณน้ าฝนลดลง สวนทางกับเดอืนเมษายนท่ีมีแนวโน้มอุณหภูมิลดต่ าลงแต่มีปริมาณน้ าฝนสูงขึน้ ซึ่งภาพรวมเห็น

ได้ว่าปริมาณน้ าฝนมีการขยับช่วงและฝนตกเร็วมากขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ าท่าในเดือนเมษายน  

ซึ่งส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลง และ การเพิ่มจ านวนของผู้ผลิตขัน้ต้นในอ่าวไทย 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ในสถานีส่วนใหญ่ไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิอากาศและ

ปริมาณน้ าฝนท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีหลัง พบว่าบริเวณภาคใต้ตอนบน มีแนวโน้มของการเพิ่ม-ลดของ

อุณหภูมอิากาศท่ีคอ่นข้างชัดเจน (เพิ่ม 2°C ในเดอืนมกราคมและ ลด 2°C ในเดอืนเมษายน ตามล าดับ) ซึ่งพบว่าเดือน

เมษายน มักมกีารเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝนและการลดต่ าลงของอุณหภูมิอากาศ ในทางกลับกันในเดือนกันยายนพบ

การลดลงของปริมาณน้ าฝนและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ การท่ีช่วงเดือนเมษายนมักมีปริมาณน้ าฝนท่ี  

เพิ่มสูงขึ้นนั้น แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถกระตุ้นการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีใกล้ฝั่ง 

และสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนเิวศทางน้ าในพื้นท่ีท่ีเชื่อมโยงกันต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านอุณหภูมิของอากาศท่ีมีบทบาทต่อ

ทรัพยากรประมงในระบบนเิวศทางน้ าของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ มุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

อุณหภูมอิากาศยอ้นหลังตามรายเดอืน ในรอบ 50 ป ีตั้งแต่เร่ิมด าเนนิการเก็บกักน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบ

กับฐานข้อมูลความรู้ด้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าค่าความแตกต่างของ

อุณหภูมิอากาศสูงสุดกับค่าอุณหภูมิอากาศต่ าสุดตามรายเดือน (∆Τ; ºC) แต่ละช่วงปี ในรอบ 50 ปี มีการ

เปลี่ยนแปลงไป เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลในชว่ง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2511-2515) พบวา่ ในช่วง 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556-2560) 

ค่า ∆Τ5-y ในช่วงฤดูฝนได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 .0 – 1.5  ºC ส่วนในช่วงฤดูหนาว มีค่าต่ าลงประมาณ 1 .0 – 1.5  ºC  

ท้ังนี ้พบว่าค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับต่ าสุดของปีก่อนหนา้ (∆Τ Y-1; ºC) ในช่วงฤดูหนาวมบีทบาท

ตอ่ปริมาณผลจับรวมของทรัพยากรปลาสร้อยขาวปลาสร้อยนกเขารายปี (CS; ตัน) ดังสมการ CS = 8.701 e 0.296 

∆Τ Y-1 (r=0.64)  จากปัญหาดังกล่าว การชะลอปริมาณการระบายน้ าในช่วงต้นฤดูฝน โดยเฉพาะในปีท่ีมีค่า ∆Τ 

ในช่วงตน้ฤดูฝนสูงหรือปีท่ีมปีริมาณน้ าท่านอ้ย จะเป็นทางหนึ่งในการแกปั้ญหาและสามารถส่งเสริมการศักย์การผลิต

ทรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าตอ่ไปได้ 

ค าส าคัญ: สภาวะภูมอิากาศ  อุณหภูม ิ ทรัพยากรประมง  การจัดการน้ า  อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  
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Abstract  

The analysis on status and changes of temperature affected on fishery resources in Ubolratana 

reservoir had aimed to illustrate the changes of 50-years monthly temperature changes from the start period of 

the reservoir with comparison to the catch of economical fishery resources. The results indicated that the 

monthly highest and lowest temperature differences (∆Τ; ºC) during 50 years were gradually changed and 

impacted on the decreases of dominant herbivorous fish species in the reservoir areas. When compared to the 

initial 5-yr of water storage (1968-1972), levels of ∆Τ 5-y in the last 5-yr during rainy season were increased 

ca 1 .0 – 1.5 ºC, while the levels during winter season were decreased ca 1 .0 – 1.5 ºC.  Moreover, the 

differences of temperatures in winter of the 1-yr former (∆Τ Y-1; ºC) were found to impact on the catch 

amounts of major fishes (CS; tonnes) of the year as;  CS = 8.701 e 0.296 ∆Τ Y-1 (r=0.64). Such problems 

should be managed by effective water storage management during early rainy seasons, particular the year with 

high ∆Τ during early rainy period or in the low inflow times. Suitable managements will help us to solve the 

problem and further contribute to conserve fishery resources of the reservoir ecosystem. 
 

Keywords: Weather situation, temperature, fishery resource, water management, the Ubolratana Reservoir 
 

บทน า 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ สร้างปิดกั้นล าน้ าพอง ท่ีต าบลอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี

เนื้อท่ีน้ าท่ีระดับเก็บกักสูงสุดประมาณ 256,250 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของประเทศ รองมาจากอ่างเก็บน้ า

เขื่อนศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ นับเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยสร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมกักเก็บเพื่อใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2509 อ่างเก็บน้ ามีความลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 35.1 เมตร สัน

เขื่อนมีความสูงอยู่ท่ีระดับ 188.1 เมตร รทก. อาณาเขตพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด รวม 6 อ าเภอ 

ประกอบด้วย อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสัง 

อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีพื้นท่ีรับน้ าหลักจากเทือกเขาภูกระดึง และนับเป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในลุม่น้ าชี-มูล (จารุมาศและคณะ 2560) 

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ นับเป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย มกีารใช้ประโยชนอ์ย่างหลากหลาย รวมท้ังเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีส าคัญยิ่งในเขตภูมิภาค ช่วงระยะเวลาท่ี

ผ่านมาอ่างเก็บน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ าท่ีมีความส าคัญยิ่ง โดยเป็นท้ัง 1) แหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่

ราษฎรท่ีอาศัยบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าและบริเวณใกล้เคียง 2) เป็นแหล่งสนับสนุนอาหารประจ าวันให้แก่กลุ่ม

ครัวเรือนประมงยังชีพโดยไม่ต้องมคี่าใชจ้่าย 3) เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงรอบอ่างเก็บน้ า 

4) เป็นวถิีชีวิต แหล่งด าเนนิวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน และ 5) เป็นแหล่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้และ

ธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ อีกหลายกลุ่มกิจกรรม อาทิเช่นธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดท าเคร่ืองมือประมงประเภท

โรงงานผลิตเนื้ออวนและเนื้อข่าย ธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจด้านโรงงานน้ าแข็งและการขนส่ง ธุรกิจ

ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า และธุรกิจด้านการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าท้ังตลาดในเมือง ตลาดเทศบาล ตลาดท้องถิ่น และ

ตลาดในหมูบ้่านจากการเร่ขาย (เขมชาติ 2557) 
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ภาพที่ 1  ต าแหนง่ของเขื่อนอุบลรัตน์ในส่วนของจังหวัดขอนแกน่และหนองบัวล าภู และลักษณะโครงสร้างของ 

พื้นท่ีรับน้ าที่ไหลลงเขื่อน (อาท ิจากแม่น้ าพะเนียง; ภาพบนขวา, และแมน่้ าพอง; ภาพลา่งซ้าย)  

ในพืน้ท่ีอาณาเขตของลุ่มน้ าช-ีมูล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของไทย 
 

แต่เดิมอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เคยมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้ าเป็นอย่างยิ่ง 

และมีรายงานวา่มูลค่าจากการจับสัตวน์้ าซึ่งเป็นเป้าหมายรองของการสร้างเขื่อนมีปริมาณรายได้มากกว่ารายได้จาก

การผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเขื่อน อย่างไรก็ตามแม้ว่าสัตว์น้ าหรือทรัพยากรประมงจะเป็น

ทรัพยากรประเภทท่ีสามารถเกดิใหม่ทดแทนได้ก็ตาม แต่ถา้หากไม่มกีารบริหารจัดการท่ีด ีถูกต้อง และเหมาะสมก็จะ

ท าให้ทรัพยากรเกิดการถดถอยลงและหมดสิน้ไปได้ ดังเชน่ในชว่งประมาณ 8-10 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีรายงานว่าทรัพยากร

สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณจับสัตว์น้ าท่ีเคยจับได้มากถึง 2,500 

ตันตอ่ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้ลดลงเหลอืเพยีงประมาณ 600-1,300 ตันตอ่ปี 

แม้ว่ากรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลทรัพยากรสัตว์น้ าจะได้ด าเนิน  

การบริหารจัดการ มีการบังคับใช้มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ าจืดขอนแก่น, 2552) แตก่็ยังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้

ดังเช่นท่ีเคยเป็นมาในอดีต ยังคงเป็นเพียงการรักษาระดับหรือการชะลอการลดลงของปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าใน  

อา่งเก็บน้ าเท่านัน้ 
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จากสถานการณ์การถดถอยของทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ

หลากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัย ได้ส่งผลต่อระดับก าลังผลิตสัตว์ในช่วงระยะเวลาเกือบ 50 ปี ของอายุอ่างเก็บน้ า  

ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของชุมชนและราษฎรท่ีมีอยู่จ านวนหลายหมื่นครอบครัวท่ีตั้งถิ่น

ฐานกระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้ าและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยในเบื้องต้นมีจ านวนถึง 101 หมู่บ้าน ในพื้นท่ี 20 ต าบล 6 อ าเภอ  

2 จังหวัด ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้น าสัตวน์้ าในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตนไ์ปใชป้ระโยชน์เพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน

ท้ังในรูปแบบการท าการประมงแบบยังชีพ การท าประมงอาชีพ และรวมถึงธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมากรมประมงซึ่ง

เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ได้ด าเนินการบริหารการจัด 

การทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การผลิตและการปล่อยพันธ์ุปลาพื้นเมือง และ

พันธ์ุกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าในอ่างเก็บน้ า การควบคุมการท าประมง การก าจัดประเภทเครื่องมือท า 

การประมง การจ ากัดช่วงเวลาและการจ ากัดพื้นท่ีในการท าการประมง ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เกิดขึ้นแก่ราษฎร แต่มาตรการดังกล่าวก็ยังไม่สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้เท่าท่ีควร อีกท้ัง  

มแีนวโนม้วา่ทรัพยากรสัตวน์้ าในอา่งเก็บน้ ายังคงมกีารถดถอยหรือเพียงทรงตัวอยูใ่นระดับหนึ่งหรือชว่งเวลาหนึ่ง 

ด้วยปัญหาท่ีหลากหลายดังกล่าว จึงมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุและ

ปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัญหาท่ีแท้จริงของการถดถอยของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ า อันจะน าไปสู่  

การเสนอแนวทางการแก้ไขท่ีถูกต้องตรงตามประเด็นปัญหา และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน

อ่างเก็บน้ าที่มีประสิทธิภาพ สามารถฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น้ าให้กลับมามีความสมบูรณ์และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้

สูงสุดอยา่งยั่งยนื  ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแผนงานศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการ เร่ือง ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บ

น ้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าเขื่อนอุบล

รัตน์ ซึ่งด าเนินการหลักในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 มีเป้าหมายในการตอบโจทย์จากปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีมาเชื่อมโยงกัน 

เพื่อน าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ าในพื้นท่ี (จารุมาศและคณะ 2560, นริสสาและคณะ 2561, 

รภัชร์และคณะ 2561)  ท้ังนี้ ได้วางแผนการออกส ารวจท่ีครอบคลุมท้ังด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ทรัพยากรสัตว์

น้ า สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ระเบียบมาตรการ และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ า ตลอดจน

สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาท่ีเกี่ยวข้อง แผนวิจัยดังกล่าว นับเป็นการศึกษาน าร่องเพื่อสร้างความรู้อย่างเป็น

ระบบส าหรับการพัฒนาการประมงในพื้นท่ีอา่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งความรู้และแนวคิดจาการวิจัยจะสามารถประยุกต์ต่อ

ยอดเพื่อใชบ้ริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าให้เกิดความยั่งยนืต่อไปได้  

ส าหรับการศึกษาด้านภูมิอากาศคร้ังนี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของแผนวิจัย ท้ังนี้ เนื่องจากอุณหภูมิของ

อากาศนับเป็นปัจจัยทางกายภาพเบื้องต้น ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการทางเมตาโบลิซึมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใน

แหล่งน้ า และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพฤติกรรมความเป็นอยู่และการเจริญพันธ์ุของสัตว์น้ า (Lowe-McConnell 1987; 

จารุมาศ, 2558) ในการศึกษา จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจัย  

ด้านอุณหภูมิของอากาศท่ีมีบทบาทต่อทรัพยากรสิ่งมชีีวติในระบบนิเวศทางน้ า โดยมุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลังตามรายเดือน ในรอบระยะประมาณ 50 ปี ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการเก็บกักน้ าเพื่อ  

การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า นอกจากนี้ ยังศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ ท้ัง ในราย

เดอืนและรายปี และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลความรู้ด้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ท่ี

ได้จากพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งผลจากการศึกษายังเชื่อมโยงไปสู่บริบทของการเสนอแนะแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการเก็บกักน้ า เพื่อยังประโยชน์ในด้านการส่งเสริมศักย์ผลิตทรัพยากรประมงและการขยายพันธ์ุสัตว์น้ า 

ท้ังนี ้เพื่อให้แหลง่น้ าในพืน้ท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชนต์อ่ชุมชนและสังคมในวงกวา้งได้อย่างคุ้มคา่และยั่งยนืตอ่ไป 
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วิธีการศึกษา 
ท าการศกึษาลักษณะทางภูมปิระเทศและสัณฐานวิทยาของพื้นท่ีโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ใน

เขตจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดของขอนแก่น รวม 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอหนองเรือ 

อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองนาค า ในจังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสัง อ าเภอศรีบุญเรือง ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

รวมถึงในบริเวณพื้นท่ีรับน้ าหลัก ทางตอนบนของอา่งเก็บน้ า ซึ่งรับน้ ามาจากล าน้ าพอง (ท่ีไหลลงมาจากทางภูกระดึง) 

ล าน้ าพะเนยีง (ท่ีไหลลงมาจากหนองบัวล าภู) และล าน้ าเชิญ (ท่ีไหลลงมาจากภูกระดึง ซึ่งไหลรวมกับล าน้ าพรมก่อน

ไหลเข้าสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ า) เพื่อก าหนดต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศ ท่ีเป็นตัวแทนท่ีเหมาะสมส าหรับการรวบ

ข้อมูลทุติยภูมิทางด้านภูมิอากาศ ในรอบ 50 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2560) ท่ีจะมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศใน

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าในภาพรวม  

ศกึษารวบรวมข้อมูลทุตยิภูมทิางด้านภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และ

อุณหภูมขิองอากาศรายวัน ท้ังน้ี ใชก้ารประสานงานขอบันทึกข้อมูล จากงานบริการข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 

เพื่อมาท าการศึกษาวิเคราะห์ระดับสูงสุด ระดับต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ในรายเดือน และประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน

รายเดือนของแต่ละปี และในแต่ละช่วง 5 ปี จากปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และศึกษารวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิทางด้านอุทกวิทยา (ปริมาณน้ าไหลเข้า การปล่อยน้ าออก และระดับกักเก็บน้ า ) ในช่วงเดือนต่าง ๆ จาก

แหลง่ข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนอุบลรัตน์ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2559) 

ศกึษารวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมิในดา้นผลจับสัตวน์้ า จากพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ปี (สถิติผล

จับสัตวน์้ า กรมประมง) ที่มกีารรายงานขอ้มูลผลจับสัตว์น้ า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) (กรม

ประมง, 2561) เพื่อมาท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น้ าหลักและปริมาณผลจับสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย 

ตามรายเดือน และในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมท้ังวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในรายเดือนของแต่ละปี และในแต่ละช่วง  

5 ปี จากปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)  

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยใช้การบรรยายข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างทางอุตุนิยมวิทยา และ

ผลจับสัตว์น้ าในพื้นท่ีศึกษา และใช้สถิติอนุมานเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยตามระยะเวลาต่าง ๆ และการ

เปรียบเทียบกับผลจับสัตวน์้ า กรณขี้อมูลกระจายแบบโค้งปกติ จะใชส้ถิตทิดสอบแบบใชพ้ารามิเตอร์ และการทดสอบ

สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของเพียร์สัน กรณีข้อมูลไม่ได้กระจายแบบโค้งปกติ จะใช้การทดสอบสถิติแบบไม่ใช้

พารามิเตอร์ และวเิคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของสเปียร์แมน 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศในรอบ 50 ปี  

ผลการศึกษาสภาวะภูมิอากาศด้านการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศรายเดือน จากฐานข้อมูลสถานี

ตรวจวัดใกล้เคียงอ่างเก็บน้ าท่ีสุดในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ในรอบ 50 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2511-2560) พบค่าเฉลี่ยสูงสุด

ของอุณหภูมิอากาศรายเดอืนอยู่ในช่วงเดอืนเมษายน (36.3 ºC) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดของอุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วงเดือน

ธันวาคม-มกราคม (17.3 ºC) นอกจากนี้ พบวา่ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศในรอบ 50 ป ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งค่อย

เป็นค่อยไป (ตารางท่ี 1) พบแนวโน้มท่ีสะท้อนทิศทางการเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเล็กน้อย  โดยในช่วง 5 ปีหลังสุด  

(พ.ศ. 2556-2560) มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศต่ าสุดและสูงสุด ท่ี 22.8 และ 33.0  ºC ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีแรก ประมาณ 1 ºC   
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ตารางที่ 1  ระดับอุณหภูมิอากาศต่ าสุดและสูงสุดตามรายเดอืน เฉลี่ยในทุกระยะ 5 ปี ท่ีมีบทบาทต่อระบบนิเวศอ่าง

เก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ป ี(ขอ้มูลจากสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดขอนแก่น ในชว่งปี พ.ศ. 2511-2560) 
 

ปี พ.ศ. 
เดือน 

Mean +SD 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2511-15 
min 16.5 18.9 22.2 23.8 25.0 24.4 24.4 24.0 23.8 22.3 19.4 17.6 21.9 3.0 

max 29.9 32.3 35.0 35.0 35.1 32.6 32.0 31.6 31.6 31.3 30.5 30.1 32.3 1.9 

2516-20 
min 16.0 18.4 22.3 24.7 24.5 24.9 24.2 24.1 23.6 22.7 18.8 16.2 21.7 3.4 

max 30.1 32.6 34.6 36.6 34.2 34.4 33.0 31.4 31.4 31.5 30.1 29.3 32.4 2.2 

2521-25 
min 16.7 20.0 23.6 24.6 25.0 24.8 24.6 24.4 23.8 22.3 19.7 15.8 22.1 3.3 

max 31.2 33.0 36.8 36.1 34.8 33.1 32.8 32.1 31.6 31.6 31.2 29.6 32.8 2.1 

2526-30 
min 15.8 20.2 21.9 25.1 24.7 25.0 24.6 24.5 23.7 22.7 20.1 15.8 22.0 3.4 

max 30.0 33.6 35.4 37.1 34.4 33.2 33.0 32.2 31.8 31.2 30.8 29.5 32.7 2.2 

2531-35 
min 18.2 19.8 23.1 25.4 24.9 24.9 24.7 24.4 23.9 22.3 19.1 16.9 22.3 3.0 

max 30.9 32.7 35.0 37.2 34.9 33.0 32.8 32.2 32.1 30.8 30.5 30.2 32.7 2.1 

2536-40 
min 17.1 19.2 22.5 24.7 25.0 25.1 24.7 24.5 24.1 22.5 19.8 17.6 22.2 3.0 

max 31.0 33.0 35.2 36.2 35.1 34.2 33.0 32.5 32.0 31.9 31.7 30.6 33.0 1.8 

2541-45 
min 18.7 20.1 23.1 24.6 24.6 24.8 24.5 24.2 23.6 22.9 20.1 18.2 22.5 2.5 

max 32.0 33.4 35.6 35.9 33.6 33.6 32.9 32.3 31.7 32.0 30.9 30.2 32.8 1.7 

2546-50 
min 17.8 20.7 23.1 24.8 24.9 25.2 24.7 24.4 24.2 23.0 20.9 18.1 22.6 2.7 

max 30.9 33.2 35.0 36.2 34.3 33.6 33.0 32.3 31.8 32.0 32.0 30.3 32.9 1.7 

2551-55 
min 17.7 20.0 21.9 24.4 25.0 25.1 24.4 24.1 24.0 23.2 20.8 18.4 22.4 2.6 

max 29.8 32.5 33.9 35.7 34.5 34.0 33.1 32.3 32.1 31.8 31.4 30.4 32.6 1.7 

2556-60 
min 18.0 19.8 23.6 25.3 25.4 25.1 24.3 24.2 24.3 23.2 22.1 18.5 22.8 2.6 

max 30.0 32.5 35.8 36.9 35.9 34.6 32.6 32.7 32.3 31.6 32.0 29.5 33.0 2.3 

 

อุณหภูมิของอากาศนับเป็นปัจจัยทางกายภาพท่ีมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการทางเมตาโบลิซึมของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในแหล่งน้ า (Lowe-McConnell, 1987) ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิ พบการ

เปลี่ยนแปลงระดับของอุณหภูมิท่ีมีค่าสูงสุด (ΤMax) หรือต่ าสุด (ΤMin) ไปตามรายเดือนในรอบปี โดยค่าความแตกต่าง

ระหว่างระดับอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับระดับอุณหภูมิอากาศต่ าสุดในรอบเดือน (∆Τ; ΤMax-ΤMin) สะท้อนโอกาสของ

การมปีริมาณน้ าฝนหรือความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเดอืนนัน้ ๆ   

ผลการศกึษาค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศรอบเดือนเฉลี่ย ในทุกระยะ  5 ปี หรือ ∆Τ5-y พบค่าต่ าในช่วง

เดอืนท่ีมีปริมาณฝนตกมาก (ประมาณเดอืนมถิุนายนถึงเดอืนกันยายนในแตล่ะปี) โดยมีค่า ∆Τ5-y ในช่วงประมาณ 7-9 ºC  
ในทางตรงกันข้าม ส าหรับในชว่งเดอืนท่ีเป็นหนา้แล้งหรือหนา้หนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่ีมีปริมาณฝนตกน้อยนั้น ค่าความ

ตา่งของอุณหภูมิอากาศในรอบเดอืนจะมคี่าสูง โดยมคี่า ∆Τ5-y ในชว่งประมาณ 12-14 ºC  (ภาพท่ี 2) 
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  ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศรอบเดอืนเฉลี่ยในทุกระยะ 5 ปี (∆Τ5-y)  

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงของค่า ∆Τ5-y ในรอบ 50 ปี จากค่าเฉลี่ยในระยะ 5 ปี 

แรก ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา พบว่า ค่า ∆Τ5-y มกีารเปลี่ยนแปลงไปทีละนอ้ย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วง 5 

ปีแรก (พ.ศ. 2511-2515) และในช่วง 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556-2560) จะเห็นได้วา่หากเป็นในชว่งฤดูฝน ค่า ∆Τ5-y ในช่วง 

5 ปีหลัง มีค่าเพิ่มสูงกวา่ในช่วง 5 ปีแรก อยู่ประมาณ 1 .0 – 1.5  ºC และหากเป็นในช่วงฤดูหนาว ค่า ∆Τ ในช่วง 5 ปี

หลังมคี่าต่ ากว่าในช่วง 5 ปีแรก อยู่ประมาณ 1 .0 – 1.5  ºC  ผลการศึกษาดังกล่าว นับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งนับเป็นระยะเวลารวม 52 ปี จากการเร่ิมเก็บกักน้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ (มีการ

เร่ิมเก็บกักน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา)  

ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันไปตามฤดูกาลหรือ

ช่วงเวลาในรอบปี อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุท่ีอุณหภูมิของอากาศเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีบทบาทต่อท้ังกระบวนการทาง

กายภาพ (อาทิ การแบ่งชั้นของน้ า การเกิดคลื่นลม และการผสมผสานของน้ า) กระบวนการทางชีวเคมี (อาทิ การ

ยอ่ยสลายของอนิทรีย์สาร การกระตุ้นเมตาโบลซิึมในการหายใจของส่ิงมีชีวิต และการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและ

พรรณไมน้้ า) และกระบวนการทางชวีวทิยาประชากรสัตวน์้ า (อาทิ การเคลื่อนท่ีไปผสมพันธ์ุวางไข่ การพัฒนาการของ

สัตว์น้ าวัยอ่อน การกินอาหาร และการเจริญเติบโต) (Lowe-McConnell, 1987) การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ

ภูมิอากาศในภาพรวม จึงสามารถสง่ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศแหลง่น้ าอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ และการเปลี่ยนแปลง

ในศักย์การผลิตของทรัพยากรประมงท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ านี้ได้ 
 

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าในรอบ 50 ปี  

ผลการศึกษาติดตามด้านผลจับสัตว์น้ าจากพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในรอบ 50 ปี ท่ีได้รวบรวมข้อมูล

จากชว่งปี พ.ศ. 2511 – 2560 (กรมประมง, 2561) พบว่าผลจับสัตว์น้ ารวมมีความแปรปรวนของข้อมูลตามเวลา โดย

มแีนวโนม้การเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด (เฉลี่ย 2,122 ตัน) ในช่วง 10 ปี แรกของการเก็บกักน้ า (ตารางที่ 2) หลังจากนั้นผลจับ

สัตว์น้ ารวมมีแนวโน้มท่ีลดลงจนต่ ากว่า 1,000 ตัน ในช่วง 30 ปี ถัดมา ปริมาณผลจับรวม ยังมีความแปรปรวนท่ีสูง 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1436 

อย่างไรก็ตาม ยังพบค่าท่ีต่ าในปีล่าสุด (พ.ศ. 2560; 992 ตัน) ซึ่งนับว่าเป็นระดับท่ีลดลง จากระดับสูงสุดท่ีเคยมีมา 

(2,522 ตัน ใน พ.ศ. 2519; เขมชาติ, 2557) ถึงประมาณ 3 เท่า 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตวน์้ ารวม (คา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทุกระยะ 5-7 ปี จากช่วงปี พ.ศ. 2511 – 

2560) ท่ีได้จากพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เปรียบเทียบกับปริมาณผลจับสัตว์น้ าในกลุ่มปลาสร้อยขาว-สร้อย

นกเขา และค่ารอ้ยละของสัดส่วนท่ีพบในผลจับสัตวน์้ ารวมท้ังหมด 

 

ช่วงปีที่ศึกษา 

ปริมาณผลจับสัตว์น้ า 

รวมทุกชนดิ 

 (ตัน) 

ปริมาณผลจับ 

ปลาสร้อยขาว-สร้อย

นกเขา (ตัน) 

สัดส่วน (%) ของ

กลุ่มปลาสร้อย 

ในผลจับสัตว์น้ ารวม 

พ.ศ. 2511-15 1,747  +  287 406 23 

พ.ศ. 2516-20 2,122  +  434 556 26 

พ.ศ. 2521-25 1,728  +  315 589 34 

พ.ศ. 2526-30 1,664  +  384 565 34 

พ.ศ. 2531-35 1,696  +  363 442 26 

พ.ศ. 2536-40 1,345  +  228 208 15 

พ.ศ. 2541-45 984  +  120 189 19 

พ.ศ. 2546-52 1,119  +  207 346 31 

พ.ศ. 2553-59* 1,544  +  256 348 23 

      พ.ศ. 2560 992 197 20 
 

ที่มา: ปรับปรุงจากฐานขอ้มูล สถิตสิัตว์น้ าของไทย กรมประมง (2561) 

*ฐานข ้อม ูลส ถ ิตสิตัว์น ่าในช่วง ปี พ.ศ. 255 8-59  ไม่สมบูรณ์ตาม รายเดือน 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลจับสัตว์น้ ารวมกับสัตว์น้ าในกลุ่มของปลาสร้อย (ปลาสร้อยขาว-ปลาสร้อย

นกเขา) ซึ่งเป็นปลากินพืชกลุ่มหลักท่ีให้ผลจับรวมรายปีสูงกว่าปลากลุ่มอื่นๆ ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า  พบว่าปริมาณปลา

สร้อย มีลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วง 10 – 15 ปีแรกของการเก็บกักน้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า อย่างไรก็ตาม 

หลังจากระยะ 20 ปีแรกผ่านไป (หลังจากปี พ.ศ. 2530) ผลจับรวมรายปีมีความแปรปรวนและแสดงแนวโน้ม  

การลดลงของผลจับไปตามระยะเวลา (ตารางท่ี 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มปลาสร้อยพบว่า ท้ังผลจับรวม

ในช่วงฤดูฝน (เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน-กรกฎาคม) และผลจับรวมตลอดปี แสดงแนวโน้มท่ีลดลงตามรายปี จนถึงปี

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)  

ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พบว่าในช่วงเวลาหลังจากช่วงประมาณ 10 ปี ของการเก็บกักน้ า (Water 

storage year: Yr; ปี) ผลจับรวมตลอดปีของทรัพยากรปลาสร้อย (Total catch in a year: CS; กิโลกรัม) ในพื้นท่ี 

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ มีการลดลงด้วยความสัมพันธ์ Cs = -10182 Yr + 694465 (r=0.552)  (ภาพท่ี 3)   

ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราการลดลงประมาณ  1.5 % ตอ่ปี ซึ่งหากมอีัตราลดคงที่อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ในระยะประมาณ 68 

ปีของการกักเก็บน้ า (หรือในประมาณปี พ.ศ. 2577) สัตว์น้ าในกลุ่มปลาสร้อยนี้ มีแนวโน้มท่ีลดน้อยลงจนไม่สามารถ

ให้ผลจับทางการประมงได้อีก  



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1437 

 
 

ภาพที่ 3  ลักษณะลดลงของทรัพยากรปลาสร้อยขาวและปลาสร้อยนกเขารายปี ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

ตามระยะเวลาหลังจากที่เร่ิมกักเก็บน้ าในพื้นท่ีเขื่อน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน  
 

การลดลงของผลจับปลากินพืชชนิดหลักปี ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ตามระยะ เวลาอย่างต่อเนื่อง

ข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในเสถียรภาพการให้ผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งท้ังนี้  

อาจเป็นผลสะท้อนท้ังจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ ท่ีส่งต่อมาถึงในระบบนิเวศ ผนวกกับการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบหรือปริมาณการท าประมง อย่างไรก็ตาม นับเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในอัตราท่ีน่าเป็นห่วง ซึ่งทุกภาค

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาและร่วมมือกันเพื่อหาทางบรรเทาเบาบางปัญหา และหาทางออกท่ีดีในการอนุรักษ์และ

การส่งเสริมการเจริญพันธ์ุ เพราะผลจับจากสัตว์น้ าท่ีได้ มีความส าคัญท้ังต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคม

ท้องถิ่น และยังเป็นประโยชนต์อ่ความเป็นอยูข่องสังคมในวงกวา้งในภูมภิาคท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) 

ผลการวิเคราะห์บทบาทของปัจจัยทางด้านอุณหภูมิต่อผลจับของสัตว์น้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์

พบว่า หากมีการลดต่ าลงของค่าความแตกต่างระหว่างระดับอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับระดับอุณหภูมิอากาศต่ าสุด 

ของปีก่อนหน้า (∆ΤY-1) โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) การเปลี่ยนแปลงใน ∆ΤY-1 ดังกล่าวจะส่งผล

กระทบให้ผลจับสัตว์น้ า ในกลุ่มปลาสร้อยขาวและสร้อยนกเขาจากพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในปีปัจจุบัน  

 เกิดการลดต่ าลงตามล าดับไปได้  (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4  บทบาทของค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับอุณหภูมอิากาศต่ าสุดของปีก่อนหน้า (∆ΤY-1; ºC) 
ท่ีพบในช่วงฤดูหนาว กับปริมาณผลจับรวมของทรัพยากรปลาสร้อยขาวและปลาสร้อยนกเขารายปี 

 (CS; ตัน) ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

อน่ึง เมื่อพิจารณากลับมาท่ีระบบนเิวศของพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าในชว่งฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีระดับการเก็บกักน้ า

ท่ียังค่อนข้างสูง และเป็นช่วงท่ีน้ าใส เนื่องจากแทบไม่มีมวลน้ าใหม่ไหลเข้ามาซึ่งน้ าจะเคลื่อนตัวน้อยมาก ความ

แตกต่างของอุณหภูมิอากาศในช่วงวัน สามารถเป็นปัจจัยกระตุ้นส าคัญท่ีท าให้มวลน้ าเกิดการเคลื่อนตัวหมุนเวียน 

และ/หรือเกิดการถ่ายเทจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลงชั้นความหนาแน่นของน้ าได้ง่ายขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสภาวะภูมิอากาศยังเป็นปัจจัยให้เกิดลมพัดผ่านผิวน้ าในพื้นท่ี ซึ่งส่งผลดีต่อ  

การหมุนเวียนของน้ า รวมท้ังการบรรเทาเบาบางปัญหาการสะสมของอินทรีย์สารและการขาดออกซิเจนในชั้นน้ า 

ชั้นล่างท่ีอาจเกิดขึ้น (Lowe-McConnell, 1987) ซึ่งในภาพรวมค่า ∆ΤY-1 ท่ีสูงในช่วงฤดูหนาว จึงนับเป็นปัจจัยท่ี 

ก่อประโยชนต์อ่ความเป็นอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าที่มไีด้ 

ในการศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าค่า  ∆ΤY-1 ในช่วงฤดูฝน กับปริมาณผลจับปลา

สร้อยรวมในปีถัดไป ท้ังนี้ น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ได้มีการใช้มาตรการอนุรักษ์สัตว์

น้ าในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ โดยมีการปิดฤดูท าการประมงในพื้นท่ีตอนบน รวมท้ังเส้นทางท่ีประชากรสัตว์น้ ามี

การเคลื่อนท่ีขึน้ไปเพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ ในเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ผลของการควบคุมการท า

ประมงดังกล่าว ท าให้ข้อมูลผลจับสัตว์น้ าในช่วงฤดูฝนท่ีมีนั้นไม่เป็นไปตามธรรมชาติ และอาจไม่สะท้อนให้เห็น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ (ซึ่งมแีนวโนม้ของค่า  ∆ΤY-1 ท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน; ภาพท่ี 1) ตามท่ี

กล่าวมาข้างตน้ได้  
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ภูมอิากาศและการบริหารจัดการปริมาณน้ าเก็บกักในพื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศและระดับเก็บกักน้ าในพื้นที่อ่างเก็บน้ า 

ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีท่ัวไปท่ีเป็นมา การบริหารจัดการระดับเก็บกักน้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า มีความ

สอดคล้องต่อปริมาณน้ าท่า/ปริมาณน้ าฝน ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภูมิอากาศเป็น

หลัก ซึ่งตัวอยา่งการวเิคราะห์ผลการศกึษาในช่วง 3 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2558-2560) พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 

ซึ่งมีค่า ∆Τ สูง ในช่วงฤดูฝน (ภาพท่ี 5) เป็นผลให้การเก็บกักน้ าในช่วงฤดูกาลนั้นได้ลดต่ าลง (ภาพท่ี 6)  ซึ่งเป็น 

ผลจากการท่ีปัจจัยดา้นปริมาณน้ าท่า/ปริมาณน้ าฝนมีการลดต่ าลงไปมาก  
 

 
 

ภาพที่ 5  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับคา่อุณหภูมิอากาศต่ าสุด 

ตามรายเดอืน (∆Τ; ºC) ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560  

 

ความเสี่ยงต่อทรัพยากรประมงและทางออกในการบรหิารจัดการน้ าในพื้นที่อ่างเก็บน้ า 

ในสภาพธรรมชาติของแหลง่น้ า หากเป็นในชว่งฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม ของ

ทุกปี) ประชากรสัตว์น้ าส่วนใหญ่ท่ีมีการเคลื่อนท่ีขึ้นไปทางพื้นท่ีรับน้ าเพื่อผสมพันธ์ุวางไข่ จ าเป็นต้องอาศัยพื้นท่ีชาย

ตลิ่งท่ีน้ าท่วมสูงเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเลีย้งดูตัวอ่อน การบริหารจัดการน้ าท่ีไม่ได้ค านึงถึงการรักษาระดับน้ า หรือ

ยังท าให้เกิดการลดลงของระดับเก็บกักน้ าอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน ย่อมท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการเจริญ

พันธ์ุของทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีเกิดใหม่ และเป็นปัญหาท าให้เกิดการลดลงของปริมาณสัตว์น้ ารวมในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์ในระยะยาวได้   
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ภาพที่ 6  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ าเก็บกัก (ลา้นลูกบาศก์เมตร)  

ตามรายเดอืน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 
 

ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าให้เกิดประสิทธิผลในศักย์การผลิตสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนนั้น ทางศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (2552) ยังได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนาความรู้ ท้ังทางด้านแหล่ง

อาศัยท่ีส าคัญของปลาและสัตว์น้ า เพื่อหาแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของปลาท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทาง

การอพยพยา้ยถิ่นแหลง่น้ าที่ส าคัญ ในการศึกษานีพ้บวา่ เรายังควรตดิตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของชนิดและ

ปริมาณของสัตว์น้ าหลักท่ีส าคัญในแหล่งน้ า ท่ีมีโอกาสรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางน้ า ซึ่งเกิด

จากเป็นปัจจัยร่วมหลายดา้น รวมท้ังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นเร่ือยๆ อยา่งต่อเนื่อง และ

หลกีเล่ียงไมไ่ด้อกีด้วย 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านอุณหภูมิของอากาศท่ีมีบทบาทต่อ

ทรัพยากรสิ่งมชีวีติในระบบนเิวศทางน้ าของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลังตามรายเดือน ในรอบระยะประมาณ 50 ปี ตั้ งแต่เร่ิมด าเนินการเก็บกักน้ าเพื่อการใช้

ประโยชนใ์นพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ า เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลความรู้ด้านปริมาณผลจับของทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิด

ตา่งๆ ที่ได้จากพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ พบวา่ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศสูงสุดกับค่าอุณหภูมิอากาศ

ต่ าสุดตามรายเดือน (∆Τ; ºC) ในช่วงปีในรอบ 50 ปี เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป และมีบทบาทต่อการลดลงของ

ทรัพยากรปลากินพชืกลุม่หลัก (ปลาสร้อยขาว-สร้อยนกเขา)   

ด้วยปัญหาทางสภาวะภูมอิากาศดังกล่าว การบริหารจัดการเพื่อชะลอปริมาณการเก็บกักน้ าในช่วงต้นฤดูฝน 

โดยเฉพาะในปีท่ีมีค่า ∆Τ ในช่วงตน้ฤดูฝนสูง (และ/หรือปีท่ีมีปริมาณน้ าท่า/ปริมาณน้ าฝนน้อย) นับเป็นประเด็นท่ีภาค

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกัน ท้ังนี้ เนื่องจากปริมาณการเก็บกัก สามารถ

สร้างผลกระทบในโอกาสการเจริญพันธ์ุของประชากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีอ่าง เก็บน้ าได้ ซึ่งหากมีการจัดการได้อย่าง

พอเหมาะพอควร จะเป็นการช่วยส่งเสริมการกระจายพันธ์ุและเพิ่มศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์ ให้ได้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคมในวงกวา้งอย่างย่ังยนืสบืตอ่ไป  
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โครงสร้างประชาคมสัตว์พ้ืนท้องน้ าและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้ า

ท่วมครั้งใหญ่: กรณีศกึษาล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม 

Benthic fauna community structure and some related environmental factors 

after big flood event: A case study of Nam Kam River, Sakon Nakhon and 

Nakhon Phanom Province 

พิชาศษิฐ์ แสงเมฆ1*  ภูวดล โดยดี1 สิทธิชัย ฮะทะโชติ1 และภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา2 

Pichasit Sangmek1*, Puvadol doydee1, Sittichai Hatachote1 and Pattrawut Thaipichitburapa2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาโครงสร้างประชาคมสัตว์พืน้ท้องน้ าและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้ าท่วมคร้ังใหญ่

ในพื้นท่ีล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม โดยมีสถานีศึกษารวมท้ังสิ้น 9 สถานี ด าเนินการศึกษาในเดือน

เมษายน 2560 (ก่อนน้ าท่วม) และเดือนตุลาคม 2560 (หลังน้ าท่วม) โดยเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นท้องน้ าด้วย Petersen 

grab ร่วมกับการศึกษาคุณภาพดินตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า ผลการศึกษาพบสัตว์พื้นท้องน้ า

ท้ังหมด 37 วงศ์ โดยในเดอืนเมษายน 2560 มีความหนาแน่นของสัตว์พื้นท้องน้ าอยู่ในช่วง 194 – 2,414 ตัวต่อตาราง

เมตร (ค่ามัธยฐาน 526 ตัวตอ่ตารางเมตร) ส่วนเดอืนตุลาคม 2560 นั้นมคีวามหนาแนน่ของสัตว์พืน้ท้องน้ าอยู่ในช่วง  

6 – 466 ตัวตอ่ตารางเมตร (ค่ามัธยฐาน 75 ตัวต่อตารางเมตร) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนมคี่าอยู่ระหว่าง  

ร้อยละ 0.42 – 6.73 (ค่ามัธยฐานร้อยละ 4.30) และร้อยละ 0.26 – 5.19 (ค่ามัธยฐานร้อยละ 1.34) ในเดือนเมษายน

และเดือนตุลาคม 2560 ตามล าดับ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าอยู่ในช่วง 0.96 - 57.04 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(ค่ามัธยฐาน 5.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) และอยู่ในช่วง 5.47 - 17.69 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามัธยฐาน 14.43 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2560 ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของสัตว์พื้นท้องน้ าและ

ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนในชว่งก่อนและหลังน้ าท่วมมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ค าส าคัญ: สัตว์พืน้ท้องน้ า ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า เหตุการณ์น้ าท่วม ล าน้ าก่ า 
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Abstract  

 Study on benthic fauna community structure and some related environmental factors after big flood 

event in Nam Kam River, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Province was conducted on 9 sampling sites in 

April 2017 (pre-flooding) and October 2017 (post-flooding). Benthic fauna was collected by Petersen grab 

sampler for quality and quantity analysis along with sediment quality and total suspended solids content 

analysis. The result showed that overall 37 families of benthic fauna were found. Density of benthic fauna 

ranged from 194 – 2,414 individual/m2 (Median 526 individual/m2) in April 2017 and 6 – 466 individual/m2 

(Median 75 individual/m2) in October 2017. Sediment total organic matter content (TOM) ranged from 0.42 – 

6.73% (Median 4.30%) and 0.26 – 5.19% (Median 1.34%) in April and October 2017, respectively. Total 

suspended solids content (TSS) ranged from 0.96 – 57.04 mg/L (Median 5.11 mg/L) and 5.47 – 17.69 mg/L 

(Median 14.43 mg/L) in April and October 2017, respectively. Benthic fauna density and TOM content had 

significantly difference between pre-flooding and post-flooding period (p<0.05). 

Keywords: Benthic fauna, Sediment, Total suspended solids, Flood event, Nam Kam River 

บทน า 

 สัตว์พื้นท้องน้ าโดยท่ัวไปแล้วหมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีอาศัยคืบคลานและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน

หรือฝังตัวในดินภายในแหล่งน้ าตั้งแต่แนวชายฝั่งจนถึงท่ีลึกท่ีสุด (Pennak, 1964) โดยมีความส าคัญในระบบนิเวศ

แหล่งน้ าในด้านการเป็นผู้บริโภคตามห่วงโซ่อาหาร เป็นอาหารของสัตว์น้ าอื่น และยังเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

บริเวณพื้นท้องน้ าอีกดว้ย (Ramirez and Pringle, 1998). นอกจากนี้สัตว์พืน้ท้องน้ าแต่ละชนิดสามารถบ่งบอกถึงความ

อุดมสมบูรณ์รวมท้ังคณุภาพน้ าในแหล่งน้ าได้ เนื่องจากมรีะดับความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมและคุณภาพของแหล่ง

น้ าที่แตกตา่งกันออกไป (Obolewski et al., 2014)  

 ลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ ามีผลต่อความหลากหลายและความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในน้ าอย่างมาก การ

เพิ่มระดับน้ าหรือการไหลบ่าและเอ่อท่วมของน้ าโดยเฉพาะในแหล่งน้ าไหลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสัตว์

พื้นท้องน้ า (Nelson and Lieberman, 2002) นอกจากการพัดพาตัวของสัตว์พื้นท้องน้ าออกไปจากถิ่นอาศัยเดิมแล้ว การ

ไหลหลากของน้ าย่อมส่งผลต่อการชะล้างเคลื่อนย้ายดินตะกอนท้องน้ าและสารแขวนลอยในมวลน้ าเช่นเดียวกัน (Eaton 

and Lapointe, 2001)  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนพื้นท้องน้ าจึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสัตว์พื้น

ท้องน้ าเพราะถือเป็นแหล่งอาศัยและหาอาหารโดยตรง (จารุมาศ, 2548) นอกจากนี้ หากมีปริมาณสารแขวนลอยในน้ า

มากจะส่งผลตอ่การด ารงชวีติและกระบวนการตา่งๆ ในร่างกายของสัตว์พื้นท้องน้ าเหล่านั้น เช่น การอพยพย้ายถิ่นอาศัย 

การล่าเหยื่อ การสบืพันธ์ุ และการปรับตัวเพื่อเอาชวีติรอด เป็นตน้ (Bilotta and Brazier, 2008)  

 การวจิัยคร้ังน้ีด าเนนิการเพื่อศึกษาโครงสร้างประชาคมของสัตวพ์ื้นท้องน้ า และปัจจัยสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้อง

ได้แก่คุณภาพดินตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า ในพื้นท่ีล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม  

ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของล าน้ าเนื่องจากเกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบระหว่างฤดูกาลนี้สามารถแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในช่วงก่อนและหลังน้ าท่วมท่ี

ส่งผลต่อประชาคมของสัตว์พื้นท้องน้ า เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ าท่ีสอดคล้อง

เหมาะสมกับลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นท่ีต่อไปในอนาคต  
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วิธีการศึกษา 

 พื้นที่และระยะเวลาในการศกึษา 
 พื้นท่ีศึกษาสัตว์พื้นท้องน้ าและปัจจัยแวดล้อมทางน้ า อยู่ในล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม แบ่ง

ออกเป็น 9 สถานีศึกษา ล าน้ าก่ ามีต้นก าเนิดจากหนองหาร อ าเภอเมืองและอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไหล

ผ่านพืน้ท่ีเกษตรกรรมและบ้านเรือนชุมชน โดยมีประตูระบายน้ าตัง้อยู่เป็นระยะจ านวน 4 แห่ง ล าน้ าก่ าไหลลงสู่แม่น้ า

โขงท่ีอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร (ภาพท่ี 1) 

      
 

ภาพที ่1  สถานีศึกษาสัตวพ์ื้นท้องน้ าและดินตะกอนในล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม 

(ภาพจาก Google Earth) 

 เก็บตัวอย่างสัตว์พื้นท้องน้ า ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า ในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็น

ตัวแทนของฤดูแล้ง (ก่อนน้ าท่วม) และเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูน้ าหลาก (หลังน้ าท่วม) รวมท้ังสิ้น  

2 คร้ัง โดยเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นท้องน้ า 2 จุดต่อสถานี เหตุการณ์น้ าท่วมคร้ังใหญ่ในจังหวัดสกลนครและนครพนม 

เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา ซึ่งท าให้เกิดฝนตกหนัก 

ท่ัวท้ังประเทศไทย ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุดถึง 134.6 และ 99.4 มิลลิเมตร ในจังหวัด

สกลนครและนครพนม ตามล าดับ (กรมทรัพยากรน้ า, 2560) ท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดสกลนคร 

มวลน้ าปริมาณมากในหนองหาร และล าน้ าสาขาได้ไหลลงสูล่ าน้ าก่ า มปีริมาตรน้ าเหนอืประตูระบายน้ าน้ าก่ าตอนล่าง

มากถึง 102.53 ล้านลูกบาศก์เมตร (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าก่ า, 2560) ล าน้ าก่ าจึงได้รับ

ผลกระทบจากปริมาตรน้ าที่ไหลหลากจนเกิดน้ าล้นตลิ่งและมีการพังทลายของขอบฝั่งตลอดล าน้ า 

 การศึกษาสัตว์พื้นท้องน้ า  

 เก็บตัวอยา่งสัตวพ์ื้นท้องน้ าโดยใช ้Petersen Grab ขนาดพื้นท่ีหน้าตัด 30 x 30 เซนติเมตร น าดินมาร่อนด้วย

ตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 35 ขนาดช่องตะแกรง 500 ไมโครเมตร เพื่อน าเอาตะกอนละเอียดออกในเบื้องต้น 

ให้คงเหลอืแต่อนุภาคขนาดใหญ่ เก็บตัวอย่างและรักษาสภาพด้วยน้ ายาฟอร์มาลีนเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น
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น าดินตะกอนและสัตว์พื้นท้องน้ าท่ีรักษาสภาพแล้วมาเลือกตัวอย่าง (Sorting) สัตว์พื้นท้องน้ าภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ก าลังขยายต่ าในห้องปฏิบัติการ แยกตัวอย่างสัตว์พื้นท้องน้ าใส่หลอดเก็บตัวอย่าง (Microcentrifuge tube) แล้วรักษา

สภาพด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ น าตัวอย่างสัตว์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  

แยกชนดิของสัตวอ์อกเป็นไฟลัม (Phylum) แล้วแยกย่อยในระดับชั้น (Class) อันดับ (Order) และวงศ์ (Family) ตามวิธี

จ าแนกทางอนุกรมวธิาน โดยใชเ้อกสารของ Sangpradub and Boonsoong (2006) และ จุฑามาศและคณะ (2550)  

 การศึกษาคุณภาพดินตะกอน  

 เก็บตัวอยา่งดินตะกอนพืน้ท้องน้ าโดยใชแ้ท่งเก็บดนิ (Hand corer) เพื่อน าชัน้ดินท่ีความลกึ 0-1 เซนติเมตรมา

วเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและคุณสมบัตทิางเคมใีนดนิตะกอน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์ 

ได้แก่ 1) ปริมาณน้ าในดิน: ใชว้ธีิการอบแห้งซึ่งเป็นการก าจัดน้ าออกจากดินเพื่อให้เหลือน้ าหนักแห้งของดินเพียงอย่าง

เดียว (Oven-dried technique)   2) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน: ใช้วิธีการเผาท่ีความร้อนสูงประมาณ 550-600 

องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เพื่อให้สารอนิทรีย์ถูกก าจัดออกไป (Ignition loss technique) ตามวิธีการของ Parsons et 

al. (1984) และ 3) ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน: ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปซัลไฟด์ในดินตะกอนจากรูปต่างๆ เช่น  HS-, S2-, 

FeS และ FeS2 ให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยใช้กรดซัลฟิวริก 18 N หลังจากนั้นท าการวัดปริมาณ

ไฮโดรเจนซัลไฟดท้ั์งหมดผ่าน AVS column (จารุมาศ, 2548) 

 การศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า  

 น าตัวอย่างน้ าท่ีเก็บไว้ในถุงเก็บตัวอย่างน้ าขนาด 5 ลิตร มากรองผ่านกระดาษกรอง GF/C ของ Whatman  

ท่ีทราบน้ าหนักแห้งแน่นอนแล้ว ก่อนน าไปท าให้แห้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และชั่งน้ าหนักเพื่อหาปริมาณอนุภาค

แขวนลอยในน้ าต่อไป 

 การวิเคราะห์ทางสถิติ  

 น าเสนอข้อมูลแบบสถิติพรรณนา การเปรียบเทียบกลุ่มความแตกต่างใช้วิธี  t-test และ One-way ANOVA 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้ ากับปัจจัยแวดล้อม ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

สเปียร์แมน (Spearman’s rank correlation coefficient) 

ผลการศึกษา 

 1. สัตว์พื้นท้องน้ า 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์พื้นท้องน้ าในพื้นท่ีศึกษา พบสัตว์พื้นท้องน้ าท้ังหมด  3 ไฟลัม 

(Phylum) 7 ชั้น (Class) 19 อันดับ (Order) 37 วงศ์ (Family) ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์พื้นท้องน้ าตามหลัก

อนุกรมวธิานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สัตว์พื้นท้องน้ าที่พบในพื้นที่ล าน้ าก่ า จังหวัดสกลนครและนครพนม 

Phylum Class Order Family ชื่อสามัญภาษาไทย 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Naididae ไส้เดอืนน้ าจดื  

  Lumbriculida Lumbriculidae ไส้เดอืนน้ าจดื  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Ephemeridae ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวขุดร ู

   Heptageniidae ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวตัวแบน 

   Potamanthidae ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเหงือกขนนก 

   Caenidae ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเหงือกกระโปรง 

   Baetidae ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเข็ม 

  Odonata Coenagrionidae ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม 

   Calopterygidae ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม 

   Libellulidae ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน 

   Gomphidae ตัวอ่อนแมลงปอเสือ 

  Hemiptera Belostomatidae แมลงดาสวน 

   Corixidae มวนกรรเชียง 

  Trichoptera Psychomyiidae หนอนปลอกน้ า 

   Ecnomidae หนอนปลอกน้ า 

   Hydroptilidae หนอนปลอกน้ า 

   Dipseudopsidae หนอนปลอกน้ า 

   Leptoceridae หนอนปลอกน้ า 

  Coleoptera Noteridae ด้วงน้ า 

   Gyrinidae ด้วงสี่ตา 

  Diptera Chironomidae ตัวอ่อนริน้น้ าจืด 

   Ceratopogonidae ตัวอ่อนริน้น้ าเค็ม 

   Culicidae ลูกน้ ายุง 

 Branchiopoda Conchostraca Cyclestheriidae ไรน้ ากาบหอย 

 Ostracoda Podocopa Cypridae ออสตราคอด ไรหิน 

 Malacostraca Isopoda Sphaeromatidae ไอโซพอด หมัดปลา 

  Decapoda Palaemonidae กุ้งฝอย 

   Parathelphusidae ปู 

Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Viviparidae หอยขม 

   Bithyniidae หอยขมจิว๋ หอยไซ 

   Thiaridae หอยเจดีย์ 

  Neogastropoda Buccinidae หอยนักล่า 

  Littorinimorpha Stenothyridae หอยปากกลม 

 Bivalvia Arcoida Arcidae หอยกะพงน้ าจดื 

  Mytiloida Mytilidae หอยแมลงภู่น้ าจืด 

  Unionoida Amblemidae หอยกาบ 

    หอยกาบแหลม  

    หอยกาบอ้วน 

    หอยกาบลาย 

  Veneroida Corbiculidae หอยทราย หอยขวาน 
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 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางชนิดของสัตว์พื้นท้องน้ า จะพบว่า สัตว์ในไฟลัม Arthropoda มีความ

หลากหลายทางชนิดมากท่ีสุด โดยประกอบด้วยสัตว์พื้นท้องน้ ามากถึง 10 อันดับ 26 วงศ์ กลุ่มท่ีมีความหลากหลาย

มากที่สุดคอื Class Insecta ได้แก่แมลงและตัวอ่อนของแมลงต่างๆ รองลงมาได้แก่สัตว์ในไฟลัม Mollusca คือกลุ่มของ

หอยฝาเดียว (Gastropoda) และหอยสองฝา (Bivalvia)  

 ในเดือนเมษายน 2560 พบสัตว์พื้นท้องน้ าท้ังหมด 33 วงศ์ อยู่ใน Phylum Annelida 2 วงศ์, Phylum 

Arthropoda 22 วงศ์ และ Phylum Mollusca 9 วงศ์ สัตว์พื้นท้องน้ าท่ีพบเป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ ตัวอ่อนร้ินใน Order 

Diptera (Phylum Arthropoda) ซึ่งเป็นตัวอ่อนของร้ินน้ าจืด และริน้น้ าเค็มหรือป่ึง นอกจากนั้นยังพบหอยสองฝาในวงศ ์

Corbiculidae ชื่อท้องถิ่นเรียกว่าหอยทราย หอยขวาน หอยเล็บมา้ ซึ่งเป็นหอยสองฝาที่พบบ่อยโดยอาศัยฝังตัวตามพื้น

ท้องน้ า และสามารถน ามาเป็นอาหารได้ (จุฑามาศและคณะ, 2550) 
 

 

 
ภาพที่ 2  ความหนาแนน่ (ก) และจ านวนวงศ์ (ข) ของสัตว์พืน้ท้องน้ าท่ีพบในล าน้ าก่ า  

จังหวัดสกลนครและนครพนม 

  

  

  

(ก) 

(ข) 
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 ในเดือนตุลาคม 2560 พบสัตว์พื้นท้องน้ าท้ังหมด 25 วงศ์ อยู่ใน Phylum Annelida 2 วงศ์, Phylum Arthropoda 

17 วงศ์ และ Phylum Mollusca 6 วงศ์ สัตว์พื้นท้องน้ าท่ีพบเป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนน้ าจืดหรือหนอนโอลิโกขีต (Class 

Oligochaeta) ซึ่งเป็นกลุ่มสัตวท่ี์สามารถทนตอ่ระดับมลพิษของน้ าได้ในชว่งกวา้ง (กรมควบคุมมลพษิ, 2548)  

 จากภาพท่ี 2 พบวา่ในเดอืนเมษายน 2560 มคีวามหนาแนน่ของสัตว์พืน้ท้องน้ าอยู่ในช่วง 194 – 2,414 ตัวต่อ

ตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 526 ตัวต่อตารางเมตร โดยสถานี KR5 มีจ านวนชนิดและปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้ าท่ีมาก

ท่ีสุด โดยพบสัตว์พืน้ท้องน้ ามากถึง 20 วงศ์ ความหนาแนน่ 2,414 ตัวต่อตารางเมตร โดยกลุ่มสัตว์ท่ีจ านวนมากได้แก่ 

หอยฝาเดียวสกุล Stenothyra และหอยสองฝาสกุล Corbicula  ส่วนเดือนตุลาคม 2560 มีความหนาแน่นของสัตว์พื้น

ท้องน้ าอยู่ในช่วง 6 – 466 ตัวต่อตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 75 ตัวต่อตารางเมตร โดยสถานี KR1 และสถานี KR7  

มีจ านวนชนิดและปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้ าท่ีมากท่ีสุด โดยพบสัตว์พื้นท้องน้ าเท่ากันท่ี 12 วงศ์ มีค่าความหนาแน่น 

466 และ 421 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ ในสถานี KR1 พบหนอนปลอกน้ าในวงศ์ Leptoceridae เป็นกลุ่ม 

ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ส่วนสถานี KR7 พบไส้เดือนน้ าจืดและหอยปากกลมสกุล Stenothyra มีจ านวนมากท่ีสุด  

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้ าในเดือนเมษายน 2560 และเดือนตุลาคม 2560 มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยสถานีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดหลังเกิดน้ าท่วมได้แก่สถานี KR5  

ช่วงก่อนน้ าท่วมมีความหลากหลายและจ านวนของสัตว์พื้นท้องมาก แต่หลังจากผ่านช่วงน้ าท่วมกลับพบสัตว์พื้น 

ท้องน้ าเพียงชนดิเดียวเท่านัน้  

 สัดส่วนเชิงปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้ าในแต่ละไฟลัม เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างฤดูกาล (ภาพท่ี 3) พบว่า 

ในเดือนเมษายน 2560 สัตว์พื้นท้องน้ ากลุ่มหลักได้แก่ Phylum Arthropoda โดยมีสัดส่วนร้อยละ 49.62 ซึ่งสัตว์ชนิด

หลักของไฟลัมได้แก่ตัวอ่อนร้ินน้ าจืดและตัวอ่อนร้ินน้ าเค็ม ขณะท่ี Phylum Mollusca มีหอยทรายและหอยปากกลม

เป็นสัตวท่ี์มีจ านวนมาก ในเดอืนตุลาคม 2560 สัตว์กลุม่หลักยังคงเป็น Phylum Arthropoda และพบไส้เดอืนน้ าจืดมาก

ขึ้นโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.61 ในขณะท่ีสัตว์กลุ่มหอยลดลงไปจากเดิมมากกว่าคร่ึงหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางน้ าอย่างฉับพลันในช่วงน้ าท่วมจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มสัตว์ท่ีปรับตัวต่อ

สิ่งแวดลอ้มได้ไม่ด ีขณะท่ีสัตวท่ี์มีความทนทานหรือสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมช่วงกว้าง อย่างเช่นไส้เดือนน้ าจืด 

ก็จะเป็นกลุ่มท่ีด ารงอยู่ในรูปแบบของแหล่งน้ าท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 
 

                    
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 3  สัดสว่นเชงิปริมาณของสัตวพ์ื้นท้องน้ าในล าน้ าก่ า เดอืนเมษายน 2560 (ก) และเดอืนตุลาคม 2560 (ข) 
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2. คุณภาพดินตะกอน 

 ผลการศึกษาคุณภาพดินตะกอนซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณน้ าในดินตะกอน (Sediment 

water content) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Sediment total organic matter content) และปริมาณซัลไฟด์

รวมในดนิตะกอน (Acid volatile sulfide content) รายละเอยีดดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  คุณภาพของดินตะกอนท่ีระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร พืน้ท่ีศึกษาล าน้ าก่ า เดอืนเมษายน 2560  

               และเดอืนตุลาคม 2560 

สถาน ี

พารามิเตอร์ 

ปริมาณน้ า 

ในดนิตะกอน (ร้อยละ) 

ปริมาณสารอินทรีย์รวม 

ในดนิตะกอน (ร้อยละ) 

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดนิตะกอน 

(มลิลกิรัมตอ่กรัมของน้ าหนักดินแห้ง) 

เม.ย. 60 ต.ค. 60 เม.ย. 60 ต.ค. 60 เม.ย. 60 ต.ค. 60 

KR1 32.42 18.86 4.50 0.26 nd nd 

KR2 22.39 25.01 0.42 0.88 nd nd 

KR3 59.96 35.80 4.08 1.71 nd nd 

KR4 37.69 29.58 4.58 2.26 nd 0.004 

KR5 24.00 28.18 0.65 1.81 nd 0.013 

KR6 50.87 23.89 4.93 1.00 0.075 nd 

KR7 32.63 22.06 3.56 0.55 0.009 nd 

KR8 45.12 41.62 6.73 5.19 0.014 0.114 

KR9 26.58 35.50 4.30 1.34 nd 0.007 

* nd คือมปีริมาณของสารในระดับท่ีไม่สามารถตรวจวัดได้ 
 

 2.1 ปริมาณน้ าในดินตะกอน 

 ปริมาณน้ าในดินตะกอนในพื้นท่ีศึกษาล าน้ าก่ า เดือนเมษายน 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 22.39 – 

59.96 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 32.63 และเดือนตุลาคม 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 18.86 – 41.62 ค่ามัธยฐาน

เท่ากับร้อยละ 28.18 แสดงให้เห็นว่าพื้นท้องน้ าของล าน้ าก่ าโดยส่วนมากแล้วมีลักษณะเป็นทรายละเอียด มีช่องว่าง

ระหว่างเม็ดดนิมากและจับตัวกันอยา่งหลวมๆ หรอืไม่จับตัวกันเป็นก้อน จึงท าให้น้ าคงอยู่ภายในมวลดินไม่ได้และไหล

ลงสูพ่ื้นล่างท่ีต่ ากว่า อย่างไรก็ตามพบวา่ในบางพื้นท่ีท่ีมีน้ านิ่งจะพบตะกอนท่ีเป็นดินเหนียวผสมและจับตัวกันได้ดีมาก

ขึน้ รวมท้ังมีซากของพืชท่ีสะสมอยูบ่นผิวของพื้นท้องน้ า เช่น สถานี KR3 ซึ่งอยู่บริเวณประตูระบายน้ าท่ีมีน้ าน้อยมาก

ในฤดูแล้ง หรือบริเวณท่ีเป็นป่าบุ่งป่าทามหรือพื้นท่ีน้ าท่วมขังขนาดใหญ่ ได้แก่ สถานี KR6 และ KR8 เป็นต้น  

ซึ่งลักษณะของพื้นท้องน้ าท่ีมีดินเหนียวหรือดินเลนอยู่นั้นเหมาะส าหรับสัตว์หลายกลุ่มท่ีมีการฝังตัวอาศัยและหากิน

ซากสารอินทรีย์ตามพื้น เช่น หอยหลายชนดิหรือไส้เดอืนน้ าจืด เป็นต้น 

 2.2 ปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดินตะกอน 

 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนในพื้นท่ีศึกษาล าน้ าก่ า เดือนเมษายน 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง 

ร้อยละ 0.42 – 6.73 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 4.30 และในเดือนตุลาคม 2560 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.26 – 5.19 

ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 1.34  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วถือว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ท่ีต่ ามาก สอดคล้องกับลักษณะของ
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พื้นท้องน้ าที่เป็นทรายและปริมาณน้ าในดนิท่ีมีคา่ต่ าเช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณสารอินทรีย์

รวมในดนิตะกอนในเดอืนเมษายน 2560 และเดอืนตุลาคม 2560 มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 2.3 ปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอน 

 สารประกอบซัลไฟด์มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าอย่างมากโดยเฉพาะสัตว์พื้นท้องน้ าท่ีอยู่

อาศัยในดินตะกอนโดยตรง ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของซัลไฟด์สูงกว่าในมวลน้ า ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนของล าน้ าก่ า เดือนเมษายน 2560  มีค่าในช่วง ไม่สามารถตรวจวัดได้ (nd) - 0.075 มิลลิกรัมต่อกรัมของ

น้ าหนักดินแห้ง ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ ามากถึงต่ า (จารุมาศและเชษฐพงษ์, 2552) ส าหรับในเดือนตุลาคม 2560  

มีค่าในช่วง ไม่สามารถตรวจวัดได้ (nd) - 0.114 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง ซึ่งถือว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน

ระดับต่ ามากถึงต่ าและปลอดภัยต่อสัตว์พื้นท้องน้ า ยกเว้นบริเวณท่ีมีค่าซัลไฟด์มากท่ีสุดในสถานี KR8 ซึ่งมีลักษณะ

เป็นแหล่งน้ าท่วมขัง โดยปกติแล้วจะไมพ่บซัลไฟดใ์นพืน้ท่ีท่ีมีออกซิเจนเพยีงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และมีพื้น

ท้องน้ าค่อนข้างสะอาด เชน่พืน้ทรายหรือกรวด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นท้องน้ าของล าน้ าก่ าในส่วนท่ีเป็นเส้นทาง

น้ าไหลตลอดสาย  

 3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า 

 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า ในพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด อยู่ในช่วง 0.96 - 57.04 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่ามัธยฐาน 5.11 มิลลิกรัมต่อลิตรในเดือนเมษายน 2560 และอยู่ในช่วง 5.47 - 17.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 

14.43 มลิลกิรัมตอ่ลติรในเดอืนตุลาคม 2560  ตามล าดับ สะทอ้นให้เห็นวา่ล าน้ าก่ าในเดือนเมษายน 2560 มีความใส

ของน้ ามาก ส าหรับสถานีท่ีพบว่ามีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ ามากกว่าสถานีอื่นอย่างชัดเจน ได้แก่ สถาน ี

KR2 และสถานี KR3 ซึ่งในบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากการขุดลอกล าน้ า ท าให้มีน้ าท่ีขุ่นและตะกอนมาก ของแข็ง

แขวนลอยเหลา่นีห้ากเป็นอินทรียวัตถุท่ีต้องมกีารย่อยสลายเกิดขึ้น สามารถเป็นสาเหตุท่ีท าให้ออกซิเจนลดลง จากผล

การศึกษาสัตวพ์ื้นท้องน้ าแล้วพบวา่ สถานี KR2 นี้จะพบความหลากหลายของสัตวพ์ื้นท้องน้ าน้อยกว่าพื้นท่ีอื่นท้ังหมด 

ขณะท่ีเดือนตุลาคม 2560 พบว่าโดยภาพรวมแล้วมีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าสูงกว่าในเดือนเมษายน 

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนรวมท้ังการเกิดน้ าไหลหลากท่ีมีการกัดเซาะของชายฝั่งและการฟุ้งกระจายของดินตะกอนจาก

ฝนหรือการไหลของน้ ามากกว่าในช่วงฤดูแล้งท่ีมวลน้ าค่อนข้างนิ่ง  

 ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยท่ีอยู่ในน้ ามีอิทธิพลต่อสัตว์พื้นท้องน้ าดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็

ตามผลการศกึษาพบวา่ไมม่คีวามสัมพันธ์ทางสถิตริะหว่างจ านวนของสัตว์พืน้ท้องน้ า คุณภาพดนิตะกอน และปริมาณ

ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ าอย่างมนีัยส าคัญ เนื่องจากการด ารงอยู่ของประชากรสัตว์พื้นท้องน้ านั้นได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยดา้นตา่ง ๆ อกีหลายด้านซึ่งไม่ได้น ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการศึกษาคร้ังนี้ ท้ังนี้ปัจจัยแวดล้อมภายใน

แหลง่น้ าทั้งหมดล้วนได้รับอิทธิพลจากการไหลท่วมของน้ า ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดังผลการวิเคราะห์ทางสถิตขิองคา่เฉลี่ยของจ านวนสัตวพ์ื้นท้องน้ า คุณภาพดนิตะกอนและปริมาณของแข็งแขวนลอย

รวมเปรียบเทียบระหว่างก่อนน้ าท่วมและหลังน้ าท่วม ซึ่งมีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ 
 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมของสัตว์พื้นท้องน้ า รวมท้ังปัจจัย

แวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องกับสัตวพ์ื้นท้องน้ าซึ่งได้แก่ ดินตะกอนและของแข็งแขวนลอยในน้ า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีลักษณะทาง

คุณภาพและปริมาณท่ีแตกต่างกันตามฤดูกาล ซึ่งโดยภาพรวมของล าน้ าแล้วถือว่าดินตะกอนพื้นท้องน้ ามีปริมาณ

สารอินทรีย์ท่ีต่ ามาก สอดคล้องกับลักษณะของพื้นท้องน้ าท่ีเป็นทรายและปริมาณน้ าในดินท่ีมีค่าต่ าเช่นเดียวกัน 
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เนื่องจากสภาพดินทรายนั้นไม่เหมาะส าหรับการด ารงอยู่ของพืชน้ าส่วนใหญ่ ท าให้แหล่งของสารอินทรีย์หลักคือ  

ซากพชืต่าง ๆ จะไมค่่อยพบในพืน้ท้องน้ าที่เป็นทราย ซึ่งการมสีารอินทรีย์ต่ าจะส่งผลกระทบตอ่สัตวพ์ื้นท้องน้ าท่ีอาศัย

การกรองกนิสารอนิทรีย์เหนอืพืน้ดนิใต้น้ า หรือพวกท่ีกินซากพืชซากสัตว์ในน้ าด้วย ในอีกแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นมวล

น้ าท่ีไหลและพัดพาเอาตะกอนขนาดเล็กออกไปจากพื้นท่ีเหลือเพียงตะกอนขนาดใหญ่คือกรวดทราย ท่ีไม่ได้ 

ถูกเคลื่อนยา้ยออกไป โดยเฉพาะเดอืนตุลาคม 2560 หลังจากเหตุการณ์น้ าท่วมได้พัดพาเอาตะกอนท้ังขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ออกจากล าน้ าก่ าสู่แมน่้ าโขง สภาพของพืน้ท้องน้ าจึงเป็นทรายท่ีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 อิทธิพลของมวลน้ าและการไหลหลากของน้ าจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลากท าให้ประชากรสัตว์ 

พื้นท้องน้ าลดลง โดยสถานีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดหลังเกิดน้ าท่วมได้แก่สถานี KR5 ช่วงก่อนน้ าท่วมมีความ

หลากหลายและจ านวนของสัตวพ์ื้นท้องมาก แตห่ลังจากผ่านช่วงน้ าทว่มกลับพบสัตว์พื้นท้องน้ าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น 

เนื่องจากจุดส ารวจในสถานีอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ ามากท่ีสุด มวลน้ าในช่วงน้ าไหลหลากจะมีความแรงมากกว่า  

จุดอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Scrimgeour and Winterbourn (1989) และ Lytle (2000) รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง

ของดนิตะกอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่าสภาพปกติ และมีความขุ่นของตะกอนแขวนลอยในมวลน้ ามากขึ้น (Ching 

et al., 2015) แมก้ารวเิคราะห์จะไมพ่บความสัมพันธ์ทางสถิตอิย่างมนีัยส าคัญระหวา่งปัจจัยดังกลา่ว แต่ผลการศึกษา

ในภาพรวมยังสามารถพบอทิธิพลจากอุทกภัยตอ่ทรัพยากรท่ีค่อนข้างเด่นชัด การเพิ่มและลดลงของระดับน้ าในล าน้ า

ตามช่วงฤดูกาลเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกปี แต่หากสถานการณ์การเพิ่มของระดับน้ าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการไหล

หลากมากเกินระดับปกติจะส่งผลต่อแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอาจปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสร้างประชาคมได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Tornes et al. (2015) ซึ่งพบว่าโครงสร้างประชาคมไดอะตอม 

พื้นท้องน้ าในแม่น้ าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดน้ าท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของล าน้ าในแต่ละพื้นท่ี 

ซึ่งมีความแตกตา่งกันออกไปยอ่มส่งผลตอ่ชนดิและปริมาณของสัตวพ์ื้นท้องน้ าที่พบ เชน่ สถานี KR7 พบไส้เดอืนน้ าจืด

และหอยปากกลมสกุล Stenothyra มีจ านวนมากท่ีสุด โดยลักษณะพื้นท่ีของสถานี KR7 แตกต่างจากพื้นท่ีอื่น ๆ 

เนื่องจากเป็นจุดท่ีมีล าน้ าบังมาบรรจบ ท าให้มีความกว้างของล าน้ ามากและมีการสะสมของตะกอนละเอียดพวก  

โคลนเลนในบริเวณขอบฝั่ง จึงค่อนข้างมคีวามอุดมสมบูรณ์สูง  

 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์พื้นท้องน้ าชนิดเด่นในล าน้ าก่ าซึ่งได้แก่ตัวอ่อนร้ินน้ าจืดและไส้เดือน 

น้ าจืด เป็นกลุ่มสัตว์ท่ีมีความทนทานตอ่การเปลี่ยนแปลงของแหลง่น้ า สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่

แหล่งน้ าท่ัวไปจนถึงแหล่งน้ าเน่าเสียมาก สามารถฟื้นตัวและแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว  แต่ส าหรับสัตว์กลุ่มอื่นท่ีมี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของแหล่งน้ าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นคืนของประชากร  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ท้ังน้ีสัตว์หลายชนดิท่ีพบสามารถบ่งช้ีถึงสภาพของแหล่งอาศัยได้ เช่น หนอนปลอกน้ าเข็ม

หรือหนอนปลอกน้ าปากแตร มักสร้างปลอกจากเม็ดกรวดทรายและอาศัยอยู่ในบริเวณน้ าไหล ซึ่งสอดคล้องกับ

ลักษณะทางกายภาพของสถานี KR1 ท้ายประตูระบายน้ าสุรัสวดี ท่ีมีน้ าไหลแรง พื้นท้องน้ าเป็นหินและกรวดทราย  

ผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นว่าการจัดการด้านอุทกวิทยาของแหลง่น้ ามีความส าคัญอย่างย่ิงไม่เพยีงต่อการชลประทาน

หรือโครงสร้างทางกายภาพของแหล่งน้ าเท่านั้น หากเกิดแนวทางการจัดการแหล่งน้ าท่ีค านึงถึงทรัพยากรสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งน้ าดว้ยแลว้ ยอ่มเกิดประโยชนใ์นดา้นการรักษาระบบนเิวศทางน้ าอีกประการหนึ่ง  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรสัตว์พื้นท้องน้ าในล าน้ าก่ ายังคงมีอยู่ในแต่ละพื้นท่ีแม้จะผ่าน  

ช่วงน้ าท่วมหลากมาเป็นระยะเวลาไม่นาน และเป็นทรัพยากรทางน้ าท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ซึ่งสัตว์น้ าหลายชนิดสามารถน ามาบริโภคและสร้างรายได้ เช่น ตัวอ่อนแมลง กุ้งฝอย หอยสองฝา เป็นต้น 

นอกจากการใช้ประโยชน์จากสัตว์พื้นท้องน้ าในด้านการด ารงชีวิตแล้ว สัตว์พื้นท้องน้ าเหล่านี้ยังสามารถบ่งบอกถึง

คุณภาพของแหล่งน้ าในฐานะตัวชี้วัดทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการตรวจวัดได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก จึงถือเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมประการหนึ่งในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ทางน้ า อนึ่ง จากการศึกษาคร้ังนี้แม้ว่าจะไม่พบปัญหาด้านปริมาณซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารมลพิษของพื้นท้องน้ า แต่ก็ไม่

สามารถยืนยันได้ว่าสารมลพิษจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในล าน้ าก่ า 

อย่างต่อเนื่องตามแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่สามารถน ามาใช้ประโยชน์หล่อเลี้ ยง

ประชาชนในพื้นท่ีตลอดล าน้ าได้ตอ่ไป 
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คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

Transformational Leadership Characteristics of Pilot Teachers for Professional 

Learning Community 

ทนงศักดิ์ จันทบุรี1 เกตมณ ีมากมี1  สุเทพ พงศศ์รวีัฒน์1  และณัฐิยา ตันตรานนท์1* 

Thanongsak Chanthaburi1, Ketmanee Markmee1, Suthep Pongsriwat1 and Nuttiya Tantranont1* 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูแกนน าของ

โรงเรียนเอกชนจ านวนท้ังหมด 17 คนท่ีเป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพม ี

5 มติ ิดังนี ้1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การบ่งชี้และ

ให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์และ 5) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งจากการเปรียบเทียบการศึกษาเชิงลึกจาก

ปรากฏจริงในภาคสนามกับการสังเคราะห์งานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงมคีวามสอดคล้องกันโดยในแต่ละมติผิู้น าจะต้องมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีแนวทางในการน าไปสู่

การปฏบัิตเิพื่อน าองค์กรไปสู่การเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพี  

ค าส าคัญ:  คณุลักษณะภาวะผูน้ า  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี  ครูแกนน า 

Abstract 

 This research is an in-depth field study of the real phenomena. The purpose of this research is to 

examine the transformational leadership characteristics of pilot teachers for professional learning community 

(PLC). In doing so, 17 pilot teachers from a private high school, who were honoured with an award and had 

more than 10 years of teaching experiences, were selected to participate in this research. The results showed 

that there were 5 aspects of the transformational leadership characteristics of pilot teachers for professional 

learning community, including 1) idealized influence 2) inspiration motivation 3) intellectual stimulation  

4) individualized consideration 5) identifying and articulating a vision. Moreover, results of a comparison between 

in-depth study and literature reviews revealed the consistency of 5 aspects of transformational leadership 

characteristics. Accordingly, each aspect requires desirable leadership traits and guidelines for implementation in 

order to lead the organization into a professional learning community. 

Keywords:  Leadership characteristics, Transformational leader, Professional learning community, Pilot teacher 
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บทน า 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกส่งผลมาถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย จึงจ าเป็นท่ี

จะต้องมีการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนซึ่งสิ่งส าคัญท่ีจะต้องให้ความส าคัญ คือการจัดการศึกษาของ

รัฐบาลท่ีมีความมุง่มั่นในการน า“โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจาก

ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้นั้น การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนั้นครูต้องมีความรู้

ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

โดยครูจะต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศกึษา, 2560) 

อย่างไรก็ตามส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ให้ความคิดเห็นต่อปัญหาในด้านการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในด้านบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับ  

การพัฒนาอย่างท่ัวถึง และในขณะเดียวกันภาครัฐมีการสอบและเรียกบรรจุครูระหว่างภาคการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบ

ตอ่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนไม่สามารถหาครูใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตาม

ความตอ้งการมาทดแทนได้ทันเวลาท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ตะวัน สื่อกระแสร์ 

(2556) การขาดแคลนครูท่ีมีคุณภาพสูง ครูสาขาวิชาหลักหรอืครูวชิาเฉพาะและการพัฒนาครูในสถานศึกษาก็ยังขาด

การดูแลเอาใจใส่อยา่งจริงจังและตอ่เนื่อง จึงสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน 

 ดังนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาครูให้เป็นผู้น าทางการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ังทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด

การศกึษา ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีทันสมัย ทันโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ี

จะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฐิติพงษ์  คล้ายใยทอง (2557) ได้ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์

ขององค์การและคุณลักษณะท่ีเป็นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ครูให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครูใน 

ด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนเรียนรู้ร่วมมอืร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์ 

การปฏบัิตงิานในพื้นท่ี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  

 ด้วยเหตุปัจจัยดังท่ีกล่าวมาท าให้ผู้วิจัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงคุณลักษณะภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูแกนน าให้เป็นตัวแบบท่ีจะพัฒนาครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนโดยให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีเป็นอยูแ่ละทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

การศึกษาให้สามารถด าเนนิไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน าโรงเรียนเอกชน สู่ชุมชนการเรียนรู้  

ทางวิชาชพี 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า      

สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยผู้วิจัยน าแนวคิด

ทฤษฎีและงานวจิัยของ (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990; Leithwood and Janzi, 2000 ; Ward, 2002 

; Ward, 2002;  Sashkin and Sashkin, 2003 ; Yulk , 2013 ; สุพาน ีสฤษฎว์านชิ,2552 ; รัตติกรณ์  จงวศิาล, 2556 ;  

วรรณปกรณ ์สุดตะนา , 2556 ; พิทูล อภัยโส, 2557 ; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; 

พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558) ท่ีอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ครอบคลุม 5 มิติท่ีส าคัญ ดังนี้   

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การบ่งชี้และให้ความ

ชัดเจนทางวิสัยทัศน์และ 5) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิัยในครัง้นี้ 
 

วิธีด าเนินการวจิัย          

 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ 

ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 ราย โดยเลอืกแบบเจาะจง จากครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนเชียงใหม่

เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวเิคราะห์เชงิเนื้อหาและเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณก์ับทฤษฏีและงานวจิัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการสัมภาษณ์ครูแกนน าโรงเรียนเอกชน

และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้กับทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะภาวะผู้น า  

การเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การ

กระตุน้ทางใชปั้ญญา 4) การบ่งชี้และให้ความชัดเจนด้านวสิัยทัศน์ และ 5) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนี้  

 1. การมอีทิธิพลอยา่งมอีุดมการณ์ หมายถึง ผู้น าท่ีประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มีศีลธรรมและ

จรรยาบรรณ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้มองการณ์ไกล สามารถพัฒนาความคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได ้ทุ่มเทและลงมอืปฏบัิตกิิจกรรมตา่ง ๆ ความมุง่มั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้น าจะต้องแสดงพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ตามมองเห็น เพื่อให้ผู้ตาม

พยายามประพฤตปิฏบัิตเิหมอืนกับผู้น าโดยอาศัยวสิัยทัศนแ์ละจุดประสงค์ร่วมกัน 

 2. การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้น าท่ีจูงใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เป็น

แบบอย่างในการอุทิศตนและตั้งใจในการท างาน มีความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าใน 

การท างาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวชิาชพีโอกาสให้ผู้ตามได้ท างานอย่างมี

คุณค่าและมีความหมายท้ังต่อส่วนรวมและส่วนตนเมื่องานมีความก้าวหน้า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานอย่างเป็น

เหตุเป็นผลมคีวามยุติธรรม 

 3. การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผู้น าที่เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ ากัดขอบเขต

ความคิด ส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค์ มคีวามคิดท่ีเป็นระบบ มีตรรกะและเหตุผล สามารถช้ีแนะ

แนวทางในการแก้ปัญหาให้ผู้ตามใช้ความคิดพิจารณาวิธีการท างานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง มีหลักการในการแก้ปัญหา 

สร้างองค์ความรู้ใหม ่พร้อมท้ังกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาท้ังทางปัญญาและอารมณ์  
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 4. การบ่งชี้และให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์  

มองเป้าหมายโดยมีการวางแผนทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่เดิมปรับให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทาง

ความส าเร็จท่ีต้องการ สามารถถ่ายทอดแสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผู้ตาม ท าให้ผู้ตามเชื่อมั่นใน  

การปฏบัิตงิาน สามารถวางแผนการท างานท่ีปฏิบัตไิด้จริง ชักจูงและสนับสนุนให้ผู้ตามลงมอืปฏบัิตติามวสิัยทัศนท่ี์วางไว้  

 5. การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าท่ีมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียนรู้และเข้าใจในความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล ท้ังด้านความรู้ การเรียนรู้ การรับรู้ ความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่าง

เหมาะสม พัฒนาศักยภาพผู้ตามแต่ละบุคคลอย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงานให้ผู้ตามได้ตรงตามความรู้ความสามารถ

ของแตล่ะคน มปีฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่ผู้อ่ืนและเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เคารพการตัดสินใจและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ตาม ใช้ค าพูดวาจาแสดงความออ่นนอ้มถ่อมตนไมถ่ือตัวและให้เกียรตผิู้อ่ืน 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์  
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มลีักษณะเป็นท่ียกย่องเคารพนับถอื ศรัทธาไวว้างใจ   

2.มีลักษณะเป็นท่ีดึงดูดใจผู้ตามให้เข้ามาร่วมกลุ่มในการ

ท างาน 

3.มคีวามคดิและทิศทางที่ชัดเจน  

4.มีความสามารถในการสร้างความเข้าใจในนโยบายและ

เป้าหมายขององค์กร 

5.มีความสามารถในการสื่อสารโดยการใช้ค าพูดชักจูงและ

ท าให้คนคลอ้ยตามได้ 

6.มจีติส านกึในสว่นรวม  

7.มคีวามสามารถในการสง่เสริมการท างานเป็นทีมและการ

ตัดสินใจรว่มกันเป็นทีม    

8.มคีวามสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กร 

9.มกีารสร้างเครอืข่ายในการช่วยเหลอืสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มคีวามรู้ความสามารถไดร้ับการยอมรับและยกย่อง 

2.มีการปฏิบัติอย่างจริงใจและเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอย่าง

คงเสน้คงวา  

3.มคีวามยึดม่ันในอุดมการณ์บนหลักความเป็นจรงิ 

4.มกีารสง่เสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ

ในการปฏิบัติงานยึดวิสัยทัศน์รว่มกัน 

5.มีความสามารถชักจูงผู้ตามให้เต็มใจท างานอย่างทุ่มเท 

เสยีสละ และมคีวามสุขในงาน 

6.มคีวามทุ่มเทและลงมือปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ ก่อนแนะน า

ผู้ตาม 

7.มกีารกระตุน้ผู้ตามใหร้ว่มกันพัฒนาตนและทีมให้มีความรู้

ทักษะและเจตคตท่ีิดีในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

8.มคีวามสามารถในการมองการณ์ไกลและพัฒนาความคิด

วิ เคราะห์จนมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายต่อการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 

9.มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี 

10.มคีวามมุ่งม่ันปฏบัิติงานหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่

ย่อท้อจนส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยด ี  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์  (ตอ่) 
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 

1.เป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับผู้ตามดา้นคุณธรรมจริยธรรม   

2.เป็นแบบอย่างให้ผู้ตามชื่นชม เคารพนับถือ ไว้วางใจ และ

เชื่อมั่นอย่างแรงกลา้ 

3.เป็นแบบอย่างท่ีเข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น 

4.เป็นแบบอย่างท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงาน

กัน  

5.เ ป็นแบบอย่างในการแสดงความมั่น ใจ ช่วยสร้าง

ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ี

ต้องการ   

การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 

1.เป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านศีลธรรม  

มจีรรยาบรรณ   

2.เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ผู้ตามเชื่อถือและ

ยอมรับไวใ้จ  

3.เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการสอนและการพัฒนาตนเอง

ส าเร็จตามเป้าหมายสูค่วามเป็นเลศิ    

4.เป็นแบบอย่างด้านการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ประโยชนส์ว่นรวม  

5.เป็นแบบอย่างการมวีินัยและสง่เสริมพัฒนาความมีวินัยให้

ผู้ตาม  

ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ  พงศ์ศรวีัฒน์, 2550 ; Yulk , 2013 ; Ward, 2002 อ้างใน 

วาทิต มีสนุ่น, 2556 ; สุพานี สฤษฎว์านิช,2552 ; รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2556 ;  วรรณปกรณ์ สุดตะนา , 2556 ; อัมพร 

อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558) 
 

 จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

พบว่า ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนาม     

มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ และ 2) การเป็น

แบบอย่างท่ีดใีนการท างาน ซึ่งครูแกนน าในสถานศึกษาจะแสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในมิติการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ เพื่อให้ผู้ตามมแีบบอย่างท่ีดแีละมีเป้าหมายในการปฏบัิตงิานและมลีักษณะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ สามารถชักจูง

ผู้ตามและสร้างความสัมพันธ์โดยใชว้สิัยทัศน์ร่วมกันโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสียสละและมีความมุ่งมั่น

ปฏิบัติงานด้านการสอนให้ผู้ตามเชื่อถือยอมรับและครูแกนน าจะลงมือปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ตา ม 

โดยสามารถจูงใจผู้ตามให้ปฏบัิตงิานตามวชิาชีพอย่างตอ่เนื่องท าให้เป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารสร้างแรงบันดาลใจ 

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มคีวามกระตอืรอืรน้ และมคีวามคดิเชิงบวก มองโลกในแง่ดี 

2.มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจของ

องค์การ   

3.แสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความต้ังใจอย่างแน่วแน่

ว่าจะสามารถบรรลุเปา้หมายได้ 

4.อุทิศตนและแสดงความผูกพันต่อองคก์ร 

5.มีความสามารถในการน าองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง มอง

การณ์ไกลและรับรูก้ารเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มีความขยัน กระตือรือร้นในการท างานท่ีท้าทายและ

พัฒนางานอยู่เสมอ 

2.ซื่อสัตย์ สุจรติ และตรงไปตรงมา 

3.มเีหตุผลและความยุตธิรรม 

4.อุทิศตนเพื่อสว่นรวม   
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารสร้างแรงบันดาลใจ (ตอ่) 

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม 

1.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมองเห็นวิสัยทัศน์และผูกพันต่อ

องค์กร 

2.ใช้สัญลักษณ์และปลุกเร้าให้ผู้ตามสามารถท างานร่วมกัน

เพื่อเป้าหมายขององค์กรแทนการท าเพื่อประโยชนเ์ฉพาะตน 

3.สื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังของผู้น าท่ีมีต่อผู้

ตามในการปฏิบัติงาน  

4.จูงใจผู้ตามใหท้ างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

5.จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามให้เห็นคุณค่าและ

ความท้าทายของงาน 

6.สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม 

1.เสริมแรงทางบวกแก่ผู้ตามด้วยค าพูด วาจาท่ีชื่นชม ยกย่อง 

ให้ก าลังใจอย่างจริงใจ 

2.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานท่ียุ่งยากและซับซ้อน

ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

3.สื่อสารความคิดและวิสัยทัศน์ของโรงเรยีนให้ผู้ตามได้รับรู้ 

4.ชีแ้นะและจูงใจผู้ตามด้วยวิสัยทัศน์ท่ีน่าประทับใจ และมีพลัง

โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสิ่งท่ีก าลังท า  

5.กระตุน้ให้ผู้ตามเกิดความกระตอืรอืร้นในการท างาน 

6.ชี้ให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในการท างานและผลส าเร็จ

จากงานท่ีไดท้ า 

7.ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะใหม่ ๆ ต่อผู้ตามเพื่อพัฒนา

วิธีการท างานรว่มกันอย่างต่อเนื่อง 

8.ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในวิชาชีพ   

9. สร้างโอกาสให้ผู้ตามได้ท างานอย่างมีคุณค่าและมี

ความหมายท้ังต่อสว่นรวมและส่วนตนเมื่องานม่ความก้าวหน้า

หรอืมคีวามส าเร็จเกิดขึน้จากการทุ่มเทของผู้ตาม 

10. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกล้าพูดกล้าคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รว่มกัน 

ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2550; Ward, 2002 อ้างใน วาทิต   

มสีนุ่น, 2556 ; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2556; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 2556; พิทูล อภัยโส, 2557 ; 

อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ์, 2558; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)  
 

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า 

ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนามมีองค์ประกอบ 

ท่ีสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ และ 2) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แก่ผู้ตาม ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้มีความมุ่งหมายท่ีจะสื่อสารให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหรือการใช้ภาวะผู้น าในทางปฏิบัติ 

ในภาพรวม อย่างไรก็ตามบุคลากรครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายของการวิจัยได้แสดงทรรศนะตามบริบทสถานศึกษา ได้แก่ 

แนวคิดแรงบันดาลใจน าไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียน การสอนและการปฏิบัติตามกระบวนการส่งเสริม

ทัศนคตมิุง่มั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งครูแกนน าในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าในมิติการสร้าง

แรงบันดาลใจเพื่อจะจูงใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยครูแกนน าจะมีลักษณะขยัน ซื่อสัตย์  

มเีหตุผล มคีวามยุติธรรมและพัฒนางานอยูเ่สมอซึ่งจะปฏบัิตตินเป็นผู้สื่อสารความคิด วสิัยทัศนใ์ห้ผู้ตามได้รับรู้และโนม้นา้ว

จิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอ่สิ่งท่ีก าลังท า ครูแกนน าจะแสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวัง

ท่ีครูแกนน ามตีอ่ผู้ตามด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมน้ าใจแห่งการท างานเป็นทีมและให้ยึดมั่นร่วมสานฝันตอ่วสิัยทัศน์

ขององค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารกระตุ้นทางปัญญา  

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ 

1.มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานขององค์กร   

2. สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   

 

 

 

 

การสง่เสริมและพัฒนาผู้ตามทางปัญญาและอารมณ์ 

1.กระตุน้ให้ผู้ตามแสดงความคดิและเหตุผล   

2.กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทางปัญญา

ในความเชื่อและค่านยิมตลอดจนความสามารถของผู้ตาม 

3.กระตุน้ผู้ตามให้เกิดการตระหนักและรับรู้ในปัญหา 

4.กระตุน้ให้ผู้ตามเกิดความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์โดยใชว้ิธีการ

ฝึกคิดทวนกระแสความเชื่อและค่านยิมเดิมของตน 

5.สร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม และใหก้าร

สนับสนุนหากผู้ตามต้องการทดลองวิธีการใหม ่ๆ ของตน  

6.ให้โอกาสแต่ละบุคคลแสดงความคดิ และเป็นพี่เลี้ยงให้ใน

โอกาสท่ีเหมาะสม 

7.ให้ก าลังใจผู้ตามในการพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี

ใหม ่ๆ   

8.สนับสนุนความคดิริเริ่มใหม ่ๆ และมุมมองใหม ่ๆ ในการ

พิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา 

9.สง่เสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่าง 

ๆ ดว้ยตนเอง 

10.สง่เสริมให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีท้าทาย

และเป็นโอกาสที่ดท่ีีจะแก้ปัญหาร่วมกัน  

มคีุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ 

1. มวีิจารณญาณและความคดิสร้างสรรค์  

2. กลา้คิดกลา้ตัดสินใจในการรเิริ่มและการแก้ปัญหา โดยยึด

ประโยชนข์องนักเรยีนและสว่นรวมเป็นส าคัญ 

3.มคีวามคดิและหลักการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

4. ใฝห่าความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างาน

อย่างต่อเนื่อง 

การสง่เสริมและพัฒนาผู้ตามทางปัญญาและอารมณ์ 

1.ให้โอกาสแต่ละคนในการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ 

2.สร้างความเชื่อมั่นและสง่เสรมิให้มีความคิดรเิริ่มพัฒนางาน

สอนและสิ่งใหม ่ๆ   

3.สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆรว่มกัน   

4.กระตุน้ให้ผู้ตามมกีารแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

5.กระตุน้ผู้ตามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

6.สนับสนุนให้ผู้ตามใชค้วามคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ดว้ยวิธีการแบบใหม่ 

7.รับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธกีาร

ใหม ่ๆ หลากหลายวิธี 

8.เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ ากัดขอบเขต

ความคิด ส่งเสรมิให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

9.ให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 

10.ชื่นชมและยอมรับการปฏบัิติงานแบบ “คิดใหม ่ท าใหม่” เพื่อ

เอาชนะการปฏบัิติแบบเดิมท่ีเคยชิน   

11.กระตุ้น ใหค้ าปรกึษา และค าแนะน าแก่ผู้ตามอย่างสม่ าเสมอ            

12.สร้างความม่ันใจ เจตคติท่ีดี และความคดิทางบวกในการ

ปฏบัิติงาน    

ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 ; Leithwood and Janzi, 2000 อ้าง

ใน ภัทรนิษฐ ์ วงศ์บุญญฤทธิ์, 2557 ; สุพานี สฤษฎว์านิช, 2552 ; รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2556 ; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 2556 

; พิทูล   อภัยโส, 2557 ; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558 ; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558) 
 

 จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า  

ผลการวเิคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงในภาคสนาม มีองค์ประกอบ

ท่ีสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ และ 2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามทาง

ปัญญาและอารมณ ์ซึ่งมคีุณลักษณะท่ีสอดคล้องกันคือ การมคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในการพัฒนางานของ

องค์กรอย่างเป็นระบบ ขณะท่ีทรรศนะเพิ่มเติมของบุคลากรครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายของการวิจัย คือ การกล้าคิดกล้า



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1461 

ตัดสินใจในการริเร่ิมและการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานโดยยึดประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งครูแกนน าในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าในมิติการกระตุ้นทางปัญญาเนื่องจากครูแกนน าจะเปิด

โอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และสามารถชี้แนะแนวทางในการ

แก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วยตนเองโดยลักษณะครูแกนน าจะมีความคิดริเร่ิมใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับปรุงการ

ท างานอยา่งตอ่เนื่องและจะแสดงตนเป็นผู้น าท่ีรับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางให้ผู้ตามใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าง

ตอ่เนื่องด้วยวธีิการแบบใหมแ่ละส่งเสริมสนับสนุนกระตุน้ผู้ตามให้เห็นวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

จะพสิูจนใ์ห้เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได้จากความร่วมมอืร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารบ่งช้ีและให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ 

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มวีิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลและสรา้งสรรค์ 

2.มองเห็นความคาดหวังในอนาคตท่ีสามารถเป็นไปได้จริง

ได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง   

3.มทัีกษะในการสื่อสารวิสัยทัศน์ของตนให้ผู้ตามยอมรับ 

4.มพีฤตกิรรมและแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ท่ีเห็นถึงความ

ผูกพันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม 

1.สร้างความชัดเจนของวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามเข้าใจและเกิด

ความผูกพันต่อองค์กร 

2.สนับสนุนให้ผู้ตามยึดมั่นในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ

องค์กร 

3.สง่เสริมการน าวิสัยทัศน์ไปสูก่ารปฏบัิติอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล และมองเห็นความคาดหวังใน

อนาคตอย่างสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได้ 

2. มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์และ

การปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.เข้าใจสถานการณ์และมีทิศทางในการท างานอย่างชัดเจน 

4.มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อน ามาช่วยในการปรับปรุงด้านการ

ท างานให้ดีขึ้น 

5.มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและสามารถท าได้จริงบนพื้นฐานของ

ความเป็นจริง 

6.มีความมั่นใจและเป็นผู้น า ในการลงมือปฏิ บั ติตาม

วิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 

7.มีความสามารถในการวางแผนทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่

เดิม ปรับให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และทิศทาง

ความส าเร็จท่ีต้องการ 

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม 

1.แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองให้แก่ผู้ตาม ท าให้

ผู้ตามเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 

2.เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็น 

สามารถวางแผนการท างานและปฏบัิติไดจ้ริง 

3.ก าหนดเป้าหมายและแนวนโยบายในการวางแผน

ประสานความรว่มมอืซึ่งกันและกัน 

4.สื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรแก่ผู้

ตามใหส้ามารถน าไปปฏบัิติได้อย่างถูกต้อง 

5.สนับสนุนดูแลผู้ตามใหป้ฏบัิติตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้รว่มกัน 

ที่มา: (Podsakoff et al, 1990 ; Yulk ,2013 ; Leithwood and Janzi, 2000 อ้างใน ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์, 2557 ; Ward, 

2002 อ้างใน วาทิต  มีสนุ่น, 2556 ; Sashkin and Sashkin, 2003 ; พิทูล อภัยโส, 2557) 
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 จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการบ่งชี้และให้ความชัดเจนทาง

วิสัยทัศน์ พบว่า ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงใน

ภาคสนาม มอีงค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ และ 2) การถ่ายทอด

วิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม ซึ่งครูแกนน าในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าในมิติการบ่งชี้และให้ความชัดเจนทาง

วิสัยทัศน์เนื่องจากผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์ ถ่ายทอดชักจูงและสนับสนุนให้ผู้ตามลงมือปฏิบัติ 

ตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้และครูแกนน าจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ท่ีชัดเจนและสามารถ 

ท าได้จริงซึ่งครูแกนน าจะเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการวางแผนประสานความร่วมมือ 

ซึ่งกันและกันสนับสนุนดูแลผู้ตามให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสื่อสารให้ 

ผู้ตามทุกคนได้รับทราบเข้าใจตรงกันโดยก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาปฏิรูปการเรียน

การสอนในสถานศกึษาร่วมกัน 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และ

ช่วยเหลอืผู้ตามตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความ

แตกต่าง 

1.พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่ง

ใหม ่ๆ   

2.รับฟังความคดิเห็นและให้ความส าคัญกับผู้ตามทุกคน 

3.ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ตามเป็นรายบุคคล 

มคีุณลักษณะผู้น าที่พงึประสงค ์

1.มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่าง

ของแต่ละบุคคล  

2.รูจ้ักดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ตามอย่างสม่ าเสมอ       

3.เป็นผู้น า สามารถสอนงาน (Coaching) และเป็นพี่เลี้ยง 

(Mentoring) ให้แก่ผู้ตามโดยค านึงถึงความสามารถของแต่

ละบุคคล 

4.สามารถสื่อสารเชิงบวกและมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ตาม 

5.สามารถท างานร่วมกับผู้ตามท่ีมีความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 

6.เป็นผู้รับฟังท่ีดีแก่ผู้ตามที่มคีวามหลากหลายแตกต่างทาง

ความคดิ 

7.เป็นท่ีปรึกษาดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้ตามรู้สึกมี

คุณค่ามีความส าคัญต่อตนเองและผู้ตาม 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความ

แตกต่าง 

1.ให้ค าปรึกษา สามารถสอนงานแก่ผู้ตามท่ีมีความแตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 

2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ตามแต่ละบุคคลอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และตอ่เนื่อง 

3.สนับสนุนการท างานร่วมกัน โดยค านึงถึงความสามารถท่ี

เสริมกันระหว่างบุคคล 

4.เอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและส่งเสริมความสามารถ

ตามความถนัดเฉพาะตน 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมติกิารค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ตอ่) 

การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเชงิลกึจากปรากฏการณ์จริงภาคสนาม 

 5.สนับสนุนทรัพยากรในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของงานตามวิสัยทัศน์ส่วนรวมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

6.เปิดโอกาสให้ผู้ตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์

ในการท างาน 

7.สร้างสัมพันธ์และเครอืข่ายท่ีดีกับผู้ตามดว้ยกัน  

8.เสริมแรงและใหก้ าลังใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตามอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา 

9.มอบหมายงานให้ผู้ตามได้ตรงตามความรู้ความสามารถ

ของผู้ตามแต่ละคน 

10.วางตัวเป็นกลาง ให้การเคารพและเต็มใจรับฟังความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการท างานของผู้ตาม 

11.ใช้ค าพูดวาจาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวและ

ให้เกียรติผู้อ่ืน 

ท่ีมา: (Podsakoff et al, 1990 ; Bass and Avolio, 1990 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 ; Leithwood and Janzi, 2000 :  

อ้างใน ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์, 2557; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2556 ; วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 

2556; พิทูล   อภัยโส, 2557; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558; ช่วย นาคบรรพ์, 2558 ; พรทิพย์ ไตรภัทร, 2558)  

 

จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล พบว่า ผลการวิเคราะห์จากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาเชิงลึกจากปรากฏการณ์จริงใน

ภาคสนาม มอีงคป์ระกอบท่ีสอดคล้องกัน 2 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) มคีุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ และ2) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความแตกต่าง ซึ่งครูแกนน าในสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าในมิติการค านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างของแตล่ะบุคคลโดยมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ตามลักษณะครู

แกนน าจะรู้จักดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ตามอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่สนับสนุนการท างานร่วมกันให้การเคารพและเต็มใจรับ

ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการท างานของผู้ตามจะแสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

ผู้ตามให้พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ระดับท่ีสูงขึ้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความมั่นใจให้แก่ผู้ตาม

เพื่อให้ท างานได้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จากการศกึษาเชงิลึกจากปรากฏการณจ์รงิในภาคสนามโดยการสัมภาษณค์รูและเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้กับทฤษฏีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมได้ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ประกอบด้วย การมี

คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฏีและ

งานวจิัยคือ การเป็นท่ียกย่อง  เคารพนับถือ ศรัทธา  ไวว้างใจ สื่อสารชักจูงให้คนคล้อยตามในนโยบายและเป้าหมาย

ขององค์กร สรา้งเครือข่ายส่งเสริมการท างานเป็นทีมในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กรและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ 

ผู้ตามชื่นชม ภาคภูมิใจความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรรศนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี คือ เป็นแบบอย่าง
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การมีวินัย การเสียสละประโยชน์ส่วนตน การมุ่งมั่นปฏิบัติงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมแรง  

ร่วมใจและเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ตามมีวินัย  2) การสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย การมีคุณลักษณะผู้น าท่ี 

พึงประสงค์ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ  

มีความกระตือรือร้น แสดงความเชื่อมั่น ความตั้งใจ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของ

องค์กรให้ผู้ตาม และกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมการเรียนรู้ 

และทักษะใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพร่วมกัน 3) การกระตุ้นทางปัญญา 

ประกอบด้วย การมีคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์  การส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามทางปัญญาและอารมณ์  

ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

กระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักและรับรู้ในปัญหาสนับสนุนให้ก าลังใจผู้ตามในการพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ 

ด้วยตนเอง และกลุ่มตัวอยา่งในพืน้ท่ีแสดงทรรศนะที่แตกตา่ง คือ ใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างองค์ความรู้

ใหม ่รับฟังและสามารถชี้แนะแนวทางในการแกปั้ญหาด้วยวธีิการใหม ่ๆ หลากหลายวิธี ให้เกียรตแิละยอมรับในความ

คิดเห็นของสมาชิกทุกคน 4) การบ่งชี้และให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การมีคุณลักษณะผู้น าท่ี 

พึงประสงค์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแก่ผู้ตาม ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ  

มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลและสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริมการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ

อย่างตอ่เนื่อง และกลุ่มตัวอยา่งในพืน้ท่ีได้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงวิสัยทัศน์

และความคิดเห็น สามารถวางแผนการท างานและปฏิบัติได้จริง การปรับให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์และ

ทิศทางความส าเร็จท่ีต้องการมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ 5) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย การมี

คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพและความแตกต่าง ซึ่งมีคุณลักษณะท่ี

สอดคล้องกันกับทฤษฏีและงานวิจัยคือ เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบุคคลให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือ พัฒนา

ศักยภาพให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและให้ความส าคัญกับผู้ตามทุกคนเป็นรายบุคคล และ

ทรรศนะท่ีแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี คือ รู้จักดูแลเอาใจ สื่อสารเชิงบวกและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสนับสนุน 

การท างานร่วมกัน โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเสริมกันระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสัมพันธ์

และเครอืขา่ยท่ีดใีห้เกียรตผิู้อ่ืน 

ซึ่งคุณลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้มีความมุ่งหมายท่ีจะสื่อสารให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหรือการใช้ภาวะผู้น า

ในทางปฏิบัติท่ีมีความสอดคล้องกันของบุคลากรครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยครูแกนน าจะลงมือปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และ

สื่อสารโนม้นา้วจูงใจผู้ตามให้ยึดม่ันร่วมสานฝนัต่อวสิัยทัศน์ขององคก์ารดว้ยการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมน้ าใจแห่ง

การท างานเป็นทีมและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ตามวา่ปัญหาทุกอย่างตอ้งมีวิธีแกไ้ขแม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย

ครูแกนน าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ ตาม

ทุกคนและจะแสดงบทบาทเป็นพี่เลี้ยงท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าในการช่วยเหลือผู้ตามสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

ความมั่นใจให้แกผู่้ตามเพื่อพัฒนาปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษารว่มกัน 

อภปิรายผลการวิจัย 

คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูแกนน า สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ภาพของการปฏิบัติ

ท่ีมีรูปธรรมอย่างชัดเจนในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรโดยเร่ิมจากการใช้ความเข้าใจทักษะใน

พื้นฐานของการเป็นผู้น าของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความเหมาะสมต่อการท างาน

อย่างมปีระสิทธิภาพโดยปฏบัิตผิ่านองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5 มติแิละมีคุณลักษณะเฉพาะของครูแกน
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น าท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า

ครูแกนน าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สามารถขับเคลื่อนโยบาย 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จและดูแลเพื่อนครูให้ค าแนะน าการท างานและเป็นท่ีปรึกษา  

ในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสายสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ (2554) พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็นลักษณะ

พฤติกรรมท่ีผู้น าจะสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธา และการสร้างความเคารพนับถือในตัวของผู้น าการประพฤติ

ตนให้เป็นแบบอย่างท่ีด ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้สุภาวดี 

วงษ์สกุล (2554) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่าปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1 ใน 4 ด้านของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารท่ีอยูใ่นระดับมากที่สุด ได้แก่ การมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมท่ีผู้น าเป็น

ผู้ท่ีมีความรอบรู้ มีความสามารถทางด้านวิชาการ และเชี่ยวชาญในหน้าท่ีรับผิดชอบของตน มีความเชื่อมั่น กล้าใน

การตัดสินใจ ปฏบัิตติอ่ครูทุกคนด้วยความยุตธิรรม มีความมุง่มั่นและอุดมการณ์ในการท างานให้ส าเร็จ สามารถจูงใจ

ให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนในการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบว่า ครูแกนน า

เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นผู้ตามให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและเป้าหมายของ

สถานศกึษาได้ส าเร็จ รวมท้ังการส่งเสริมผู้ตามให้ประสบความส าเร็จในการท างานของตนด้วย สอดคล้องกับ อัมพร 

อานุภาพแสนยากร (2558) การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

ชัยภูมิ ได้กลา่วถึง ภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ว่าผู้น าจะแสดงให้ผู้ตามเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้า 

มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงเป็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญของผู้น าท่ีจะเป็นแรงผลักดันให้ครูเกิดความร่วมแรงร่วมใจใน  

การพัฒนาคุณภาพงานของตนเองเพื่อนาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน 3) การกระตุ้นทางปัญญา ผลการศึกษาแสดงให้เห็น

ว่าครูแกนน าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อแรงจูงใจในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อจะน าไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของครู กระตุ้นและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และให้ความเอาใจใส่ต่อการท างาน

ของครูรวมท้ังพฤติกรรมท่ีท าให้ผู้ตามเกิดการยอมรับศรัทธาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการชักน าโน้มน้าวจิตใจให้ 

ผู้ตามมีความคิดเห็นคล้อยตามเพื่อให้ผู้ตามมีความเต็มใจและกระตือรือร้นท่ีจะท างานให้บรรลุผล สอดคล้องกับ 

นภาวรรณ ดิษฐประยูร (2559) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูโดยผู้น าจะแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานท่ีเป็น

กระบวนการ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาส่งเสริมให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็น 

มองปัญหาในแงมุ่มต่าง ๆ มีการวเิคราะห์ปัญหาโดยใชเ้หตุผลและข้อมูลหลักฐาน มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยผู้น า

จะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถ และมีเทคนิคในการบริหาร  

มีคุณลักษณะท่ีดีและใช้ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์สามารถกระตุ้นแรงจูงใจและกระตุ้นการใช้ปัญญาของครูในโรงเรียน

ก่อให้เกิดความร่วมมือในพัฒนางานสอน และใกล้เคียงกับผลการศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า  

การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครราชสีมาโดย วรรณปกรณ์ สุดตะนา (2556) พบว่า ผู้น าจะมีความคิดสร้างสรรค์  มีความคิดแก้ปัญหา 

เชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างกระตุ้นทางปัญญาแก่ครู ให้หลักการแนะน าและให้ค าปรึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แก่ครูด้วยกัน 4) การบ่งชี้และให้ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ พบว่าการมีวิสัยทัศน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ

รับผิดชอบในตัวผู้น าและผู้น าต้องก าหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนและสื่อสารถ่ายทอดให้ให้บุคลากรได้รับรู้และ
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สามารถน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับ พิทูล อภัยโส (2557) โปรแกรมการพัฒนา

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งเพื่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนนั้นผู้น าต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมใน 

การก าหนดวิสัยทัศน์ สื่อสาร ติดตาม น าผลการติดตามความก้าวหน้ามาปรับปรุงแก้ไข และน าผลการประเมิน

ผลส าเร็จมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 5) การค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีผู้น าท่ีจ าเป็นต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล รวมท้ังปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับกาญจนา ชุมศรี (2553) องค์ประกอบภาวะผู้น า  

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อกลุ่มปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนด้าน  

การน าและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้วย การน าทีมท่ีเข้มแข็ง การประเมินศักยภาพตนเอง  

การสื่อสารและเปลี่ยนความคิด โดยผู้น าจะส่งเสริมการพัฒนาครูในโรงเรียนให้มศีักยภาพให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ครูได้

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี และมอบหมายงานเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง 

สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

อธิการบดีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าการค านึงถึงปัจเจกบุคคลส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากท่ีสุดโดยการสร้างทีมงานและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้

สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายของแตล่ะบุคคล 

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมคีวามสอดคล้องกันในองค์ประกอบและมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบเนื่องจากต่างก็

มีความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญท่ีแตกต่างกันในคุณลักษณะพฤติกรรมเฉพาะบริบทพื้นท่ีดังนั้นการปฏิบัติตน

ภายใต้ภาวะผู้น าในองค์กรระดับโรงเรียนจะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  

โดยอาศัยความรู้ความเข้าพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะพฤติกรรมของครูเพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์

สูงสุดตอ่โรงเรียน ครู และนักเรียนซึ่งต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์เพื่อประสานงานต่าง ๆ ให้ครูทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 5 มิติและมีคุณลักษณะผู้น าที่มีการพัฒนา

ตนเองตามแบบอย่างผู้น าท่ีดี ทางด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ การสอนงาน เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถพัฒนา

ความคิดวเิคราะห์จนมองเห็นทางเลอืกท่ีหลากหลายตอ่การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ มคีวามมุง่มั่นปฏบัิติงานหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ เป็นผู้สง่เสริมให้บุคลากรมคีวามคิดริเร่ิมพัฒนางานสอนอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นศักยภาพของ ผู้ตามให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นโดยเสรีไม่จ ากัดขอบเขตความคิด ส่งเสริมให้เกิด

ความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ท่ีมีทัศนะเชิงบวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น สามารถ

ท างานร่วมกับผู้ตามท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายได้รวมท้ังให้ความใส่ใจในความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าของผู้ตามท่ีมั่นคงต่อวิสัยทัศน์และเกิดการร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ของครูเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายสถานศกึษา สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูก าเนดิ (2557) รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

บริบทในโรงเรียนประเทศไทย กล่าวถึงองค์ประกอบหนึ่งของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือลักษณะของผู้มีภาวะผู้น า

โดยผู้น าจะเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและเพ่ือนครู ภาวะผู้น าก็จะเกิดผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ

การพัฒนาวชิาชพีของชมุชนแห่งการเรียนรู้น้ันซึ่งมีหัวใจส าคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของทีม

เป็นบรรยากาศท่ีเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้แบบน าตนเองของครเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องท่ี

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 งานวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในบริบทของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีบริบทเฉพาะของแต่ละแห่ง ดังนั้นการเลือกครู

แกนน าท่ีจะเป็นต้นแบบตอ้งคัดเลอืกให้เหมาะสมกับสภาพบริบท 

 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหารและครูท่ีมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และก าหนดทิศทางของ

องคก์รรวมท้ังช่วยสง่เสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดว้ย 

 2.ควรศกึษาวจิัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของบุคลากรเพื่อสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถานศกึษาต่อไป 
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การศึกษาการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย 

จังหวัดพษิณุโลก 

A Study of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao, 

Ampoe Nakhornthai, Changwat Phitsanulok 
 

นุชจรี  พงษ์โพธิ์1* ธรรมลักษณ์  ไกรรุง่1 อาทิตตญิา สงครามศรี1 และสมเกียรต ิติดชัย1 

Nuchjaree Pongpho1*, Thammalak Krirung 1, Athittiya Songkramsri1 and Somkiat Tidchai1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเทศน์มหาชาติ(กัณฑ์ชูชก) ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ และคุณค่าจากการเทศน์เวสสันดรชาดก 

กัณฑ์ชูชก โดยการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านต าบลหนองกะท้าวท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

จ านวน 20 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านประวัติความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของชาวบ้านต าบล

หนองกะท้าว ไม่ปรากฏในหลักฐานท่ีแน่ชัด ทราบเพียงว่าพบประเพณีการเทศน์นี้มานานมากแล้ว ด้านรูปแบบ 

การเทศน์นั้นในอดีตจะเทศน์ท านองสรภัญญะ (การร้องแหล่) คือเทศน์โดยใช้น้ าเสียงร้องแหล่เป็นท านองเพื่อให้เกิด

ความไพเราะ แต่ในปัจจุบันจะเทศน์แบบธรรมวัตรเทศนา คือ เทศน์โดยใช้น้ าเสียงปกติ  ด้านความเชื่อ  ในอดีต

ชาวบ้านต าบลหนองกะท้าวมีความเชื่อเร่ืองชูชกเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่ามีชูชกมาเข้าร่างผู้ท่ีแต่งกายเป็นชูชก 

ในพิธีเทศนานั้นจรงิ ๆ แต่ในปัจจุบันพบวา่ความเชื่อเร่ืองชูชกนัน้ลดนอ้ยลง เพราะชาวบ้านมุ่งเน้นไปท่ีความสนุกสนาน

จากการแตง่กายเป็นชูชก และการเล่นหยอกล้อกับชูชกในขบวนแห่กัณฑ์ชูชกมากกว่า  ส่วนด้านคุณค่าจากประเพณี

การเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชกพบว่ามีดังนี้  1) คุณค่าด้านความสามัคคี 2) คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

3) คุณค่าด้านการสืบทอดประเพณี  4) คุณค่าด้านการสร้างทานบารมี  5) คุณค่าด้านค าสอน  6) คุณค่าด้าน 

การสบืทอดพระพุทธศาสนา และ 7) คุณค่าเร่ืองการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ค าส าคัญ:  เทศน์มหาชาต ิ กณัฑ์ชูชก  ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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Abstract 

 This article aim to study of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao, Ampoe 

Nakhornthai, Changwat Phitsanulok. This research aims to study a history, format of sermon, believe and value. 

It collect a data for people of Nongkatao interview for up 60 years olds amount 20 person. This result found a 

not clear a history of Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of people of Tambol Nongkatao. In a format for 

sermon it is to use sermon tempo Soraphanya Dhesana is a sermon to use a tone and melody for make a 

melodic. In present, admire form Dhammawatara Dhesana is normal tone of sermon. The people of Tambol 

Nongkatao have believe about Chuchok (A character of Wessantara chataka). The people believe a realistic 

character. In present, A believe of Chuchok has decrease because they approach for pleasure in Chuchok 

Carnival. Mahachart Sermon (Chuchok Chapter) of Tambol Nongkatao is make a value 1) The value of 

harmonious, 2) The value of responsibility, 3) The value for tradition inherit, 4) The value of alms Parami, 5. The 

value of dogma, 6) The value for Buddhist inherit and 7) The value of propagate of Buddhism. 
 

Keywords: Mahachart sermon, Chuchok chapter, Tambol Nongkatao, Ampoe Nakhornthai, Chanhwat Phitsanulok 

บทน า 

 เร่ืองราวของเวสสันดรชาดก เป็นท่ีกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนท่ีจะมาอุบัติเป็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธ์ิสัตว์ และเป็นชาติท่ีการบ าเพ็ญบารม ี

11 ประการของพระโพธิสัตว์ ได้ เต็มบริ บูรณ์ ในชาตินี้  จึ งนิยมเรียกอีกชื่ อหนึ่ งว่า  “มหาชาติ ” หลั งจากท่ี 

พระโพธิสัตว์ได้บ าเพ็ญบารมีอย่างบริบูรณ์แล้ว ก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต  และได้จุติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ  

ทรงออกผนวช และได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าในท่ีสุด เร่ืองราวของเวสสันดรนอกจากจะเป็นแบบอย่าง 

ให้เห็นถึงการบ าเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังได้สอดแทรกค าสอนหรือคติธรรมในด้านต่าง ๆ   

ซึ่งสามารถน าเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและเป็นเครื่องมือในการใช้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย ดังท่ี ส าเริง บุญเรืองรัตน์ (2549, หน้า 58) ได้กล่าวถึงพระเวสสันดรไว้ว่า  พระเวสสันดรประทาน

ความคิดไว้ว่า “อันว่าทานภายใน ควรเราให้ตามผู้ใดจะมาขอ เราก็จะยกยอให้ตามใจมัน แม้ผู้ใดจะปรารถนาจะมาขอ 

ซึ่งดวงใจ เราก็จะให้ดังใจมัน ถ้าผู้ใดจะมาอาเพศ ขอนัยเนตรเรา ก็จะเอาให้ดังใจจง” ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม (2550, หน้า 358) ได้กล่าวถึงเร่ืองราวเวสสันดรชาดกไว้ว่า “เร่ืองนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์

ส่วนใหญ่ คือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้ได้บ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้ดียิ่ง มิใช่เสียสละโดยไม่มี

จุดหมายหรือเหตุผล” 

 เวสสันดรชาดกจึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสังคมไทยในด้านแบบอย่างของการบ าเพ็ญ 

ทานบารมี ดังท่ี สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534, หน้า 133) ทรงกล่าวถึงมหาชาติไว้ว่า 

“หนังสือมหาชาติจึงไม่เป็นเพียงหนังสือส าหรับอ่านเท่านั้น แต่กลายเป็นประเพณีท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของ 

คนไทย ท าให้คนไทยซาบซึ้งในเร่ืองการบ าเพ็ญทานบารมีมากกว่าอย่างอื่น ซึ่งจะแสดงออกในการท่ีเรามักจะนึกถึง 

เร่ืองทานก่อนอื่นอยูเ่สมอเมื่อพูดถึงการท าบุญบ าเพ็ญกุศล”  

  

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1471 

ในเร่ืองราวของเวสสันดรชาดกนั้นมีตัวละครท่ีส าคัญอยู่หลายตัวละคร เช่น พระเจ้ากรุงสญชัย พระเวสสันดร 

พระนางมัทรี  กัณหา ชาลี  ชูชก ฯลฯ ตัวละครท่ียกมากล่าวเป็นตัวอย่างนี้ต่างก็มีบทบาทส าคัญท่ีท าให้การบ าเพ็ญทาน

บารมีของพระเวสสันดรนั้นเต็มบริบูรณ์ โดยเฉพาะตัวละครท่ีชื่อว่าชูชกนั้น เป็นตัวละครท่ีถือว่ามีบทบาทยิ่งท่ีท าให้  

พระเวสสันดรได้บริจาคทานท่ีเรียกว่าปุตตบริจาค ซึ่งหากชูชกไม่ไปขอกัณหา และชาลีจากพระเวสสันดรแล้ว  

พระเวสสันดรก็จะไมส่ าเร็จปุตตทานได้  

 ประเพณีการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชกของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการเทศน์

กัณฑ์ชูชกท่ีเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากการเทศน์ในพื้นท่ีอื่นอยู่ 2 วัด คือ วัดหนองสองเฒ่า และวัดหนองกะท้าว 

การเทศน์ของท้ังสองวัดน้ีมเีอกลักษณ์อยูใ่นหลาย ๆ ด้าน เช่น รูปแบบการเทศน์  ด้านความเชื่อก็มีพธีิกรรมประกอบท่ี

นา่สนใจ ซึ่งไมเ่หมอืนการเทศน์ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ อาทิเชน่  เชื่อว่าคนท่ีแต่งกายเป็นชูชกนั้นมีวิญญาณของชูชกเข้ามาสิงอยู่

จริง ๆ ชูชกก็มีท้ังขาว ซึ่งเป็นชูชกฝ่ายดี จะท าหน้าท่ีจูงมือกัณหา ชาลีเข้าวัดฟังธรรม  ส่วนชูชกเหลืองเป็นชูชกร้าย   

จะสวมหัวคล้ายผี ผมยาวรุงรัง ในมือจะถือปลัดขิกวิ่งไล่ท่ิมแทงชาวบ้านให้เกิดความหวาดกลัว หากเป็นเด็กเล็กก็จะ

กลัวจนถึงกับจับไข้ และจะมพีธีิกรรมการรักษาอาการไข้ของเด็ก ๆ เหลา่นีอ้กีด้วย ด้วยความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น

นี้จึงท าให้ผู้วจิัยมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ของต าบลหนองกะท้าว  อ าเภอนครไทย จังหวัด

พษิณุโลก 
 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

 เพื่อศึกษาการเทศน์มหาชาต ิกัณฑ์ชูชก ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก     

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวจิัยไว้ 4 ด้าน ดังนี ้

 1. ด้านประวัตคิวามเป็นมา 

 2. ด้านรูปแบบการเทศน์ 

 3. ด้านความเชื่อ 

 4. ด้านคุณค่า 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 

ขั้นเตรยีมการ 

 ผู้วิจัยปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มเพื่อคิดหัวข้อในการท าวิจัย จากนั้นก็ได้น าเสนอหัวข้อการวิจัยกับอาจารย์ 

ท่ีปรึกษา 

ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 1. ศกึษาและรวบรวมเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวเวสสันดรชาดก  

 2. ศกึษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเทศน์เวสสันดรกัณฑ์ชูชกและงานวจิัยเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาต ิ

 3. ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการเทศน์เวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก ของต าบล 

หนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีอายุ 50 - 90 ปี จ านวนท้ังสิ้น  

20 ท่าน โดยแบ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นชายจ านวน 15 คน และเป็นเพศหญิง 5 คน ซึ่งสาเหตุท่ีเลือกสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลเป็นชายมากกว่าผู้หญิงนั้น เพราะผู้ท่ีให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นชาย เป็นผู้ท่ีทราบข้อมูลความเป็นมา และเคยผ่าน  
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การแต่งกายเป็นชูชกร่วมในพิธีเทศน์มหาชาตินี้มาแล้วไม่ต่ ากว่าคนละ 3 คร้ัง ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นเพศหญิงนั้น  

ไมค่่อยรู้ในเร่ืองของพิธีกรรม และยังมีบทบาทน้อยในงานเทศน์มหาชาติ ส่วนใหญ่จะมีบทบาทแค่ในพิธีแห่และเตรียม

เครื่องกัณฑเ์ท่านัน้  

กลุ่มผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลจ านวนท้ังสิ้น 8 คร้ัง ดังนี้   คร้ังท่ีหนึ่ง วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561  

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2561 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2561 คร้ังท่ี 4 วันท่ี 29 มีนาคม 2561   

คร้ังท่ี 5 วันท่ี 30 มีนาคม 2561 คร้ังท่ี 6 วันท่ี 18 เมษายน 2561 คร้ังท่ี 7 วันท่ี 19 เมษายน 2561 และ 

คร้ังท่ี 8 วันท่ี 20 เมษายน 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ถอดข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านท่ีให้ข้อมูล และจากการจดบันทึก 

ของกลุ่มผู้วิจัย  

 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงมาสังเคราะห์ ไปตามขอบเขตท่ีใชใ้นการวิจัยในด้าน

ประวัตคิวามเป็นมา รูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ และคุณค่า 

ขั้นสรุปผลการวิจัย 

 หลังจากการน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ตามกรอบการวิจัยมาสรุป  อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ 

ขั้นน าเสนอผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ อันเป็นรูปแบบลักษณะของการวิจัยแบบคุณภาพ 

ตามล าดับของเนื้อหา คือ บทท่ี 1 บทน า  บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย  

บทท่ี 4 ผลการวิจัย และบทท่ี 5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย

จังหวัดพษิณุโลก” สรุปได้ว่า การเทศน์มหาชาติของต าบลหนองกะท้าวมีความเป็นมาท่ีไม่แน่นอน สันนิษฐานว่าน่าจะ

จัดขึ้นคร้ังแรกท่ีวัดหนองสองเฒ่า ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้ให้ข้อมูลกล่าวตรงกันว่า 

ตนเองพบเห็นประเพณีน้ีมาตัง้แตเ่กิด จึงไม่สามารถระบุปีได้อย่างชัดเจน ซึ่งหนึ่งในผู้ท่ีให้ข้อมูลซึ่งเป็นหญิงวัย  90 ปี 

ระบุว่าตนก็เห็นพิธีเทศน์มหาชาตินี้มาตั้งแต่เด็กเช่นกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพิธีเทศน์มหาชาติของต าบลหนองกะท้าวนี้ 

มกีารจัดมาไมต่่ าวา่ 80 ปี ตอ่มาได้น าประเพณีการเทศนม์หาชาตกิัณฑ์ชูชกมาเทศนท่ี์วัดหนองกะท้าว ต าบลหนองกะท้าว  

อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเพณีการเทศน์หาชาติกัณฑ์ชูชกจึงปรากฏมีเทศน์ท่ีวัดหนองกะท้าวมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยเชื่อว่าหากปีใดละเว้นการจัดงานจะท าให้หมูบ้่านประสบภัยร้าย  

 ในดา้นรูปแบบของการเทศน์มหาชาตนิัน้ ในอดีตการเทศน์ของต าบลหนองกะท้าว จะนิยมเทศน์แบบร้องแหล่

เป็นท่วงท านองท่ีไพเราะ โดยเจ้าของกัณฑ์จะมีการร้องแหล่เพื่อเปิดตัวชูชกด้วย และใช้ระยะเวลาในการเทศน ์ 

1 วัน 1 คืน แต่ในปัจจุบันจะนิยมเทศน์เป็นร้อยแก้วธรรมดา และใช้เวลาในการเทศน์แค่ 1 วันเท่านั้น สาเหตุท่ีมี 

การเปลี่ยนวธีิการเทศน์จากการเทศน์แบบร้องแหลม่าเป็นร้อยแกว้ธรรมดาและลดเวลาให้เหลือแค่ 1 วันนั้น เนื่องจาก

ปัจจุบันมีผู้ฟังจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ ส่วนคนในวัยอื่น ๆ มักจะเข้าร่วมเฉพาะช่วงแห่กัณฑ์

เท่านัน้ เนื่องจากต้องไปประกอบการงาน เพราะปัจจุบันชาวหนองกะท้าวมีการท าการเกษตรตลอดท้ังปี  จึงท าให้ปรับ

วธีิการเทศน์และระยะเวลาลง 
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 ในการจัดงานเทศน์มหาชาตินั้น ในอดีตจะใช้การจับฉลากท้ังหมด 13 กัณฑ์โดยแต่ละคุ้มจะมารวมตัวกัน 

ถ้าคุ้มไหนได้กัณฑ์ชูชกจะถือว่าได้กัณฑ์ท่ีใหญ่และมีความส าคัญท่ีสุด แต่ปัจจุบันการจับฉลากนั้นได้เลือนหายไป 

เพราะในการจัดขบวนงานเทศน์มหาชาตกิัณฑ์ชูชกน้ันค่อนขา้งจะใชเ้งินจัดที่สูง ปัจจุบันจึงเป็นความสมัครใจแทน 

 ในอดีตการแตง่กายของชูชกจะต้องแตง่ในอุโบสถ โดยบุคคลที่จะเข้าไปในอุโบสถได้นัน้ จะมเีพยีงแคพ่ระภิกษุ

และบุคคลที่จะแตง่กายเป็นชูชกเท่านั้น  โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ และเมื่อแต่งกายออกมาแล้วจะไม่มี

ใครทราบว่าบุคคลใดท่ีแต่งตัวเป็นชูชก เพราะมีการแต่งกายท่ีมิดชิด ซึ่งในอดีตนั้นคนท่ีจะแต่งกายเป็นชูชกจะต้องเป็น

เพศชายท่ีมีอายุ 50 ปขีึน้ไป เหตุท่ีเลอืกบุคคลที่มอีายุ 50 ป ีเพราะมีวัยใกล้เคียงกับชูชกในเร่ืองราวของพระเวสสันดร

ชาดก แต่ในปัจจุบันคนท่ีจะแต่งกายเป็นชูชกจะมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และการแต่งกายในอุโบสถได้เลือนหายไป 

แต่จะมาแต่งกายท่ีบ้านของเจ้าภาพ จึงท าให้ใคร ๆ ก็ทราบว่า บุคคลท่ีแต่งกายเป็นชูชกนั้นคือเป็นใครบ้าง จึงท าให้

ความขลังนัน้เลอืนหายไปด้วย สาเหตุท่ีเป็นเชน่นีเ้นื่องจากยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ท้ังชาวบ้านและคนท่ีแต่งกายเป็นชูชกจะ

เนน้ไปท่ีการเล่นสนุกสนาน จึงลดและให้ความส าคัญเกี่ยวกับพธีิกรรมท่ีเคยปฏบัิตมิา 

 ด้านความเชื่อนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องจัดประเพณีการเทศน์มหาชาติทุกปี หากปีใดไม่จัดก็จะท าให้ต าบล

เกิดประสบกับภัยด้านต่าง ๆ ในเร่ืองของชูชกนั้นชาวบ้านมีความเชื่อในเร่ืองของชูชกเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้าน 

เชื่อว่า ผู้ท่ีแตง่กายเป็นชูชกน้ัน มีองค์ชูชกมาเข้าร่างจรงิ ๆ แต่ในปัจจุบันความเชื่อเร่ืองชูชกก็ลดน้อยลง เพราะชาวบ้าน

มุง่เนน้ไปท่ีความสนุกสนานในการแห่ขบวนกัณฑช์ูชก และไมไ่ปประกอบพิธีกรรมและแต่งกายในวัดเหมือนเช่นในอดีต 

และในปัจจุบันผู้ท่ีแต่งกายเป็นชูชกยังมีดื่มสุราให้มึนเมา เพื่อให้ตนเองได้มคีวามกล้าแสดงออกในบทบาทของชูชก และ

ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นด้วย  

 ในอดีตปลัดขิกท่ีผูกเอวชูชกนั้น ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและบูชา ในด้านของการค้าขายให้ร่ ารวย  

เงินทอง ใช้พกติดตัวเมื่อออกท ามาหากินในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายภัยจากภูตผี หรือสิ่งท่ีตามองไม่เห็น  

และยังเป็นยารักษาโรคให้กับเด็ก ๆ ท่ีเกิดอาการจับไข้จากการดูตาชูชก ในปัจจุบันความเชื่อในเร่ืองของปลัดขิก 

มบีทบาทเพิ่มมากขึน้จากในอดีตโดยถูกน ามาใชใ้นเร่ืองของเมตตามหานิยม และการค้าขายท่ีได้ก าไร โดยเมื่อเสร็จพิธี

การเทศน์มหาชาตแิลว้ ชาวบ้านจะขอน าไปบูชา  

 ส าหรับเด็ก ๆ ท่ีเกิดการจับไข้เพราะไปเห็นชูชกท่ีมีรูปร่างน่ากลัวนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องน าปลัดขิกของ  

ชูชกนั้นไปตม้แลว้น าน้ ามาให้เด็กดื่ม เด็กจึงจะหายจากการเป็นไข้และหายตกใจกลัว  

 ด้านคุณค่าจากประเพณีการเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชก ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย  

จังหวัดพษิณุโลก ได้ให้คุณค่าดา้นตา่ง ๆ ดังนี้ 

 คุณค่าด้านความสามัคคี พบว่าการจัดงานเทศน์มหาชาติในแต่ละปีนั้นต้องใช้ก าลังกาย ก าลังใจจาก 

คนในชุมชน ชาวบ้านจะร่วมมือกันจัดงานประจ าปีของท้องถิ่นนี้ร่วมกัน จึงก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกัน 

ของคนในชุมชน 

 คุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี คนในชุมชนเมื่อได้รับหน้าท่ีให้ท างานด้านต่าง ๆ แล้วก็จะรับผิดชอบ

งานท่ีตนรับมา เช่น คุ้มไหนรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ก็ท าหน้าท่ีจัดเครื่องกัณฑ ์และแห่ขบวนกัณฑข์องตนไปท่ีวัด เป็นต้น  

 คุณค่าด้านการสืบทอดประเพณี ชาวบ้านต าบลหนองกะท้าวได้สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาตินี้มา 

โดยตลอดทุกป ีนับว่าได้เป็นผู้สบืทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่   

 คุณค่าด้านการสร้างทานบารมี ประเพณีการเทศน์มหาชาตินับว่าเป็นประเพณีท่ีส าคัญยิ่งในอันจะให้คนได้

เสียสละทรัพย์เพื่อประกอบทานบารมี โดยมีพระเวสสันดรเป็นแบบอย่าง  
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 อน่ึง ในดา้นคุณค่าการสร้างทานบารมีน้ี นอกจากชาวบ้านจะยกยอ่งพระเวสสันดรในฐานะผู้ท่ีเป็นแบบอย่าง

ในการสร้างทานบารมีแล้ว ชาวบ้านยังให้ความส าคัญและยกย่องชูชกด้วย ในฐานะท่ีชูชกเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ  

ท่ีท าให้การบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากหากไม่มีชูชกมาขอกัณหา ชาลี  

พระเวสสันดรก็จะไมบ่รรลุทานบารมีในด้านการบริจาคบุตรได้ 

   คุณค่าด้านค าสอน การฟังเทศน์มหาชาติจะได้รับคติสอนใจอยู่ในทุกตอน ซึ่งขอยกตัวอย่างค าสอนท่ีส าคัญ

มาแสดง 4 ประการ ดังนี้  1) ค าสอนด้านความมีเมตตากรุณาในตอนท่ีพระเวสสันดรได้ให้ช้างปัจจัยนาค 

ให้แก่ชาวเมืองกลิงครัฐ เนื่องจากเมืองนี้เกิดความแห้งแล้งจึงได้ให้ช้างส าคัญไป เพื่อให้เมืองนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์

เหมือนเดิม 2) ค าสอนด้านการเคารพในข้อปฏิบัติและจารีตประเพณี กล่าวคือเมื่อพระเวสสันดรได้บริจาค 

ช้างปัจจัยนาคให้แก่ชาวเมืองกลิงครัฐไป จึงท าให้ประชาชนชาวเมืองสีพีไม่พอใจ และมีเสียงเรียกร้องให้ขับไล่  

พระเวสสันดรไปอยู่ท่ีเขาวงกต ซึ่งพระเวสสันดรก็ปฏิบัติตาม 3) ค าสอนด้านการร่วมทุกข์ร่วมสุขของคู่ชีวิต กล่าวคือ

เมื่อพระเวสสันดรถูกขับไล่ พระนางมัทรีก็ตามเสด็จพระเวสสันดรไปท่ีเขาวงกตเพื่อปฏิบัติพระเวสสันดรด้วย  

4) คุณค่าด้านการรู้จักการประมาณในการบริโภค กล่าวคอืเมื่อชูชกได้รางวัลและอาหารจากการท่ีพระเจ้ากรุงสญชัย

ใชเ้ป็นค่าไถ่ตัวกัณหา ชาล ีชูชกก็บริโภคอาหารเกินปริมาณ จนท าให้ท้องแตกตายในท่ีสุด 

คุณค่าด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา การจัดประเพณีการเทศน์มหาชาติของชุมชนนี้ถือว่าได้เป็นผู้ท่ีมี

บทบาทส าคัญในการท านุบ ารุง และสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้ยาวนานต่อไป ส่วนคุณค่าเร่ืองการเผยแผ่ 

ค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น การจัดให้มีการเทศนานับว่าเป็นการจัดให้มีการประกาศหรือเผยแผ่ค าสอนของ

พระพุทธศาสนา 
 

อภปิรายผล  

 การศึกษาประเพณีการเทศน์เวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก ของต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย  

จังหวัดพิษณุโลกในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบการเทศนา พิธีกรรมความเชื่ อ และคุณค่า 

ด้านต่าง ๆ ที่แฝงอยูใ่นประเพณีการเทศน์น้ี ดังจะน าผลการศึกษามาอภปิรายในแตล่ะประเด็น ดังนี้ 

 ในด้านประวัติความเป็นมานั้นไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจัดเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชกนี้มาตั้งแต่ 

ปี พ.ศ.ใด ทราบแต่เพยีงว่ามมีาไมต่่ าวา่ 80 ป ีเนื่องจากในสมัยก่อนไม่ได้มเีครื่องมือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง

ความเชื่อเร่ืองการแห่ชูชกนี้มีปรากฏในพื้นท่ีต่าง ๆ ของไทยด้วย ดังท่ี  ปฐม หงส์สุวรรณ (2556 หน้า 270-271) 

กล่าวถึงความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวชูชกไว้ว่า “งานแห่ตาชูชก” เป็นความคิดความเชื่อท่ีเก่าแก่มีมาแต่โบราณ ไม่ได้

เป็นปรากฏการณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันดังท่ีคนส่วนใหญ่รับรู้  อีกท้ังการแห่ตาชูชกในงานบุญเทศน์มหาชาติเป็น 

สิ่งท่ีถอืปฏบัิตินับเนื่องกันมากกว่าศตวรรษ ดังค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสท่ีมีอายุมากกว่า 80 ปี หลายคน

ในชุมชนท่ีได้กล่าวกับผู้เขียน ด้วยเหตุน้ีภาพของตาชูชกท่ีเรียกขานกันว่า “ตาชูชก”  จึงเป็นเร่ืองราวท่ีชาวบ้านต่างรู้จัก

และปฏบัิตสิบืทอดเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในด้านรูปแบบการเทศน์และพิธีการเทศน์เวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่าง ๆ ของวัดหนองสองเฒ่า และ 

วัดหนองกะท้าวนั้น  มี รูปแบบคล้ายกับการเทศน์ในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีมีการจองกัณฑ์เทศน์ การจัดเคร่ืองกัณฑ์  

การเทศน์ท่ีนิยมเป็นท านองร้องแหล่ แต่การเทศน์ และพิธีเกี่ยวกับกัณฑ์ชูชกของท้ังสองวัดดังกล่าวมาข้างต้น  

จะมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น ๆ ในด้านของการแห่และพิธีกรรมประกอบ กล่าวคือ การแต่งกาย 

เป็นชูชกนั้นในพื้นท่ีอื่น ๆ จะมีการเปิดเผยให้ทราบอย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นคนแต่งเป็นชูชก แต่ท่ีต าบลหนองกะท้าว  

ในอดีตนัน้จะต้องไปแต่งกายและท าพิธีอันเชิญวิญญาณของชูชกมาประทับร่างท่ีอุโบสถ และไม่มีใครสามารถจะทาย

ได้ว่าผู้ใดแตง่กายเป็นชูชกเพราะปกปดิร่างกายท้ังหมด แม้แต่คนในครอบครัวก็ไมอ่าจจะทราบได้  
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 ด้านความเชื่อเกี่ยวกับชูชกของต าบลหนองกะท้าวนี้มี ท้ังเหมือนและแตกต่างจากชูชกในคัมภีร์ทาง  

พุทธศาสนาอยู่บางประการ ความเชื่อเกี่ยวกับชูชกท่ีเหมือนกันคือ รูปลักษณะของชูชกท่ีมีลักษณะท่ีน่าเกลียดน่ากลัว 

ซึ่งในคัมภีร์พุทธศาสนานั้นระบุไว้ว่า ชูชกมีลักษณะท่ีเป็นบุรุษโทษ 18 ประการ เช่น เขี้ยวงอกออกพ้นปากเหมือน 

เขี้ยวหมู  จมูกหักฟุบดูน่าชัง  มีต่อมแมลงวัน เป็นต้น ชูชกท่ีหนองกะท้าวก็มีการแต่งกายท่ีดูน่ากลัว ผู้ใหญ่จึงต้อง 

พาเด็กออกไปให้ไกลจากชูชก เพราะเด็กจะตกใจกลัวและจับไข้ได้ ลักษณะท่ีเหมือนกันแบบท่ีสองคือ ความเป็น 

นักขอของชูชก ตามคัมภีร์ของพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าชูชกเป็นนักขอ และมีทรัพย์ท่ีได้จากการขอนั้นเป็นจ านวนมาก 

โดยจะเดินทางไปขอตามบ้านหรือชุมชนตา่ง ๆ ซึ่งชูชกของหนองกะท้าวเมื่อแต่งกายและท าพิธีเสร็จแล้ว ก็จะพากันวิ่ง

ไปตามบ้านหลังต่าง ๆ แต่จะต่างจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาในเร่ืองกิริยาการขอ กล่าวคือ ตามคัมภีร์กล่าวว่าชูชก  

เมื่อไปถึงบ้านหรือชุมชนตา่ง ๆ ก็จะเอย่ปากขอ และได้ทรัพย์มา แต่ท่ีหนองกะท้าวชูชกจะไม่เอ่ยปากขอ หากอยากได้

อะไรก็สามารถหยิบไปได้เลย โดยท่ีเจ้าของบ้านจะไม่หวง ซึ่งสิ่งท่ีเหมือนก็คือได้ทรัพย์จากคนอื่นมาส าเร็จ แต่สิ่งท่ี

ตา่งกันคือ ชูชกหนองกะท้าวจะไมเ่อย่ปากขอ อยากได้อะไรก็หยบิไปได้เลย เหตุท่ีไม่เอ่ยปากขอก็เพราะกลัวว่าเจ้าของ

บ้านจะจ าเสียงได้ และรู้ว่าได้ใครแตง่กายเป็นชูชกน่ันเอง 

 ในดา้นความเชื่อเกี่ยวกับชูชกของต าบลหนองกะท้าวน้ันมมีานานเชน่เดียวกับในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีเมื่อมีการเทศน์

มหาเวสสันดรชาดกก็จะมีการแต่งกายเป็นชูชกประกอบพิธีเทศน์ แต่จะต่างจากท่ีอื่นคือลักษณะของการแต่งกาย  

และพิธีกรรมประกอบ ซึ่งชูชกท่ีหนองกะท้าวต้องไปแต่งกายและประกอบพิธีในอุโบสถ และมีการแต่งกายเป็นชูชก 

2 ประเภท คือ ชูชกขาว (ฝ่ายดี) โดยจะแต่งตัวเปิดเผยและท าหน้าท่ีจูงคนท่ีแต่งกายเป็นกัณหาชาลีไปฟังเทศน์ และ  

ชูชกเหลอืง (ชูชกผี) จะแต่งกายมิดชิดน่ากลัว  

 ส าหรับเหตุผลท่ีชาวบ้านของต าบลหนองกะท้าวได้ให้ความส าคัญกัณฑ์ชูชกมากเป็นพิเศษนั้น มีเหตุผลดังนี้ 

ประการแรกการเทศน์กัณฑ์อื่น ๆ จะมีรูปแบบการเทศน์เหมือนกับพื้นท่ีอื่น ๆ ประการท่ีสองเหตุผลด้านความเชื่อ  

โดยเชื่อว่าหากปีใดจัดงานเทศน์มหาชาติแล้วไม่มีการแต่งกายหรือแห่ชูชก จะท าให้เกิดอาเพศแก่คนในต าบล  

ประการท่ีสาม มีพิธีกรรมท่ีศักดิ์สิทธ์ิ กล่าวคือ ต้องประกอบพิธีในอุโบสถ และต้องมีพระมาประกอบพิธีอัญเชิญ

วิญญาณชูชกมาประทับร่าง ประการท่ีสี่ เพราะชูชกเป็นผู้ท่ีเด่นหรือมีความสามารถด้านการขอ มีความฉลาดไหวพริบดี 

และมีวาทศิลป์ ซึ่งหากมีการแห่ชูชกก็จะท าให้ชาวบ้านมีทรัพย์และมีความส าเร็จเช่นเดียวกับชูชกด้วย ประการท่ีห้า 

เพราะชูชกเป็นคนท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้พระเวสสันดรได้บ าเพ็ญปุตตทานเป็นผลส าเร็จ  

 ส าหรับในปัจจุบันดว้ยสภาพของสังคมวัฒนธรรมโลกและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป มีผลท าให้คนในต าบลหนอง

กะท้าวได้ลดความเชื่อเกี่ยวกับชูชกลง ในดา้นพธีิกรรมท่ีไม่มกีารไปประกอบพิธีในอุโบสถ และเน้นความสนุกสนานร่ืน

เริง เพราะคนท่ีแต่งกายส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น และไม่มีความเชื่อว่ามีชูชกมาประทับร่างเหมือนในอดีต จึงแสดงกิริยา

ต่าง ๆ ไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตน แต่สิ่งท่ียังคงอยู่ในความเชื่อเกี่ยวกับชูชกเหมือนในอดีตคือ ความเชื่อด้าน  

การเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้พระเวสสันดรได้ท าปุตตทาน จนท าให้บารมีบริบูรณ์ในชาตินี้ และความเชื่อด้าน  

การเป็นผู้ขอท่ีประสบความส าเร็จของชูชก ชาวบ้านจึงยังให้ความส าคัญและบูชาชูชกอยู่ในด้านของโชคลาภและ

ความส าเร็จในการหาทรัพย์ ซึ่งก็คล้ายกับความเชื่อเกี่ยวกับชูชกในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพระอนุเทพ ขนฺติพโล (2556 หน้า 116-117) ท่ีได้ศึกษาปรากฏการณ์การบูชาชูชกในสังคมไทย  พบว่าเหตุท่ีคน

บางกลุ่มมีบูชาชูชกนั้นก็เพราะเหตุว่า ชูชกเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเสริมบารมีของพระเวสสันดร ชูชกเป็นผู้ให้โชคลาภ  

ขออะไรก็ประสบความส าเร็จ ชูชกเป็นผู้มวีาทศลิป์ ชูชกเป็นคนมัธยัสถ ์และมีเสนห่์   

ปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบการเทศน์ ความเชื่อ พิธีกรรมบางเร่ืองจะเปลี่ยนแปลงไป และมีความศักดิ์สิทธ์ิหรือ  

เข้มขลังน้อยลงบ้างตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ แต่ชาวบ้านต าบลหนองกะท้าวก็ยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีนี้ให้คงอยู่
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ต่อไป เพราะประเพณีนี้ได้หล่อหลอมคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีกัน และเชื่อว่าประเพณีนี้น ามาซึ่งสิ่งท่ี

เป็นสริิมงคลท้ังต่อบุคคลและชุมชน  
  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความชว่ยเหลอืและความเมตตากรุณาอยา่งดีย่ิงจาก 

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ติดชัย อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา และได้เสียสละเวลาอันมี 

ค่าให้ค าปรึกษา  ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนได้คอยติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย  

จนท างานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  

 ขอขอบพระคุณกรรมการสอบโครงร่างวิจัยทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ า  

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ติดชัย และอาจารย์ภัครพล แสงเงิน ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า เสนอแนะข้อคิดเห็น ตลอดจนได้

เสนอแนวทางในการแกไ้ขเพื่อให้งานวจิัยฉบับนี้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ ใ หญ่ บ้ า นต า บลหนองกะ ท้ า ว  อ า เ ภอนคร ไทย  จั ง ห วั ดพิ ษณุ โ ล ก  

นายพจนารถ มณีณัฐกุล และชาวบ้านต าบลหนองกะท้าวทุก ๆ ท่านท่ีให้ความเมตตาในการให้สัมภาษณ์ข้อมูล 

เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติของต าบลหนองกะท้าวเป็นอย่างดี จนท าให้กลุ่มผู้วิจัยได้มีข้อมูลมาสังเคราะห์จนเกิด

งานวจิัยฉบับนี้ขึ้น  

 ขอกราบของพระคุณจากคุณพ่อคุณแม่ท่ีคอยให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย และขอขอบคุณ

สมาชิกผู้รว่มท าวิจัยทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์  

 กลุ่มผู้วจิัยได้ซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของทุก ๆ ท่านท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 
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รูปแบบการปรับตัวและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาในนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับ

มหาวิทยาลัย: การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา 

Coping Patterns and Psychological Counseling in University Crossword 

Players: A Phenomenological Research 

ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์1 และมณฑริา อินจ่าย2* 

Yuthana Arakputhanan1 and Montira Injai2*  

บทคัดย่อ 

 การอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เป็นปรากฏการณค์ู่ขนานระหว่างธรรมชาติของการแขง่ขันครอส

เวิร์ดกับการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากจ าเป็นต้องปรับตัวท้ังในส่วนของสมรรถนะภายในตัวบุคคล  

ท่ีบ่มเพาะได้กับส่วนของสถานการณ์ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม  การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาคร้ังนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แบบจ าลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการให้

ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการฝึกซ้อมและการแข่งขันครอสเวิร์ด ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์

เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การมีประสบการณ์และการเป็น

กลุ่มท่ีให้ขอ้มูลได้มาก คือ รวบรวมขอ้มูลระยะยาวจากการโค้ช การสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการสังเกตอย่างมีส่วน

ร่วมกับบุคลากรและนักศกึษาท่ีเป็นนักกีฬาครอสเวร์ิดระดับมหาวิทยาลัยท่ีร่วมฝึกซ้อมกับผู้วิจัยในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน

มา (พ.ศ. 2551–2560)  ผลการวิจัยพบว่า มีรูปแบบสี่ประการท่ีใช้ในการปรับตัว คือ การรุก การตั้งรับ การควบคุม 

และการปล่อยผ่าน ซึ่งถูกเลือกใช้โดยผู้เล่นท่ีมีอุปนิสัยและมีสถานการณ์ท่ีต้องแก้ไขต่างกัน การให้ค าปรึกษาเชิง

จิตวิทยาในฐานะโค้ชจ าเป็นจะต้องสร้างความตระหนักรู้ในตนเองให้แก่นักกีฬา โดยเชื่อมโยงกับการท่องศัพท์ 

การฝึกซ้อม และการรับรู้สถานการณท่ี์แปรเปลี่ยน เพื่อปรับตัวสู่การประสบความส าเร็จทัง้ในสนามครอสเวิร์ดและใน

สนามชีวิตด้วยตนเอง 

ค าส าคัญ: รูปแบบการปรับตัว, การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวทิยา, นักกีฬาครอสเวร์ิด  
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2 Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
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Abstract  

 Surviving changing situations in crossword competitions and higher education learning is similar because 

of required coping imperatives effected by cultivated personal competencies and uncontrollable external 

situations. This phenomenological research aimed to synthesize a conceptual model of coping patterns used with 

psychological counseling in training and competing process of crossword players. Participant observation and  

in-depth interview were used for data collection. Participants were members of Chiang Mai University 

crossword’s club selected by the criteria of experiences and information-rich group. The research method was a 

longitudinal study including coaching, observing, and interviewing with staffs and students who were on the 

same university crossword team with the main researcher for ten years (2008-2017AD). Research results 

indicated four coping patterns: offensive, defensive, control, and discharge. Each pattern was selected by 

crossword players who had different traits in different situations. Psychological counseling processes raised the 

self-awareness of players for adjusting their patterns with memory input, daily practice, and situational 

perception for success in crossword games and in real life on their own. 

Keywords: Coping patterns, Psychological counseling, Crossword players  

บทน า 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในพันธกิจด้านการศึกษาที่เนน้ความส าคัญของการรู้การคิดเพื่อขับเคลื่อน

สังคม บุคลากรและนิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องบ่มเพาะสมรรถนะด้านการรู้การคิดท่ีซับซ้อน การมีแรงจูงใจระดับสูง 

และการตระหนักรู้ในตนเอง อันเป็นองค์ประกอบส าคัญของพลังเชาวน์ปัญญามนุษย์ (Tirri & Nokelainen, 2011)  

ท่ีสามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศและสังคมโลก อันเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญ

ของการศกึษาระดับสูงท้ังการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการเรียนรู้เชงิกลยุทธ์ในโลกการท างานจริง 

การอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เป็นปรากฏการณค์ู่ขนานระหว่างธรรมชาติของการแขง่ขันครอส

เวิร์ดกับการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากความจ าเป็นในการปรับตัวท้ังด้านสมรรถนะส่วนบุคคลท่ี 

บ่มเพาะได้ กับส่วนของสถานการณ์ภายนอกที่ไมอ่าจควบคุม  ซึ่งในเกมครอสเวิร์ด จะเป็นแบบจ าลองการรู้การคิดท่ี

ซับซ้อนผ่านกฎกติกาการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างค าศัพท์ท่ีมีคุณภาพจากการจั่วหยิบตัวอักษรท่ียากจะคาดเดา ภายใต้

ความกดดันของระยะเวลาและพื้นท่ีของหน้ากระดานอันเป็นทรัพยากรท่ีมีจ ากัด โดยต้องมีแรงจูงใจระดับสูงใน  

การฝึกซ้อม การจดจ าสูตรการเล่นพร้อมค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวนมหาศาล และการตระหนักรู้ในศักยภาพของ

ตนเอง ด้วยคุณลักษณะของการใช้กระบวนการทางสติปัญญาในระดับสูงดังกล่าว การแข่งขันครอสเวิร์ดจึงถูกบรรจุ

เป็นหน่ึงในกีฬาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัยและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตลอดระยะหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน    

ครอสเวิร์ดเกม เป็นเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่ีสามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน แต่ส าหรับ 

ในการแขง่ขัน จะใชรู้ปแบบการเล่น 2 คนหรือสองทีม อุปกรณท่ี์ใช้ได้แก่  
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1.  กระดานตาราง 15 คูณ 15 ช่อง โดยแบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดาและชอ่งคะแนนพเิศษ   

2.  เบ้ียอักษรและถุงใส่เบ้ียอักษร ท้ังนี้ เบ้ียอักษรท่ีใช้เล่นมีท้ังหมด 100 ตัว เป็นตัวอักษร A-Z รวม 98 ตัว

และตัวว่างสองตัว เบ้ียอักษรแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน และตัวว่างมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 แต่สามารถใช้แทน

ตัวอักษรอะไรก็ได้ 

3.  แป้นส าหรับวางเรียงตัวอักษร ฝ่ายละ 1 แป้น 

4.  นาฬกิาจับเวลาแบบสลับได้ 2 ฝั่ง  

5.  ใบจดคะแนน ฝั่งละ 1 ใบ  

โดยมีวิธีการเล่น คือ ทัง้สองฝ่ายจับเบ้ียอักษรจากถุงเบ้ียขึ้นมาฝั่งละ 7 ตัว ฝ่ายท่ีสุ่มได้เร่ิมก่อนจะได้จับเบ้ีย

และเร่ิมเกมก่อน ส่วนฝ่ายท่ีสุ่มได้เร่ิมทีหลังจะจับเบ้ียต่อหลังจากฝ่ายเร่ิมก่อนจับเบ้ียครบแล้ว  ท้ังนี้ ฝ่ายท่ีเร่ิมก่อน 

จะตอ้งผสมตัวเบ้ียอักษรในแป้นให้เป็นค าที่มคีวามยาวต้ังแต่ 2 ตัวอักษรวางลงไปในกระดาน โดยต้องมีตัวอักษรตัวใด

ตัวหนึ่งทับช่องสีชมพูกลางกระดาน ซึ่งช่องนี้เป็นช่องคะแนนพิเศษท่ีมีผลให้คะแนนของค านั้นมีค่าคูณสอง  เมื่อฝ่าย

เร่ิมก่อนลงค าศัพท์และจบตาเล่น จะต้องท าการหยบิเบ้ียอักษรจากในถุงเบ้ียขึ้นมาใหม่จนเบ้ียในมือมีครบ 7 ตัวอักษร 

(ยกเว้นกรณีเบ้ียในถุงเหลือไม่พอจับให้ครบ) เมื่อฝ่ายแรกจบตาเล่น ฝ่ายเร่ิมทีหลังก็ท าการสร้างค าศัพท์วางลงไปใน

กระดาน โดยอาจเป็นค าใหมท่ี่ต่อเนื่องจากตัวอักษรเดิมของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ เป้าหมายของการเล่นครอสเวิร์ด คือ ท้ัง

สองฝ่ายต้องพยายามท าคะแนนให้ได้มากท่ีสุด จากการใชต้ัวเบ้ียอักษรสร้างค าด้วยการวางลงในกระดาน คะแนนท่ีได้

จะมาจาก 1) ค่าคะแนนของตัวเบ้ีย 2) ช่องคะแนนพิเศษท่ีวางตัวเบ้ียลงไปทับ 3) โบนัสคะแนนพิเศษท่ีได้เพิ่มจากการ

ลงตัวอักษรได้ 7 ตัวอักษรได้ภายในการลงตาเดียว เมื่อจบเกมตามระยะเวลาท่ีก าหนด ฝ่ายใดมีคะแนนรวมมากกว่า 

ฝ่ายน้ันคือผู้ชนะ (มร.ครอสเวร์ิด, 2547) 

การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวทิยาเป็นหน่ึงในทักษะส าคัญของโค้ชหรือผู้ฝึกสอนนักกีฬาครอสเวิร์ด เนื่องจากผู้ให้

ค าปรึกษาคือผู้ท่ีถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในการสังเกตและรับรู้พฤติกรรม รวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจในตัว

บุคคลตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง (Nelson-Jones, 2013) ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการเข้าถึงศักยภาพของนักกีฬา สามารถ

มองเห็นถึงจุดแข็งอันเป็นทรัพยากรท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ เข้าใจถึงจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไข รวมไปถึงการวิเคราะห์

สาเหตุท่ีมาของจุดท่ีควรปรับปรุงนั้น นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการปรึกษา ยังช่วยให้โค้ชสามารถ

เข้าใจธรรมชาติและอุปนสิัยในการเล่นกีฬาโดยพื้นฐานได้ ซึ่งจะชว่ยให้สามารถก าหนดแบบแผนการฝึกฝนและรูปแบบ

การเล่นท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักกีฬาแต่ละคนได้อยา่งเหมาะสมด้วย 

อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมพฤติกรรมในการปรับตัวของบุคคลนั้น ศาสตร์ทางจิตวิทยามีแนวคิดเร่ือง รูปแบบ

การปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซาเทียร์ โมเดล (Satir, Banmen, Gerber & Gomori, 1991)  อันเป็น

วิธีการท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับความกดดัน เพื่อให้ตนเองอยู่รอดโดยเรียนรู้จากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กและเป็น

การตอบสนองต่อปัญหาในรูปแบบซ้ า ๆ เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

ตนเอง (S = Self) ผู้อ่ืน (O = Others) และบริบท (C = Context)  ในการเผชญิปัญหา บุคคลอาจให้ความส าคัญกับบาง

องคป์ระกอบแตล่ะเลยบางองค์ประกอบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไมส่มดุลของพฤติกรรม ความเขา้ใจเกี่ยวกับรูปแบบ

การปรับตัว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าความรู้จักและเข้าใจบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในสนามการ

แข่งขันครอสเวร์ิดระดับมหาวิทยาลัย ท่ีจ าเป็นต้องปรับตัวรับมือกับคู่แข่งท่ีมีทักษะทางปัญญาระดับสูง การวิเคราะห์

รูปแบบการปรับตัวของผู้แขง่ขัน จะชว่ยให้ผู้ฝึกสอนสามารถสร้างสถานการณ์จ าลองและก าหนดกลยุทธ์การฝึกซ้อม

เพื่อให้นักกีฬาสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดมาใชอ้ย่างเหมาะสมกับตนเองได้ในท่ีสุด  
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ผู้วิจัยจึงท าการศกึษาเร่ือง “รูปแบบการปรับตัวและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาในนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับ

มหาวิทยาลัย” โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาในการถอดบทเรียนสิบปีจากการเก็บข้อมูล

ภาคสนามในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้ให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัยในฐานะโค้ช เพื่อ

วิเคราะห์จัดกลุ่มการปรับตัวในกีฬาท่ีเน้นทักษะทางปัญญา แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอในการปรึกษา ให้

บุคลากรและนสิิตนักศกึษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการอยูร่อดได้ดว้ยการปรับตัวท่ีเหมาะสมใน

สภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ียากจะคาดเดาในบริบททางการศกึษายุคปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อสังเคราะห์แบบจ าลองมโนทัศนข์องรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการให้ค าปรึกษา

เชงิจิตวิทยาผ่านการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาครอสเวร์ิดระดับมหาวิทยาลัย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดองค์ประกอบด้านตัวตน (Self)  ผู้อื่น (Other)  และบริบท (Context) ของรูปแบบ 

การปรับตัวเพื่อให้มชีวีติรอด (Survival Coping Stance) ของซาเทียร์ โมเดล (Satir et al., 1991) ในการต้ังสมมตฐิานวา่

รูปแบบการปรับตัวและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวทิยาส าหรับนักกีฬาครอสเวิร์ด เป็นตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กัน กล่าวคอื รูปแบบการปรับตัวของนักกีฬามคีวามเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาของโค้ช ในการสร้างความตระหนัก

รู้ในตนเอง การรู้ผู้อื่นหรือคู่แข่งขัน และการเข้าใจบริบทแวดล้อมของสถานการณ์การแข่งขัน ในขณะท่ีการ ให้

ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับนักกีฬาครอสเวิร์ด ก็มีความสัมพันธ์กับการเลือกกลยุทธ์การฝึกซ้อมและแข่งขันท่ี

เหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬาเชน่กัน  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาคร้ังนี้ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านการ

ถอดบทเรียนจากพหุกรณีศึกษา  โดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คนท่ีสามารถให้

ข้อมูลได้มาก ( Informant-Rich Cases)  ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นสมาชิกชมรมครอสเวิร์ด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้วจิัย มคีวามเต็มใจให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการ

สัมภาษณเ์ชงิลึกเกี่ยวกับขอ้มูลความรู้สกึนึกคิดของตนในการเล่นครอสเวร์ิด 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตีความหมายของข้อมูลรายบุคคล จนกระท่ังสมมติฐานนิ่งและ

ข้อมูลอ่ิมตัว  แล้วจึงสรุปเป็นภาพจ าลองทางความคิดจากพหุกรณีศึกษา การเก็บขอ้มูลเร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 2551 – 2560 

ในบุคลากรและนักศึกษาท่ีเป็นนักกีฬาครอสเวิร์ดระดับมหาวิทยาลัยท่ีร่วมฝึกซ้อมกับผู้วิจัยรวมระยะเวลาสิบปี ท้ังนี้ 

ผู้วิจัยใชว้ธีิการตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสรุปรายงานการแข่งขัน 

 

การให้ค าปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ส าหรับนักกีฬาครอสเวิรด์ 

รูปแบบการปรบัตัว 

- รู้ตนเอง (Self) 

- รู้ผู้อ่ืน (Other) 

- รู้บริบทแวดลอ้ม (Context) 
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และการสัมภาษณ์เชิงลึกในฐานะโค้ช ร่วมกับการวิเคราะห์แบบข้ามกรณี (Cross-Case Analysis) เพื่อเพิ่มความ

นา่เช่ือถือ (Credibility) ของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 

 การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาจะมีความส าคัญในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เนื่องจากในเกมครอสเวิร์ด

นั้นใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเล่น ดังนั้นผู้ท่ีมีคลังค าศัพท์มากกว่าย่อมเป็นผู้ท่ีมีความได้เปรียบ การสั่งสม

ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นโดยการท่องจ ารวมไปถึงการท าแบบฝึกหัดต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยให้นักกีฬาเพิ่มพูนคลังค าศัพท์

ของตนให้เพียงพอต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากค าศัพท์นั้นมีปริมาณมหาศาล เกินกว่าท่ีจะสามารถจดจ าได้หมด การ

เลอืกเพิ่มจ านวนค าศัพท์ในหมวดหมูท่ี่สอดคล้องกับรูปแบบการเล่นของนักกีฬาแตล่ะคนจึงมคีวามส าคัญ ซึ่งผู้ฝึกสอน

ท่ีสามารถเขา้ใจถึงธรรมชาติของนักกีฬาและรูปแบบการเล่นท่ีเหมาะสมกับตัวนักกีฬา ย่อมสามารถเลือกชุดค าศัพท์ท่ี

มีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการเล่นให้นักกีฬาได้ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบรูปแบบของแบบฝึกหัดท่ีใช้

ฝึกซ้อมและทดสอบการจ าของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้องอกีด้วย 

 นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อม ถัดมาคือในขั้นตอนการฝึกซ้อม ความสามารถในการวิเคราะห์ และ

เข้าใจของนักให้ค าปรึกษา จะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์เกมการฝึกซ้อม โดยอาศัยตั้งแต่ทักษะพื้นฐานในการให้

ค าปรึกษาคือการฟังอยา่งใส่ใจ เพื่อท าความเข้าใจถึงการตัดสินใจเล่นของนักกีฬาในตาเล่นท่ีส าคัญ ว่านักกีฬามีการ

รับรู้ว่ามทีางเลือกอย่างไรบ้าง มีการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสนิใจโดยอิงฐานข้อมูลอะไรบ้างก่อนท่ีจะเลือก ซึ่งในสว่น

นี้จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนสามารถเข้าใจถึงสาเหตุท่ีมาของการตัดสินใจนั้นได้ และหากทางเลือกนั้นเป็นการตัดสินใจท่ี

ผิดพลาด ผู้ฝึกสอนจะสามารถช้ีแจงถึงจุดที่น าไปสู่การตัดสนิใจท่ีผิดพลาดให้นักกีฬาได้อย่างเข้าอกเข้าใจ และในทาง

กลับกัน นักกีฬาก็จะเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ถึงความผิดพลาดนัน้ได้ โดยไม่เกิดความขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างผู้

ฝึกสอนและนักกีฬา 

 ส าหรับการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้น ใช้ระบบก าหนดจ านวนเกมท่ีจะ

แข่งขัน แล้วท าการแข่งขันสะสมคะแนน โดยดูจากจ านวนของเกมท่ี แพ้-เสมอ-ชนะ และแต้มต่างสะสม เมื่อครบ

จ านวนเกมท่ีก าหนด ทีมท่ีมีล าดับตามเงื่อนไขจึงจะสามารถเข้าไปสู่รอบถัดไปได้ ดังนั้นทีมท่ีมีผลการแข่งขันดีท่ีสุดคือ

ทีมท่ีมีจ านวนเกมชนะมากท่ีสุดและแพ้น้อยท่ีสุด  ทว่าในบางคร้ัง การท่ีนักกีฬาบางคนพ่ายแพ้ในบางเกม ความพ่าย

แพ้นั้นได้มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจโดยตรงและสะท้อนผ่านฟอร์มการเล่นของนักกีฬา ดังนั้นความสามารถในการ

เป็นนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาจะสามารถช่วยเหลือนักกีฬาท่ีประสบปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้นักกีฬาลดการ

กล่าวโทษตนเองในความพ่ายแพ้ ปรับระดับอารมณ์ความรู้สึกทางลบท่ีมีให้ลดลง ช่วยสนับสนุนให้ก าลังใจและ

ตระหนักถึงความจรงิวา่ การพา่ยแพเ้พยีงในเกมหนึ่ง ไมไ่ด้มีความหมายวา่นักกีฬาเป็นผู้ท่ีล้มเหลว แต่ยังมีโอกาสท่ีรอ

อยู่ในเกมต่อไป ซึ่งผู้ท่ีสามารถข้ามผ่านความผิดพลาดได้ และให้โอกาสตนเองเร่ิมต้นใหม่ ได้เร็ว ย่อมมีโอกาสในการ

ไขว่คว้าชัยชนะได้มากขึ้น 

อน่ึง กีฬาครอสเวร์ิดมีรูปแบบการปรับตัวท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการเล่นและแข่งขัน คือ การรุก (Offensive) ผู้แข่งขัน

ตอ้งพยายามหาวิธีท าคะแนนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อชัยชนะ ดังนั้นจึงต้องแสวงหาสถานการณ์หรือโอกาสท่ีจะสามารถท า

คะแนน ดังนั้นรูปแบบสถานการณ์ท่ีจะใช้รูปแบบการรุก จะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวเบ้ียท่ีสามารถใช้สร้างค าบิงโก (ค าศัพท์ท่ี

เอาโบนัสคะแนนพเิศษได้) หรอืจังหวะท่ีคูแ่ข่งขันเปิดช่องวา่งให้ฉกฉวยท าคะแนนได้ หรือในสถานการณท่ี์ถูกบบีคั้นเช่น 

มีคะแนนตามอยู่และเกมด าเนินไปเร่ือย ๆ ก็ยังตามไม่ทัน หรือใกล้จะจบเกม ก็อาจจะเลือกใช้การรุกอย่างเต็มท่ีเพื่อ

หวังท าคะแนนพลกิเกม ท้ังน้ี ผู้วิจัยสามารถสรุปเงื่อนไขท่ีเหมาะสมกับการรุก คือ 1) มีตัวเบ้ียท่ีดีสามารถใช้ท าคะแนน

ได้  2) คู่แขง่เปิดช่องวา่งหรอืโอกาสให้ท าคะแนนได้งา่ย  3) สถานการณจ์ าเป็นท่ีต้องเร่งรีบท าคะแนน 
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 ในทางตรงข้าม การปรับตัวรูปแบบส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีใช้ในกีฬาครอสเวิร์ด คือ การรับ (Defensive) ซึ่ง

มักจะใชใ้นกรณี  1) ขาดตัวเบ้ียท่ีดีท่ีจะใช้ในการท าคะแนน  2) มีพื้นท่ีหรือช่องว่างท่ีสามารถใช้ท าคะแนนท้ังสองฝ่าย 

แต่ฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของตาเล่น ไม่มีเบ้ียท่ีสามารถท าคะแนนได้ จึงใช้การเล่นแบบรับเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามวาง

ค าศัพท์ท่ีได้คะแนนสูง  3) การเล่นแบบรอจังหวะโอกาส เพื่อหวังท าคะแนนจากความผิดพลาดของคู่แข่งขัน โดยใช้

การเล่นเกมรับเพื่อกดดันคู่แขง่ด้วยระยะเวลาท่ีลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ  4) มีคะแนนน าอยู่มากพอและผู้เล่นค านวณแล้วว่า

ถ้าสามารถรักษาระยะห่าง หรอืไม่เปิดให้คู่แขง่ขันท าคะแนนสูง ๆ จะสามารถชนะในเกมนัน้ได้ 

 การปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การควบคุม (Control) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานท้ังการรุกและการรับ โดย

จะใช้รูปแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยหลักจะเน้นการสร้างสมดุลตัวอักษรให้มีความ

คล่อง ให้เล่นได้ง่าย ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ในเกม เช่น ถ้าคู่แข่งพยายามเปิดพื้นท่ีเพื่อสร้างโอกาสท า

คะแนน ผู้ท่ีปรับตัวแบบควบคุมก็จะใชพ้ื้นท่ีในการท าคะแนนของตนก่อน โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสท่ีจะถูก

เอาคะแนนคนื  แต่ถ้าคู่แขง่มคีะแนนน าแล้วพยายามปิดเกมด้วยเล่นแบบป้องกันเพื่อยือ้เวลา ผู้เล่นแบบนี้ก็จะพยายาม

สร้างหรือขยายพื้นท่ีในการเล่นเพิ่มในรูปแบบท่ีไม่สุม่เสี่ยงจนเกินไป หรืออาจเล่นแบบเนน้วางแผนล่วงหน้า ว่าเมื่อตานี้

เล่นไปแล้ว อีก 1-2 ตาถัดไป จะมีโอกาสได้เล่นอะไรท่ีมีความต่อเนื่องจากตาเล่นนี้ อันเป็นการชิงอ านาจควบคุมทิศ

ทางการเล่นในกระดาน ซึ่งผู้วจิัยสามารถสรุปการปรับตัวแบบควบคุมได้ว่า ผู้แขง่ขันมักจะเลอืกใช้ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) เน้นการสร้างความสมดุลตัวอักษรให้สามารถเล่นได้คล่อง  2) การวิเคราะห์เพื่อรับมือกับสถานการณ์และวิธีการ

เล่นของคู่แข่งขัน ซึ่งต้องดูหลายปัจจัยร่วมกัน ท้ังคะแนนปัจจุบัน รูปแบบการเล่นท่ีคู่แข่งขันใช้ ตัวเบ้ียท่ีผู้เล่นมีใน

ขณะนั้น  3) การเล่นแบบเน้นการวางแผนล่วงหน้า ว่าเมื่อเล่นแบบใดแบบหนึ่งไปแล้ว จะส่งผลสะท้อนอะไรได้บ้าง 

และการวางแผนเพื่อสร้างโอกาสให้ในตาเล่นตอ่ไปสามารถท าคะแนนได้สูง 

 รูปแบบการปรับตัวในแบบรุกและแบบรับ สามารถพบได้ในผู้เล่นท่ีก าลังพัฒนาฝีมือท่ัวไป แต่เมื่อพัฒนาและ

มีประสบการณ์มาถึงจุดหนึ่ง จะกลายเป็นผู้ท่ีมีการปรับตัวในรูปแบบควบคุม โดยอาจมีความโน้มเอียงไปในแบบรุก

หรือรับมากน้อยต่างกันตามพื้นฐานความชอบ ความถนัด ความเคยชิน แต่ท้ังนี้ก็มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องในการ

เลือกรูปแบบ เช่น เจอคู่แข่งท่ีฝีมือสูงกว่ามาก หรือหมดแรงจูงใจในการเล่น ก็จะเกิดเป็นการปรับตัวรูปแบบสุดท้าย 

คือการปล่อยผ่าน (Discharge) ซึ่งมักจะพบในสถานการณ์ท่ีผู้เล่นไม่ได้คาดหวังในชัยชนะเป็นส าคัญ หรือพบว่า

สถานการณ์ไม่อยู่ในการควบคุมให้พลิกกลับมาเอาชนะได้ ผู้เล่นจึงตอบสนองในลักษณะ 1) ยอมรับสถานการณ์ แต่

พยายามเล่นในรูปแบบท่ีดีท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมี หรือ 2) ปล่อยผ่านโดยไม่ได้สนใจในผลการเล่น เพียงแค่เล่ นตาม

เวลาให้เกมจบไป 

 หลังจากวิเคราะห์รูปแบบการปรับตัวได้สี่แบบแล้ว ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เป็นแนวทางการเรียนรู้ตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ผ่านการท่องศัพท์ การฝึกซ้อม และการรับรู้สถานการณ์การแข่งขันของนักกีฬาครอสเวิร์ด

ระดับมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 

1. รูปแบบการปรับตัวแบบรุก (Offensive)   

1.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดค าศัพท์พื้นฐาน เป็นค าสั้น ๆ 2-3 ตัวอักษร และค าศัพท์ท่ีมีสระ

จ านวนมาก เช่นค าท่ียาว4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70  หลังจากนั้นจึงเน้นการท่องค าศัพท์ท่ีใช้ท า

คะแนนเป็นหลัก คือ ชุดค าศัพท์ท่ีมีตัวอักษรท่ีมีคะแนนมากในความยาว 4 ตัวอักษร และเน้นชุดค าศัพท์ 7 ตั วอักษร 

แบบท่ีจดจ าได้ง่าย เช่น ชุดค า 6 ตัวอักษร บวกตัวอักษรอีก 1 ตัว (6+1) ไล่ท่องไปให้ได้อย่างน้อย 70 ชุด เมื่อท่องได้

แลว้ให้ ทอ่งจ าชุดค าศัพท์ 8 ตัวอักษร เป็นแบบ 6+2  ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะจ าได้ 
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 1.2 การฝึกซ้อม: เนน้รูปแบบการเล่นท าคะแนน และสรา้งพื้นท่ีในกระดานให้เปิดกวา้ง เพื่อใชท้ าคะแนน 

หรือท าคะแนนพเิศษ (บิงโก) ซึ่งชุดค าศัพท์ท่ีมอบหมายให้ท่องจะมีความสอดคล้องกับวิธีการเล่นแบบนี้  

1.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: หากมีต าแหน่งการเล่นในจุดไหนท่ีท าคะแนนได้ดี แม้จะมีความ

เสี่ยงท่ีจะต้องโดนท าคะแนนสูงกลับมาบ้าง ก็จะสนับสนุนให้เสี่ยง โดยเฉพาะในเกมท่ีมีแต้มตาม หรือหากมีพื้นท่ีท่ี

สามารถท าคะแนนได้ดี แตไ่มส่ามารถท าคะแนนได้ในตอนน้ัน ก็อาจใชว้ิธีเปิดพื้นท่ีอื่นส าหรับท าคะแนนเพิ่ม เพื่อสร้าง

โอกาสให้ตัวเองในตาตอ่ไป 
 

2. รูปแบบการปรับตัวแบบรับ (Defensive)   

2.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดค าศัพท์พื้นฐาน (ค าสั้นๆ 2-3 ตัวอักษร) และค าศัพท์ท่ีมีสระ

จ านวนมาก (ยาว 4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70) หลังจากนั้นเน้นการท่องค าศัพท์ท่ีใช้ท าคะแนน โดยจะ

เป็นชุดค าศัพท์ความยาว 4 ตัวอักษร และชุดค าศัพท์ท่ีมีตัวอักษรท่ีมีแต้มสูงเป็นหลัก (4-10 แต้ม) ส่วนชุดค าศัพท์แบบ 

7-8 ตัวอักษร จะเน้นให้ท่องเพยีงเล็กน้อย เนื่องจากไมเ่นน้การท าคะแนนจากค าศัพท์ยาวหรือการท าบิงโก แต่จะเน้น

การท าคะแนนด้วยชุดค าสั้น ๆ ให้ได้คะแนนอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 การฝึกซ้อม: เนน้รูปแบบการเล่นท าคะแนนและสร้างพื้นท่ีในกระดานแบบจ ากัดพื้นท่ี เพื่อป้องกันการ

ถูกคู่แข่งท าคะแนนหรือท าบิงโกไล่ตามหรือแซงไป ลักษณะการเล่นจะเล่นในพื้นท่ีท่ีจ ากัด หรือให้พื้นท่ีช่องกระดานว่าง

ห่างกันต่ ากว่า 7 ตัวอักษร หรือเล่นโดยเพิ่มความยากไม่เปิดพื้นท่ีให้คู่แข่งสามารถเล่นช่องคะแนนพิเศษได้ ท้ังหมดนี้จะ

ชว่ยป้องกันการถูกท าคะแนนไล่ตาม ซึ่งชุดค าศัพท์ท่ีมอบหมายให้ท่องจะมคีวามสอดคล้องกับวธีิการเล่นแบบนี้   

2.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: ในการตัดสินใจเล่นแต่ละตา จะเล่นโดยมุ่งเน้นสมดุลระหว่าง

คะแนนและการป้องกันการโดนท าคะแนนจากฝ่ายตรงข้าม ถ้าหากท าคะแนนได้มากแต่มีความเสี่ยงจะโดนท าคะแนน

กลับคืนมากก็อาจจะไม่เลือกเล่นในต าแหน่งนั้น โดยมุ่งไปเล่นในพื้นท่ีอื่นท่ีแม้จะได้คะแนนน้อยกว่า แต่มีความ

ปลอดภัยมากกวา่ 

3. รูปแบบการปรับตัวแบบควบคุม (Control)   

3.1 การท่องศัพท์: ให้นักกีฬาท่องชุดค าศัพท์พื้นฐาน (ค าสั้น ๆ 2-3 ตัวอักษร) ค าศัพท์ท่ีมีสระจ านวน

มาก (ความยาว 4-5 ตัวอักษรโดยมีสระมากกว่าร้อยละ 70) ในกลุ่มท่ีมีรูปแบบการปรับตัวแบบนี้ ชุดค าศัพท์ท่ีต้อง

ท่อง จะมีท้ังชุดค าศัพท์ท่ีใช้ท าคะแนนแบบสั้น (3-4 ตัวอักษร) และแบบยาว (7-8 ตัวอักษร) โดยแบบยาวจะเร่ิมจาก

ชุดค า 6 ตัวอักษร+1 เหมือนในค าศัพท์ของผู้ท่ีใชก้ารปรับตัวแบบรุกเพ่ือท าบงิโก 

3.2 การฝึกซ้อม: ท่ีมีการปรับตัวในรูปแบบนี้ จะเน้นให้ฝึกการท าคะแนนโดยประเมินจากลักษณะของ

เบีย้ วา่มีความเหมาะสมในการท าคะแนนด้วยรูปแบบใด หากเบ้ียในมือเหมาะสมกับการลงค าสั้น ๆ เพื่อท าคะแนน ก็

จะลงค าสั้น แต่ถ้าเบ้ียมีความคล่อง เหมาะสมในการสร้างค ายาวส าหรับท าบิงโกเพื่อหวังคะแนนโบนัส ก็จะเล่นโดย

เก็บเบีย้ท่ีสามารถใชส้ร้างค ายาวได้งา่ยเพื่อรอสร้างค าตั้งแต่ 7 ตัวอักษรขึน้ไป 

3.3 การรับรู้สถานการณก์ารแขง่ขัน: ในเกมการเล่นจะเนน้การวิเคราะห์แนวทางการเล่นของคูแ่ข่ง เพื่อ

ท าการสกัดขัดขวางหรือเนน้การสร้างพื้นท่ี สร้างโอกาสท าคะแนนท่ีเหมาะสมกับตัวเบ้ียท่ีตนเองมีอยู่ การตัดสินใจใน

แตล่ะตา จึงอิงอาศัยข้อมูลของสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึงสิ่งท่ีอ่านและวิเคราะห์ได้จากการเล่นของคู่แข่งเป็นหลัก 

ซึ่งหากไมไ่ด้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือมีคะแนนตามอย่างมาก ก็จะใช้รูปแบบการเล่นท่ีเน้นการวิเคราะห์ร่วมกับการ

พยายามรักษาสมดุลตัวอักษรในมอื ให้มีตัวอักษรท่ีเล่นง่าย มีโอกาสท าคะแนนได้ง่าย เพื่อรอจังหวะในการท าคะแนน 

หรือเพื่อเล่นป้องกันในต าแหนง่ท่ีมีความเสี่ยงมากแต่ตนเองไม่สามารถท าคะแนนได้ 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1484 

4. รูปแบบการปรับตัวแบบปล่อยผ่าน (Discharge)   

4.1 การท่องศัพท์: ท่องค าศัพท์สั้นพื้นฐาน 2-3 ตัวอักษร ค าศัพท์ 4-5 ตัวอักษรท่ีมีสระร้อยละ 70 

หรือศัพท์อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้เล่นสนใจ เนื่องจากกลุ่มน้ีมักไมน่ยิมการท่องศัพท์ 

4.2 การฝึกซ้อม: เน้นฝึกให้เล่นท าคะแนนระยะสั้นเป็นหลัก เพราะท าได้ง่ายและสนุกกว่าการวาง กล

ยุทธ์การเล่นระยะยาว โดยโค้ชหรือผู้ฝึกสอนควรเน้นเสริมก าลังใจ เน้นให้เล่นแล้วสนุก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยาก

พัฒนาฝีมอืต่อด้วยตนเอง 

4.3 การรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน: กลุ่มท่ีมีการปรับตัวแบบปล่อยผ่านจะค่อนข้างขาดแรงจูงใจใน

การเล่นและพัฒนา กล่าวคือ แค่พอเล่นสนุกได้ แต่ไม่ได้อยากฝึกหนักหรืออยากเก่ง จึงไม่ได้สนใจสถานการณ์การ

แข่งขันในภาพรวมมากไปกว่าการเล่นให้ผ่านพน้ไปในแตล่ะรอบของตน 
 

 จากรูปแบบการปรับตัวท้ังสี่แบบ คือ การรุก การรับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน เป็นปัจจัยท่ีบ่งชี้ถึง

คุณสมบัติของนักให้ค าปรึกษาท่ีสามารถใช้ส่งเสริมการท าหน้าท่ีผู้ฝึกสอนได้ดี คือการเข้าใจในธรรมชาติของความ

แตกตา่งระหวา่งบุคคลของนักกีฬา เนื่องจากการพัฒนาฝีมือการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนนั้น มีอัตราการพัฒนาท่ีช้า

หรือเร็วแตกต่างกัน รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ไมเ่หมอืนกัน ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ

ของความแตกต่างนี้ ร่วมกับการสังเกตถึงพัฒนาการผ่านการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ ผู้ฝึกสอนจะประเมินถึง

ความสามารถในการแก้ปัญหา เทคนิค กลยุทธ์ ความแมน่ย าของค าศัพท์ และความพร้อมของสภาวะทางจิตใจได้ ซึ่ง

หากมีความก้าวหน้า ผู้ฝึกสอนจะท าการเสริมแรงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในรปูแบบการเล่นของตน 

ตัวอย่างเช่น นักกีฬาหญิงคนหนึ่ง มีรูปแบบการเล่นท่ีเหมาะสมกับพื้นฐานนิสัยอดทนของตนเอง คือ การเล่นใน

รูปแบบป้องกัน (Defensive) จึงได้รับมอบหมายให้เพิ่มค าศัพท์ท่ีสามารถใช้เล่นได้แบบจ ากัดพื้นท่ี ประมาณ 3-4 

ตัวอักษร นักกีฬาจึงท าการท่องค าศัพท์ และฝึกการเล่นในรูปแบบจ ากัดพื้นท่ีหรือท าลายพื้นท่ีในการเล่นเมื่อเกมมี

พื้นท่ีเปิดกวา้งมาก ซึ่งจะชว่ยให้นักกีฬาสามารถท าคะแนนได้มาก โดยท่ีฝ่ายตรงข้ามจะมีช่องท าคะแนนท่ียากล าบาก

กว่า เมื่อนักกีฬาคนนี้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมในการฝึกซ้อม ในเกมท่ีมีจังหวะการเล่น

เหมาะสมกับตนเองก็สามารถเอาชนะคู่ซ้อมท่ีมีฝีมอืสูงกว่าได้โดยใชรู้ปแบบการปรับตัวในแบบท่ีตนถนัด 

 นอกจากนี้ ในเกมการฝึกซ้อมท่ีมีความกดดัน สภาวะทางจิตใจของนักกีฬาท่ีได้รับแรงกดดันจะส่งผลกระทบ

ต่อการเล่น การตัดสินใจ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก บทบาทของผู้ฝึกสอนท่ีมีทักษะการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา 

ย่อมสามารถจับสังเกต และไวต่อปฏิกิริยาความรู้สึกท่ีนักกีฬามี แล้วท าการให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้อย่างเหมาะสม 

เชน่ หากนักกีฬาไม่สามารถทนรับต่อแรงกดดันได้ จนมีการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น หรือมีความวิตกกังวลมาก

จนไมก่ล้าตัดสินใจ ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ฝึกสอนจะชว่ยให้นักกีฬากลับมาตระหนักรู้เท่าทันตนเอง มีสติรู้ตัวมากขึ้น 

อันจะส่งผลตอ่การตัดสนิใจในการเล่นท่ีมีความรอบคอบเฉียบคมมากขึ้น และถึงแม้ว่าในเกมการแข่งขันจริง นักกีฬาท่ี

ลงแข่งในสนาม จะไม่สามารถรับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ฝึกสอนได้เหมือนเกมฝึกซ้อม แต่การได้ผ่านการฝึกฝน

เผชิญหน้ากับแรงกดดันแล้วสามารถมีสติตระหนักรู้เท่าทันตนเองได้อยู่เสมอ ก็จะมีส่วนช่วยให้นักกีฬาสามารถเกิด

การตระหนักรู้ในตนและรับมอืกับสถานการณ์ในเกมการแข่งขันท่ีมีแรงกดดันได้ 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการวจิัยพบวา่ มรูีปแบบสี่ประการท่ีใชใ้นการปรับตัว คือ การรุก การตัง้รับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน ซึ่งถูก

เลือกใช้โดยผู้เล่นท่ีมีอุปนิสัยและมีสถานการณ์ท่ีต้องแก้ไขต่างกัน การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาในฐานะโค้ชจ าเป็น

จะต้องสร้างความตระหนักรู้ในตนเองให้แก่นักกีฬา โดยเชื่อมโยงกับการท่องศัพท์ การฝึกซ้อม และการรับรู้

สถานการณ์การแข่งขันท่ีแปรเปลี่ยน ซึ่งสรุปเป็นแบบจ าลองมโนทัศนข์องรูปแบบการปรับตัวได้ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที ่2  แบบจ าลองมโนทัศนข์องรูปแบบการปรับตัวในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการใหค้ าปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
 

จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่ารูปแบบการปรับตัวเป็นพลวัตระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล (Trait) กับบริบทของ

สถานการณ์ (Situation) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับแนวคิดรูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดของซาเทียร์ โมเดล (Satir et 

al., 1991) พบว่า อุปนสิัยส่วนบุคคลแบบนิ่งหรือคล่องท่ีพบในแบบจ าลองมโนทัศน์ของรูปแบบการปรับตัว สอดคล้อง

กับองค์ประกอบด้านตัวตน (Self)  ในขณะท่ีสถานการณ์ง่ายหรือยาก สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านผู้อื่น (Other) 

และบริบท (Context) ของรูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด องค์ประกอบดังกล่าวก่อให้เกิดแนวทางการท าความ

เข้าใจและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับนักกีฬาครอสเวิร์ดท่ีสัมพันธ์กับการเลือกกลยุทธ์การฝึกซ้อมและ

แข่งขันท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬา  

อน่ึง ข้อค้นพบจากงานวิจัยยังมบีางส่วนท่ีต่างจากทฤษฎีการปรับตัวในซาเทียร์ โมเดล (Satir et al., 1991) ท่ี

ระบุว่ารูปแบบการปรับตัวเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ในขณะท่ีจิตวิทยายุคหลังสมัยใหม ่

(Post-modernism) เชื่อว่าจิตลักษณะ เช่น การปรับตัวและตัวตนนั้นมีความไม่คงท่ีและแปรเปลี่ยนได้เสมอตลอดทุก

ช่วงวัย ในลักษณะของบุคลิกภาพย่อย (Sub-Personality) ท่ีส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน และการปฏิบัติงาน การ
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ตระหนักถึงบุคลิกภาพย่อยในแตล่ะขณะเพื่อฝึกรับมอืก่อนเผชญิสถานการณ์จริงจะเป็นผลดีต่อการปรับตัวท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลง ดังท่ีปรากฏในการศึกษาของ มณฑิรา อนิจ่าย และคณะ (2561) ซึ่งท าการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม

ท่ีเหมาะกับตัวตนของนิสติเตรียมสหกิจศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบผลลัพธ์เชิงบวกในด้านความพึงพอใจและ

ด้านการเรียนรู้ท่ีสง่ผลในระยะยาวจากการฝึกอบรมท่ีออกแบบตามบุคลิกภาพย่อยของผู้เรียน 

การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวทิยาเพื่อฝึกฝนทักษะแก่นักกีฬาครอสเวร์ิดให้สามารถปรับตัวในรูปแบบการรุก การ

ตัง้รับ การควบคุม และการปล่อยผ่าน ซึ่งผันแปรตามองค์ประกอบด้านอุปนิสัยส่วนบุคคลท่ีเชื่อมโยงกับสถานการณ์ 

โดยออกแบบการท่องศัพท์ การฝึกซ้อม และการรับรู้สถานการณ์การแข่งขัน ให้เข้ากับนักกีฬาครอสเวิร์ดแต่ละคนใน

แบบท่ีแตกต่างกัน เป็นการสร้างแรงจูงใจและลดความกดดันจากการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นผล

การศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยของพสิิฐพงศ์ ทิทา, คุรุศาสตร์ คนหาญ และชัยรัตน์ ชูสกุล (2559) ท่ีศึกษาวิจัยพบ

ความส าคัญของจิตวิทยาในผู้ฝึกสอนกฬีาเทควันโดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื กล่าวคือ ผู้ฝึกสอนเทควันโดส่วนใหญ่  

มกีารใช้ทักษะเทคนิคจิตวทิยาการกีฬาในระดับมาก ในทักษะด้านท่ีท าให้นักกีฬามีจิตใจเข้มแข็ง ทักษะเสริม

แนวคิดทางบวก ทักษะแรงจูงใจ การเตรียมสภาพจิตใจก่อนการแข่งขัน ตลอดจนทักษะการควบคุมความวิตกกังวล

และความเครยีดในการแขง่ขันของนักกีฬา 

สภาวะจิตใจท่ีผ่านการให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสมกับรูปแบบการปรับตัวของนักกีฬาครอสเวิร์ด สามารถ

อธิบายได้ด้วยแนวคิดความลื่นไหล (Flow) ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลมีสมาธเิต็มท่ีในทุกขณะของกิจกรรม เนื่องเพราะเกิด

ความสมดุลระหว่างความยากล าบากกับทักษะท่ีรับมือได้ โดยในสภาวะลื่นไหลนั้น ผลการปฏิบัติงานและความคิด

สร้างสรรค์จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีการตัดสินใจจะเป็นอัตโนมัติ สภาวะลื่นไหลจะเกิดได้ยาวนานตราบเท่าท่ีอยู่ใน

เงื่อนไข 6 ประการ คือ 1) มีสมาธิ  2) ปฏบัิตดิ้วยความตระหนักรู้  3) ไมพ่ะวักพะวนเร่ืองตนเอง  4) ไม่ตกเป็นเบ้ียล่าง

ของสถานการณ์  5) รู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว และ 6) มีเป้าหมายในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งสภาวะเหล่านี้พบได้บ่อยใน

เกมลักษณะเดียวกับครอสเวิร์ด เนื่องจากนักกีฬาต้องเล่นด้วยสมาธิ มีคลังค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีฝึกฝนจนเป็น

อัตโนมัติในทุกขั้นตอนการลงเบ้ียเพื่อขับเคลื่อนเกมไปทีละขณะ อันเป็นความสมดุลระหว่างสาระการเรียนรู้และความ

บันเทิงภายใต้สถานการณท่ี์ไม่อาจคาดเดา (Suwanviwatana, 2018) 

อน่ึง ทักษะชีวิตท่ีนักกีฬาครอสเวร์ิดได้รับการฝึกฝนจากการตระหนักรู้ด้านรูปแบบการปรับตัวและการได้รับ

การปรึกษาเชิงจิตวทิยาจากผู้ฝึกสอน คือ  

 

1. ความมีระเบียบวนิัยท้ังในสว่นของการฝึกซ้อมอยา่งสม่ าเสมอ และการท่องศัพท์  

2. การพัฒนาความจ าจากการท่องศัพท์และการฝึกคิดท้ังในสว่นของการทบทวนค าศัพท์ท่ีตนเองเคยท่องมา

เมื่อเจอชุดตัวอักษรวา่สามารถเรียงได้ค าว่าอะไรและการคิดตัดสินใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในการแข่งขันท่ีมีเวลา

จ ากัด ซึ่งสง่ผลให้พัฒนาในเร่ืองการกล้าคิดและกล้าตัดสนิใจในชีวิตจรงิ 

3. การเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเร่ืองของการมสีติและสมาธิ เพื่อวางแผนการเล่นในแต่ละเกม ท้ังการ

คิดค าศัพท์ การวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้น าไปสู่ลักษณะของการเป็นนักคิดนักวางแผนล่วงหน้าด้วยทางเลือกท่ี

ยดืหยุ่นและสร้างสรรค์ 

4. การยอมรับและการปรับตัวต่อผลการแข่งขัน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ สามารถมองเห็นได้ว่าผลการแข่งขันท่ี

ออกมานั้นเป็นผลมาจากอะไร มีการตัดสนิใจท่ีผิดพลาดตรงไหน หรือตรงส่วนไหนสามารถท าได้ดี การเรียนรู้ท้ังจาก

ความพา่ยแพแ้ละยอมรับเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นนี้ คือการบ่มเพาะคุณลักษณะที่สมดุลระหว่างการคิดเชงิเหตุผลและ

ความฉลาดทางอารมณ ์ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้คอืการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการรู้การคิดของผู้เรียน 

โดยอิงกับการให้ค าปรึกษานักกีฬาท่ีท าความเข้าใจตัวตนผ่านรูปแบบการปรับตัวของผู้เรียนก่อน แล้วจึงเติมความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสม ดังเชน่การท่องศัพท์หรือการเรียนภาคทฤษฎ ี การฝึกซ้อมหรือการเรียนภาคปฏบัิตท่ีิเอื้อกับ

ความสามารถพื้นฐาน และการฝึกวิชาชีพหรือการรับรู้สถานการณ์ท่ีแปรเปลี่ยน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จท้ัง

ในสนามครอสเวร์ิดและในสนามชวีติดว้ยตนเอง 
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การด าเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐ: กรณีศึกษาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

มหาสารคาม - วสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 

The implementation of Pracharat Policy: A case study of the Pracharat Rak 

Samakki Mahasarakham- Social Enterprise Company Limited 

วรวุฒิ จ าลองนาค1* 

Worrawoot Jumlongnark1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองนี้ มีความมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้วิธี

การศึกษา การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก การด าเนินการของบริษัทฯ สอดคล้อง

นโยบายและยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และเจ้าหน้าท่ีรัฐกับ

ประชาชน ประการท่ีสอง ข้อเสนอแนะของการด าเนนิงานของบริษัท ได้แก่ การค านึงถึงการด าเนนิการให้มคีวามยั่งยืน

ในระยะยาว และควรให้ภาครัฐเขา้มาชว่ยสนับสนุนด้านงบประมาณให้แกบ่ริษัทมากกวา่นี้ 
 

ค าส าคัญ:  ประชารัฐ  นโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
 

Abstract 

 This research aims to study the conduction of the Pracharat Rak Samakki Mahasarakham- Social 

Enterprise Company Limited and the suggestions about the effective implementation of the company. This 

research methodology is a structural interview. The study found that, firstly, the company implementation follows 

the Pracharat policy and strategy, both the relationship between government and people and the relationship 

between authority and people. Secondly, the suggestions of this policy are the Thai government should realise 

about the sustainable of this policy and the government should reinforce the supportive fund to the company. 
 

Keywords:  Pracharat, Policy, Strategy 
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บทน า 
 นับตัง้แตพ่ลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามารับต าแหนง่นายกรัฐมนตรีของประเทศ รัฐบาลชุดดังกล่าวได้มี

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและปฏรูิปโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของประเทศมากมายหลายด้าน หนึ่งในนั้น

ก็คือ การก าหนดแนวนโยบายประชารัฐ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเสนอการพัฒนา

ประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ค าถามก็คือว่า แนวนโยบายประชารัฐ คืออะไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร และ 

มกีารด าเนนินโยบายไปในทศิทางใดบ้าง 

 ในงานวิจัยในคร้ังนี้จึงได้ท าการน าเสนอการศึกษานโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยได้มุ่งเจาะจงไปใน

ภาคปฏบัิตกิารของนโยบาย ก็คือการพจิารณาตัวกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลา่ว ก็พบวา่ มกีลไกที่ส าคัญก็คือ 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมใน  

การด าเนนิการในคร้ังน้ี  แตก่่อนท่ีจะพิจารณาถึงการด าเนินการขององค์กรดังกล่าว จะต้องเข้าใจความหมาย ท่ีมาท่ี

ไปของโครงการน้ีเสียก่อน ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอดังตอ่ไปน้ี 

 โครงการประชารัฐ มท่ีีมาจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นมาสู่

การพัฒนาในระดับชาติ โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ สง่เสริมคุณภาพชีวิต สรา้งโอกาส สรา้งอาชพีเพื่อให้มรีายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ยกระดับคุณภาพชวีติของคนไทย โครงการประชารัฐมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็น

ตัวด าเนินการหลักในการขับเคลื่อนเพราะคนในท้องถิ่นจะรู้ดีว่าชุมชนของตนยังขาดสิ่งใดและต้องการอะไร ท าให้

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นสามารถได้รับสิ่งท่ีตนเองต้องการอยา่งแทจ้รงิ (Surasak Popwandee, 2015) 

 ส่วนยุทธศาสตร์ส าคัญของโครงการประชารัฐ ก็ได้แก่ การรวมเอาพลังทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน มาร่วมมอืกันท างาน โดยพิจารณาบนพืน้ฐานท่ีว่าคนไทยทุกคน ก็คือประชาชนของชาติ ซึ่งเป็น

พลังอ านาจท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน

อย่างย่ังยนื (Surasak Popwandee, 2015) 

 ส่วนบริษัทประชารัฐสามัคคี จ ากัด เป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยมี

เป็นลักษณะเป็น Social Enterprise (SE) หรือวสิาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งจะใชพ้ื้นท่ีเป็นตัวตัง้ โดยมีกระบวนการท่ีส าคัญ คือ 

การจัดตั้งในลักษณะท่ีมีท้ังภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงมหาดไทยและภาคประชาสังคม มาจับมือกันเป็น

ภาคี ตัง้บริษัท ประชารัฐฯ ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีมจีัดตั้งได้ส าเร็จเรียบร้อยแล้วในสิ้นปี 2559 โดยมีการไประดม

ทุนจากภาคเอกชนมาผลักดันให้เกิดขึ้น แล้วบริษัทก็จะไปขับเคลื่อนในเร่ืองต่างๆ โดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง ในเบื้องต้นได้

แบ่งประเภทออกเป็น 4-5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 1.เกษตรอินทรีย์ 2.แปรรูปประมงชายฝั่ง 3.ร้านค้าชุมชน  

4.ท่องเท่ียวโดยชุมชน และ5.ช่างชุมชน (ฐานเศรษฐกิจ, 2016) 

 ในกรณีของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน และได้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด โดยใชห้อการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นท่ีต้ังบริษัท โดยมีผู้สนใจ

ถือหุ้น 32 องค์กร จ านวน 4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุน 4,065,000 บาท บริษัทดังกล่าว เป็นความร่วมมือ

ร่วมใจของคนในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ท่ีจะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน 

โดยไม่หวังผลก าไร แต่จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน/ประชาชน โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชน/

ประชาชน มีอาชพี มีรายได้ โดยมุ่งเนน้สร้างรายได้ให้กับชุมชน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปสินค้า

ในรูป SME และ OTOP และด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน โดยจะประสานข้อมูลกับส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดและอ าเภอ ท่ีมีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้มีสินค้าท่ีต้องสนับสนุนส่งเสริม เช่น  
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ข้าวหอมมะล ิไก่งวงตักสิลา ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมาก และเสื่อกก  เพื่อ "สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชน

มคีวามสุข" (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559) 

 การด าเนนิงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้เปิดด าเนินการมา

ได้แล้วระยะหนึ่ง และผลการด าเนินงานมากมาย เช่น การเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ท่ีป้ัมน้ ามัน ปตท.ดินด า 

อ.เมอืง จ.มหาสารคาม เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ให้การสนับสนุน เพื่อ

เป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนนิงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

และ เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับรวบรวมและจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) 

 นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมภายในจังหวัดอีกมากมาย เช่น จัดโครงการบรรพชา

สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Tnews, 2017) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด จ าเป็นต้อง

ปฏบัิตกิารให้สอดคล้องกับแนวนโยบายประชารัฐในภาพรวมด้วย โดยเฉพาะการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ

สองประการ (อานันท์ เกียรตสิารพิภพ, 2560) ได้แก ่

 1. รัฐบาลกับประชาชน หมายความวา่ รัฐบาลจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุนและเปิดช่องทางให้กับ

ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของ

รัฐบาลในเร่ืองตา่ง ๆ และไมส่ร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 

 2. ประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายความว่า การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยนื โดยการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญท่ีจะเชื่อมโยงและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มคา่ และเกิดประโยชนส์ูงสุด ท้ังต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนา

สิทธิและสวัสดกิารของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมเชน่ท่ีผ่านมา 

 ดังนัน้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏบัิตท่ีิถูกต้อง งานวิจัยนี้ จึงศึกษาการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ รัก

สามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด เพ่ือท่ีจะวิเคราะห์ว่าการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ด าเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ท่ีสองข้อท่ีได้กล่าวข้างต้น พร้อม

กับข้อเสนอแนะทางนโยบายให้กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ตาม

แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 2. เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม 

(วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง ประกอบกับการวจิัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขอบเขตของการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี

มหาสารคาม (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 

 2. ขอบเขตดา้นพี้นท่ี พี้นท่ีในเขตเทศบาลเมอืง จ.มหาสารคาม 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ใช้เวลาในการด าเนินการเก็บข้อมูล 2 เดือน คือ ตั้งแต่ วันท่ี  

1 สงิหาคม 2561-30 กันยายน 2561 โดยใชเ้ครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

 4. ผู้ให้ข้อมูล (Informants) ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ ากัด ประกอบไปด้วย ประธานบริษัท รองประธานบริษัท ผู้จัดการร้านค้า พนักงาน และหัวหน้างาน  

ด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทมจี านวนประมาณ 10 คน 

 การด าเนนิการวิจัยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นหนึ่งจากการวเิคราะห์เอกสาร (Document analysis) และข้อมูล

จากการสัมภาษณม์าประกอบกัน โดยขอ้มูลท้ังสองส่วนนี ้จะน ามาวิเคราะห์โดยใชห้ลักการเทียบเคียงกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล น ามาประมวลผล สรุปผล และน าเสนอผลการศกึษาตอ่ไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวจิัยในครัง้ ได้ใชก้รอบยุทธศาสตร์ประชารัฐของ อานันท์ เกียรตสิารพิภพ (2560) โดยมี

กรอบยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญได้แก ่1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนา้ที่

รัฐกับประชาชน ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นกรอบความคิดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

  

 

 
 

ผลการศึกษา 

 การด าเนนิงานตามแนวนโยบายประชารัฐของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม - วสิาหกิจเพ่ือสังคม 

จ ากัด มผีลด าเนนิงานท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลดังต่อไปน้ี 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 

 ตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐ (จังหวัดมหาสารคาม, 2560) ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ได้มีหลักการท่ีส าคัญคือ การมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุม

ท้ังประเทศ มุง่สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน หลักการท่ีส าคัญของแนวคิดประชารัฐ ก็คือ การประสานความร่วมมือ

กันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีการร่วมมอืกันด าเนินการ แก้ไขปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคต

ให้ประเทศผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป้าหมายในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ า พัฒนา

คุณภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากหลักการและนโยบายประชารัฐดังกล่าวจะเห็นว่า  

ผลการด าเนนิการของบริษัทประชา

รัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม 

(วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 

และ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐกับ

ประชาชน 
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มคีวามสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนท่ีใกล้ชิดเพื่อท่ีร่วมผลักดันโยบายนี้ให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งจะต่างกับนโยบาย

รัฐอื่น ๆ ท่ีรัฐเป็นคนก าหนดขึ้นเองและบังคับใชก้ับประชาชน โดยประชาชนไม่ได้มสี่วนร่วม 

 ส่วนสาเหตุว่าท าไมต้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ (จังหวัดมหาสารคาม, 

2560) ก็เป็นเพราะว่า เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างยึดติดกับภาคเกษตรส่วนมากและชาวชนบทกว่าร้อยกว่าร้อยละ 80 

เป็นผู้ประกอบการเกษตร ท าให้เกิดปัญหาในภาคพื้นท่ีชนบทเป็นระยะเวลายาวนานได้แก่ การขาดการพัฒนาขีด

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขาดนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนจากภาครัฐ การเสีย

สมดุลในพื้นท่ีของชนบทไทย เนื่องจากมีคนยากจนมากกว่า 12 ล้านคน ประชาชนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย และไม่

สามารถด ารงชีพได้ตามมาตรฐานขั้นต่ า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือ จะต้องมีการจัดระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือ

เศรษฐกิจชุมชนขึ้น ในเครอืขา่ยท่ีเป็นการรวมกลุ่มกันหรือเป็นท่ีพัฒนาทั่วประเทศ 

 การด าเนินการดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีการขับเคลื่อนไปตามกลยุทธ์ ภายใต้รหัส 1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน  

5 กระบวนการ กระจายไปสู่ 76 จังหวัดของประเทศ เป้าหมายได้แก่ การสร้างรายได้ให้ชุมชนและท าให้ประชาชนมี

ความสุข ส่วนกลุ่มงานได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป (SME/OTOP) และด้านท่องเท่ียวโดยชุมชน ส่วน

กระบวนการจะประกอบไปด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้

เพื่อความย่ังยนื และการบริหารจัดการ เป็นการด าเนินการแบ่งเป็นระยะตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า  

 กลไกท่ีขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว (จังหวัดมหาสารคาม, 2560) มี 2 กลไกได้แก่ คณะกรรมการ

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด โดยมียุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมกีารบูรณาการกับทุกภาค

ส่วน ได้แก่ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเร่ิมต้น 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและ Mice การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพคลัส

เตอร์ (cluster) ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การปรับแก้

กฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า และประชารัฐเพื่อสังคม  

 ในส่วนด้านกฎหมายนัน้ ปัจจุบันสภานติบัิญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบ พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ

สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2018) โดยเนื้อหาสาระที่ส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ 

คือ การก าหนดค านยิามค าวา่ ประชารัฐสวัสดิการ ไวใ้นมาตรา 3 โดยให้หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ในการลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการท่ี

ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน ผลของกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักประกันท่ีส าคัญของนโยบายนี้จะมีความมั่นคงย่ังยืน

ตอ่ไปในอนาคตและชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนก็จะได้รับการดูแล 

 ในกรณีของจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

โดยใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นท่ีตั้งบริษัท เบื้องต้นมีผู้สนใจถือหุ้น 32 องค์กร จ านวน 4,065 หุ้น  ๆ  

ละ 1,000 บาท รวมเงินทุน 4,065,000 บาท โดยมีการจัดตั้ง ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหลักฐานการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม 

(วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด แก่นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานบริษัทฯ โดยมี นางสาวอรษา โพธ์ิทอง ผู้ตรวจราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ร่วมก่อตั้งฯ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยใน 

การจัดตัง้ "บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด" มีผู้สนใจร่วมถือหุ้นรวม 32 องค์กร 

4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุนเร่ิมก่อตั้ง 4,065,000 บาท โดยใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นท่ีตั้ง
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บริษัท ซึ่งเป็นความร่วมมอืร่วมใจของคนในพืน้ท่ีจังหวัดมหาสารคาม ที่จะชว่ยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

ให้ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน โดยไม่หวังผลก าไร แต่จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน/ประชาชน โดยการสนับสนุน 

ส่งเสริม ให้ชุมชน/ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการเกษตร 

ด้านการแปรรูปสินค้าในรูป SME และ OTOP และด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนโดยชุมชน โดยจะประสาน

ข้อมูลกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอ าเภอ ท่ีมีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้มีสินค้าท่ี

ตอ้งสนับสนุนส่งเสริม อาท ิข้าวหอมมะลิ ไก่งวงตักสิลา ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมาก และเสื่อกก  เพื่อ "สร้าง

รายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมคีวามสุข" (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559) 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนา้ที่รัฐกับประชาชน 

 บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนา้ที่รัฐกับประชาชน กล่าวคือ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นการดึงเอา

ภาคเอกชน มาสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน/ผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรงในทุกๆ ด้าน แต่ไม่ใช่การลงมือท าสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประชาชนต้องท าเอง บริษัทฯ มีหน้าท่ีเพียงแค่สนับสนุน ส่งเสริมวิชาการ การผลิต/แปรรูป และ 

หาชอ่งทางตลาดให้ (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2559)  

 โดยบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้มีการด าเนินการเพื่อให้

สอดคล้องกับหลักการและยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดย ได้มีการเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ  

“ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มหาสารคาม” เพื่อเพิ่มช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มหาสารคาม ท่ีป้ัมน้ ามัน ปตท.ดินด า อ.

เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการท้ัง นางนิศกร  

นนทะโชต ินายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้าร่วมเปิดร้าน 

ในคร้ังนี ้(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมานสามัคคีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

กับประชาชน เพื่อท่ีจะขับเคลื่อนโครงการดังกลา่วให้ประสบความส าเร็จให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 โดย นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด  

ได้กล่าวว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 

2559 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม  

โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน มีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้

การด าเนนิงานสง่เสริมด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป (SME / OTOP) และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว

มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในการส่งเสริมองค์ความรู้ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่

กลุ่มเป้าหมาย (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) จะเห็นได้ว่าจังหวัดมหาสารคามได้รับนโยบาย

สานพลังประชารัฐของรัฐบาลมาปฏิบัติและสามารถด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการ

เจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชน  และยิ่งไปกว่านั้นยังด าเนินการเพื่อด ารงความมุ่งหมายท่ีส าคัญของแนวคิดประชารัฐ คือ 

การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยนืให้กับประชาชนในพื้นท่ีในจังหวัดมหาสารคามในภาพรวมและได้ดึงศักยภาพของ

คนในพื้นท่ีให้เป็นจุดเด่นในการพัฒนาประชาชนภายในจังหวัดอกีด้วย 

 นอกจากนี้ การเปิดร้านค้าประชารัฐมหาสารคาม ของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจ

เพื่อสังคม) จ ากัด ในคร้ังนี้ เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ท่ีบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยน

สินค้าท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐ 
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รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับรวบรวม

และจ าหนา่ยสนิค้า/ผลิตภัณฑช์ุมชน จังหวัดมหาสารคาม (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2017) 
 

อภปิรายผลการศกึษา 

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการด าเนินตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล มีส่วนส าคัญท่ีช่วย

ยกระดับรายได้และชวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทได้ดีขึ้น เหมือนดังกรณีศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะ

น าเสนอประเด็นในการอภิปรายผลใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นแรก ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน นโยบายประชารัฐได้ช่วยสร้างกลไกท่ีเชื่อมโยง

ระหว่างภาครัฐบาลกับประชาชนให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งการท่ีประชาชนสามารถมีส่วนในการก าหนดอนาคต

ของตัวเอง โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีเป็นผู้สนับสนุนจะท าให้การแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีสามารถ

ด าเนนิการได้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ท่ีรับรู้ปัญหา และเข้าใจสภาพการณ์ของ

สังคมของตนเองได้ดกีว่าผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี ดังนัน้ การด าเนนิการตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีจะเป็นการ

แก้ปัญหาได้ตรงตามจุดมุ่งหมายมากกว่า (ผู้จัดการร้าน, 2561) ซี่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ธันภัทร โคตรสิงห์ 

(2017) ซึ่งได้เสนอว่า แนวคิดประชารัฐเป็นแนวคิดท่ีได้เร่ิมขึ้นมาในกระแสของการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม ่

(New Public Governance) ท่ีมีความต้องการท่ีจะลดบทบาทภาครัฐและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นของสังคม

ในการเข้ามาบริหารจัดการงานสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีแนวคิดส าคัญท่ีได้รับการผลั กดันควบคู่กันมากับ 

การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ นั่นคือ “ธรรมาภบิาล” (Good Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวคิด

การบริหารจัดการสาธารณะทั่วโลกในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา  

 ดังนั้นการด าเนินตามแนวนโยบายประชารัฐ จึงเป็นรูปแบบท่ีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่เฉพาะในทาง 

การบริหารจัดการเท่านัน้ ยังเป็นด าเนนิการด้านการเมอืงท่ีให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ

ด้วย แตเ่มื่อน ามาผูกโยงกับประเด็นทางการเมือง ก็ย่อมหนีไม่พ้นต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์แนวนโยบายนี้ไปในทาง ท่ี

เป็นเครื่องมือของรัฐบาลปัจจุบันในการเข้ามาควบคุมสังคม เช่น ข้อเสนอจากงานเขียนของ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2559)  

ท่ีมองว่า ประชารัฐ มสีถานะเป็น “วาทกรรม” ใหมท่ี่รองรับความชอบธรรมของการปกครองและการเมืองในยุค คสช. 

ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางการเมืองในยุคท่ีทหารมีอ านาจในการปกครองประเทศ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิเสธ

ไม่ได้ว่า การด าเนินการตามแนวคิดประชารัฐได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

อย่างมีนัยยะส าคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกลไกท่ีส าคัญ 2 ด้านคือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน

นโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัดหรือ คสป. และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 

จ ากัด ซึ่งด าเนินการจัดตั้งใน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ท าให้การด าเนินการนโยบายประชารัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้นและ

เป็นผลสะทอ้นให้ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้เป็นอยา่งดี 

 ประการท่ีสอง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชน การด าเนินการตามแนวนโยบายประชารัฐ 

เป็นการด าเนินการปฏิบัติลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในท้องท่ีกับประชาชนในท้องถิ่น และมีตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับ

แนวนโยบายและยทุธศาสตร์ประชารัฐในภาพรวมของรัฐบาลด้วย เชน่ จากกรณีศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ก็ได้มี

การเปิดร้านคา้ประชารัฐมหาสารคาม ของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด เพื่อ

เป็นช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วสิาหกิจเพ่ือ

สังคม) จ ากัด ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจังหวัด

มหาสารคาม และตามโครงสร้างของบริษัทนี้ ก็ได้มีภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาส่วนร่วมในบริษัทอย่างชัดเจน ปัจจุบันมี

คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชน เป็นจ านวน  
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14 คน มีผู้จัดการ 1 คน และท่ีปรึกษา 1 คน จากโครงสร้างของบริษัทดังกล่าว ก็พบว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ 

ภาคประชาชนในท้องถิ่นท่ีเป็นคนขับเคลื่อนกลไกการบริหารแนวคิดประชารัฐในระดับจังหวัดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ รัฐบาล (2559) ท่ีเสนอวา่ สานพลังประชารัฐ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยบูรณาการ

ความร่วมมือทุกภาคส่วน ท้ังนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน  

ในรูปแบบของการจัดตั้ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยรัฐบาล

ยืนยันว่า ผลประโยชน์ท้ังหมดนั้นตกเป็นของพี่น้องประชาชน และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใด ๆ ท้ังสิ้น  

“สานพลังประชารัฐ” คือพลังอันย่ิงใหญ่ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปฏรูิปประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ

ไทยตั้งแต่ระดับฐานราก และส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

 นอกจากการด าเนินการท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นแล้ว การด าเนินงานของบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้มีผลการด าเนินงาน ท่ีตอบสนองต่อการแนวคิด 

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนในจังหวัดมหาสารคามอีกดว้ย ตัวอย่างกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมใน

การด าเนนิการร่วมกับข้าราชการและประชาชนในท้องท่ีเช่น การจัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี เสด็จสวรรคต  

โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วสิาหกิจเพ่ือสังคม)จ ากัด ก าหนดจัดขึ้นท่ีบ้านหัวขัว พื้นท่ีตั้งของสะพาน

ไมแ้กด าแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  มนีายสุทิน  พรมงคลชัย ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม 

พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากชุมชนร่วมกันด าเนินการขึ้น (Tnews, 2017)  นอกจากนี้ยังมี

โครงการเกี่ยวเนื่องท่ีสัมพันธ์กันอีกเชน่ การร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์สะพานไม้แกด า เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน การท่ีบริษัทฯ มีบทบาทในการในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีบทบาทส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา การด าเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

มหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  

3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการประชารัฐ เนื่องจากการด าเนินการของบริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีมหาสารคาม (วสิาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ต้องด าเนนิการตอบสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลคือการเป็นวสิาหกิจ

ของชุมชน ด าเนินการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร ดังนั้น การด ารงของบริษัทฯ ท่ีจ าเป็นต้องมี

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานในระยะยาวอาจจะมีปัญหา เนื่องจากต้องมีต้นทุนท่ีจะต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นการท่ี

ก าหนดให้บริษัทฯ ไมแ่สวงหาก าไรเหมือนดังเช่น บริษัทเอกชนท่ัวไป อาจจะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ระยะยาวได้ ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาดทุนสะสมนั่นเอง 

 ประการท่ีสอง การด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แล้วจะด าเนินการโดยภาคเอกชนและประชาชนใน

ท้องถิ่น แต่การเข้ามามีบทบาทของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ค่อนข่างจะมีน้อย ส่วนมากเป็นการด าเนินการในส่วนเฉพาะ  

การตรวจสอบและการมอบนโยบายให้ไปปฏบัิต ิแต่รัฐบาลไมไ่ด้สนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (เจ้า

หนา้ฝ่ายขาย, 2561) ดังนัน้ รัฐบาลควรจะมบีทบาทในการสนับสนุนท่ีมากกว่านี้เช่น การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ หรือ
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กองทุนกู้ยืม (ดอกเบื้ยต่ า) ให้บริษัทฯ ได้สามารถกู้ยืมให้สามารถด าเนินกิจการไปได้ มิเช่นนั้นแล้ว ผลของการขาด

กระแสเงินสดจะเป็นผลกระทบท่ีส าคัญของการไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ 

 ประการสุดท้าย ความต่อเนื่องของนโยบายและโครงการฯ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนรัฐบาลในระยะ

ยาว เป็นท่ีทราบกันดีว่าการริเร่ิมนโยบายสานพลังประชารัฐ เกิดขึ้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้รับ

อ านาจมาจากการท ารัฐประหารและมีแนวโน้มท่ีจะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2562 ซึ่งเมื่อเกิดการเลือกตั้งและอาจมี

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็อาจมีรัฐบาลใหม่ท่ีไม่สานต่อนโยบายหรือโครงการดังกล่าว ดังนั้นข้อเสนอท่ีส าคัญก็คือ 

รัฐบาลควรจะท าให้โครงการนี้มีความมั่นคง โดยอาจจะออกกฎหมายในรูปแบบของการบรรจุโครงการดังกล่าวไว ้ 

(ให้ชัดเจนและมีรายละเอียด) ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นข้อผูกมัดให้รัฐบาลชุดต่อมาได้ด าเนินการสานต่อ

นโยบายนี้ ก็จะท าให้เกิดความย่ังยนืในนโยบายนี้ได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขอขอบคุณ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ท่านประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท ผู้จัดการร้านและเจ้าหนา้ท่ีฝ่ายขายท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ส าหรับงานวจิัยในคร้ังนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
Surasak Popwandee. (16 ธันวาคม 2015). ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ อะไร. เรียกใชเ้มื่อ 3 กันยายน 2018 จาก 

https://popwandee.blogspot.com/2015/12/blog-post_39.html 

Tnews. (5 ตุลาคม 2017). บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช . เรียกใชเ้มื่อ 5 กันยายน 2018 

จาก http://www.tnews.co.th/contents/365417 

เจ้าหนา้ฝ่ายขาย. (15 กันยายน 2561). การด าเนินตามแนวนโยบายประชารัฐ. (วรวุฒ ิจ าลองนาค, ผู้สัมภาษณ์) 

จังหวัดมหาสารคาม. (2560). เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิฐาน

รากและประชารัฐ จังหวดัมหาสารคาม. มหาสารคาม: จังหวัดมหาสารคาม. 

ฐานเศรษฐกิจ. (12 มิถุนายน 2016). เปิดบริษทัประชารัฐรักสามัคคี นวัตกรรมแห่งการปฏริูปสังคมไทย. เรียกใช้

เมื่อ 3 กันยายน 2018 จาก http://www.thansettakij.com/content/59955 

ธันภัทร โคตรสิงห์. (2017). ประชารัฐ:จากแนวคิดการบริหารสู่การปฏบัิตใินประเทศไทย. Journal of Social 

Development, 173-196. 

ผู้จัดการร้าน. (15 กันยายน 2561). การด าเนินการตามแนวนโยบายประชารัฐ. (วรวุฒ ิจ าลองนาค, ผู้สัมภาษณ์) 

พชิญ ์พงษส์วัสดิ์. (2559). ประชารัฐ. มติชน, 1. 

รัฐบาลไทย. (2559). จดหมายข่าวของรัฐบาลถึงประชาชน ฉบับสานพลังประชารัฐ. กรุงเทพมหานคร: รัฐบาลไทย. 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม. (4 ธันวาคม 2017). จ.มหาสารคาม เปิดรา้นคา้ประชารัฐ

มหาสารคาม เพิ่มช่องทางจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์มหาสารคาม. เรียกใชเ้มื่อ 5 กันยายน 2018 จาก 

http://katipnews.com 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1497 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม. (20 กันยายน 2559). มหาสารคาม ตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามคัคี 

เบื้องต้นมีผู้ถือหุ้น 32 องค์กร 4,065 หุน้ รวมเงนิทนุกว่า 4 ล้านบาท. เรียกใชเ้มื่อ 5 กันยายน 2561 ได้

จาก: http://pr.prd.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=4886&filename=personal 

อานันท์ เกียรตสิารพิภพ. (1 ธันวาคม 2560). ยุทธศาสตร์ประชารัฐ. เรียกใชเ้มื่อ 2561 กันยายน 5 จาก 

www.prd.go.th 

 

  

 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1498 

การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 

ทีป่ฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

A study of work stress of among the soldiers of 11 paramilitary regiment 

task force in the three southern border provinces 

ณัฐพงศ์ มั่งอะนะ1* 

Nattapong Mang-Ana1* 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงาน, ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน, 

ปัจจัยด้านงาน และพฤติกรรมในการจัดการความเครียดเครียดท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และเพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ี

ปฏบัิตงิานอยูใ่นพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่  1. ก าลังพลทหาร

หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 จ านวน 330 คน และ 2. ผู้บังคับบัญชา  นายทหารด้านก าลังพล หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 

อาสาสมัครทหารท่ีปฏบัิตงิานในกองร้อยทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 และนายแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญด้านจิตเวช 

จ านวนท้ังสิ้น 6 ท่าน  ผลการวิจัยพบว่า 1. ทหารพรานฯ ส่วนใหญ่มีระดับภาวะความเครียดในการท างานโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง  2. ปัจจัยด้านงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และ 3. พฤติกรรมในการจัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ทหารทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ค าส าคัญ:  ความเครยีดในการปฏบัิตงิาน  ภาวะความเครยีด  พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the situation of work stress, level of work stress, and To 

study the relationship between job factors and  stress management behaviors with work stress of among the 

personal of task force 11 in the three southern border provinces and to provide advice on how to prevent stress 

in the workplace. The sample consisted of 330 personal of task force 11. And 6 person of commander Military 

officer and Psychiatrist for in-depth interview. The result showed that: 1. The research results revealed that their 

work stress of personal of task force 11 in the three southern border provinces  was at a less level in overall.  

2. The job factors were  significantly  related  to  the work stress at the 0.05 level. and 3. stress management 

behaviors  were  significantly  related  to  the work stress at the 0.05 level. 

Keywords: Work stress, Stress, The three southern border provinces 

บทน า 

 หนึ่งในอาชีพท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดในการท างานก็คือผู้ท่ีปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยเฉพาะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี11ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจท่ีถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลความสงบ

เรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปัญหาการก่อความความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปัญหา

ความมั่นคงของประเทศไทยท่ีส าคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง โดยรัฐบาลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนใน

การแก้ไข ปัญหาก่อความไม่สงบในพื้นท่ี แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และมีความสลับซับซ้อน  

จึงเป็นปัญหาเรื้อรังท่ียังคงมีเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบท่ีส าคัญคือ นับตั้งแต่วันท่ี   

4 มกราคม พ.ศ.2547 ได้เกิดเหตุการณ์กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบุกเข้าปล้นปืนท่ี กองพันพัฒนาท่ี  4  อ.เจาะไอร้อง  

จ.นราธิวาส ซึ่งทางรัฐบาลจึงถือว่าเป็นการเปิดตัวของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โดยขบวนการ BRN coordinate  หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าง  เช่น การลอบโจมตี

เจ้าหนา้ที่รัฐ การลอบท าร้ายครู การสังหารชาวไทยพุทธและพระสงฆ์ การลอบวางระเบิดสถานท่ีราชการหรือแหล่ง

เศรษฐกิจ โดยท่ีผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ท่ียังอยู่ในความทรงจ าของประชาชน เช่นเหตุการณ์มัสยิดกรือ

เซะ เหตุการณ์การชุมนุมประทว้งท่ีตากใบ เหตุการณ์ฆา่ครูจูหลิน เป็นต้น  โดยการกระท าดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ 

การแย่งชิงประชาชนในพื้นท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มาอยู่กับฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบ บ่ันทอนความเชื่อมั่น

ของเจ้าหน้าท่ีและอ านาจรัฐ สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนชาวไทยพุทธให้ออกนอกพื้นท่ี ท้ังนี้ฝ่ายขบวนการมี

เป้าหมายสุดท้าย (End) คือการแบ่งแยกดินแดน  โดยตั้งแต่ปี 2547 – 2559 มีเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นท่ี

รวมกันถงึ 15,621 คร้ัง (ศูนยเ์ฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2560)  

นับจากเหตุการณ์คร้ังแรกในปี 2547 นั้นเหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตม้คีวามยดืเยื้อมานานกวา่ 13 ปีแลว้ ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแยง้และความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย่าง

เป็นระบบ มีท้ังความคลี่คลายขยายตัว มีท้ังความแปรปรวน และก็ความซับซ้อนมากขึ้น  จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้า

ระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-DSID) พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือน

เมษายน 2560 มเีหตุการณ์ความไม่สงบรวมท้ังสิ้น 15,621 เหตุการณ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ 6,544 ราย มีผู้บาดเจ็บ 12,963 ราย สรุปได้ว่าในรอบ 13 ปี ระหว่างปี 2547-2559 มีผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บรวม 19,507 ราย แม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปในทางท่ีระดับความรุนแรงลดลง แต่ข้อสังเกตก็คือการเสียชีวิต

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใตส้่วนใหญ่เกิดจากการก่อเหตุโดยการยิง (ร้อยละ 80.72) 

http://www.isoc.go.th/?page_id=103
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มผีู้เสียชวีติจากการก่อเหตุระเบิดอยู่จ านวนหนึ่ง แต่เมื่อเทียบจ านวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดกับผู้เสียชีวิตท้ังหมดใน

รอบ 13 ปี ระหว่างปี 2547-2559 มีจ านวนประมาณร้อยละ 10.06 เท่านั้น รองลงมาคือผู้เสียชีวิตจากการโจมต ี 

(ร้อยละ 2.91) และการปะทะ (ร้อยละ 2.54) ซึ่งสะทอ้นให้เห็นว่าเป็นการก่อเหตุโดยการกระท าฝ่ายเดียว (One-sided 

Attacks) ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของการ ก่อความไม่สงบ ( Insurgency) อันเป็นความขัดแย้งท่ีมีลักษณะอสมมาตร 

(Asymmetric Conflict) ท่ีน่าเสียใจส าหรับความขัดแย้งท่ีรุนแรงดังกล่าวก็คือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตลอดช่วง 13 ปีท่ี

ผ่านมา ก็คือพลเรือนหรือประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ใชผู่้ถอือาวุธรวมท้ังผู้หญงิและเด็ก ดังจะเห็นได้จากสถิตท่ีิ ร้อยละ 61.24 

ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเป้าหมายท่ีอ่อน (Soft Targets) ส่วนทหาร ต ารวจ และกองก าลังติดอาวุธซึ่งเป็น

เป้าหมายท่ีเข้มแข็ง (Hard Targets) ท่ีบาดเจ็บและเสียชวีติมปีระมาณร้อยละ 36.8 เท่านั้น เมื่อพิจารณาจากพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ของการเกิดเหตุการณ์ จะเห็นได้วา่ข้อมูลรวมต้ังแต่ปี 2547-2559 มเีหตุการณ์มากท่ีสุดท่ีจังหวัดนราธิวาส 

คือ 6,959 เหตุการณ์ (36%) รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีมี 6,279 เหตุการณ์ (33%) และจังหวัดยะลามี 5,357 

เหตุการณ์ (28%) ส่วนท่ีจังหวัดสงขลา 683 เหตุการณ์ (3%) โดยเฉพาะในปี 2559 จังหวัดปัตตานีมีเหตุการณ์สูงสุด 

310 ครัง้ รองลงมา คือจังหวัดนราธิวาส 276 คร้ัง จังหวัดยะลา 176 คร้ัง และจังหวัดสงขลา 53 คร้ัง (ศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้, 2560) ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวนั้นนับเป็นปัญหาท่ีรัฐบาล  

และหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญ และสร้างความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัวให้  

แก่ประชาชน ผู้ท่ีปฏบัิตใินพืน้ท่ีเป็นอยา่งมาก 

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11เร่ิมรับภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่

เดือน ตุลาคม 2554 รับผิดชอบพื้นท่ี อ าเภอแว้งและอ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองร้อยท้ังหมด  

16 กองร้อยและ 1 หมวดทหารพรานหญิง มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ สนับสนุนการรบ

ตามแบบ และปฏิบัติภารกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบ ส าหรับการใช้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ในบทบาทของก าลัง

ประจ าถิ่นในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นัน้ หนว่ยทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ได้รับมอบภารกิจตาม

กรอบงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการเป็นก าลังหลักปฏบัิตงิาน 3 เกาะติด ได้แก่ เกาะติดพื้นท่ี เกาะติดประชาชน 

และเกาะติดผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อย (ผกร.) อีกท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้น าชุมชน /หมู่บ้านท่ีจะเป็นแกน

หลักในการเอาชนะ ผกร. และปรับเปลี่ยนแนวความคิดความเชื่อของประชาชนท่ีในระดับหมูบ้่านและต าบลหรืออาจจะ

กล่าวอย่างง่ายได้ว่างานท่ีก าลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11รับผิดชอบหลัก 2 งาน คือ งานด้าน

การทหาร ควบคู่ไปกับงานดา้นการเมอืง (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร, 2560) 

 จะเห็นได้วา่ลักษณะการท างานก าลังพลทหารท่ีได้รับค าสั่งให้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจในห้วงเวลาหนึ่งนั้น นอกจากต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองความไม่คุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานท่ีมีขอบข่ายงานกว้างขวาง 

เสี่ยงตอ่ภัยอันตราย ตั้งแต่การลาดตระเวน การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนใน

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์กดดัน และความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน รวมท้ังการท่ี

จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัว ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวและญาติพี่น้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจท าให้เกิดเป็นภาวะ

วิกฤติต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต นอกจากนั้นในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงภัยดังกล่าว อาจมีผลท าให้เกิดความ หวาดกลัว ความเบ่ือหน่าย  

ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏบัิตงิานเกิดความเครยีด ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นอาจจะท าให้ก าลังพลทหารมีความเสี่ยงต่อ

อาการ Battle fatigue (BF) ซึ่งเป็นโรคเครียดท่ีเกิดจากการรบ ซึ่งผู้ท่ีปฏิบัติงานในสภาวะเสี่ยงภัยอันตรายเช่นนี้  
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จะเทียบกับสนามรบก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการและปฏิกิริยาเฉพาะตัวดังนี้คือไม่ร่าเริงและหน้าตาเป็นทุกข์ 

รบกวนสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าท่ี  เนื่องจากเป็นผลตามธรรมชาติของการท างานหนักท้ังทางกายและจิตใจ ต้อง

เผชิญกับอันตรายในสถานการณ์คับขันท าให้ร่างกายและจิต ใจเกิดความเปลี้ยล้า (สมประสงค์ ศุภะวิท และอ านาจ 

รัตนวลิัย, ม.ป.ป) 

 โดยปัจจัยด้านงานท่ีมีผลต่อความเครียด ตามแนวคิดของ คาลิโม, เอลเบทาวี่ และคูเปอร์  (Kalimo,  El-Betawi 

and Cooper, 1987) ได้กล่าววา่ปัจจัยในการท างานมผีลตอ่ความเครียดในการท างานนัน้มีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. ปัจจัยภายในลักษณะงาน (Factor Intrinsic to the job)  ได้แก่ ความเหมาะสมของบุคคล ความเหมาะสม

ของสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจในงาน อุปกรณ์ และฝึกอบรม การโยกย้ายงาน ปริมาณงาน ความเสี่ยงอันตราย

ทางกายภาพ และความภาคภูมิใจในการท างาน 

 2. บทบาทในองค์กร (Role in the organization) เช่น ความคลุมเครือในบทบาทของตนเอง ความเครียด

เกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองชัดเจน ไม่ทราบว่าต้องท าอะไร ความขัดแย้งในบทบาทหน้าท่ี 

ของเขตขององคก์ร ความรับผิดชอบตอ่ประชาชน 

 3. ความก้าวหนา้ในงาน (Career Development) เช่น ไมม่คีวามมั่นใจในความก้าวหน้าของงานท่ีท าขาดความ

พอใจในค่าจ้าง ความไม่เหมาะสมในสถานภาพ การชาดความปลอดภัยในงาน 

 4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน (Relationship / Social Support) การท่ีมีแรงสนับสนุนจากสังคม และการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน จะช่วยลดความเครียดได้ ถ้าสัมพันธภาพในหน่วยงานไม่ดีจะมีปัญหาเร่ืองบทบาท และเกิดความเครียด 

ทางจิตใจอันส่งผลให้ความพอใจต่ า 

 5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศท่ัวไป (Organization Stucture and Climate)เช่น นโยบาย  กฎระเบียบ

ของหน่วยงาน การถูกจ ากัดพฤติกรรมในเร่ืองการตัดสินใจ และการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิาน 

 จากปัญหาท่ีกลา่วมาข้างตน้ผู้วจิัยได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความเครียดของทหารหน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบัติงานท่ีอยู่ ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเสี่ยงภัยอันตราย จึงได้สนใจท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท้ังนี้มีความมุ่งหวังว่าผล

การศึกษาจะสามารถท าให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น,นักวิชาการ,หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆได้ตระหนักและ

เข้าใจถึงปัญหาของก าลังพลในการปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยได้อย่างชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น อันน ามาสู่การพัฒนาแนวทางสร้างเสริมรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการพัฒนาจิตใจท่ีเหมาะส าหรับ

ทหารท่ีปฏบัิตงิานในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11  

ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงาน และพฤติกรรมในการจัดการคลายเครียดท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียดใน  

การปฏบัิตงิานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดใน

การท างาน และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องแลว้ในที่สุดได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สมมตฐิานการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความเครยีดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้  

2. พฤติกรรมในการจัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหาร

ทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้  

 

 

 

 

 

 

ระดับความเครียดในการปฏบิัตงิานของ

ทหารหน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 11

ที่ปฏิบัตงิานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดน

ภาคใต ้

1.  ด้านสุขภาพร่างกาย  

2. ด้านสุขภาพจิต  

 

ปัจจัยด้านงาน 

1. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

2. บทบาทในองคก์ร 

3. ความก้าวหนา้ในงาน 

4. สัมพันธภาพในหนว่ยงาน 

5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศท่ัวไป 

6. นโยบาย ค าสัง่หรือกฏระเบียบข้อบังคับใน

หนว่ยงาน 

 

 พฤตกิรรมในการจัดการความเครียด 

1. ด้านการแก้ไขปัญหา 

2. ด้านการยอมรับ 

3. ด้านการแสวงหาแหลง่สนับสนุนทางสังคม 

4. ด้านการหลีกหนี 

5. ด้านการต่อตา้น 

6. ด้านการเบ่ียงเบนความสนใจ 

7. ด้านการผ่อนคลาย 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1503 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-method design) โดยใช้เทคนิคระหว่างเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาโดยการส ารวจ (Survey research method) ด้วยการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมจิากเอกสารวชิาการ, บทความ, วทิยานพินธ์, รายงาน

การวจิัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจ ากัดในการปกครองการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตการ

ปกครอง จังหวัดชลบุรี และเชงิคุณภาพ (Quanlitative Research)  ท่ีท าการศกึษาดว้ยการสัมภาษณเ์จาะลึก (In-depth 

interview) และการวจิัยเอกสาร (documentary research)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับการตอบแบบสอบถาม  คือ ก าลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11จ านวน 1,558 นาย (ตาม อัตราการจัดของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11กอ.รมน.ภาค.4 สน.) การค านวณหากลุ่มตัวอย่างท าโดยเปิดตารางส าเร็จของ  

ยามาเน ่(Yamane,  1973) โดยก าหนดการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้สิน้ 330ราย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก มีจ านวน 6 ราย ได้แก่ 1) ผู้บังคับ

กองร้อยทหารพราน 2) นายทหารฝ่ายยุทธการ 3) นายทหารฝ่ายก าลังพล 4) หัวหน้าชุดปฏิบัติการฃ  5) อาสาสมัคร

ทหารพราน และ 6) นายแพทยท่ี์มปีระสบการณ์การท างานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. การวจิัยเชงิปริมาณ นัน้มเีครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผ่าน

การทดสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา (Content validity)  และน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาท่ี .098 แบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการท างานของทหาร

หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ของทหารหน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11และ ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับระดับภาวะความเครียดในการท างานของทหารหน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 

 วธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยมีสถติท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

 1.1 ใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์แยกตามส่วนของแบบสอบถาม 

ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน (α= .05) โดยสถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์แยกตามสมมติฐาน สถิติท่ีใช้คือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสัน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 และระดับของความสัมพันธ์มีเกณฑ์คะแนนดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

  ค่า  r  ระดับของความสัมพันธ์ 

  .90 - 1.00  มคีวามสัมพันธ์กันสูงมาก 

  .70 - .90  มคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 

  .50 - .70  มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

  .30 - .50  มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

  .00 - .30  มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

https://www.gotoknow.org/posts/423582
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 2. การวจิัยเชงิคุณภาพ ใชแ้บบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-Structure Interviews) ท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากผลการศึกษาตามการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  ประเด็นท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประเด็นท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารพรานท่ี 11 และประเด็นท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ของ

ทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล จะน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในเชิง

ปริมาณ และการศึกษาเอกสาร วิธีการวิเคราะห์จะเป็นไปตาแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ

พรรณนาข้อมูลในปรากฏการณ์ หรือรูปธรรม และวิเคราะห์ตีความข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางใน  

การป้องกันการเกิดความเครยีดในการปฏบัิตงิาน  
 

ผลการศึกษา 
 1. สถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏิบัติงานอยู่

ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

 จากการศกึษา พบวา่ ความเครยีดในการท างาน ของก าลังพลทหารในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงใน

ระดับหนึ่ง โดยจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากหลาย ๆ กรณีจะเห็นว่าก าลังพลท่ีมีความเครียดและความกดดันจาก  

การท างานในพื้นท่ี3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมักจะหาทางออกให้กับความเครียดเหล่านั้นด้วยการจบชีวิต และ 

ใช้วิธีการท่ีมีความรุนแรง  อาทิจากเหตุการณ์ก าลังพลทหารเกิดความเครียดแล้วใช้ปืนยิงกันเองถึง 3 เหตุการณ์ใน

รอบ 2 เดอืน ระหวา่งวันท่ี 30 กรกฎาคม - 14  กันยายน  พ.ศ. 2554, ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีเหตุการณ์ต ารวจตระเวน

ชายแดน ยศ สิบต ารวจโท เกิดอาการเครียด ดึงสลักระเบิดมือฆ่าตัวตาย และวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2561  

มีเหตุการณ์ท่ีอาสาสมัครทหารพราน ใช้ปืนเอ็ม16 ยิง ผู้บังคับร้อยทหารพรานท่ี 1103 เสียชีวิตภายในฐานท่ี อ าเภอ 

สุคิริน จังหวัดนราธวิาส ชนวนเหตุไม่พอใจถูกลงโทษ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าก าลังพลในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11  

ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นมีความเครียดในระดับปานกลางถึงมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน

พื้นท่ี รวมถึงความคุ้นชินกับสภาพแวดลอ้มภายในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ซึ่งความเครียดมักจะเกิดกับทหารท่ี

เข้ามาปฏบัิตงิานใหม่ รวมถึงการท่ีทหารส่วนใหญ่มคีรอบครัวยิ่งท าให้เกิดความเครยีดและความกังวล 

 ในภาพรวมความเครียดของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตน้ัน้อยูใ่นระดับปานกลางโดยความเครยีดนั้นเกิดขึ้นมากเฉพาะกับทหารท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป็น

คร้ังแรก ผู้ท่ีมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องดูแล โดยความเครียดท่ีเกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจากความขัดแย้งภายในท่ี

ท างานมากกวา่เหตุการณค์วามรุนแรงในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ซึ่งเมื่อก าลังพลเกิดความเครียดแล้วจะท าให้

ประสิทธิภาพในการท างานลดลงทันที 

2. ระดับความเครยีดในการปฏบัิตงิานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 จากการศึกษา พบว่า ทหารพราน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านงานท่ีมี

อิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ อยูใ่นระดับปานกลาง 5 ประเด็น สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ (x̄ = 3.30) 
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รองลงมาคือ ด้านบทบาทในองค์กร (x̄ = 2.80) ด้านความก้าวหน้าในงาน (x̄ = 2.74) ด้านนโยบาย ค าสั่งหรือกฎระเบียบ

ข้อบังคับในหน่วยงาน  (x̄ = 2.70)   และด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศท่ัวไป (x̄ = 2.62)  และมีรายด้านท่ีอยู่ใน

ระดับนอ้ยอกี 1 ประเด็น  ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพในหนว่ยงาน (x̄ = 2.18) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดับภาวะความเครียดในการ

ท างานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

ในภาพรวม (n = 330) 

 

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยดา้นงาน และพฤตกิรรมในการจัดการคลายเครียดท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียด

ในการปฏบัิตงิานของทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3.1 ปัจจัยด้านงาน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านงาน ในภาพรวม, ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ,  

ด้านบทบาทในองค์กร, ด้านความก้าวหน้าในงาน, ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน, ด้านโครงสร้างองค์กร และ

บรรยากาศท่ัวไป,  และด้านนโยบาย ค าสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ

ความเครยีดในการปฏบัิตงิานของทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวจิัย ดังตารางที่ 2 

 
  

ปัจจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อระดับ 

ภาวะความเครียดในการท างาน  

x̄  S.D. แปลความหมาย 

ระดับ 

อันดับ 

ที ่

1. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.30 0.57 ปานกลาง 1 

2. ด้านบทบาทในองคก์ร 2.80 0.72 ปานกลาง 2 

3. ด้านความก้าวหนา้ในงาน 2.74 0.87 ปานกลาง 3 

4. ด้านสัมพันธภาพในหนว่ยงาน 2.18 0.88 น้อย 6 

5. ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศท่ัวไป 2.62 0.87 ปานกลาง 5 

6. ด้านนโยบาย ค าสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับใน

หนว่ยงาน 2.70 0.71 ปานกลาง 4 

ภาพรวม 2.78 0.57 ปานกลาง - 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นงานกับระดับภาวะความเครยีดในการท างานของทหาร

หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ที่ปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้  

ปัจจัยด้านงาน 
ระดับภาวะความเครียดในการท างาน 

r P-value ระดับความสัมพนัธ ์

1. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ .202 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ ามาก 

2. ด้านบทบาทในองคก์ร .328 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

3. ด้านความก้าวหนา้ในงาน .314 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

4. ด้านสัมพันธภาพในหนว่ยงาน .475 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

5. ด้านโครงสร้างองค์กร และ

บรรยากาศท่ัวไป .396 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

6. ด้านนโยบาย ค าสั่งหรือ

กฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน .268 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ ามาก 

ภาพรวม .437 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

3.2 พฤติกรรมในการจัดการคลายเครียด จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการจัดการความเครียด 

ในภาพรวม, ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม, ด้านการหลีกหนี, ด้านการต่อต้าน, และด้านการผ่อนคลาย  

มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11   

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 

การวจิัย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวา่งพฤตกิรรมในการจัดการความเครียดกับระดับภาวะความเครียดใน

การท างานของทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏบัิตงิานอยูใ่นพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

พฤตกิรรมในการจัดการความเครยีด 
ระดับภาวะความเครยีดในการท างาน 

r P-value ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการแก้ไขปัญหา -.052 .342 ไมม่คีวามสัมพันธ์  

2. ด้านการยอมรับ .044 .425 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

3. ด้านการแสวงหาแหลง่สนับสนุน

ทางสังคม .350 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

4. ด้านการหลีกหนี .664 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง 

5. ด้านการต่อตา้น .637 000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง 

6. ด้านการเบ่ียงเบนความสนใจ -.048 386 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

7. ด้านการผ่อนคลาย .481 000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต่ า 

ภาพรวม .502 .000* มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1507 

 4. แนวทางในการป้องกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 

ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาท้ังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์กับ

กลุ่มผู้บังคับบัญชา และนายแพทย์ท่ีมีความเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11  

ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยสรุปได้ดังนี้ 

  1)  ผู้บังคับบัญชาควรท าความเข้าใจกับก าลังพลทุกนายได้เข้าใจว่าเมื่อเกิดอาการเครียดควรเข้าพบ

เจ้าหนา้ที่เสนารักษท่ี์เกี่ยวข้องกับจิตเวช เพื่อประเมินผลความเครยีดมากน้อยเพยีงใดและท าการรักษาตามอาการ 

 2) ผู้บังคับบัญชาควรลดปริมาณงานให้ก าลังพลท่ีมีความเครียด หรือเปลี่ยนงานให้มาท างานท่ีมีอัตรา

ความเสี่ยงท่ีจะเกดิความเครยีดต่ า เพื่อป้องกันการเกิดความเครียดจากในการท างานของทหารพรานท่ีปฏิบัติงานอยู่

ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้    

  3) ก าลังพลท่ีมีความเครยีดสูงควรงดในการใช้อาวุธ หรือถ้าหากเป็นมากควรให้หยุดพักงานแล้วกลับไป

อยู่กับครอบครัวสักระยะหนึ่ง 

 4)  ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการจับคู่ก าลังพลเพื่อสังเกตซึ่งกันและกันว่าเพื่อมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะ

ความเครยีดหรือไม ่รวมถึงการได้พูดระบายความในใจให้กันและกันฟังเพื่อรับทราบปัญหาของเพื่อน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. สถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ความเครียดของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอยู่ในระดับปานกลางโดยความเครียดนั้นเกิดขึ้นมากเฉพาะกับทหารท่ีเข้ามา

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป็นคร้ังแรก และผู้ท่ีมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องดูแล โดยความเครียดท่ีเกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจาก

ความขัดแย้งภายในท่ีท างานมากกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อก าลังพลเกิด

ความเครียดแล้วจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงทันที  โดยผู้วิจัยมองว่าเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 

ท่ีมีต่อพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีความรุนแรง มีเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อต้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจึง

เกิดภาวะความเครียดได้จากทัศนคติท่ีมีต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยโฮวเมส และราเฮย์ (Holmes และ Rahe, 1967) ได้

มคีวามคิดเห็นท่ีตรงกันวา่ เหตุการณ์ชีวิตเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดความเครียดและมีผลให้เกิดความเสี่ยงของความเจ็บป่วย

หรือการเป็นโรคสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการนอน การกิน การเข้าสังคม การสร้างสรรค์ นิสัย  

การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ซึ่งมคีวามแตกตา่งกันในระดับของการปรับตัว และได้พัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม่ทาง

สังคมหรือ SRRS ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณ ความรุนแรง และช่วงเวลาของการปรับตัว เหตุการณ์แต่ล่ะอย่างได้รับ 

การจัดเรียงตามล าดับ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานในการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้  

ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีเหตุการณ์ความไมส่งบนัน้ก็ท าให้เกิดความเครียดได้  

 2. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทหารพราน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะความเครียดในการท างานโดยรวม 

อยู่ในระดับต่ า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า และด้านสุขภาพจิต  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่มีภาวะความเครียด ซึ่งเป็นผลการศึกษาท่ีได้ ค่อนข้างเป็นท่ีน่าพอใจ โดยส่วนหนึ่งผู้วิจัยมองว่า

เป็นเพราะการท างานของกลุ่มทหารพรานนั้นมีลักษณะแบบราชการ  มีกฎระเบียบท่ีตายตัว ลักษณะการท างานที่เป็น

ลักษณะประจ าไม่ยึดหยุ่นจึงท าให้ง่ายต่อการท างานและการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมสภาพจิตใจก่อนเข้ามา

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีความอันตราย ท าให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็งไม่เครียดมากนัก โดยผลการศึกษาท่ีพบนั้น มีความ 

ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยหลาย ๆ ฉบับได้แก่ งานวิจัยของมนทิรา ปรีชา (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
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กับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของต ารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส   

พบว่า  ส่วนใหญ่ต ารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของอิศรา  รักษ์กุล (2554) ท าการศึกษาเร่ืองภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของก าลังพลกองทัพบกท่ีปฏิบัติ

ภารกิจในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ก าลังผลมีความรู้สึกเครียด จ านวน 155 นาย (ร้อยละ 61.50) มีภาวะ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า จ านวน 85 ราย (ร้อยละ 34.55) มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น  จ านวน 48 ราย 

(ร้อยละ 19.67) และมีก าลังพลท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือจากปัญหาเร่ืองเครียด จ านวน 113 ราย ร้อยละ 45.93)  

ในงานวิจัยของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความเครียด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด และ

การจัดการความเครียด ของต ารวจ พบว่า หนึ่งในสี่ของกต ารวจนครบาลกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.6) มีระดับ

ความเครียดสูงกว่าปกติ ซึ่งในจ านวนนี้มีความเครียดสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7 และงานวิจัยของณัฎฐา มูลต๋า (2559) 

ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ พบว่า 

ความเครียดของข้าราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ ท้ัง 3 ด้าน คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตกิรรม ในภาพรวมมคีวามเครียด อยูใ่นระดับมาก 

 ซึ่งสาเหตุของความไม่สอดคล้องนั้นผู้วิจัยมองว่าเหตุการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบในอ าเภอแว้ง และอ าเภอ 

สุคิริน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – สิงหาคม พ.ศ.2561 นั้น เหตุการณ์ความมั่นคง ไม่รุนแรงเหมือนในอดีต  

โดยเกิดเหตุท้ังหมด 15  เหตุการณ์ เป็นเหตุ ลอบยิง 3 คร้ัง ลอบวางระเบิด 7 คร้ัง ซุ่มโจมตี 2 คร้ัง ปล้น 1 คร้ัง และ 

ก่อกวน 2  คร้ัง และมีข่าวสารความเคลื่อนไหว 36 ข่าวสาร จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่มีความเสี่ยงมากนักเมื่อเทียบ

กับพืน้ท่ี อื่น ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน ์ค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไมใ่ชต่ัวเงิน อาท ิความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

การยกย่องคุณงามความดี ท้ังในหน่วยงาน และภาคประชาสังคมท่ีให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการให้ก าลังใจซึ่งกัน

และกันของพี่น้องชาวไทย รวมถึงความก้าวไกลของเทคโนโลยีท่ีท าให้ก าลงพลสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว  

คนทางบา้นได้สะดวกและใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งเหลา่นีน้ัน้น่าจะเป็นสว่นส าคัญที่ท าให้การศกึษาความเครียดของทหาร

หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดับต่ า 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัจจัยด้านงานในภาพรวม, ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ,  

ด้านบทบาทในองค์กร, ด้านความก้าวหน้าในงาน, ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน, ด้านโครงสร้างองค์กร และ

บรรยากาศท่ัวไป,  และด้านนโยบาย ค าสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ

ความเครยีดในการปฏบัิตงิานของทหารหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11ท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ร็อบบินส์ และจัดท์ (Robbins and 

Judge, 2013, p.p. 597-600) ได้กล่าวว่าความเครียดนั้นเกิดจากการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา เช่นเดียวกับคูแนวคิดของคูเปอร์ และเดวิสสัน 

(Cooper & Davidson, 1987, pp. 99-108) ได้กล่าวถึงปัจจัยจากการท างาน ท่ีท าให้เกิดความเครียดไว้ว่าเกิดจาก 

ต าแหนง่หนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ บทบาทในหนว่ยงาน ปริมาณงาน สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภัย การสนับสนุน

ในหน่วยงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบของหน่วยงาน และแนวคิดของบราวน ์

และโมเบอร์ก (Brown and Moberg, 1980) ท่ีได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการท างานเกิดจากงาน บทบาท

ขององค์การ สัมพันธภาพในหนว่ยงาน พัฒนาทางด้านอาชพี และบรรยากาศในการท างาน โดยผลการศึกษาท่ีพบนั้น

มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรัตน์ อนันทนาธร(2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองภาวะความเครียดและพฤติกรรม

การจัดการความเครียดของข้าราชการต ารวจต ารวจภูธร สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 พบว่า ปัจจัยด้านงานท่ีมีผลต่อ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1509 

ความเครียดในการท างา น ได้แก่ ความก้าวหน้าในงานโครงสร้างองค์กรและบรรยากาศท่ัวไปของการท างานและ

ลักษณะงานท่ีปฏบัิต ินั้นมคีวามสัมพันธ์ต่อความเครยีดในการท างา น อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ส่วนพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ในภาพรวม, ด้านการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม, ด้าน

การหลีกหนี, ด้านการต่อต้าน, และด้านการผ่อนคลาย  มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ทหารทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของลาซารัส  และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) ท่ีกล่าวว่า

พฤติกรรมในการจัดการความเครียดเป็นความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมอยู่

ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต 

(2546) วา่พฤตกิรรมในการจัดการความเครยีดน้ันเป็นวธีิท่ีบุคคลใช้จัดการกับความเครียด เช่น การสร้างพลังภายใน 

อาทิ การร้องไห้ การพูดระบายความรู้สึก การหัวเราะ ฯลฯ การพยายามกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการพยายามน า

กระบวนการแก้ปัญหามาใชใ้น การจัดการต่อความเครียด เช่น การเปลี่ยนนิสัยการท างาน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุข

นิสัย ฯลฯ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าช่วยจัดการกับความเครียดได้จริง โดยผลการศึกษาท่ีพบนั้นมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ท่ีท าการศึกษาเ ร่ืองความเครียด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความเครยีด และการจัดการความเครยีดของต ารวจ พบว่า การจัดการความเครยีดท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูด 

คุยระบายกับคนท่ีสนิทหรือคนในครอบครัว รองลงมาคือ ออกก าลังกาย และงานวิจัยของเกอร์ชอน และคณะ  

(Gershon) พบวา่ การจัดการความเครยีดของต ารวจในสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการรู้คิด 

(cognitive) สว่นใหญ่มกีารวางแผนในการเผชิญความเครยีดและปฏิบัติตามแผนนั้น รองลงมาคือ จัดการความเครียด

โดยใช้ประสบการณ์เดิม และพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญ  2) ยึดมั่นในสิ่งท่ีศรัทธา (faith based)  

ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธ์ รองลงมาคือสวดมนตร์ 3) หลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเครียด (avoidance) และ 

4) มีพฤติกรรมในทางลบ (negative behavior) เช่น สูบบุหร่ีมากกว่าปกติ รองลงมาคือตะโกนเสียงดังกับคนใน

ครอบครัว 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมขี้อเสนอแนะตอ่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 11 ดังนี้ 

  1.1.  ปัจจัยดา้นงาน ที่ส่งผลตอ่การเกิดความเครยีดจากในการท างาน 

   1.1.1 ดา้นสัมพันธภาพในหน่วยงาน   ควรมีการสื่อสารกันระหว่างบุคคล ถึงข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในท่ี

ท างานควรมีการพูดคุยกันทุกวันอย่างเปิดเผย โดยพูดคุยแบบประชุมโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการทบทวน  

การปฏิบัติงานอยู่เสมอเพราะจะท าให้รู้ถึงปัญหาต่างๆของก าลังพลได้เพื่อท่ีจะรีบด าเนินการแก้ไข รวมถึงการพูดคุย

กันแบบสองตอ่สองระหว่างผู้พิพาท 

   1.1.2  ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศท่ัวไป มีการแบ่งงานกันท าในแต่ละกลุ่มงานท่ีแน่ชัด 

เพื่อความไม่ซับซ้อน และมีการประชุมหารือในทุก ๆ วันก่อนเร่ิมต้นการท างานเพื่อยืนยันถึงการท างานของทุกคน  

เพื่อลดความผิดพลาดของทุกคนก่อนเร่ิมท างาน 

   1.1.3 ด้านบทบาทในองค์กร ให้ก าลังใจ ปลูกฝังถึงความส าคัญของก าลังพลแต่ละนายว่ามี

ความส าคัญกับงาน หนว่ยงาน และมีความส าคัญกับประเทศชาติ เพื่อให้มีก าลังใจ ความฮึกเหิมในการท างาน และรู้

วา่สิ่งท่ีตนเองท านั้นมปีระโยชนต์อ่ผู้อื่น 
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 1.2. พฤตกิรรมในการจัดการความเครยีดท่ีส่งผลตอ่การเกิดความเครยีดจากในการท างาน 

   1.2.1 หาข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตพฤตกิรรมของบุคคลที่มคีวามเสี่ยงท่ีจะเกดิความเครียด

และการจัดการกับความเครียดให้แก่ผู้อื่นเพื่อน ามาปรับใช้ในการสังเกตดูพฤติกรรมว่ามีใครอยู่กลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิด

ความเครยีดบ้างและหาวิธีแกไ้ขเยยีวยาก าลังพลในสังกัดอย่างถูกวิธีตามหลักการของการรักษาทางจิตเวช 

   1.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมตา่ง ๆ ให้ก าลังพลได้ผ่อนคลายจากความเครียดท่ีเกิดขึ้น อาทิ การเล่นกีฬา 

การฟังเพลง  การน่ังสมาธิสงบจิตใจ  การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 

   1.2.3 ผู้บังคับบัญชาควรลดปริมาณงานให้ก าลังพลท่ีมีความเครยีด หรือเปลี่ยนงานให้มาท างานท่ีมี

อัตราความเสี่ยงท่ีจะเกดิความเครยีดต่ า เพื่อป้องกันการเกิดความเครยีดจากในการท างาน 

   1.2.4 ส าหรับก าลังพลท่ีมีความเครยีดมาก ๆ ควรพิจารณาให้มีการกลับภูมิล าเนาเพื่อการพักผ่อน 

ผ่อนคลายเป็นพิเศษ เพือ่ให้ครอบครัวได้ร่วมในการรักษา 

   1.2.5 จัดให้มีสวัสดิการกับก าลังพลอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ ,อินเตอร์เนท, เคร่ือง

อ านวยความสะดวก , ท่ีพัก ฯลฯ  

  2. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานอื่นหรือหน่วยเหนือท่ีเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายควรมีแนวทางใน 

การป้องกันและแก้ไขดังนี ้

   2.1 กอ.รมน.ภาค. 4 สน. ต้องมีชุด แพทย์เคลื่อนท่ีเพื่อท่ีจะไปประเมินและบ าบัด ให้ค าปรึกษา  

ด้านความเครยีดของก าลังพล รวมถึงมศีูนยท่ี์จะบ าบัด รักษาความเครียด  

                       2.2 กอ.รมน.ภาค. 4 สน. จัดเจ้าหน้าท่ีเสนารักษ์ ท่ีมีความรู้ด้านจิตเวช ประจ าทุกหน่วยและ 

มกีารเข้าไปด าเนินกรรมวิธีจัดการต่อความเครียดให้ก าลังพลในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มพูดคุย  หรือ

เป็นท่ีปรึกษาด้านการบ าบัดความเครยีดของหนว่ย 

      2.3  กองทัพบกควรมีการอบรบหลักสูตรการจัดการตอ่ปัญหาความเครียดให้กับ ผู้บังคับบัญชาใน

ระดับ ผบ.ร้อย จนถึง ผบ.กรม.ทพ. ท่ีปฏบัิตงิาน 3 จชต. หรือพื้นท่ีชายแดน ในวงรอบทุกๆ ปี 

     2.4 ก าลังพลท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 2 ปี ควรมีการหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าท่ี

ใหม ่/ เปลี่ยนพืน้ท่ี / พักฟื้นฟูในพื้นท่ีปลอดภัย (Re – Maintenance) 
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โครงการ สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์ 

The Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist  

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1 และกษิตนิาถ บุญพันธ์1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1 and Kasitinad Boonpun1 

บทคัดย่อ 

 โครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด เป็นโครงการท่ีด าเนนิการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการ

ของกองทัพเรือบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จึงก าหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใส

สะอาด" เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความ

ซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าและเป็นตัวแบบของการสร้างคนท่ีมี

คุณภาพตอ่ไปในอนาคต 

 ผลท่ีได้รับจากโครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”โดยท าการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีนักเรียน

นายเรือได้ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจ ซึ่งท าให้นักเรียนนายเรือมีความจ าดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส 

สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ มีสมาธิในการคิดและตัดสินปัญหาส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น 

ท าให้เกิดปัญญาและสมาธใินการท าสิ่งใดๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น นอกจากนั้นยังท า

ให้นักเรียนนายเรือมีบุคลิกภาพดีขึ้น สง่างามผ่าเผยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสม

กับกาลเทศะคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก มีจิตใจท่ีผ่องใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบท าให้นักเรียนนายเรือได้อัน

ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม และผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันภายนอกและประการท่ี

ส าคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความซื่อสัตย์สุจริต“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งใน

การป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต 

ค าส าคัญ:  สร้างสุข สร้างใจ หวัใจพุทธศาสตร์ กองทัพเรือใสสะอาด  
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Abstract  

 The “ Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist “project : A guideline for the 

development of naval students in accordance with the Clean Naval Policy to make the administration of the Navy 

proficient and have a clear form. It follows the strategic plan of the “Clean Naval” establishing it as the work 

guideline for all the Naval administration officers, especially by changing the minds of the naval students by 

creating a better common sense, raise awareness and honesty, since they are the future of our Navy and will 

be an example of a proper person in the future. 

 The outcome of the project “ Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist” is that it lets 

the Naval students use their free time to create benefit for themselves, improving their memory skills, having a 

brighter, cleaner and purer mind, having a better focus in times of decision making and having better 

observational skills in considering any matters. Italoud the students to build better concentration and wisdom 

when making decisions and having better studying and practicing skills. Besides this it improves in a better way 

the personality of the students with a stronger sense of dignity, moral values and self-confidence. With a better 

emotional control, they release the stress from the training practice which results in a more peaceful and pure 

mind, spreading the knowledge from a good tradition and culture to those engaging in the project from external 

institutions. And most importantly, is a great guideline for naval students to be cultivated in the ways of honesty, 

following the sense of “I won't cheat anymore” being a great point to end with all the corruption in the naval 

administration officers in the future. 

Keywords: Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist, Clean Naval 

บทน า 

 การปฏบัิตธิรรม คือ การน าเอาหลักธรรมมาปฏบัิต ิเอาหลักธรรมมาใช้ ในการด าเนินชีวิตท าการท างาน คือ

เอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชนใ์นชีวิตจรงิ ท าให้เป็นชีวิตท่ีดแีละมีความสุข 

 การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งท่ีชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออก

บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนท่ีออกมาตักบาตรจะน าของท าทานต่าง  ๆ เช่น  

ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระประเพณีน้ีชาวพุทธถือกันวา่เป็นการสร้างกุศล และถือวา่เป็นการแผ่สว่นกุศลให้กับญาติ

ผู้ลว่งลับไปแลว้ดว้ย โดยเชื่อกันว่าอาหารท่ีถวายไปน้ันจะส่งถงึญาติผู้ลว่งลับด้วยเชน่กัน 

 ประโยชน์ของการปฎิบัติธรรมและการตักบาตร คือ การท่ีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนา

จิตใจ ท าให้มีความจ าดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเร่ืองต่าง  ๆ รอบคอบ

มากขึ้น ท าให้เกิดปัญญาและสมาธิในการท าสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น ท าให้มี

บุคลิกภาพดีขึ้น กระปร้ีกระเปร่า สง่าผ่าเผยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับ

กาลเทศะคลายเครยีดจากการเรียนและการฝึก และท าให้ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

การปฏิบัติธรรมและการตักบาตรสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและมุมมองได้  เพราะการปฏิบัติธรรมและการ  

ตักบาตรเป็นการยกระดับและพัฒนาจิตใจ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีความจ าดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ 

ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น ท าให้เกิดปัญญาและสมาธิในการท าสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มี

ประสิทธิภาพในการเรียนการฝึก และการท างานมากขึ้น และยังท าให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปร้ีกระเปร่า สง่าผ่าเผยมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
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ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับกาลเทศะคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก  

ซึ่งผลจากการปฏบัิตดิังกล่าวน้ันส่งผลต่อการท างานและองค์กรตอ่ไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

 1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและมุมมองท่ีถูกต้องตอ่การทุจรติคอรัปชั่นให้กับนักเรียนนายเรือ 
 

เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ พร้อมส าหรับการเรียน การฝึก การท างาน 

และการเป็นผู้น าขององค์กรในอนาคต 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนนายเรือใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อพัฒนา

และยกระดับจิตใจ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งต่าง ๆ ก่อนท่ีนักเรียนนายเรือจะส าเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏิบัติ

หนา้ที่ในอนาคต 

3. เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม และเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะของนักเรียนนายเรือในการท างานร่วมกับชุมชน สังคม รวมท้ังเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคมเร่ืองของการรักษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

4. เพื่อปลูกฝังทัศนะคติและมุมมองท่ีถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น  เนื่องจากนักเรียนนายเรือเมื่อจบ

การศึกษาไปแล้ว จะมีโอกาสได้เป็นผู้น าองค์กรในระดับประเทศ ภาพท่ีเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนจะเป็นสิ่งท่ีคอย

เตอืนใจนักเรียนนายเรือให้ทราบถึงผลของการทุจรติคอรัปชั่น และตระหนักว่าปัญหานีค้วรจะหมดไปจากประเทศไทย 

            แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่

ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการ

น าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน

นายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ)  

I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม 

และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

ดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือ

ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนาย

เรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดโครงการ The  Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist 

 
 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการสร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสู่

เป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. นักเรียนนายเรือมีจิตใจสะอาด บริสุทธ์ิ สงบ มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น  

มคีวามจ าท่ีดขีึน้ มบุีคลิกภาพท่ีสงา่ผ่าเผยมากขึ้น และมีความเป็นผู้น ามากขึ้น 

2. นักเรียนนายเรือมคีวามเป็นผู้น าทางด้านสังคมมีคุณธรรม จรยิธรรม 

3. นักเรียนนายเรือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

4. นักเรียนนายเรือมทัีศนคติท่ีถูกต้องตอ่การทุจรติคอรัปชั่น 

ไมม่กีิจกรรม สถานที่ 

และเวลาในการปฏบัิต ิ

- นนร.ไม่มกีารพัฒนา

และยกระดับจติใจ 

- นนร.ใชเ้วลาวา่งไมเ่กิด

ประโยชน ์

- ยงัไม่มีทศันคติต่อการ

สาเหต ุ

-  มจีิตใจและทัศนคตท่ีิดี

พร้อมท่ีจะเป็นผู้น าขององค์กร 

- เป็นตัวอยา่งที่ดีให้กับสังคม

ในเร่ืองการรักษา

ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมท่ีดงีาม 

- ตระหนักถึงปัญหาการ

หลักคิด 

- จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

- ภาพกิจกรรม 

- บทสัมภาษณ ์

ตัวชีว้ัด 

-  นนร.มจีิตใจผ่องใส 

สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ 

- นนร.ใชเ้วลาวา่งให้เกิด

ประโยชน ์

- นนร.เป็นสว่นหนึ่งในการ

รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

 

เป้าหมาย 

-  ขั้นวางแผน การ

ประสานงานตา่งๆ 

- ขั้นประชาสัมพันธ์ 

การแจ้งขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านทางเฟสบุ๊คและการ

ชี้แจงหน้าแถว 

- ขั้นปฏบัิต ิท างานตาม

หลักของนักพัฒนา 

 

วธีิการ 

สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์ 

The  Create happiness, create heart, the heart of the Buddhist 
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ผลการศึกษา 
จากการด าเนินโครงการ “สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์” ผ่านกิจกรรมทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วม

ของนักเรียนนายเรือในการร่วมกันการปฎิบัติธรรม และสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตรในช่วงเช้า ฯลฯ โดยชมรมพุทธ

ศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือท่ีเข้าร่วม

โครงการมจีิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ พร้อมส าหรับการเรียน การฝึก การท างาน และการเป็นผู้น าขององค์กร

ในอนาคตนักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจของตนเอง  เพื่อพัฒนาและยกระดับ

จิตใจ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดตีอ่สิ่งตา่งๆ ก่อนท่ีนักเรียนนายเรือจะส าเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในอนาคต

และยังท าให้นักเรียนนายเรือได้ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม และเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ของนักเรียนนายเรือในการท างานร่วมกับชุมชน สังคม รวมท้ังเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคมเร่ืองของการรักษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดงีาม  โดยใชว้ธีิการศึกษาโดยการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการปฎิบัติ

ธรรม และสวดมนต์ นั่งสมาธ ิตักบาตรในช่วงเชา้ ฯลฯ ในทุกๆกิจกรรมดังกลา่ว  

นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ยังมีทัศนคติและมุมมองท่ีถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น โดยผู้เข้าร่วม

โครงการ ฯ ตา่งเป็นท่ีทราบกันว่าการทุจรติในสังคมไทยนัน้มมีาชา้นาน ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรของระบบทหาร 

คือการเชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด จึงเป็นการยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แต่การป้องกันตัวเองให้เข้าไป

เกี่ยวข้องในวงการทุจริตคอรัปชั่นน้อยท่ีสุดนั้นสามารถกระท าได้ การทุจริตในระดับชาติก็เร่ิมจากการทุจริตในระดับ

หน่วยงานหากทุกคนมีความสุจริตในตนเอง การทุจริตจะไม่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นไปได้ยากหากจะไม่ให้เกิดการ

ทุจริตเกิดขึ้น อยู่ท่ีเราจะเลือกเองการทุจริตนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้ามันจ าเป็นต้องเผชิญจริง ๆ เราก็ควรจะ

พจิารณาไตร่ตรองให้ดกี่อนวา่มันเป็นสิ่งท่ีผิดหรือถูก ซึ่งมันอยูท่ี่การพิจารณาของแตล่ะบุคคล แตถ่้าจะให้ดีไม่ควรให้มี

การเกิดขึ้นในสังคมการทุจริตคือการไม่พูดความจริงคือการโกหก ไม่ซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตนเอง โดยการทุจริต

คอรัปชั่นเป็นสิ่งท่ีไมค่วรท าเพราะเป็นการเห็นเเก่ตัว ท าให้ผู้อื่นเสียประโยชนท่ี์ควรจะได้รับการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งท่ี

มันไม่ถูกตอ้งท าให้ผู้อื่นเดอืดร้อนเป็นอยา่งมากซึ่งโดยสว่นใหญ่ผู้ท่ีมีผลกระทบคือประชาชน และในสังคมในตอนนี้มัน

เป็นสิ่งท่ีฝังลึกในสังคม ซึ่งเป็นเร่ืองยากท่ีจะแก้ไขให้หายไป โดยสรุปผลการประเมินโครงการดังนี้ 

ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

Input 

ด้านกระบวนการ

ด าเนินงาน Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ... ประเมนิความพรอ้ม

ของปัจจัยที่ใช้ในการ

ด าเนินโครงการดา้น.. 

ประเมนิขั้นตอนต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมนิผลท่ีไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการดา้น 

1. ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ

วัตถุประสงค:์ นักเรียนนายเรือส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนา

มุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนเกิดสุขแก่

ตนเอง ครอบครัว  และสั งคม และ

ด ารงชี วิ ต โดยยึ ดหลักค าสอนของ

พระพุทธเจ้า คือ ปฏิบัติได้ทุกท่ี ทุก

สถานท่ี โดยไม่จ ากัดเวลา โดยสามารถ

1บุคลากร.: นักเรยีน

นายเรอืท่ีสนใจเข้ารว่ม

โครงการ 

2งบประมาณ.: 

โครงการค่ายสร้างสุข 

สร้างใจ หัวใจพุทธ

ศาสตรไ์ด้รับการ

สนับสนุนเป็นเงิน

1การวางแผน.: 

นักเรยีนนายเรือได้มี

การจัดประชุม เผื่อวาง

แผนการด าเนิน

โครงการและ

ประชาสัมพันธ์ 

2การจัดกิจกรรม.: 

กิจกรรมในห้วงวันท่ี 

1ความกา้วหน้าของโครงการ: การ

ปฏบัิติธรรมและการตักบาตรเป็นการ

พัฒนาจิตใจ พัฒนาบุคลกิภาพ และมี

ประสิทธิภาพในการเรยีนและการฝึก

เพิ่มมากขึน้ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน

กิจกรรมของนักเรยีนนายเรอืค่อนข้าง

เยอะ ท าให้ไม่มเีวลาที่เหมาะสมในการ

จัดกิจกรรม 
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พิสูจน์ไดด้้วยตัวเอง ทางคณะผู้จัดท าจึง

จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. ความต้องการ ความจ าเป็น ความ

คาดหวัง 

ความต้องการ : นักเรียนนายเรือได้ห้อง

ปฏิ บั ติธรรมและร่วมกิ จกรรมทาง

ศาสนา ท่ีสามารถให้นักเรียนนายเรือใช้

ประโยชน์และเป็นการรักษาขนมธรรม

เนียมประเพณแีละวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ความจ าเป็น : นักเรียนนายเรือได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกพัฒนา

จิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นพื้นฐานการท างาน

ในภายภาคหน้า 

ความคาดหวัง : นักเรียนนายเรือมีจิตใจ

ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์  สงบ และได้

พัฒนาจิตของตนเอง 

3. ผลกระทบจากสังคมท่ีมีต่อโครงการ 

ข้อดี : นักเรียนนายเรือมีร่างกายและ

จิตใจท่ีดี เพราะนักเรียนต้องเติบโตเป็o

นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ

และเป็นก าลังหลักในการพัฒนากองทัพ

ใ น ภ า ย ภ า ค ห น้ า  จึ ง ค ว ร มี ท้ั ง

ความสามารถทางด้านร่างกายและ

จิ ต ใ จ ท่ี เ ยี่ ย ม  ส่ ง เ ส ริ มด้ า นคว า ม

รับผิดชอบและวินัยในการฝึกสมาธิของ

นักเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

ข้อเสีย : หากนักเรียนนายเรือไม่มีจิตใจ

ท่ีดีเยี่ยม ก็อาจเกิดปัญหาในภายภาค

หน้าได้ เช่น 

1 สมาธิสั้น  ไร้ทิศทาง  ท าให้คิดฟุ้งซ่าน   .

ไม่สามารถรวมก าลังกาย ก าลังใจ และ

ก าลังความรู้ท่ีแม้มีมากมาใชง้านได้ 

2ไม่สามารถคิด  ท าให้คิดไร้เหตุผล   .

 -  พูด  -  ท าให้คิด  เจาะลึกสืบเหตุหาผล

แม้โตเป็น  เหินห่างจากความดี  -  ท า

ผู้ใหญ่ก็คดิเอาแต่ใจ 

จ านวน 62,038 บาท 

3อุปกรณ์ วัสดุ สื่อ .: 

ในการด าเนินงานได้รับ

ความชว่ยเหลอื

ทางด้านเครื่องมอื

ต่างๆ จากโรงเรยีน

นายเรอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-29 ก .ค.2561 มี

ดังนี้ 

-จัดท าห้องปฏบัิติ

ธรรม นนร. 

ด าเนินกิจกรรมตัก -

บาตร 

การจัดกิจกรรมส าเร็จ

ครบวัตถุประสงค์ 

3การประชาสัมพันธ์.: 

นักเรยีนนายเรือได้มี

การประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บเพจทางเฟสบุ๊ค 

และเชิญชวนนักเรยีน

นายเรอืท่ีสนใจ เข้า

รว่มโครงการ 

4การประเมนิผลการ.

จัดกิจกรรม: จาก

โครงการสร้างสุข 

สร้างใจ หัวใจพุทธ

ศาสตรไ์ด้ท าการ

ประเมนิจากผู้ท่ีเข้ารว่ม

โครงการ ซึ่งมผีล

เป็นไปตาม

วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 

2พัฒนาการของผู้เข้ารว่มโครงการ.: 

หลังจากท่ีได้มกีารจัดท าห้องปฏิบัติ

ธรรมท าให้นักเรยีนนายเรือใชเ้วลาว่าง

ให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเองได้พัฒนา

จติใจ ซึ่งท าให้นักเรยีนนายเรอืมี

ความจ าดีขึ้น มีจติใจผ่องใส สะอาด 

บรสิุทธิ์ สงบ สง่ผลต่อการพินิจ

พิจารณาในเรื่องต่างๆ รอบคอบมาก

ขึน้ ท าให้เกิดปัญญาและสมาธิในการ

ท าสิ่งใดๆ สง่ผลให้มีประสิทธิภาพใน

การเรยีนและการฝึกมากขึน้ 

นอกจากนัน้ยังท าให้นักเรยีนนายเรอืมี

บุคลกิภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปรา่ สง่า

ผ่าเผย มคีวามเชื่อมั่นในตัวเองมากขึน้ 

รูส้กึควบคุมอารมณ์อันเหมาะสมกับ

กาลเทศะและไดพ้ัฒนาจิตใจของ

ตนเอง และหลังจากท่ีนักเรยีนนายเรอื

ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตร ท าให้

นักเรยีนนายเรือคลายเครยีดจากการ

เรยีนและการฝึก มจีิตใจท่ีผ่องใส 

สะอาด บรสิุทธิ์ สงบ ท าให้นักเรยีน

นายเรอืได้อันธ ารงไวซ้ึ่ง 

ขนบธรรมเนียมประเพณแีละ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการด าเนนิการโครงการ“สร้างสุข สร้างใจ หัวใจพุทธศาสตร์”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ  

“กองทัพเรือใสสะอาด”ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของ

รัฐบาล กองทัพเรือ และบรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

และเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตริาชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ท าให้กองทัพมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสบืไปในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่

นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อ

นโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้  “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการ

คอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชู

เกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong 

(เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วย

รูปแบบดังกล่าวนีเ้ชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใส

สะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
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โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด 

Culture Music: The Approach to Develop Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy 

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1  ศวิกร โป้แดง1 และพิสุทธิ ์บุนนาค1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1, Sivagorn Poadang1 and Pisut bunnark1 

บทคัดย่อ 

 โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมี

ความโปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

กองทัพเรือ"ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 

แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า การพัฒนานักเรียนนายเรือจึงจะต้องได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณสมบัตติอบสนองตอ่นโยบายดังกลา่ว ในการป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว  

 ผลท่ีได้รับจากโครงการ “Culture Music”ท าให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยท่ีดีขึ้น 

เป็นการสร้างความมีวินัย จากการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสอมความสามัคคีจากการร่วมบรรเลงเพลงเป็นวง และการ

สังเกต จากการสอนของครูผู้สอนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียน

นายเรือ ในการบรรเลงดนตรีไทยในเมืองท่าต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้

ประจักษต์อ่นานาประเทศตลอดจนการใช้เวลาวา่งจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป

ถ่ายทอดต่อให้นักเรียนนายเรือรุ่นหลัง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานต่อวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนา สมาธิ สติ

ความจ า อีกท้ังยังจัดหาเคร่ืองดนตรีไทยใหม่ และซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทยเก่าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียน

นายเรือท่ีสนใจ และประการท่ีส าคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือ“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีก

หนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต 

ค าส าคัญ:  ประเมินผล  โครงการ  กองทัพเรือ 
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Abstract  

 The “Culture music” project: A guideline for the development of naval students in accordance with the 

“Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and respond to 

government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination Center” and so, 

changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since they are the 

future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned before in order 

to prevent corruption. 

 The outcome from the project “Culture Music” has improved the naval students ability to play Thai 

country music, as well as a developed their discipline and sense of unity through continuous and constant 

practicing playing with the band. Through the observations of the teachers, it is a way to inherit the Thai culture 

and build good reputation and admiration towards the Naval Academy when the band plays Thai country music 

in the foreign ports. It demonstrates the ability of Thai students to the international community, as well as a 

using the free time of the students in a useful and beneficial way. The knowledge gained by the students can 

also be transferred to the next naval academy student generation, an excellent way to conserve and continue 

with the Thai culture and develop student’s focus, mindfulness and memory. Furthermore the project has 

supplied the students interested in the project with new Thai instruments as well as repaired the old ones to fit 

quality standards. But, more importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from 

corruption to occur in the naval administration system in the future. 

Keywords:  Evaluation, Project, Navy 

บทน า 

ดนตรีไทยมีความส าคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทาง

ประเพณี ศาสนา ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อทางสังคมท่ีช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ สร้างพลังทางสังคม 

รวมท้ังมคีวามเกี่ยวข้องกับสถาบันตา่ง ๆ ของประเทศด้วย เชน่ สถาบันทางการเมอืง การปกครอง การทหาร เป็นตน้ 

ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ีได้สร้างสรรค์ท้ังรูปแบบของบทเพลง เคร่ืองดนตรี วิธี

บรรเลง วิธีขับร้อง และการน ามาใชใ้นโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม นอกจากดนตรีไทยจะมคีวามส าคัญในด้านการปรุง

แตง่อารมณ ์ความรู้สกึ การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรม

นัน้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแลว้ ดนตรีไทยยังมีคุณค่าตอ่พัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย 

ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ท านอง อารมณ์ของ

เพลงด าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง ดนตรีนับเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มี

ความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า เป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมท่ีมนุษย์ประกอบขึ้นน้ันเกิด

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะท่ีบ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของ

ดนตรีไทยพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น มท่ีวงท านองตามโครงสร้างของระบบเสียง มีเนื้อร้อง

ท่ีแต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย มีนักดนตรีท าหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเคร่ืองดนตรีซึ่งมี

ลักษณะหลากหลาย มวีธีิการขับร้องท่ีกลมกลนืกันและมเีคร่ืองดนตรีซึ่งมรูีปแบบเฉพาะสวยงามได้สัดส่วน          
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ดนตรีไทยมีความส าคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทาง

ประเพณ ีศาสนา ศลิปะการแสดง และเป็นสื่อทางสังคมท่ีช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ สร้างพลังทางสังคม รวมท้ัง 

มคีวามเกี่ยวข้องกับสถาบันตา่ง ๆ ของประเทศด้วย  เชน่  สถาบันทางการเมอืง การปกครอง การทหาร  เป็นตน้ 

ดนตรีไทย  เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ีได้สร้างสรรค์ท้ังรูปแบบของบทเพลง  เครื่องดนตรี วิธี

บรรเลง  วธีิขับร้อง และการน ามาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม นอกจากดนตรีไทยจะมีความส าคัญในด้านการปรุงแต่ง

อารมณ์ ความรู้สึก  การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรมนั้นเกิด

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย ซึ่งลักษณะเช่นนี้  มีส่วนท าให้

คนไทยเกิดความรู้สกึรักมรดกวัฒนธรรมดนตรีเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน 

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ท าให้ทางชมรมดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือเล็งเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สืบ

สานศิลปะดนตรีของนักเรียนนายเรือ โดยวัตถุประสงค์ของวงดนตรีไทยนักเรียนนายเรือคือการเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลาย

จากการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกสมาธิ สติ และความจ าเป็นประโยชน์เอื้อไปถึงการศึกษาเล่าเรียน

ภาคปกติ สร้างความมีระเบียบวินัยความสามัคคีการสังเกตการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามการสร้างชื่อเสียงและ

ความชื่นชมตอ่โรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแต่ละปีการแสดงดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือ

มีภารกิจให้แสดงการแสดงในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานภายในของโรงเรียนนายเรือเช่นงานสถาปนาโรงเรียนงานไหว้ครู

ประจ าปีการศึกษา งานราตรีสามสมอโดยบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากลของโรงเรียนนายเรือ งานไหว้ครูดนตรีไทย 10 

สถาบัน งานดนตรีไทยลุ่มแมน่้ า งานดนตรีไทยอุดมศึกษาการบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิตสวน

จิตรลดาบรรเลงถวายพระพร และการแสดงในงานเลี้ยงรับรองของหมู่เรือฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือในเมืองท่า

ตา่งประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้ประจักษ์ต่อนานาประเทศ และเป็นการพัฒนา

คุณสมบัติตลอดจนการปลูกฝังนักเรียนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”ผ่านกิจกรรมดนตรีไทยอันถือเป็นรากแท้ของ

วัฒนธรรมไทยโดยมวีัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1. เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรมดนตรีไทยให้คงอยูถ่ึงนักเรียนนายเรือรุ่นหลัง 

2. เพื่อใชด้นตรีไทยในการสร้างวนิัยในการซ้อมของนักเรียนนายเรือ 

3. เพื่อเสริมสมาธิและใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชนข์องนักเรียนนายเรือ 

4. เพื่อจัดหาและซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทยให้มีคุณภาพดีอยูเ่สมอ 

5. เพื่อพัฒนาคุณสมบัตแิละเป็นการปลูกฝังนักเรียนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง” 
 

เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีทักษะการเล่นดนตรีไทยท่ีดีขึ้น  และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นหลังหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้มีความสนใจในการเล่นและฟังดนตรีไทยมากขึ้น และใช้เวลา

วา่งจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์ ท้ังยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึกซ้อมดนตรีไทย 

2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรมไทย ท้ังในส่วนของนักเรียนนายเรือและหน่วยต่างๆ เพราะเมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษาจะได้ท า

หนา้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ท่ีสามารถน าวิชาความรูเ้กี่ยวกับดนตรีไทยมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก 

3. เพื่อพัฒนา สมาธิ สติ และความจ าให้ดียิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อฝึกหัดศึกษาด้วยความเป็นทหารของ

นักเรียนนายเรือนัน้ การท่ีมีสมาธ ิและสต ิถือเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนและฝึกอย่างยิ่ง เมื่อนักเรียนนายเรือมีสติ ก็จะ

เกิดความรอบคอบ ไมป่ระมาทกับทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
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4. เพื่อเป็นการจัดหาเคร่ืองดนตรีไทยท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรม

ออกงานบรรเลงเพลงดนตรีไทยในงานต่าง ๆ อาทิเช่น งานไหว้ครูโรงเรียนนายเรือ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา งาน

ดนตรีไทย10สถาบันและการเล่นท่ีเมืองท่าต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้แสดงออกถึงขีดความสามารถของ

นักเรียนนายเรือในการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทยให้ประจักษต์อ่นานาประเทศ 

5. เพื่อพัฒนาคุณสมบัติและเป็นการปลูกฝังนักเรียนนายเรือเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”อันเป็นอีกหนทางหนึ่งใน

การป้องกันการคอรัปชัน่ในระบบราชการโดยผ่านกิจกรรมและทักษะดา้นการดนตรี 

            แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหนา้จึงจะตอ้งได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็น

นักเรียนเพื่อให ้ “โตไปไมโ่กง”เป็นอกีหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบ

การพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 

4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริม

ความจงรักภักดี เชดิชูสถาบัน) โดยมแีนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ 

โครงการ “Culture Music” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดโครงการ Culture Music 

Fond of Thailand and Passionate about Thai Music 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ Culture Music เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 1. นักเรียนนายเรือมวีนิัย คุณธรรม จรยิธรรม สมาธิ และสต ิจากการฝึกดนตรีไทย 

 2. นักเรียนนายเรือมเีครื่องดนตรีไทยท่ีมคีุณภาพ และมีจ านวนเพยีงพอต่อการฝึกซ้อมดนตรีไทย 

3. มกีารจัดการอบรม ฝึกซ้อมเพลงดนตรีไทย โดยมีนักเรียนนายเรือท่ีมีความสนใจเขา้รว่มการฝึกอบรมและ

ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย 
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ผลการศึกษา 
จากการด าเนินโครงการ “Culture Music” โดยชมรม ดนตรีไทยโรงเรียนนายเรือในระยะเวลา 15 พฤษภาคม 

2561 ถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือมีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยท่ีดีขึ้น เป็นการสร้างความมีวินัย 

จากการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสอมเกิดความสามัคคี จากการร่วมบรรเลงเพลงเป็นวงและมีการสังเกต จากการสอนของ

ครูผู้สอน เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือ ในการบรรเลงดนตรี

ไทยในเมืองท่าต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้ประจักษ์ต่อนานาประเทศ

ตลอดจนการใชเ้วลาวา่งจากการฝึกหัดศกึษาให้เป็นประโยชน์ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียนนายเรือ

รุ่นหลัง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานต่อวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนา สมาธิ สติความจ า ซึ่งเป็นประโยชน์เอื้อไปถึง

การศกึษาเล่าเรียนภาคปกติ ท้ังยังจัดหาเคร่ืองดนตรีไทยใหม่ และซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทยเก่าให้มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ โดยผลการประเมนิผลโครงการ ดังนี้  
 

ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ... ประเมินความพร้อมของปัจจัย 

ที่ใชใ้นการด าเนินโครงการดา้น 

ประเมินขั้นตอนต่าง ๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลที่ได้รับจากการ

ด าเนินโครงการดา้น 

1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ

วัตถุประสงค์: จากนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด  โครงการ 

Culture Musicได้สร้างใหนั้กเรียน

นายเรือได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์ และได้เรียนรู้การ

ด าเนินงานที่มคีวามโปร่งใส ไม่

ทุจริต ทัง้ยังปลูกฝังจิตส านึกต่อ

สังคมโดยมีส่วนร่วมในการท า

กจิกรรม ท าใหไ้ด้ฝกึการับผดิชอบ

และการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลัก  

2.ความต้องการ ความจ าเป็นความ

คาดหวัง: จากการที่นักเรียนนาย

เรือขาดความสามารถในการเล่น

ดนตรีไทย อนุรักษด์นตรีไทยและ

อุปกรณ์ช ารุดและไมเ่พียงพอ จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดการฝึกซอ้ม

และจัดหาอุปกรณ ์เพ่ือที่จะอ านวย

ความสะดวก เสริมทักษะ

ความสามารถและฝึกวนัิยของ

นักเรียนนายเรือ 

3.ผลกระทบจากสังคมท่ีมีต่อ

โครงการ: จากการด าเนินโครงการ 

นักเรียนนายเรือสามารถมี

ความสามารถด้านการเล่นดนตรี

ไทย มสีมาธิ ไหวพริบ คุณธรรม 

และอุปกรณส์ าหรับการเรียนการ

สอน ซึ่งท าให้เป็นประโยชน์ต่อการ 

1.บุคลากร: จากการด าเนินการ

โครงการ นักเรียนนายเรือ

ได้รับความช่วยเหลือจา

ผู้บังคับบัญชาและได้รับความ

ร่วมมือจากนักเรียนนายเรือ

ด้วยกันเอง 

2.งบประมาณ: โครงการCulture 

Musicได้รับการสนับสนุนเป็น

เงนิจ านวน 61,500 บาท 

3. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ

ด าเนินงานประกอบด้วย 

-  เครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ 

-  เส้ือฟอร์มประจ าชมรม 

    ซึ่งอุปกรณ์เหล่าน้ีได้รับการ

สนับสนุนโดยเพยีงพอต่อการ

ใชง้านและมีคุณภาพ 

 

 

 

1.การวางแผน: นักเรียนนายเรือ

ได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบ

อุปกรณ์ท่ีต้องการ 

2.การจัดกิจกรรม: นักเรียนได้จัด

กจิกรรมดังนี ้

- ท าเรื่องการจัดซือ้สิ่งของ 

  20 พ.ค. 2561 

-จัดการอบรมครั้งท่ี 1 

  30 ม.ิย. 2561 

-จัดการอบรมครั้งท่ี 2 

  5 ม.ิย. 2561 

-จัดการอบรมครั้งท่ี 3 

  15 ม.ิย. 2561 

-จัดการอบรมครั้งท่ี 4 

  30 ม.ิย. 2561 

-จัดการอบรมครั้งท่ี 5 

   5 ก.ค. 2561 

ได้มีการจัดกิจกรรมส าเร็จครบ

วัตถุประสงค์ 

3.การประชาสัมพันธ์: นักเรียนนา

เรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผา่น

ทางเว็บเพจโรงเรียนนายเรือ 

และการเชญิชวนกับนักเรียน

ด้วยกันเอง 

4.การประเมินผลการจัดกิจกรรม: 

จากโครงการ Culture Music 

ได้ท าการประเมินจากผูท้ี่เข้า

อบรม ซึ่งมผีลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

1.ความกา้วหน้าของ

โครงการ: โครงการ 

Culture Music ได้มีการ

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

และส าเร็จดว้ยดี ทัง้ยังมผีู้

ที่สนใจเพิ่มเติมในเรื่องเล่น

ดนตรีไทยใหจ้ัดกิจกรรม

เพ่ิมขึน้ 

2.พัฒนาการของผู้เข้าร่วม

โครงการ : หลังจากการ

เข้ารวมกจิกรรมของ

โครงการ Culture Music 

นักเรียนนายเรือมี

ความสามารถทางด้าน

การเล่นดนตรีมากขึน้ มี

สมาธิ สติ ความจ า มไีหว

พริบและการตัดสินใจท่ีดี 

มคีุณธรรม ทัง้ยังมคีวาม

สนใจมากขึน้ โดยประเมนิ

จากจ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ  
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สรุปผลการศึกษา 

     ผลการด าเนินการโครงการ“Culture Music”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ ตามแนวทางนโยบาย 

“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาล ในเร่ือง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

จริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จึงก าหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใสสะอาด" ขึน้ส าหรับใชเ้ป็นเครื่องมือในการป้องกัน

การทุจริตคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส 

และตอบโจทยค์วามตอ้งการการปฏรูิประบบราชการ ตลอดจนการท าให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปใน

ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหนา้จึงจะตอ้งได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง

เป็นนักเรียนเพื่อให ้“โตไปไมโ่กง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ 

รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดย

แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent 

(อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา)  

E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชดิชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนา

นักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด อันจะเป็นตัวแบบของการสร้างบุคลากรของกองทัพเรือท่ี

มคีุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
 

เอกสารอ้างอิง 

จิรกานต ์ สิริกวนิกอบกุล. (2507). ประวัตดินตรีไทย, กรุงเทพฯ : เดอะริ. 

ศรสวรรค์  สุริยัน. (2530). ประวัตคิวามเป็นมาของดนตรีไทย, ตรัง. 

ชาญชัย วนิทะ. (2527). ประวัตแิละเครื่องดนตรีไทย. 

สบืค้นจาก https://sites.google.com/site/thimakhxngdntrithiy. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ... ประเมินความพร้อมของปัจจัย 

ที่ใชใ้นการด าเนินโครงการดา้น 

ประเมินขั้นตอนต่าง ๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลที่ได้รับจากการ

ด าเนินโครงการดา้น 

เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของ

กองทัพเรือ มคีวามเป็นผู้น า สุจริต มี

ความรับผดิชอบต่อหน้าที่  และเห็น

แกป่ระโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด 

Fond of Thailand and Passionate about Muay Thai :The Approach to Develop 

Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy 

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1 กีรต ิอู่อุดมยิ่ง1 และจักรภพ ทุ่งมน1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1, Geerati Auaudomying1 and Jukkapup Tungmone1 

บทคัดย่อ 

 โครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาดเป็น

โครงการท่ีด าเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ

โปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง"ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาด โดยเฉพาะการปลูกฝังวธีิคดิ สร้างจิตส านึก

ในความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการ

ป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว  

  ผลท่ีได้รับจากโครงการ “รักชาต ิรักมวยไทย” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือ

ใสสะอาดเป็นท าให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีดีขึ้นและเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้น าท่ีมี

วชิาความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตอ่ผู้น าหน่วย มคีวามสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวมากขึ้น และใชเ้วลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็น

ประโยชน ์ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ ์สืบสานและตอ่ยอดการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ

ไทยให้สามารถน ามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ จิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้น าให้กับ

สังคม และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังยังจัดหา

อุปกรณท่ี์มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ

ไทยจากวิทยากร และประการท่ีส าคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือ“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีก

หนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต 

ค าส าคัญ:  ประเมินผล  โครงการ  กองทัพเรือ 
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Abstract  

 The “Love the nation, love Muay Thai” project: A guideline for the development of naval students in 

accordance with the “Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve 

results, and respond to government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration 

Coordination Center” and so, changing the naval students way of thinking, improving their common sense and 

honesty, since they are the future of the Navy. Therefore their education must be developed following the 

policies mentioned before in order to prevent corruption. 

 The outcome from the project “Love the nation, love Muay Thai”: A guidance to develop the naval 

students following the Clean Naval policies has improved the naval students fighting skills to protect themselves, 

enabling them to be a good example of a leader with a wide range of knowledge and practical skills as well as 

building a strong sense confidence and faith towards their superiors. The students had also developed more 

interest in the fighting and self-defense skills and are another great way to use the free time from studying in a 

useful way. The knowledge gained in the course can also be transferred and it is a way to conserve and 

preserve the fighting way of the Thai culture that can be adapted to the students training practice. It enhances 

their bodies, focus ability , their aptitudes and also their hearts to be stronger, so they can be a good leader in 

society, letting us develop the naval students to have a strong mental and physical attributes and also providing 

quality equipment and  fighting skills training given by professionals for the students who are interested. But 

most importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the 

naval administration system in the future. 

Keywords:  Evaluation, Project, Navy 

บทน า 
 ศิลปะการป้องกันตัวเป็นท้ัง ศาสตร์และศิลป์ คือ เป็นวิชาท่ีได้รับการพัฒนาและสืบทอดต่อๆกันมาเพื่อใช้

ประโยชน์ในการป้องกัน ตัว ปกป้องคนท่ีรัก หรือปกป้องประเทศชาติและเป็นศิลป์ คือ ต้องน าศาสตร์ความรู้ท่ีได้รับมา

ประยุกตใ์ชพ้ลิกแพลงให้เข้ากับสถานการณ์ท้ังในการตอ่สู้และการด าเนนิชวีติ ดังนัน้ ศลิปะการต่อสู้ และศิลปะป้องกันตัว

จึงเป็นท้ังศาสตร์และศลิป์ 

ศลิปะการตอ่สู้ ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ใช้ต่อสู้ แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง การเอาตัวรอด การทหาร 

หรือเพื่อความบันเทิงในสมัยโบราณ ดังเช่น การฝึกศิลปะการต่อสู้ประจ ากองทัพ หรือกีฬามวยปล้ า และชกมวย ซึ่งมี 

การจัดแข่งขันกันตัง้แตส่มัยกรีก ในการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งกีฬาเหล่านี้ลว้นแตใ่ชเ้ทคนคิการต่อสู้ท่ีใช้ความรุนแรง บวกกับ

สมรรถภาพทางร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นปัจจัยส าคัญในการชิงชัย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชนะเลิศมักจะเป็นผู้ท่ีแข็งแกร่งมาก 

ชนะคนท่ีแข่งแกร่งนอ้ยกวา่ ดังค าท่ีว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก และส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล หรือศิลปะ

การตอ่สู้แบบทหาร ต ารวจ หรือหนว่ยตอ่สู้ต่าง ๆ เพื่อหวังท าร้ายให้ถงึแก่ชีวิต 
ศิลปะป้องกันตัว แต่เดิมมาจากศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ แต่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีแท้จริง  

ซึ่งศิลปะป้องกันตัวจะถือหลักส าคัญท่ีว่า เล็กชนะใหญ่ อ่อนชนะแข็ง ซึ่งหมายถึง คนท่ีอ่อนแอกว่าสามารถชนะ  

ผู้ท่ีแข็งแรงกว่าได้ โดยพัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ และศึกษาเน้นความเข้าใจถึงโครงสร้างของร่างกาย และจิตใจ 
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กระบวนท่าเทคนิค การใช้ประโยชน์จากร่างกายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยพึ่งพาก าลังจากกล้ามเนื้อให้น้อยท่ีสุด

ด้วย เพราะถ้ายังคงใชก้ล้ามเนื้อเป็นหลัก คนท่ีมีกล้ามเนื้อร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่ก็ยังคงเป็นผู้ชนะตอ่ไป 

ศลิปะป้องกันตัว จะเนน้ฝึกฝนจิตใจ ร่างกาย เทคนคิ เป็นหลัก โดยการฝึกร่างกายมิได้หมายถึงฝึกฝนร่างกาย

ให้มีความคงทนท่ีแข็งแกร่ง และมพีละก าลังท่ีดเีลิศ แต่หมายถึงการฝึกฝนร่างกายให้เคลื่อนไหวควบคู่กับเทคนิคต่าง ๆ 

ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณธรรม 5 ประการ ซึ่งถูกน ามาใช้เป็น คุณธรรม 5 ประการของนักรบ จีน และญี่ปุ่น เพื่อมิให้  

ผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนน าวิชาไปใช้ในทางท่ีผิด เนื่องจากผลท่ีได้จากศิลปะป้องกันตัวนั้นรุนแรงมากถ้าถูกใช้ไปในทางท่ี 

ไม่ ควร นอกจาก คุณธรรม 5 ประการนี้ ส่วนใหญ่ในศิลปะป้องกันตัวจะสอดแทรกเนื้อหาของปรัชญา และศาสนาไว ้

เพื่อขัดเกลาจิตใจด้วย 

ในปัจจุบันมศีลิปะป้องกันตัว และศลิปะการตอ่สู้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มวยไทย คาราเต้ มวยเส้าหลิน 

มวยไทเก็ก ยูโด เทควันโด คาโปเอร่า และอื่น ๆ มากมายหลากหลาย เนื่องจากศิลปะเหล่านี้ถูกคิดค้นจากมนุษย์ และ

คนเรานัน้ตา่งอยูอ่าศัยในสถานท่ีต่างกัน วัฒนธรรม การเลี้ยงดู ภูมิประเทศท่ีต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้คนท่ีอยู่ต่าง

สถานท่ีกัน มีความถนัด ความสามารถ ความคิด และจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันด้วย เช่น มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ 

และป้องกันตัวท่ีเรียบง่าย และรุนแรง เหมาะท่ีจะใช้ในการสู้รบ จัดทัพศึกเพื่อปกป้องประเทศชาติ  คาโปเอร่า ศิลปะ

ป้องกันตัวด้วยเท้าของบลาซิล ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากสมัยท่ีเป็นทาสต้องปกปิดการฝึกฝนไว้จึงน าท่วงท่ามา ประกอบ

เสียงเพลง  มวยเส้าหลิน มวยจีนท่ีถอืก าเนดิจากพระ เพื่อใช้ป้องกันตัวจากเหล่าสัตว์ป่าดุร้าย มวยไทเก็ก มวยจีนท่ีเกิด

จากนักพรตเต๋า แสวงหาความสงบในความเคลื่อนไหว อ่อนชนะแข็ง  คาราเต้ วิชาจากโอกินาว่า ท่ีเกิดจากการ

ผสมผสานระหวา่งมวยเส้าหลิน กับมวยพื้นเมอืง และวชิาดาบสายจิเก็นริว เพื่อตัดสินชงิชัยด้วยการโจมตเีพยีงคร้ังเดียว 

 มวยไทยนัน้มมีาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตไิทยมาช้านาน ในสมัยโบราณประเทศไทยมี

อาณาเขตตดิตอ่กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมกีารสู้รบกันอยูเ่สมอ ๆ ดังนัน้ชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่

กับการฝึกอาวุธ ตอ่มาได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นศลิปะการตอ่สู้ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึน้ มลีีลาการเคลื่อนไหวท่ี

สวยงามแฝงไวด้้วยความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึกเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และเพื่อเป็นอาชีพ

ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กีฬามวยไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 พ.ศ.2325 - 2411 

ระยะเวลา 86 ปี กีฬามวยไทยยังเป็นศิลปะประจ าชาติ มีการจัดแข่งขันในงานเทศกาลประจ าปี กติกาเร่ิมมีการ

ก าหนดเวลาการแข่งขันเป็นยก โดยใชก้ะลามะพร้าวท่ีมีรูลอยน้ าถ้ากะลามะพร้าวจมถึงก้นอ่างก็จะตีกลองเป็นสัญญาณ

หมดยก การแข่งขันไมก่ าหนดยก ชกกันจนกว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะยอมแพ้ อันถือเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ขิงชนชาติไทย

มาอยา่งยาวนานสมควรท่ีคนไทยทุกคนควรท่ีจะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไวอ้ยา่งยาวนาน 

 ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนนายเรือ เป็นศาสตร์การต่อสู้ท่ีในปัจจุบันเร่ิมจางหายไปจากนักเรียนนาย

เรือในปัจจุบัน ทางชมรมตอ่สู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือจึงเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว

ของนักเรียนนายเรือ  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการการต่อสู้ป้องกันตัวของนักเรียนนายเรือคือการฝึกวิชาการต่อสู้

ป้องกันตัวของไทยท่ีมีมาแตโ่บราณ เป็นการฝึกสมาธิและไหวพริบให้กับนักเรียนนายเรือ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

อันดีงามการสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยแต่ละปี 

การตอ่สู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือมภีารกิจให้แสดงการแสดงศลิปะการตอ่สู้ป้องกันตัวในงานพธีิต่างๆได้แก่งานภายใน

ของโรงเรียนนายเรือเช่นงานสถาปนาโรงเรียนงานไหว้ครูประจ าปีการศึกษา งานราตรีสามสมอ การแสดงในงานเลี้ยง

รับรองของหมูเ่รือฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือในเมืองท่าต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียน

นายเรือไทยให้ประจักษ์ต่อนานาประเทศเป็นตน้โดยมวีัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
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1. เพื่อการใชศ้ลิปะป้องกันตัวในการสร้างคุณธรรมของนักเรียนนายเรือ 

2. เพื่อเสริมสมาธิและไหวพริบการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชนข์องนักเรียนนายเรือ 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีและอุดมการณ์ “โตไปไมโ่กง” ของนักเรียนนายเรือ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีดีขึ้น และเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้น าท่ีมีวิชา

ความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ

ผู้น าหน่วย มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวมากขึ้น และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็น

ประโยชน ์ท้ังยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึกซ้อม คุณธรรมและจรยิธรรมจากการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย 

2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด

การตอ่สูป้้องกันตัวแบบไทยให้สามารถน ามาปรับใช้ในการฝึก ท้ังในส่วนของนักเรียนนายเรือและหน่วยต่าง ๆ เพราะ

เมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษาจะได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา จะได้น าวิชาความรูเ้ร่ืองการต่อสู้ป้องกันตัวเสริม

ประสิทธิภาพของกองทัพเรือให้มีขดีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้  

3. เพื่อพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหาร

ของนักเรียนนายเรือนัน้ถอืว่าเป็นสว่นบังคับในการท่ีนักเรียนทหารจะตอ้งมีร่างกายท่ีแข็งแรงมสีมรรถภาพทางรา่งกาย

ท่ีดเียี่ยม และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรมการ

อบรมการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยจากวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ท่ีถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถ

น ามาปรับใชใ้นสถานการณอ์ันตรายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 

5. เพื่อเสริมสร้างบทบาทหน้าท่ีและอุดมการณ์ “โตไปไม่โกง” ของนักเรียนนายเรืออันเป็นหัวใจท่ีส าคัญของ

การพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีความเป็นผู้น าและเตบิโตขึ้นเป็นพลเมอืงดีของสังคม 

            แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝั งตั้งแต่

ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการ

น าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน

นายเรือโดยแบ่งออกเป็น ๔มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ)  

I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม 

และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

ดังกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ  “รักชาติ รักมวยไทย”:   แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตาม

นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการรักชาติ รักมวยไทย 

Fond of Thailand and Passionate about Muay Thai 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการรักชาติ รักมวยไทยเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. นักเรียนนายเรือมลีักษณะผู้น าทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ไหวพริบ จากการฝึกวชิาการป้องกันตัวแบบไทย 

2. นักเรียนนายเรือมอีุปกรณท่ี์มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อการฝึกวิชาการป้องกันตัวแบบไทย 

3. มีการจัดการอบรม ฝึก ศึกษา วิชาการป้องกันตัวแบบไทย โดยมีนักเรียนนายเรือท่ีมีความสนใจเข้าร่วม 

การฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมทุกนาย 
 

ผลการศึกษา 

จากการด าเนินโครงการ “รักชาติ รักมวยไทย” โดยชมรม ต่อสู้ป้องกันตัวโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา  

15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีดีขึ้น 

และเป็นตัวอยา่งที่ดีของผู้น าที่มวีชิาความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใชง้านได้จรงิ อกีทัง้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้น าหน่วย มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวมากขึ้น และใช้เวลา

วา่งจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและ

ตอ่ยอดการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้สามารถน ามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ จิตใจให้

แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง ท้ังยังจัดหาอุปกรณท่ี์มีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรม

การตอ่สูป้้องกันตัวแบบไทยจากวิทยากร โดยได้ความรู้ท่ีถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

โดยสรุปผลโครงการดังน้ี 
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ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการ

ด าเนินงาน Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกบั... ประเมินความพร้อมของ

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนิน

โครงการด้าน.. 

ประเมินขั้นตอนต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมนิผลท่ีได้รบัจากการ

ด าเนินโครงการด้าน 

1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย

กับวัตถุประสงค:์ จากนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด  โครงการรัก

ชาติรักมวยไทยได้สร้างให้นักเรียน

นายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และได้เรียนรู้การ

ด าเนินงานทีม่ีความโปร่งใส ไม่

ทุจรติ ทั้งยังปลูกฝังจิตส านึกต่อ

สังคมโดยมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม ท าให้ได้ฝึกการับผดิชอบ

และการเหน็ประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลัก  

2.ความต้องการ ความจ าเป็นความ 

คาดหวงั: จากการที่นักเรียนนายเรือ

ขาดความสามารถในการต่อสู้

ป้องกันตัว อนุรักษม์วยไทยและ

อุปกรณ์ช ารุดและไม่เพียงพอ จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดอบรมและ

จัดหาอุปกรณ์ เพื่อที่จะอ านวย

ความสะดวก เสรมิทกัษะ

ความสามารถและฝึกจิตใจของ

นักเรียนนายเรือ 

3.ผลกระทบจากสงัคมที่มีตอ่

โครงการ: จากการด าเนินโครงการ 

นักเรียนนายเรือสามารถมี

ความสามารถด้านการต่อสู้ป้องกัน

ตัว มีสมาธิ ไหวพรบิ คุณธรรม 

และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ

สอน ซึ่งท าให้เป็นประโยชน์ต่อการ

เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดขีอง

กองทัพเรือ มีความเป็นผู้น า สุจรติ 

มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่  และ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

1.บุคลากร: จากการ

ด าเนินการโครงการ 

นักเรียนนายเรือได้รับ

ความช่วยเหลือจา

ผู้บังคับบญัชาและได้รับ

ความร่วมมือจาก

นักเรียนนายเรือด้วย

กันเอง 

2.งบประมาณ: โครงการ

รักชาติ รักมวยไทย

ได้รับการสนับสนุนเป็น

เงินจ านวน 61,112 บาท 

3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ใน

การด าเนินงาน

ประกอบด้วย 

-  เบาะโฟมปูพืน้ 

-  ดาบอาทมาฏ 

-  ผ้าพันมือนักมวย 

-  ผ้าโจงกระเบน 

- เชือกฝา้ย 

    ซึ่งอุปกรณ์เหลา่นี้ได้รับ

การสนับสนุนโดย

เพียงพอต่อการใชง้าน

และมคีุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การวางแผน: นักเรียนนาย

เรือได้มีการจัดประชุม 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่

ต้องการ 

2.การจัดกิจกรรม: นักเรียน

ได้จัดกิจกรรมดังนี ้

- ท าเร่ืองการจัดซือ้

สิ่งของ 

20 พ.ค. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 1 

  ๓๐ มิ.ย.2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 2 

  5 มิ.ย. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 3 

  15 มิ.ย. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 4 

  30 มิ.ย. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 5 

     5 ก.ค. 2561 

ได้มีการจัดกิจกรรมส าเร็จ

ครบวัตถุประสงค ์

3.การประชาสัมพันธ:์ 

นักเรียนนาเรือได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

เว็บเพจโรงเรียนนายเรือ 

และการเชญิชวนกับ

นักเรียนด้วยกันเอง 

4.การประเมินผลการจัด

กิจกรรม: จากโครงการ

รักชาติรักมวยไทย ได้ท า

การประเมินจากผู้ที่เข้า

อบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค ์

1.ความก้าวหน้าของโครงการ: 

โครงการรักชาติรักมวยไทย ได้มี

การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และ

ส าเร็จด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติมในเรื่องการต่อสู้ป้องกัน

ตัวต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึน้ 

2.พัฒนาการของผู้เข้ารว่มโครงการ 

: หลังจากการเข้ารวมกิจกรรม

ของโครงการรักชาติรักมวยไทย 

นักเรียนนายเรือมีความสามารถ

ทางด้านการต่อสู้ป้องกนัตัวมาก

ขึน้ มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง 

มีไหวพริบและการตัดสินใจที่ดี มี

คุณธรรม ทั้งยังมีความสนใจ

มากขึน้ โดยประเมินจากจ านวน

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  
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สรุปผลการศึกษา 
            โดยผลการด าเนินการโครงการ“รักชาติ รักมวยไทย”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ ตามแนวทาง

นโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมคีวามโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อ

นโยบายของรัฐบาล กองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบ 

การบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาดให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 

ธันวาคม 2543 เร่ือง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

จริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จึงก าหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใสสะอาด" ขึ้นส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือใน 

การป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มี

ความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการท าให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนสบืไปในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนนายเรือซึ่ง

จะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็น

การปลูกฝังตัง้แตย่ังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการ

ในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน 

การพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มติ ิคือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับ

นักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จรยิธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็น

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด อันจะเป็นตัวแบบของ

การสร้างบุคลากรของกองทัพเรือท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
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โครงการ Midshipman 

Project of Skill Sail or about Sailboat 

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1  ชัชพิมุข เพ็ชรเจรญิ1 และชวนธร กิ่งก้าน1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1, Chatpimuk Phetcharoen1 and Chavanakorn Kingkan1 

บทคัดย่อ 

 โครงการ “Midshipman”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด เป็น

โครงการท่ีด าเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ

โปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

กองทัพเรือ" โดยเฉพาะการปลูกฝังวธีิคดิ สรา้งจิตส านกึในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือ อันเป็นอีกหนทาง

หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นดังกล่าว  

 ผลท่ีได้รับจากโครงการ “Midshipman”ท าให้นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการแล่นใบท่ีดีขึ้น และ

เป็นตัวอยา่งที่ดีของผู้น าเรือท่ีมีวิชาความรู้ท่ีหลากหลายในทักษะวิชาชีพทหารเรือและสามารถใช้งานได้จริง อีกท้ังยัง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้น าเรือ มีความสนใจในการศึกษาศาสตร์วิชาความรู้การ

แลน่ใบมากขึน้ และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่ง

เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวิถีชาวเรือท่ีมีมาอย่างยาวนานให้สามารถน ามาปรับใช้ในการฝึก มีการพัฒนาร่างกาย ไหว

พริบ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ กล้าตัดสนิใจ ฝึกในการคดิวเิคราะห์ประเมินปัญหา เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม และท า

ให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังยังจัดหาอุปกรณ์รวมถึง

เรือท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมการแล่นใบ โดยได้ความรู้ท่ี

ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้และประการท่ีส าคัญถือเป็นแนวทางการปลูกฝังเพื่อให้

นักเรียนนายเรือ“โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต 

ค าส าคัญ:  ประเมินผล  โครงการ  กองทัพเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1 Royal Thai Naval Academy, Samutprakarn Province 10540 
* Corresponding author e-mail: pisanu41984198@hotmail.com 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1533 

Abstract  

 The “Midshipman” project:A guideline for the development of naval students in accordance with the 

“Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and respond to 

government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination Center” and so, 

changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since they are the 

future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned before in order 

to prevent corruption. 

 The outcome from the “Midshipman” project: It has improved the sailing skills of the naval students 

making them great examples of a boatman with a wide knowledge and naval skill, and being able to put all the 

knowledge gained into practice. Furthermore it has enhanced the naval student’s confidence and faith in their 

superiors and their interest in sailing while using their free time from studying in a useful way, letting them use 

the knowledge gained in their future as well as conserving this long standing tradition of sailors and lead this 

knowledge to their own daily practice in the school. It also enhances their physique, aptitude and face to face 

problem solving, braveness to take decisions and how to think to solve a problem, allowing them to be good 

leaders for society. It develops the naval students to have a strong mental and physical attributes and also 

provides sail quality equipment fitting quality standards for those students who are interested in the project, as 

well as training in sailing, giving correct and safe knowledge that can be used in real situations. But most 

importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the 

naval administration system in the future. 

Keywords:  Evaluation, Project, Navy 

บทน า 

เรือใบ (Yachting) เป็นกีฬาท่ีมีต้นก าเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์ ได้ถูกแนะน าขึ้นในประเทศอังกฤษ  

โดยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 2 ประมาณปี พ   .ศ .2203 หลังจากท่ีพระองค์เสด็จกลับมาจากการถูกเนรเทศในประเทศ

ฮอลแลนด์ สโมสรคอร์คฮาร์เบอร์ (Cork Harbor) ในไอร์แลนด์ (พ.ศ.2263) เป็นสโมสรเรือใบแห่งแรก และมีสโมสร

เรือใบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาคือ สโมสรเรือใบนิวยอร์ก(New York Yacht Club) ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ   .ศ .2427 กล่าว

ได้ว่าการเล่นเรือใบในสมัยอียิปต์และโรมันนั้น เป็นการเล่นเรือเพื่อการตรวจตราการท่องเท่ียว การติดต่อ และเพื่อ 

การสู้รบท่ีสบืทอดกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้ จะมกีารแขง่ขันกันบ้างก็เป็นเพยีงคร้ังคราวเท่านัน้ 

การแข่งขันเรือใบแห่งชาติเร่ิมมีขึ้นเป็นคร้ังแรก ในปี พ .ศ. 2394 จากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอังกฤษ 

สมาชิกของสโมสรเรือใบแห่งนวิยอร์กได้สร้างเรือใบซึ่งมีความยาวท้ังสิ้น 101 ฟุต เป็นเรือท่ีมีชื่อเสียงมากของนิวยอร์ค

เพื่อส่งเข้าแข่งขัน และเป็นผู้ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลท่ีชื่อว่า ฮันเดรด กีนเนียคัพ (Hundred Guinea Cup) หลังจากท่ีได้มี

การแขง่ขันเรือใบแห่งชาติขึ้นแล้ว ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้มีการแข่งขันเรือใบเพื่อชิงชนะเลิศ

ถ้วยตา่งๆ เชน่ อเมริกาคัพ (America's Cup) แคนาดาคัพ (Canada's Cup) สแกนดเินเวียนโกล์คัพ (Scandinavian Gold 

Cup) การแขง่ขันเรือใบจึงได้เร่ิมตัง้แตน่ัน้มา และได้บรรจุไว้ในการแข่งขันระหว่างชาติท่ีส าคัญ ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา

แหลมทอง กีฬาโอลิมปิก 
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ประเทศไทยมีฝั่งทะเลอันยาวเหยียดทางตอนใต้ตั้งแต่อ่าวไทยไปจดประเทศมาเลเซีย ตะวันออกจดประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ราษฎรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ตามชายฝั่งทะเลดังกล่าว ส่วนมากมีอาชีพในการประมง ก่อนท่ีจะใช้

เรือยนต์ชาวประมงได้ใช้เรือใบเป็นพาหนะออกสู่ท้องทะเล แม้ปัจจุบันนี้ยังใช้เรือใบกันอยู่ไม่น้อย นับเป็นการประหยัด

เศรษฐกิจ ไม่ต้องเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าชาวประมงไทยมีความช านาญในการแล่นเรือมาเป็น

เวลานานแล้ว การแล่นใบอย่างรวดเร็วเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอันเป็นกิจวัตร มิใช่เพื่อแข่งขันแต่ต่างเร่งรีบท่ีจะออกไป

จับปลาให้ได้มากท่ีสุด และกลับได้เร็วกว่าซึ่งย่อมหมายถึงรายได้ท่ีมากกว่า ชาวประมงเหล่านี้จึงไม่ทราบเลยว่าการแล่นใบ

ท่ีมุ่งจะออกไปเพื่อประกอบอาชีพจะกลายมาเป็นกีฬาท่ียิ่งใหญ่ประเภทหนึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน

เรือใบเป็นคร้ังแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก คร้ังท่ี 16 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเข้าร่วมแข่งขัน เร่ือยมา

จนถึงปัจจุบันในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง คร้ังท่ี 4 ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นเหรียญทองเหรียญหนึ่งท่ีเราได้มานั้น

นับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นเหรียญท่ีเกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าฟ้าอุบล

รัตนใ์นขณะนัน้ ท้ังสองพระองค์ท าคะแนนในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเครทรงครองเหรียญทองร่วมกัน โดยมีนักกีฬาจาก

พม่า และสิงคโปร์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับการแปรกิจกรรมในการท ามาหากินเป็นการแข่งขันเพื่อผ่อน

คลายและหาความบันเทิงให้แก่ผู้ท่ีท างานนั้น เป็นสิ่งปกติส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์นอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด

วิวัฒนาการในการใช้เครื่องใช้ในการท ามาหากินอย่างเช่นกันการแข่งขันเรือใบ เป็นต้น เพราะเรือแซว เรือกระแซง ได้

วิวัฒนาการก้าวหน้าและปลอดภัยมากขึ้นเป็นล าดับ จนกลายมาเป็นเรือซูเปอร์โบต (Super Boat) (เอนเตอร์ไพรส์) 

(Enterprise) โฟร์บอล ลาร์ค (Foreball Lark) ในภาษาของนักแข่งเรือใบการแข่งขันเรือใบในปัจจุบันเป็นกีฬาท่ีต้องลงทุนกัน

มาก เฉพาะเสากระโดงเรือ หรือเรือใบต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก เรือท่ีต่ออย่างดีจะมีราคาแพง ท้ังนี้เพราะวัสดุส่วนใหญ่

ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ เนื่องจากมีผู้ใช้น้อย แต่ก็ยังมีโรงงานท่ีต่อเรือเพื่อใช้แข่งขันเองคือ โรงงานต่อเรือใบของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเรือใบแข่งขันประเภทซูเปอร์มด อันเป็นเรือท่ีเล็กท่ีสุด พระองค์ทรงต่อเรือด้วยฝี

พระหัตถ์ นับตั้งแต่การไสไม้ วางกระดูกงู ขึ้นโครง ไปจนถึงทรงทาสีและลงแลกเกอร์ด้วยพระองค์เองคร้ังหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารภว่า ผู้แล่นเรือใบควรจะต่อเรือใบเองเพื่อเป็นการประหยัด และท าให้กีฬาเรือใบ

แพร่หลายท่ัวไปได ้เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า คนท่ีมีรายได้ทุกระดับท่ีอยู่ตามชายฝั่งทะเลพอจะเล่นได้ การน าเอาเรือใบ

มาเป็นกีฬาจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างชนชั้น ก่อนหน้านั้นการแล่นเรือใบดูจะเป็นกิจกรรมของคนมีเงินและมีเวลาเนื่องจาก

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ท่ีแพง และเสียเงินค่าเดินทางไปเล่นตามชายทะเล ซึ่งในท่ีนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีรถเอง 

ต้องเสียค่าสมาชิกสโมสร ค่าท่ีพักและอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วยังต้องเสียเวลาเดินทาง เสียเวลาในการแต่งเรือหรือเตรียม

เรือซึ่งเวลาแล่นต้องใช้เวลามาก เมื่อแล่นแล้วต้องเก็บรักษาดูแล เพราะหากไม่มีคนช่วยหรือมีลูกมือแล้วจะต้องเสียเวลา

มาก ซึ่งกิจกรรมเสียเงินเสียเวลานัน้ ในปัจจุบันนี้ยังเป็นเช่นนั้นอยู่การแล่นเรือใบปัจจุบันไม่จ ากัดอย่างแต่ก่อน ทหารเรือจะ

เป็นผู้ท่ีได้เปรียบมากกวา่คนอื่น ๆ เพราะคลุกคลีกับเรือและน้ าตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเงินซื้อเรือใบ

และอุปกรณ์ เพราะส่วนใหญ่ใช้หรือเช่าจากสโมสรเรือใบซึ่งมีอยู่หลายส่วนในกองทัพเรือ ด้วยเหตุนี้บรรดานักแล่นใบของ

กองทัพเรือจึงยดึครองการแข่งขันเอาไว้เกือบทุกประเภทในระยะ 2-3 ปี ท่ีผ่านมา แต่ตามมาตรฐานแล้ว สถิติและฝีมือของ

ทหารเรือยังไมด่ีนัก เพราะการแข่งขันเรือใบไมไ่ด้ขึ้นอยูก่ับน้ า ลม หรือเรือแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความรู้ด้านกลศาสตร์ และ

ประสบการณ์อ่ืนๆ ยังมสี่วนในการแข่งขันคนท่ีจะแล่นใบเก่งนั้นไม่ใช่เพียงแต่ซ้อมอย่างเดียว หากแต่ยังต้องศึกษากฎเกณฑ์

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกศาสตร์ กลศาสตร์ หรือสรีรศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นในการแล่นใบท่ีสุด และยังต้องค านึงถึงสัดส่วนของ

ร่างกายรวมท้ังน้ าหนักตัวท่ีใชถ้่วง เพราะความคล่องแคล่วตัวเหล่านี้ต้องใช้ในการแข่งขันมากท่ีสุดความคึกคักในวงการแข่ง

เรือใบ เกิดขึ้นเนื่องจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคงอีกนานกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะ
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สถานการณ์ทางการเมืองและสังคมเปลี่ยนไปนั่นเอง จะอย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีพระองค์ทรงประดิษฐ์และทรงริเร่ิมเอาไว้คงเป็น

มรดกพระราชทานให้แก่นกัแล่นใบท้ังหลายสืบทอดพระราชเจตนากันต่อไป 

อยา่งไรก็ตามการเล่นเรือใบจ าเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ของการแล่นเรือใบ อันได้แก่ การใช้เชือก การดูทิศทางลม 

การดูกระแสน้ า การดูคลื่น ซึ่งจะต้องฝึกความช านาญ สิ่งเหล่านี้ยังคนน ามาเป็นพื้นฐานของการน าเรือในปัจจุบัน เพราะ

ถึงแมใ่นปัจจุบันจะมีเรือยนต์ก็ยังคงต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ นอกจากนี้การแล่นใบสอนให้คนคิดเอง ท าเอง เพราะ เมื่อเราลง

ไปแล่นเรือใบแล้วเรือไมว่ิ่งก็จะไมม่ใีครมาคอยสอน เราตอ้งคิดเองแก้ไขปัญหาเองดูวา่ลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้ เราจะ

สู้ไหวไหม ถ้าไหวก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วเราสู้เรือก็จะคว่ า ถ้าลมเบาเราจะต้องท าอย่างไร เรือจึงจะวิ่ง และถ้าไม่มีลมเราจะ

ท าอยา่งไรเราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา เป็นการฝึกตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เราแล่นใบเป็นดูทิศทางลมเป็น น ามาใช้

ในชวีติประจ าวัน น ามาใชใ้นกิจการงานได้ไมม่ีทางขาดทุน เพราะเรารู้เทคนิคการใช้ชีวิตจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเองท า

เอง นอกจากนี้เรือใบยังไม่ได้เป็นแค่เคร่ืองช่วยฝึกนักเรียนนายเรือในการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของ

นักเรียนนายเรือ เพราะโรงเรียนนายเรือเกิบทุกประเทศจะมีการฝึกแล่นใบมีเรือใบดังนั้นมันจึงเป็นสากลของนักเรียนนาย

เรือท่ัวโลกเมื่อมกีารมาดูงานหรือเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือจะต้องมีเรือใบไว้เป็นสัญลักษณ์ เรือใบยังคงเป็นอีกกีฬาสากล

ท่ีมีการแข่งขันในทุกๆปีเชน่ รายการ Phuket’King’s Cup Regatta เป็นตน้ 

 หนึ่งในการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของโลกก็คือ “การแข่งขันเรือใบชิงถ้วย

พระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตตา้” โดยคร้ังล่าสุดซึ่งจัด ณ กะตะบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็น

คร้ังท่ี 30 ประจ าปี 2559” วัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบไทย โดยงานดังกล่าวสามารถดึงดูดทีมเรือใบ

และเรือยอร์ชมากกวา่ 200 ล า พร้อมนักกีฬาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 30 ประเทศ รวมๆแล้วไม่ต่ ากว่า 1,500 คน 

เลยทีเดียว และเพื่อสืบสานกีฬาเรือใบตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ผู้ทรงเป็น

นักกีฬาเรือใบท่ีทรงพระปรีชาสามารถและประสบความส าเร็จอย่างงดงามในระดับสากล บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรม

เกษตร จ ากัด ผู้ผลิตน้ ามะพร้าวแท้ 100% ตรา “โคโค่แม็ก” (Cocomax) ได้ร่วมสนับสนุนทีมเรือใบจากโรงเรียนนายเรือ 

ภายใต้การน าทีมของโค้ชหลิม นาวาตรีวีรสิฏฐ์ พวงนาค อดีตโค้ชทีมชาติไทยจนสามารถท าคะแนนน ามาเป็นอันดับท่ี 4 

จากการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเรือใบใหญ่คีลโบ้ทและมัลติฮัลล์ ในรุ่นไออาร์ซี 2 นับเป็นอีกหนึ่งเร่ืองราวความ

ภูมิใจท่ีได้ร่วมตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ของปวงชนชาวไทย 

       จากเหตุผลคามส าคัญดังกล่าวท าให้คณะนักเรียนนายเรือท่ีมีความสนใจในการแล่นใบดังกล่าวเพื่อศีกษาและเรียนรู้

การใช้ทักษะการแล่นใบสร้างองค์ความรู้วิชาชีพของนักเรียนนายเรือ   ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศาสตร์การแล่นใบซึ่งเป็น

วชิาชพีของของนักเรียนนายเรือ และเสริมความรู้ ความสามัคคี และไหวพริบการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน

นายเรือ ในอันท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่ตัวนักเรียนนายเรือในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อการใชทั้กษะการแลน่ใบสร้างองค์ความรู้วิชาชพีของนักเรียนนายเรือ 

 2. เพื่ออนุรักษศ์าสตร์การแล่นใบซึ่งเป็นวชิาชีพของของนักเรียนนายเรือ 

 3. เพื่อเสริมความรู้ คามสามัคคี และไหวพริบการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชนข์องนักเรียนนายเรือ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมทัีกษะแลน่ใบท่ีดขีึน้ และน าวิชาความรู้แล่นใบไปประยุกต์ใช้และสามารถ

ใช้งานได้จริงในการน าเรือในอนาคต อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้น าเรือใน

อนาคตนักเรียนนายเรือมีความสนใจในการศึกษาศาสตร์การแล่นเรือมากขึ้น และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้
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เป็นประโยชน ์ท้ังยังเป็นการฝึกก าลังกายจากกีฬาแล่นใบไหวพริบการแก้ไขปัญหาและความสามัคคีร่วมมีกันของทีม

จากการฝึกแล่นใบ 

 2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด

การแล่นใบให้สามารถน ามาปรับใช้ในการฝึกน าเรือของนักเรียนนายเรือในการท่ีจะเป็นผู้น าเรือ  เพราะเมื่อนักเรียน

นายเรือได้จบการศึกษาจะได้ท าหน้าท่ีเป็นนายทหารประจ าเรือ จะได้น าวิชาความรู้เร่ืองการแล่นใบเป็นตัวเสริม

ประสิทธิภาพของกองทัพเรือให้มีขดีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้  

3. เพื่อพัฒนาร่างกาย สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้น า ด้วยความเป็นชาวเรือ ของ

นักเรียนนายเรือนัน้ถอืว่าเป็นส่วนบังคับในการท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชาวเรือซึ่งได้จากการแล่นใบ

มาตัง้แตอ่ดตีและท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพทักษะความรู้ต่างๆท่ีเหมาะสม 

4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรมการฝึก

แล่นใบ เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ท่ีถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถน ามาปรับใช้ในสถานการณ์อันตรายท่ีเกิด

ขึน้กับการเดินเรือได้ 

            แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้

มคีุณสมบัตติอบสนองตอ่นโยบายดังกลา่ว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง

หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility 

(ปลูกฝังทัศนคติ เชดิชูเกียรต ิศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ

ผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู

สถาบัน)  ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ “Midshipman : แนว

ทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดโครงการ “Midshipman” 

ProjectofSkillSailoraboutSailboat 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการMidshipmanเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

  1. นักเรียนนายเรือมีลักษณะผู้น าทางด้าน การฝึกไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้น า ความ

สามัคคี จากการฝึกแล่นใบ 

  2. นักเรียนนายเรือมเีรือใบท่ีสมบูรณ์พร้อมส าหรับท าการฝึก และเพยีงพอตอ่การฝึกแล่นใบ 

  3. มีการจัดการ ฝึก ศึกษา วิชาการแล่นใบ โดยมีนักเรียนนายเรือท่ีมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกศึกษาและผ่าน

การฝึกศกึษาทุกนาย 

 

ผลการศึกษา 

 จากการด าเนินโครงการ “Midshipman” โดยชมรมแล่นใบโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา 15 พฤษภาคม 2561  

ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมีความสามารถทักษะการแล่นใบท่ีดีขึ้น และมีทักษะความเป็นชาวเรือ 

มากขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในการน าเรือได้ เป็นผู้น าท่ีมีวิชาความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็น

การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้น าเรือ มีความเข้าใจศาสตร์การแล่นใบมากขึ้น และใช้เวลาว่าง

จากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์  ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ความเป็นชาวเรือของทหารเรือไว้การแล่นใบยังสามารถน ามา

ปรับใช้ในการฝึกเรือของนักเรียนนายเรือ มีการพัฒนาร่างกายท่ีแข็งแรง มีไหวพริบในกรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จิตใจที่

มุง่มั่นความสามัคคีมกีารท างานเป็นทีมเวิร์คและท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพท่ีดีมีความสง่างาม

ตามแบบนายทหารเรือท่ีดี ท้ังยังจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรม 

การอบรมแล่นใบจากครูอาจารยก์องเดินเรือ ท าให้ได้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ปลอดภัย และสามารถปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้  

โดยผลการประเมนิผลโครงการดังนี้          
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ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

Process 

ด้านผลผลิตของ

โครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกบั... ประเมินความพร้อมของปัจจัย 

ที่ใชใ้นการด าเนินโครงการด้าน.. 

ประเมินขั้นตอนต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลที่ได้รับจาก

การด าเนินโครงการ

ด้าน 

1.ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย

กับวัตถุประสงค์: จากนโยบาย

กองทัพเรือใสสะอาด โครงการ

รักชาติรักมวยไทยได้สร้างให้

นักเรียนนายเรือได้ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้การ

ด าเนินงานทีม่ีความโปร่งใส ไม่

ทุจรติ ทั้งยังปลูกฝังจิตส านึกต่อ

สังคมโดยมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม ท าให้ได้ฝึกกา

รับผดิชอบและการเห็นประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลกั 

2.ความต้องการ ความจ าเป็น

ความคาดหวงั : จากการที่

นักเรียนนายเรือขาด

ความสามารถในการน าเรอืหรือ

แล่นใบ จึงมคีวามจ าเป็นต้องจดั

อบรมและจัดหาอุปกรณ์ 

เพื่อที่จะอ านวยความสะดวก 

เสรมิทักษะความสามารถและ

ฝึกของนักเรียนนายเรือ 

3.ผลกระทบจากสงัคมที่มีตอ่

โครงการ:จากการด าเนิน

โครงการ นักเรียนนายเรือ

สามารถมีความสามารถด้าน

การแล่นใบและน าไปประยุกต์ใช้

ในการน าเรอืได้และมีอุปกรณ์

ส าหรับการฝึกแล่นใบ ซึ่งท าให้

เป็นประโยชน์ต่อการเป็น

นายทหารสัญญาบัตรที่ดีของ

กองทัพเรือ มีความเป็นผู้น า มี

ความรู้ มีความสามารถในการ

น าเรอื  และถ่ายทอดให้ผู้อื่นใน

สังคมได ้

1.บุคลากร:จากการด าเนินการ

โครงการ นักเรียนนายเรือ

ได้รับความช่วยเหลือจาก

ผู้บังคับบญัชานายทหารกรม

นักเรียนและได้รับความ

ร่วมมือจากนักเรียนนายเรือ

รวมไปถึงครูประจ าคลงัการ

เรือ 

2.งบประมาณ:โครงการรักชาติ 

รักมวยไทยได้รับการสนับสนุน

เป็นเงินจ านวน ๕๓๐๐๐,บาท 

3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ

ด าเนินงานประกอบด้วย 

-  สีทาเรือใบภายในและ

ภายนอก(สีโจตัน) 

- ไฟเรือเดินกราบซ้ายกราบ

ขวา 

-  ไฟเรือเดินยอดเสา 

-  เชือกใหญ่,เชอืกเลก็(ทั้งล า

เรือ) 

- เคบิ้นซ้อมประตูเขา้ลงท้อง

เรือ 

- ลูกตะเภา 

- สมอโซ5เมตร 

- ตัวอักษรสติกเกอร์ 

    ซึ่งอุปกรณ์เหลา่นี้ได้รับการ

สนับสนุนโดยเพียงพอต่อการ

ใชง้านและมีคุณภาพ 

 

 

1.การวางแผน : นักเรียนนายเรือ

ได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบ

อุปกรณ์ที่ตอ้งการ 

2.การจัดกิจกรรม.: นักเรียนได้จัด

กิจกรรมดังนี ้

- ท าเร่ืองการจัดซือ้สิ่งของ 

  15 พค. 2561 

-ซ่อมแซมเรือคร้ังที่ ๑ 

  22 พค. 2561 

-ซ่อมแซมเรือคร้ังที่ ๒ 

  5 มิย. 2561 

-ซ่อมแซมเรือคร้ังที่ ๓ 

  12 ม.ิย. 2561 

-ฝึกแล่นใบคร้ังที่ ๑ 

  30 มิย. 2561 

-ฝึกแล่นใบคร้ังที่ ๒ 

  5 มิย. 2561 

ได้มีการจัดกิจกรรมส าเร็จครบ

วัตถุประสงค ์

3.การประชาสัมพันธ:์นักเรียน

นายเรือได้มีการเชิญชวนกับ

นักเรียนด้วยกันเอง 

4.การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

: จากโครงการ”Midshipman” 

ได้ท าการประเมินจากผู้ที่เขา้

อบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.ความก้าวหน้าของ

โครงการ: โครงการ

Midshipmanได้มี

การปฏิบัติตามแผน

ที่วางไว้และส าเร็จ

ด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่

สนใจเพิ่มเติมใน

เรื่องการแล่นใบ

ต้องการให้จัด

กิจกรรมเพิ่มขึน้ 

2.พัฒนาการของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ: 

หลังจากการเข้า

รวมกิจกรรมของ

โครงการ"Midshipm

an” นักเรียนนาย

เรือมีความสามารถ

ทางด้านการแล่นใบ

มากขึน้ มีทักษะ

ชาวเรอืมากขึน้ มี

ไหวพรบิและการ

ตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหนา้ที่

ด ีมีความสามัคคี 

ทั้งยังมคีวามสนใจ

มากขึน้ โดย

ประเมินจากจ านวน

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
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สรุปผลการศึกษา        
ผลการด าเนินการโครงการ“Midshipman” เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ  “กองทัพเรือใสสะอาด” 

ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กองทัพเรือ และ

บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบัิตริาชการของกองทัพเรือให้มี

ความโปร่งใส และตอบโจทยค์วามตอ้งการการปฏรูิประบบราชการ ท าให้กองทัพมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนืสืบไปใน

ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหนา้จึงจะตอ้งได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัตติอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง

เป็นนักเรียนเพื่อให ้“โตไปไม่โกง”เป็นอกีหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ 

รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

โดยแบ่งออกเป็น ๔มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ)  

I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และ

ปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ี

สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนท่ีมี

คุณภาพต่อไปในอนาค อันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใส

สะอาด และเป็นตัวแบบของการสร้างบุคลากรของกองทัพเรือท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 

เอกสารอ้างอิง 

กระบวนเรือใบซุปเปอร์มดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 80 พรรษา. (2550). กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ใต้ร่มพระบารมปีกเกล้าฯพระราชอัจฉริยภาพในหลวง. พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานชิ,  

น.ท.หลวงสินธุสงครามชัย( สินธ์ุ กมลนาวนี). (2477). ประวัติการยุทธทางเรือเล่ม 2 ยุคเรือใบ ตั้งแต่ปี 1575 จนถึง ป ี

1763. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ. 

ประกาศชัยเรือใบ. (2555). ตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ. 

โคโค่แม็ก. เปิดตัวทีมเรือใบลูกทัพเรือ ตามรอยในหลวงรัชกาลที ่9. มตชิน. (6 กุมภาพันธ์ 2560) [ออนไลน]์.สบืค้น 9 

สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/publicize/news_454286  

คอลัมน ์สดจากเยาวชน. ทีมเรือใบลูกทัพเรือ ตามรอยรัชกาลที่ 9. ข่าวสด. (17 มกราคม 2560) [ออนไลน]์.สบืค้น9 

สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_184799 

ตามรอย”เรือใบ” ในหลวง ร.9. Linetoday. (29 กันยายน 2560): [ออนไลน์]. สืบค้น9 สิงหาคม 2561.  

ได้จาก :https://today.line.me/th/pc/article  

3 หนุม่ ทีมเรือใบ ลูกทัพเรือ แรงบันดาลใจจากในหลวงร.9”. เดลินิวส์. (1มกราคม 2560) [ออนไลน]์. สบืค้น               

9 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://today.line.me/th/pc/article  

ประวัตกิีฬาเรือใบ. (2556). [ออนไลน]์. สืบค้น 9 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก: https://guru.sanook.com/6803/ 

ชนดิประเภทเรือใบ. (2559). สบืค้น 9 สิงหาคม 2561. [ออนไลน]์.เข้าถึงได้จาก  

 :http://tumsikwae.blogspot.com/2016/07/type-of-sailboat.html  
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โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ” 

The “Join forces and hearts” project 

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1  และธราทร พัวสุวรรณ1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1 and Tharatorn Puasuwan1 

บทคัดย่อ 

 โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด เป็น

โครงการท่ีด าเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความ

โปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

กองทัพเรือ" โดยเฉพาะนักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้า  การพัฒนานักเรียนนายเรือจึง

จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบาย ฯ  อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่น

ดังกล่าว  

 ผลท่ีได้รับจากโครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”ท าให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

พัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการเป็นผู้น ามากขึ้น มีความเป็นผู้น าในด้านการเป็น

เยาวชนต้นแบบให้กับชุมชน มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้นในชุมชนท าให้เกิดความร่วมมือขึ้นในชุมชน รู้จัก

ประยุกตว์ัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้ของตนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นโดยไม่ท าลายวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชุมชน รู้จักการบูรณาการตลอดจนการบริหารจัดการใช้วัสดุท่ีมีอยุ่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เกิด

เครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันภายนอกและประการท่ีส าคัญถือเป็นแนว

ทางการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการ

คอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต 

ค าส าคัญ:  ประเมินผล  โครงการ  กองทัพเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1 Royal Thai Naval Academy, Samut Prakan Province 10540 

*Corresponding author e-mail: pisanu41984198@hotmail.com 
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Abstract  

 The “Join forces and hearts” project :A guideline for the development of naval students in accordance 

with the “Clean Naval” policy to make the administration of the Navy more transparent, achieve results, and 

respond to government policies by having the Navy establish the “Clean Naval Administration Coordination 

Center” and so, changing the naval students way of thinking, improving their common sense and honesty, since 

they are the future of the Navy. Therefore their education must be developed following the policies mentioned 

before in order to prevent corruption. 

 The outcome from the “Join forces and hearts” project has improved the naval students’ knowledge in 

community development principles, improved their sense of confidence and faith in being a leader as a young 

prototype and example for the community, as well as their sense of self responsibility and community 

responsibility. They have learned about giving, knowing how to interact and exchange opinions in the 

community, and using this leadership skills to bring collaboration within it , and applying local culture to their 

knowledge to develop better ways without destroying the traditional culture of the community. Even more they 

learned about knowing the integration and management of existing materials in the community to bring benefit, 

networking and working with communities and those engaging in the project from external institutions. But most 

importantly, it implements the sense of “I won't cheat anymore”, preventing from corruption to occur in the 

Naval administration system in the future. 

Keywords:  Evaluation, Project, Navy 

บทน า 
กิจกรรมค่ายอาสา คือ การรวมกลุ่มของคนหลายๆคนด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับจิตใจใดๆ ซึ่งแต่ละ

คนนัน้ตา่งก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อตอ้งการท าประโยชนใ์ห้กับสังคม ในค่ายอาสานัน้จะเป็นการอยู่ร่วมกันของชาว

ค่ายและมีกฎระเบียบท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม มีหน้าที่ของตนเองและมีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน  

ซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของงานอาสา หรือจะเรียกว่า หัวใจของค่ายอาสา ซึ่งเป็นบันไดของความส าเร็จใน 

การเปลี่ยนแปลงชีวิตมุมมองและทัศนคติก็ว่าได้ มากกว่านั้นยังเติมเต็มจิตใจท่ีช ารุดอ้างว้าง ไปจนถึงช่วยรักษาโรคขาด

ความสุขทางสังคม ได้ด้วย  

ค่ายอาสาเปลี่ยนแปลงชีวิตและมุมมองได้ เพราะค่ายอาสา คือพื้นท่ีจ าลองรูปแบบทางสังคมในอุดมคติ  

จากความใฝ่ฝันของคนหนุม่สาวแต่ละยุคสมัยท่ีรู้ว่าตนเองต้องการสังคมเช่นใด ค่ายอาสาไม่ได้ให้ค าตอบส าเร็จรูปแก่ทุก

คนหากแตว่า่ค่ายอาสากลับชว่ยให้รู้สกึอยากเปิดกรอบคิดซึ่งมาจากรากฐานความรักและห่วงใย อาทรกัน เมื่อได้มาอยู่ใน

ค่ายอาสา วางกฎกตกิาข้อตกลงการอยูร่่วมกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ ร่วมมอืกัน สร้างสรรค์บรรยากาศ ไม่แบ่งหญิงแบ่ง

ชาย ไมม่ชีนชัน้วรรณะ มแีตค่วามเท่าเทียมเข้าใจกัน รู้จักการยอมรับความแตกต่างท้ัง พุทธ มุสลิม และอื่นๆ และท้ังหมด 

ก็ใช้เวทีสมาชิก ใช้การเลือกตั้ง และใช้เสียงส่วนใหญ่ ก าหนดทิศทางค่าย หรือแก้ไขปัญหา ดังนั้น ค่ายอาสาจึงเป็นพื้นท่ี

จ าลองของการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันทางสังคมโดยท่ัวไปในค่ายหนึ่ง ๆ  การท าค่ายเป็นการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนโดย

แท้จริง เพราะ หลายคร้ังท่ีคนอาสากลับรู้สึกว่า ‘ได้รับ’ มากกว่า ‘ได้ให้’ ตั้งแต่การขอรบกวนเพราะความจ าเป็น เช่น  

‘หนูขอรบกวนพาเราเดินในหมู่บ้านหน่อยได้ไหมคะ’ ‘ท่ีโรงเรียนมีน้ าส าหรับดื่มใช่ไหมครับ’ ท่ีเกิดจากความไม่พร้อมท่ีจะ

จัดหาทุกอยา่งส าหรับใชช้วีติบนค่ายได้ด้วยตนเอง จึงกลายเป็นการไปเบียดเบียนชุมชนท่ีเราตั้งใจจะช่วยเสียเอง ไปจนถึง
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เมื่อเห็นชาวบ้านท่ีต้อนรับเราอยา่งดี จนท าให้เกิดความรู้สกึท่ีว่า ‘หากเราไม่มา เขาก็คงไม่ต้องล าบากขนาดนี้’ ผุดขึ้นในใจ

สิ่งเหล่านี้ท าให้ชาวค่ายหลายคนก็เกิดความสงสัยขึ้นมาบ่อยคร้ังว่า ชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงไหม แล้ว 

สิ่งท่ีไปชว่ยเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดอยา่งยั่งยืนหรือเปล่า และสุดท้ายแล้ว ค่ายอาสายังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยูห่รือไม่ 

 ‘ค่ายอาสา’ อาจสร้างมาเพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีต่างจากชีวิตเมือง แต่ใน

ฐานะท่ีเป็นเยาวชนควรตอบแทนกลับสู่สังคมด้วย จึงแฝงเอา ‘การอาสา’ เป็นอุบายหนึ่งของการเรียนรู้ อย่างการไปสร้าง

ไปสอนไปช่วยพัฒนาชุมชน ก็เป็นการท าให้รู้จักทบทวนความรู้ของตนเอง และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่สิ่ง

หนึ่งท่ีคนท าค่ายอาสาควรตระหนักอยู่เสมอคือ พยายามเป็นประโยชน์ให้แก่เขาและไม่เป็นภาระ หากจะรบกวนก็ต้อง

รบกวนให้น้อยท่ีสุด 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า‘ค่ายอาสา’ จึงเป็นแหล่งรวมของความทรงจ าอันมีค่า ของท้ังการรับการให้ และ 

การแลกเปลี่ยนความรู้สึกของคนท่ีอยู่ห่างกันไกลแสนไกลจนไม่อาจได้รู้จักกัน ให้ได้มาใช้ช่วงเวลาที่มีค่า แม้เพียงเสี้ยว

นาทีหนึ่ง ร่วมกันเท่านั้นเองโดยการด าเนินงานค่ายอาสาจะต้องอาศัยเยาวชนท่ีมีอุดมการณ์ความตั้งใจโดยมีแนวคิดงาน

อาสาสมัครของเยาวชนร่วมกัน 

การอาสาสมัครของเยาชนเป็นการท าให้ตนเองรู้สึกดี และคนอ่ืนยอมรับในตัวเรา เป็นสัญชาติญาณ ซึ่งเห็นว่า

มันดีอยู่แล้ว แต่ต้องมีความรู้ อาจจะไม่ใช่ความรู้ท่ีเบ็ดเสร็จ แต่ความอยากช่วยนั้นก็ต้องดูว่าเราจะช่วยได้อย่างไร  

ชว่ยอะไร ตอ้งอาศัยความรู้ เพราะเนื้อหาในปัจจุบันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีมากซึ่งต้องอาศัยความรู้ เช่น การช่วยคน

ท่ีประสบอุบัตเิหตุ ถ้าไมรู้่ก็อาจจะเป็นการท าร้ายเขา เพราะความไม่รู้ก็ได้ ดังนั้นความรู้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็น สิ่งท่ีเคยเห็นคือ

บางคนเลอืกท่ีจะชว่ย ชว่ยเฉพาะท่ีมันสะดวก สบาย บ้างก็หวังผลจากการช่วย การอิ่มใจของตนเอง หรือช่วยเพราะอยาก

ได้อะไรตอบแทน คนท่ีขาดคุณสมบัติในเร่ืองของการวางตัว เช่น การท่ีจะช่วยเหลือเด็ก ตนเองได้ความสุขจากการช่วย  

แต่เด็กเห็นภาพว่าคนท่ีช่วยเขานั้นหายไปแล้ว การอาสาแบบชั่วแว๊ป อาจจะท าได้ในงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่ี 3 เช่น 

เก็บขยะในซอย ในชุมชน บางคนท่ีไปท าก็เพียงเพราะต้องการเพื่อน เพื่อนเป็นเป้าหมายหลักในการท า ตัวกิจกรรมเป็น

เพียงเพื่อท าให้ได้ไปเจอะเพื่อน ดังนั้นก็จะท าไปเพียงแค่นั้นองค์กรภาคธุรกิจก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นกระแสของ 

CHR.ท่ีจะเข้ามามสี่วนรับผิดชอบตอ่สังคมเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการตลาด การยอมรับจากผู้บริโภค จึงเกิด

การลุกขึน้มาเพื่อสาธารณประโยชน์ เชน่ คิดอะไรไม่ออกก็ไปปลูกป่า ซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขด้วยซ้ าท่ีจะเป็นภาพลักษณ์ของ

สินค้า ผลิตภัณฑ ์จิตส านกึท่ีขาดไป แตไ่ด้เงินมานัน้อาจจะไมไ่ด้ท าให้เกิดความสุขใจก็ได้  

สิ่งส าคัญคือเร่ืองของความรู้ท่ีจะต้องมีท้ังเร่ืองของเทคนิค วิธีการ และเข้าใจด้วยว่าอานิสงส์ ของการให้นั้นมี

อะไรบ้าง และโทษของการให้ไมเ่ป็นนัน้เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรู้ในกลไกของสังคมนั้นมีกระบวนการท่ีจะ

สร้างโอกาสให้ แตก่ลไกนี้ก็ยังไมไ่ด้มีความสมบูรณ์ในกระบวนการ เชน่ อาจจะท าได้แค่ท าให้คนเข้าสู่โอกาสหนึ่ง แล้วก็จบ 

ซึ่งก็ดีกวา่ไมท่ า แตเ่ร่ืองของการเชื่อมต่อจนกลายเป็นวถิีนัน้จะท าได้อยา่งไร วา่สามารถท าอะไรได้ มากกวา่นัน้ 

 นักเรียนนายเรือคือเยาวชนผู้ท่ีจะจบไปเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีหน้าท่ีในการปกครองบังคับบัญชา

ผู้ใตบั้งคับบัญชา และพัฒนาไปเป็นผู้น าองค์กรระดับประเทศเพื่อรับใชป้ระชาชน จึงสมควรท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจกับสิ่ง

ท่ีเกิดขึ้นและมีอยู่ในทุกๆสังคมและชุมชน โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจเป็นเคร่ืองมือในการฝึกให้นักเรียนนายเรือให้มี

ความเป็นผู้น าทางสังคม มีความคิดริเร่ิม มีความใจกว้างรับฟังปัญหาของผู้อื่น มีความเป็นผู้ให้ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ฝึกการท างานการประสานงานด้วยความประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นท่ี

ชัดเจน ในการปลุกส านึกในการออกมาช่วยเหลือสังคม บุคคลอื่น ซึ่งนักเรียนนายเรือทุกคนนั้นมีสัญชาตญาณนี้อยู่แล้ว 

เพียงแต่ต้องหาวิธีในการปลุกออกมาให้ได้เท่านั้น สิ่งท่ีเป็นภาพฝันคือ ทุกคนออกมาให้การดูแลสังคมซึ่งกันและกัน  
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โดยจะท าให้นักเรียนนายเรือได้ฝึกกระบวนการคิดและมีทัศนคติท่ีดี  ก่อนท่ีจะได้มีบทบาทในการเป็นผู้น าองค์กรใน 

ภายภาคหนา้ 

  ท่ีผ่านมาในอดีตโรงเรียนนายเรือมกีารท าค่ายอาสาร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษโดยมีชื่อว่า “ค่ายอาสาพัฒนากุยบุรี” 

แต่เนื่องด้วยตารางการฝึกหัดศึกษาประจ าปีมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ห้วงการฝึกภาคทะเลทับซ้อนกับห้วงการท าค่าย

อาสาพัฒนากุยบุรี นักเรียนนายเรือไมส่ามารถเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนากุยบุรีได้อีก จึงเป็นท่ีมาของโครงการค่ายร่วมแรง

ร่วมใจ ท่ีจะเข้ามาทดแทนค่ายอาสาพัฒนา กุยบุรี 

 

 
ภาพที่ 1 ค่ายอาสาพัฒนากุยบุรี มูลนิธิรัฐบุรุษ 

ท่ีมา เพจ ASA Camp 
 

    การด าเนินการจัดกจิกรรมดังกลา่วมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อสง่เสริมในดา้นสุขอนามัยท่ีดแีก่เด็กเยาวชนท่ีขาดโอกาส 

2. เพื่อสง่เสริมนักเรียนนายเรือได้พัฒนาด้านทักษะความสามารถในการเป็นเยาวชนต้นแบบ 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียนนายเรือในการท างานร่วมกับชุมซนและสังคม  และเครือข่าย

สถาบันการศึกษาของกองทัพ ตอ่การมีสว่นร่วมและรับผิดชอบตอ่ปัญหาของชุมชนและสังคม 

4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและมุมมองท่ีถูกต้องตอ่การทุจรติคอรัปชั่นให้กับนักเรียนนายเรือ 

 

 เป้าหมายของโครงการ  
1. เพื่อสง่เสริมในดา้นสุขอนามัยท่ีดแีก่เด็กเยาวชนท่ีขาดโอกาส เนื่องจากนักเรียนนายเรือนัน้มีบุคลิกลักษณะ

ท่าทาง สุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยท่ีดเียี่ยมอยู่แล้ว จึงสามารถท่ีจะให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษากับเด็กและเยาชนใน

ด้านสุขอนามัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. เพื่อสง่เสริมนักเรียนนายเรือได้พัฒนาด้านทักษะความสามารถในการเป็นเยาวชนต้นแบบโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในเร่ืองของความเป็นผู้น า ในอดีตท่ีผ่านมานักเรียนนายเรือมีโอกาสฝึกทักษะความเป็นผู้น าแค่ในหมู่คณะ อยู่ในร้ัว

ในกรอบของโรงเรียน โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเคร่ืองมือให้นักเรียนนายเรือมีโอกาสได้ฝึกความเป็นผู้น าใน

สังคมและชุมชนจริง ก่อนท่ีนักเรียนนายเรือจะส าเร็จการศึกษาและจบออกไปปฏบัิตหินา้ที่ในอนาคต 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียนนายเรือในการท างานร่วมกับชุมชน สังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา

ของกองทัพ ให้เกิดการมสี่วนร่วมและรับผิดชอบตอ่ปัญหาของชุมชนและสังคมการท าค่ายอาสาไม่สามารถท าได้ด้วยตัว

คนเดียว หรือหน่วยงานเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายสถาบัน ท้ังในด้านก าลังพล ด้านการส่งก าลัง

บ ารุง โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเคร่ืองมือให้นักเรียนนายเรือฝึกการประสานงาน ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 

รวมถึงค านงึถึงปัญหาและข้อจ ากัดตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อกีด้วย 

4. เพื่อปลูกฝังทัศนะคติและมุมมองท่ีถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น  เนื่องจากนักเรียนนายเรือเมื่อจบ

การศึกษาไปแล้ว จะมีโอกาสได้เป็นผู้น าองค์กรในระดับประเทศ ภาพท่ีเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนจะเป็นสิ่งท่ีคอย

เตอืนใจนักเรียนนายเรือให้ทราบถึงผลของการทุจรติคอรัปชั่น และตระหนักว่าปัญหานีค้วรจะหมดไปจากประเทศไทย 

            แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้

มคีุณสมบัตติอบสนองตอ่นโยบายดังกลา่ว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง

หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility 

(ปลูกฝังทัศนคติ เชดิชูเกียรต ิศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ

ผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู

สถาบัน)  ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ ค่ายร่วมแรงร่วมใจ : 

แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 
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กรอบแนวคดิในการประเมินผลโครงการ“ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย

กองทัพเรือ 

 
 

  

ขาดเวทีในการ

แสดงออก 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาพกิจกรรม 

บทสัมภาษณ ์

 

ตัวช้ีวัด 

 

มคีวามเป็นผู้น า 

เกิดเครอืขา่ยการท างาน

ร่วมกัน 

ตระหนักถึงปัญหาทุจริต 

หลักคิด 

- ขาดการแสดงบทบาทน า
ในชุมชน 

- ขาดการฝึกท างาน

ร่วมกับชุมชน 

- ยังไม่มีทัศนคติต่อการ

ทุจรติคอรัปชั่นท่ีถูกต้อง 

 

สาเหต ุ

ค่ายร่วมแรงรว่มใจ 

Harmonious Volunteer Camp 

มคีวามเป็นผู้น า 

เกิดเครอืขา่ยการท างาน

ร่วมกัน 

ตระหนักถึงปัญหาทุจริต 

 

เป้าหมาย 

ขั้นตอนวางแผนการ

ประสานงานตา่ง ๆ 

ขั้นตอนประชมสัมพันธ์การ

แจ้งข้อมูลขา่วสารผ่านทาง

เฟสบุ๊ค 

ขั้นตอนปฏบัิตงิาน ท างาน

ตามหลักของนักพัฒนา 

วิธีการ 
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ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสู่เป้าหมายได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. นักเรียนนายเรือสามารถแนะน า จูงใจ มีศิลปะในการถ่ายถอดความรู้ในด้านสุขอนามัยให้กับเด็กได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนนายเรือมคีวามเป็นผู้น าทางด้านสังคมมีคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามใจกวา้ง มจีิตแหง่การเป็นผู้ให้ 

3. มกีารประสานงาน มเีครอืขา่ยการท างานรว่มกันจากหลายๆสถาบันเกิดขึ้น 

4. นักเรียนนายเรือมทัีศนคติท่ีถูกต้องตอ่การทุจรติคอรัปชั่น 

 

ผลการศึกษา 
 จากการด าเนินโครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ” โดยชมรม อาสาพัฒนาโรงเรียนนายเรือ ในระยะเวลา  

7กรกฎาคม 2561 ถึง วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนามากขึ้น 

มีความเป็นผู้น าในด้านการเป็นเยาวชนต้นแบบให้กับชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการมี

ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้นในชุมชนท าให้ได้รับความ

ร่วมมอืจากคนในชุมชนเป็นอยา่งดี รู้จักประยุกตว์ัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้ของตนท าให้เกิดการพัฒนาไปใน

แนวทางท่ีดีขึ้นโดยไม่ท าลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนรู้จักการประยุกต์ใช้วัสดุท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์ 

เกิดเครอืขา่ยการท างานรว่มกับชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันภายนอก 

 นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ยังมีทัศนคติและมุมมองท่ีถูกต้องต่อการทุจริตคอรัปชั่น  โดยผู้เข้าร่วม

โครงการ ฯ ตา่งเป็นท่ีทราบกันว่าการทุจรติในสังคมไทยนัน้มมีาชา้นาน ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรของระบบทหาร 

คือการเชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด จึงเป็นการยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แต่การป้องกันตัวเองให้เข้าไป

เกี่ยวข้องในวงการทุจรติคอรัปชั่นนอ้ยท่ีสุดนั้นสามารถกระท าได้  การทุจริตในระดับชาติก็เร่ิมจากการทุจริตในระดับ

หน่วยงานหากทุกคนมีความสุจริตในตนเอง การทุจริตจะไม่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นไปได้ยากหากจะไม่ให้เกิด 

การทุจรติเกิดขึ้น อยู่ท่ีเราจะเลือกเองการทุจรติในความรู้สกึของดิฉัน ในความรู้สึกคือมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้า

มันจ าเป็นต้องเผชิญจริง ๆ ควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนว่ามันเป็นสิ่งท่ีผิดหรือถูก ซึ่งมันอยู่ท่ีการพิจารณาของ 

แตล่ะบุคคล แต่ถ้าจะให้ดีไม่ควรให้มีการเกิดขึ้นในสังคมการทุจริตคือการไม่พูดความจริงคือการโกหก ไม่ซื่อสัตย์ใน

ความรู้สึกของตนเอง  โดยการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งท่ีไม่ควรท าเพราะเป็นการเห็นเเก่ตัว  ท าให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ท่ี

ควรจะได้รับการทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งท่ีมันไม่ถูกต้องท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีมี

ผลกระทบคือประชาชน และในสังคมในตอนนี้มันเป็นสิ่งท่ีฝังลึกในสังคม ซึ่งเป็นเร่ืองยากท่ีจะแก้ไขให้หายไป …  

(แนวความคิดท่ีหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตอ่การทุจรติคอรัปชั่น) โดยผลการประเมินโครงการดังนี้ 
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สรุปผลการศึกษา 
           ผลการด าเนนิการโครงการ“ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ  “กองทัพเรือใสสะอาด” 

ในการบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กองทัพเรือ และ

บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มี

ความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ท าให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปใน

ภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของ

กองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยัง

ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกบั... ประเมินความพร้อมของ

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนิน

โครงการด้าน.. 

ประเมินขั้นตอนต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการด้าน 

1ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ.

วัตถุประสงค:์ จากวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ทร ใสสะอาด คือ เพื่อให้

นักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้

และสติปญัญามาพัฒนาสงัคมให้ดี

งาม 

2ความจ าเป็นความ ความต้องการ. 

คาดหวงั: โครงการร่วมแรงร่วมใจเปน็

เคร่ืองมือในการฝึกให้นักเรียนนาย

เรือให้มีความเป็นผู้น าทางสงัคม มี

ความคดิรเิร่ิม มคีวามใจกวา้งรับฟัง

ปัญหาของผู้อื่น มีความเป็นผู้ให้ มี

ความรับผดิชอบต่อสังคม ฝึกการ

ท างานการประสานงานด้วยความ

ประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสงัคม  

3ผลกระทบจากสงัคมที่มีตอ่โครงการ.: 

โครงการร่วมแรงร่วมใจท าให้

นักเรียนนายเรือได้เรียนรู้และเข้าใจ

ถึงวามหมายของการเป็นนกัพัฒนา 

การประยุกต์ของศาสตร์พระราชาใน

เรื่องของความเข้าใจ เข้าถงึ และ

พัฒนา ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้ในทุก ๆ องค์กร 

1บุคลากร.: ได้รับความ

ร่วมมือจากนายเรือ

ชมรมอาสาพัฒนา 

นักเรียนพยาบาล

ทหารเรือ และนักศกึษา

จากมหาวทิยาลัยต่าง ๆ 

2งบประมาณ.: โครงการ

ค่ายร่วมแรงร่วมใจ

ได้รับการสนับสนุนเป็น

เงินจ านวน 76,160 

บาท 

3อุปกรณ์ วัสดุ สื่อ .: ใน

การด าเนินงานได้รับ

ความช่วยเหลือทางด้าน

เคร่ืองมือก่อสรา้งจาก

โรงเรียนนายเรือ และ

ชุมชนบ้านห้วยหยวก 

ซึ่งอุปกรณ์เหลา่นี้ได้รับ

การสนับสนุนโดย

เพียงพอต่อการใชง้าน 

 

 

 

 

1การวางแผน.: นักเรียนนาย

เรือได้มีการจัดประชุม เผื่อ

วางแผนการด าเนินโครงการ

และประชาสัมพันธ ์

2การจัดกิจกรรม.: กิจกรรมใน

ห้วงวันที่ 27-29 ก .ค.2561 

มีดังนี ้

- ก่อสรา้งอาคารเรียน 

ให้ความรู้กบัเด็กในชมุชน - 

มอบอุปกรณ์การศกึษา - 

ท าพิธีเปิดอาคารเรียน - 

การจัดกิจกรรมส าเร็จครบ

วัตถุประสงค ์

3การประชาสัมพันธ.์: นักเรียน

นาเรอืได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ

ทางเฟสบุค๊ และเชิญชวน

นักเรียนรวมถึงนักศกึษา

จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม

โครงการ 

4การประเมินผลการจัด.

กิจกรรม: จากโครงการค่าย

ร่วมแรงร่วมใจ ได้ท าการ

ประเมินจากผู้ที่เข้าอบรม 

ซึ่งมีผลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1ความก้าวหน้าของโครงการ.: 

โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ได้

มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

และส าเร็จด้วยดี อกีทัง้ยังมีผู้ที่

สนใจเพิ่มเติมในการเข้าร่วม

โครงการคร้ังต่อไป นอกจากนียั้ง

เกิดเครือข่ายการท างานรว่มกับ

นักเรียนพยาบาลทหารเรือ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

และชาวบ้านในชมุชนบ้านห้วย

หยวก ท าให้สามารถจัด

โครงการคร้ังต่อไปได้อย่าง

ต่อเนื่องอกีด้วย 

2พัฒนาการของผู้เข้ารว่มโครงการ. 

: หลังจากการเข้ารวมกิจกรรม

ของค่ายร่วมแรงร่วมใจ 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้ตกผลึกการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักพัฒนา

ที่ย่ังยืน มีการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกัน

กับชาวบ้าน ท าให้เกิดความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง

ผู้เข้ารว่มโครงการและชมุชน 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1548 

เป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ 

รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอกีรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรม

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant 

(ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนาย

เรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
 

เอกสารอ้างอิง 

ธราทร พัวสุวรรณ. (2556). ค่ายอาสาคืออะไร. สบืค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2561, ได้จาก: 

https://guru.sanook.com8353/ 

เครอืขา่ยจิตอาสา. (2552). แนวคิดงานอาสาสมัครกับเยาวชน. สบืค้นเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑.ได้จาก: 

http://www.volunteerspirit.org/?p=25294 
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โครงการ Navy fit & firm 

Navy fit & firm project 

จติต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์1* อนุชา ม่วงใหญ่1 ธนกิจ ศรเีชยีงสา1 และ จริพัส เกิดชังสา1 

Jitjira Tungthitawong1*, Anuchar Muangyai1, Thanakit Srichiangsa1 and Jiraphat Koedchang1 

บทคัดย่อ 
 

 “โครงการ Navy fit & firm” : แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด มี

เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมคีวามรู้ในการออกก าลังเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้กับนักเรียนนายเรือ 

อกีทัง้ยังเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาตอ่ผู้น าหน่วย และใชเ้วลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้

เป็นประโยชน ์ทัง้ยังเป็นการฝึกวินัยในการฝึก สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ สามารถน ามาปรับใช้ในการ

ฝึกเพราะเมื่อนักเรียนนายเรือได้จบการศึกษา  และน าความรู้เร่ืองการออกก าลังกายท่ีถูกวิธีในการพัฒนาร่างกาย 

สมาธิ ไหวพริบ และจิตใจให้แข็งแกรง่ เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือท่ีมีร่างกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง  

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับก็คือโครงการ “Navy fit & firm” สามารถท าให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ในการออก

ก าลังกายท่ีถูกวิธี และเป็นตัวอยา่งที่ดีของผู้น าที่มวีชิาความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใชง้านได้จรงิ อีกท้ังยังเป็นการ

สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้น าหน่วย และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน ์

เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง ทัง้ยังจัดหาอุปกรณท่ี์มีคุณภาพและเพยีงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรมการออก

ก าลังกายท่ีถูกวิธีจากวิทยากร โดยได้ความรู้ท่ีถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถปรับใชไ้ด้จริง 
 

ค าส าคัญ:  ประเมินผล  โครงการ  กองทัพเรือ 

 

Abstract  

   “The Navy fit & and firm project” :  A guideline for the development of naval students in accordance 

with the “Clean Naval” Policy  that has the goal to enable the students to have the proper knowledge in the 

field of physical exercise and build a good personality. Furthermore it is a way to build a strong sense confidence 

and faith towards their superiors, while using the free time from the student training usefully. It is also a way to 

practice discipline, and the students will be able to propagate this knowledge, being able to adapt it their own 

training practice, once the students finish their studies and bring this knowledge about how to exercise for the 

development of the body, mind concentration and a stronger mind, so they can be a good leader in society as a 

naval student who has a strong and healthy physique.  
 

Keywords: Evaluate, Project, Navy  

                                                 
1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1 Royal Thai Naval Academy, Samut Prakan Province 10540 

*Corresponding author e-mail: pisanu41984198@hotmail.com 
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บทน า       
 การพัฒนาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท าให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือก าลังท่ีมีอยู่ในตัวนั้นเป็น 

การท าให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองเช่น การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การ

ท างาน หรือการเล่นกีฬา การออกก าลังกายแต่ละกิจกรรมร่างกายต้องใช้ก าลังมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

งานนัน้วา่จะมากหรือนอ้ยหรือเบาแค่ไหน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยให้การออกก าลังกายมีประสิทธิภาพและ 

คงอยู ่ หมายความถึงการเคลื่อนไหวออกแรง เพื่อท ากิจกรรมทางร่างกายในทุกลักษณะ เพื่อฝึกให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว 

ชว่ยให้กล้ามเนื้อได้ท างาน แข็งแรง และเจริญเตบิโต ปอดและหัวใจท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด

ในใจ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยการออกก าลังกาย โดยการท่ีให้กล้ามเนื้อลายท างานเพื่อให้ร่างกายมี 

การเคลื่อนไหวพร้อมกับการได้แรงงานด้วย ในขณะเดียวกันยังมกีารท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเพิ่มขึ้น โดยอาจจะ

ใช้กิจกรรมใด ๆ เป็นสื่อก็ได้ ซึ่งมิได้มุ่งการแข่งขัน แต่ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี อันเป็นรากฐานส าคัญ ส าหรับคุณภาพชีวิต

ของคนทุกคน   

    จะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างมาก เพราะถ้าปราศจากการออกก าลังกายแล้ว 

กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จะสูญเสียความแข็งแรง เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเจริญ 

เติบโตช้า  นอกจากนี้ระบบหายใจ  การย่อยอาหาร  การไหลเวียนเลือดและการขับถ่ายของเสียจะสามารถท างานได้ดีย่อม

เป็นผล มาจากการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติท่ีอวัยวะต่าง ๆ จะสมบูรณ์แข็งแรงได้ย่อมเกิด

จากอวัยวะเหล่านั้นได้ท างานการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพจึงรวมกิจกรรมการออกก าลังกาย  การบริหารร่างกายและ

กีฬา เพื่อสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันท้ังนั้น  เพราะ “กีฬาเพื่อสุขภาพ”เป็นกีฬาที่ไม่ได้มุ่งเป็นการแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะแต่ 

มุง่ประโยชนต์อ่สุขภาพเป็นส าคัญ     

           จากเหตุผลดังกล่าว คุณลักษณะท่ีส าคัญประการหนึ่งของความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือ คือการท่ี

นักเรียนนายเรือจะต้องมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนนายเรือต้องเติบโตไป

เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือและเป็นก าลังหลักในการพัฒนากองทัพในภายภาคหน้า นักเรียนนายเรือจึง

ควรมท้ัีงความสามารถทางดา้นร่างกายและสตปัิญญาที่ดีเยี่ยม โครงการนี้จึงจัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้าน

ร่างกายของนักเรียนนายเรือรวมถึงสงเสริมด้านความรับผิดชอบและวินัยในการฝึกฝนร่างกายให้บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีต้ังเอาไว้และปลูกฝังจิตส านึกในการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตลอดจนเป็นการฝึกสมาธแิละไหว

พริบให้กับนักเรียนนายเรือ การสร้างชื่อเสียงและความชื่นชมต่อโรงเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชนโ์ดยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักเรียนนายเรือไทยให้ประจักษ์ตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือท่ี

นักเรียนนายเรือจักตอ้งรองรับภารกิจต่างในการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ดังนี ้ 

 1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือมทัีศนคติท่ีดตีอ่การเสริมสร้างและพัฒนาร่างกายของตนเอง 

 2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์สร้างภาพลักษณท่ี์ดตีอ่กองทัพเรือ 

 3.เพื่อปลูกฝังวธีิคดิ สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือและเป็นตัวอยา่งที่ดี 
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เป้าหมายของโครงการ 
 1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถมีความรู้ในการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง และเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้น าท่ีมี

วชิาความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตอ่ผู้น าหน่วย ใชเ้วลาวา่งจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน ์ 

 2. เพื่อนักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้  เพราะเมื่อนักเรียนนายเรือได้จบ

การศึกษาจะได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา จะได้น าวิชาความรูเ้ร่ืองการออกก าลังกายท่ีถูกต้องเพื่อเสริมประสิทธิภาพ

ของกองทัพเรือให้มีขดีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้  

 3. เพื่อพัฒนารา่งกายเสริมสร้างความเป็นผู้น าให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือนั้นถือว่า

เป็นสว่นบังคับในการท่ีนักเรียนทหารจะตอ้งมีร่างกายท่ีแข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีดีเยี่ยม และท าให้สามารถ

พัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

 4. เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณช์ว่ยป้องกันและเสริมสร้างร่างกายท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือ

ท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรมการอบรมการออกก าลังกายท่ีถูกต้องจากวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ความรู้ท่ี

ถูกต้อง ปลอดภัย  

แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้

มคีุณสมบัตติอบสนองตอ่นโยบายดังกลา่ว เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทาง

หนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตการน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility 

(ปลูกฝังทัศนคติ เชดิชูเกียรต ิศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ

ผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชู

สถาบัน)  ดังแนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ Navy fit & firm : แนว

ทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดประเมินผลโครงการ “Navy fit & firm” :  

แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามโยบายกองทัพเรือใสสะอาด 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการNavy fit & firm 
 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ Navy fit & firm เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าโครงการให้เป็นไปสูเ่ป้าหมายได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 1. นักเรียนนายเรือมลีักษณะผู้น าทางด้านบุคลิกภาพ มคีวามเหมาะสมส าหรับความเป็นทหาร 

 2. นักเรียนนายเรือมอีุปกรณท่ี์มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อการออกก าลังกาย 

 

ผลการศึกษา 
จากการด าเนินโครงการ “Navy fit &firm” โดยนักเรียนนายเรือ ในระยะเวลา15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันท่ี 15 

กรกฎาคม 2561นักเรียนนายเรือมคีวามรู้ทางด้านการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี และเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้น าท่ีมีวิชา

ความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ

ผู้น าหน่วย และใช้เวลาว่างจากการฝึกหัดศึกษาให้เป็นประโยชน์  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ มีการ

พัฒนาร่างกาย เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทาง

กายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังยังจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือท่ีสนใจ มีการจัดกิจกรรม 

การอบรมการออกก าลังอย่างถูกวิธีจากวิทยากร โดยได้ความรู้ท่ีถูกต้อง และปลอดภัย โดยจาการประเมินผล

โครงการ ดังนี้ 
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ด้านสภาพแวดล้อม 

Contest 

 

ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

Input 

ด้านกระบวนการ

ด าเนินงาน 

Process 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

Product 

ประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกบั

... 

ประเมินความพร้อมของ

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนิน

โครงการด้าน.. 

ประเมินขั้นตอนต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการด้าน 

1.ความสอดคล้องระหว่าง

นโยบายกับวัตถุประสงค:์ จาก

นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด  

โครงการ Navy fit & firm ได้

สรา้งให้นักเรียนนายเรือได้ใช้

เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ และ

ได้เรียนรู้การด าเนินงานที่มี

ความโปร่งใส ไม่ทุจริต ทั้งยัง

ปลูกฝังจิตส านกึต่อสังคมโดย

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

ท าให้ได้ฝึกการรับผดิชอบและ

การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลัก  

2.ความต้องการ ความจ าเป็น

ความคาดหวงั: จากการที่

นักเรียนนายเรือขาดความรู้ใน

การออกก าลังกายที่ถกูวิธี 

และอุปกรณ์ชว่ยลดการ

บาดเจ็บจากการออกก าลงั

กายไม่เพียงพอ จงึมีความ

จ าเป็นต้องจัดอบรมและจัดหา

อุปกรณ์ เพื่อที่จะอ านวยความ

สะดวก ในการเสรมิสรา้ง

ร่างกายของนกัเรียนนายเรือ 

3.ผลกระทบจากสงัคมที่มีตอ่

โครงการ: จากการด าเนิน

โครงการ นักเรียนนายเรือ

สามารถมีความรู้ทางดา้นการ

ออกก าลังกายดีขึน้ และมี

อุปกรณ์ส าหรับการออกก าลงั

กายซึ่งท าให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ที่ดีของกองทัพเรือ มคีวามเป็น

ผู้น า สุจรติ มีความรับผดิชอบ

ต่อหน้าที่  และเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม 

1.บุคลากร: จากการ

ด าเนินการโครงการ 

นักเรียนนายเรือได้รับ

ความช่วยเหลือจาก

ผู้บังคับบญัชาและได้รับ

ความร่วมมือจากนักเรียน

นายเรือด้วยกันเอง 

2.งบประมาณ: Navy fit & 

firmได้รับการสนับสนุน

เป็นเงินจ านวน 43,180

บาท 

3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการ

ด าเนินงานประกอบด้วย 

    ซึ่งอุปกรณ์เหลา่นี้ได้รับ

การสนับสนุนโดยเพียงพอ

ต่อการใชง้านและมี

คุณภาพ 

 

 

 

1.การวางแผน: นักเรียนนาย

เรือได้มีการจัดประชุม 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่

ต้องการ 

2.การจัดกิจกรรม: นักเรียน

ได้จัดกิจกรรมดังนี ้

- ท าเร่ืองการจัดซือ้

สิ่งของ 

  20 พ.ค. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 1 

  30 พ.ค. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 2 

  13 มิ.ย. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 3 

  27 มิ.ย. 2561 

-จัดการอบรมคร้ังที่ 4 

  11 ก.ค. 2561 

ได้มีการจัดกิจกรรมส าเร็จ

ครบวัตถุประสงค ์

3.การประชาสัมพันธ:์ 

นักเรียนนายเรือได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านการ

เชิญชวนกับนักเรียน

ด้วยกันเอง 

4.การประเมินผลการจัด

กิจกรรม:Navy fit & firm

จากโครงการ ได้ท าการ

ประเมินจากผู้ที่เข้าอบรม 

ซึ่งมีผลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค ์

1.ความก้าวหน้าของโครงการ: 

โครงการNavy fit & firm ได้มีการ

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และส าเร็จ

ด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจเพิ่มเตมิในการ

ออกก าลังกายต้องการใหม้ีการจัด

กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การประกวด

การเพาะกาย เป็นต้น 

2.พัฒนาการของผู้เข้ารว่มโครงการ : 

หลังจากการเข้ารวมกิจกรรมของ

โครงการNavy fit & firm นักเรียน

นายเรือมีความรู้ด้านการออกก าลัง

กายมากขึน้ มีสุขภาพทางกายที่

แข็งแรง ทัง้ยังมคีวามสนใจมากขึน้ 

โดยประเมินจากจ านวนผูท้ี่เข้าร่วม

โครงการ  
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สรุปผลการศึกษา 
           โดยผลการด าเนินการโครงการ “Navy fit &firm”เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพเรือ โดยมีแนวนโยบาย 

“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาล เพื่อรับผิดชอบการบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาด ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัตอิย่างจรงิจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนส าหรับใชเ้ป็นเครื่องมือในการป้องกันการ

ทุจริตคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส  

และตอบโจทย์ความต้องการการปฏรูิประบบราชการ ตลอดจนการท าให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

ในภายหน้า โดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  แก่นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคต

ของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว  เป็นการปลูกฝัง

ตัง้แตย่ังเป็นนักเรียนเพื่อให้ “โตไปไม่โกง”เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต

การน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียน

นายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จรยิธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต 

สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักด ีเชดิชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนีเ้ชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้าง

คนท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
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ปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายว่าด้วยเรื่องการเยียวยาผู้เสยีหายที่ได้รับผลกระทบ 

จากการเมาแล้วขับ 

The problem about Enforcement of Laws about the remedies of victims who 

have been affected by drunk and driving 

รุจริา ไชยลังกา1* และไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์1 

Rujira Chailangka1* and Pairush Teerachaimahit1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเยียวยา

ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ (2) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการ

ทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และ (3) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและ              

แนวทางแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร(Document  

Research) โดยการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวจิัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จากการค้นควา้จากฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์ต่างๆ โดยน ามาวเิคราะห์และเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ  
ผลการศึกษา พบวา่ มมีาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเยยีวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้ว

ขับ 4 มาตรการ ซึ่งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว คือ (1) การด าเนินคดีตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด ไม่มีมาตรการเยียวยาสภาพทางจิตใจ (2) การฟ้องคดีแพ่ง

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังมีผู้เสียหายท่ีไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เนื่องจาก

ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธ์ิ Z3) จ านวนเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับค าสั่งนายทะเบียนท่ี 12/2559 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ยังไม่เหมาะสม ท้ังในส่วนของ                   

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย 4) การจ ากัดสิทธิการได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ คือ เพิ่มมาตรการการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย เพิ่มบทบาทให้พนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการในการแจง้สิทธิแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 44/1 โดยแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ปรับปรุงวงเงินคุ้มครองเยยีวยาความเสียหายท้ังในสว่นของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย และจัดตั้งกองทุนเยียวยา

เหยื่อเมาแล้วขับ 
 

ค าส าคัญ:  การเยยีวยา  ผู้เสียหาย  เมาแล้วขับ 

                                                 
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Faculty of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract 

 This education the research has objective as; (1) For education of legal measures about the injured 

person healing to the effect from drunk and drive. (2) For education of problem and barrier of the coercion to 

used legal measures about the injured person healing to the effect from drunk and drive and (3) For to the 

proposal and approach  for correct the problem in the force to used legal measures as above. This education is 

the research document by data analysis from article books of research document and the relate laws, include 

data from the research from database by electronics and bring the analysis and systematically. 

The education it is find that has legal measures about the injured person healing to the effect from 

drunk and drive in the 4 measures which problem and barrier for to used legal measures as above (1) The 

proceeding to according code of laws the Civil and commercial, Book 2. Section5. If violation not have measures 

for amelioration in the mentally 2) The civil lawsuit with criminal case, and have injured person not guard the 

rights, because not have knowledge and understanding of to used the rights 3) The amount for amelioration 

according act of victim the protection from car BE 1992 and amended the Compensation by command of 

registrar No.12/2559, date 11 March 2016, is not appropriate in the part of medical expenses and the 

compensation (4)  the limitation for receive the compensation for injured person according to act of act of 

compensation for injured person and compensation and costs to defendant in the criminal case BE 2001 and the 

amended copy no 2 ,BE 2559 

 The suggestion and solution of problem for to used legal measures in the injured person healing the 

receive to effect from drunk and as add legal measures for mind the amelioration of injured person and add the 

role to inquiry officer and prosecutors offices in the notify rights to injured person to according  Section 44/1, by 

the correct to according code of laws and consderations for criminal case and has update the protection limit for 

the damage amelioration in the past of medical expenses and compensation and establish for amelioration the 

fund for drunk and drive. 

Keywords:  Amelioration, Injured person, Drunk and Drive 
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บทน า 

 ส าหรับประเทศไทยแล้ว ต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนถือเป็นปัจจัยหลักท่ีคร่าชีวิตคนไทยและ

ก่อให้เกิดการสูญเสียในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ร่างกาย หรือแม้แต่กระท่ังทรัพย์สิน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลก (WHO) ท่ีจัดท าขึ้นสองปีคร้ัง พบว่าในปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 2 ของโลกรองจากลิเบีย                 

ท่ีมีอัตราผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุด  และจากการรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข, 

กระทรวงมหาดไทยและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตของประชากร

เนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคิดเป็น 36.2 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งแม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ                     

บนท้องถนนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554-2558 จะมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ จาก 23,390 คน มาอยู่ท่ี 19,479 คน             

แตส่ถานการณ์ในปี 2559 กลับมยีอดผู้เสียชวีติจากอุบัตเิหตุทางถนนพุ่งขึ้นไปท่ี 22,356 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คน 

ท้ังนี ้ยังไม่นับรวมตัวเลขของคนเจ็บและคนพิการอีกนับล้านคน และไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นท่ีต้องเผชิญ

กับปัญหาดังกล่าว โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับโลก

ในแต่ละปีนั้น ท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 1.2 ล้านคนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า 50 ล้านคน ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขเหล่านี้               

จะเพิ่มขึ้นประมาณ 65% ในอีก 20 ปีข้างหน้า เว้นแต่จะมีแนวทางปฏิบัติใหม่ในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ                   

บนท้องถนน ด้วยเหตุนี้องค์กรสหประชาชาติจึงได้ก าหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการ                  

เพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดอัตราผู้เสียชีวิตลง

คร่ึงหนึ่ง โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน กล่าวคือ มุ่งเน้นให้ทุกประเทศเพิ่มความเข้มแข็ง             

ของระบบบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย และท่ีส าคัญคือ มีแนวทางและแผนงานในการ “ลงทุน” เพื่อให้เกิด

ความปลอดภยัทางถนนท่ีย่ังยนืของประเทศน้ัน ๆ ดว้ย 

 จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลังจนถึง

ปัจจุบัน(ตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2559-2561) พบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เกิดอุบัติเหตุทางถนนจ านวน                  

3,379 คร้ัง มผีู้เสียชวีติ 380 ราย และบาดเจ็บ 3,505 คน โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ การเมาแล้วขับ 

คิดเป็นร้อยละ 37.30 ส่วนปีถัดมาเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2560 เกิดอุบัติเหตุทางถนนจ านวน 3,919 คร้ัง มีผู้เสียชีวิต  

478 ราย และบาดเจ็บ 4,128 คน โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ การเมาแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 36.59 

และล่าสุดสถติกิารเกิดอุบัตเิหตุทางถนนในชว่ง 7 วันอันตรายในชว่งเทศกาลปีใหม่ 2561 พบว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จ านวน 3,841 คร้ัง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย และบาดเจ็บ 4,005 คน และสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ยังคงเป็น 

การเมาแล้วขับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.66 นั่นย่อมแสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ว่าในประเทศไทย อุบัติเหตุบนท้องถนน           

ท่ีเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจาก “การเมาแล้วขับ” ท าให้รัฐบาลไทยและหลายภาคสว่นก าหนดกลไกและมาตรการต่างๆ

เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์             

พ.ศ.2551: ก าหนดมาตรการในการควบคุมโดยก าหนดวันเวลา สถานท่ีห้ามดื่มห้ามขาย อายุบุคคลท่ีไม่สามารถ            

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้ วิธีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การบ า บัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์, พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม : ห้ามผู้ขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา                  

การตรวจทดสอบ การก าหนดให้ความผิดฐานเมาแล้วขับไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการ

ดังกล่าวเป็นเพียงการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดผลร้ายจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น                        

ซึ่งก็ยังไม่สามารถลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเมาแล้วขับท่ีเหมอืนวา่ยังคงมีปริมาณท่ีสูงใน

ประเทศไทยและก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สังคมในวงกว้าง 
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 ในขณะท่ีทุกภาคส่วนมุง่หมายให้ความส าคัญกับการป้องกันและป้องปรามเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

บนท้องถนนท่ีเกิดจากการเมาแล้วขับนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เร่ืองส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ            

ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการป้องกันและป้องปรามคือ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายท่ีถูกผลกระทบจากอุบัติเหตุ            

บนท้องถนนท่ีมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับท่ีเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

และราวกับว่าสถานการณ์การเยียวยาผู้เสียหายท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ผู้เสียหายไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

เท่าท่ีควร ดังนั้น ตราบใดเท่าท่ีสังคมไทยยังไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น               

อันเป็นผลโดยตรงมาจากการเมาแล้วขับ ก็จ าต้องได้รับการเยียวยาควบคู่กันไปด้วย โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้น

ศึกษาเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับความเสียหายจากการเมาแล้วขับ

เท่านัน้ ซึ่งผู้วิจัยพบวา่ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับล้วนแล้วแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย

เท่าท่ีควรเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น หรือท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือผู้เสียหายไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเลย แม้จะมี

บทบัญญัติทางกฎหมายอย่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ท่ีก าหนดให้ผู้ท าละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเมื่อได้ท าความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา 420 หรือก าหนดให้ผู้ควบคุม

ยานพาหนะต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ

ความผิดของผู้เสียหายเองตามมาตรา 437 เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเพียงก าหนดให้บุคคลท่ีกระท า

ความผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้น ส่วนความสามารถในการชดใช้หรือเยียวยาความ

เสียหายของผู้ท าผิด กฎหมายมิได้กล่าวอ้างถึง ท าให้หลายคดีมีผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาตามค าพิพากษา                

ของศาล และกลับกลายเป็นว่าผู้เสียหายต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนกลไก

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 : ในคดีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอา                

ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย

ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย ในทางทรัพย์สนิอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะยื่นค ารอ้ง

ตอ่ศาลที่พจิารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้คา่สินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ ก็พบวา่กลไกดังกล่าว ยังคงมชีอ่งว่าง

ในการบังคับใชอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก าหนดขึน้ได้  

 กล่าวได้ว่าโดยท่ัวไปแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เสียหายหรือทายาทของ

ผู้เสียหายต้องด าเนนิการฟ้องร้องทางแพ่งเอง ซึ่งในการฟ้องคดีต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างในการด าเนนิคดี ไม่ว่าจะ

เป็นความรู้ เงิน หรือแม้แต่กระท่ังระยะเวลาของการพิจารณาคดี เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มภาระและสร้างความล าบาก

ให้กับผู้เสียหายอีกชั้นหนึ่ง ท าให้การเยียวยาผู้เสียหายเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่ทันท่วงที ซึ่งรัฐก็ได้บัญญัติ

กฎหมายคุม้ครองสิทธิให้แก่ผู้เสียหายในส่วนนี้ด้วยการก าหนดให้สิทธิผู้เสียหายในการยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์

กับพนักงานอัยการเพื่อเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/ 1                 

แตถ่ึงกระนั้นก็ยังคงมผีู้เสียหายท่ีไม่ได้รับการเยยีวยาความเสียหายอยู่เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาในสว่นน้ี ส่วนตัวผู้ก่อเหตุหรือจ าเลยมักจะสนใจแตก่ารแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดอีาญา ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการ

ต่อสู้คดี การประกันตัว หรือการจ่ายค่าปรับเพียงเพื่อให้ตนรับโทษน้อยหรือขอให้ศาลพิจารณารอลงอาญา                      

ซึ่งเมื่อด าเนินการในส่วนคดีอาญาจนเสร็จสิ้น ก็ไม่สนใจท่ีจะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย หรือผู้ท าผิดยอมรับโทษ                 

ทางอาญาแล้วปล่อยให้การเยยีวยาค่าสนิไหมแก่ผู้เสียหายในคดีแพ่งเป็นเร่ืองท่ีสูญเปล่า  

 นอกจากนี้ การเยียวยาผู้เสียหายด้วยตัวเงินแล้ว ควรมีการเยียวยาในรูปแบบอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะ  

การเยยีวยาจิตใจของผู้เสียหายท่ีต้องทนเจ็บปวดทุกข์ทรมาน บางคนต้องพบเจอกับสภาพร่างกายท่ีพิการ ทุพพลภาพ 
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สูญเสียสมรรถภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันไปตลอดชีวิต กว่าผู้เสียหายจะท าใจยอมรับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นได้              

ก็ต้องใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน ดังนัน้ ควรจะมมีาตรการหรือกลไกทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลอืดูแลจิตใจที่เหมาะสม 

และทันท่วงที เพื่อมิให้ผู้เสียหายเหล่านั้นมีบาดแผลในจิตใจระยะยาว ป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า และโรคเครียด                 

ท่ีก่อให้เกิดการคดิสัน้ฆ่าตัวตายในเวลาตอ่มา 

 และแมว้า่กรณีเมาแล้วขับท่ีเกิดอุบัตเิหตุทางถนนนัน้ จะอยู่ภายใต้การคุม้ครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ท่ีมีการจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจนถ์ูกผิด เมื่อเกิดอุบัตเิหตุจากรถและ

รถคันท่ีเกิดเหตุมีประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน                 

7 วัน และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหลังจากพิสูจน์ถูกผิดก็ตาม แต่จ านวนเงินท่ีชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย                   

ก็ยังคงไม่เพียงพอส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย อย่างเช่นกรณีของน้องเบนซ์ เด็กหญิงวัย 12 ปี                     

ท่ีต้องสูญเสียแขนขวาซึ่งเป็นขา้งที่ถนัดมาตัง้แตเ่ยาวว์ัย เนื่องจากการเมาแล้วขับของคูก่รณีท่ีขับรถข้ามเลนถนนพุ่งมา

ชนรถครอบครัวของน้องเบนซ์ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2559 บนถนนพหลโยธิน หมู่ 6 ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ขณะท่ีน้องเบนซ์และครอบครัวก าลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าท่ีวัดปริมาณ

แอลกอฮอลผ์ู้ขับขีคู่่กรณีได้ 250.70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(กฎหมายก าหนดท่ี 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) และแน่นอนว่า

อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ โดยครอบครัวของน้องเบนซ์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา                 

นอ้งเบนซ์จ านวน 1,306,366.50 บาท มหิน าซ้ าน้องเบนซ์ยังตอ้งเป็นคนพิการ โดยท่ีคูก่รณไีมไ่ด้ย่ืนมอืเข้ามาช่วยเหลอื

แต่อย่างใด จนกระท่ังพนักงานอัยการจังหวัดตาก ได้ยื่นฟ้องคู่กรณีเป็นจ าเลยต่อศาลจังหวัดตาก จ าเลยจึงน าเงิน              

มามอบให้น้องเบนซ์จ านวน 180,000 บาท เพื่อบรรเทาผลร้าย แต่เมื่อเทียบกับค่าเสียหายเฉพาะในส่วนของ                   

ค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นก็ยังห่างไกลกันอยู่มาก ซึ่งยังไม่นับรวมถึงความทุกข์ทรมาน ความพิการท่ีเด็กหญิง                  

ต้องเผชิญไปตลอดชีวิต และคดีนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้จ าเลยชดใช้เงินแก่น้องเบนซ์ จ านวน 2,500,000 บาท                

จ าคุกจ าเลย 1 ปี เมื่อศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาแลดูเหมือนว่าเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นกับน้องเบนซ์จะได้รับการเยียวยา

ช่วยเหลือด้วยค าพิพากษาของศาล แต่ท้ายท่ีสุดจ าเลยกลับผิดนัดช าระเงิน และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์                   

ให้พิจารณาลดโทษ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ส่วนการบังคับตามค าพิพากษา                         

ในคดสี่วนแพ่งน้ัน ปรากฏว่าจ าเลยไม่มีทรัพย์สนิอ่ืนใดให้บังคับ สุดท้ายแล้วน้องเบนซ์ก็ต้องเป็นเหยื่อจากการเมาแล้ว

ขับท่ีไม่ได้รับการเยียวยาอย่างยุติธรรม มิหน าซ้ ายังต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต จากเด็กหญิงท่ีเคยสดใส              

ร่าเริงกลับต้องกลายเป็นเด็กซึมเศร้า โดยท่ีไร้วี่แววการช่วยเหลือจากคู่กรณี  ด้วยเหตุนี้การเยียวยาด้านจิตใจ                       

ท่ีเหมาะสมและทันท่วงทีในสถานการณ์แบบนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากมาตรการทางกฎหมาย              

ในการได้รับการเยียวยาค่าเสียหายท่ีได้กล่าวมาแล้ว น้องเบนซ์ยังได้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ า เลย ในคดีอาญา พ.ศ.2544                           

ตอ่กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม ซึ่งหวังเป็นท่ีพึ่งสุดท้าย แต่ก็มิได้รับการช่วยเหลือ โดยได้รับแจ้ง

วา่น้องเบนซ์ได้รับการช่วยเหลอืเยยีวยาจากกฎหมายพระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว ท้ังท่ีจ านวนเงิน

ท่ีได้รับการช่วยเหลอืน้ัน ไมเ่พยีงพอส าหรับการดูแลรักษาเด็กหญิงวัย 12 ปี ท่ีต้องพกิารไปตลอดชีวิต 

 จากกรณีของน้องเบนซ์ แสดงให้เห็นว่าเพียงเฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด,กฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาในสว่นของคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดอีาญา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 นั้น                   

ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการเมาแล้วขับได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นแล้ว นอกจากท่ีเราจะมุ่งบังคับใช้

กฎหมายเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความผิดพลาดเหล่านี้ขึ้นเพยีงอยา่งเดียว เราควรจะมีแนวทางหรอืวางมาตรการในการ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1560 

เยยีวยาท่ีเอื้อตอ่การใชส้ิทธิเรียกรอ้งของผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย

ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และ

เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความส าคัญต่อการไม่ขับรถขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิของแอลกอฮอลด์้วย 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ 

 2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชม้าตรการทางกฎหมายในการเยยีวยาผู้เสียหายท่ี

ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ 

 3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหาย

ท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ 

 

ข้อสันนิษฐาน 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใชส้ิทธิเรียกรอ้งของผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ไม่มีประสิทธิผล 

ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหาย ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงที และเป็นการเพิ่มภาระ

ให้แกผู่้เสียหายในการเรียกรอ้งสิทธิซึ่งเป็นการซ้ าเติมผู้เสียหายในทางอ้อม  

 

วิธีการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก

หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจาก

ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษาประกอบกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยช่วงปี

พุทธศักราช 2550-2561 เท่านัน้ 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการวจิัย ปัญหาการเยยีวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ พบว่า 

1. มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ  

4 มาตรการดังนี ้

1.1 มาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด 

  1) มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย                 

ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด

จ าตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้”  

  2) มาตรา 437 “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลัง

เครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะตอ้งรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนัน้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหาย

นัน้เกิดแต่เหตุสุดวสิัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ตอ้งเสียหายน้ันเอง 
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  ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มี ไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของ                    

เกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายท่ีจะใช ้หรอืโดยอาการกลไกของทรัพย์น้ันด้วย” 

  3) มาตรา 443 “มาตรา 443  ในกรณีท าให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมท้ัง

ค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นอยา่งอื่น ๆ อกีด้วย 

  ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่า รักษาพยาบาลรวมท้ังค่าเสียหายท่ีต้อง                    

ขาดประโยชนท์ ามาหาได้เพราะไมส่ามารถประกอบการงานนัน้ดว้ย  

  ถ้าว่าเหตุท่ีตายลงนั้นท าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่า

บุคคลคนนัน้ชอบท่ีจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ” 

  4) มาตรา 444 “ในกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบท่ีจะได้ชดใช้

ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน                  

ท้ังในเวลาปัจจุบันน้ันและในเวลาอนาคตด้วย 

    ถ้าในเวลาท่ีพิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด                 

ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะแก้ไขค าพิพากษานัน้อีกภายในระยะเวลาไมเ่กินสองปีก็ได้” 
  5) มาตรา 445 “ในกรณีท าให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณี                  

ท าให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอก

ในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น                    

จะตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อท่ีเขาต้องขาดแรงงานอันนัน้ไปดว้ย” 

  6) มาตรา 446 “ในกรณีท าให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีท าให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี 

ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความท่ีเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้อง

อันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เร่ิมฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว 

  อนึ่ง หญิงท่ีต้องเสียหายเพราะผู้ใดท าผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้อง 

ท านองเดียวกัน” 

1.2 มาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา  

มาตรา 44/1 “ในคดีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน

เพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับ

ความเสียหายในทางทรัพย์สนิอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะยื่นค ารอ้งต่อศาลท่ีพิจารณา

คดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้คา่สินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นค าร้องก่อนเร่ิมสืบพยาน ในกรณีท่ีไม่มีการสืบพยาน                 

ให้ย่ืนค ารอ้งกอ่นศาลวนิจิฉัยช้ีขาดคดี และให้ถอืว่าค ารอ้งดังกล่าวเป็นค าฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวธีิ

พจิารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ท้ังนี้ ค าร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตาม

สมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีเรียกร้อง หากศาลเห็นว่าค าร้องนั้น ยังขาดสาระส าคัญ

บางเร่ือง ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขค าร้องให้ชัดเจนก็ได้ 
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ค าร้องตามวรรคหนึ่งจะมีค าขอประการอื่นท่ีมิใช่ค าขอบังคับให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อัน

เนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับค าฟ้องในคดีอาญาท่ีพนักงาน

อัยการเป็นโจทก์ และในกรณีท่ีพนักงานอัยการได้ด าเนนิการตามความในมาตรา ๔๓ แลว้ ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องตาม

วรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สนิหรือราคาทรัพย์สนิอีกไม่ได้” 

1.3 มาตรการคุ้มครองเยยีวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย             

จากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ประกอบกับค าสั่งนายทะเบียนท่ี 12/2559 ลงวันท่ี 11 มนีาคม 2559 

พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯประกอบค าสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ก าหนดให้ความคุ้มครอง

ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีเสียหาย) จ าแนกได้ดังนี้ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย                      

โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันท่ีเกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย โดยจ่ายเป็นค่าเสียหาย

เบือ้งตน้ ภายใน 7 วัน ดังนี้ 

  ก.กรณบีาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล   สูงสุดไม่เกิน    30,000 บาท/คน  

  ข.กรณเีสียชวีติ/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ  จ่าย    35,000 บาท/คน  

โดยหากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วผู้เสียหายต้องได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 

65,000 บาท และ เมื่อมีการพิสูจนค์วามถูกผิดแล้ว จะมีการจ่าย 2) ค่าสินไหมทดแทน  

  ก.กรณบีาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน  

  ข.กรณเีสียชวีติ/ทุพพลภาพถาวร จ่าย  300,000 บาท/คน 

  ค.กรณสีูญเสียอวัยวะ จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีก าหนด) 

   – นิ้วขาด 1 ข้อขึน้ไป 200,000 บาท 

   – สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท 

   – สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท 

  ง.กรณนีอนรักษาตวัในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)จา่ยคา่ชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไมเ่กิน 20 วัน 

ท้ังนี้ จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับรายการข้อ ก,ข,ค และ ง  รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท  

ซึ่งจ านวนนี้ต้องรวมกับค่าเสียหายเบือ้งต้นท่ีได้รับด้วย  

1.4 มาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

บัญญัตรัิบรองสิทธิใสการได้รับความชว่ยเหลอืจากรัฐของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญา

ของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดนั้นและไม่มีโอกาสได้รับบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น                  

ซึ่งตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าปีพ.ศ.2561 ก าหนดให้คดีความผิดจราจร เป็นหนึ่งในประเภทกรณีพิเศษท่ีจะมีการ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน แต่ก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ว่า หากผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เต็มตามสิทธิ หรือได้รับเท่ากับหรือมากกว่าเงินท่ีผู้เสียหายหรือทายาทพึงได้รับจาก

พระราชบัญญัตินี้ เช่น เสียชีวิต ได้รับ 200,000 - 300,00 บาท ,บาดเจ็บได้ 50,000 - 80,000 บาท และสูญเสียอวัยวะ

หรือทุพพลภาพได้ 200,000 - 300,000 บาท ก็ให้งดจ่าย  
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2. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ 

2.1 จากบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด พบว่า กฎหมายได้

ก าหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ โดยจ าแนก เป็น 2 กรณี คือ 

  ก. กรณีผู้เสียหายถึงแกค่วามตาย มสีิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

   - ค่าปลงศพ 

   - ค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นอยา่งอื่น 

   - ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย 

   - ค่าขาดประโยชนท์ ามาหาได้กอ่นตาย 

   - ค่าขาดไร้อุปการะ 

   - ค่าขาดงานที่ตอ้งท าให้กับครัวเรือนอุตสาหกรรม 

  ข. กรณไีด้รับบาดเจ็บ 

   - ค่าใชจ้่ายอันตนต้องเสียไป  

   - ค่าเสียความสามารถประกอบงานท้ังปัจจุบันและอนาคต 

   - ค่าขาดการงานท่ีต้องท าให้กับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม 

   - ค่าเสียหายอยา่งอื่นอันมใิชต่ัวเงิน 

ซึ่งจากมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิด

ดังกล่าวน้ัน พบว่ามบีทบัญญัติท่ีให้การคุม้ครองสิทธิของผู้เสียหายเกือบทุกด้านแลว้ แต่ท่ียังขาดไปก็คือ “การเยียวยา

สภาพทางจิตใจ” ท่ีไม่อาจค านวณมูลค่าเป็นเงินได้ และหนทางแห่งการเยียวยาก็ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย “เงิน” 

เพราะสิ่งท่ีผู้เสียหายต้องประสบพบเจอจากการถูกคนเมาแล้วขับรถมาชนตนนั้น นอกจากจะท าให้ผู้เสียหายได้รับ

ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและได้รับบาดเจ็บแล้ว อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู้เสียหายต้องประสบพบเจอคือสภาวะความเครียด 

โดยเฉพาะบางรายท่ีบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพิการ หรือทุพพลภาพ มักจะเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว ่

วปิโยค โทมนัสไมส่ามารถใชช้วีติในสังคมปกติได้ ซึ่งอาจส่งผลถึงการคิดฆา่ตัวตายในท่ีสุด 

2.2 โดยท่ีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือความเสียหายในทางทรัพย์สินใน

กรณท่ีีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับนั้น เป็นสิทธิทางแพ่งท่ีมีมูลคดีมาจากการกระท าความผิดอาญา                  

ซึ่งเราเรียกว่า เป็นคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ดังนั้น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ผู้เสียหายสามารถ

กระท าได ้2 ชอ่งทาง คือ  

  (1) ยื่นฟอ้งคดแีพง่ด้วยตนเอง หรือ 

   (2) ยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ  เพื่อ เรียกร้องค่าเสียหายไปพร้อมกับ               

การด าเนนิคดีอาญาตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งบทบัญญัติ

มาตรา 44/1 นี้ เป็นกลไกท่ีเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีตนได้รับผลกระทบ

จากการท่ีถูกผู้อ่ืนท าละเมดิ และถือเป็นกระบวนการเยยีวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม

หลักสากล แต่ก็ยังมีผู้เสียหายท่ีไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรานี้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์วิธีการใช้สิทธ์ิ ย่อมแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในส่วนนี้มีความบกพร่อง จึงท าให้

กฎหมายไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
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2.3 การท่ีมีผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับของบุคคลอื่นนั้น อยู่ในข่ายของการประสบภัยจาก
รถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดังนั้น ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ                       

จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว อกีท้ังกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากรถได้รับ

การชดใชค้่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบือ้งตน้ท่ีแนน่อนและทันท่วงที โดยไมต่อ้งรอให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล

ดังมาตรการทางกฎหมาย 2 มาตรการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แต่ถึงอย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีการเยียวยาผู้เสียหายตามมาตรการ

ของกฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาในเร่ืองของจ านวนเงินเยียวยาท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาล                 

กรณีบาดเจ็บ และระยะเวลาในการจ่ายค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

แก่ผู้เสียหาย จึงท าให้ผู้เสียหายจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานี้  

2.4 การจ ากัดสิทธิผู้เสียหายตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าปีพ.ศ.2561 นั้น เป็นเร่ืองท่ีดี แต่ในบางคดี

ท่ีมีความเสียหายมหาศาล แนวทางการพิจารณาท่ีจ ากัดสิทธิท าให้ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับท่ีได้รับ

บาดเจ็บสาหัสและมูลค่าความเสียหายค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าจ านวน 80,000 บาท ไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัตคิ่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งค่ารักษาพยาบาลมี

ความจ าเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเพราะหากผู้เสียหายไม่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาเพื่อ

เยียวยาสภาพร่างกายท่ีได้รับความเสียหาย อาจท าให้ผู้เสียหายเสียชีวิตหรือทุพลภาพและจะตกเป็นภาระของรัฐในเวลา

ตอ่มา ท าให้สังคมส่วนรวมตอ้งแบกรับภาระความเสียภายท่ีเกิดขึน้ 

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหาย

ที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ 

 3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเยยีวยาสภาพจิตใจผู้เสียหายเพื่อท าให้ผู้เสียหายกลับไปสู่ฐานะท่ีใกล้เคียงกับท่ี

เป็นอยูเ่ดิมให้มากที่สุด ควรมกีารก าหนดมาตรการในการเยยีวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการดูแล

สุขภาพจิตท่ีเหมาะสมและทันท่วงที เช่น มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ หรือจิตแพทย์ เข้าไปประเมินและฟื้นฟู สภาพ

จิตใจของผู้เสียหายเป็นระยะ ๆ หรือให้มีการฝึกอาชพี โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในกลไกการเยียวยาผู้เสียหาย นอกจาก

การเยยีวยาดว้ยเงิน  

3.2 เพื่อเป็นการลดช่องวา่งการเข้าถึงกระบวนการใชส้ิทธิตามมาตรา 44/1 ควรแก้ไขประมวลกฎหมาย              

วธีิพิจารณาความอาญา โดยก าหนดมกีารแจ้งสทิธิแกผู่้เสียหาย และให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการเป็นผู้แจ้งสทิธิแกผู่้เสียหายเกี่ยวกับการใชส้ิทธิตามมาตรา 44/1  

 3.3 ควรปรับปรุงขยายวงเงินคุ้มครองเงินเยียวยาความเสียหายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล กรณี

บาดเจ็บ โดยปรับเพิ่มจาก 80,000 บาท เป็นการจ่ายค่ารักษาหลังการพิสูจน์ถูกผิดตามจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีผู้เสียหายได้จ่าย

จริง และค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ควรขยายระยะเวลาชดเชยรายวันตามจ านวนวันท่ีได้นอนรักษาตัวท่ี

โรงพยาบาลจริง  

3.4 เพื่อให้ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับมีท่ีพึ่งและได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็น

รูปธรรมควรจัดตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อเมาแล้วขับและตราเป็นกฎหมาย โดยให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากเงิน

ค่าปรับผู้กระท าความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา 

3.5 มาตรการทางภาษี ควรมีการเพิ่มฐานภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งมา

เยยีวยาผู้เสียหาย และสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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3.6 มาตรการทางสังคม ควรมีการก าหนดมาตรการสร้างความตระหนักรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการ

เมาแลว้ขับ เชน่ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชน

เกิดความเกรงกลัวท่ีจะกระท าผิดกฎหมาย หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้าค่ายจริยธรรม การบรรพชาและ

อุปสมบท เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนเกรงกลัวต่อบาป มองเห็นความสุขในการท าความดี รับผิดชอบตอ่สังคมส่วนรวม 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเหตุการณ์เมาแล้วขับท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ช่วงปีพุทธศักราช 2550-2561 หนังสือ 

บทความ เอกสารงานวิจัย และบรรดากฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการ

เมาแล้วขับ รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจากฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีไม่ว่าจะเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายของผู้ดื่ม หรือโทษต่อสังคม 

โดยโทษต่ออวัยวะร่างกายของผู้ดื่มนั้น เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการท าลายอวัยวะต่าง  ๆ ภายในร่างกาย                       

ท้ังในระยะสั้นและระยะสะสม โดยหากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อระบบความจ า               

ระบบประสาท ระบบเลอืด ความดัน และอวัยวะท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ "ตับ" ท้ังนี้ เมื่อมีการเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลจ์ะส่งผลต่อระบบสมองท าให้รู้สึกสดชื่นกระปร้ีกระเปร่า มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิก แต่เมื่อดื่มมากขึ้น

จะเกิดอาการมนึเมา ง่วงนอน หรือท าให้หมดสติได้ ซึ่งแน่นอนว่าการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ระบบการท างาน

ต่างๆในร่างกายหย่อนสมรรถภาพในการกระท ากิจกรรมใดๆ ย่อมด้อยกว่าบุคคลท่ีไม่ได้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์              

ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหรือเรียกว่าโทษของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อสังคมตามมา โดยจาก

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับหนึ่ง มาจากการเมา             

แลว้ขับ และมักจะพบเห็นเด่นชัดในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง หรือวันหยุดยาว  

ท่ีมักจะมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากการเมาแล้วขับสูงมาก โดยผู้ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่              

มีความมั่นใจว่าตนมีสติ ไม่เมา สามารถขับรถได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น ฤทธ์ิของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีได้ดื่มเข้าไป 

ได้ออกฤทธ์ิไปกดประสาท ท าให้การรับรู้เร่ืองราวต่างๆของผู้ดื่มช้าลง และส่งกระทบผลต่อระบบการตัดสินใจ                  

ท าให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อย่างเต็มร้อย เมื่อเทียบกับคนท่ีไม่ได้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบว่า

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของผู้ท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จะลดลงร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 15 ท าให้เป็นการ

เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัตเิหตุ 2 ถึง 6 เท่าของคนท่ีไม่ได้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

ได้สูงมาก และเมื่ออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ท้ังความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถเกิดกับบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย บางรายเป็นหัวหน้าครอบครัว บางรายเป็นเด็กเยาวชน ท่ีจะต้อง

มาเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ท าให้พิการ ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ก่อให้เกิดปัญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา โดยกฎหมายไทยก าหนดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ท่ี 50 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ หากผู้ใดมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินเพดานดังกล่าวแล้วขับขี่ยานพาหนะ จะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2550 กล่าวคอื  

 1. เมาแล้วขับ โทษจ าคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และพักใช้

ใบอนุญาตขับขี่ ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน หรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

 2. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ โทษจ าคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000 – 100,000 

บาท และพักใชใ้บอนุญาตขับขี่ ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี หรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

 3. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โทษจ าคุก 2-6 ปี และปรับ 40,000 – 120,000 บาท และ

พักใชใ้บอนุญาตขับขี่ ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี หรอืเพกิถอนใบอนุญาต   
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 4. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โทษจ าคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และพักใช้

ใบอนุญาตขับขี่ เพกิถอนใบอนุญาต 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับและหรือการเมาแล้วขับท่ี

ส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายบุคคลอื่น แต่ทว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนั้น ผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับส่วน

ใหญ่ มักจะได้รับโทษปรับ ส่วนโทษจ าคุกให้รอลงอาญาไว ้ในขณะท่ีผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับน้อย

รายท่ีจะได้รับการเยยีวยาจากผู้กระท าผิด เนื่องจากผู้กระท าความผิดมุง่สนใจท่ีจะท าให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดทาง

อาญาเพยีงอยา่งเดียว โดยท่ีปัดความรับผิดชอบในการเยยีวยาผู้เสียหายให้เป็นภาระของสังคม หรือผู้กระท าผิดบางคน 

ก็เลือกท่ีจะถูกจ าคุกเพียงไม่กี่ปีแล้วออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้เสียหายท่ียังไม่ได้รับ  

การเยียวยาตามความเหมาะสม ซึ่งพบเห็นได้ตามสื่อต่าง ๆ ท่ีบ่อยคร้ังผู้เสียหายมักจะออกมาเรียกร้องต่อสังคม            

ด้วยการขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่าย  

อันจ าเป็นอยา่งอื่นท่ีเกิดขึน้สบืเนื่องมาจากผลกระทบท่ีได้รับจากการเมาแล้วขับ บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวต้อง

มาจบชีวิตลงหรือร่างกายพิการ ท าให้การด ารงชีวิตอยู่ของคนในครอบครัวต้องล าบาก ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ 

และน าไปสู่ปัญหาของสังคมในท่ีสุด  

 เมื่อพิจารณาดูจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องพบวา่ กฎหมายไทยส่วนใหญ่มุง่เนน้มาตรการท่ีจะป้องปราม ป้องกัน 

มใิห้มีการกระท าความผิด และมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าการเยียวยาผู้เสียหาย

หรือเหยื่อท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2550 ท่ีมุ่งเน้นใน

การป้องกันมิให้มีการขับขี่ยานพาหนะเมื่อมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ท่ีมีบทบัญญัติในการรักษาฟื้นฟูผู้ท่ีติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ในขณะท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ บางประการยัง

หย่อนประสิทธิผลกล่าวคือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายในอันท่ีจะได้รับการเยียวยาตาม

สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมโดยเฉพาะเร่ืองของจิตใจ การบังคับใช้กฎหมายต้องผ่านกระบวนการท่ีผู้เสียหาย

ตอ้งเข้าไปด าเนนิการด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องสิทธิซึ่งเป็นการซ้ าเติมผู้เสียหายใน

ทางอ้อม ซึ่งไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เสียหาย ส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงที            

ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมตามส านวนสุภาษิตท่ีว่า A justice delayed is a justice denied : ความยุติธรรม

ท่ีล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลดขั้นตอน ลดช่องว่างการเข้าถึง

กระบวนการใชส้ิทธิตามมาตรา 44/1 แหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซึ่งควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้เป็นต้นธารแห่งส าย

กระบวนการยุติธรรมให้เป็นผู้แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์

กับพนักงานอัยการ ,ควรก าหนดให้มีมาตรการในการเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียหาย นอกจากการเยียวยาด้วยเงิน 

นอกจากนี้ควรปรับปรุงขยายวงเงินคุ้มครองเงินเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ.2535 ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บโดยปรับเพิ่มจากจ านวน 80,000 บาท เป็นการจ่ายค่ารักษาหลัง 

การพิสูจน์ถูกผิดตามจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีผู้เสียหายได้จ่ายจริง และค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลควรขยาย

ระยะเวลาชดเชยรายวันตามจ านวนวันท่ีได้นอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจริง ,ควรควรจัดตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อเมา

แล้วขับและตราเป็นกฎหมายไว้โดยเฉพาะ มีรูปแบบท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากเงิน

ค่าปรับผู้กระท าความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา และควรให้มีการเพิ่มฐานภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น เพื่อน า

เงินส่วนหนึ่งมาเยียวยาผู้เสียหาย และสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตลอด
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จนถึงการเมาแล้วขับ และท้ายท่ีสุดของขอ้เสนอแนะของผู้วจิัย เห็นวา่ ควรมกีารก าหนดมาตรการสร้างความตระหนัก

รู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการเมาแล้วขับ เช่น กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น 

เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความเกรงกลัวท่ีจะกระท าผิดกฎหมาย หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้า

ค่ายจริยธรรม การบรรพชาและอุปสมบท เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนเกรงกลัวต่อบาป มองเห็นความสุขในการท า

ความดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพราะการเมาแล้วขับเป็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นสังคมไทยมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานและตอ่เนื่อง ท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชข้้อกฎหมายได้เพยีงล าพัง หากแตต่อ้งใชม้าตรการทางสังคมร่วม

แก้ปัญหาด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างจิตส านึกของการมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคมส่วนรวมของคนไทย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธ์ิ                     

อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไข
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บทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนญูไทย 

Role and status of Thai constitution courts 

พงษ์สนิท คุณนะลา1* 

Pongsanit Koonnala1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย บทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนูญไทยเนื่องจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศ การก่อก าเนิดของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝร่ังเศส 

และศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีควบคุมมิให้กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีใช้อ านาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีท่ีมีปัญหากฎหมาย

เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการศึกษาถึงองค์ของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศท าให้ทราบถึงระบบ ตลอดจนกระ

บานการด าเนินงานรวมท้ังหลักการท่ีแต่ประเทศน าไปใช้และปฏิบัติจนเป็นผลดี ซึ่งประเทศท่ีน ามาท าการศึกษา

เปรียบเทียบอ านาจหนา้ที่กับศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีอยู่2ประเทศคอื ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส กับ

ประเทศไทย จะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นสถาบันท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในกรอบของรัฐธรรมนูญไทยฉบับ

ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตก็มีแนวโน้มท่ีศาลรัฐธรรมนูญไทยจะมีการพัฒนา และมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับศาล

รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพล

จากสองประเทศนี้ เนื่องจากการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ก็มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์คล้ายคลึง

กันคือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รักษาดุลยภาพอ านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน

ควบคุมตรวจสอบองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และการใชอ้ านาจรัฐให้สอดคลอ้งกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และระบบนิติ

รัฐ ดังนั้นในการศึกษาแนวโน้ม และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตนั้นจึงควรพิจารณาถึงการพัฒนาและ

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย และสังคมไทย รวมถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของไทยท่ีจะน าไปสู่การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
 

ค าส าคัญ:  ศาลรัฐธรรมนูญไทย 
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Abstract 
The present study investigated the role and status of the Thai Constitutional Court, since in Thailand 

great importance is placed on constitutional law. The establishment of the Thai Constitutional Court,                     

in Germany, the Constitutional Tribunal of France, and the Constitutional Court of Thailand was based on the core 

theory that it represents the highest law of the constitution. The establishment of an organization, which is called 

a Constitutional Court, is done to prevent conflict among laws and laws within the constitution. The Constitutional 

Court is a constitutional organization that has the authority to consider only cases with legal issues related to the 

Constitution. This is the highest law of the country. The main function of the Constitutional Court is to control the 

law without conflicting with or contradicting the Constitution, so as to maintain the high legal status in the 

country.  Therefore, the study of the constitutional court of a foreign system provides us with information with 

regards to the system, processes of implementation, and the principles which are used in each country 

effectively. According to a comparative study of the powers of the German and French Constitutional Courts and 

Thailand, it is clear that the Thai Constitutional Court is an essential institution within the current Thai 

Constitution. In the future it is likely that the Constitutional Court of Thailand will develop and will play more roles 

like those of Constitutional Courts in foreign countries, especially in Germany and France the courts of which 

have greatly influenced those in Thailand. The purpose and intent of the establishment of a constitutional court in 

different countries are similar, as the court will protect the freedom of the people, maintaining the equilibrium of 

the organization, accountability of all organizations as well as the use of state power in accordance with the 

constitution and the state law system. Therefore, a study of trends and the future role of the Thai Constitutional 

Court should consider the development and role of Thai Constitutional Court and society as well as the provisions 

of the Thai Constitution, which lead to the democratic process. 

Keywords:  Thai Constitutional Court 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถือเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายท้ังปวง ได้ก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีองค์กรของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและการใช้อ านาจเหล่านั้นเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ของความ

เป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญไว้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ                   

เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นรวมท้ังวางกฎเกณฑ์แห่งการควบคุม

ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของการใช้อ านาจรัฐ  และสิ่งหนึ่งท่ีแสดงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

คือ กฎหมายใดท่ีใชบั้งคับหรือจะใชบั้งคับนัน้จะขัดหรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั้นมิได้เรียกว่าหลักความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญไมว่า่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไมเ่ป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม จะมีลักษณะส าคัญคือเป็นกฎหมายท่ี

ก าหนดรูปแบบการปกครองของรัฐและวางระเบียบการด าเนินการปกครองโดยมีการก าหนดองค์กรหรือสถาบันทาง

การเมืองมีหน้าท่ีใดและใช้อ านาจอย่างไรและส าหรับรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

แล้วรัฐธรรมนูญจะก าหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเอาไว้เพื่อป้องกัน  มิให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง

การท าการใดอันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญได้รับ 
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การก าหนดให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงมผีลผูกพันองค์กรหรือสถาบันทางการเมอืงให้ต้องปฏิบัติตาม แต่อย่างไร

ก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการด าเนินการใดๆขององค์กรหรือสถาบันทางการเมืองอาจจะเกิดการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญได้   

การท่ีจะด ารงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ได้จึงต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กรหรือสถาบัน

การเมอืงให้ชอบด้วยกฎหมายและการท่ีจะยืนยันได้ว่าศักดิ์แห่งกฎหมายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นกฎหมายสูงสุด

แห่งรัฐธรรมนูญมจีริงหรือไมก่็โดยจัดให้มีระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจจะเกิดผลอันเป็นจริงในทางปฏิบัติได้เลย 

หากปราศจากซึ่งองคก์รท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมมใิห้กฎหมายท่ีตราขึ้นหรือกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่นั้นขัดหรือ

แยง้ตอ่รัฐธรรมนูญ  ปัจจุบันองค์กรมผีู้มหีนา้ที่ดังกล่าวได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ จึงถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญท่ีใชอ้ านาจตุลาการ แต่มิได้พจิารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นการท่ัวไปหากมีอ านาจวินิจฉัยเฉพาะคดีท่ี

มีปัญหากฎหมายเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านั้น หน้าท่ีหลักของศาลรัฐธรรมนูญ

คือการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญท้ังน้ีเพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

ส าหรับประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรคงเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็น

กฎหมายท่ีอยูใ่นล าดับชัน้สูงสุด คือสูงกว่ากฎหมายในรูปอื่นๆกฎหมายอ่ืนนัน้จะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้โดย

เหตุนี้ประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีบทบัญญัติอยู่มาตราหนึ่งเสมอเป็นสิ่งรับรองความเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น จึงมีเหตุให้ต้องมีการรักษาสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดนี้ไ ว้มิให้มีการล่วงเกินได้ 

วิธีการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดประการหนึ่งคือการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดย  

การจัดตัง้ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อเป็นองค์กรผู้มีอ านาจวินจิฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

นับตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างอ านาจของรัฐมากขึ้น

เป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศยุโรปตะวันตก ได้มีการเพิ่มบทบาทให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ในการเข้ามา

ควบคุมตรวจสอบเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐมากขึ้น การเพิ่มบทบาทดังกล่าวของประเทศในยุโรป

ตะวันตกหลายประเทศ เกิดมาจากประสบการณ์อันเลวร้ายท่ีปล่อยให้อ านาจใดอ านาจหนึ่งโดยเพราะอย่างยิ่งอ านาจ

บริหารสามารถครอบง าอ านาจอื่นได้จนท่ีสุดน าไปสู่ความขัดแย้งอันรุนแรงในยุโรป ด้วยเหตุนี้ การก าหนดกลไกให้ศาล

รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบให้การปกครองของรัฐเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและนิติรัฐ  

จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญยิ่งและเพื่อมิให้หลักการดังกล่าวข้างต้นถูกละเมิดจากองค์กรอื่น ๆ องค์การศาลรัฐธรรมนูญ

จึงเข้าไปมบีทบาทในบรรดาประเทศตา่ง ๆ มากขึน้ 

เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝร่ังเศส  ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ

ยุโรปตะวันตกได้มีการจัดตั้งขึ้นมานานแล้ว ส่วนศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ฉบับปัจจุบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบหน้าท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศสและประเทศไทยโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า ศาลรัฐธรรมนูญของสาม

ประเทศนี้มีสว่นท่ีเหมอืนกันหรือแตกตา่งกันอยา่งไรรวมท้ังหลักการท่ีแตล่ะประเทศน าไปใชป้ฏิบัตจินเป็นผลดี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหนา้ที่ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส และไทย 

  3. เพื่อศึกษาส่วนท่ีเหมอืนกันและแตกตา่งกันรวมท้ังหลักการท่ีแต่ละประเทศน าศาลรัฐธรรมนูญไปใช้ปฏบัิติ

จนเป็นผลดี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทและสถานภาพของศาลรัฐธรรมนูญไทยในเร่ืองของ  

การควบคุมแมบ่ทกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญของไทยกับศาลรัฐธรรมนูญ

ประเทศต่าง ๆ โดยศึกษาจากการค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และหนังสือต่าง  ๆ รวมถึง 

ค าวินจิฉัย ท่ีเกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ฝร่ังเศส และไทย จะพบว่ามีส่วนท้ัง

เหมือนกันและต่างกัน คือ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญก่อนใช้บังคับ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ฝร่ังเศสมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยร่างกฎหมายก่อนการประกาศใช้เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทย ท่ีมี

บทบัญญัติไว้ในบทบัญญัติมาตรา 154 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนการควบคุม

กฎหมายภายหลังท่ีกฎหมายใช้บังคับในกรณีท่ีกฎหมายได้ผ่านกระบวนการตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติและประกาศใช้

บังคับเป็นกฎหมายแลว้ หากตอ่มาปรากฏว่าบทบัญญัติของกฎหมายน้ันมขี้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเยอรมัน

มีอ านาจในการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทย ท่ีมีอ านาจพิจารณาเช่นกันตามบทบัญญัติ

มาตรา 211 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ณัฐกร  วทิิตานนท์) 

ส าหรับกรณกีารวนิจิฉัยขอ้พิพาท ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอ านาจหน้าท่ี

ในการพิจารณาเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 214 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ส่วนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไม่มีระบบการวินิจฉัยปัญหาอ านาจหน้า ท่ีระหว่างองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้น  หากพิจารณาเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันและของไทยแล้ว  

จะเห็นได้วา่มีอ านาจหน้าท่ีบางประการเท่านัน้ท่ีเหมอืนกัน เชน่ การพจิารณาเกี่ยวกับพรรคการเมือง การควบคุมมิให้

กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม หรือข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ส่วนอ านาจอื่น ๆ  นั้น

แตกตา่งกันไป  

การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อสังเกตว่าตามรัฐธรรมนูญของไทย  ไม่มีการควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมายแบบนามธรรม กล่าวคอื การก าหนดให้องคก์รของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหลายองค์กร

มอี านาจที่จะเสนอความเห็นว่า กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ และหากมีความขัดแย้งทางความคิดเห็น

ในเร่ืองดังกล่าว องค์กรนั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องให้เกิดเป็นคดีข้อพิพาทขึ้ นสู่ศาล

ก่อน เช่นกรณขีองการควบคุมมใิห้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมกฎหมาย

มิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญของไทยนั้นยังรวมไปถึง 

ร่างพระราชบัญญัติด้วยเช่นเดียวกับฝร่ังเศสแต่การควบคุมของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน จะไม่เข้ามาควบคุม 

ร่างพระราชบัญญัติ  เพราะถือวา่รา่งพระราชบัญญัติยังไมถ่ือวา่เป็นกฎหมาย และการเข้าไปควบคุมถือว่าเป็นการเข้า

ไปแทรกแซงในกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติส่วนท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญไทยท่ี  

ไมเ่หมือนกับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสท่ีท้ังสองประเทศนี้ไม่มีก็คือ บทบัญญัติ

มาตรา 190 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ท่ีให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจใน 

การพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหา หนังสือสัญญาใดท่ีฝ่ายบริหารหมายถึงรัฐบาลท าการตกลงกับนานาประเทศ 
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หรือองคก์รระหว่างประเทศ ตอ้งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 

วรรคสอง ดังนี้ (ณัฐกร วทิิตานนท์) 

1. หนังสือสัญญาที่มบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

2. หนังสือสัญญาท่ีมีบทบาทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต

อ านาจตามหนังสอืสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

3. หนังสือสัญญาที่จะตอ้งออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสอืสัญญา 

4. หนังสือสัญญาที่มผีลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หรอืสังคมของประเทศอยา่งกว้างขวาง 

5. หนังสือสัญญาที่มผีลผูกพันดา้นการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมีนัยส าคัญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติให้อ านาจกับศาล

รัฐธรรมนูญในการพจิารณากรณีดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าท่ีเชน่นี้ ไมส่อดคล้องและ

เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจที่แบ่งอ านาจออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ฝ่าย บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ 

ประกอบกับประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา เมื่อฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลเสนอนโยบาย หรือหลัก

ปฏบัิตงิานใดต่อรัฐสภา ถ้ามีปัญหาหรอืขอ้ควรพจิารณาและหาข้อยุติเพียงในรัฐสภา เท่านั้น ไม่ควรน าไปสู่องค์กรอื่น

พิจารณา เพราะหลักการปกครองในระบบรัฐสภานั้นฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหมายถึงรัฐสภานั้นต่างมี

อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบควบคุมใช้อ านาจซึ่งกันและกันอยู่แล้ว  จึงไม่ควรให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วนิจิฉัย  กรณเีชน่นี ้ประกาศส าคัญภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญอยูท่ี่มีการวินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีปัญหาระหว่างฝ่าย

บริหารท่ีมีต่อรัฐธรรมนูญหรือไม ่แต่ไม่ใชท่ าหน้าท่ีวินิจฉัยช้ีขาดกรณมีปัีญหาระหว่างฝ่ายบริหารท่ีมีต่อรัฐสภา เพราะ

กรณเีชน่นีถ้ือเป็นเร่ืองของฝ่ายบริหารกับรัฐสภาที่เป็นรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) 

ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  สถานะของรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายท่ีไม่อาจมกีฎหมายอ่ืนใด

จะมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ท าให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  

มีหลายทฤษฎีท่ีอธิบายเหตุผลไวด้ังตอ่ไปน้ี (สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์  บุญนัน้) 

 1. ค าอธิบายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

สูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) ท่ีสมาชิกในสังคมทุกคนร่วมตกลงกันสร้างขึ้นเป็น

กฎเกณฑ์ในการปกครองสังคมนัน้ ๆ รัฐธรรมนูญจึงตอ้งอยูเ่หนอืทุกส่วนของสังคม ทุกฝ่ายต้องเคารพรัฐธรรมนูญ 

 2. ค าอธิบายในเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะ

กระบวนการในการจัดท ารัฐธรรมนูญต่างไปจากกฎหมายท่ัวไปท่ีตราโดยรัฐสภา  การจัดท ารัฐธรรมนูญจะมี

กระบวนการพเิศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่น ประชาชนมีส่วนให้การเลือกตั้งสมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อท าหน้าท่ีในการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น อาจมีการจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญนั้นโดยประชาชน  เมื่อกระบวนการในการจัดท ารัฐธรรมนูญมีกระบวนการ

พเิศษท่ีเปิดให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตา่งจากกฎหมายท่ัวไป รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด 

3. ค าอธิบายในเชิงท่ีมาของอ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญ กล่าวคอื รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะ

อ านาจในการกอ่ต้ังองค์กรทางการเมือง (Power Constituent) ท่ีจัดให้มีรัฐธรรมนูญนั้นสูงสุด ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ไม่มี

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายใดๆอยู่เหนือและผูกมัดอ านาจในการก่อตั้งระบบกฎหมายและระบบองค์กรอยู่เลย อ านาจใน

การก่อตั้งองค์กรทางการเมืองและให้ก าเนิดรัฐธรรมนูญจึ งเป็นท่ีมาโดยตรงของรัฐธรรมนูญเป็น “ผู้สร้าง” 

รัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น รัฐธรรมนูญก็สร้างองค์กรทางการเมืองโดยมอบให้ใช้อ านาจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
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อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรอือ านาจตุลาการ ดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด (สุริยา ปานแป้น  และ

อนุวัฒน์ บุญนัน้) 

 4. ค าอธิบายในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคอื รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญจัดตัง้

องคก์รทางการเมืองขึ้น และจัดแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ก าหนดขอบเขต

ในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังมคี ากล่าวว่า สังคมใดไม่มีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่มีการ

แบ่งแยกการใชอ้ านาจอธิปไตย สังคมนั้นไมม่รัีฐธรรมนูญ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การก่อก าเนดิของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส และ ศาลรัฐธรรมนูญ

ประเทศไทย เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีหลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และทฤษฎีของรัฐเสรี 

ประชาธิปไตยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะประเทศมีการปกครองในรูปแบบรัฐเสรีประชาธิปไตยระบบนิติรัฐ 

ยอ่มถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีควบคุมมิให้กฎหมายใดขัด

หรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญท่ีเรียกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีใช้อ านาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีท่ีมีปัญหากฎหมาย

เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเท่านั้น หน้าท่ีหลักของศาลรัฐธรรมนูญ คือ  การควบคุม

กฎหมายมิให้ขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

ศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นองค์กรท่ีมาจากองค์กรท่ีมีอยู่ในต่างประเทศ โดยประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย  

(Civil Law) มักจะจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นมาเป็นศาลช านัญพิเศษ หมายถึงศาลในระบบศาลยุติธรรม เช่น ศาลภาษี 

ศาลเยาวชน เพื่อท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบ มิให้กฎหมายขัดหรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญ ดังนัน้การศึกษาถึงองค์ของศาล

รัฐธรรมนูญต่างประเทศท าให้ทราบถึงระบบ ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานรวมท้ังหลักการท่ีแต่ประเทศน าไปใช้

และปฏิบัติจนเป็นผลดี ซึ่งประเทศท่ีน ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีกับศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีอยู่   

2 ประเทศคอื ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเป็นศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีความคล้ายคลึงกับศาลรัฐธรรมนูญ

ของไทย และแตกต่างจากระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสท่ีมีลักษณะเป็นคณะกรรมการมากกว่าศาล 

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเป็นองค์กรท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับปี ค .ศ.1949 ศาลรัฐธรรมนูญ

เยอรมันแบ่งเป็นสององค์คณะ ๆ ละ 8 คน แต่ละองค์คณะมีหน้าท่ีอ านาจชัดเจน คือ องค์คณะแรกจะท าหน้าท่ี

พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และองค์คณะท่ีสองจะพิจารณาเร่ืองอื่น  ๆ เช่น การฟ้องประธานาธิบดี  

ผู้พิพากษา ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีขององค์กร รวมท้ังค าร้องทุกข์ของประชาชนกรณีมีการฝ่าฝืนสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ กล่าวโดยสรุป อ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัติไว้ในกฎหมายพื้นฐานและในกฎหมายว่า

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล  

การตรวจสอบการเลือกตั้ง คดีฟ้องประธานาธิบดีสหพันธ์ คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าท่ีขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ คดีขอ้พิพาทตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ คดีฟ้องผู้พิพากษาของสหพันธ์หรือมล

รัฐ การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน  คดีขอ้พิพาทตามรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ในกรณีกฎหมายของมลรัฐได้

ก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ การควบคุมมิ ให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม  

การตรวจสอบกฎเกณฑ์ท่ังไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นกฎหมายภายในหรือไม่ และกรณีอื่น  ๆ ตามท่ี

บัญญัติไว้ในกฎหมายสหพันธ์ตามมาตรา 136 แห่งกฎหมายพื้นฐานและมาตรา13 ข้อ15 แห่งกฎหมายว่าด้วยศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ 
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 ประเทศฝร่ังเศส มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี พ .ศ.1799               

แตค่ณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสเร่ิมมีบทบาทอย่างจริงจังใน ค .ส.1958 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1958 ท่ี

น ามาใช้อยู่จนปัจจุบันได้บัญญัติถึงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเอาไว้อย่างชัดเจน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ฉบับ 1946 โดยชาวฝร่ังเศสได้รับรองรัฐธรรมนูญปี1985 ทางประชามติ ร้อยละ 81.69 ของผู้มีสิทธิออกเสียง

ประชามต ิคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสประกอบด้วยตุลาการท่ีมาจากการแต่งตั้งจ านวน 9 คน มีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 9 ปี แต่ให้มีการเปลี่ยนตุลาการจ านวน1ใน3ทุก3ปี ตุลาการมีท่ีมาคือ ประธานาธิบดี   เป็นผู้แต่งตั้ง 3 คน 

โดยรัฐธรรมนูญมิได้ก าหนดคุณสมบัติไว้แต่ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจแต่งตั้งท่ีจะเลือกแต่งตั้งบุคคลท่ีตรงเห็นว่า

เหมาะสม นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้มีตุลาการตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่  อดีตประธานาธิบดี ทุกคนซึ่งถือว่า

เป็นตุลาการโดยต าแหนง่อกีด้วย วาระการด ารงต าแหนง่ของตุลาการตามกฎหมายคือ ตลอดชีวิต 

อ านาจหน้าท่ีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส นอกจากจะมีอ านาจในการควบคุมมิให้บทบัญญัติและ

กฎหมายใด ๆ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีอ านาจหน้าท่ีอื่นอีกหลายประการ เช่น อ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง และอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้ประชาชนออกเสียงประชามติส าหรับการควบคุมมิให้บทบัญญัติและ

กฎหมายใด ๆ ขัดหรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญน้ัน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสมีอ านาจหน้าท่ีเฉพาะการควบคุม

ก่อนประกาศให้กฎหมาย แต่ไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจหน้าท่ีจะควบคุมกฎหมายท่ีประกาศใช้ไปแล้ว ส่วนการเสนอ

ปัญหาว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไมก่็จะจะถูกจ ากัดเฉพาะแต่นักการเมอืงระดับสูง และสมาชิกรัฐสภาเท่านัน้ 

ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 องค์คณะตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญโดยสว่นใหญ่เป็นโดย ต าแหนง่ และอีกสว่นหนึ่งมาจากการแตง่ตัง้ ต่อมารัฐธรรมนูญฯ 2540 บัญญัติให้มี

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มิได้มาจากผู้ด ารงต าแหน่งประจ าท้ังนี้เพื่อมิให้มีการขัดกันของ

ผลประโยชน์กับต าแหน่งหน้าท่ี และเพื่อประกันความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ เร่ือง 

โดยก าหนดไว้เป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย

พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ๆ ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 จึงไม่ได้บัญญัติให้ ศาลรัฐธรรมนูญอยูใ่น หมวด 12 องค์กรอสิระ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีของ

ศาลรัฐธรรมนูญอยา่งมาก เชน่ มาตรการในเร่ืองการถอดถอนท่ีเคยเป็นของวุฒิสภา ก็ให้วุฒิสภามาก าหนดเป็นเร่ือง

คุณสมบัต ิหรอืลักษณะต้องห้ามขององคก์ร หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงต่าง ๆ ถ้าไมเ่ป็นไปตามคุณสมบัติก็ต้อง

มาท่ีศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วนิจิฉัยช้ีขาด หรือในเร่ืองของการเพิ่มอ านาจในการดูแลขององคก์รอิสระ ท่ีจะกล่าวอ้างว่า

เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม ่การตีความการใชส้ิทธิของบุคคล การดูแลเร่ืองการเพิ่มเติมอ านาจ การ

ใช้สิทธิของบุคคลท่ีถูกละเมิด ล่วงเกิน สามารถฟ้องตรงมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ หมวด 5  หน้าท่ีของรัฐ จะต้อง

ให้บริการแก่ประชาชนมีการร้องเรียนถ้ารัฐไม่ท าหน้าท่ี หากรัฐไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด สามารถมา

ร้องเรียนต่อท่ีศาลรัฐธรรมนูญ (คณะอนุกรรมการประสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ) 
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันและประเทศ

ฝร่ังเศส กับประเทศไทย จะเห็นได้วา่ศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นสถาบันท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในกรอบของรัฐธรรมนูญ

ไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตก็มีแนวโน้มท่ีศาลรัฐธรรมนูญไทยจะมีการพัฒนา และมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ

ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส ซึ่งประเทศไทยได้รับ

อิทธิพลจากสองประเทศนี้ เนื่องจากการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ก็มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

คล้ายคลงึกันคือ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  รักษาดุลยภาพอ านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

ตลอดจนควบคุมตรวจสอบองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และการใชอ้ านาจรัฐให้สอดคลอ้งกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ

ระบบนิติรัฐ ดังนั้นในการศึกษาแนวโน้มและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคตนั้น จึงควรพิจารณาถึง 

การพัฒนาและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย และสังคมไทย รวมถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของไทยท่ีจะน าไปสู่

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของผู้คนภายใต้วิถีโหนด-นา-เล 

ในคาบสมุทรสทงิพระ 

Risk Factors Affecting Food Security of Way of Life of Nod-Na-Lae in Sating-

Pra Peninsular  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของผู้คนภายใต้วิถี

โหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล

หลัก 15 คน ได้แก่ ชาวบ้าน แกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

ผลการวจิัยพบวา่ ผลการวจิัยพบวา่ เกิดจากปัจจัยดา้นกายภาพซึ่งเกิดจากท่ีดนิถูกบุกรุกการถมท่ีดนิเพื่อน าไปจัดสรร

ขาย และท าบ้านจัดสรร ปัจจัยด้านชีวภาพพบว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจสวนปาล์ม ท าให้พื้นท่ีนาลดลง และมีการใช้

สารเคมีท่ีท าลายหน้าดิน การระบาดของศัตรูข้าว ความเสี่ยงในด้านเมล็ดพันธ์ุข้าว การใช้สารเคมีในนาข้าว ส่งผล

กระทบตอ่ต้นตาลโตนด  ส่วนวถิีประมงพบวา่ ชาวประมงใชเ้ครื่องมือประมงท่ีท าลายล้าง การท าลายป่าชายเลน แท่น

ขุดเจาะน้ ามัน การท้ิงขยะ และน้ าเสียลงทะเลมคีวามเสี่ยงตอ่การท าประมง  

ค าส าคัญ:  ความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยเสี่ยงตอ่ความม่ันคงทางอาหาร วถิีโหนดนาเล คาบสมุทรสทิงพระ  
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Abstract  

 The purposes to study the risk factors affecting food security of way of life of Nod-Na-Lae in 

Sating-Pra Peninsular. The study was conducted by qualitative research, according data were collected by in depth 

interview from 15 key informants such as the villagers, community leaders, village philosophers, governments and 

non-government organizations. The data analysis were categorized, interpreting, and conclusion and was presented 

by descriptive analysis. The results showed that: Risk factors threatening condition that affected the abundance of 

Nod-Na-Lae were as follows: physical factors such as land invasion, agriculture reclamation land for sale and housing, 

biological factors such as increasing in palm plantations areas decreasing in land under rice cultivation, farming used 

chemicals that destroyed the soil, rice pest, risks of rice, farmers used chemical pesticide in rice farming which 

affected to tan tanod trees as well as fishery risks such as destructive fishing, destruction of mangroves, oil rig, trash 

wastewater into the sea, these were all vulnerability of fishing. 

Keywords: Food security, Risk factors affecting food security, Way of Live Nod-Na-Lae, Sating-Pra Peninsular 

บทน า 

 ความมั่นคงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่ีหลายประเทศก าลังเผชิญ และสร้าง

มาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ และประชากรโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนา ท่ีปัญหานี้ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การเกิดวกิฤตด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้ม และการให้ความส าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง 

โดยเน้นการผลิตพืชพลังงานมากขึ้น จึงท าให้ราคาพืช อาหารสูงขึ้น จนท าให้ประชากรท่ียากจนไม่สามารถเข้าถึง

อาหารได้ ซึ่งขัดแย้งกับนยิามของ FAO ในประเด็นความมัน่คงทางอาหารซึ่งให้ความส าคัญกับการมอีาหารเพยีงพอท้ัง

ปริมาณ และชนิด การเข้าถึงอาหารซึ่งเป็นเร่ืองของสิทธิในทรัพยากรท่ีเหมาะสม การใช้ประโยชน์จากอาหารใน 

การบริโภค โดยมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร นั่นคือเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ

ตลอดเวลา ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน  ท าให้ส่งผลต่อความ

มั่นคงทางอาหาร ประกอบกับปัจจัยอื่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติมี

แนวโนม้เสื่อมโทรมรุนแรงส่งผลกระทบตอ่การผลิต ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ระบบการผลิตภาคเกษตร

ยังต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะท่ีพื้นท่ีการเกษตรมีจ ากัดและถูกใช้ไป  

เพื่อกิจการอื่น (นนทกานต์  จันทร์อ่อน, 2557) 

 นอกจากนั้นยังพบว่า ภาวะวิกฤติพลังงานได้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคการค้า การลงทุน การเกษตร  

ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโลก ต่อมาเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนท าให้เกิดผลต่อระบบการผลิตอย่างรุนแรงท้ังการเปลี่ยนแปลง

ของฤดูกาล ความรุนแรงของภัยธรรมชาต ิการพัฒนาของโรค แมลงศัตรูพชื ท าให้โลกก าลังสูญเสียสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดไปนั่น

คือความม่ันคงทางอาหาร อันเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ (ธนันชัย มุ่งจิต, 2555) ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งท่ีก าลังได้รับผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจนไป

ลดทอนความสามารถในการพึ่งตนเอง ท้ังในด้านวิถีการเกษตรซึ่งเป็นวิถีหลักของชุมชนท้องถิ่น และการแสวงหาอาหาร

ตามแหล่งธรรมชาตเิป็นเหตุให้หลาย ๆ ชุมชนอยูใ่นภาวะความเสี่ยงของความมั่นคงทางอาหาร   
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 การมองปัญหาความมั่นคงทางอาหารส่วนใหญ่จะมองในระดับประเทศหรือระดับโลก ส่วนในระดับชุมชน  

มักถูกละเลยท าให้การแก้ไขปัญหา และการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับนโยบาย จึงยังเน้นท่ีการเพิ่มผลผลิต

เป็นดา้นหลัก  มติกิารสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงทางอาหาร ยังขาดความชัดเจนในขณะท่ีมิติของ

ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน มีความเกี่ยวพันกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท่ีมี

ความหลากหลายของชุมชนในชนบทและเมอืงรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและระบบการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งเกี่ยวโยง

ท้ังพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค อันมีปัจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สังคมไทยความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจึงมีบทบาทอยา่งส าคัญ ท้ังในฐานะเป็นแหล่งของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่งมีความส าคัญท้ังทางนิเวศวิทยา และฐานทรัพยากรส าหรับการผลิตอาหารท้ังหน่วยการผลิตในชุมชนชนบท หรือ

เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารของสังคม (ศจินทร์  ประชาสันต์, 2552) 

 แม้รัฐจะพยายามสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุแนวคิดไว้ใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แตปั่ญหาการลดลงของพชือาหารก็ยังคงมีอยู่ ท้ังนี้ไม่เป็นเพียงปัญหาส าคัญท่ีก าลังกลายเป็น

ข้อวิตกกังวลของรัฐ และชุมชนเอง โดยส่วนใหญ่ถูกแปรเปลี่ยนไปโดยมีปัจจัยคุกคามเป็นพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืช

พลังงานในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตคนไทย อาจจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

อย่างหนักเชน่เดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกเช่นเดียวกันกับท่ีทรัพยากรประมงของชุมชนประมงบริเวณคาบสมุทรสทิง

พระที่ได้ผลผลิตท่ีลดลง เพราะเกิดจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาท่ีได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าเสีย

ของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือประมงท่ีท าลายล้างซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งและโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง

ตอ่ความม่ันคงทางอาหารของชุมชน ส่งผลกระทบตอ่ประชาชนและชุมชนท่ีด ารงชีวิตอยู่ภายใต้วิถีโหนด นา เลในพื้นท่ี

คาบสมุทรสทิงพระ 

 พื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบไปด้วย 4 อ าเภอคือ อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ิ อ าเภอสทิงพระ 

และอ าเภอสิงหนคร ผู้คนในพื้นท่ีดังกลา่วด ารงชีพอยู่ภายใต้วิถีโหนด-นา-เล ซึ่งค าว่า วิถีโหนด หมายถึงพื้นท่ีบริเวณ

ดังกล่ามีการปลูกต้นตาลโตนดเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านมีวิถีของการขึ้นต้นตาลโตนด มีการท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

ตาลโตนด เชน่ การท าน้ าตาลโตนด น้ าตาลแวน่ น้ าส้มจากต้นโตนด การน าตาลโตนดมาผสมท าเป็นขนม ส าหรับวิถีนา 

หมายถึงการท่ีชาวบ้านในคาบสมุทรสทิงพระมีการท านาตามฤดูกาลเพื่อกินและขายมาหลายชั่วอายุคน ส่วนวิถีเล 

หมายถงึการท าประมง เนื่องจากมทีะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ ากรอ่ย และพื้นท่ีบางส่วนตดิชายฝั่งทะเลน้ าเค็ม 

ชาวบ้านจึงมีวิถีชีวิตในการจับสัตว์น้ าในการด ารงชีพ ในอดีตพื้นท่ีนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 

อาหารจึงมีเพียงพอในการด ารงชีพตลอดฤดูกาล แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระประสบปัญหาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ ามากที่สุดพื้นท่ีหน่ึงในลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา โดยเกิดอุทกภัยในพืน้ท่ีมาโดยตลอดและมีพืน้ท่ีถูกน้ าท่วมขัง

เป็นเวลานาน ในช่วงท่ีผ่านมาเกิดน้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2543 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2548- 

มกราคม พ.ศ. 2549 (กรมชลประทาน, 2553) และล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งประสบท้ังวาตภัย

และอุทกภัย (น้ าท่วมสทิงพระคาด 3 เดือนฟื้น สุราษฎร์ สรุปน้ าท่วมเสียหาย 500 ล , 2553) นอกจากนี้ยังเกิด 

การขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตรในฤดูแล้ง (เลอศักดิ์ ร้ิวตระกูลไพบูลย์ และกัมปนาท ภักดิกุล , 2552;   

กรมชลประทาน, 2553) ซึ่งสง่ผลตอ่การประกอบอาชพีของชุมชน โดยท่ีเร่ิมมคีนในชุมชนยา้ยถิ่นฐานไปท ามาหากินใน

พื้นท่ีอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีน้ าส าหรับท านา นอกจากนี้การท่ีมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และคุณภาพน้ าไม่เหมาะสม ต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้ประโยชนก์ลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงน้ า ซึ่งในท่ีสุดจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช ้

นอกจากนั้นยังพบว่า ในพื้นท่ีอ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ิ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอสิงหนครบางพื้นท่ีได้มี  
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การเปลี่ยนพืน้ท่ีนาข้าวเป็นนากุ้งท าให้พื้นท่ีผลิตอาหารหายไป และเปลี่ยนพื้นท่ีเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มยิ่งท า

ให้พืน้ท่ีการผลิตอาหารลดนอ้ยลง  

 ผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีในการท าวิจัยสองพื้นท่ี คือพื้นท่ีอ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเพื่อ

เป็นตัวแทนของคาบสมุทรสทิงพระ เนื่องจากว่าท้ังสองพื้นท่ีมีชาวบ้านท่ีด ารงชีพและมีวิถีชีวิตภายใต้วิถีโหนด-นา-เล 

และได้รื้อฟื้นวิถีโหนดนาเลแบบดั้งเดิมให้ฟื้นกลับคืนมา การทบทวนและวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของชาวบ้านท้ังสอง

อ าเภอจะเป็นข้อมูลในการด ารงอยู่ของชุมชนภายใต้คาบสมุทรสทิงพระได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ ส ารวจ

ข้อมูลเบือ้งต้น พบว่าในพื้นท่ีอ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีคาบสมุทร

สทิงพระ ผู้คนด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการท านา ขึ้นต้นตาลโตนด และท าประมง มีการถมท่ีสร้างบ้านจัดสรรเป็น

จ านวนมากเน่ืองจากความตอ้งการท่ีอยูอ่าศัยมีมากขึ้น พื้นท่ีชนบทซึ่งใชเ้ป็นพืน้ท่ีทางการเกษตรได้กลายเป็นเมืองมาก

ขึน้ ท าให้พื้นท่ีการผลิตอาหารลดลง ประกอบกับผู้คนท่ีเป็นแรงงานส าคัญในครัวเรือนได้เคลื่อนย้ายแรงงานภาคผลิต

ทางการเกษตรเข้าไปท างานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานครัวเรือนภาคการเกษตรลดลง ซึ่งเป็นภัย

คุกคามตอ่ความม่ันคงทางอาหารของพื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ  

 จากปรากฏการณด์ังกล่าวขา้งต้นจึงท าให้ผู้วจิัยมคี าถามว่า ความมั่นคงทางอาหารของพื้นท่ีโหนด-นา-เล

ในคาบสมุทรสทิงพระมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ท้ังนี้เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง ท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและพื้นท่ีศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของพืน้ท่ีโหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 แนวคิดความม่ันคงทางอาหารและปัจจัยเสี่ยง 

 ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึง ในทุกเวลาและสภาวะท่ีมนุษย์ทุกคนในระดับปัจเจก 

ครัวเรือน ประเทศ ภูมิภาค และโลก มีความสามารถในการเข้าถึงซึ่งอาหารท้ังในเชิงกายภาพและเศรษฐกิจด้วยความ

เพยีงพอ ปลอดภัย รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีตรงตามรสนยิมและความตอ้งการของชีวิตมนุษย์เพื่อการมีชีวิตและ

สุขภาพท่ีดี (FAO, 1996) ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยมิติด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความพอเพียง (Availability) 

ของปริมาณอาหารท่ีอาจได้จากการผลิตด้วยตัวเอง การน าเข้า รวมถึงการช่วยเหลือด้านอาหาร (2) การเข้าถึงได้ 

(Accessibility) ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะได้มาซึ่งอาหารท่ีมีโภชนาการอย่างเหมาะสม (3) ความเป็น

ประโยชน์ (Utilization) ของอาหารและโภชนาการท่ีร่างกายต้องการเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี และ (4) เสถียรภาพ 

(Stability) ท่ีมนุษยส์ามารถเข้าถึงโภชนาการได้อยา่งเพียงพอตลอดเวลา 

 ประเทศไทยโดยรวมยังไม่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารด้านความพอเพียงของอาหาร (Availability) 

เนื่องจากประเทศยังคงความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอต่อประชากรและเกินความต้องการบริโภค

ภายในประเทศ ยกเว้น ถั่วเหลือง และโคเนื้อ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงได้ 

(Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจน ศักยภาพของท่ีดินเพื่อการผลิตอาหารอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ ความ

เป็นประโยชน์ (Utilization) ก็ยังอาจเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องจากความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ท่ีถูกผลิตขึ้น

โดยใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ส าหรับประเด็นด้านเสถียรภาพ (Stability) ยังคงอยู่ในระดับท่ีประชากรสามารถได้รับ

อาหารอย่างเพียงพอในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือน แม้ว่าจะไม่มีการผลิตอาหารใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม 

(ลดาวัลย์ ค าภา, 2557) 
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 แม้ว่าแนวความคิดด้านความมั่นคงทางอาหารของ  FAO  จะเป็นท่ียอมรับและอ้างถึงมากท่ีสุด แต่ก็ได้รับ

การวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในบริบทของสังคมไทยถึง

จุดบกพร่องท่ีส าคัญคือ  การเนน้เฉพาะเป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร  แต่ไม่ได้พูดถึงท่ีมาของอาหารกระบวนการ

ผลิตอาหาร  และบริบทแวดล้อมอื่น  ๆ  ของความมั่นคงทางอาหาร  ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษามิติอื่น ๆ ของ

ความมั่นคงทางอาหาร  ซึ่งอาจไมใ่ชเ่ร่ืองของอาหารโดยตรง  แต่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร  เช่น  สถานการณ์

ความเสี่ยง  ความเปราะบาง  ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม  การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชน  รวมถึงระบบ

การจัดการผลผลิตท่ีส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน  อาทิ  การปฏิรูปท่ีดิน  การจัดการแหล่งน้ า  และปัจจัย

การผลิตต่าง  ๆ  การกระจายผลผลิต  และผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่เกษตรกร  ชุมชน  ประเทศชาติ 

 สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของไทยถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและ

ภายนอก (ลดาวัลย์ ค าภา, 2557) ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรดนิและน้ าอันเกิด

จากการขาดการบ ารุงและฟื้นฟูคุณภาพดินและการใช้สารเคมีท่ีไม่ถูกต้อง การใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมต่อการผลิตหรือ

ถูกใชเ้พื่อประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงความอ่อนแอในภาคเกษตรซึ่งเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตทางเกษตร

ไมเ่พยีงพอ เชน่ น้ าชลประทาน ตลาด การขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ความต้องการการพึ่งพา

ปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี เป็นต้น ทรัพยากรท่ีดินเพื่อการผลิตอาหารถูกแย่งชิงไปใช้เพื่อการผลิตพลังงาน 

และความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดความอ่อนแอในภาคเกษตรของไทย 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต และโครงสร้าง

ประชาการท่ีเพิ่มขึ้นสร้างความต้องการอาหารท่ีเพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2560) 

 ศจินทร์  ประชาสันต์ (2552) ได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับย่อเร่ือง Thailand’s Food Security ซึ่งเสนอต่อ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed) ประเทศไทยว่าพัฒนาของแนวคิด

ด้านความมั่นคงทางอาหารมีมาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพลวัตความเข้าใจของผู้คนต่อบทบาทอาหารในสังคม

มนุษยท่ี์มีความซับซ้อนมากขึ้นค าว่า“ความมั่นคงทางอาหาร” เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี 2517 ในการประชุมอาหารโลกซึ่ง

นยิามความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นปัญหาความไม่พอเพียงทางด้านอุปทานของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง  ๆ หลังจาก

นั้นเกิดแนวคิดเร่ืองการทรงสิทธิด้านอาหาร (Food entitlement) ซึ่งนิยามอาหารว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท าให้แนวคิด

ความมั่นคงทางอาหารไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในความหมายของอุปทานในระดับมหภาคเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงมิติการ

เข้าถึงและเสถียรภาพของความมั่นคงทางอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วยในช่วงหลังๆความมั่นคงทางอาหาร

ยังได้ขยายครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยและบริบทท่ีเกี่ยวข้องในระดับชุมชนซึ่งท าให้ประเด็นส าคัญอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เร่ือง

อาหารโดยตรง เชน่ ความเป็นธรรมทางสังคม การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาชุมชนถูกน ามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบ

ของแนวคิดความม่ันคงทางอาหาร 

 งานวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2554) ท่ีได้กล่าวไว้ในเอกสาร  

รายงานสถานการณ์เด่นทางสุขภาพของคนไทย ปี 2554 หัวข้อความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร จากโลกถึงไทยว่า  นอกจาก  

4 องค์ประกอบส าคัญด้านความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และเสถียรภาพแล้ว  ยังควรค านึงถึงระบบการจัด 

การผลผลิตท่ีส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน  อาทิ การปฏิรูปท่ีดิน การจัดการแหล่งน้ า และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

การกระจายผลผลิต  และผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่เกษตรกร ชุมชน ประเทศชาติ ถ้าเปรียบความมั่นคงของอาหารกับ

ภูเขาน้ าแข็งราคาอาหารแพงขาดแคลนมากขึ้น  เป็นเพียง “ยอด”ท่ีโผล่พ้นน้ าเท่านั้น  เพราะเป็นสิ่งท่ีเห็นง่าย  เห็นชัด   
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แตฐ่านมหึมาท่ีจมอยูใ่ตน้้ านัน้  ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความมั่นคงทางอาหารท้ังสิ้น  และยังเกี่ยวพันโยงใย  ส่งผล

ซึ่งกันและกันดังตัวอยา่งท่ีมีการรวบรวม 10 มูลเหตุของความไมม่ั่นคงทางอาหาร” ในกรณีของประเทศไทยวา่ประกอบด้วย 

 1.  ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรอาหาร ได้แก่ การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ การเสื่อมโทรมของ

ดินและปัญหาทรัพยากรน้ า 

 2.  ปัญหาของระบบการผลิตอาหารท่ีไม่ยั่งยืน ได้แก่ ปัญหาพันธุกรรมในการผลิตอาหาร การพึ่งพาปุ๋ย  

และสารเคมี  การเกษตรการลดลงของเกษตรกรรายย่อย และการขยายตัวของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ 

 3.  ปัญหาโครงสร้างของท่ีดนิท ากิน และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร 

 4.  บทบาทของค้าปลีกขนาดใหญ่และโมเดร์ินเทรดท่ีมีบทบาทมากขึ้นในระบบการกระจายอาหาร 

 5.  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และผลกระทบตอ่การผลิตอาหาร 

 6.  ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า และความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบอาหาร 

 7.  ปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากระบบอาหารคือ กรณีสารเคมีตกค้าง ท้ังในตัวเกษตรกรและอาหาร 

 8.  การแผ่ขยายของอาณานคิมทางอาหารคอื การไล่ล่าหาท่ีดนิของประเทศยักษใ์หญ่ 

 9.  วัฒนธรรมอาหารตา่งชาต ิครอบง าอาหารท้องถิ่น อาทิ ความนยิมอาหารฟาสตฟ์ูด้ อาหารญี่ปุ่น 

 10.  การขาดนโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหารระดับประเทศ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร 

 ดลมนัส  กาเจ  (2556) พบว่า การปลูกพืชข้าวไร่ลดลง ในยุคท่ีราคายางพารา และปาล์มน้ ามันได้ราคาดี  

เมื่อหลายปีก่อน  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้พื้นท่ีภาคใต้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีราบ และเนินเขา เกษตรกรหันไปใช้

พื้นท่ีในการปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา ท าให้พื้นท่ีปลูกข้าวในภาคใต้ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไร่เดิมใน

พื้นท่ีภาคใต้ เกษตรกรปลูกราว  38,370 ไร่ มีแนวโน้มลดลงเร่ือย  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีพัทลุง 

นครศรีธรรมราช และสงขลาเดิมท่ีมีการปลูกข้าวราว 1 หมื่นไร่ แต่ปัจจุบันไม่มีการท านามานานกว่า 20 ปีแล้ว  

การปลูกข้าวไร่ในพื้นท่ีภาคใต้ เน้นกินเองในยุคข้าวสารแพง  จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น  สอดคล้องกับข้อมูล

การวเิคราะห์ความม่ันคงดา้นอาหารและโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554 โดยส านักสถิตแิห่งชาติ และส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ในปี 2554 ครัวเรือนในภาคใต้บริโภคอาหารท่ีผลิตเอง หรือได้รับฟรีเพียงร้อยละ 6.9 

เท่านัน้ ขณะที่ปัจจุบันราคาข้าวสารแพงขึ้นเร่ือย ๆ 

 การลดลงของพื้นท่ีปลูกพชือาหาร โดยเฉพาะข้าวนี่เองท่ีไม่เพียงจะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคต

เท่านั้น  เพราะปัจจุบันยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของคนในพื้นท่ีภาคใต้แล้ว  โดยจากข้อมูลของ ส านักงาน

สถิตแิห่งชาติ องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2002) และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า

เนื่องจากพื้นท่ีภาคใต้สามารถบริโภคอาหารท่ีผลิตได้เองเพียง 6.9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้ปัจจุบันประชาชนต้อง

บริโภคอาหาร ในการซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าถึง 76.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบการบริโภคอาหารท่ีผลิตเองในภาคอีสาน

แล้วภาคอีสานมีสัดส่วนต้องซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าเพียง 58.2 เปอร์เซ็นต์แต่สามารถบริโภคอาหารท่ีผลิตเองได้ถึง 

41.8 เปอร์เซ็นต์ในขณะท่ีคนภาคใต้บริโภคอาหารจากการผลิตเองเพียง 23.6 เปอร์เซ็นต์นับว่าคนภาคใต้เป็นกลุ่มท่ี

ตอ้งจ่ายเงินซื้ออาหารจากรา้นค้าเป็นอันดับสองรองจากคนกรุงเทพฯ อกีด้วย 
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ส าหรับสัดส่วนการใช้จ่ายด้านอาหารต่อรายได้ พบว่าส่วนใหญ่คนท่ีรวยมักใช้เงินเพื่อบริโภคอาหารเพียง  

11 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ในขณะที่คนจนต้องใช้เงินเพื่อบริโภค 47 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ท าให้คนจนเป็นกลุ่มท่ี ได้รับ

ผลกระทบจากการขึ้นของราคาอาหารมากท่ีสุดราคาอาหารมักจะเพิ่มเร็วกว่าราคาสินค้าทั่วไป เราอยู่ในยุคท่ีอาหาร

แพงขึ้นเร่ือย ๆ และถ้าราคาอาหารเพิ่มขึ้นคนจนจะอยู่อย่างไรซึ่งนักวิชาการบางคนมองว่า  ความไม่มั่นคงทางอาหาร

เป็นภัยเงียบ ไม่ได้เข้ามาในลักษณะท่ีเราขาดแคลนอาหารจนต้องแย่งกัน แต่จะมาในลักษณะของราคาอาหารท่ีค่อย ๆ 

แพงขึ้นเร่ือย ๆ พืชพลังงานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระแสเศรษฐกิจเท่านั้น โจทย์ท่ีส าคัญคือความไม่สมบูรณ์ของระบบ

ตลาด  ท่ีผู้บริโภคต้องจับจ่ายสินค้าในราคาสูงขึ้น ในขณะท่ีแนวโน้มราคาสินค้าท่ีเกษตรกรรมท่ีควรได้รับ ไม่จูงใจ

เท่าท่ีควรท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด  คือคนจนท่ีไมส่ามารถผลิตอาหารเองได้น่ันเอง 

 จากปัญหาด้านผลผลิตดังกล่าว ก็ไมม่หีลักประกันวา่การปลูกยางพาราในท่ีนาจะท าให้เจ้าของมีความมั่งคั่งได้

อย่างท่ีหวังเสมอไปส าหรับผลกระทบจากการรุกพื้นท่ีนาเพื่อปลูกยางพาราต่อความมั่นคงด้านอาหารความเป็น

ครอบครัว ความเอื้ออาทรในชุมชน และวัฒนธรรมจนส่งผลให้การพึ่งตนเองได้ของครัวเรือนและชุมชนมีน้อยลง  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ศักยภาพและข้อจ ากัดของ

การผลิตข้าว เพื่อความมั่นคงของชาวนาจังหวัดปัตตานีท้ังนี้ จากการขยายการเพาะปลูกยางพาราอย่างไม่ค่อยมี

ขอบเขตในระยะหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการขยายการเพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า และในท่ีนานั้น หากพิจารณา

ผลกระทบแบบองคร์วมครบทุกมิติ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้ ป่าต้นน้ า 

ความหลากลายทางชวีภาพ ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย รวมท้ังปัญหาความมั่นคงทางอาหาร  

 ชนิดา  จรรยาเพศ  แบมฟอร์ด (2552) พบว่าวิกฤตอาหารท่ีเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชน

และท าให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้นมีการวิเคราะห์สาเหตุของวิกฤตอาหารท่ีจะเกิดขึ้นว่ามาจากปัจจัยหลายประการ

ตัง้แตก่ารหดตัวของภาคเกษตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิจากการขยายตัวของเมืองการผันเอาท่ีดินไปปลูกพืช

เพื่อท าเชื้อเพลิงแทนน้ ามันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมการเก็งก าไรในตลาดสินค้าโภค

ภัณฑ์จนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณผลิตผลท่ีได้อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหา

อาจมีความซับซ้อนมากกวา่การมองไปท่ีตัวเลขการผลิตอาหารท่ีสะท้อนความสามารถในการผลิตอาหารของประเทศ

เพราะแม้วา่เราจะผลิตอาหารในปริมาณที่มากมายขึน้มากกว่าท่ีเคยผลิตมาในอดีตแตก่็ยังมผีู้คนจ านวนมากในโลกนี้ท่ี

ยังอดอยากหิวโหยตัวเลขของ  FAO ในปี 2549 ระบุว่าจ านวนคนท่ียากจนและหิวโหยท้ังหมดในโลกคือ 854 ล้านคน

และประมาณ 60% ของคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตชนบทซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 

 ปุณณดา มาสวัสดิ์ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ และอสิริยา นติทัิณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ (2559) ศกึษาภาวะ

ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตร โดยเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน  ท่ีได้รับจากการบริโภคอาหารของ

ครัวเรือนเกษตรกับเส้นความมั่นคงด้านอาหาร วัดสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีความไม่มั่นคงด้านอาหาร ช่องว่างความ  

ไมม่ั่นคงดา้นอาหาร และความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร ตามภูมิภาคท่ีตั้งของครัวเรือน ระดับรายได้ 

และกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร พบว่า ครัวเรือน

เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารมากท่ีสุด  การเพิ่มระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน การมีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิง การมีปริมาณข้าวท่ีเก็บไว้บริโภค  การได้รับการช่วยเหลือทาง

การเกษตร การเพิ่มขึ้นของรายได้ท้ังท่ีเป็นรายภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร และการท าการเกษตรผสมผสาน จะมี

ผลให้ความมั่นคงดา้นอาหารเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของจ านวนหนี้สิน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

มีผลท าให้ความมั่นคงด้านอาหารลดลง การขยายโอกาสทางการศึกษา  การส่งเสริมกิจกรรมนอกฟาร์มควบคู่ 
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กับกิจกรรมภายในฟาร์ม การช่วยเหลือกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน และ 

การด าเนนิโครงการเพื่อแกปั้ญหาหนีส้ินเกษตรกรจะชว่ยลดความเสี่ยงตอ่ความไม่มั่นคงด้านอาหาร 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 พื้นที่ของการวิจัย 

 พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นพื้นท่ีในคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบไปด้วย  4 อ าเภอ คือ อ าเภอสิงหนคร 

อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธ์ุ และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยจะเลือกพื้นท่ีท่ีประกอบไปด้วยท้ัง  

3 ส่วนคือ โหนด-นา-เล ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบ้านท าประมง ท านา และขึ้นต้นตาลโตนด ท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  

ซึ่งในการวจิัยคร้ังนี้ได้เลือกศึกษาชุมชนในพื้นท่ี 2 อ าเภอ คือ อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ ในคาบสมุทรสทิงพระ  

เนื่องจากพืน้ท่ีในสองอ าเภอดังกล่าว ส่วนใหญ่ชุมชนด ารงชีวิตอยู่ภายใตว้ถิีโหนดนาเลมาเป็นเวลานาน ระบบการผลิต

อาหาร และฐานทรัพยากรอาหารภายในระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตอาหารในพื้นท่ี นับจากการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการท านาข้าวให้เป็นนากุ้ง และเป็นพื้นท่ีปลูกยางพารา และปาล์ม

น้ ามัน ท าให้พื้นท่ีปลูกข้าวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นตาลโตนด อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเกิดอุทกภัย  ซึ่งมีโอกาส

และความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ส่วนพื้นท่ีทะเลสาบสงขลาเกิดความ

เสื่อมโทรม เนื่องจากปัญหาน้ าเน่าเสียจากการปล่อยน้ าเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การท าประมงด้วย

เครื่องมือประมงท่ีท าลายล้าง ท าให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมเชน่เดียวกับนาข้าวท่ีนับวันจะลดลง  

 ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ขอ้มูลท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่และประกอบอาชีพท านา ขึ้นตาลโตนด และท าประมงใน

พื้นท่ีอ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป กลุ่มแกนน าชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

เจ้าหนา้ที่ประมง เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน  15  คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวิถีโหนดนาเล สถานการณ์ปัญหา

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ กิจกรรมด้านสังคม และเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบริเวณใน

คาบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนการตั้งถิ่นฐานของผู้คนบนคาบสมุทรสทิงพระภายใต้วิถีโหนดนาเล ความไม่มั่นคงทาง

อาหารของพื้นท่ีอ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ ปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อความอุดม

สมบูรณ์ในพื้นท่ี 

 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มดีังนี้ 

  2.1  การสังเกต (observation) ใช้วิธีสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคือการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ

พื้นท่ีศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลในระดับกว้าง เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

สังเกตกิจกรรมการท านา ขึน้ต้นตาลโตนด และท าประมงพื้นบ้าน กิจกรรมเกี่ยวกับการซ่อมแห ซ่อมอวน การหาปลา 

การน าปลาไปขายในตลาด เคร่ืองมือประมง พันธ์ุปลา กิจกรรมเกี่ยวกับการรวมตัวกันของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

กิจกรรมในตลาด  

  2.2  การสัมภาษณแ์บบเจาะลึกจากผู้ให้ขอ้มูล จ านวน 15 คน ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงตอ่ความม่ันคงทาง

อาหารภายใตว้ถิีโหนด นา เล ในพืน้ท่ีอ าเภสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมสภาพพื้นท่ีและ

กิจกรรมของชาวบ้านท่ีอยูใ่นวถิีผลิตโหนด นา เล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดแยกประเภทหมวดหมู ่ตคีวาม และสร้างข้อสรุป  

ปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคามตอ่ความม่ันคงทางอาหาร  
 

ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาพบวา่มีปัจจัยเสี่ยงภาวะคุกคามท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน

แรกภายใตว้ถิีนา วิถีโหนดและนา เนื่องจากตน้ตาลโตนดจะปลูกบริเวณนา หากพื้นท่ีนาได้รับผลกระทบ ต้นตาลโตนด

ก็จะได้รับผลกระทบเชน่เดียวกัน ส่วนท่ี 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามท่ีสง่ผลตอ่วถิีเล โดยมีผลการวจิัยดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของวิถีโหนด และนา 

 1.  ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

 ในพืน้ท่ีสงิหนคร และสทงิพระมักประสบกับปัจจัยเสี่ยงจากภัยแล้ง และฝนตก น้ าท่วม  โดยชาวบ้านท่ีอาศัย

อยู่ในพื้นท่ีสองอ าเภอได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมและภัยแลง้ดังนี้ 

  1.1 ปัจจัยเสี่ยงจากน้ าท่วม 

 จากการศกึษาพบวา่ ในฤดูฝนเป็นช่วงท่ีชาวนาปลูกข้าว เกดิอุทกภัย ท าให้เกิดน้ าทว่มในนาข้าว และต้น

ตาลโตนด ท าให้ข้าวในนา และต้นตาลโตนดเน่าเป่ือยในฤดูฝน ฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วม  มีผลต่อนาข้าว ต้น

ตาลโตนด และไร่นาสวนผสม อันเป็นผลต่อระบบการผลิต 

 นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ ชาวบ้านในแต่ละต าบลพบว่า น้ าท่วมท าให้พื้นท่ีนาปีได้รับความ

เสียหายในชว่งฤดูฝน ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีต่ า สภาพเป็นท่ีราบลุม่ริมน้ า และเป็นท่ีลุม่แอ่งกระทะ ที่ท าให้เกิดน้ าทว่มขัง 

ชาวบ้านท่ีท านาในต าบลชะแล้เล่าให้ฟังวา่ น้ าเคยท่วมเมื่อปี 2556 ถึงแม้จะท่วมไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามข้าวเสียหาย 

ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การท านาป ีและการขึ้นตน้ตาลโตนดของชาวบ้านในเขต 2 อ าเภอ  

 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีนาที่ถูกน้ าท่วมในชว่งฤดูฝน 

ที่มา:  ภาพถ่ายโดยบุญโชค สุบินรัตน์ เมื่อ ปี 2559 
 

 เมื่อศึกษาสภาพกายภาพของพื้นท่ีในต าบลต่าง ๆ พบว่า มีพื้นท่ีลุ่มริมน้ า ได้แก่ ต าบลคูขุด พื้นท่ีต าบล

กระดังงา พืน้ท่ีต าบลดีหลวง พื้นท่ีต าบลชุมพล พืน้ท่ีต าบลคลองรี พื้นท่ีต าบลชะแล้ เช่น หมู่บ้านแหลมไทร หมู่บ้านใน

พื้นท่ีต าบลดังกล่าวพบวา่ เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนักติดตอ่กันเป็นเวลาหลายวัน ท าให้น้ าล้นตลิ่ง ลักษณะทางกายภาพ

ของพืน้ท่ีท านาเป็นพืน้ท่ีลุม่ริมน้ า ท าให้เกิดน้ าทว่มขัง ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การท านาและต้นตาลโตนดมหีลายพืน้ท่ี  
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 ส่วนในพื้นท่ีต าบลคลองรี ได้แก่ หมู่บ้านท่าโพธ์ิ หมู่บ้านท่าโพธ์ิใหม่ พื้นท่ีต าบลวัดจันทร์  ได้แก่ หมู่บ้าน 

หัวยาง หมู่บ้านบ่อประดู่ หมู่บ้านปอ หมู่บ้านพังเถร หมู่บ้านพลี พื้นท่ีต าบลบ่อแดง ได้แก่ หมู่บ้านแคใต้ หมู่บ้านวัดพิกุล 

พื้นท่ีต าบลสนามชัย ได้แก่ หมู่บ้านพังกก หมู่บ้านสนามชัย หมู่บ้านดอนเค็ด พบว่าพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อถึง 

ฤดูฝน ฝนตกหนักตดิตอ่กันเป็นเวลาหลายวัน ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบกับการท านา และตน้ตาลโตนด  

 พื้นท่ีราบน้ าท่วมขัง พบวา่ เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนักตดิตอ่กันเป็นเวลาหลายวัน ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งส่งผล

กระทบกับการท านา และต้นตาลโตนดมีหลายพื้นท่ี ได้แก่ หมู่บ้านพังเภา หมู่บ้านพังเสม็ด หมู่บ้านมัจฉา หมู่บ้าน 

พังลกึ ต าบลจะทิ้งพระ พื้นท่ีต าบลบางเขยีด พื้นท่ีต าบลปากรอ 

  1.2 ปัจจัยเสี่ยงจากภัยแล้ง 

 จากการศึกษาพบว่า ในฤดูร้อน น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงได้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี จึงท าให้ท านาปรังไม่ได้ ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดภัยแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ไม่มี

แหลง่น้ าธรรมชาติ ล าคลองจะทิ้งพระ ไมส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้ เพราะตื้นเขิน มีแหล่งน้ าในธรรมชาติไม่เพียงพอเก็บ

น้ าไม่ได้ผลกระทบท าให้ขาดน้ าในการท านา ส่วนชาวนาต าบลท านบและต าบลร าแดงกล่าวว่า คลองและแหล่งน้ า

สาธารณะตื้นเขิน ส่งผลต่อปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณคลองสทิงหม้อผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า 

 เชน่เดียวกับตาลโตนดท่ีได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ขาดน้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตต้นตาล ออก

ผลนอ้ยเหมอืนกับต้นข้าวท่ีท าให้เมล็ดลีบและไมส่มบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 พื้นท่ีท านาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้การท านาปรัง 

ที่มา: ภาพถา่ยโดยคณะผู้วิจัยวันท่ี 30 มนีาคม 2559 
 

 2.  ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ 

 ต าบลชิงโค และต าบลอื่น ๆ ดินไม่มีคุณภาพเนื่องจากการปลูกพืชบริเวณท่ีดินเดิมซ้ าหลายรอบจนท าให้ดิน

เสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรหันมาใชส้ารเคมีในระบบผลิตชาวนาจากต าบลสนามชัยกล่าวว่า ใช้ปุ๋ยเคมีใส่ในไร่นา 

ท าให้ดินแข็งกระดา้งขึ้น 

 นอกจากนั้นยังพบว่า ในต าบลท่าหิน ต าบลม่วงงาม ต าบลชิงโค และต าบลอื่น ๆ มีนายทุนจากภายนอก

ชุมชนเข้ามาซื้อท่ีดนิเพื่อถมท่ีแล้วจัดสรรขายเป็นล็อก บางคนก็ท าบ้านจัดสรร บางคนกู้เงินไปลงทุนโดยใช้ท่ีนาจ านอง 

จนถูกยึดท่ีดนิท าให้ชาวนาไมม่ท่ีีดนิท ากินท าให้ชาวบ้านขายท่ีนาในพืน้ท่ีต าบลปากรอ  มีการถมดนิสร้างบ้านเรือน 
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ภาพที่ 3 การน าพื้นท่ีนามาถมท่ีดนิเพื่อขายและท าบ้านจัดสรรในพืน้ท่ีต าบลม่วงงาม 

ที่มา: ภาพถา่ยโดยคณะผู้วิจัย วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
 

 3. ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ 

 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มพบว่า ชาวบ้านท านาจะใช้ปุ๋ยเคมีเปอร์เซ็นต์สูง ยังไม่นิยมใช้

ปุ๋ยชีวภาพนอกจากนั้นยังพบว่า ต าบลม่วงงามมีปัญหามลพิษจากโรงงาน ปัญหาน้ าเค็มของการใช้ปุ๋ยเคมีระยะยาว

ส่งผลตอ่คุณภาพของดิน ชาวบ้านใชส้ารเคมใีนการก าจัดศัตรูพชื ท าให้สารพษิตกค้างสารเคมจีากการเลีย้งกุ้งมีสารเคมี

ตกค้าง ท าให้พื้นท่ีการเกษตรเสียหายและในพื้นท่ีต าบลกระดังงาพบว่ามีปัญหาน้ าเค็มซึ่งส่งผลต่อน้ าท่ีใช้ในการท า

เกษตรกรรม ต าบลชะแล้พบว่า ชาวนามีการเผาหญ้าก่อนไถนา ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมโทรม สารเคมีใน

สวนปาล์มไหลซึมลงในพื้นท่ีนา เช่นเดียวกับต้นตาลโตนดคนขึ้นตาลเล่าว่า ผลผลิตจากน้ าตาลโตนดได้น้อยลง ท้ังนี้

เนื่องจากเกิดจากสภาพหน้าดินถูกท าลายจากสารเคมีในด้านองค์ความรู้ชาวนาจะมีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวหนักไวส้ าหรับปลูกในฤดูตอ่ไป แตจ่ะเก็บเกี่ยวข้าวเบาขาย จึงท าให้ชาวนาไม่ค่อยได้เก็บพันธ์ุข้าวไว้ส าหรับการปลูก 

และมักจะใชเ้มล็ดพันธ์ุท่ีนิยมกันอยา่งแพร่หลาย ซึ่งส่งผลตอ่การใชส้ารเคม ีปุ๋ยเคมใีนวถิีการผลิต 

 ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพดินท่ีใชใ้นการท านา ภาวะคุกคามจากปัญหาข้าวหาง (ข้าวผี) ข้าวดีด-ข้าวเด้ง คุกคาม

พื้นท่ีการเกษตรปัญหาขาดความรู้-ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้สารเคมีขาดระบบชลประทานท่ีถูกต้องเหมาะสม

ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าน้ าดีในคลองอาทติย์ 

 4. ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคม 

 ปัจจัยเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานในระบบการผลิตของครัวเรือน และค่านิยมเร่ืองการประกอบอาชีพ

เป็นปัญหาของทุกต าบล  เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนหันไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและบริการ บางส่วนหันไป

เรียนหนังสอื เมื่อเรียนสูงขึ้นจึงท าให้หางานท าในเมอืง  ไมก่ลับมาท านา หรอืสบืทอดการท าเกษตรกรรมต่อจากรุ่นพ่อ

แม ่นอกจากนัน้ยังพบวา่บางต าบล เช่น ต าบลม่วงงามมแีรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้

แรงงานท่ีใชใ้นระบบการผลิต  แทนท่ีจะเป็นแรงงานในครัวเรือนกลับกลายเป็นต้องใชแ้รงงานตา่งด้าวแทน ในพืน้ท่ีม่วง

งามแรงงานวัยหนุม่จะเขา้ไปท างานในบริษัทขุดเจาะน้ ามันจ านวนมาก เนื่องจากรายได้ดกีว่าภาคเกษตรกรรม 

 การขึ้นตาลโตนด ปัจจัยเสี่ยง คือ ในอนาคตอาจจะมีคนขึ้นตาลโตนดน้อยลง เนื่องจากคนรุ่นหลังนิยมไป

ท างานประจ านอกพื้นท่ีมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบกับอาชพีการขึ้นตาลโตนดได้ 

 5. ปัจจัยเสี่ยงจากกลไกตลาด 

 ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการผลิตจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการผลิ ต ต้องอาศัย

เทคโนโลยท่ีีต้องมคี่าใชจ้่าย  เช่น การจ้างรถไถนา จ้างรถตัดข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ต้องซื้อปุ๋ยมาใช้ในการผลิตสองรอบ 

ผลิตผลได้นอ้ยกว่าตน้ทุน เชน่ ปุย๋ เมล็ดพันธ์ุ ค่าแรงงานสูงเกษตรกรขาดความรู้ ในเร่ืองกลไกตลาด ขาดเงินทุน และ 

ขาดวัตถุดบิในการประกอบอาชีพ ขาดความรู้เกี่ยวกับภาคการผลิตขาดทุนทรัพย์เมล็ดพันธ์ุขา้วมีราคาแพง   
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 6. ปัจจัยเสี่ยงจากศัตรูพืชที่ท าให้นาข้าวเสียหาย 

 ศัตรูพชืท่ีท าให้นาข้าวเสียหายท่ีรุนแรงคือหอยเชอร่ี เพราะหอยเชอร่ีจะทนต่อสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งได้เป็น

อย่างดี ถึงแม้ชาวนาจะฉีดยาฆ่าหอยเชอร่ีก็ยังไม่ตาย หอยเชอร่ีจะขึ้นไข่บนต้นข้าว กินต้นข้าว มีอยู่คร้ังหนึ่งท่ีทาง 

การได้ปล่อยนกปากอ้าของพระเทพฯ ให้มาปราบหอยเชอร่ี แต่ก็ยังไม่หมด เพลี้ยก็มีบ้างแต่ไม่มาก นอกจากนั้นยังมี

ข้าวผีท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเก็บเกี่ยวข้าว และไมส่ามารถน าพันธ์ุขา้วไวส้ าหรับปลูกได้หากใชว้ธีิตัดข้าว เพราะข้าวผีจะ

ติดมาด้วย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชาวนา เพราะไม่มีรวงข้าว ศัตรูพืช หนู เพลี้ย มีจ านวนมาก ขาดการก าจัดท่ี

เหมาะสม 

 7. ปัจจัยเสี่ยงจากการท าสวนปาล์มในพื้นที่นา 

 การน าพชืเศรษฐกิจดังกล่าวมาปลูกแทนการท านาและท าตาลโตนด เช่น เปลี่ยนจากการท านาเป็นสวนยาง 

สวนปาล์มสง่ผลให้พื้นท่ีนาข้าวและไร่นาสวนผสมได้รับสารเคมีจากนาปาล์ม   นอกจากนั้นพืชเศรษฐกิจยังรุกล้ าพื้นท่ี

ท านา  ท้ังนี้จากการส ารวจพบว่า การท าสวนปาล์มในพื้นท่ีนาเร่ิมมีให้เห็นหลายหมู่บ้านหลายต าบลจากการส ารวจ

ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนต่าง ๆ พบว่า ลงทุนคร้ังเดียวแต่ผลผลิตอยู่ได้นาน ใส่ปุ๋ยคร้ังเดียวไม่ยุ่งยากเหมือน

การท านาที่ตอ้งใส่ปุ๋ยหลายคร้ัง  แต่ผลกระทบคือ พืน้ท่ีนาซึ่งเป็นพืน้ท่ีอาหารของชุมชนลดลง 10 % อย่างเช่น ในพื้นท่ี

ต าบลป่าขาด ต าบลชะแล้ และอกีหลาย ๆ ต าบลท่ีถูกรุกคบืด้วยพืชเศรษฐกิจ 

 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของวิถีเล 

 ผู้วิจัยได้ส ารวจ สนทนากลุ่ม อภิปรายกลุ่ม และสัมภาษณ์จากชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในพื้นท่ีศึกษา

อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอสทิงพระ ซึ่งมีท้ังหมด  22 ต าบลพบว่าวิถีเล ต้องอาศัยแหล่งอาหารตามธรรมชาติ โดย

จ าแนกเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา  ทะเลอ่าวไทย เหมืองหรือคลอง บริเวณป่าชายเลน ซึ่งในแหล่งอาหาร

ตามธรรมชาติต่างมปัีจจัยเสี่ยง และถูกคุกคามจากหลากหลายสาเหตุโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. ปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย   

 การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เป็นการท าประมงท่ีท าลายล้างซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าลดลง การใช้

อวนหรือกัดตาถี่ต่ ากว่า 3.5 เซนติเมตร ยาเบ่ือ ช๊อตไฟ จัดเป็นปัญหาส าคัญต่อการท าประมงในพื้นท่ีต าบลหัวเขา 

และในพื้นท่ีต าบลสทิงหม้อ ชาวประมงใช้อวนรุนในการท าประมง การใช้อวนรุนจะเป็นลักษณะการท าประมงแบบ

ครอบครัว เครือญาติ ใช้เรือ 2 ล า หรือหลายล า เป็นเรือหางยาว เพื่อให้สามารถลากอวนรุนได้เรือกลุ่มนี้แม้จะมี 

การขออาชญาบัตรแต่ก็ไม่สามารถออกไปนอกเขต 3,000 เมตร หรือ 3 ไมล์ทะเลได้ เพราะศักยภาพของเรือไม่พอ 

หากท าประมงอยู่ในเขต 3,000 เมตรก็ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากมีผลกระทบต่อสัตว์น้ าและระบบนิเวศชายฝั่ง 

ส่งผลให้การท าประมงบางฤดูรายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากปริมาณสัตวน์้ าในทะเลลดนอ้ยลง 

 นอกจากนั้นยังพบว่า ท่ีต าบลบางเขียด ต าบลป่าขาด และอีกหลาย ๆ ต าบลมีเคร่ืองมือประมงประเภท  

ไซหนอนหรือไซงู  มีผลกระทบกับอาชพีประมง  ท าให้กุง้ตัวเล็ก  ไม่เติบโตซึ่งชาวประมงบอกว่าสามารถจับสัตว์น้ าได้

ทุกชนิด จึงท าให้ชาวประมงหันมาใชเ้ครื่องมือประเภทนี้กันมากขึ้น  

 ส่วนเคร่ืองมือประมงประเภทโพงพางเป็นเคร่ืองมือท่ีท าลายล้าง แต่ชาวบ้านในพื้นท่ีต าบลหัวเขาบางส่วน

ต้องการให้มีโพงพางอยู ่ในขณะท่ีรัฐมองวา่เป็นเคร่ืองมอืผิดกฎหมาย ชาวบ้านแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ียังใช้โพงพาง 

และกลุ่มท่ีต่อต้านโพงพาง นอกจากนั้นยังพบว่า เครื่องมือประมงท่ีใช้ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามท่ีกรมประมงวางไว้ จึงท า

ให้ชุมชนมองว่ารัฐไม่มีมาตรการในการควบคุมการจับปลา เช่นเดียวกับชาวประมงต าบลวัดจันทร์ ยังมีการใช้อวนตาถี่

ในการจับปลา มกีารชอ๊ตปลา วางยาปลา 
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ภาพที่ 4 ไซหนอน เคร่ืองมอืประมงท่ีจับสัตว์น้ าได้ทุกประเภท 

ที่มา: ภาพถา่ยโดยคณะผู้วิจัยวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 5 ไซตู้ ไซนั่ง ไซนอนขัดขวางการไหลเวยีนของน้ า 

ที่มา: ภาพถา่ยโดยคณะผู้วิจัยวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ภาพท่ี 6 โพงพางกับการเกิดอาชพีรับจ้างซ่อมแซม 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
 

 2. ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาตทิี่มีผลกระทบต่อการท าประมง 

 พื้นท่ีต าบลหัวเขา ไมม่พีื้นท่ีในการท านา ส่วนใหญ่ชาวบ้านท าประมงชายฝั่ง ซึ่งหากมีปัญหาการเกิดน้ าทว่ม

ก็จะท าให้มีปัญหาในการท าประมงชายฝั่งได้เช่นเดียวกัน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การท าประมงขนาดเล็ก ท าให้

เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองมือประมงของชาวบ้านในต าบลหัวเขา โดยพื้นท่ีดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง ประเภทท่ีลุ่มริม 

ล าน้ า น้ าล้นตลิ่ง ดิน/โคลนถล่ม ได้แก่ หมู่บ้านเขาแดง หมู่บ้านแหลมสน หมู่บ้านนอก หมู่บ้านหัวเขา หมู่บ้านท่าเขา 

หมูบ้่านหัวเลน 

 ในฤดูมรสุม ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน  ชาวประมงไม่สามารถออกเรือประมงได้ เพราะมีคลื่นพายุ 

ลมแรง ประมาณ 6 เดอืนท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวประมงตอ้งบริโภคอาหารจากแหล่งอ่ืน 
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 3. ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพและชวีภาพมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 

 ปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคามท่ีมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า และการท าประมงของชาวประมงเกิดจาก

ปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

  3.1 ปัจจัยเสี่ยงจากขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล และการรุกล้ าทะเลสาบโดยการถมดินเพื่อก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้าง 

 ในพืน้ท่ีสงิหนคร โดยเฉพาะต าบลสทิงหม้อ และต าบลหัวเขา  ประกอบไปด้วยหมู่ 6  บ้านหัวเลนหมู่ 6  

ชุมชนเจ้านครและหมู่ 8 ชุมชนบ้านบ่อสวนหัวเขา  ปัจจัยเสี่ยง และภาวะคุกคามท่ีพบคือ ทะเลสาบตื้นเขินระบบ 

การระบายน้ าเปลี่ยนทิศทาง มีน้ าเน่าเสียมากขึ้นเนื่องจากสิ่งปฏิกูลท่ีถูกท้ิงในทะเลสาบการรุกล้ าในเขตคลอง 

เจ้าหน้าท่ีรัฐปล่อยปละละเลยนอกจากนั้นยังพบว่า มีขยะถูกท้ิงลงทะเลเป็นจ านวนมาก ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดภาวะ

คุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าท่ีชุมชนด ารงอยู่ การท้ิงขยะไม่ถูกท่ี

หรือทิ้งขยะลงในทะเลท าให้ทะเลตื้นเขิน สกปรก เน่าเสียส่งผลต่อการจับสัตว์น้ าของคนในพื้นท่ีชุมชนหมู่ 1 บ้านใหม่

อธิบายให้ฟังว่า ทะเลสาบตื้นเขิน  เนื่องจาการทับถมของขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงท่ีเป็นภาวะคุกคามต่อ

ทะเลสาบสงขลาอันเป็นแหล่งท ามาหากินของชาวประมงต าบลหัวเขาโดยเฉพาะ หมู ่3 และหมูท่ี่ 5 ท่ีผู้คนมองวา่ขยะที่

มีสารตกค้างเป็นตัวอันตรายต่อสัตว์น้ า ท าให้สัตว์น้ าลดจ านวนลง นอกจากนั้นยังพบว่ามีการรุกล้ าทะเลสาบสงขลา

โดยการถมดิน เพื่อสร้าง ต่อเติมท่ีอยู่อาศัย ท าให้สัตว์น้ าลดจ านวนลง ส่งผลต่อรายรับไม่เพียงพอ และรายจ่ายเพิ่ม

มากขึ้นอาชีพประมงลดนอ้ยลง ชาวบ้านหันไปท างานโรงงานกันมากขึน้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ขยะท่ีอยูบ่ริเวณชายฝั่งทะเลสาบ ต าบลหัวเขา ซึ่งถกูท้ิงในแหล่งน้ าจ านวนมาก 

ที่มา: ภาพถา่ยโดยคณะผู้วิจัยวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 
 

  3.2 ปัจจัยเสี่ยงจากการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 

 จากการสัมภาษณช์าวประมงในพืน้ท่ีหมู่ 2 ต าบลสทิงหม้อหมู่ 4 บ้านหัวเขาต าบลหัวเขาพบว่ามีน้ าเสีย

จากโรงงานปล่อยลงสู่ทะเล โดยท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงคลองอู่ตะเภา และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปลาบางชนิดท่ีเคยมีอยู่ได้ลดจ านวนลง และหายไปจากทะเลสาบ

สงขลา เช่น ปลาดันหลาว ปลาหัวอ่อนลดลงหรือหายไป 

  3.3 ปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดตะกอนดินและปัญหาการไหลเวียนของน้ า 

 หมู่ 6 ต าบลสทิงหม้อ และต าบลหัวเขามีการเดินเรือของบริษัทเรือน้ ามัน เวลาเรือใหญ่แล่นเข้าแล่น

ออก ท าให้เกิดตะกอนใตท้ะเล มีผลกระทบตอ่ลูกปลาในทะเล ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานของรัฐ จะมีการเข้ามาท าประชา

พิจารณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ ามันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินทะเลเวลาวิ่ง
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เข้าวิ่งออกจากฝั่ง ท าให้ตะกอนดินโคลนท่ีไม่ใช่สัตว์ทะเลเข้ามาในอวนชาวประมงซึ่งส่งผลกระทบต่อการหาปลาของ

ชาวประมง และผลกระทบจากทา่เรือน้ าลึกซึ่งมกีารเดินเรือ บางครัง้เรือมกีารปล่อยคราบน้ ามันออกมา 

 ในต าบลคูขุด ต าบลคลองรี และต าบลอื่นท่ีมีต้นล าพูจ านวนมาก เกิดปัญหาในเร่ืองต้นล าพูขัดขวาง  

การไหลเวียนของน้ าทะเลสาบสงขลา เนื่องจากต้นล าพูปิดกั้นทางน้ า ท าให้ทะเลตื้นเขิน เนื่องจากรากของต้นล าพูไป

กรองตะกอนหิน ส่งผลให้น้ าไหลไม่สะดวก และมีเศษใบไม้ทับถมในบริเวณท่ีมีต้นล าพู ท าให้มีต้นหญ้าขึ้นเป็นจ านวน

มาก  ยิ่งท าให้น้ าไม่ไหลเวยีน เมื่อมีน้ าไหลเขา้มา ก็จะท าให้น้ าเน่าเสีย กระทบถึงแอ่งน้ าแห่งนั้น เน่าเสียไปด้วย ส่งผล

ตอ่การท าประมงชาวบ้านมีความต้องการให้หนว่ยงานของรัฐ ตัดเอาต้นล าพูออกไปบางส่วนท่ีไปกักการไหลเวียนของ

น้ า ต้นล าพูท่ีมีรากใช้หายใจซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ได้ขวางกั้นทางน้ า ส่งผลให้มีตะกอนดินเพิ่มขึ้น น้ าทะเลตื้นเขิน 

ชาวบ้านต าบลคูขุดได้ท าหนังสือร้องเรียนถึงจังหวัดให้มาโค่นต้นล าพูออกบางส่วนท่ีอยู่ใกล้ชายฝั่ง  แต่ทางหน่วยงาน

ภาครัฐกลับมองว่าหากท าลายต้นล าพูอาจส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของปลา ท าให้ปลาหายไป กรณี

ดังกล่าวได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านท่ีอาศัยการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นใน

การแก้ไขปัญหาเร่ืองตน้ล าพู หนว่ยงานภาครัฐควรหาผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองระบบนเิวศของป่าชายเลน โดยเฉพาะความรู้

เกี่ยวกับต้นล าพู ซึ่งเป็นพันธ์ุไม้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า และเป็นพืชสมุนไพร แต่ใน

ขณะเดียวกันต้นล าพูมีรากอากาศขนาดใหญ่ท่ีแทงขึ้นมาจากพื้นดินเห็นได้ชัดเจน และเมื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นล าพู 

และอธิบายถึงขอ้ดขี้อเสียของการมตีน้ล าพู ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เพราะรากล าพูจะช่วยไม่ให้เคร่ืองมือ

ประมงเข้ามารบกวนสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ ซึ่งท าให้ชาวบ้านสามารถจับสัตว์น้ าได้ตลอดท้ังปี การให้ความรู้และสร้าง

จิตส านึกรักษ์ทะเลสาบสงขลาจะช่วยให้ชาวบ้านมึความรู้ความเข้าใจ หลังจากนั้นอาจจัดกิจกรรมขุดลอกบริเวณท่ีมี

ตะกอนทับถมจ านวนมาก เพื่อให้น้ าสามารถไหลเวยีนได้สะดวกมากขึ้น 

  3.4 ปัจจัยเสี่ยงจากแท่นขุดเจาะน้ ามัน:น้ ามันรั่ว และการถ่ายเทน้ ามันและสารเคมี 

 จากการศึกษาพบว่า ชาวประมงในหมู่ 1 ต าบลหัวเขาชุมชนทะเลนอกหมู่ 7 บ้านบนเมืองได้รับความ

เดือดร้อนจากแท่นขุดเจาะน้ ามันมีผลกระทบกับการท าประมง ซึ่งสอดคล้องกับชาวบ้านท่ีมีพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเล  

อา่วไทย นับตัง้แตต่ าบลมว่งงาม บอ่แดง บอ่ดาน วัดจันทร์ ต าบลชิงโค ต าบลจะท้ิงพระ ต าบลสนามชัย ต าบลคลองรี 

ชาวประมงชายฝั่งได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังถึงแท่นขุดเจาะน้ ามันท่ีบริษัทต่าง ๆ มาสร้างแท่นกลางทะเล นอกจากจะเข้าใกล้

แท่นดังกล่าวไม่ได้แล้ว ยังพบว่า แท่นขุดเจาะอาจเกิดรูร่ัว ท าให้น้ ามันร่ัวไหลออกสู่ทะเลเป็นอันตรายต่อปลา ท าให้

อาหารทะเลลดนอ้ยลงและน้ าเสียจาการถ่ายเทน้ ามันสารเคมีลงสู่ทะเลท าให้ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง ราคาปลาท่ี

ชาวประมงน ามาขายจึงสง่ผลให้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม 

  3.5 ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดความรู้ด้านการประมง 

 ในการท าประมงจะต้องอาศัยความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าประมง แต่มีบางคนท่ี

รู้เท่าไม่ถึงการณห์รือไมม่คีวามรู้ในการท าประมงท่ีถูกต้อง เห็นแกต่ัวไม่รักษาสมดุลของระบบนเิวศ ใชเ้ครื่องมือประมง

ท่ีท าลายล้าง เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ าได้คราวละมาก ๆ ส่งผลให้ท าประมงในลักษณะท าลายล้างและมีผลต่อความ

ยั่งยืนของวิถีประมง 

  3.6 ปัจจัยเสี่ยงจากการท าลายระบบนิเวศป่าชายเลน 

 จากการศึกษาพบว่า ในพื้นท่ีวัดบ่อปาบท่ีมีการอนุรักษ์ป่าชายเลน และต าบลชะแล้มีเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติของป่าชายเลน จากการบอกเล่าของชาวบ้าน พบว่า การจัดสร้างทางเดินศึกษาระบบนิเวศหรือเส้นทาง

ศกึษาธรรมชาติป่าชายเลนส่งผลต่อการรุกล้ าพื้นท่ีป่าชายเลน ท าให้ป่าชายเลนถูกรถแม็คโครโค่นท าลายป่าชายเลน
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กินเนื้อท่ี 1 ไร่ ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน ท าให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงและเสื่อมโทรมลง แต่อย่างไรก็ตาม

ชาวบ้านบริเวณนัน้ก็ได้พยายามฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการจัดกิจกรรมปลูกปา่ชายเลนร่วมกับโรงเรียน และภาครัฐทุกป ี

  3.7 ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพความเค็มของน้ าลดลงท าให้ชนิดและปริมาณของสัตว์น้ าลดลงและ

บางชนิดหายไป 

 ในบางฤดู เช่น ฤดูฝน ปริมาณน้ าจืดมีมากกว่าน้ าเค็มท าให้น้ าในทะเลสาบสงขลาจืดลง ส่งผลกระทบ

ตอ่สัตวน์้ าท าให้สัตว์น้ าบางชนิดหายไป เชน่ กุ้ง ปลาลดลง ปลากระบอก ปลาขี้ตัง กุ้งแชบ๊วย กุ้งหัวมัน ปูม้า ปูด า 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ปัจจัยเสี่ยงของโหนดนาเล เกิดจากหลายปัจจัย ท้ังปัจจัยด้านกายภาพซึ่งเกิดจากท่ีดินถูกบุกรุกการถมท่ีดินเพื่อ

น าไปจัดสรรขาย และท าบ้านจัดสรร ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบทุนเข้ามาในชุมชนชนบทท าให้คนส่วนใหญ่รับวัฒนธรรม

บริโภคนยิม จึงท าให้คนหันไปพึ่งเงินตรา เพื่อให้ทันสมัย จึงหันไปเปลี่ยนแปลงท่ีดินเพื่อการผลิตอาหารไปเป็นการท าบ้าน

จัดสรร เพื่อให้ได้เม็ดเงินท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับงานศึกษาของชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด (2552) พบว่าวิกฤตอาหารท่ี

เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนและท าให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้นมีการวิเคราะห์สาเหตุของวิกฤตอาหารท่ี

จะเกิดขึน้วา่มาจากปัจจัยหลายประการตัง้แตก่ารหดตัวของภาคเกษตรเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากการขยายตัว

ของเมอืงการผันเอาท่ีดนิไปปลูกพชืเพื่อท าเชื้อเพลิงแทนน้ ามันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมการ

เก็งก าไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์  ส่วนทางด้านชีวภาพพบว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจสวนปาล์ม และมีการใช้สารเคมีท่ี

ท าลายหน้าดิน การระบาดของศัตรูข้าว ความเสี่ยงในด้านเมล็ดพันธ์ุข้าว และพืชผักท้องถิ่น การใช้สารเคมีในนาข้าว 

ส่งผลกระทบตอ่ตน้ตาลโตนดมสีถานการณ์ความเสี่ยงหรือความเปราะบางท่ีเกิดขึ้น  ได้แก่ เกษตรกรบางรายไม่มีการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้เป็นของตนเองขายท้ังหมด และซื้อใหม่เมื่อถึงฤดูกาลผลิตการรุกคืบของเมล็ดพันธ์ุจากบริษัท เช่น 

เมล็ดข้าวพันธ์ุข้าวเบาเมล็ดข้าวโพด เมล็ดพันธ์ุดังกล่าวมีความต้องการสารเคมีในปริมาณสูงการละท้ิงพันธ์ุพืชพื้นบ้าน

เนื่องจากมีการใช้พันธ์ุจากท่ีอื่นมากขึ้นพันธ์ุพื้นบ้านหายากขาดการสืบทอดและอนุรักษ์พันธุกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานศึกษาของสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ศักยภาพและข้อจ ากัดของการผลิตข้าว  

เพื่อความม่ันคงของชาวนาจังหวัดปัตตานี ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการขยายการเพาะปลูกยางพาราอย่างไม่ค่อยมีขอบเขต  

ในระยะหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการขยายการเพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า และในท่ีนา หากพิจารณาผลกระทบแบบ 

องค์รวมครบทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้ ป่าต้นน้ า ความหลากลาย

ทางชวีภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหาร 

 ส่วนวิถีประมงพบว่า เคร่ืองมือประมงท่ีท าลายล้าง ขยะ น้ าเสีย ท่ีถูกปล่อยลงทะเลมีความเสี่ยงต่อการท า

ประมง และแท่นขุดเจาะน้ ามันท่ีเป็นปัญหาต่อการท าประมง การไม่ตระหนักในคุณค่าของป่าชายเลนปล่อยให้  

ป่าชายเลนเสื่อมโทรม 

 นอกจากนั้นยังพบวา่แรงงานในครัวเรือนท่ีอยู่ในระบบการผลิตภาคเกษตร ยังมีไม่เพียงพอ หรือมีแรงงานใน

ภาคการเกษตรอยู่แต่โดยมากแล้วจะมอีายุเฉลี่ย 40 ปี โดยแรงงานรุ่นใหม ่ ๆ ไม่นิยมท าอาชีพเกษตรกรรมแล้วเพราะ

มองวา่เหนื่อยและไมคุ่้มคา่ในการผลิต จึงหันไปท างานในโรงงานซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาของธนันชัย  มุ่งจิต (2555) 

ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านความมั่นคงทางอาหารบ้านแม่สุริน  อ าเภอขุนยวม  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยโอกาส  และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน 

ประกอบด้วยศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงในระบบการเกษตรต่อการผลิตอาหารรูปแบบการใช้ประโยชน์และ 

การเปลี่ยนแปลงของแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ รายได้ และศักยภาพในการเข้าถึง หรือหาซื้ออาหารท่ีต้องการการคง

อยู่  และการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและการแบ่งปัน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1593 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน 

 1. เนื่องจากชุมชนปลูกข้าวและไร่นาสวนผสมซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดไว้ขายมากกว่าไว้กิน รวมท้ังการเลี้ยง

สัตว์ท่ีมีไว้ขายมากกวา่ไวก้ิน ดังนัน้ชุมชนควรให้มีการขายผลผลิตในตลาดหรือร้านค้าของชุมชนเพิ่มขึ้น แทนท่ีจะขาย

ให้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะชว่ยให้มีการกระจายอาหารหมุนเวยีนในชุมชนมากขึน้  

 2. ชุมชนควรสร้างผู้น าท่ีมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยหนุนเสริมให้ไปดูงาน เพื่อน ากลับมาปรับ

กระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดในการเพิ่มผลผลิตท่ีเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อจะได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของ

ผู้บริโภค เช่น ท าเกษตรแบบปลอดสารพิษ ท านาข้าวอนิทรีย์ ปลูกพชืผักปลอดสารพษิ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อปัจจัยเสี่ยง ภาวะคุกคาม

ความมั่นคงทางอาหาร และค้นหาผู้น าพัฒนาศักยภาพกลุม่ พัฒนาศักยภาพผู้น าผ่านศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เลของ

ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐควรให้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล ทุกต าบลในคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อใช้เป็น

ฐานในการวางแผนการจัดการทุนชุมชน ทุนทรัพยากรชุมชน และทุนด้านเศรษฐกิจชุมชน 

 2. หน่วยงานภาครัฐควร ให้ความรู้แก่ชุมชนในเร่ืองของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะระบบนิเวศของป่าชายเลน 

ท่ีเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนซึ่งมีความหลากหลายทางพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ ต้นล าพูเป็นพืชท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเป็นท่ีอยูอ่าศัยของสัตว์น้ า และเป็นพืชสมุนไพร แต่ในขณะเดียวกันตน้ล าพูมรีากอากาศขนาดใหญ่ท่ีแทงขึน้มาจาก

พื้นดินเห็นได้ชัดเจน บนต้นล าพูมีหงิห้อยชอบอาศัยอยูแ่ละส่งแสงกระพริบในเวลากลางคืน ซึ่งชาวบ้านมองว่ารากล าพู

มผีลกระทบตอ่ต่อการไหลเวียนของน้ า ซึ่งภาครัฐควรให้ความรู้เชงิระบบแก่ชาวบ้านเพื่อลดความขัดแย้ง 
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การก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ 

Corporate Governance on the Performance of listed Companies on the Market 

for Alternative Investment (mai) 

สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1* และวนิดา ชุติมากุล1  

Surin Promnurakkij1* and Wanida Chutimagul1   

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการก ากับดูแลกิจการท่ีมีต่อผลการด าเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จ านวน 140 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 

ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ประกอบด้วยระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

(IOD) และข้อมูลทางการเงินมาค านวณหาอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

มาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  พบว่า ระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์กันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนทางการเงินอื่น และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเมื่อจ าแนกตามกลุ่ม

ของระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการด้วย One-way ANOVA พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างของ

อัตราส่วนทางการเงินทุกอัตราส่วน โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า อัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในระดับดีมากกับระดับต่ ากว่าระดับดี ณ ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้บริษัทจดทะเบียนท่ีมีระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะมีความสามารถในการ

ท าก าไรจากประสิทธิภาพของการใชส้ินทรัพย์ 

ค าส าคัญ:  การก ากับดูแลกิจการ  ผลการด าเนนิงาน  อัตราส่วนทางการเงิน  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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Abstract  

 The purpose of this research is to study corporate governance on the performance of listed companies 

in the mai market of 140 companies by with financial ratios. The data is collected from the past five years from 

2013 to 2016. Corporate governance report from the Thai Institute of Directors Association (IOD) and the 

financial information are used to calculate financial ratios include liquidity ratio, efficiency Ratio, leverage ratio, 

and profitability ratio. Pearson's correlation coefficient was found correlation between the level of corporate 

governance assessment and ROA was statistically significant at the .05 level, but no relationship was found with 

other financial ratios. The test results of the difference of the average financial ratios are classified according to 

the level of assessment of corporate governance with One-way ANOVA showed that there was no difference in 

the financial ratios at all ratios. The difference in LSD mean that the return on assets (ROA) of listed companies 

was very good and lower than the good level at the statistical significance level of .05. It can be concluded that 

companies with good corporate governance will be able to profit from the efficiency of their use. 

Keywords: Corporate governance, Performance, Financial ratio, Market for alternative investment 

บทน า 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ Good Corporate Governance (CG) ในประเทศไทยเร่ิมมีการให้ความส าคัญ

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง  

จากเหตุการณท่ี์เกิดขึ้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน

ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน  จึงจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ้นในปี 2545 ท าหน้าท่ีขับเคลื่อน

และสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียกว่า “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์, 2560)  ส าหรับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนนั้นมุ่งให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติ

ของคณะกรรมการบริหารบริษัทท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถอืหุน้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอกีเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทได้อย่างใกล้ชิด จึงต้องแต่งตั้งบุคคลท่ีไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อเข้าไปควบคุมดูแล

ผู้บริหารบริษัทอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การท่ีจะเกิดความมั่นใจและไว้วางใจจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้หลักการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูล

บนหลัก “Comply or Explain” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยจะท าการประเมินการปฏิบัติตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการนั้นจากข้อมูลท่ีเปิดเผย (Corporate Governance Report: CGR) โดยแสดงผลประเมินเป็น 5 ระดับ 

และเปิดเผยรายช่ือบริษัทท่ีมผีลประเมินอยูใ่นระดับดีขึน้ไป (สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย, 2560) 
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ตารางที่ 1 ระดับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 

 
 

หลักเกณ์การประเมินการก ากับดูแลกิจการดังกล่าวน้ัน เป็นการพจิารณาความสัมพันธ์ในเชิงการก ากับดูแล 

รวมท้ังกลไกมาตรการท่ีใชก้ ากับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ

อย่างยั่งยืนท่ีน าไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันและมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and performance with log-term perspective) มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship) และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 

การเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี

มาตรการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นตามหลักมาตรฐานสากลของ OECD 

ครอบคลุม 5 ประเด็น ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG 

Scorecard ลดความซ้ าซ้อนของหลักเกณฑ์และงา่ยตอ่การปฏบัิตจิรงิมากขึ้น ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

เกณฑพ์ิจารณา 

2554 – 2556 2557 

จ านวน

ข้อ 

น้ าหนัก 

คะแนน 

จ านวน

ข้อ 

น้ าหนัก 

คะแนน 

สิทธิของผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) 24 20% 33 15% 

การปฏบัิตเิท่าเทียมกันต่อผู้ถอืหุน้ (Equitable treatment of shareholders 16 15% 19 10% 

บทบาทของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย (Roles of stakeholders) 18 20% 28 20% 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 36 20% 50 20% 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsivities) 54 25% 107 35% 

รวม 148 100% 237 100% 

ที่มา สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย. “รายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน” 

 

  

  

Score Range Number of Logos Description 

90   100 
 

Excellent 

80   89 
 

Very Good 

70   79 
 

Good 

60   69 
 

Satisfactory 

50   59 
 

Pass 

Less than 50 No Logo Given - 
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ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะย่อมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ลงทุนส าหรับ 

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการก ากับดูแลกิจการท่ีดเีป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลใน

การวเิคราะห์ประกอบการตัดสนิใจ  โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีสามารถสะท้อนถึงฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าหรับ

การประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาส าหรับพยากรณ์หรือคาดการณ์ในอนาคต รวมท้ังสามารถใช้เปรียบเทียบกับ

กิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือแตกต่างกัน หรือแม้แต่บริษัทท่ีมีขนาดแตกต่างกัน (Delen, Kuzey, and Uyar,  

2013) ประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio) ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 

ratio) อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

(Profitability ratio) ท่ีสามารถให้ความหมายและแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขต่างๆ ท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินได้

มากกวา่การใชข้้อมูลดบิเพยีงอยา่งเดียว (พันธ์ุทิพย ์โชติเวธี, 2551)  

 งานวิจัยท่ีผ่านมามีผู้ศึกษาความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีมีต่อการด าเนินงานในหลายมุมมอง 

Gompers, Ishii, and Metrick (2003) ได้ท าการศึกษาการน าข้อก าหนดการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มตัวอย่าง 1,500 

บริษัท โดยน ามาสร้างดัชนีการก ากับดูแลกิจการ (Governance Index; G Index) กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

พบว่า บริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงจะมีมูลค่าของกิจการสูงขึ้นจากก าไรและยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นต่ าก็จะส่งผลให้มีผลการด าเนินงานท่ีต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา  Brown 

and Caylor (2004) ท่ีพบวา่ บริษัทท่ีน าข้อก าหนดของการก ากับกิจการท่ีดมีาใชส้่งผลตอ่การด าเนินงานท่ีดีขึ้น ส าหรับ

การศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ชาญศิริ ชาวนาใต้ (2554) พบว่า บริษัทท่ีมีคะแนนประเมินการก ากับดูแล

กิจการท่ีดจีะมอีัตราส่วนประสิทธิภาพการท าก าไรดีกว่าบริษัทท่ีไม่ได้รับคะแนนประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี แต่

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร แต่ไม่มคีวามสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ  

ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีมีต่อผลการ

ด าเนนิงานของการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรับบริษัทขนาดกลาง

และขนาดเล็กในการระดมทุนได้เชน่เดียวกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยจัดต้ังขึ้นในชว่งเวลาเดียวกันท่ีประเทศไทยเร่ิม

กับการปฏบัิตติามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภบิาล (Asian Development Bank, 2014) แต่จากผลส ารวจและติดตาม

พัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report : CGR)  

ปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบวา่ บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ท่ีอยู่ในระดับต่ า

กว่าระดับดี (Lower Recognition Levels) มีจ านวนถึง 55 บริษัทหรือประมาณร้อยละ 36 ของบริษัทจดทะเบียน

ท้ังหมด (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2560) นอกจากนั้นเพื่อเป็นการขยายจากผลการศึกษาของ

ผู้วิจัยกอ่นหนา้นีท่ี้พบวา่ บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ท่ีมีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศกับ

ระดับดีมีคุณภาพก าไรท่ีแตกต่างกัน แต่ระดับดีมากและระดับท่ีต่ ากว่าระดับดีไม่พบความสัมพันธ์กับระดับอื่น 

(สุรินทร์ พรหมนุรักษก์ิจ และ วนิดา ชุติมากุล, 2561) โดยผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ใช้

ข้อมูลอื่น ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลการก ากับดูแลกิจการ

ประกอบการตัดสนิใจได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนนิงานด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ mai มกีรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 โดยผู้วิจัยมีสมมติฐานการวิจัยว่า การก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน โดยบริษัทจด

ทะเบียนในแตล่ะระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการจะมีอัตราส่วนทางการเงินท่ีแตกต่างกัน 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยครัง้นี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จ านวน 140 บริษัท 

ยอ้นหลัง 5 ปี ตั้งแตปี่ 2556 - 2560 รวมขอ้มูลท้ังสิ้น 700 ข้อมูลโดยมีระเบียบวธีิการวิจัย ดังนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้น บริษัทท่ี

อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทท่ีอยู่ระหว่างฟื้นฟูการด าเนินงาน และบริษัทท่ีมีข้อมูล

ไมค่รบถ้วน ประกอบด้วย 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 

(1) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 10 

(2) สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) 9 

(3) สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) 35 

(4) อสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 20 

(5) ทรัพยากร (RESOURC) 13 

(6) บริการ (SERVICE) 42 

(7) เทคโนโลยี (TECH) 11 

รวมจ านวน 140 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) แบบ Panel data ซึ่งข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นแบบ

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) ของข้อมูลแต่ละบริษัทและข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series data) ตั้งแต่ปี 

2556-2560 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 5 ปี ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน าส่ง

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเผยแพร่สาธารณะ ได้แก่ รายงานประจ าปี 

(Annual report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) และผลการด าเนนิงานจากฐานข้อมูล SETSMART ของ

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง ประกอบด้วย  

1. ระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report: CGR) ของปี 2560 ท่ีจัดท า

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ให้เป็นค่าระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยระดับดีเลิศ 

(Excellent Level) 5 คะแนน ระดับดีมาก (Very good Level) 4 คะแนน ระดับดี (Good Level) 3 คะแนน 

และระดับต่ ากว่าระดับดี (Lower than good) ให้เป็น 0 คะแนนเนื่องจากไมส่ามารถจ าแนกข้อมูลได้ 

2. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ประกอบด้วย 4 อัตราส่วน ได้แก่ 

- อัตราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity ratio)คือ อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio: CR) และ

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (Quick ratio: QR) 

- อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (Total 

assets turnover: TAT) และอัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets turnover: FAT) 

- อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage ratio) คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Debt to Equity: DE) และอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Time interest earned: TIE) 

- อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio) คือ อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit: NP) อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on assets: ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (Return on equity: ROE) 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์

หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อการอธิบายถึงลักษณะของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานส าหรับการอ้างอิงข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน (Pearson Correlations Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และ One-way ANOVA  

เพื่อทดสอบความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเมื่อจ าแนกตามกลุ่มของระดับ 

ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตามหลักเกณฑ์

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยในปี 2560 พบว่า บริษัทท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent)  

มจี านวน 10 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.1 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มบริการมีจ านวนมากท่ีสุด 5 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 3 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 1 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 1 บริษัท ระดับดีมาก (Very good)  

มีจ านวน 38 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ระดับดี (Good) จ านวน 44 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.4 และระดับต่ ากว่า

ระดับดี (Lower than good) จ านวน 48 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มบริการและกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม 14 บริษัทและ 13 บริษัท ตามล าดับ ซึ่งแสดงรายละเอยีดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

CGR Level 

รวม 
Excellent Very good Good 

Lower  

than good 

AGRO - 3 3 4 10 

CONSUMP - 2 6 1 9 

INDUS 1 13 8 13 35 

PROPCON 3 4 4 9 20 

RESOURC 1 7 2 3 13 

SERVICE 5 8 15 14 42 

TECH - 1 6 4 11 

รวม 10 38 44 48 140 

ร้อยละ 7.1% 27.1% 31.4% 34.4% 100.0% 

 

 อัตราส่วนทางการเงินซึ่งค านวณจากงบการเงิน 5 ปีย้อนหลังท้ัง 4 อัตราส่วนและน ามาหาค่าเฉลี่ยจ าแนกตาม

ระดับผลการประเมนิการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินจ าแนก

ตามระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องบริษัทในกลุ่มระดับดีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ัง  

2 อัตรา (CR เท่ากับ 3.11 และ QR เท่ากับ 2.32) รองลงมาเป็นกลุ่มระดับดีเลิศ กลุ่มระดับต่ ากว่าระดับดี และกลุ่มระดับดี 

ตามล าดับ ในขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีประเมินจากอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) 

และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FAT) ท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ใน 

การท าก าไร พบว่า บริษัทในกลุ่มระดับดีเลิศมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมสูงสุด (254.57 เท่า)  

แตอ่ัตราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรกลุ่มระดับต่ ากวา่ระดับดีมคี่าเฉลี่ยสูงสูด (25.21 เท่า) 

 อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้

เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากระดับของจ านวนหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเหมาะสม รวมถึงมีความสามารถใน 

การช าระดอกเบ้ีย พบวา่ บริษัทในกลุ่มระดับดีเลิศมคี่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ต่ าท่ีสุด (0.87 เท่า) 

ซึ่งแสดงสอดคล้องกับอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (TIE) ท่ีต่ าท่ีสุดเช่นเดียวกัน (1,969.36 เท่า) ส าหรับค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มระดับต่ ากวา่ระดับดีท่ีมีคา่ตดิลบเนื่องจากใชผ้ลขาดทุนมาค านวณ 

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio) ซึ่งประกอบด้วย 3 อัตราส่วน พบว่า อัตราก าไรสุทธิ 

(NP) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของกลุ่มระดับดีมาก (5.05% และ 6.98% ตามล าดับ) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

กลุ่มระดับดีเลิศ (5.02% และ 6.82% ตามล าดับ)  โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) กลุ่มระดับดีเลิศ (6.30%) สูงกว่า

กลุ่มระดับดีมาก (6.14%) ในขณะท่ีอีก 2 กลุ่มมผีลขาดทุนจึงท าให้การค านวณค่าเฉลี่ยอัตราก าไรสุทธิมีคา่เป็นลบ 

 เมื่อน ามาท าการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ Pearson correlations coefficient ดังแสดงในตารางท่ี 5 

พบว่า ระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์(ROA) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1602 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินจ าแนกตามระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

Financial 

Ratios 

CGR Level 

Excellent Very good Good Lower than good 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Liquidity         

CR (Times) 3.05 2.34 2.33 2.07 3.11 2.79 2.54 2.48 

QR (Times) 2.18 2.44 1.54 1.66 2.32 2.40 1.81 2.00 

Efficiency         

TAT (Times) 254.57 383.94 104.72 138.40 170.86 662.41 99.76 147.19 

FAT (Times) 20.76 31.48 21.19 78.83 13.84 23.88 25.21 64.52 

Leverage         

DE (Times) 0.87 0.60 1.11 1.14 1.80 6.30 1.52 2.77 

TIE (Times) 1,969.36 5,971.28 8,676.73 38,274.39 18,247.37 85,812.28 -62.22 1,471.69 

Profitability         

NP (%) 5.02 5.62 5.05 11.35 -9.61 86.69 -9.06 43.05 

ROA (%) 6.82 3.91 6.98 7.62 5.29 11.10 2.15 14.04 

ROE (%) 6.30 5.20 6.14 19.70 0.08 28.95 -382.68 2,653.37 

 

ตารางที่ 5  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) ระหว่างระดับผลการประเมินการก ากับ

ดูแลกิจการ (CGR) กับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) 

  CGR CR QR TAT FAT DE TIE NP ROA ROE 

CGR 1          

CR .026 1         

QR .014 .967** 1        

TAT .060 .471** .382** 1       

FAT -.046 .121 .158 .003 1      

DE -.035 -.192* -.175* -.028 .079 1     

TIE .081 .083 .086 -.037 -.009 -.046 1    

NP .088 -.413** -.398** -.824** -.041 -.055 .039 1   

ROA .178* .090 .075 -.140 -.053 -.292** .077 .475** 1  

ROE .113 .082 .072 .004 .027 -.302** .015 .039 .135 1 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญันอ้ยกว่าที่ระดับ 0.01 (2-tailed)      

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 (2-tailed) 
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 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวจิัยท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ว่า การก ากับดูแลกิจการ (CGR) มีความสัมพันธ์กับ

ผลการด าเนนิงาน โดยแบ่งกลุม่ของบริษัทจดทะเบียนออกตามระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการเป็น 4 กลุ่ม

เพื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One-

way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินทุก

อัตราไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งกลุ่มแต่ละระดับ  
 

ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย One-way ANOVA ระหว่างกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามระดับผลการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

Financial Ratios df F Sig. 

Liquidity    

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (CR) 139 .812 .490 

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (QR) 139 1.048 .374 

Efficiency    

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ (TAT) 128 .549 .649 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ถาวร (FAT) 139 .299 .826 

Leverage    

อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (DE) 139 .281 .839 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (TIE) 136 .960 .414 

Profitability    

อัตราก าไรสุทธิ (NP) 139 .712 .547 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 139 1.531 .209 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 139 .644 .588 

* sig. < 0.05 

 

 นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเป็นรายคู่ (Post 

Hoc Multiple Comparison) ด้วยวิธี Least significant difference (LSD) พบว่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม 

(ROA) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในระดับดีมาก (Very good) กับระดับต่ ากว่าระดับดี (Lower than good) มีความ

แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การก ากับดูแลกิจการ (Corporate governance) ถือเป็นระบบและกลไกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความ

เชื่อม่ันให้แก่ผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนักลงทุนท่ีเป็นผู้ใชข้้อมูลหลักในการวเิคราะห์และตัดสินใจลงทุน 

ดังนัน้ หากบริษัทตระหนักถึงประโยชน์และให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมจะส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทท่ีเป็นผลต่อด าเนินการต่างๆ ในอนาคต งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงการก ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรับการระดมทุนของบริษัทขนาดกลาง

และขนาดเล็ก จ านวน 145 บริษัท ท่ีมีต่อผลการด าเนนิงานซึ่งพจิารณาจากอัตราส่วนการเงิน โดยท าการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแตปี่ 2556 – 2560 มาค านวณหาอัตราส่วนทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่อง

ทางการเงิน (Liquidity ratio) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) อัตราส่วนความสามารถใน

การช าระหนี้ (Leverage ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio) 

ซึ่งผลการวเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวของระดับผลการประเมินการ

ก ากับดูแลกิจการกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงอัตราส่วน

ความสามารถในการท าก าไร ในขณะท่ีไม่พบความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 

วรลักษณ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา (2558) และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินเมื่อจ าแนกตาม

กลุ่มของระดับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างของอัตราส่วน

ทางการเงินทุกอัตรา สอดคล้องกับการวิจัยของ ชาญศิริ ชาวนาใต้ (2554) ท้ังนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในระดับดีมาก (Very 

good) กับระดับต่ ากว่าระดับดี (Lower than good) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 ซึ่งอาจกล่าวได้บริษัทจดทะเบียนท่ีมี

ระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดจีะมคีวามสามารถในการท าก าไรจากประสิทธิภาพของการใชส้ินทรัพย์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการศึกษาในคร้ังมีข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการศึกษาจากการเปิดเผยระดับผลประเมินการก ากับดูแล

กิจการของสมาคมส่งเสริมกรรมบริษัทไทย (IOD) เฉพาะบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งท าให้ไม่

สามารถแบ่งกลุ่มระหว่างบริษัทท่ีอยู่ในระดับพอใช้ (Satisfactory) ระดับผ่าน (Pass) และระดับไม่ผ่านการประเมินได้ 

ซึ่งข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคร้ังต่อไปควรพจิารณาปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจมตีอ่ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการ

กับผลการด าเนนิงาน เชน่ สัดสว่นของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร ขนาดของกิจการ เป็นต้น รวมถึง

การน าหลักเกณฑ์และน้ าหนักคะแนนรายข้อของการประเมินมาใชใ้นการศึกษา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  

Relation between Financial Ratio and Dividend Yield of Listed Companies in 

the Market for Alternative Investment (MAI) 

วนิดา ชุติมากุล1* และสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1 

Wanida Chutimagul1* and Surin Promnurakkij1 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วน

วิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

กับอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) รวมท้ังสิ้น 140 บริษัท  

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างปี 2556-2560 แนว

ทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณา การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอย ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วนทาง

การเงินท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

เร็ว อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระ

ดอกเบีย้ อัตราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน และสามารถน ามาใช้ เป็นตัวแปรในการ

พยากรณ์อัตราเงินปันผลตอบแทนคือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง 

ตรงกันข้าม 

ค าส าคัญ:  อัตราส่วนทางการเงิน อัตราเงนิปันผลตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
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Abstract  

 The purpose of this research is to study the relationship between financial ratios including liquidity 

ratios, efficiency ratios, financial policy ratios and dividend yield of listed companies in the mai market. The study 

use annual data of 140 listed firm from all industries except the financial institutions from 2013-2017.  

The analysis are descriptive, pearson's correlation coefficient method analysis and regression analysis to a 

significantly of 0.05 were used.  

 Results were that current ratio, quick ratio, fixed assets turnover, total assets turnover and time Interest 

earned were unrelated to dividend yield. Debt to equity ratio had a negative relationship on dividend yield with a 

significance of 0.05. These findings should be useful in different dividend yield forecast equations.  

Keywords: Financial Ratios, Dividend Yield, Market for Alternative Investment 

บทน า 

เป้าหมายการลงทุนถอืเป็นหัวใจส าคัญในการลงทุนให้ประสบความส าเร็จ เพราะเป้าหมายท่ีชัดเจนจะช่วยให้

เราก าหนดแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น ยิ่งปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย การลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุน

ตามข่าวสาร ตามกระแสอาจท าให้พลาดโอกาสดี ๆ ท่ีเหมาะกับตัวเราไปอย่างน่าเสียดาย (ปนัดดา แก้วมณี, 2558) 

นักลงทุนจึงจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์โดยอาศัย

รายงานทางการเงินในการพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนนิงานของกิจการ งบการเงิน

จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับนักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินรวมไปถึงผู้บริหารท่ีจะน างบการเงินมาใช้เพื่อประกอบการ

พจิารณาและตัดสนิใจในเร่ืองราวตา่งๆ ของบริษัทหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของกิจการ  

การวิเคราะห์งบการเงินถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental analysis) ซึ่งอาศัยงบการเงินท้ังในปัจจุบันและท่ีผ่านมาของบริษัทเพื่อประเมินถึงฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษัทว่ายังมีสถานะท่ีมั่นคงดีหรือไม่ (แก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ , 2557)  

โดยต้องใชเ้ทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงานของกิจการท่ีนิยมใช้มากที่สุด ส าหรับประเทศไทยข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก าหนดให้รายงานต่อสาธารณชนในรูปของอัตราส่วนทางการเงิน  (Financial 

Ratio) นั้น จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท า

ก าไร อัตราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และอัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน ซึ่งการวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินในแต่ละประเภทนั้นมีประโยชน์ต่อการวางแผนและควบคุมทางการเงินอย่างแท้จริง  (เพ็ญพิมล 

ลีโนทัย, 2558)  

ส าหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดทุนท่ีถูกออกแบบมา 

เพื่อรองรับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอ่มซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดได้  

เป็นการให้โอกาสบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นกลุ่มบริษัทซึ่ง

เป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราผลเงินปันผลตอบแทนหรือไม ่

ปัจจุบันมบีริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 151 บริษัท ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนท่ีส าคัญของประเทศท่ีคาด

วา่จะมีแนวโน้มการเตบิโตอยา่งต่อเนื่องในอนาคต หากมีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมในองค์กร ก็จะส่งผล

ตอ่การด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้น (กฤศกร จิรภานุเมศ และคณะ, 2554)  
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งานวิจัยท่ีผ่านมามีผู้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินประเภทต่าง ๆ กับผลตอบแทนจาก

การลงทุนเป็นจ านวนมาก โดยไพสรณ์ สูงสมบัติ (2561) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท า

ก าไรและราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ผลการศกึษา พบวา่ในภาพรวม อัตราก าไรสุทธิ (NPM) กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ (Stock Price) ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ทางสถิต ิและอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น (ROE) มคีวามสัมพันธ์ทางบวก กับราคาของตลาดหลักทรัพย์ (Stock 

Price) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ แก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2557) 

ท่ีได้ท าการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม

การเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อัตราส่วนทางการเงินท้ัง 20 อัตราส่วนไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย และในกลุ่มรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเพียงอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี และอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ Thomas Arkan 

(2016) ท่ีศึกษาความส าคัญของอัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์: กรณีศึกษาตลาดเกิดใหม่ประเทศ

คูเวต พบว่า ในภาคอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets ratio) อัตราผลตอบแทนจากส่วน

ของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio) และอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับราคา

หลักทรัพย ์ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการและภาคอุตสาหกรรมการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on 

assets ratio) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio) อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earnings 

ratio: P/E) และก าไรตอ่หุ้น (Earning per share: EPS) มคีวามสัมพันธ์อยา่งมนีัยส าคัญกับราคาหลักทรัพย์  

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องจะพบว่า ส่วนใหญ่อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถใน

การท าก าไร ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหมาย และราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของผู้วิจัย ท่ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการวัดความสามารถในการท าก าไร ซึ่งประกอบด้วย 

อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ กับอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งวัดด้วย อัตราก าไรส่วนตา่งของราคาหลักทรัพย ์และอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมท้ังสิ้น 120 บริษัท ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน 

พบว่า อัตราส่วนการวัดความสามารถในการท าก าไรไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (วนดิา ชุติมากุล และ สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ, 2561) 

 ดังนัน้ ในการวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยจึงได้น าอัตราส่วนทางการเงินประเภทอื่น ได้แก่ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 

(Liquidity ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทาง

การเงิน (Financial policy ratios) มาใชเ้พื่อการวเิคราะห์ความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นแนวโน้มของผลตอบแทนจากเงินปันผล ท้ังนี้เพื่อประโยชน์

ของนักลงทุนท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์เพื่อประกอบการพจิารณาและตัดสินใจท่ีจะเลอืกลงทุนในหลักทรัพยไ์ด้ดีย่ิงขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สามารถก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังน้ี  

 

               ตัวแปรอสิระ  (Independent Variable)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปัน

ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีท าการจัดส่งงบการเงินให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2556-2560 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากมีเกณฑ์การจัดท างบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ี

แตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยางมีนัยส าคัญ ดังนัน้จึงใชก้ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 140 บริษัท 
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การเก็บรวบรวมและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากงบการเงินประจ าปี โดยจะ

ใชข้้อมูลงบการเงินรวมท่ีบริษัทจดทะเบียนน าส่งตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเก็บรวบรวมไว้ในฐานขอ้มูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART) โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายงานทางการเงินประจ าปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยในการประมวลผลข้อมูล โดยสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ

ลักษณะท่ัวไปของตัวแปรท่ีเก็บรวบรวมได้ ส าหรับสถิติพรรณาจะน าเสนอข้อมูลท่ีศึกษาด้วยค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

เพื่ออภปิรายสรุปข้อมูล  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราส่วนทางการเงิน

กับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) เพื่อสร้างสมการ

ถดถอย โดยอัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ค านวณได้ดังนี้ 

 

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR)  =   สินทรัพย์หมุนเวยีน  

                   หนี้สนิหมุนเวยีน  
 

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (QR)   =  สินทรัพย์หมุนเวยีน – สินค้าคงเหลอื  

              หนี้สนิหมุนเวยีน 
 

- อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ถาวร (FAT) =      ยอดขาย 

          สินทรัพย์ถาวร 
 

- อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์รวม (TAT) =      ยอดขาย 

         สินทรัพย์รวม 
 

- อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (DER) =     หนี้สนิรวม  

     ส่วนของผู้ถอืหุน้ 
 

- อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (TIE) =  ก าไรจากการด าเนนิงาน  

       ดอกเบ้ียจ่าย 
 

- อัตราเงนิปันผลตอบแทน (DIV) = เงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นโดยประมาณในปัจจุบัน 

           ราคาตลาดของหุ้น 
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ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติระหว่างตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กับ 

ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อัตราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT) อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (TIE) เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตามและตัวแปรอิสระที่ก าหนดไว้ข้างต้น และทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการ

วเิคราะห์เป็นดังนี ้

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิ N Min. Max. Mean SD. 

อัตราส่วนวเิคราะห์สภาพคลอ่ง  

(Liquidity ratios) 
    

 CR (เท่า) 140 0.24 16.71 2.70 2.47 

 QR (เท่า) 140 0.04 12.96 1.92 2.09 

อัตราส่วนวเิคราะห์ประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 

(Efficiency ratios) 
    

 TAT (เท่า) 129 0.19 4,280.72 134.55 400.96 

 FAT (เท่า) 140 0.19 486.58 20.23 57.65 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

(Financial policy ratios) 
    

 DE (เท่า) 140 0.09 41.70 1.45 3.92 

 TIE (เท่า) 137 -9,224.49 543,317.58 8,256.82 52,284.26 

 DIV (ร้อยละ) 126 0.00 7.49 1.67 1.68 
 

 จากตารางท่ี 1  แสดงถึงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 เท่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.92 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 134.55 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร 

(FAT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.23 เท่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 เท่า  

อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (TIE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8,256.82 เท่า และอัตราเงินปันผลตอบแทน 

(DIV) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.67  
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ตารางที ่2 อัตราส่วนทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

n CR QR TAT FAT DE TIE DIV 

AGRO 10 2.13 1.60 58.36 4.83 1.06 53.39 0.75 

CONSUMP 9 2.82 1.66 162.46 17.56 0.69 94.89 1.38 

INDUS 35 2.39 1.60 82.50 13.57 1.25 48.23 2.07 

PROPCON 20 2.23 1.31 236.81 19.46 3.27 1,040.05 1.39 

RESOURC 13 2.32 1.74 85.34 41.24 1.98 5.38 1.08 

SERVICE 42 3.03 2.32 64.89 16.74 1.02 13,366.72 2.10 

TECH 11 4.10 3.30 456.26 47.47 0.77 54,692.35 0.81 

 

140 2.70 1.92 134.55 20.23 1.45 8,256.82 1.67 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR) เท่ากับ 2.70 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.10 เท่า รองลงมา

คือกลุ่มบริการ (3.03) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (2.82) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (2.39) กลุ่มทรัพยากร (2.32)  

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (2.23) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (2.13) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรมของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) เท่ากับ 1.92 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 

3.30 เท่า รองลงมาคือกลุ่มบริการ (2.32) กลุ่มทรัพยากร (1.74) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (1.66) กลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร (1.60) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (1.60) และกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (1.31) ตามล าดับ  

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) เท่ากับ 134.55 เท่าโดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 456.26 เท่า 

รองลงมาคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (236.81) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (162.46) กลุ่มทรัพยากร (85.34)  

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (82.50) กลุ่มบริการ (64.89) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (58.36) ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (FAT) เท่ากับ 20.23 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด เท่ากับ 47.47 เท่า รองลงมาคือกลุ่มทรัพยากร (41.24) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (19.46) กลุ่มสินค้าอุปโภค

บริโภค (17.56) กลุ่มบริการ (16.74) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (13.57) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (4.83) 

ตามล าดับ  

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราส่วน

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) เท่ากับ 1.45 เท่า โดยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 

3.27 เท่า รองลงมาคือกลุ่มทรัพยากร (1.98) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (1.25) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (1.06) 

กลุ่มบริการ (1.02) กลุ่มเทคโนโลยี (0.77) และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (0.69) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ

อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (TIE) เท่ากับ 8,256.82 เท่า โดยในกลุ่มเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

เท่ากับ 54,692.35 เท่า รองลงมาคือกลุ่มบริการ (13,366.72) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (1,040.05) กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค (94.89) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (53.39) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (48.23) และกลุ่ม

ทรัพยากร (5.38) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) เท่ากับร้อยละ 1.67 โดยใน

กลุ่มบริการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 2.10 รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (2.07) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
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ก่อสร้าง (1.39) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (1.38) กลุ่มทรัพยากร (1.08) กลุ่มเทคโนโลยี (0.81) และกลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร (0.75) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน (Financial 

Ratios) กับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 

 
CR QR TAT FAT DE TIE DIV 

CR 1       

QR .967** 1      

TAT .471** .382** 1     

FAT .121 .158 .003 1    

DE -.192* -.175* -.028 .079 1   

TIE .083 .086 -.037 -.009 -.046 1  

DIV .026 .007 -.098 -.105 -.172 .022 1 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญันอ้ยกว่าที่ระดับ 0.01 (2-tailed)      

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญน้อยกว่าที่ระดับ 0.05 (2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlations Coefficient) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอัตราส่วนทางการเงิน พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (TAT) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 

.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิตนิอ้ยกว่า .05  

นอกจากนั้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนหมุนเวียน

สินทรัพย์รวม (TAT) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า .01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วน

หนี้สนิรวมตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น (DE) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิตนิอ้ยกวา่ .05 ในขณะท่ีอัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) ไม่

มคีวามสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินใดเลยท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 ซึ่งไมเ่ป็นตามสมมตฐิานการวจิัยท่ีต้ังไว้ 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression analysis) เพื่อใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง

อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) โดยการเลือกตัวแปรอิสระในสมการถดถอยแบบขั้น (Stepwise regression analysis)  

เพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังตารางท่ี 4 

  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1614 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ตัวแปรท่ีมีผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1.790 .155  11.581 .000 

DE -.067 .034 -.185 -1.996 .048 

(1) Dependent Variable: DIV 

(2) R Square = .034 
 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในตารางท่ี 4 พบว่า ตัวแปรอิสระซึ่งเป็นอัตราส่วนทาง

การเงินท่ีสามารถพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) มีเพียงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ    

ผู้ถอืหุน้ (DE) ท่ีเป็นตัวแปรท่ีเหมาะสมในการก าหนดสมการถดถอยท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ดังนี้  

DIV = 1.790 - 0.067DE 

 จากสมการถดถอยข้างต้นเห็นได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับอัตราเงินปันผลตอบแทน (DIV) ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าเม่ืออัตราส่วน (DE) เพิ่มขึ้นจะท าให้อัตรา

การจ่ายเงินปันผลลดลง หรืออัตราส่วน DE ลดลงจะท าให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้น โดยค่า R Square เท่ากับ 

.034 แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ท่ีสามารถพยากรณ์อัตราเงินปัน

ผลตอบแทน (DIV) ได้เท่ากับร้อยละ 3.4  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พบว่า อัตราส่วนทางการเงิน ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปัน

ผลตอบแทน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว อัตราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ไม่ได้

สะท้อนถึงการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปันผลตอบแทน และสามารถน ามาใช้เป็นตัวแปรในการพยากรณ์

อัตราเงินปันผลตอบแทนคือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ท้ังนี้

อาจเป็นผลมาจากอัตราเงินปันผลตอบแทนพิจารณามาจากราคาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นราคาตลาดซื้อขาย โดยราคานั้น

เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ได้น าอัตราส่วนทาง 

การเงินดังกล่าวมาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแก้วมณี อุทิรัมย์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2557) แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษา

ครัง้นี้มีความสอดคล้องและไมส่อดคล้องกับผลการวิจัยบางเร่ืองท่ีผ่านมา ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประชากร

และกลุ่มตัวอยา่งที่แตกตา่งกัน นโยบายการบริหาร ขนาดและลักษณะการด าเนินงานของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ท่ีท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน  

ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป ควรค านึงถึงข้อจ ากัดในการวิจัยข้างต้นโดยอาจพิจารณาให้

เป็นปัจจัยควบคุม รวมท้ังอัตราส่วนทางการเงินอื่นท่ีสอดคล้องกับลักษณะของตลาดทุนและอุตสาหกรรมนั้น ๆ  

รวมไปถึงการพจิารณาวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินประกอบกับข้อมูลเชงิคุณภาพอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 
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Factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling 

management of the carriers In Bangkok 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งเท่ียวเปล่า

ของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อย

ละ 80 ของปริมาณการขนสง่สินค้าโดยรวมของประเทศ โดยท าการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกต์ด้วย

การขนส่งเท่ียวเปล่าและศึกษาความคิดเห็นในดา้นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนสง่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี

การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งมาจ านวน 5บริษัท โดยเก็บข้อมูลบริษัทละ 6คนจ านวนท้ังหมด30คนโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) ด้านอรรถประโยชน์

ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง และ 6) 

ด้านเทคโนโลยี พบว่ามีความพึงพอใจต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนอยู่ในระดับมากเมื่อ

น ามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามเพศ พบว่าความพงึพอใจทุกดา้น ไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ

ท่ีระดับ 0.05 มีเพียงด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานี ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยการ

เปรียบเทียบข้อมูลในด้านอ่ืน ๆ พบวา่ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: การบริหารการขนส่งเท่ียวกลับ  การจัดการการขนส่ง  ตน้ทุนการขนส่ง  
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Abstract  

 Purpose of study about factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling 
management is now Thailand use the road for transport more than 80 percent all of transports. A study of 

factors affecting cost reduction logistics transportation through backhauling management and study of the 

opinion in the cost reduce of transport the carriers in Bangkok. Choose 5 carriers of the simple record and data 

storage about 6 people as a carrier. Total is 30 people. Use indicators performance of analysis backhauling 

influence cost 6 types includes 1.Expenses 2.Benefit of transport 3.Distance of travel only 1 day 4.Expense for 

distance 5. Expenses for repair and 6.Technology. It was found to satisfaction with indicators of performance  

in backhauling to cost are very good. When compare relation between demography factors found analysis result 

of data indicators performance in backhauling with cost, sex classifieds found all of the satisfied not different in 

significance level 0.05 and comparison of data in another type found not different insignificance level 0.05. 

Keywords: Backhauling management, Transport management, Transportation cost  

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของ

ประเทศ(http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=144&cno=5975)เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบ

การขนส่งในประเทศเอื้ออ านวย ดังนั้นการค านึงถึงต้นทุนการขนส่งจึงเป็นเร่ืองส าคัญ การลดการขนส่งเท่ียวเปล่า  

จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางบก ท่ีหลายฝ่ายให้ความสนใจ และมีหลายหน่วยงานพัฒนาระบบ 

Backhauling Management เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง อีกท้ังยังเป็นการบริหารจัดการการบรรทุกเท่ียวเปล่าท่ีมี

ประสิทธิภาพ หลายหนว่ยงานพยายามคิดระบบต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้การบริหารจัดการรถเท่ียวเปล่ามีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น และมีการทดลองใช้จากผู้ประกอบการท่ัวประเทศ ท่ีต่างยอมรับว่าระบบนี้ช่วยลดต้นทุนการขนส่งท่ีดีมาก  

แตย่ังคงติดในเร่ืองของผู้ใช้บริการท่ีน้อยเกินไป ท าให้การขนสง่เท่ียวกลับท้ิงระยะเวลานานเกินไป รวมท้ังในบางคร้ังก็

ไม่มีสินค้าวิ่งกลับอีกด้วย ซึ่งท าให้ระบบ Backhauling Management ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเท่ียวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการ 

การขนส่งท่ีมีเป้าหมายให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยท่ัวไปเมื่อส่งสินค้า 

เสร็จ จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนท่ี

เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุน

เหลา่นี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเท่ียวกลับ 

ในปัจจุบันยังไมส่ามารถด าเนนิการได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากนักเน่ืองจากไมท่ราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง

สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ท่ีส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่างต้นทางและ

ปลายทางมักจะมีปริมาณไมเ่ท่ากัน การบริหารการจัดส่งเท่ียวกลับจะประสบความส าเร็จหรอืไม่ ขึน้อยู่กับการบริหาร

ด้านขอ้มูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะตอ้งมีการให้ความร่วมมือ การวางแผน การพยากรณ์

ความตอ้งการ รวมถึงการเตมิเต็มสินค้า 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสตกิต์ดว้ยการขนส่งเท่ียวเปล่า 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในดา้นการลดตน้ทุนของผู้ประกอบการขนสง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยคร้ังนีใ้ชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ 

แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขัน้ตอนในการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน รวมถึงปัจจัยหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่ง 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่งของ

สถานประกอบการ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในดา้นตา่งๆดังน้ี 

- ความถูกต้อง 

- ข้อบงคับ/กฎระเบียบ 

- เทคโนโลยี 

- ความคุ้มคา่ 

- ความโปร่งใส 

- ความรวดเร็วในการให้บริการ 

3. การสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

- เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Check list) 

เพศอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ท างาน 

- เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขนสง่เท่ียวเปล่า 

- เป็นแบบสอบถามปลายเปิดขอ้คดิเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่งของ

สถานประกอบการ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมา เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง

แก้ไขก่อนน าไปทดสอบ  

5. น าแบบสอบถามเชิงเนื้ออหา (Content Validity) ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือไม่แล้วน ามาปรับปรุง

แก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและดานการศึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา พร้อมท้ังพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาท่ีใช้ 

6. วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item-

objective Congruence Index) ได้คา่ความสอดคลองรายข้อมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 

7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ไข แล้วน ามาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ังและน าไปทดลอง (Tryout) โดยน าไปทดลองใช้กับผู้ท่ีเกี่ยวของกับ

การปฏบัิตงิานด้านการพัสดุท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 คนแล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้

ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) โดย

มเีกณฑ์ตัดสินใจวา่ถ้าค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์มีค่าใกล้เคียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ขึ้นไป) จะไม่แก้ไขค าถาม

แตถ่้ามคี่าต ่ากวา่ 0.80 ก็จะท าการแก้ ไขปรับปรุงแบบสอบถาม มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
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ประชากรหรอืกลุ่มตัวอย่าง  
 จากสถานประกอบการขนส่งด้านโลจิสติกส์ท้ังหมด 4,000 บริษัท ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร โดยมี 

การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งมาจ านวน 5 บริษัท โดยเก็บขอ้มูลบริษัทละ 6 คน โดยใชเ้ครื่องมือดังนี้  
- แบบสอบถาม จ านวน 30 คน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล อธิบายถึง ความสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีผลในการลดต้นทุนการสรุปผลจาก

แบบสัมภาษณโ์ดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูล 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวจิัย 
 การการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือวิจัย หรือแบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนนิงานตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

น ามาใชใ้นการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งท่ีต้องการศึกษาวิจัย 

2. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี ้

- ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงข้อใดข้อหนึ่ง (Multiple Choice Questions) ค าถามในส่วนท่ี 1 มจี านวน 5 ข้อ ดังนี ้

1. เพศ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. อายุ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

3. ระดับการศกึษา ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4. ต าแหนง่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

5. จ านวนรถท่ีใชใ้นการขนส่ง ใชร้ะดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

- ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด

จ านวน 1 ข้อ คือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกวา่มี หรือไมม่โีดยจ าแนกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการขนสง่   

2. ปริมาณหรอืน้ าหนักของสินค้า    

3. ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง  

4. ระยะเวลาการรอ  

5. ค่าใชจ้่ายดา้นระยะทาง  

- ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามการศึกษาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนโดยจ าแนก

เป็น 6 ด้าน จ านวน 17 ข้อ ดังนี้ 

1. ด้านคา่ใชจ้่าย    จ านวน 3 ข้อ 

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการขนสง่ จ านวน 3 ข้อ 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน  จ านวน 3 ข้อ 

4. ด้านคา่ใชจ้่ายตอ่ระยะทาง  จ านวน 3 ข้อ 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง  จ านวน 4 ข้อ 

6. ด้านเทคโนโลยี   จ านวน 1 ข้อ  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

 1620 

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีเป็นข้อมูลระดับช่วง( Interval Scale) ซึ่ง

เป็นมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) โดยการค านวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ ตามหลักการหาค่าพิสัย 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2538) ดังนี ้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                จ านวนชัน้ 

  = 5 – 1 

       5 

  = 0.8 

จากการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว สามารถก าหนดเกณฑ์คะแนนของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ

ระดับความส าคัญของตัวแปรแต่ละตัว โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (สรชัย พิศาลบุตร,เสาวรส ใหญ่สว่าง และปรีชา 

อัศวเดชานุกร, 2549) ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกรูปแบบมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกรูปแบบมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลือกรูปแบบปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกรูปแบบนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกรูปแบบนอ้ยท่ีสุด 

– ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับทางด้านต้นทุนการขนส่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การข้อมูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติย

ภูมิ โดยสามารถจ าแนกข้อมูลได้ดังนี้ 

- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 ตัวอยา่ง  

- ข้อมูลทุตยิภูมิ ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

ในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลจาก

อนิเทอร์เน็ต 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามที่ได้รับท้ังหมด มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ และด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

1. จัดท าคู่มือลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลท่ีรวบรวมโดยใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และ

โดยใชส้ถิต ิOne -Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีคา่เฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 

วเิคราะห์และแปลความหมายจากการประมวลผล เพื่อจัดท ารายงานและสรุปผล 
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ผลการศึกษา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษานี้สามารถแบง่ได้เป็น5 ส่วน คือ  

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

2. การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส ์

3. การวเิคราะห์ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน 

4. การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ี

มตีอ่ต้นทุน 

โดยมีผลการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งและจ านวนรถท่ีใช้ในการ

ขนสง่ โดยจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 30 ผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลแจกแจงเป็นความถี่ ค่าเปอร์เซ็นต ์

หรือร้อยละโดยวเิคราะห์ได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนค่าร้อยละของตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

(Variables) 

จ านวน (คน) 

(Frequency) 

ร้อยละ 

(Percentage) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

6 

24 

20.00 

80.00 

รวม 30 100.0 

2. อาย ุ

นอ้ยกว่า 20 ปี 

21 – 30 ปี 

31 – 40 ป ี

มากกวา่ 40 ปี 

0 

16 

11 

3 

0 

53.33 

36.67 

10.00 

รวม 30 100.0 

3. ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

15 

14 

1 

50.00 

46.67 

3.33 

รวม 30 100.0 

4. ต าแหน่ง 

เจ้าของกิจการ 

หัวหน้างานดา้นโลจิสติกสแ์ละการขนส่ง 

2 

10 

6.67 

33.33 
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ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

(Variables) 

จ านวน (คน) 

(Frequency) 

ร้อยละ 

(Percentage) 

พนักงานด าเนินงาน 

พนักงานขับรถ 

2 

16 

6.67 

53.33 

รวม 30 100.0 

5. จ านวนรถทีใ่ช้ในการขนส่ง 

นอ้ยกว่า 5 คัน 

5 – 10 คัน 

11 – 30 คัน 

31 - 50 คัน 

มากกวา่ 50 คัน 

8 

11 

4 

0 

7 

26.67 

36.67 

13.33 

0 

23.33 

รวม 30 100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา

เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-30 ป ีจ านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดับการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งพนักงานขับรถ จ านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.33รองลงมาท างานในต าแหน่งหัวหน้างานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.33ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนท่ีใช้ในการขนส่ง 5 - 10 คัน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

รองลงมาจ านวนท่ีใชใ้นการขนส่งน้อยกวา่ 5 คัน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
ข้อมูลปัจจัยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการขนส่ง 2) 

ปริมาณหรือน้ าหนักสินค้า 3) ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง 4) ระยะเวลาในการรอ 5) ค่าใช้จ่ายด้านระยะทางดัง

แสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนดา้นโลจิสติกส์ 

รายการต้นทุนด้านโลจสิตกิส ์ จ านวน (คน) 

(Frequency) 

ร้อยละ 

(Percentage) 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับการขนส่ง 

มี 

ไมม่ ี

29 

1 

96.67 

3.33 

รวม 30 100.0 
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รายการต้นทุนด้านโลจสิตกิส ์ จ านวน (คน) 

(Frequency) 

ร้อยละ 

(Percentage) 

2. ปริมาณหรือน้ าหนักสนิค้า 

มี 

ไมม่ ี

0 

30 

0 

100.0 

รวม 30 100.0 

3. ระยะเวลาในการขนถ่ายข้ึนลง 

มี 

ไมม่ ี

21 

9 

70.00 

30.00 

รวม 30 100.0 

4. ระยะเวลาในการรอ     

มี 

ไมม่ ี

23 

7 

76.67 

23.33 

รวม 30 100.0 

5. ค่าใช้จ่ายดา้นระยะทาง 

มี 

ไมม่ ี

29 

1 

96.67 

3.33 

รวม 30 100.0 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนดา้นโลจิสติกส ์พบวา่มีต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับ

การขนส่ง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนปริมาณหรอืน้ าหนักสนิค้าพบวา่ไมม่ตีน้ทุนทางด้านนี้ จ านวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง พบวา่มีต้นทุนทางด้านนี้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

ส่วนระยะเวลาในการรอ พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง 

พบวา่มีต้นทุนทางด้านนี ้จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

 

การวเิคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าใช้จ่าย  

2) ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้านค่าใช้จ่าย

การซ่อมบ ารุง และ 6) ด้านเทคโนโลยโีดยรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่าย 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นคา่ใช้จ่าย) 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. รถยนต์ติดต้ังพลังงานทางเลือก 

2. ระยะทางท่ีใชว้ิ่งตอ่วัน 

3. การวิ่งนอกเส้นทางที่ก าหนด 

3.83 

4.00 

3.97 

1.053 

0.695 

0.765 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 3.93 0.838 มาก 

  

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง

เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายพบว่าด้านระยะทางท่ีใช้วิ่งต่อวัน (x̄ = 4.00, ..DS = 0.695)ด้านการวิ่งนอกเส้นทาง

ท่ีก าหนด(x̄ = 3.97, ..DS = 0.765) ด้านรถยนต์ติดตั้งพลังงานทางเลือก(x̄  = 3.83, ..DS = 1.053) โดยภาพรวมด้าน

ความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนด้านค่าใชจ้่าย(x̄  = 3.93, ..DS = 0.838) 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นอรรถประโยชนข์องการขนสง่ 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นอรรถประโยชน์ของการขนส่ง) 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. รถบรรทุกสินคา้ได้คร้ังละไม่ต่ ากวา่ 80%  

2. ใน 1 วันสามารถสง่สินค้าให้กับลูกค้าได้มากกวา่ 1 ราย 

3. เกิดความลา่ชา้ในการขนส่ง 

4.13 

4.20 

3.97 

0.819 

0.761 

0.850 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 4.10 0.810 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.3.2ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่งพบว่าใน 1 วันสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้

มากกว่า 1 ราย(x̄  = 4.20, ..DS = 0.761)รถบรรทุกสินค้าได้คร้ังละไม่ต่ ากว่า 80% (x̄  = 4.13, ..DS = 0.819) 

เกิดความล่าช้าในการขนส่ง (x̄  = 3.97, ..DS = 0.850) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนดา้นอรรถประโยชนข์องการขนสง่(x̄  = 4.10, ..DS = 0.810) 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นระยะทางที่วิง่ต่อ 1 วนั) 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร 

2. สามารถวิ่งรถได้ นอ้ยกว่า 100 กิโลเมตร 

3. ขึน้อยูก่ับปริมาณสินคา้ 

3.90 

3.50 

4.00 

1.062 

0.974 

0.910 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 3.80 0.982 มาก 

  

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน พบว่าขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า (x̄  = 4.00, ..DS = 0.910) 

สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร(x̄  = 3.90, ..DS = 1.062)สามารถวิ่งรถได้ น้อยกว่า 100 กิโลเมตร(x̄  = 3.50,

..DS = 0.974) โดยภาพรวมด้านความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านระยะทางท่ี

วิ่งตอ่ 1 วัน  (x̄  = 3.80, ..DS = 0.982) 

 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่ายตอ่ระยะทาง 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นคา่ใช้จ่ายต่อระยะทาง) 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. ค่าใชจ้่ายในการขนสง่มากกว่า 60%  

2. ค่าใชจ้่ายในการขนสง่นอ้ยกว่า 60%  

3. ใชพ้ันธมติรชว่ยในการขนส่ง 

3.67 

3.90 

4.07 

0.711 

1.029 

0.944 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 3.88 0.895 มาก 

  

 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทางพบว่าใช้พันธมิตรช่วยในการขนส่ง(x̄  = 4.07, ..DS = 0.944) 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่า 60% (x̄  = 3.90, ..DS = 1.029)ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า 60% (x̄  = 3.67, 
..DS = 0.711) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย

ตอ่ระยะทาง (x̄  = 3.88, ..DS = 0.895) 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นคา่ใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง) 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. มกีารซ่อมบ ารุงรถบรรทุก ตามระยะทางท่ีก าหนด 

2. จ่ายค่าซ่อมบ ารุงต่อครัง้ 

3. ซ่อมทันทีเมื่อพบความเสียหาย 

4. การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา 

4.13 

3.93 

3.97 

4.13 

0.730 

0.785 

0.850 

0.730 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 4.04 0.774 มาก 

  

 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าที่มีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง พบว่ามีการซ่อมบ ารุงรถบรรทุก ตามระยะทางท่ีก าหนด 

(x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา(x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา 

(x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)จ่ายค่าซ่อมบ ารุงตอ่คร้ัง(x̄  = 3.93, ..DS = 0.785)โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง (x̄  = 4.04, ..DS = 0.774) 

 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อ

ตน้ทุนดา้นเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

(ดา้นเทคโนโลย)ี 
x̄  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

1. มเีทคโนโลยชีว่ยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ 4.03 0.964 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.964 มาก 
  

 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีช่วยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ  

(x̄  = 4.03, ..DS = 0.964)โดยภาพรวมดา้นความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน

ด้านเทคโนโลย ี(x̄  = 4.03, ..DS = 0.964) 
 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ กับตัวชี้วดัประสทิธิภาพการขนสง่

เที่ยวเปลา่ที่มีต่อต้นทุน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 6ปัจจัย ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งจ านวนรถท่ีใช้ใน 

การขนส่ง และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน 6 ได้แก่  

ด้านค่าใช้จ่าย ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง ด้านค่าใช้จ่าย

การซ่อมบ ารุง ด้านเทคโนโลยี ส าหรับการทดสอบปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent– SampleT-Test) ในการทดสอบ ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

อื่น ๆ ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA)ในการทดสอบ 
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดัประสทิธิภาพ

การขนสง่เที่ยวเปลา่ที่มีต่อต้นทุน 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

x̄  ..DS  x̄  ..DS  
1. ด้านคา่ใชจ้่าย  

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการขนสง่ 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

4. ด้านคา่ใชจ้่ายตอ่ระยะทาง 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

6. ด้านเทคโนโลยี 

3.67 

3.56 

3.33 

3.83 

3.88 

3.67 

0.365 

0.172 

0.596 

0.279 

0.262 

1.211 

4.00 

4.24 

3.92 

3.89 

4.08 

4.13 

0.761 

0.641 

0.731 

0.679 

0.670 

0.900 

3.165 

9.843 

1.906 

4.556 

2.009 

1.370 

0.086 

0.004* 

0.178 

0.042* 

0.167 

0.252 

ภาพรวม 3.66 0.481 4.04 0.730  

*ระดับนัยส าคัญ<0.05 

 

 จากตารางท่ี 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนจ าแนกตามเพศ 

พบวา่ความพึงพอใจทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 มีเพียงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ภายในสถานี ท่ีแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามช่วงอายุ 

ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดั

ประสทิธิภาพการขนส่งเที่ยว

เปลา่ที่มีต่อต้นทนุ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านคา่ใชจ้่าย  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.871 

13.662 

14.533 

2 

27 

29 

0.435 

0.506 

0.861 0.434 

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการ

ขนสง่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.041 

11.770 

11.811 

2 

27 

29 

0.020 

0.436 

0.047 0.954 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.289 

15.400 

15.689 

2 

27 

29 

0.145 

0.570 

0.253 0.778 

4. ด้านคา่ใชจ้า่ยตอ่ระยะทาง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.015 

10.981 

10.996 

2 

27 

29 

0.008 

0.407 

0.018 0.982 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.313 

10.573 

10.885 

2 

27 

29 

0.156 

0.932 

0.399 0.675 

6. ด้านเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม 2.005 2 1.002 1.084 0.352 
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ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดั

ประสทิธิภาพการขนส่งเที่ยว

เปลา่ที่มีต่อต้นทนุ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

 ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.962 

26.967 

27 

29 

0.925 

*ระดับนัยส าคัญ <0.05   
  

 จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกตาม

ช่วงอายุ ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม

ชว่งอายุไม่แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05ในทุกด้าน 

 

ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดั

ประสทิธิภาพการขนส่งเที่ยว

เปลา่ที่มีต่อต้นทนุ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านคา่ใชจ้่าย  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.515 

13.018 

14.533 

2 

27 

29 

0.758 

0.482 

1.571 0.226 

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการ

ขนสง่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.660 

11.151 

11.811 

2 

27 

29 

0.330 

0.413 

0.799 0.460 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.982 

14.707 

15.689 

2 

27 

29 

0.491 

0.545 

0.901 0.418 

4. ด้านคา่ใชจ้า่ยตอ่ระยะทาง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.456 

9.540 

10.996 

2 

27 

29 

0.728 

0.353 

 

2.060 0.147 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.946 

9.939 

10.858 

2 

27 

29 

0.473 

0.368 

1.285 0.293 

6. ด้านเทคโนโลย ี

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.210 

24.757 

26.967 

2 

27 

29 

1.105 

0.917 

1.205 0.315 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของ 

แตล่ะกลุ่มระดับการศกึษา ไมแ่ตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 
 

ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามต าแหนง่ 

ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดั

ประสทิธิภาพการขนส่งเที่ยว

เปลา่ที่มีต่อต้นทนุ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านคา่ใชจ้่าย  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.107 

12.426 

14.533 

3 

26 

29 

0.702 

0.478 

1.469 0.246 

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการ

ขนสง่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.763 

11.049 

11.811 

3 

26 

29 

0.254 

0.425 

0.598 0.622 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.244 

12.444 

15.689 

3 

26 

29 

1.081 

0.479 

2.260 0.105 

4. ด้านคา่ใชจ้า่ยตอ่ระยะทาง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.680 

9.317 

10.996 

3 

26 

29 

0.560 

0.358 

1.562 0.222 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.727 

7.159 

10.885 

3 

26 

29 

1.242 

0.275 

 

4.512 0.011 

6. ด้านเทคโนโลย ี

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.129 

25.838 

26.967 

3 

26 

29 

0.376 

0.994 

0.379 0.769 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

 จากตารางท่ี 12 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกจ าแนก

ตามต าแหน่งด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละ

กลุ่มต าแหนง่ ไมแ่ตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 
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ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกตามจ านวนรถท่ีใช้ใน

การขนส่ง 

ปัจจัยที่มผีลต่อตัวชี้วดั

ประสทิธิภาพการขนส่งเที่ยว

เปลา่ที่มตี่อตน้ทนุ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านคา่ใชจ้่าย  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.098 

12.435 

14.533 

3 

26 

29 

0.699 

0.478 

1.463 

 

0.248 

2. ด้านอรรถประโยชนข์องการ

ขนสง่ 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.583 

11.229 

11.811 

3 

26 

29 

0.194 

0.432 

 

0.450 0.720 

3. ด้านระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.504 

14.185 

15.689 

3 

26 

29 

0.501 

0.546 

 

0.919 0.445 

4. ด้านคา่ใชจ้า่ยตอ่ระยะทาง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.381 

10.615 

10.996 

3 

26 

29 

0.127 

0.408 

0.311 0.817 

5. ด้านคา่ใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.156 

9.729 

10.885 

3 

26 

29 

0.385 

0.374 

1.030 0.396 

6. ด้านเทคโนโลย ี

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.433 

26.534 

26.967 

3 

26 

29 

0.144 

1.021 

0.141 0.934 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกตาม

จ านวนรถท่ีใช้ในการขนส่ง ด้วยค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า  

ในภาพรวมของแตล่ะกลุ่มตามจ านวนรถที่ใชใ้นการขนส่ง ไม่แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ส่วนที่ 1 :การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์แบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่ง

และจ านวนรถที่ใชใ้นการขนส่งโดยจ าแนกได้ดังนี้ 
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1. เพศ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

2. อายุ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือช่วง

อายุ 31 – 40 ป ีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

3. ระดับการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

รองลงมามีระดับการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

4. ต าแหน่ง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งพนักงานขับรถ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

รองลงมาท างานในต าแหนง่หัวหน้างานดา้นโลจิสติกสแ์ละการขนสง่ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

5. จ านวนรถที่ใช้ในการขนส่ง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนท่ีใช้ในการขนส่ง 5 - 10 คัน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

รองลงมาจ านวนท่ีใชใ้นการขนส่งน้อยกวา่ 5 คัน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  

 ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อการลดต้นทุนด้านโลจสิตกิส์ 

 ข้อมูลปัจจัยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการขนส่ง  

2) ปริมาณหรือน้ าหนักสินค้า 3) ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง 4) ระยะเวลาในการรอ 5) ค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง

พบวา่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนดา้นโลจิสติกส ์พบวา่มีต้นทุนทางด้านค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวกับการขนสง่ จ านวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนปริมาณหรือน้ าหนักสินค้าพบว่าไม่มีต้นทุนทางด้านนี้ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นลง พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนระยะเวลาใน 

การรอ พบว่ามีต้นทุนทางด้านนี้ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านระยะทาง พบว่ามีต้นทุน

ทางด้านนี ้จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

 ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ตัวชี้วดัประสทิธิภาพการขนสง่เที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

 การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้าน

ค่าใชจ้่าย 2) ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง 3) ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน 4) ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง 5) ด้าน

ค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุง และ 6) ด้านเทคโนโลยพีบวา่ 

 ด้านค่าใช้จ่าย: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง

เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย พบว่าด้านระยะทางท่ีใช้วิ่งต่อวัน (x̄  = 4.00, ..DS = 0.695)ด้านการวิ่งนอก

เส้นทางท่ีก าหนด(x̄  = 3.97, ..DS = 0.765) ด้านรถยนต์ติดตั้งพลังงานทางเลือก(x̄  = 3.83, ..DS = 1.053) โดยภาพรวม

ด้านความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนด้านค่าใชจ้่าย (x̄  = 3.93, ..DS = 0.838) 

 ด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่ง: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชน์ของการขนส่งพบว่าใน 1 วันสามารถส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้าได้มากกว่า 1 ราย (x̄  = 4.20, ..DS = 0.761)รถบรรทุกสินค้าได้คร้ังละไม่ต่ ากว่า 80% (x̄  = 4.13, ..DS = 0.819) 

เกิดความล่าช้าในการขนส่ง (x̄  = 3.97, ..DS = 0.850) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

การขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านอรรถประโยชนข์องการขนส่ง (x̄  = 4.10, ..DS = 0.810) 
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 ด้านระยะทางที่วิ่งต่อ 1 วัน: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน ด้านระยะทางท่ีวิ่งต่อ 1 วัน พบว่าขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า (x̄  = 4.00,

..DS = 0.910)สามารถวิ่งรถได้ มากกว่า 300 กิโลเมตร(x̄  = 3.90, ..DS = 1.062)สามารถวิ่งรถได้ น้อยกว่า 100 

กิโลเมตร (x̄  = 3.50, ..DS = 0.974) โดยภาพรวมดา้นความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมี

ตอ่ต้นทุนดา้นระยะทางท่ีว่ิงต่อ 1 วัน  (x̄  = 3.80, ..DS = 0.982) 

 ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง: ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน ด้านค่าใช้จ่ายต่อระยะทางพบว่าใช้พันธมิตรช่วยในการขนส่ง  

(x̄  = 4.07, ..DS = 0.944)ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่า 60%  (x̄  = 3.90, ..DS = 1.029) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

มากกว่า 60% (x̄  = 3.67, ..DS = 0.711) โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียว

เปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่ายตอ่ระยะทาง (x̄  = 3.88, ..DS = 0.895) 

 ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง :ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน ด้านค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง พบว่ามีการซ่อมบ ารุงรถบรรทุก  

ตามระยะทางท่ีก าหนด (x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา (x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)  

การวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษา (x̄  = 4.13, ..DS = 0.730)จ่ายค่าซ่อมบ ารุงต่อคร้ัง(x̄  = 3.93, ..DS = 0.785) 

โดยภาพรวมดา้นความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุนดา้นค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง 

(x̄  = 4.04, ..DS = 0.774) 

 ด้านเทคโนโลย ี:ผลการวเิคราะห์พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง

เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน ด้านเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีช่วยในการวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการ (x̄  = 4.03,

..DS = 0.964) โดยภาพรวมด้านความพงึพอใจของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุนด้านเทคโนโลย ี

(x̄  = 4.03, ..DS = 0.964)  

ส่วนที่ 4: การการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน 

 เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จ าแนกตามเพศ: ผลการวเิคราะห์

ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-เตาปูน จ าแนกตามเพศ พบว่า

ความพงึพอใจทุกดา้น  ไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มเีพยีงด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน

สถานี ที่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จ าแนกตามช่วงอายุ :  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกตามช่วงอายุ ด้วยค่าสถิติ F-test 

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบวา่ ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 

เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จ าแนกตามระดับการศึกษา :  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิต ิ

F-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา  

ไมแ่ตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 
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 เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จ าแนกตามต าแหน่ง : ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อต้นทุน จ าแนกจ าแนกตามต าแหน่งด้วยค่าสถิติ F-test 

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบวา่ ในภาพรวมของแตล่ะกลุ่มต าแหนง่ ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 

 เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวเปล่าที่มีต่อต้นทุน จ าแนกตามจ านวนรถที่ใช้ใน 

การขนส่ง: ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนสง่เท่ียวเปล่าท่ีมีต่อตน้ทุน จ าแนกตามจ านวนรถท่ีใช้ใน

การขนส่ง ด้วยคา่สถิต ิF-test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) พบว่า ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม

ตามจ านวนรถที่ใชใ้นการขนส่ง ไม่แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกด้าน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรเก็บในแบบของการสัมภาษณเ์ชงิลึกกับผู้ประกอบการ 

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศกึษาการจัดรูปแบบการจัดการแบบขนสง่เท่ียวเปล่าให้ครอบคลุมมากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีช่วยตรวจสอบงานวิจัยใน

คร้ังนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจัยและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ

กรุณาเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีให้ทุนอุดหนุนวิจัยในคร้ังนี้จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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อิทธิพลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The influence of Youtuber that effecting on the decision making of buying 

products in Bangkok 

กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ณัฏฐยา พลายระหาร1 และ สุธีรา ศรปีริวาทิน1 

Kanokwan Kitcharabhumi1, Kedwadee Sombultawee1, Nattaya Phlairaharn1 and Suteera Sriparivatin1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ Youtuber ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้บริโภคท่ีเคยเปิดรับสารจาก Youtuber ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 

แบ่งได้ 4 ด้านดังนี้ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.775 ด้านรูปแบบในการน้าเสนอ

ของ Youtuber ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.705 ทางด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีค่าระดับความเช่ือมั่น

เท่ากับ 0.836 และด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.704 และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของ Youtuber ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber(X1) ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ 

Youtuber(X2) และด้านความน่าเชื่อถอืของ Youtuber(X3) อยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์ คือ  

 = 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3 

ค าส าคัญ: Youtuber การตัดสินใจซือ้ 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the influence of Youtuber that effecting on the decision making 

of buying products in Bangkok. The samples consisted of 400 people by take a random that received the 

information from Youtuber in Bangkok. The research instrument was online questionnaire with reliability, 

separated in 4 groups, are the personality of Youtuber that has the confidence level equal 0.755, the structure 

of presentation has the confidence level equal 0.705, the reliability of Youtuber has the confidence level equal 

0.836 and finally the confidence level of decision making of Youtuber is equal 0.704. The Multiple Regression 

Analysis was used for data analysis. The research resulted that the influence of Youtuber was effected to the 

decision making of customers in 3 ways. First, the personality of Youtuber(X1). Secondly, the structure of 

presentation of Youtuber(X2) and ultimately, the reliability of Youtuber(X3) which has statistically significant at 

0.05 and the predicting equation is  = 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3 

Keywords: Youtuber, Decision to buy 

บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปด้วยผู้บริโภคมี

ทางเลอืกในการรับสารตา่งๆท่ีหลากหลาย อีกหนึ่งทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันคือการรับสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้น 

เนื่องจากสะดวกสบายมากกวา่ สามารถเลอืกเวลาในการรับสื่อได้ อกีท้ังยังรวดเร็วกว่า ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรม  ในการหา

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อสินค้า จากผลการวิจัยของ Google ร่วมกับ TNS ท้าการวิจัยเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านกลุ่มตัวอยา่ง 4,000 ราย โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ และพื้นท่ีนอก

เมือง พบว่า คนไทย 80 % ค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งถือเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคคนไทยมากท่ีสุด 

(motherandcare, 2560) การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน ์เป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมาก

ขึน้ เนื่องจากการท่ีขอ้มูลข่าวสารส่งผ่านมาได้อยา่งรวดเร็วท้าให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตา่งๆมากขึน้  

โดยเว็บไซต์ท่ีเป็นท่ียอดนิยมของคนไทยมากที่สุดซึ่งจัดอันดับโดย Alexa  ได้แก่ Google.co.th, YouTube.com, 

Google.com, Facebook.com และPantip.com ตามล้าดับ (marketingoops, 2561) จะเห็นได้ว่า YouTube นั้นอยู่สูงเป็น

อันดับท่ีสองซึ่ง YouTube เป็นเว็ปไซต์ท่ีให้บริการส้าหรับอัพโหลดวีดีโอต่างๆจึงแสดงให้เห็นว่า คนไทยนิยมดูสื่อ

ประเภทวีดีโอกันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 46 ล้านราย โดยมีประมาณ 40 ล้าน

รายท่ีเข้าใช้ YouTube เนื่องจาก YouTube นั้นเป็นแพลตฟอร์มท่ีมีคอนเทนต์หลากหลายทางด้านเนื้อหาให้เลือกรับชม                  

มท้ัีงคอนเทนต์ความบันเทิง กีฬา การศกึษา และอื่นๆอกีจ้านวนมาก (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2561)  

ผู้บริโภคคนไทยเปิดรับสื่อในลักษณะของการรีวิว จากผู้ส่งอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ เฉลี่ย 2-3 คร้ังต่อ

สัปดาห์  โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีใช้สินค้าหรือบริการนั้นตามผู้ทรงอิทธิพลจากสื่อออนไลน ์             

(พงศกร ปัญญาทรานนท์, 2559) และพฤติกรรมของคนไทยท่ีนิยมใช้ YouTube จึงท้าให้เกิด Youtuber ขึ้นในประเทศ

ไทยเป็นจ้านวนมาก ซึ่ง Youtuber นั้นเป็นผู้ ท่ีอัพโหลดวิดีโอลงเว็บไซต์ YouTube.com เพื่อแสวงหาผลก้าไร 

(moneyhub, 2560) โดย Youtuber จะบอกเล่าเร่ืองราวหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆผ่านวีดีโอซึ่งจะมีผู้เข้าชมเป็นผู้ท่ี

สนใจในเร่ืองราวนั้นๆเหมือนกัน ปัจจุบันนี้ Youtuber ได้สร้างสรรค์รูปแบบการน้าเสนอเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่มากขึ้น

เพื่อดงึดูดให้มผีู้เข้าชมและผู้ตดิตามเพิ่มมากขึน้ หรือจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
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หากท้าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต่อตัว Youtuber โดยต้องสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีและผู้ชมเข้าใจได้ง่ายก็

จะเกิดความนิยมและเกิดความน่าเชื่อถือท่ีเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น Youtuber จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ตามท่ี Youtuber แนะน้า 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการรับสารหรือ

การหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง YouTube นั้นเป็นสื่อท่ียอดนิยมเป็นอันดับสองของคนไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศกึษาถึง อทิธิพลของ Youtuber ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่ีสนใจประชาสัมพันธ์สินค้าของตนผ่าน Youtuber 

และเป็นประโยชนต์อ่ตัว Youtuber ท่ีจะน้าผลการวจิัยคร้ังน้ีไปพัฒนาตนให้ตรงความตอ้งการของผู้รับชมมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ Youtuber เกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

ปัจจัยดา้นทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ Youtuber 

1.ดา้นบุคลิกภาพของ Youtuber               การตัดสินใจซือ้สนิค้า        

2.ดา้นรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber 

3.ดา้นความนา่เช่ือถือของ Youtuber 

 

สมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยทัศนคติด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยทัศนคติด้านความน่าเชื่อถอืของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฏีด้านการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Schiffman & Kanuk 1994, p. 659) คือกระบวนการในการเลือกซื้อ

สินค้าจากทางเลอืกท่ีมีต้ังแต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 

ท้ังด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมท้ังทางด้านจิตใจและกายภาพซึ่ง

เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้สองกิจกรรมนี้ท้าให้เกิดการซือ้ และเกิดพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 

การตัดสนใจซื้อคือ ขั้นตอนในการเลือกการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้กระบวนการซื้อท่ีประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน 

คือ การตระหนักถึงความตอ้งการ การแสวงหาข้อมูล การประเมนิทางเลือก การตัดสินใจ และพฤตกิรรมการซื้อ  

 ขั้นตอนท่ี 1 ตระหนักถึงความต้องการ คือการท่ีผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาระหว่างสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับความ

ตอ้งการของตนเอง ท้าให้เกิด แรงกระตุน้เพื่อต้องการเตมิเต็มความปรารถนารถ โดยการตระหนักถึงปัญหาของแต่ละ

คนจะมีความแตกตา่งกันออกไป 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและความต้องการท่ีมีอยู่ท้าให้ผู้บริโภคหาวิธีท่ีแก้ไข

ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

ครอบครัว เพื่อน  แหล่งข้อมูลจากสื่อ เช่น การโฆษณา  เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สื่อมวลชน วิทยุ และ

แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้บริโภค เช่น การทดลองใช้ เป็นต้น แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค แต่ต้องขึน้อยูก่ับปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีมากหรอืน้อย 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคได้ท้าการแสวงหาข้อมูลแล้วจะท้าการประเมินทางเลือก โดยการ

ตัง้ข้อก้าหนดกฎเกณฑ์ของสินค้าไวไ้ม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของคุณภาพ  ความเชื่อ ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าท่ี ความแตกต่าง

ของสนิค้าแต่ละย่ีหอ้ ประสบการณ์ท่ีเคยใช้สินค้า ก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยในการตัดสินใจ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคแต่ละคนมีระยะเวลาในการประเมินทางเลือกท่ีต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ

ประเภทของสินค้า เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องการข้อมูลจ้านวนมากเข้ามาสนับสนุน เพื่อหาความแตกต่าง หรือ 

สินค้าบางชนิดผู้บริโภคอาจจะใชเ้วลาไมม่ากนักในการตัดสนิใจซื้อ  

 ขั้นตอนท่ี 5 พฤตกิรรมหลังการซื้อ ผู้บริโภคได้ท้าการตัดสินใจซื้อ ท้าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ในการใช้

สินค้า ที่ท้าให้เกิดความพงึพอใจหรอืไม่พึงพอใจในตัวสินค้า และข้อดีข้อด้อยของสินค้าท่ีท้าให้เกิดการซื้อซ้้าหรือการ

แนะน้าให้เกิดลูกค้ารายใหม่  

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการด้าเนินชีวิตท่ีสังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและ

ยอมรับมาปฏบัิต ิเพื่อให้สังคมด้าเนนิและมกีารพัฒนาไปได้ด้วยด ีบุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นสว่นหนึ่งของสังคม 

 ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ครอบครัว ( Family) บทบาทและสถานะ (Roles 

and Statuses)  

 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซือ้ได้รับอทิธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านตา่ง  ๆ

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

ด้านจติวทิยา ซึ่งถอืว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้าปัจจัยภายใน เช่น 

 ทัศนคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และ

แนวโน้มการปฏิบัติท่ีมีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler. 2003 : 270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลที่มตีอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราช ศริิวัฒน์, 2560) 
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  

ทัศนคติ (Attitudes) คือ สภาวะความพร้อมท่ีอยูภ่ายในตัวของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมความชอบหรือ    ไม่ชอบใน

ระดับมากหรือน้อยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีสะท้อนพฤติกรรมมาจากความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การเรียนรู้ หรือ

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตของบุคลนัน้ๆโดยจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน ต่อสิ่งรอบกาย

ไม่ว่าจะเป็น บุคคล บทความ ท่าที หรือสภาวะของสถานท่ี สถานการณ์ในสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น (โกญจนาท

และนรอรรถ, 2557) 
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การก่อตัวของทัศนคติ 

จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์(2542, หน้า 34-36) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดขึ้นมาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เนื่องจากหลายปัจจัยดว้ยกัน คือ 

 1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดต่อเมื่อบุคคลก้าลังตอบสนองตามท่ีร่างกาย

ต้องการ ตัวบุคคลจะท้าการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อคนหรือสิ่งของท่ีจะสามารถช่วยให้มีโอกาสท่ีจะตอบสนองสิ่งท่ีตน

ตอ้งการได้ 

 2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติมีพื้นฐานจากข่าวสารท่ีได้รับและลักษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสาร 

ด้วยการเลือกรับรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลท่ีได้รับเข้ามาบุคคลนั้นจะเก็บไปคิด

และท้าให้เกิดทัศนคติขึ้นมาได้ 

 3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) บางทัศนคติอาจจะมาจากหลากหลายกลุ่มท่ีแต่ละบุคคล

เกี่ยวข้องอยู่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวย่างเช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา และวัด เป็นต้น โดย

กลุ่มต่างๆเหลา่นีไ้มเ่พยีงแคเ่ป็นแหล่งรวบรวมของค่านยิมมากมาย แต่มีการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลต่างๆให้แก่บุคคล

ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งสามารถท้าให้เกิดการสร้างทัศนคติขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงานซึ่ง

เป็นกลุ่มท่ีมีความส้าคัญท่ีสุด ที่จะเป็นแหล่งแห่งการสร้างทัศนคติแก่บุคคลได้ 

 4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ต่างๆของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งของจะมีส่วนส้าคัญท่ีบุคคลต่างๆจะน้า

ประสบการณ์มาตีคา่จนกลายเป็นทัศนคติได้ 

 5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางต่างๆจะมีส่วนส้าคัญทางอ้อมในการสร้างทัศนคติแก่บุคคล 

ปัจจัยต่างๆของการก่อตัวของทัศนคติน้ัน จริงๆแลว้ไม่ได้เรียงตามความส้าคัญใดๆเลย เนื่องจากปัจจัยแตล่ะอย่างจะมี

ความส้าคัญมากหรือนอ้ยตอ่การกอ่ให้เกิดของทัศนคติขึ้นยูก่ับการพจิารณาสรา้งทัศนคตติอ่สิ่งดังกล่าว 

แนวคิดดา้นบุคลิกภาพ  

 บุคลิกภาพ คือภาพรวมของบุคคลท่ีเกิดจาก พฤติกรรมท้ังภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นความคิด 

ความรู้สึก ลักษณะรูปลักษณ์ อารมณ์ ท่าทาง อุปนิสัย การเข้าสังคม ท่ีรวมกันแสดงออกมาให้บุคคลอื่นเห็น 

ซึ่งบุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีบุคคลแสดงออกมาอยา่งสม่้าเสมอ ท้าให้เกิดอิทธิพลตอ่ผู้พบเห็น (Im2market, 2560) 

แนวคิดดา้นรูปแบบในการน้าเสนอข้อมูล 

 การน้าเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อขา่วสารท่ีเกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็น ท่ีมีท้ังข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ส่งไป

ยังผู้รับสารโดยใชเ้ทคนิควธีิต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย (จีระพงษ์ โพพันธ์, 2558) 

แนวคิดดา้นความนา่เช่ือถือ 

 ความนา่เช่ือถือ คือสิ่งท่ีเกิดจากความจรงิใจของการผสมผสานความตัง้ใจ ความสื่อสัตย ์ความรับผิดชอบ และ

การท้าผลงานให้มีความโดดเด่น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการมอบหมายหรือการแต่งตั้ง 

แต่เป็นสิ่งท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งสมมาเป็นเวลานาน ท้าให้บุคคลอื่นเห็นและเกิดการยอมรับในสิ่งท่ีท้าจนเกิดเป็น

ความนา่เช่ือถือ (Line Today, 2560) 

 แนวคิดดา้นอทิธิพล  

 หมายถึง การสื่อสารหรือการกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีส่งผลกระทบไป ถึงอีกบุคคลหนึ่งในเร่ือง

เกี่ยวกับความรู้สกึ ความเชื่อ ทัศนคติ การกระท้าการตัดสนิใจตา่ง ๆ ไม่วา่จะ เป็นการกระตุ้น การชักจูง การโน้มน้าว

ใจ การคล้อยตามท้ังทางด้านจิตใจหรอืการกระท้า ป็นตน้ (กัญญารนิทร์ วัฒนเรืองนันท์, 2558) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามออนไลน ์

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด้าเนนิการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้ 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับข่าวสารจาก Youtuber ซึ่งไม่ทราบ

จ้านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับข่าวสารจาก Youtuber  ซึ่งไม่

ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการก้าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่

ทราบจ้านวนของประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 

(กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2550) จะได้จ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 

n  =     

n หมายถงึ จ้านวนกลุม่ตัวอย่าง   

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง ก้าหนดไวท่ี้ 5% หรอื 0.05 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก้าหนดไว้ คือ 95% หรอืระดับนัยส้าคัญ 0.05 = 1.96  

แทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้   n  =   = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 จากการค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ้านวน 385 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการ

วจิัย ขนาดตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ีจึงเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลอืกกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถามออนไลน ์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยได้มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค้าถามปลายปิดจ้านวน 

6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศกึษาสูงสุด, สถานภาพการสมรส, อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber จ้านวน 4 ข้อ 

ประกอบด้วย ประเภทสินค้าท่ีเปิดรับข่าวสารจาก Youtuber, ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร, มูลค่าสินค้าเฉลี่ยท่ีซื้อ 

และเหตุผลท่ีเปิดรับข้อมูลขา่วสารจาก Youtuber 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยดา้นทัศนคติท่ีมีต่อ Youtuber ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้ามีจ้านวน 3 

ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber, ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และทางด้านความ

น่าเชื่อถือของ Youtuber โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5 ระดับ 

สามารถเลอืกได้เพยีงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale  

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber มีจ้านวน 3 ข้อ 

ประกอบไปด้วย ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากความชื่นชอบในตัว Youtuber, ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าของ 
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Youtuber และท่านตัดสนิใจซื้อสินค้าตามท่ี Youtuber ใช ้โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ สามารถเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม 

Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) มีระดับคะแนน ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80  หมายถงึ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60  หมายถงึ เห็นด้วยน้อย 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถงึ เห็นด้วยปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20  หมายถงึ เห็นด้วยมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00  หมายถงึ เห็นด้วยมากที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 ค่าความเท่ียงตรงถูกต้อง (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการศึกษาอิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงน้าแบบสอบถามท่ีได้มาวัดค่าความเท่ียงตรงถูกต้องโดยให้อาจารย์ ท่ี

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความถูกต้อง และน้ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอยา่งที่มลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิคือ ผู้บริโภคท่ีรับสารจาก Youtuber ในเขตปทุมวัน และหา

ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิ อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และโปรแกรมส้าเร็จรูป 

SPSS ในการประมวลผลและแก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนน้าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ผลการ

ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งได้ 4 ด้านดังนี้ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber มีค่า

ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.775 ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.705 

ทางด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.836 และด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าระดับ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.704 จากผลค่าระดับความเชื่อมั่นท้ัง 4 ด้านนั้น มีค่าระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 แสดงให้

เห็นว่าเครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และมีความเท่ียงตรงถูกต้อง 

การรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงถูกต้องของเนื้อหา 

(Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดท้าแบบสอบถามผ่าน 

Google Form และท้าการแจกแบบสอบถามในช่องทางออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน จากนั้นน้าผล

ส้ารวจของแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยน้ามาใช้ส้าหรับบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการซื้อสินค้าตาม

ค้าแนะน้าจาก Youtuber ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) อีกท้ังยังใชใ้นการการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติซึ่งสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้า โดยสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้คือ การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิคราะห์
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ถดถอย ท้าให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ประโยชน์ได้ 4 ประการ คือ 1) บอกปริมาณความ แปรปรวนในตัวแปร

ตามท่ีอธิบายได้ด้วยตัวแปรตน้ 2) เปรียบเทียบขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวท่ีมีต่อตัวแปรตาม 3) 

สร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรตามได้เมื่อรู้คา่ตัวแปรตน้ 4) ศึกษาอิทธิพลหลักอทิธิพลปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตน้ท่ีมี

ตอ่ตัวแปรตาม (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 66.5 มอีายุระหว่าง 18 - 25ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 ระดับการศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 63.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียนหรือนักศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 51 มรีายได้ตอ่เดอืนไมเ่กิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเคร่ืองส้าอาง คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร สัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ังต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.8 มูลค่าของสินค้าท่ีซื้อเฉลี่ย 2,001 – 3,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22 และเหตุผล  

ส่วนใหญ่ท่ีเปิดรับข่าวสารจาก Youtuber เพื่ออัพเดทข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับสนิค้าใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 33.3 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติท่ีมีต่อ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบ่งออกเป็น   3 

ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ 

Youtuber จากการวเิคราะห์พบวา่ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ท่ีโดดเด่น เป็นท่ีน่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่น

ชอบ อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.84) การมีบุคลิกภาพท่ีดเีหมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สึกน่า

ใชส้ินค้า และสนใจเพ่ิมขึน้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.82) การมีลักษณะการพูดท่ีชัดเจน 

กระชับ และสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.85) ในด้านของรูปแบบใน

การน้าเสนอของ Youtuber พบว่าการมีรูปแบบการน้าเสนอท่ีน่าสนใจน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 

3.89 และ S.D. = 0.83) การมีล้าดับเร่ืองราวท่ีด ีท้าให้เข้าใจได้งา่ย อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.04 และ S.D. 

= 0.83) มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆและน้าเสนอให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 

3.90 และ S.D. = 0.81) การใชรู้ปภาพ วีดีโอและสื่อประกอบใหม่ๆ ท่ีท้าให้เกิดความรู้สกึน่าตื่นเตน้แปลกใหม่ น่าสนใจ 

และน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.81) และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber 

ความจรงิใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา ท้าให้เกิดความรู้สกึเช่ือใจในความโปร่งใส อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.88 

และ S.D. = 0.86) มีหลักฐานอ้างองิและมีการทดลองสินค้า ด้วยตนเองจริงท้าให้รู้สกึว่ามคีวามนา่เช่ือถือ อยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.95) ไม่มีการโฆษณาสินค้าเกินความจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ซึ่งท้าให้

เกิดความนา่เช่ือถือ อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.78 และ S.D. = 0.86) มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

สินค้าเป็นอยา่งดี อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.87) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าจาก Youtuber จากการวิเคราะห์พบว่า

ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความชื่นชอบในตัว Youtuber อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.51 และ S.D. = 1.05)  

ตัดสนิใจซื้อสินค้าตามค้าแนะน้าของ Youtuber อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.70 และ S.D. = 0.97) และ การ

ตัดสนิใจซื้อสินค้าตามท่ี Youtuber ใช ้อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.52 และ S.D. = 1.00) 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของ อิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของ อิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าอิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าท้ังหมด 3 ด้าน

พบวา่ ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber 

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ที่ระดับ

นัยส้าคัญ 0.05 (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อ Youtuber เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.514 0.262  1.961 0.051 

ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber X1 0.165 0.076 0.126 2.160 0.031 

ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber X2 0.436 0.087 0.316 5.032 0.000 

ด้านความนา่เช่ือถือของ Youtuber X3 0.174 0.063 0.149 2.761 0.006 

R = 0.514, R Square = 0.265, Adjusted R Square = 0.259, Std Error of the Estimate = 0.74337 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อ Youtuber ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลิกภาพของ 

Youtuber ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี ้ 

  = 0.514 + 0.165X1 + 0.436X2 + 0.174X3 

โดยท่ี    =          การตัดสินใจซือ้ 

 X1 = ด้านบุคลิกภาพของ Youtuber 

 X2 = ด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber 

 X3 = ด้านความนา่เช่ือถือของ Youtuber 

 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ Youtuber ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ด้านรูปแบบใน

การน้าเสนอของ Youtuber และด้านความน่าเชื่อถือของ Youtuber มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 78.698 3 26.233 47.472 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 218.829 396 0.553   

รวม 297.528 399    
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

ปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า สนับสนุน 

ปัจจัยทัศนคติด้านรูปแบบในการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า สนับสนุน 

ปัจจัยทัศนคติด้านความน่าเชื่อถอืของ Youtuber ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า สนับสนุน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของ Youtuber ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยสามารถอธิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 จากการศึกษาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อ Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความส้าคัญกับปัจจัยทัศนคติด้านบุคลิกภาพของ Youtuber ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือด้านบุคลิกภาพของ 

Youtuber ท่ีโดดเด่น เป็นท่ีน่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่อชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ 

S.D. = 0.84) การมีบุคลิกภาพท่ีดเีหมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สกึน่าใช้สินค้า และสนใจเพ่ิมขึน้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.05 และ S.D. = 0.82) การมีลักษณะการพูดท่ีชัดเจน กระชับ และสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.85) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับ บุคลิกภาพของ 

Youtuber โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากบุคลิกของ Youtuber ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านบุคลิกภาพ การแสดง

พฤติกรรมท้ังภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก ลักษณะรูปลักษณ์ อารมณ์ ท่าทาง อุปนิสัย 

ท่ีแสดงออกมาท้าให้ผู้บริโภคเห็นและเกดิการตัดสนิใจซื้อสินค้า (Im2market, 2560) 

 สมมติฐานข้อท่ี2 จากการศึกษาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อ Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้

ความส้าคัญในด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber โดยรูปแบบการน้าเสนอท่ีน่าสนใจน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.83) การมีล้าดับเร่ืองราวท่ีดี ท้าให้เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.04 และ S.D. = 0.83) มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆและน้าเสนอให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.81) การใช้รูปภาพ วีดีโอ และสื่อประกอบใหม่ๆท่ีท้าให้เกิดความรู้สึก น่า

ตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าติดตาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.81) ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส้าคัญกับการน้าเสนอล้าดับเร่ืองราวท่ีท้าให้เข้าใจได้ง่าย มากกว่าการน้าเสนอ

รูปแบบอื่นๆ เนื่องจากการน้าเสนอเร่ืองราวท่ีดนีัน้จะท้าให้ผู้ท่ีได้รับข่าวสารนั้นมีความรู้สึกคล้อยตามและเข้าใจได้ง่าย 

(จิระวัฒน ์วงส์สวัสดวิัฒน์, 2542) ผลท่ีศึกษานั้นสามารถกล่าวได้ว่าด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้สนิค้าของผู้บริโภค 

 สมมติฐานข้อท่ี3 จากการศกึษาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อ Youtuber พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 

ในเร่ืองปัจจัยดา้นความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย

ได้ดังนี้ การมีหลักฐานอ้างอิงและมีการทดลองสินค้า ด้วยตนเองจริงท้าให้รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.95) มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ท้าให้เกิดความรู้สึกเชื่อใจในความโปร่งใส 

อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.86) มีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี อยู่

ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.87) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความน่าเชื่อถือ (Line Today, 2560) 
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ท่ีกลา่วว่าสิ่งท่ีเกิดจากความจรงิใจของการผสมผสานความตั้งใจ ความสื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้นส่งผล

ให้เกิดการตัดสนิใจของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อ Youtuber ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า สามารถระบุ

ความส้าคัญได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้ายบุคลิกภาพของ Youtuber  ด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber และด้านความ

นา่เช่ือถือของ Youtuber ส่งผลให้ Youtuber มคีวามส้าคัญในการตัดสินใจซือ้สนิค้าของผู้บริโภค จากการวิจัยคร้ังนี้จะ

เป็นขอ้มูลส้าคัญในการน้าเสนอสินค้าหรือโฆษณาสินคา้ผ่านตัว Youtuber น้าผลการวจิัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 

Youtuber ผู้วิจัยจึงมีขอ้เสนอแนะดังนี ้

 1. จากการศึกษาด้านบุคลิกภาพของ Youtuber พบว่าผู้บริโภคให้ความส้าคัญต่อบุคลิกภาพของ Youtuber 

ในระดับมากท่ีสุด ผู้ท่ีเป็น Youtuber ควรมีบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นท่ีน่าจดจ้าท้าให้รู้สึกประทับใจและชื่นชอบ การมี

บุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับสินค้า ท้าให้รู้สึกน่าใช้สินค้า และน่าสนใจเพิ่มขึ้น การมีลักษณะการพูดท่ีชัดเจน กระชับ 

และสามารถเข้าใจได้งา่ย ซึ่งสิ่งเหลา่ท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อสินค้า 

 2. จากการศึกษาด้านรูปแบบการน้าเสนอของ Youtuber ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในเร่ืองของการล้าดับ

เร่ืองราวท่ีด ีท้าให้เข้าใจได้งา่ย จะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและการใช้รูปภาพ วีดีโอและสื่อประกอบใหม่ๆท่ีท้าให้

เกิดความรู้สึก น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าติดตาม ท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในสินค้าได้ดีมากขึ้น ส่วนใน

เร่ืองของรูปแบบการน้าเสนอท่ีน่าสนใจน่าติดตาม และมีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ น้าเสนอให้มีความน่าสนใจอยู่

ตลอดเวลา อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก ก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อสินค้าได้เชน่กัน 

 3. จากการศึกษาด้านความเชื่อถือของ Youtuber พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในด้านของความ

นา่เช่ือถืออยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับ การมีหลักฐานอ้างอิงและมี

การทดลองสินค้าด้วยตนเองจริงท้าให้รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ในเร่ืองของความ

ตรงไปตรงมาท้าให้เกิดความรู้สึกเชื่อใจในความโปร่งใส อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก การมีความรู้และความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับสนิค้าเป็นอยา่งดี อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก 
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กลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Marketing Strategies and Values Affecting Decision Making to TrueCoffee 

In Bangkok 

เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี1  กนกวรรณ กิจชระภูมิ1  ณัฐญาพร  จันวิเศษ1 และสุธิดา สว่างผุย1 

Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitchanrabhumi1 Nattayaporn Chanwiset1 and Sutida Swangphui 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นวจิัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและ

ค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ TrueCoffee ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10 ,000-20,000 บาท 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 

TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลของการวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน้าไปใช้เป็น

แนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ค่านยิม, การตัดสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาศลิปากร มหาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Faculty of Management Science, Slipakorn Phetchacburi IT Campus, Phetchaburi Province 76120 

*Corresponding author e-mail: Dear.chawiset@gmail.com 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1648 

Abstract 

 This research was quantitative research. The objectives were to study Marketing Strategies and Values 

Affecting Decision Making to True Coffee in Bangkok. The samples consisted of 400 people. The research 

instruments were questionnaire. The results showed that most respondents were 18-25 years old, graduated 

with Bachelor’s degree, occupation student, and earned a monthly income of 10,000-20,000 Bath. And the 

Multiple Regression Analysis was used for data analysis to show the hypothesis testing. The results of hypothesis 

testing demonstrated Marketing Strategies and Values Affecting Decision Making to True Coffee in Bangkok. 

From the results of this research, the entrepreneur can use this as a method to determine their marketing 

strategies and values in order to produce products and services to satisfy the needs of target consumers or 

modify marketing strategies to correspond with the consumer needs. 

Keywords: Marketing Strategies, Values, Decision Making 

บทน า 

 ในปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มท่ีได้รับความนยิมอย่างมากและเป็นเครื่องดื่มท่ีมีผู้บริโภคดื่มในทุกเพศทุกวัยและ

ทุกอาชีพ ท้าให้ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 10-20 ต่อปี โดยขยายตัวท้ังในรูปแบบเฟรนไชน์จาก

ตา่งประเทศและเฟรนไชนใ์นประเทศไทย รวมถึงการสร้างแบรนดเ์ป็นของตัวเอง ร้านกาแฟได้มีการปรับโฉมให้มีความ

ทันสมัยมากขึ้นและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดในปัจจุบัน บางร้านจ้าหน่ายอาหารและขนมหวานควบคู่กัน

ไป รวมท้ังมีการให้บริการท่ีท้างานและอ่านหนังสือ สิ่งอ้านวยความสะดวกในด้านอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อดึงดูดให้

ผู้บริโภคเข้ามาใชบ้ริการดื่มกาแฟและทานอาหาร ตลาดการบริโภคกาแฟเจริญเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุน

จ้านวนมากสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจประเภทนี้  เพราะมองเห็นโอกาสในการสร้างผลก้าไรท่ีงดงามจาก

ผลิตภัณฑก์าแฟ แมว้า่การดื่มกาแฟจะได้รับความนยิมเพิ่มขึ้น (พทิยา สรวมศิริ และคณะ, 2558) 
 การบริโภคกาแฟได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด้ารงชีวิตส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจของร้านกาแฟ

เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคและนักลงทุนให้ความสนใจกันมากขึ้น ท้าให้เกิดร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ต่างๆเพื่อสนองความ

ตอ้งการในการบริโภคกาแฟ ซึ่งในการแขง่ขันทางธุรกิจ สิ่งส้าคัญที่สุด คือ“กลยุทธ์ทางการตลาด” ซึ่งจะท้าผลิตภัณฑ์

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ การเลือกซื้อและเข้าใช้บริการของผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจาก 

“ค่านยิม” เนื่องจากปัจจุบันการดื่มกาแฟกลายเป็นค่านิยมทางสังคมของผู้บริโภค ปัจจุบันร้านกาแฟพรีเมียมมีหลาย

บริษัทท้ังของคนไทยและตา่งชาต ิเช่น รา้นกาแฟสตาร์บัคส์ จุดขายของร้านคอืใชว้ัตถุดบิชัน้ดจีากต่างประเทศเนน้กลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง ส่วนร้านกาแฟ “ทรูคอฟฟี่” จุดขายคือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ

คนแตล่ะกลุ่มเพื่อพัฒนาสู่อนาคตท่ีดกีว่า (ทิบดี ทัฬหกรณ์และประสพชัย พสุนนท, 2559) 

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยเกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้กาแฟของตนเองสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภค และสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ในสภาวะท่ีตลาดมีการแข่งขันสูง ซึ่งการก้าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้กาแฟของผู้บริโภค ดังนัน้ผู้ประกอบการตอ้งเลอืกสว่นประสมทางการตลาดซึ่งเป็น

องคป์ระกอบส้าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจากรูปแบบ“ไลฟส์ไตล์ช็อป”



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1649 

ของทรูคอฟฟ่ี ท่ีมีจุดเด่นของร้านอยูท่ี่การออกแบบร้านให้มเีอกลักษณ์ท่ีต่างกันไปตามสถานที่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ของผู้บริโภคแตล่ะกลุ่ม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีรวดเร็ว (Marketing Oops, 2556) 

เนื่องจากกาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีไม่ถูกตัดสินว่าเป็นอันตรายกับร่างกายเหมือนเคร่ืองดื่มประเภทสุรา จึงท้าให้ผู้บริโภค

ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชพี  เลอืกท่ีจะบริโภคกาแฟจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ้าวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน

การบริโภคกาแฟได้กลายเป็นค่านยิมในสังคมไทยไปแลว้ เป็นสิ่งท่ีคนในสังคมให้ความสนใจ เนื่องด้วยกาแฟมรีสชาติท่ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการเลือกดื่มกาแฟเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ส่วนตัว ค่านิยมในการบริโภคกาแฟท่ี

แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเลือกบริโภคกาแฟท่ีต่างกันไป เช่น ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง หรือกลุ่มนักธุรกิจ มักจะเลือก

บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ ซึ่งแสดงถึงภาพลักษณ์ของการเป็นกลุ่มผู้บริโภคในตลาดบน จากการส้ารวจพบว่าการดื่ม

กาแฟในร้านกาแฟกลายเป็นวถิีชีวิตของคนเมอืงรุ่นใหม ่(พทิยา สรวมศิริ และคณะ, 2558) 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นร้านกาแฟท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการและค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภคจนสามารถมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ปัจจุบันสังคมไทยการบริโภคกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด้ารงชีวิตและเป็นวิถีชีวิตของ

คนเมอืงรุ่นใหม ่ผลวจิัยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจประเภทร้านกาแฟ และผู้ประกอบการท่ีสนใจจะ

ท้าธุรกิจรา้นกาแฟสามารถน้าไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสนิใจในการท้าธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

 เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรตน้ (Independent Variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐาน  

 

 

 

 

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

2. ตราสินคา้มีความน่าเชื่อถอื 

3. มหีลายระดับราคาให้เลอืก 

4. ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

5. สินค้าท่ีขายมคีุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริง 

6. การโฆษณาสนิค้าผ่านทางสื่อตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยคา่นิยม 

1. ตราสินคา้รับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ 

2. การใช้บริการมีสว่นในตัวก้าหนดบุคคล 

3. การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภค 

4. การใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตน

ผู้บริโภค 

 

การตัดสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

TrueCoffee 
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1. ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยคา่นิยมสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง กระบวนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมา

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ

เลอืกใช้บริการผลิตภัณฑ ์(สมชาติ กิจยรรยง, 2557) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 Zeithmal and Bitner (2000) ได้น้าเสนอแนวคิด “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ” โดยประกอบไปด้วย 4Ps 

(Product Price Place Promotion) และมีองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน คือ People Process และ Physical Evidence  

ซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผลิตภัณฑ ์(Product) คือ สิ่งท่ีธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย

อาจมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า บริการและความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสิ่งท่ีมี

อรรถประโยชนแ์ละมีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค 

 2. ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑท่ี์อยู่ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคาของ

ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจึงตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการก้าหนดกลยุทธ์ราคาต้องค้านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ 

ตน้ทุนสนิค้า การแข่งขันทางธุรกิจ 

 3. การจัดจ้าหน่าย (Place) คือ ช่องทางทางการตลาดท่ีใช้เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ 

เชน่ การขายโดยใชพ้นักงานขาย การโฆษณา การสง่เสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 

 5. บุคคล (People) คือ บุคคลทุกๆคนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการการให้บริการ ซึ่งรวมถึงพนักงานของกิจการ 

ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆในปัจจุบัน พนักงานจึงเป็นปัจจัย

ส้าคัญที่ชว่ยสร้างความแตกตา่งในการผลิตการให้บริการ 

 6. กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการรวมถึงวิธีการท้างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การน้าเสนอบริการให้กับลูกค้า เชน่ การตัดสนิใจในเร่ืองนโยบายท่ีเกี่ยวกับลูกค้า  

 7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการน้าเสนอบริการ เช่น สถานท่ี 

กิจกรรมท่ีสร้างการมสี่วนร่วมของลูกค้า (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา, 2557) 
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แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม 

 ค่านยิม หมายถึง ทัศนะของบุคคลหรอืสังคมท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ สิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของสังคมนั้น ๆ เช่น ค่านิยมของคนไทยท่ีคิดว่าการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเป็นสิ่งท่ี

ควรยกย่อง (iM2 Market, 2558) 

 Phenix (1996) ได้แบ่งคา่นิยมออกเป็น 6 ประเภท ตามหลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคล 

 1. ค่านยิมทางสังคม เป็นค่านยิมท่ีท้าให้เกิดความรักความเขา้ใจ และความตอ้งการทางอารมณข์องบุคคล 

 2. ค่านิยมทางวัตถุ เป็นค่านิยมท่ีท้าให้บุคคลสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ ได้แก่ ปัจจัย  4 คือ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย    

เสื้อผ้า ยารักษาโรค 

 3. ค่านยิมทางความจริง เป็นค่านยิมเกี่ยวกับความจริงส้าหรับผู้ท่ีต้องการค้นคว้าหาความรู้และนัก 

วทิยาศาสตร์ท่ีต้องการค้นหากฎของธรรมชาติ 

 4. ค่านยิมทางจริยธรรม เป็นค่านยิมท่ีท้าให้เกิดความรู้สกึผิดชอบชั่วดี 

 5. ค่านยิมทางสุนทรียะ เป็นค่านยิมเกี่ยวกับความซาบซึง้ใจในความงดงามของสิ่งตา่ง ๆ เชน่ งานศลิปะ 

 6. ค่านิยมทางศาสนา เป็นค่านิยมในการปรารถนาความสงบสุขของชีวิต รวมท้ังความศรัทธาและการบูชา

ในทางศาสนา (สทิธิชัย พันธ์ธัญกิจ, 2557) 

แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค 

 กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคของ จอห์น ดับเบ้ิลยู มัลลินส์ ออวลิ ซี วอคเกอร์ จูเนียร์ ประกอบไปด้วย 

5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. การแยกแยะปัญหา (Problem Identification) คือ กระบวนการท่ีผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการในสินค้า

และบริการของตนเอง  

 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ ขั้นตอนท่ีผู้บริโภคค้นควา้รวบรวมข้อมูลของสินค้าจากความทรง

จ้าหรือข้อมูลภายใน (Internal Search) และการจากข้อมูลภายนอก (External Search) จากสื่อต่างๆได้แก่ สื่อโฆษณา 

สื่อสิ่งพมิพ ์การบอกปากต่อปาก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนิค้าประเภทเดียวกันมากท่ีสุดเพื่อใชใ้นการตัดสนิใจ 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ ขั้นตอนท่ีเรียงล้าดับคุณภาพราคาและรายละเอียด

ของสนิค้าเพื่อล้าดบัสินค้าท่ีมีความเหมาะสมกับตัวผู้บริโภคท้ังในดา้นคุณภาพราคารายได้ผู้บริโภคให้มากท่ีสุดซึ่งต้อง

มาจากการรวบรวมขอ้มูลสนิค้าจากภายในและภายนอกเปรียบเทียบจนเหลอืเพยีงตราสินคา้เดียวท่ีพึงพอใจมากที่สุด 

 4. การซื้อ (Purchase) คือ เมื่อผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกในตราสินค้าได้แล้ว จึงเกิดการตัดสินใจซื้อ

ท้าได้หลายวธีิ เชน่ การซื้อด้วยเงินสด การซื้อด้วยการผ่อนช้าระหรือน้าสินค้าไปใชแ้ลว้ผ่อนทีหลัง 

 5. การประเมินหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) คือ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิด

ความรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป จะมีทัศนคติเป็นบวกต่อสินค้าและมีโอกาสกลับมาซื้อซ้้าจนเกิดความภักดีในตรา

สินค้า (Brand Loyalty) หรอืถ้าลูกค้าได้ใชส้ินค้าหรือบริการแล้วเกิดความรู้สึกว่าเสียดายเงินไม่คุ้มค่าจะมีทัศนคติเป็น

ลบตอ่สนิค้า (เสาวนยี ์บุญโต, 2556) 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนนิการศึกษาดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ TrueCoffee ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวน

ประชากรท่ีแน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ TrueCoffee ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัย

ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรก้าหนดขนาดแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่น             

ท่ี 95% และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ด้วยการก้าหนด P แทนสัดส่วนของ

ผู้บริโภคท่ีผู้วจิัยก้าลังสุ่ม 0.5 และ Z แทน ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ Z=1.96 ดั้งนั้นสามารถค้านวณขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร 

n     =      

จากการค้านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(n) คือ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549:74) และ

เพื่อป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูล ผู้วิจัยจึงท้าการสุ่มตัวอยา่งเพ่ิมอกี 15 ตัวอย่าง เพราะฉะนั้นการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย

ก้าหนดขนาดตัวอย่างท้ังหมดคือ 400 ตัวอยา่ง 

 การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งในวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจะใชว้ธีิการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กับประชากรท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและสามารถให้ขอ้มูลได้ตามจ้านวนขนาดตัวอยา่งที่ก้าหนดไวค้ือ 400 ชุด 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นวจิัยเชงิปริมาณ เครื่องมือท่ีใชค้ือแบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มูลค่าของสินค้า

ในแต่ละคร้ังโดยเฉลี่ย เวลาในการเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยและบุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การเข้าใช้บริการ 

ซึ่งในสว่นท่ี 1 และ 2 ลักษณะจะเป็นค้าถามปลายปิด ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค้าตอบเดียว 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ตราสินคา้มีความน่าเชื่อถอื มหีลายระดับราคา

ให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ สินค้าท่ีขายมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริงและการ

โฆษณาสินคา้ผ่านทางสื่อตา่ง ๆ  

 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล การใช้บริการแสดง

ถึงความทันสมัยของผู้บริโภคและการใชบ้ริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค  

 ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การ

ตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ 

การตัดสินใจใชบ้ริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสนิใจใชบ้ริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือและการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมช่ัน  
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 ซึ่งในสว่นท่ี 3, 4 และ 5 ลักษณะค้าถามจะเป็นการเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) จากมาก

ท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพียงค้าตอบเดียว และใช้วิธีการวัดตามแบบลิ

เคิร์ท สเกล (Likert Sacale) (ณัฐดนัย ใจชน, 2555) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 การตรวจสอบค่าความความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) คือ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน้ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไป

เรียนอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด เป็นจ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน้าไป

ปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบค่าความความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) แลว้จ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่างจริงคือผู้ท่ีเข้าใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขาจามจุรีสแควร์ จ้านวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) โดยใชโ้ปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ซึ่งจากการ

ประมวลผลพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.796 ปัจจัยค่านิยมได้ค่าระดับความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.778 และการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เท่ากับ 0.743 ดังนั้นแสดงว่าแบบสอบถามมีความ

เชื่อม่ัน สามารถน้าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลกับกลุม่ตัวอย่างจรงิได้ (ศริิชัย พงษ์วิชัย, 2551) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และค้านวณหาค่าสถิติด้วย

โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใชว้ธีิทางสถิต ิดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee ได้แก่ มูลค่าของสินค้าในแต่ละคร้ังโดยเฉลี่ย เวลาใน

การเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการซึ่งในส่วนท่ี 1 และ 2 ค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีหลายระดับ

ราคาให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ สินค้าท่ีขายมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริงและ

การโฆษณาสนิค้าผ่านทางสื่อตา่ง ๆ 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล 

การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคและการใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค  

 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

การตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้

บริการ การตัดสนิใจใชบ้ริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ

และการตัดสนิใจใชบ้ริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมช่ัน 

 ซึ่งในส่วนท่ี 3, 4 และ 5 ค้านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1654 

 การวเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีทางสถิติคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

ใชบ้ริการ TrueCoffee จ้านวน 400 ตัวอยา่ง 

ผลการศึกษา 
 ผลการวจิัยกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลทั่วไป คา่ความถี ่ ร้อยละ 

อายุ  

    น้อยกว่า 18 ปี          56 14.0 

    18-25 ปี          137 34.3 

    26-35 ปี 86 21.5 

    36-45 ปี        82 20.5 

    45 ปีข้ึนไป 39 9.8 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 

    น้อยกว่าปริญญาตรี 65 16.3 

    ปริญญาตรี     243 60.8 

    สูงกว่าปริญญาตรี 92 23.0 

รวม 400 100 

อาชีพ 

    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      39 9.8 

    พนักงานบริษัทเอกชน 97 24.3 

    ธุรกิจส่วนตัว 51 12.8 

    นักเรียน/นักศึกษา                     168 42.0 

    แม่บ้าน/พ่อบ้าน 18 4.5 

    อาชีพอิสระ 27 6.8 

รวม 400 100 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

    น้อยกว่า 10,000 บาท 128 32.0 

    10,000 – 20,000 บาท  157 39.3 

    20,001 – 30,000 บาท 76 19.0 

    30,000 บาทข้ึนไป 39 9.8 

รวม 400 100 
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 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าใช้บรกิาร TrueCoffee 

ตารางที่ 2 ค่าความถี่และร้อยละของพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee  

พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการ TrueCoffee ค่าความถี ่ ร้อยละ 

มูลค่าของสินค้าในแต่ละคร้ัง 

    นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 79 19.8 

    ประมาณ 101 – 200 บาท 133 33.3 

    ประมาณ 201 – 500 บาท 143 35.8 

    501 บาทขึน้ไป 45 11.3 

รวม 400 100 

เวลาในการเข้าใชบ้ริการโดยเฉลี่ย 

    นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง 128 32.0 

    1-3 ชั่วโมง 162 40.5 

    3-6 ชั่วโมง 75 18.8 

    มากกวา่ 6 ชั่วโมง 35 8.8 

รวม 400 100 

บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าใช้บริการ 

    ตนเอง 125 31.3 

    ครอบครัว 122 30.5 

    เพื่อน 71 17.8 

    พนักงานขาย 58 14.5 

    ดาราหรือบุคคลที่มชีื่อเสียง 24 6.0 

รวม 400 100 

 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้มูลค่าของสินค้าในแต่ละคร้ังอยู่ท่ีประมาณ 201-500 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 35.8 ใช้เวลาในการเข้าใช้บริการแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.5 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การเข้าใช้บริการคอืตนเอง คิดเป็นร้อยละ 31.3 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1656 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคดิเห็นของปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 
ระดับความคดิเห็น 

ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 3.96 0.75 มาก 

ตราสินคา้มีความน่าเชื่อถอื 3.94 0.74 มาก 

มหีลายระดับราคาให้เลอืก 3.98 0.78 มาก 

ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ 3.87 0.74 มาก 

สินค้า ท่ีขายมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลง

ประกาศจริง 
3.81 0.78 มาก 

การโฆษณาสนิค้าผ่านทางสื่อตา่ง ๆ 3.79 0.82 มาก 

 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมี

ความสะดวกรวดเร็ว ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีหลายระดับราคาให้เลือก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

คุณภาพ สินค้าท่ีขายมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริง และการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง  ๆ ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจเขา้ใชบ้ริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บรกิาร TrueCoffee ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคดิเห็นของปัจจัยคา่นิยม 

ปัจจัยค่านิยม ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 
ระดับความคดิเห็น 

ตราสินค้า รับประกันถึงคุณภาพของการ

ให้บริการ 
3.97 0.82 มาก 

การใช้บริการมีสว่นในตัวก้าหนดบุคคล 3.87 0.82 มาก 

การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของ

ผู้บริโภค 
3.76 0.87 มาก 

การใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตน

ผู้บริโภค 
3.83 0.86 มาก 

 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับปัจจัยค่านิยม ได้แก่ ตราสินค้ารับประกันถึงคุณภาพของ 

การให้บริการ การใช้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคล การใช้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภค และการใช้

บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภค ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
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ส่วนที่ 5 พฤตกิรรมการตัดสินใจเข้าใช้บรกิาร TrueCoffee ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคดิเห็นของพฤตกิรรมการตัดสนิใจเข้าใช้บริการ 

พฤตกิรรมการตัดสนิใจเข้าใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 
ระดับความคดิเห็น 

การตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจาก

บุคคลอื่น 
3.84 0.86 มาก 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ พ ร า ะ มี ค ว า ม

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ 
4.04 0.76 มาก 

การตัดสินใจใช้บริการเพราะการบริการได้

มาตรฐาน 
3.90 0.83 มาก 

การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความ

นา่เช่ือถือ 
3.98 0.81 มาก 

การตัดสินใจใชบ้ริการเพราะมีการลดราคาและ

จัดโปรโมช่ัน 
3.83 0.79 มาก 

  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ได้แก่ 

การตัดสินใจใช้บริการเพราะค้าแนะน้าจากบุคคลอื่น การตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้

บริการ การตัดสินใจใชบ้ริการเพราะการบริการได้มาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ 

และการตัดสนิใจใชบ้ริการเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมช่ัน ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 6 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทาง

การตลาดและปัจจัยค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 6 แสดงความแปรปรวนของการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 47.706 2 23.853 187.633 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 50.469 397 0.127   

Total 98.176 399    

  

จากตารางท่ี 6 พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ท่ี sig.=0.00 เมื่อใช้ 

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังปรากฏในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 6.1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เมื่อใช้ตัวแปรปัจจัย             

กลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยคา่นิยม 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 

Constant  0.923 0.163  5.647 0.000 

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด  0.382 0.048 0.340 7.897 0.000 

ปัจจัยคา่นิยม  0.391 0.038 0.449 10.415 0.000 

R=0.697, R Square = 0.486, Adjusted R Square = 0.483, Std Error of Estimate = 0.35655  

 

จากตารางท่ี 6.1 พบว่าปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ท่ี 

sig=0.00 โดยมีคา่น้อยกวา่นัยส้าคัญทางสถิติท่ีก้าหนดไว้ระดับ 0.05 และปัจจัยค่านิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้

บริการ TrueCoffee ท่ี sig=0.00 โดยมีค่าน้อยกว่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีก้าหนดไว้ระดับ 0.05 ซึ่งจากการแสดงการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถน้ามาเขียนสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยคา่นิยมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ได้ดังนี้ 

  =  0.923 + 0.382 + 0.391  

  โดยท่ี        แทน การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    แทน  ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 

    แทน  ปัจจัยคา่นิยม 

 ซึ่งจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เข้าใช้บริการ TrueCoffee มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ท้าให้ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยค่านิยมส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 6.2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน ผลการวจิัย 

1. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สนับสนนุ 

2. ปัจจัยด้านค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
สนับสนุน 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee  

ของผู้บริโภคในเขตกรุเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจควรน้ามาอภิปรายดังนี้ 

 1. จากผลการศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ True coffee อยู่ในระดับท่ีส่งผล

มาก 6 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.96 และ S.D.=0.75) ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือส่งผลต่อ

การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก (Mean=3.94 และ 

S.D.=0.74) มีหลายระดับราคาให้เลือกส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=0.98 และ S.D.=0.78) ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ส่งผลต่อ

 การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.87 และ 

S.D.=0.74) สินคา้ที่ขายมคีุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริงส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.81 และ S.D.=0.78) และการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ

ส่งผลตอ่การตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.79 และ 

S.D.=0.82) จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการใช้

ส่วนผสมทางการตลาดมาเป็นตัวแปรให้องค์กรธุรกิจสามารถผลิตสินค้าและบริการมาน้าเสนอขายเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลิตภัณฑท่ี์เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมม่ีก็ได้ เช่น สินค้า รูปแบบ ราคา 

สิ่งท่ีจ้าเป็นของผลิตภัณฑ์คือต้องมีอรรถประโยชน์ในสายตาผู้บริโภค (สมชาติ กิจยรรยง , 2557) และสอดคล้องกบ

งานวจิัยของชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ด้าน

ผลิตภัณฑ์มีความส้าคัญต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด โดยรสชาติของกาแฟ คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟมากท่ีสุด 

 2. จากผลการศึกษาปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ปัจจัยคา่นิยมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee อยู่ในระดับท่ีส่งผลมาก 4 ด้าน ได้แก่ ตราสินค้า

รับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ  TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.97 และ S.D.=0.82) การให้บริการมีส่วนในตัวก้าหนดบุคคลส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.87 และ S.D.=0.82) 

การให้บริการแสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (Mean=3.76 และ S.D.=0.87) และการใช้บริการเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตน

ผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 

(Mean= 3.83 และ S.D.=0.86) จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดค่านิยมตามหลักความสนใจและความ

ปรารถนาสว่นบุคคลของสังคม (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ค่านิยมเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ

บริการของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน และค่านิยมเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท้า โดยจะ

ส่งผลตอ่ความต้องการสนิค้าและบริการของตัวบุคคล (อรสิริ ทัศนาวรากุล, 2554) 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ

ค้านึงถึงค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีจะน้ามาสร้างสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภค สามารถท้าให้ผู้บริโภคพงึพอใจและเลอืกใช้บริการได้ และมีความจ้าเป็นอย่างมากท่ีธุรกิจต้องมี

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด้าเนนิธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกับพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางธุรกิจในเร่ืองของการก้าหนดส่วนประสมทางการตลาดและการวางต้าแหนง่ผลิตภัณฑ์เพื่อท้าให้สินค้าและบริการ

สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีตัดสนิใจเข้าใช้บริการของร้านกาแฟ 

 2. ผลการวิจัยคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านกาแฟต้องให้ความส้าคัญกับค่านิยมทางสังคมของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีค่านิยมในตัวบุคคลท่ีแตกต่างกัน จึงมีความต้องการท่ีต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัย

ส้าคัญท่ีสามารถน้าไปเป็นแนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   

กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิัยกลยุทธ์ทางการตลาดและค่านยิมท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ TrueCoffee ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ส้าเร็จขึ้นได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี อาจารย์ท่ี

ปรึกษาและคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ีให้ค้าแนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่องจนท้าให้วิจัยค ร้ังนี้

ส้าเร็จอยา่งลุล่วงไปได้ด้วยด ี
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX 

ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of social media in public relation on NYX brand awareness of 

female Generation Y in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 เพียงอัมพร เลิศเผา่ปัญญา1 และอาริสา ศลิปสธรรม1 

Kedwadee Sombultawee1  Kanokwan Kitcharabhumi1 Peangampiorn Lertphaopanya1 and Arisa Sinlapasatam1 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

 การศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีสัมประสิทธ์คา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.810 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้นเป็นสถิติ เชงิพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวจิัยคือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Website (X1) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์

สื่อออนไลน์ผ่าน Instagram (X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook (X3) ปัจจัย การประชาสัมพันธ์

สื่อออนไลนผ์่าน YouTube (X5) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์

คือ    = 1.472 + (0.221)X1 + (0.225)X2 + (0.430)X3 + (-0.183)X5 

ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินคา้ 

Abstract 

 The purpose of this research that investigates the influence of social media in public relation on NYX 

brand awareness of female Generation Y in Bangkok. The sample group in this study are Female Generation Y in 

Bangkok. The data collected from questionnaire 400 series. The instruments used in the study are questionnaire, 

the research instrument is questionnaire with reliability 0.810 and the questionnaire is measured for validity by 

expert persons in the field. The statistical data analysis is conducting by using the descriptive statistics including 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The data analyzes by multiple regression analysis. The 

results show that public relation through media on Website(x1) public relation through media on Instagram(X2) 

public relation through media on Facebook(X3) public relation through media on YouTube(X5) which affecting 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Province 76120  
* Corresponding author e-mail: lertphaopanya.p@gmail.com  
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brand awareness(Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation is  = 1.472 + (0.221)X1 + 

(0.225)X2 + (0.430)X3 + (-0.183)X5 

Keywords: public relation, social media, brand awareness 

บทน า 

 ปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนมีการน้าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใชใ้นการสื่อสารกันเป็นจ้านวนมาก 

ท้าให้ในการติดต่อสื่อสารหรือการรับข้อมูลต่างๆท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังการกระจายข่าวสารต่างๆท้าได้

กว้างขึน้สามารถใชเ้วลาเพยีงน้อยนิดส้าหรับการกระจายข้อมูลไปได้ท่ัวทุกมุมโลก และสื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็น

อีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากมีช่องทางในการเข้าถึงและรับข้อมูล

ข่าวสารใหม ่ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและยังสามารถน้าเสนอสื่อขอ้มูลได้หลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นสื่อสังคมออนไลน์

จึงถูกน้ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในงานประชาสัมพันธ์ อกีทัง้วธีิการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังมีแนวโน้มท่ี

จะได้รับความนยิมสูงมากขึน้เร่ือย ๆ (ธนพล อินทร์วงศ,์ 2553) 

 การประชาสัมพันธ์ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในช่องทางการสื่อสารท่ีส้าคัญ เพื่อท่ีจะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จ้าเป็นท่ีจะต้องรู้การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้

ได้ผล แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปมากมาย ถือก้าเนิดสื่อใหม่  ๆ ขึ้น อาทิเช่น  

สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยีท่ีในตอนนี้ถูกน้ามาใช้มากท่ีสุดในการ

ประชาสัมพันธ์ โดยเป็นการน้าข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลนต์า่งๆ (อภชิัจ พุกสวัสดิ์, 2556) 

 กลุ่มคนท่ีเตบิโตมาพร้อมกับอนิเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ก็คือกลุ่มของ Generation Y เป็นกลุ่มคน

ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2543 หรือมีอายุประมาน 18-32 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจ้านวนมากท่ีสุดในประเทศไทยประมาณ 

20 ล้านคน กลุ่มคนท่ีกล้าซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่สนใจความเป็นส่วนตัว กลุ่มคนเหล่านี้มีความสามารถในการใช้

นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ต้องการเหมือนใครและต้องการเป็นท่ียอมรับในสังคม อีกท้ังยังให้

ความส้าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกท้ังเร่ืองของ เสื้อผ้า ทรงผมและหน้าตา ดังนั้นเร่ืองของการแต่งหน้าหรือ

เคร่ืองส้าอางเป็นสิ่งท่ีท้าให้เสริมสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ และยังมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งหน้าและ

เครื่องส้าอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ้านวนมาก (สารณิี โชติวงศช์าคร, 2559) 

 ซึ่งในตอนนี้กลุม่ของผู้หญงิให้ความส้าคัญกับเร่ืองภาพลักษณ์ภายนอกมากขึน้ รวมไปถึงเร่ืองของการแต่งหน้า

ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีมีความจ้าเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกและความ

มั่นใจให้แก่ตัวผู้แต่งเอง อีกท้ังเว็บไซต์ Mint.com เผยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หมดค่าใช้จ่ายไปกับเคร่ืองส้าอางมากถึง 5 

แสนบาทตลอดชีวิต และใช้เวลาในการแต่งหน้าเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง (หมีขาว (นามแฝง), 2560) ซึ่ง NYX เป็นอีกหนึ่ง

แบรนด์เคร่ืองส้าอางท่ีจัดเป็นเคร่ืองส้าอางในกลุ่ม Drug store มุ่งเน้นเร่ืองนวัตกรรมและช่องทางในการสื่อสารท่ี

หลากหลายและเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซค้าปลีกใหม่ ๆ ท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางได้ง่าย กลุ่มของผู้บริโภค

ส่วนมากนัน้อยูใ่นกลุ่ม Generation Y เพราะเป็นกลุ่มท่ีสามารถตัดสนิใจซื้อได้ด้วยตนเอง (ภูริตา บุญล้อม, 2560) 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ผู้วจิัยสนใจจะศกึษาเร่ืองอทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

เป็นพืน้ท่ีท่ีครอบคลุมท่ัวในกลุ่ม Generation Y เพราะมีความหลากหลายของประชากรสูง โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยใน
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ครัง้นี้สามารถให้แบรนดส์ินค้าน้าไปใชพ้ัฒนาต่อยอดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ รวมท้ังแบรนด์ธุรกิจ

อื่นสามารถน้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับแนวธุรกิจของตนเองได้อีกดว้ย 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิาน 

 1.อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. อทิธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. อิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5. อทิธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 การตดิตอ่สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาการสื่อสารการตลาด ท่ี

ตอ้งใชก้ารสือ่สารหลากหลายรูปแบบมาท้างานรวมกัน เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเน้นท่ีปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาด เพื่อท้าให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และเกิด

การรับรู้ ความคุ้นเคย (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) 

1.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 

3.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

4.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line 

5.การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube  

การรับรู้ตราสินคา้ 

NYX ของกลุม่เพศ

หญิง Generation Y 
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แนวความคดิการตลาดผ่านโซเชยีลมีเดีย (Social Media Marketing : SMM) 

 การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (SMM) เป็นการท้าการตลาดบนสื่อออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายและรวดเร็ว ท้ังยังเป็นวิธีการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก แล้วยัง

ชว่ยเพิ่มช่องทางการตดิตอ่สื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ และยังเป็นวธีิท่ีใชต้้นทุนต่้าแต่กลับได้ศักยภาพท่ีสูง (ธวัชชัย 

สุวรรณสาร, 2558) 

แนวความคดิเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 

 การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การท่ีผู้บริโภคสามารถแยกแยะและระบุถึงตราสินค้าท่ีแตกต่าง

กันได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับข้อมูลของตราสินคา้ที่อยู่ในความทรงจ้าของผู้บริโภค อีกท้ังยังสามารถแบ่งการรับรู้ใน

ตราสินคา้ออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการจดจ้าได้ และระดับการระลึกได้ถึงตราสินค้า (Keller, 2539 อ้างถึงใน

เต็มสิริ ตัง้จิตสมบูรณ์, 2554) 

 การรับรู้ในตราสินคา้ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ตราสินค้านั้นแล้ว

จะเกิดการจดจ้าและระลึกถึงได้ เมื่อตนเองนึกถึงประเภทสินค้าท่ีต้องการซื้อและตราสินค้านั้นจะได้รับการรับการ

พิจารณาเป็นอันดับแรก สุดท้ายแล้วการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับการเชื่อมโยงตราสินค้าท่ีจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าในผู้บริโภค (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ ตั้งจิต

สมบูรณ,์ 2554) 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและได้ก้าหนด

ขอบเขตวจิัยไว้ดงันี้ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

1. การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่ชัด 

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า z = 1.96 การศึกษาคร้ังนี้ได้ก้าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้  

  = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะก้าหนดก้าหนด

โควตาในการเก็บแบบสอบถามเป็น 4 แห่ง ได้แก่ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เทอมินอล 21 และห้างมาบุญครอง 
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เพราะเป็นสถานท่ีกลุ่ม Generation Y รวมตัวกัน โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บแบบสอบถามออกเป็นสถานท่ีละ 100 

ตัวอย่าง และจากนั้นใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จนครบจ้านวน 

400 ตัวอยา่ง 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะท่ีเป็นค้าตอบหลายค้าตอบในเลือก ได้แก่ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน ์

ลักษณะค้าถามจะเป็นปลายปิด จ้านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เกี่ยวกับเพศหญิง Generation Y 

ประกอบด้วย ปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล 

ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความนา่เช่ือถือของสื่อ ความนา่สนใจของการน้าเสนอ

ผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จ้านวน 5 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในตราสินคา้ NYX โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค เป็น

การวัดระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียวและก้าหนดให้แต่ละ

หัวขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y เป็นค้าถาม

ให้เลอืกตอบจ้านวน 3 ข้อ โดยก้าหนดให้แต่ละขอ้มีจ้านวน 5 ตัวเลอืก โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับและแปรผลตาม Likert 

scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ 2552) 

ส่วนท่ี 5 ค้าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิดจ้านวน 1 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้ 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส้าหรับวัดการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใช้แนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีการ

ปรับเปลี่ยนและอ้างอิงมาจาก งานวิจัย “อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” และน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ี

ปรึกษารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าชี้แนะและท้าการปรับปรุงแก้ไขจนแน่ใจว่าสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

 2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุม่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จึงตอ้งน้ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาแก้ไข

ก่อนน้าไปเก็บขอ้มูล (ศริิชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.810 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความ

เท่ียงตรง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน์ จะค้านวณโดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX  และข้อมูล

เกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครจะค้านวณ

โดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน ด้วยวิธีการทางสถิติโดย

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

เชื่อม่ันในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอายุ 21-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.3 สถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 83.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.8 อาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.0 รายได้น้อยกว่า 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.0 

ส่วนที่ 2 การวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า

กลุ่มตัวอยา่งมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่วสารของเครื่องส้าอางผ่าน Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 ผู้มี

อิทธิพลในการตัดสินใจใช้เคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือ Blogger คิดเป็นร้อยละ 48.8 สาเหตุท่ีท้าให้ตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส้าอางคือคุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 42.0 เคร่ืองส้าอางท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุดคือลิปสติก คิดเป็นร้อย

ละ 53.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเคร่ืองส้าอางผ่านช่องทาง Drug Store คิดเป็นร้อยละ 43.8 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ท่ี

กลุ่มตัวอยา่งใชซ้ื้อเครื่องส้าอางตอ่คร้ังคอื 301-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 ความถี่ท่ีซือ้เครื่องส้าอางคือ 1-2 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 83.5 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 51.5 สื่อออนไลน์ท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างเข้าถึงมากท่ีสุดคือ Instagram คิดเป็นร้อยละ 43.8 และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซือ้ของกลุ่มตัวอยา่งมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 41.0 

ส่วนที่ 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า NYX ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสนอผ่านสื่อ และ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.927 และ S.D. = 0.585) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้นท้ัง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean = 3.935 และ S.D. = 0.592) การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.045 และ S.D. = 0.568) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean 

= 4.038 และ S.D. = 0.748) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 3.986 และ S.D. = 0.761) และการรับรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.630 และ S.D. = 0.948) 
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ส่วนที่ 4 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.225 และ S.D. = 0.651) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้า 

NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.180 และ S.D. = 0.655) ท่านสามารถสังเกต

รูปลักษณ์ของสินค้า NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.225 และ S.D. = 0.7588) และ

ท่านสามารถจดจ้าผลิตภัณฑ ์NYX จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 4.270และ S.D. = 0.780) 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินค้า 

NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

 ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด 5 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Line การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube  ซึ่งท้ัง 5 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เป็นตัวแปร 

 

R = 0.605, R Square = 0.366, Adjusted R Square = 0.357, Std. Error of the Estimate = 0.522 
 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

61.720 

107.142 

168.861 

5 

394 

399 

12.344 

0.272 

45.393 0.000 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

1.472 

0.221 

0.225 

0.430 

-0.024 

-0.183 

0.209 

0.062 

0.066 

0.049 

0.053 

0.038 

 

0.201 

0.196 

0.494 

-0.028 

-0.266 

7.024 

3.555 

3.411 

8.693 

-0.461 

-4.775 

0.000 

0.000 

0.001 

0.000 

0.645 

0.000 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTubeส่วนปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศ

หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 2  

จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า NYX ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี ้

 = 1.472 + (0.221) X1 + (0.225) X2 + (0.430) X3 + (-0.183) X5 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า NYX ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการประชาสัมพันธ์ Website การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิดการรับรู้ตราสินค้า NYX มากขึน้ และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน ผลการวจิัย 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ NYX 

สนับสนุน 

สนับสนุน 

สนับสนุน 

ไมส่นับสนุน 

สนับสนุน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่ม

ตัวอยา่งสามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่วสารของเครื่องส้าอางผ่าน Facebook ได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 45.5) เมื่อรับรู้

ข่าวสารแลว้จึงศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองส้าอางและพบว่าผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือ Blogger 

(ร้อยละ 48.8) ซึ่งท้าให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากับตราสินคา้อื่นๆ และสาเหตุหลักที่ท้าให้ตัดสนิใจซือ้เครื่องส้าอางก็

คือคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 42.0) โดยท่ีเคร่ืองส้าอางของ NYX ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดก็คือลิปสติก (ร้อยละ 

53.8) ส่วนใหญ่แล้วมีการซื้อเคร่ืองส้าอางทาง Drug Store (ร้อยละ 43.8) ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีใช้ซื้อเคร่ืองส้าอางในแต่ละ

ครัง้อยู่ท่ี 301-500 บาท (ร้อยละ 35.5) และความถี่ที่ซื้อเครื่องส้าอางคือ 1-2 คร้ัง (ร้อยละ 83.5) โดยท่ีกลุม่ตัวอย่าง

มีการรับรู้ข่าวสารโปรโมชั่นผ่านทางสื่อ Facebook (ร้อยละ 51.5) ซึ่งสื่อออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีเข้าถึงมากท่ีสุดคือ 

Instagram (ร้อยละ 43.8) และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง

มากที่สุดคอื Facebook (ร้อยละ 41.0) จากข้างมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแนวความคิดการตลาดผ่านโซเชียล

มีเดีย (Social Media  Marketing : SMM) ท่ีกล่าวไว้ว่า เป็นการท้าการตลาดบนสื่อออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้

ตรงกลุ่มเป้าหมายและรวดเร็ว ทัง้ยังเป็นวิธีการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก แล้ว
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ยังช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ และยังเป็นวิธีท่ีใช้ต้นทุนต่้าแต่กลับได้ศักยภาพท่ีสูง  

(ธวัชชัย สุวรรณสาร, 2558) เพราะเหตุนี้สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารหลักท่ีใช้ในการสื่อสาร และ  

ยังสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ว่า รูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ 

ตราสินคา้ NYX ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX 

พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.927 

และ S.D. = 0.585) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นท้ัง 5 ด้าน พบวา่ การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean = 

3.935 และ S.D. = 0.592) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.045 และ S.D. = 0.568) การรับรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.038 และ S.D. = 0.748) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 

3.986 และ S.D. = 0.761) และการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.630 และ S.D. = 0.948)  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ท่ีกล่าวไว้ว่า กระบวนการของ

การพัฒนาการสื่อสารการตลาด ท่ีต้องใชก้ารสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาท้างานรวมกัน เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งจะเน้นท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อท้าให้

กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และเกิดการรับรู้ ความคุ้นเคย (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) 

 3.จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า NYX ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX มีเพียง 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube  

ส่วนปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า NYX มีเพียง 1 ปัจจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กล่าวคือ  

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท้ัง 4 ประเภทอันได้แก่ Website, Instagram, Facebook และYouTube 

สามารถสร้างการรับรู้ตราสินค้า NYX ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการรับรู้แล้วอาจส่งผลไปสู่ 

การจดจ้าและการระลึกถึงเมื่อต้องการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส้าอาง และน้าไปสู่การตัดสินใจซื้อในท่ีสุด  

ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า ท่ีกล่าวไว้ว่า การรับรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ตราสินค้านั้นแล้วจะเกิดการจดจ้าและระลึกถึงได้ เมื่อตนเองนึกถึง

ประเภทสินค้าท่ีต้องการซื้อและตราสินค้านั้นจะได้รับการรับการพิจารณาเป็นอันดับแรก สุดท้ายแล้วการรับรู้ 

ตราสินค้าของผู้บริโภคสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมโยงตราสินค้าท่ีจะก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ตราสินคา้ในผู้บริโภค (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ ตัง้จิตสมบูรณ์, 2554: 28) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

 จากการศกึษาอทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ NYX ของกลุ่มเพศ

หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า และสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีการเข้าถึงมากท่ีสุดก็คือ Instagram และการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือ Facebook ดังนั้นควรมีการให้ความส้าคัญกับ

ทุกๆด้าน และมีควรมีการพัฒนาปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ให้ดี ยิ่งขึ้น และจากผลการวิจัยพบว่าการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ดังนั้นธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการ

ประชาสัมพันธ์ในด้านนี้มากนัก เพราะไมไ่ด้ส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นใน

การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรศกึษากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและสามารถน้ามาจัดท้า

หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้ 

 2. ควรมีการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นท่ีนอกจากงานวิจัยนี้ หรือศึกษากรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลนท่ี์สง่ผลตอ่ปัจจัยด้านอื่นๆ เชน่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนท่ี์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เป็นตน้ 

 3. ควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยท่ีมีความหลากหลายและกว้างขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม 

ตัวอยา่งเช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลึก ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาการเก็บแบบสอบถามจะส่งผลให้ได้ข้อมูล

ท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ตอ้งขอขอบคุณคณาจารยส์าขาการตลาด คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงท่ีเสียสละเวลามาให้ค้าแนะน้า ความช่วยเหลือ ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้

โอกาสและให้การสนับสนุนผู้ท้าวิจัยมาตลอด รวมถึงต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับ

ผู้ท้าวิจัยในการตอบแบบสอบถามจึงท้าให้การวจิัยในครั้งนี้ประสบความส้าเร็จ 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางการศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปตลอดจนจะเป็น 

ประโยชนใ์นการส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยทุีกด้านต่างๆเพื่อการน้าไปปรับใชพ้ัฒนาแอพพลิเคชั่นตอ่ไป 
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อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 

ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of social media in public relation affecting 4U2 brand awareness of 

female in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1, กนกวรรณ กิจชระภูมิ1, นพมาศ กลิ่นคา้งพลู1 และนุตประวีณ ์แก้วนา1* 

Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Kitcharabhumi1, Noppamas Klinkhangploo1 and Noothprawee Keawna1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอยา่ง จ้านวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอาง 

4U2 มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยู

ทูป มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.880, 0.806, 0.890, 0.812 และ 0.896 ตามล้าดับ และปัจจัยในการรับรู้ตรา

สินค้า 4U2 มีค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.733 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 มี 3 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (X1) การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค (X2)  และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม (X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ (Y) อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ    = 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4 

ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า 
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Abstract 

The objective of this research was to study the influence of public relation through social media affecting 

on 4U2 brand awareness of female in Bangkok. The research instrument was questionnaire. The research 

sample was a survey of 400 females who used the products of 4U2 cosmetics in Bangkok. The reliability 

coefficients are as follows: The reliability value of public relation through Website, Facebook, Twitter, Instagram, 

and YouTube were 0.880, 0.806, 0.890, 0.812 and 0.896 respectively. And reliability value of factor of 4U2 

brand awareness was 0.733. The questionnaire was checked for validity by expert persons in the field. The data 

analysis was conducted using the multiple regression analysis. The result reveals that the influence of public 

relation through social media affecting on 4U2 brand awareness were 3 factors, including the public relation 

through Website (X1) the public relation through Facebook (X2) and the public relation through Instagram (X4) 

which affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05 and the prediction equation was  

 = 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4 

Keywords: Public relation, Social media, Brand awareness 

บทน า 

 ภายใต้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลให้มีความส้าคัญต่อบทบาทการ

ด้าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก จากการสื่อสารแบบเดิมท่ีหลากหลายขั้นตอน เช่น การโทรเลข การใช้

โทรศัพท์ และการพูดแบบปากต่อปาก กลับท้าให้มีประสิทธิภาพในการใชง้านได้งา่ยมากขึน้ ท้าให้ผู้คนสามารถโต้ตอบ

หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทางเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบกับธุรกิจต่าง  ๆ เร่ิมหันมาให้

ความสนใจในการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท้าการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาทิ เฟสบุ๊ค 

เว็บไซต์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป และไลน์แอด เนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาและท่ัวโลก จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัดงบประมาณ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มช่องทางในการรับรู้ถึงตราสินค้าและ

ผลิตภัณฑ ์(อมรรัตน์ ทันมา, 2558) 

การเข้ามาของเทคโนโลยีท้าให้ธุรกิจประเภทเคร่ืองส้าอางต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรง เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้หญงิในปัจจุบันเน้นให้ความส้าคัญกับการดูแลรูปร่าง ใบหน้า และผิวพรรณมากขึ้นจาก

เมื่อก่อน เพื่อให้ตนเองดูสวยงามมีบุคลิกภาพท่ีดูดี โดดเด่นบวกกับค่านิยมทางสังคม การใชผ้ลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางใน

การแต่งเติมลงบนใบหน้าให้มีความสวยงามขึ้น ท้าให้กลายเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับผู้หญิง จนได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก ส่งผลให้ธุรกิจประเภทเครื่องส้าอางต่างๆ ให้ความส้าคัญกับการสร้างความแตกตา่งจากคู่แข่งขันภายในตลาดไม่

ว่าเป็นทางด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดโปรโมชั่น ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้วย

ปัจจัยท่ีกลา่วมาท้าให้ธุรกิจน้าสื่อสังคมออนไลนอ์ย่างการประสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการท้าธุรกิจ เพื่อแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาดจากคู่แข่งขัน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้ (ภัณฑริา สุขสมนิรันดร, 2558) 
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การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ โดยเป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถก่อให้เกิดค่านิยม ความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงด้วยการน้าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงไปยังผู้บริโภค ท้าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น เกิดการกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันท่วงทีหาก

ผลิตภัณฑเ์ข้าสูภ่ายในตลาด อกีทัง้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค และสามารถรักษาชื่อเสียงให้กับตราสินค้า 

หากเกิดภาพลักษณท์างด้านลบ (สาริณ ีช้างเจรญิ, 2557) 

การท่ีธุรกิจท้าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ก่อให้เกิดการกระตุ้นความต้องการและสร้าง

การรับรู้ของผู้บริโภค ท้าให้ตลาดเครื่องส้าอางในประเทศไทยเตบิโตสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง จากผลวจิัยของ กันตาร์ เวิร์ล

พาแนล (ไทยแลนด)์ พบวา่ตลาดเครื่องส้าอางในไทยในปี 2560 เตบิโตขึ้น 3.8% มมีูลค่าสูงถึง 57,000 ล้านบาท และ

จากผลส้ารวจตลาดอีคอมเมร์ิซ พบว่าผู้หญิงไทยกว่า 86% เข้าถึงโซเซียลมีเดียและมีการตัดสนิใจเลอืกซื้อสินค้าก่อน 

ขณะเดียวกันมีแนวโน้มซื้อสินค้าจาการรับข่าวสารทางออนไลน์ถึง 71% (BLT Bangkok, 2561) ซึ่ง 4U2 เป็น

เครื่องส้าอางแบรนด์ไทยท่ีจัดอยู่ภายในกลุ่มเคร่ืองส้าอาง Drug store โดยแบรนด์ 4U2 ได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์หลากหลายชอ่งทาง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง เนื่องจากเป็นเพศท่ีมีก้าลังในการซื้อเครื่องส้าอาง และเข้าถึงโซเซียลมีเดียสูง 

 จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างตน้ ท้าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศกึษาเร่ือง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อน้าผล

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ และสามารถน้าไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดการมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษา

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้น้าไปใชใ้นการท้าวิจัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  4U2 ของกลุ่มเพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิด 

     ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                                                   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  

 

 

 

 

การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 ของกลุม่

เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  

การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค  

การประชาสัมพันธ์ผ่านทวติเตอร์  

การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม  

การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป  
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สมมุติฐาน 

 1. การประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 

 2. การประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า 4U2 

 3. การประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ผ่านทวติเตอร์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 

 4. การประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 

 5. การประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ผ่านยูทูปท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกระจายของข้อมูลข่าวสารท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องการน้าเสนอ

ให้ได้ทราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างการ

ยอมรับ และการสนับสนุนจากกลุ่มสาธารณชนให้หันมาสนใจหรือตอบรับข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไปให้ได้มากท่ีสุด ซึ่ง

การท้าประชาสัมพันธ์น้ันจะตอ้งมีการวางแผนอยา่งต่อเนื่องและรอบคอบ ก่อนท่ีกระจายข่าวสารออกไปสูส่าธารณชน 

เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารออกมาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถน้าผลท่ีได้จากการตอบรับข่าวสารนั้นมาใช้เป็น

ข้อมูลในการด้าเนนิการวางแผนส้าหรับสิ่งท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยการประชาสัมพันธ์น้ันมคีวามส้าคัญอย่างมากต่อ

การน้าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายความส้าเร็จหรอืความลม้เหลวขององคก์ร (ณัฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี, 2559) 

การประชาสัมพันธ์สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยภาพรวมของตรา

สินค้าสามารก้าหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ได้ (จิรายุทธ์ สนดา, 2557) ดังตอ่ไปน้ี 

1. เพื่อเป็นการชี้แจง แนะน้า ให้ข้อมูล รายละเอียด กิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า  

ตัวสินค้า ประเภทของสนิค้า และวิธีการใชง้านของสินค้าให้แกผู่้บริโภค 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมท่ีมีความต้องการ สินค้าโดยการสร้างเร่ืองราว ท่ีมาและ

กระแส เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความตอ้งการสินค้า และน้าไปสู้การตัดสนิใจซื้อสนิค้า 

3. เพื่อสร้างการรับรู้ ในเร่ืองตราสินคา้ ภาพลักษณ์ท่ีดขีองตราสินคา้ ภาพลักษณ์ท่ีดขีองสนิค้าและการสร้าง

ความแตกตา่งที่โดเด่นให้กับสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ้าได้งา่ยขึน้ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้า 

แนวคิดทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการให้บุคคลติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารไปยังสาธารณะ โดยมีรูปแบบการตอบสนองได้ทันท่วงที จนท้าให้สื่อสังคมออนไลนก์ลายเป็นพื้นท่ีส้าหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเร่ืองราว แบ่งปันความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับผู้อื่นได้ เช่น การโพสต ์

ภาพขณะเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศพร้อมกับบรรยายถึงความรู้สึกในขณะนั้นผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งสื่อสังคม

ออนไลน์สามารถเผยแพรข่าวสารไปยังผู้รับได้อยา่งรวดเร็ว สื่อสารได้อย่างกว้างขวาง และสามารถท้าให้ผู้คนท่ัวโลก

ได้รับรู้ ดังนัน้สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส้าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ (ณัฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี, 2559) 
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แนวคิดทางด้านการรับรู้ (Awareness) 

การรับรู้ หมายถึง การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายต้องการท่ีจะสื่อสารกันบางอย่าง เพื่อให้อีกฝ่ายได้

รับรู้ถึงสิ่งท่ีต้องการจะสื่อออกไป โดยผ่านสิ่งเร้าท่ีอยู่กระบวนการภายนอกท่ีกระตุ้นให้เกิดความรู้ต่างๆ ผ่านประสาท

สัมผัสทัง้ 5 อย่าง อาท ิการมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส ส่งต่อไปยังกระบวนการเปิดรับข้อมูล

และการตคีวามหมายของข้อมูล จนมาถึงกระบวนการสุดท้าย คือ แสดงออกผ่านทางพฤติกรรมออกมา เช่น การเกิด

ความเข้าใจ สนใจ และสามารถรับรู้ถึงส่ิงท่ีอีกฝ่ายตอ้งการท่ีจะสื่อออกมา (ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์, 2558) 

กระบวนการรับรู้ เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้รับจากสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วจึงน้ามาวิเคราะห์ เพื่อแปลสารให้เกิดความ

เข้าใจ และการรับรู้ถึงความหมายของสิ่งท่ีได้รับ โดยมีทฤษฎีการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 แบบ (เทพพิภพ พลม่วง, 2557) 

ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการรับรู้ภาพด้วยการรู้สึก คือ การท่ีสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวบุคคลเข้ามากระทบกับตัวบุคคลโดยตรง

ท้าให้สามารถรู้สึกหรือสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การได้รส การได้สัมผัสและ

การได้กลิ่น ท้าให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจตามสัญชาติญาณ โดยท่ีตัวบุคคลไมต่อ้งน้ามาวิเคราะห์หาความหมาย 

2. ทฤษฎีการรับรู้การเข้าใจภาพ คือ การท่ีบุคคลรับรู้หรือมองเห็นสิ่งเร้าต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวัน

รอบตัวบุคคลด้วยความข้าใจและสามารรับรู้ได้ว่าแต่ละสิ่งมีหน้าท่ีและความส้าคัญอย่างไร การท่ีบุคคลมีการรับรู้ 

จดจ้าและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสิ่งเร้าและสามารถรู้จักวิธีการน้ามาใช้ จะช่วยให้ตัวบุคคลสามารถเลือกน้ามาใช้สื่อ

ความหมายได้ดยีิ่งขึน้  

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้วิธีการส้ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยสมารถท้าการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 การก าหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท

เครื่องส้าอาง 4U2 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท

เครื่องส้าอาง 4U2 ซึ่งไมท่ราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยก้าหนดกลุม่ตัวอย่างโดยอ้างอิงสูตร

จาก (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2550) ดังนี้ 

n  =   
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เมื่อ n     แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

  P     แทน     สัดสว่นของประชากรท่ีจะสุ่ม (ถ้าไมท่ราบก้าหนดให้ P = 0.5) 

  Z     แทน     ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วจิัยก้าหนด Z มคี่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%  

  e     แทน     ค่าความคาดเคลื่อน 5% (0.05)   

จึงสามารถแทนค่าได้ดังนี้ 

n  =   

 =         384.16 หรือ ประมาณ 385 ตัวอยา่ง 

 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยค้านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง แลเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงท้าการสุม่ตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอยา่ง จะได้ขนาดกลุ่มตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยในครัง้นี้ท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 

เพื่อให้ได้ผลการค้านวณท่ีแม่นย้าในการวเิคราะห์สมมุติฐาน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส้าอาง 4U2 ท้ังนี้

เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญท่ี 0.05 การค้านวณหา

กลุ่มขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ) ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีการสอบถามก่อนท้าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ท่ีใช้

ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส้าอาง 4U2 ในเขตกรุงเทพมหานคร และแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย   

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค้าถามจะเป็น

ค้าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

จ้านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งลักษณะ

ของค้าถามจะเป็นค้าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question) จ้านวน 11 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ จ้านวน 5 

ข้อ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยการรับรู้ตราสินคา้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนดิในด้านต่างๆ จ้านวน 5 ด้าน โดยใช้ระดับ

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนด

เป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินคา้ 4U2 จ้านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้

เลอืกเพยีงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนที่ 5 เป็นขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด จ้านวน 1 ข้อ 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) 

 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน้างานวิจัยเร่ือง“อิทธิพลการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร” มาปรับใช้ แล้วจึงน้าแบบสอบถามไปเรียนกับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 

ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหา จากนั้นผู้วิจัยท้าการ

แก้ไขตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อน้าไปตรวจสอบค่า

ความนา่เช่ือมั่นต่อไป 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre - test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ

ประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เน่ืองจากเครื่องมือท่ีใชม้ลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) จึงน้ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS  ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุง

แก้ไขต่างๆ ก่อนน้าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)  

โดยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม มีผลดังนี้ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 มีค่าระดับ

ความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.880 0.806 0.890 0.812 และ 0.896 ตามล้าดับ ส่วนปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า 4U2 มีค่า

ระดับความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.733  

จากผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่ น มากกว่า 

0.7 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง ซึ่งสรุปผลจากการตรวจสอบได้

วา่แบบสอบถามสามารถน้าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส้าหรับการศึกษาวิจัยได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ จ้านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่  2 การวิ เคราะห์พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ โดยการค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ จ้านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ โดยการ

ค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า 4U2 โดยการค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

น้ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตรา

สินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ด้วย 

ค่า Sig. หากค่า Sig. จะเท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏเิสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 

การแปรผล 

การแปรผลของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก้าหนดค่า

น้้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของ Likert Scales (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์

คะแนนดังนี ้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดว้ยมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็นดว้ยมาก  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็นดว้ยปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็นดว้ยนอ้ย  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามมาท้าการวเิคราะห์ขอ้มูล และสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท้าแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 - 22  ปี (จ้านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3) มีสถานภาพโสด (จ้านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

(จ้านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3) มอีาชีพนักเรียน/นักศกึษา (จ้านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5) และมีรายได้

ตอ่เดอืนนอ้ยกว่า 10,000 บาท (จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3) 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคม

ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเคร่ืองส้าอางจากเฟสบุ๊คมากท่ีสุด (จ้านวน 

202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8) ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าเคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือ Beauty Blogger (จ้านวน 

182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5) สาเหตุท่ีท้าให้ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือคุณภาพ (จ้านวน 170 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.5) เครื่องส้าอางท่ีกลุม่ตัวอย่างใช้มากที่สุดคือลิปสตกิ (จ้านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8) กลุ่มตัวอย่าง

ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Drugstore มากท่ีสุด (จ้านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อ

เคร่ืองส้าอางต่อคร้ังคือ 101 – 300 บาท (จ้านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8) ความถี่ในการซื้อเคร่ืองส้าอางส่วน

ใหญ่คอื 1 – 2 ครัง้ตอ่เดอืน (จ้านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0) ส่วนใหญ่มีการรับรู้โปรโมชั่นผ่านเฟสบุ๊คมากท่ีสุด 

(จ้านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5) สื่อออนไลนท่ี์กลุม่ตัวอย่างเข้าถึงมากท่ีสุดคือเฟสบุ๊ค (จ้านวน 209 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.3) กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านสื่อออนไลนช์ว่ง 20.01 – 00.00 น. (จ้านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5) 

และสื่อออนไลนท่ี์มีผลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส้าอางมากที่สุดคอืเฟสบุ๊ค (จ้านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0) 
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ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า 

4U2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูล

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสนอผ่านสื่อ และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จากการวิเคราะห์พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.55) การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คส่ง

ผลตอ่การรับรู้ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.54) การประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์ส่งผลต่อการ

รับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.88 และ S.D.=0.60) การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมส่งผลต่อการรับรู้ใน

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.48) และการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูปส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 3.51 และ S.D. = 0.74) 

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

สามารถรับรู้ตราสินค้า 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (Mean = 

4.29 และ S.D.= 0.67) สามารถสังเกตรูปลักษณ์ของสินค้า 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.75) สามารถจดจ้าผลิตภัณฑ์ 4U2 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลนอ์ยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.82) และเมื่อได้รับการประชาสัมพันธ์ซ้้าจะท้าให้

ท่านระลึกถึงตราสินคา้อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก 4U2 ได้ (Mean = 4.01 และ S.D. = 0. 72) 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดัง

แสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ในตราสินคา้ 4U2 ของกลุม่เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 23.646 5 4.729 18.227 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 102.227 394 0.259   

Total 125.874 399    

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้า 4U2 ของกลุม่เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป ท้ัง 5 ด้านนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ใน 

กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับ

นัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 

4U2 ของกลุม่เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

   R = 0.433, R Square = 0.188 , Adjusted R Square = 0.178 , Std. Error of the Estimate = 0.50937 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ดังแสดงในตารางที่ 2  และจากการแสดงผลการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์

สื่อสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ 4U2 ของกลุม่เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้   
 

         = 1.708 + 0.180X1 + 0.261X2 + 0.141X4 

โดยท่ี  แทน การรับรู้ในตราสินคา้ 4U2 ของกลุม่เพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร 

        X1  แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

        X2  แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค 

        X4  แทน การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และ

การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินคา้ 4U2 ของกลุ่มเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร ส่วน

การประชาสัมพันธ์ผ่านทวติเตอร์กับการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 ของกลุ่มเพศ

หญิง ในกรุงเทพมหานคร และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทวติเตอร์ไม่สง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า 4U2 ไมส่นับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูปส่งผลไมต่อ่การรับรู้ตราสินคา้ 4U2 ไมส่นับสนุน 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.708 0.306  5.584 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเวบ็ไซต์ 0.180 0.055 0.177 3.267 0.001 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค 0.261 0.053 0.251 4.949 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทวติเตอร์ 0.066 0.046 0.072 1.426 0.155 

การประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม 0.141 0.059 0.121 2.412 0.016 

การประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป -0.053 0.036 -0.070 -1.456 0.146 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเคร่ืองส้าอางจากเฟสบุ๊คมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 50.8) โดยผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สินค้าเคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือ Beauty Blogger (ร้อยละ 

45.5) สาเหตุท่ีท้าให้ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 42.5) ซึ่งเคร่ืองส้าอางท่ีกลุ่ม

ตัวอยา่งใชม้ากที่สุดนัน้คอืลปิสติก (ร้อยละ 51.8) โดยนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Drugstore (ร้อยละ 49.0) ค่าใช้จ่าย

ส่วนใหญ่ในการซื้อเคร่ืองส้าอางแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 101 – 300 บาท (ร้อยละ 41.8) และมีความถี่ในการซื้อเคร่ืองส้าอาง

อยู่ท่ี 1 – 2 ครัง้ตอ่เดอืน (ร้อยละ 76.0) ส่วนใหญ่ใชเ้ฟสบุ๊คในการรับรู้ข่าวสารโปรโมชั่น (ร้อยละ 58.5) สื่อออนไลน์ท่ี

กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากท่ีสุดคือเฟสบุ๊ค (ร้อยละ 52.3) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานสื่อออนไลน์ในช่วง 20.01 – 00.00 น. 

(ร้อยละ 49.5) โดยสื่อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส้าอางมากท่ีสุดคือเฟสบุ๊ค (ร้อยละ 48.0) จากข้อมูล

ข้างตน้สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีกลา่วว่า สื่อสังคมออนไลน ์คือ สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

ระว่างกัน อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอู้ลขา่วสารสู่สาธารณะ มีรูปแบบการตอบสนองได้ทันท่วงที (ณัฏฐ์ชุดา 

วจิิตรจามรี, 2559) จึงท้าให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื่องจากมีการรับรู้ได้อย่าง

รวดเร็ว สื่อสารได้อยา่งกว้างขวาง และมีต้นทุนต้่า 

2. จากการศึกษาปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการน้าเสน อผ่านสื่อ และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จากการวิเคราะห์พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูปล้วนส่งผลต่อการรับรู้ในระดับเห็นด้วยมาก จากข้อมูลข้างต้น

สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์ (ณัฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี, 2559) ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

กับกลุม่เป้าหมาย เพื่อตอ้งการน้าเสนอได้ทราบถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างการยอมรับ ก่อให้เกิดสนใจและตอบรับข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไปให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งจะ

น้าไปสู่การกระตุน้ความต้องการของผู้บริโภค และการรับรู้ถึงตราสินคา้ 4U2 ของผู้บริโภค 

3. จากการศกึษาปัจจัยในการรับรู้ในตราสินคา้ 4U2 ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้มี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม ส่วนการประชาสัมพันธ์ผ่านทวิตเตอร์กับการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า 4U2 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม สามารถสร้างการรับรู้ตราสินค้า 4U2

ของกลุม่เพศหญิง ในกรุงเทพมหานครได้ โดยสอดคลอ้งกับแนวคิดทางด้านการการรับรู้ (ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์, 2558) 

ท่ีได้ให้ความหมายว่า การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการท่ีจะสื่อสารกันบางอย่าง โดยผ่านสิ่งเร้าท่ีอยู่กระบวนการการ

ภายนอกท่ีกระตุ้น ส่งผลท้าให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และสามารถรับรู้ถึงสิ่งท่ีสื่อออกมา ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้ ความสนใจ และจดจ้า จะน้าไปสู่การรับรู้ในตราสินค้า เกิดความคุ้นเคยในสินค้า ท้าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ 

และเป็นท่ีน่าไว้วางใจของผู้บริโภค ท้าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซือ้สนิค้าได้ง่ายมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 4U2 

ของกลุม่เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรม กล่าวคือ เมื่อตราสินค่า 4U2 ให้

ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตราสินค้า 

สังเกตเห็นรูปลักษณข์องสนิค้า จดจ้าผลิตภัณฑ ์และระลึกถึงตราสินคา้จากการประชาสัมพันธ์ได้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 เพื่อให้ผลการศกึษาในครัง้นี้สามารถขยายต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการท้าวิจัยคร้ังต่อไปดังนี้ 

 1. ควรท้าการศึกษากลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน เพื่อได้ข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลายมากขึ้น เช่น จังหวัดเชยีงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น 

 2. ควรท้าการศกึษารูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลนป์ระเภทอื่นๆ เชน่ ไลนแ์อด บล็อก  

 3. การด้าเนนิงานวิจัยคร้ังตอ่ไปควรท้าวิจัยเชงิคุณภาพ เพื่อท้าให้มีงานวิจัยในมุมมองท่ีหลากหลาย 

 4. ควรมกีารศึกษาวิจัยอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอด ท้าให้การรับรู้ของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

 5. ควรมกีารศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ เช่น ความนา่เช่ือถือของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผล

ตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ค้าปรึกษา ให้ความรู้ ค้าชี้แนะ ค้าแนะน้า การ

สนับสนุน และการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ีให้

ค้าปรึกษาที่เป็นประโยชน ์และคอยให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนผู้ท้าแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ท้าให้งานวิจัยคร้ังน้ีประสบความส้าเร็จ และสามารถลุลว่งไปได้ดว้ยดี 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับบริหารและวิจัย. พิมพ์คร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: โรง

พมิพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิรายุทธ์ สนดา. (2557). ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และการรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 

ณัฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี. (2559). หลักการประชาสัมพันธ์. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์. (2558). การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์

จัดแต่งทรงผมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1685 

เทพพิภพ พลม่วง. (2557). การรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับบริการต่อศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ. (วทิยานพินธ์นเิทศศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ธานินทร์ ศลิป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ้วย SPSS. พมิพค์รัง้ท่ี 10. กรุงเทพฯ:  

บิสซิเนสอารแ์อนด์ดี. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธิุรกจิ. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพิมพท็์อป. 

ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร. (2558). การศึกษาความพึงพอใจในการซื้อเครื่องส าอางพรีเมี่ยมแบรนด์ของวัยเริ่ม

ท างาน (First Jobber) (วทิยานพินธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ศริิชัย พงษ์วิชัย. (2551). การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิตดิ้วยคอมพิวเตอร์. พมิพค์รัง้ท่ี 19. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แหง่ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

สาริณี ช้างเจริญ. (2557). การรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

วิทยาลัยการบรหิารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมอืงชลบุรี (วทิยานพินธ์รัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อมรรัตน์ ทันมา. (2558). อทิธิพลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าส้าเร็จรูปของสุภาพสตรีผ่าน 

เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์:กรณศีกึษากรุงเทพมหานคร. วารสารอเิล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชงิ 

นวัตกรรม. ปท่ีี 1, ฉบับท่ี 3. หนา้ 110-124. 

BLT Bangkok. (2561). โซเชยีลมเีดียมาแรงดนัตลาดสินค้าความงามโต. ได้จาก 

http://www.bltbangkok.com/News/. สบืค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561 

 

 

 

 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1686 

อิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree 

ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of online Marketing to Innisfree brand awareness of female 

Generation Y in Bangkok. 

กนกวรรณ กิจชระภูมิ1, เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1,สุนิตรา ตั้งเจริญ1 และอภชิญา ประเสริฐสรชัย1  

Kanokwan Kitcharabhumi1, Kedwadee Sombultawee1, Sunitra Tangcharoen1 and Aphichaya Prasertsorachai1 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยเร่ืองนี้ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของ

กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวจิัยนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชงิปริมาณ มกีารเก็บกลุม่ตัวอย่าง

จ้านวน 400 ชุด คือกลุม่เพศหญิงGeneration Y มอีายุระหว่าง 18-37 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและเคร่ืองมือท่ีใช้คือ

แบบสอบถาม มีสัมประสิทธ์ิค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

ผลการวิจัยคือการสื่อสารการตลาดผ่าน Website (X1) การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook (X2) การสื่อสาร

การตลาดผ่าน Twitter (X3) การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram(X4) และการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube (X5) 

ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ (Y) มนีัยสถิตท่ีิส้าคัญอยู่ท่ี 0.05 และค่าสมการพยากรณ์คอื 

 =1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5 

ค าส าคัญ : การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

Abstract 

This research was to study the influence of online Marketing to Innisfree brand awareness of female 

Generation Y in Bangkok. This research uses quantitative research method which collecting 400 samples. The 

research sample was female Generation Y having an age between 18-37 years in Bangkok. The research 

instrument was questionnaire with reliability 0.969. The data was analyzed by multiple regression analysis. The 

results show that marketing communication through on website (X1) marketing communication through on 

Facebook (X2) marketing communication through on Twitter (X3) marketing communication through on 

Instagram(X4) and marketing communication through on Youtube (X5) which affecting brand awareness (Y) with 

a significance level of 0.05. The prediction equation was  

 =1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5 

Keywords: online marketing 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120 
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บทน า 

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส้าคัญในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์  เพราะเป็น

กระบวนการท่ีใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากเดิมเรามีการเข้าถึงข้อมูลจากการพูดแบบปากต่อปาก  แต่ใน

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นจึงส่งผลให้รูปแบบการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนไป  ท้าเราสามารถ

เข้าถึงขอ้มูลและมกีารแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นภาพ วีดโิอ หรือเสียง ได้รวดเร็วขึน้ (สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์,2559) การสื่อสาร

ผ่านสื่อออนไลน์ถูกน้ามาปรับใช้กับการตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น Facebook  Instagram  Youtube  Twitter Website Line เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ การสื่อสารทาง

การตลาดออนไลน์ยังสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคได้เป็นจ้านวนมาก และเพิ่มความสามารถทางด้านการแข่งขัน

โดยเฉพาะธุรกิจที่มกีารแขง่ขันท่ีสูงเชน่ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับความงาม (เมธาวี เจรญิผล,บุหงา ชัยสุวรรณ,2558) 

ความสวยงามเป็นของท่ีอยู่คู่กับผู้หญิงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอาง  ท้าให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

ความงามมีอัตราการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ตลาดผลิตภัณฑค์วามงามในประเทศไทยมีมูลค่าสูงกว่า 1.8 แสนล้านบาท และมี

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 7.8 ตอ่ปี โดยมีกลุม่ผลิตภัณฑ์บ้ารุงดูแลผิว มีตลาดความงามท่ีใหญ่ท่ีสุด คิดเป็น

สัดส่วน 45 % และแนวโน้มเคร่ืองส้าอางท่ีมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นคือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางท่ีมีส่วนผสมจาก

ธรรมชาติ (AT-ZE,2018) แบรนด์ท่ีมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม มีสารสกัดจากธรรมชาติ หรือผลิตท่ีมีการคิดค้นและ

ผ่านการรับรองท่ีมีมาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามหรือเคร่ืองส้าอาง จะท้าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด

ความประทับใจและมีทัศนคติท่ีดตีอ่ตราสินคา้  

ในปัจจุบันเครื่องส้าอาง อินนสีฟรี (Innisfree) ก้าลังเป็นกระแสนิยมเพราะอินนีสฟรีแบรนด์ท่ีรู้จักกันเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติ มีแหล่งการผลิตจากเกาะเชจู  ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี

ส่วนประกอบจากธรรมชาติและใช้งานอย่างมีคุณภาพ อินนีสฟรีเป็นแบรนด์ธรรมชาติท่ีนิยมจากประเทศเกาหลี ซึ่ง

ตามหาความงามอย่างมีสุขภาพดี โดยการแบ่งปันพลังงานธรรมชาติท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ อินนีสฟรีด้าเนินธุรกิจ

ภายใตค้วามเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ อินนีสฟรีมีการท้าการสื่อสารทางการตลาด

ออนไลน์หลากหลายชอ่งทางจึงได้รับความไว้วางใจจนสามารถกลายเป็นนิยมในกลุ่มของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงใน

กลุ่ม Generation Y ท่ีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูงและมกี้าลังซือ้มาก (วรีะศักดิ์ สุตัณฑวบูิลย์,2561) 

จากข้อความขา้งต้น ท้าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศกึษาอทิธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มเพศหญิงGen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มท่ีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูง ท้าให้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มท่ีจะมี

การซื้อซ้้าในแบรนด์ท่ีตนชื่นชอบจึงเป็นท่ีน่าสนใจในท้าการศึกษา เพื่อน้าผลวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับกา รสื่อสาร

การตลาดออนไลน์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการท้า

ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 

      ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 
1. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree 

2. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree  

3. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree  

4. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree  

5. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ Innisfree 

6. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิด้านการรับรู้ตราสินค้า 

แนวความคิดด้านการรับรู้ตราสินค้า การรับรู้ในตราสินค้ามีบทบาทส้าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคเกิดการรับรู้และระลึกถึงตราสินค้าได้ จึงท้าให้ตราสินค้าเป็นท่ีจดจ้าของผู้บริโภค ท้าให้

เกิดความนา่เช่ือถือ จึงสง่ผลให้เกิดการตัดสนิใจซื้อสินค้านัน้  ดังนั้นผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก่อน 

(สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547) 

แนวความคดิการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

การท้าการตลาดแบบ Social Media Marketing  เป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีมีต้นทุนการผลิตต่้า  ช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่ายมากกว่าการโฆษณาแบบอื่นๆแต่มีศักยภาพในการท้างานสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการท้าการตลาดบน

อนิเตอร์เน็ตได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก้าหนดไว้ โดย

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้กัน จึงท้าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกัน สามารถช่วย

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการบอกตอ่ และสามารถสร้างการรับรู้ได้(เกตุวด ีสมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยูท่อง และชวนศิริ 

ธรรมชาต,ิ2559 ) 

แนวความคดิการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดท่ีผู้บริหาร

การตลาดได้วางแผนและพัฒนาขึน้มา  โดยการน้าเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาและสามารถส่งขา่วสารได้อยา่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท้าให้สามารถสร้างการรับรู้ไปสูก่ลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เนื่อง  

ปัจจัยในการรับรู้ตราสินคา้

Innisfree ผ่านสื่อออนไลน ์

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

1.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website 

2.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook  

3. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter 

4. ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram 

5.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube  

6.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line  
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กลุ่มเป้าหมาย เป็นส่วนส้าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องวางแผนการตลาดให้ส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ในช่วงของการเร่ิมต้นพัฒนาตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้ามากขึ้นน้าไปสู่การรับรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในตัวสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของตลาดในการด้าเนินธุรกิจ (โชติอนันต ์ พฤทธ์ิพรชนัน, 2560)  

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองอิทธิพลการสื่อสาร

การตลาดออนไลนท่ี์มีผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร มดีังนี้ 

ณัฐกาณจน์ ส้าราญกิจ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยการรับรู้ในการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส้าอางในห้างสรรพสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพเป็นโสดมากกว่าสมรถ หรือหย่าร้าง แต ่

อายุจะอยู่ในช่วงท่ีน้อยกว่า 30 ปี และมักจะเกิดการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส้าอางด้วยตนเอง ส่วนมากจะรู้มาจาก การตลาด

ออนไลนผ์่าน Social media แหล่งท่ีซือ้ก็จะมาจากห้างสรรพสินค้าท่ีขายเคร่ืองส้าอาง และสั่งซื้อผ่านออนไลน์ เคร่ืองส้าอาง

ท่ีซื้อบ่อยมากท่ีสุดเป็นชนิดครีมบ้ารุงผิวพรรณ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ผลิตควรให้ความส้าคัญกับคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคของแต่ละกลุ่ม คุณภาพเหมาะสมกับราคาท่ีจ่ายไป 

ณัฐกาญจน์ สุวรรณธาราและธีระ เตชะมณีสถิตย์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระหว่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางตราสินค้าไทยกับตราสินค้า

ต่างประเทศในระบบขายตรง จากผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านโฆษณา ด้าน

ประชาสัมพันธ์และด้านการขายโดยพนักงาน ส่งผลต่อการเรียนรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ไทย โดยรูปแบบการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางตราสินค้าไทยท่ีส่งผลต่อการคุณค่าตราสินค้ามากท่ีสุด

คือการโฆษณาเท่านัน้ ใชก้ลยุทธ์การน้านักแสดงหรือผู้น้าทางดา้นความคิดเข้ามาชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและ

เกิดการรับรู้ในตราสินคา้ 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิงGeneration Y ในเขตกรงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคือการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) และการศึกษา

ครัง้นี้ได้ด้าเนนิการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ

จ้านวนประชากร  การศึกษาคร้ังนี้ได้ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั้นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ

เลอืกตัวอย่างใน 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งดังนี้ 

   𝑛  384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยคร้ังนี้ เท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง 
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  1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย เลือกกลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การ

เลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจงตอ้งอาศัยความรอบรู้ ความช้านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ๆ  

 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะค้าถามท่ีมีหลากหลาย ค้าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน จ้านวน 5 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นค้าถามปลายปิด 

(Close-ended Question) จ้านวน 6 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบไปด้วย 

ปัจจัยการรับรู้ตราสินคา้ผ่านการตลาดออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความต่อเนื่องในการอัปเดตข้อมูล 

ด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

จ้านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิงGen Y ในตราสินค้า Innisfree โดยใช้ระดับการ

วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale ) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้

เลอืกตอบเพยีงค้าตอบเดียวและก้าหนดให้ในแต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก  

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Innisfree โดยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ

กลุ่มเพศหญิง Gen Y ซึ่งเป็นค้าถามชนิดให้เลือกตอบ จ้านวน 3 ข้อ และก้าหนดให้ในแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยใช้

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale ) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยก้าหนดเป็น 5 

ระดับ และแปรผลตาม Likert scale  

 ส่วนท่ี 5 ค้าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า Innisfree ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 ข้อ เป็นค้าถามปลายเปิด 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์การ

แปลผละคะแนนแบบสอบถามตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังตอ่ไปน้ี 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและข้อมูล

พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation : SD) 
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2. สถิตเิชงิอา้งองิ ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส้าหรับอิทธิพลการสื่อสาร

การตลาดออนไลนท่ี์มีผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิงGeneration Y ในเขตกรงเทพมหานคร 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส้าหรับวัดการวิจัยศึกษาเร่ืองดังกล่าว โดยใช้

แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  หลังจากนั้นน้าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า

เนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท้าการศกึษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test)กับ

กลุ่มเพศหญิงในเขตปริมณฑล เพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ้านวน 30 

คน เพื่อน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล (ศริิชัย พงษ์วิชัย,2551)  

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อ

ค าถาม 

การทดสอบแบบสอบถาม 

จ านวน 30 ตัวอย่าง 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Website 5 0.784 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram 5 0.849 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook 5 0.790 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Line 5 0.822 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter 5 0.814 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube 5 0.822 

การรับรู้ตราสินคา้ Innisfree ผ่านสื่อออนไลน์ 3 0.802 

 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น มากกว่า 0.7 

แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง ซึ่งสรุปผลจากการตรวจสอบได้ว่า

แบบสอบถามสามารถน้าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลส้าหรับการศึกษาวิจัยได้ 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่(ร้อยละ 52.0) มีอายุระหว่าง 18-22 ปี(ร้อยละ 80.8) มีสถานภาพ

โสด(ร้อยละ82.5) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 70.8) มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และ(ร้อยละ

59.0) มีรายได้ตอ่เดอืนนอ้ยกว่า 15,000 บาท 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ โดยการท้าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้า Innisfree ผ่านช่องทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 68.8) สื่อออนไลน์ท่ีท้าให้จดจ้าตรา

สินค้าได้งา่ยขึ้นคือFacebook (ร้อยละ 48.8)  ความถี่ในการรับรู้ตราสินค้าเดือนละ 3-4คร้ัง (ร้อยละ 43.5)  รับรู้การ

จัดโปรโมชั่นของเคร่ืองส้าอางผ่าน Facebook (ร้อยละ 50.8)  สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีการเข้าถึงมากท่ีสุดคือ Facebook 

(ร้อยละ 47.0) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลนท่ี์มผีลตอ่การรับรู้ตราสินคา้มากท่ีสุดคือ Facebook (ร้อยละ 41.3) 
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 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส้าอางตราสินค้า innisfree 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการรับรู้คือความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล

ข่าวสารผ่านเว็บไซต์  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์  ความ

น่าสนใจของการน้าเสนอผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า ของการสื่อสารทาง

การตลาด ได้แก่การสื่อสารการตลาดผ่าน Website การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter  

การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ในภาพรวม

พบวา่มสีื่อการตลาดออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.9003, S.D. =0.5908) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทพบว่า 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Website อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9405, S.D.=0.54008) การสื่อสารการตลาดผ่าน 

Facebook อยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9320, S.D.=0.57811)  การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter อยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก (Mean =3.8605, S.D.=0.59609) การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.9695, 

S.D.=0.58808) การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.8190, S.D.=0.60676)  และการ

สื่อสารการตลาดผ่าน Line อยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.8805, S.D.=0.63548) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree 

พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean =4.2542, S.D. =0.63334) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ตระหนักถึงความส้าคัญในการรับรู้ตราสินค้าInnisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.1575, S.D.= 0.57752) สามารถสังเกตรูปลักษณ์ของสินค้าInnisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (Mean = 4.4076, S.D.= 0.72301) และท่านสามารถจดจ้าผลิตภัณฑ์

Innisfreeจากการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.1975, S.D.= 0.59949) 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุคูณอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

การรับรู้ตราสินคา้ Innisfree ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความแปรปรวน Sum of 

squares 

df Mean squares F Sig. 

การถดถอย (Regression) 

ส่วนที่เหลือ (Residual) 

Total 

65.183 

41.754 

106.938 

6 

393 

399 

10.864 

.106 

102.253 .000b 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่ม

เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วยการสื่อสารการตลาดผ่าน Website

การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter  การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram การ

สื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่ม

เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ี

ระดับความส้าคัญที ่0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการถดถอยเชงิพหุคูณปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลนท่ี์มีผลตอ่การรับรู้เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.289 0.126  10.213 .000 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Website X1 .382 .089 .398 4.286 .000 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook X2 .193 .067 .216 2.871 .004 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter   X3 -.207 .060 -.238 -3.422 .001 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram X4 .197 .072 .224 2.726 .007 

การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube X5 .111 .046 .130 2.395 .017 

การสื่อสารการตลาดผ่าน Line  X6 .076 .043 .093 1.756 .080 

R=0.781, R Square=0.610, Adjusted R Square=0.604, Std. Error of the Estimate=0.32595 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของ

กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 5 ปัจจัย ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Website ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ปัจจัยด้าน

การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter และปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 2 และ

จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณสามารน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครท้ัง 5 ปัจจัย ดังนี ้ 

 =1.289+0.382X1+0.193X2+(-0.207)X3+0.197X4+0.111X5 

เมื่อ Y   แทน  การรับรู้ตราสินคา้ Innisfree ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

     X1  แทน  การสื่อสารการตลาดผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     X2  แทน  การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     X3  แทน  การสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     X4  แทน  การสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     X5  แทน  การสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ด้านการ

สื่อสารการตลาดผ่าน Facebook  ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram 

ด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube และด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Line มากจะส่งผลต่อการรับรู้ของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ Innisfree มากยิ่งขึ้น สามารถสรุปผลการทดสอบและสมมติฐานดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบและสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

1.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree สนับสนุน 

2.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree สนับสนุน 

3.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree สนับสนุน 

4.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree สนับสนุน 

5.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree สนับสนุน 

6.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ Innisfree ไมส่นับสนุน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การอภิปรายผลจากสมมตฐิานขอ้ต่างๆของการวจิัยอทิธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น้าผลท่ีได้มาสรุปเชื่อมโยงกับ

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัยดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree เพราะ

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส่งผลต่อการรับรู้สินค้าได้ดี มีความครอบคลุมข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลท่ี

ครบถ้วนสมบูรณ์  ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐา ฉางชู โต (2556) ได้ศึกษา

งานวจิัยเร่ือง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social network  กล่าวคือเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ มีความ

น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับการน้ามาใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้า และยังสามารถเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาตรา

สินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

สมมติฐานข้อท่ี 2  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree เพราะ

เฟสบุ๊คสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ้านวนมากและเฟสบุ๊คยังเป็นสื่อออนไลน์ท่ีมีการเข้าถึงมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ(2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวคือ เฟสบุ๊ค ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย

ของคนในยุคปัจจุบัน ยิ่งในปัจจุบันคนนยิมเลอืกรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของเฟสบุ๊คมากกวา่ชอ่งทางอื่นๆ 

สมมติฐานข้อท่ี 3  ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Twitter ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree 

แต่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า twitter ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าในทิศทางท่ีสวนทางกัน กล่าวคือยิ่งใช้จะยิ่ง

ส่งผลเสียต่อตราสินค้า หรือยิ่งสร้างการรับรู้ในตราสินค้าน้อยลง เพราะทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี

สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนจ้านวนมาก แต่ข่าวสารท่ีได้มักจะถูกเปลี่ยนแปลงข้อความ

เนื้อข่าวไปท้าให้ขา่วสารท่ีได้กลายเป็นขา่วปลอม รวมถึงขอ้จ้ากัดในการใช้อักษรท่ีไม่เกิน 280 อักษร ท้าให้เวลาโพสต์

ข้อความจะตอ้งใชก้ารโพสตห์ลายคร้ัง ถึงจะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน การโพสต์หลายคร้ังเกินไปท้าให้เกิดความเบ่ือหน่าย

ในการติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา ไชยแสงและขจร ฝ้ายเทศ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ทวิตเตอร์

ของผู้สื่อขา่วโทรทัศน์ในการน้าเสนอข้อมูลขา่วสาร อธิบายวา่ผู้สื่อขา่วจะไมร่ะบุช่ือขององค์กรเพราะเป็นการสิน้เปลอืง

ในการโพสตข์้อความ และบางโพสต์ท่ีมีคนรีทวิตหรือตอบคอมเม้นจ้านวนมาก อาจจะไม่ได้มาจากตัวสินค้าแต่เพราะ
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เป็นความมชีื่อเสียงของคนโพสต์ และระยะเวลาในการเปิดใชง้านทวติเตอร์จะไม่ส่งผลต่อจ้านวนผู้ติดตามแต่จะขึ้นกับ

ชื่อเสียงของบุคคลในแต่ละช่วงเวลา ท้าให้มีความไม่แน่นอนในการสร้างการรับรู้ระยะยาว 

สมมติฐานข้อท่ี 4  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ 

Innisfree  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Instagram เป็นสื่อออนไลน์ท่ีผู้บริโภคให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ

เป็นการท้าการตลาด แบบโพสต์รูปภาพมีฟิลเตอร์ต่างๆท่ีเราสามารถเลือกปรับรูปภาพได้ตามท่ีต้องการหรือมีการ

โพสต์วีดโีอในรูปแบบระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งท้าให้เกิดการรับรู้ได้งา่ยตอ่การเข้าถึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริชัย ดีเลศ 

และเยาวลักษณ์ รวมอยู ่(2560) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความส้าเร็จใน

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจ กล่าวว่า อินสตาแกรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งเหมาะสม สามารถติดตามชมรูปภาพสนิค้า และความเคลื่อนไหวในการใช้งานของธุรกิจได้เป็น

อย่างด ี

สมมติฐานข้อท่ี 5 ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ Innisfree 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ Innisfree 

เพราะYoutube มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปภาพเคลื่อนไหว ท้าให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) เร่ืองปัจจัยจากการใชส้ื่อออนไลน์ยูทูปท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

ในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี้บล็อกเกอร์อภิบายว่า Youtube สามารถส่งผลในเชิงบวกเพราะ เข้าใจง่าย เข้าถึงได้

รวดเร็ว 

สมมติฐานข้อท่ี 6 ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินค้า Innisfree ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Innisfree เนื่องจาก  

ผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจและมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการโฆษณาผ่านทาง Line เพราะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาก

เกินไปจนท้าให้เกิดความร้าคานแก่ผู้ท่ีใช้งาน ซึ่งคล้ององกับผลการวจิัยของเกตุวด ีสมบูรณ์ทวี, จินตจุฑา อยู่ทอง และ

ชวนศิริ ธรรมชาติ (2559) เร่ืองอทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline 

ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีอธิบายว่า Line สามารถสร้างการประชาสัมพันธ์ได้เป็นวงแคบ

และมีการจ้ากัดกลุ่มผู้รับข่าวจึงไม่สามารถสรา้งการรับรู้ไม่ได้เท่าท่ีควร  

 

ข้อเสนอแนะจากวิจัย 
อทิธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ Innisfree ของกลุม่เพศหญิง Generation Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร มกีารรับรู้อยูใ่นระดับมาก ท้าให้เห็นว่าFacebookเหมาะสมท่ีสุดในการน้ามาท้าการสื่อสารทาง

การตลาดออนไลน์เพื่อใชใ้นการประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถสรา้งการรับรู้ได้ด ีและยังเป็นสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ในกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีไม่สามารถสรา้งการรับรู้คือ 

Line และช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ียิ่งใช้จะท้าให้การรับรู้ลดลงคือ Twitter ท่ีไม่ควรน้ามาใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์เพราะอาจจะสร้างความร้าคาญให้แกผู่้บริโภคและเกิดทัศนคติท่ีไม่ดใีห้กับตราสินคา้  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้ผลการศกึษาในครัง้นี้ขยายตอ่ไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการท้าวิจัยคร้ังต่อไปดังนี้ 

1.ควรจะศกึษาปัจจัยดา้นอื่นๆท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Innisfree ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร เชน่ ปัจจัยดา้นสินค้าและบริการท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ ปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีหลากหลายท่ีนอกเหนอืจากอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์  
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2.การด้าเนนิงานวิจัยคร้ังต่อไปควรท้าเป็นวจิัยคุณภาพ เพื่อให้ได้งานวจิัยท่ีได้มมีุมมองท่ีแตกต่าง  

3.ควรศึกษาของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีท่ีแตกต่างออกไป เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัด

เชยีงใหม่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีสามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กนกวรรณ 

กิจชระภูมิ และอาจารย์เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้

ความรู้  ให้ค้าแนะน้า ข้อคดิเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท้าให้

งานวจิัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนสามารถท้าผลงานวจิัยในครัง้นี้ส้าเร็จลุลวงได้ด้วยดี 
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ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการต้ังใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) 

ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย 

Perceived Value Factors Affecting Purchase Intention on Application Movie 

Online(Netflix) of Smartphone Users in Thailand 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ พรทิพย์ เทียนรุ่งโรจน์1* และปรมนิทร์ ปิณฑะคุปต์¹ 

Kedwadee Sombultawee¹, Porntip Tianrungrot¹* and Paramin Pintakop¹ 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์

ออนไลน ์(Netflix) ของผู้ใชส้มาร์ทโฟนในประเทศไทย  เพื่อน้าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช ้

คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุ๊ค NetflixTH เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.922 มกีารตรวจสอบ Multicollinearity พบวา่มตีัวแปรอสิระทุกตัวมคีวามสัมพันธ์กันอยา่งมนีัยทางสถิต ิ(p < 0.05) โดยตัวแปร

อสิระท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับนอ้ยจนถึงปานกลางกันไมส่่งผล กระทบรุนแรงในการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1), การรับรู้ราคา (X4) ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า(X5) อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ X5= -0.225 + (0.315)X1 + (0.534)X4 และยังพบว่าการรับรู้

คุณค่าส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix)ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คอื     = 0.837 + (0.790)X5 

ค าส าคัญ: การรับรู้คุณค่า การตัง้ใจซือ้ สมาร์ทโฟน 

Abstract  

 The objective of this research is to study the Perceived Value Factors Affecting Purchase Intention on 

Application Movie Online (Netflix) of Smartphone Users in Thailand to create a predictive equation by using quantitative 

research. The sample used in this research is group a favorite Netflix of Facebook page. The research tool is online 

questionnaire with reliability equal 0.922 Multicollinearity is significant differences (p <0.05) with multiple regression analysis 

 The data is analyzed by multiple regression analysis. The result shows that Perceived Usefulness (X1) 

Perceived Price (X4) which affecting Perceived Value (X5)at significance level 0.05 and equation is X5= -0.225 + 

(0.315)X1 + (0.534)X4and The result shows that Perceived Value (X5) which affecting Purchase Intention on Application 

Movie Online(Netflix) of Smartphone Users in Thailand at significance level 0.05 and equation is  = 0.837 + (0.790)X5  

Keywords: Perceived Value,Purchase Intention,Smartphone 
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บทน า 

ในปัจจุบันการใชง้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมารท์โฟน (smartphone) ได้รับความนยิมอย่างแพร่หลายท่ัวโลกและ

การพัฒนาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen) ผู้ให้บริการด้านการวิจัย

พฤติกรรมผู้บริโภค เปิดเผยยอดการใช้ข้อมูล (data consumption) ในปี 2559 ของสมาร์ทโฟนในประเทศไทย 

(Smartphone Behavior) ผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 230 นาที หรือ เกือบสี่ชั่วโมงต่อวันกับการใช้งาน

สมาร์ทโฟน ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านสมาร์ทโฟนมากที่สุด คือชว่งระหว่างเวลา 8 โมงเชา้ ถึง 4 ทุ่ม โดยมีคา่เฉลี่ยการใช้

งานท่ี 10 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่งการเล่นเกมส์และรับชมภาพยนตร์ออนไลน์เป็นอันดับท่ี 3 โดยเฉลี่ย 45 นาทีต่อวัน การใช้

งานสมาร์ทโฟนนัน้มสี่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด สืบเนื่องมาจากประโยชน์ของการ

ใชง้านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของข้อมูลท่ีง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลท่ีรวดเร็ว (ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์,2559.

สืบค้นจาก: www.brandbuffet.in.th) จึงเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันส้าหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท้าให้ผู้ใช้

สมาร์ทโฟนมแีนวโนม้ท่ีจะใชแ้อปพลิเคชันตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชวีติประจ้าวัน 

ประเทศไทยมแีอพพลเิคชั่นท่ีให้บริการเกี่ยวกับการรับชมภาพยนตร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนท่ีได้รับความนิยมอยู ่

2 แอพพลเิคชั่นหลักๆคอื Netflix และ LineTV Netflix เป็นบริษัทผู้ให้บริการวิดโีอสตรีมมิ่ง (Streaming Video) รายใหญ่

ของโลก ผ่านระบบรับสมาชิก (Subscription) ท่ีมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 93 ล้านคน ใน 190 ประเทศท่ัวโลก(สืบค้นจาก: 

www.beartai.com ) ส่วน LineTV นับได้ว่าเป็นคู่แข่งคนส้าคัญของ Netflix ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นวิดีโอแพลตฟอร์ม

ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดมีาก มยีอด User Download กว่า 20 ล้านคร้ัง การเสนอคอนเทนต์ท่ี Exclusive การรีรันรายการ

ท่ีคนสนใจได้ไวท่ีสุด หรือแม้แต่การท้า Simulcast ซึ่งคือการออกอากาศคู่ขนานไปกับรายการสดในช่องหลัก เหล่านี้

เป็นสิ่งท่ี Line TV น้า เสนอให้กับผู้ชมคนไทย ท่ีให้ความสนใจในคอนเทนต์แบบไทยๆ จนท้าให้ เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ

อย่างกว้างขวาง แต่หากมองกลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบคอนเทนต์ต่างชาติท่ีมีปริมาณมากในประเทศไทยก็คงต้องเลือกใช้

บริการของNetflix จึงท้าให้Netflix เป็นท่ียอมรับมากในประเทศไทยเชน่เดียวกัน 

Netflix ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารส้าหรับการเปิดตัวซีรีย์ใหม่ๆ ไปจนถึงการอัพเดทคอน

เทนต์เพื่อน้าเสนอหนังท่ีอยูใ่นระบบอยู่ตลอดเวลา ท้าให้การสื่อสารและ Product ของแบรนดย์ังคงวนเวยีนอยู่ในการใช้

ชวีติประจ้าวันของกลุ่มเป้าหมายและคอนเทนต์เหลา่นีก้็ได้ผ่านการ Localize ท้าให้ถูกจรติคนไทยในการรับรู้และส่งต่อ 

การท่ี Netflix ประเทศไทย ประสบความส้าเร็จ คงเป็นเพราะการมอบประสบการณ์ท่ีดีต่อผู้บริโภค ท้ังในแง่ของความ

สดใหม่ของคอนเทนต์ รวมไปถึงความพยายามท่ีจะปรับตัวเข้ากับตลาดและการเปลี่ยนแปลง การน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใชเ้พื่อต่อยอดคุณภาพของ Product ได้กอ่นคู่แข่ง และท่ีส้าคัญคือความเข้าใจพฤติกรรมของนักสตรีมมิ่งอย่างถ่อง

แท้ ซึ่งท้าให้ Netflix มจีุดแข็งท่ีจะเอาชนะใจผู้บริโภคได้อยูเ่สมอ(BY SMMAG ON , 2018) 

ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส้าคัญและน่าสนใจในการศึกษาถึง ปัจจัยการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชม

ภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทในประเทศไทย โดยพัฒนาจากกรอบแนวคิด Valuebased Adoption 

Model (VAM) หรือ Value–intention framework เป็นหลัก เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบริการต่างๆ ให้

เหมาะกับการใชง้านและตัง้ใจซือ้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้มากที่สุด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน

ประเทศไทย  

http://www.brandbuffet.in.th/
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Kim, Chan และ Gupta (2007) ได้เสนอ Value based Adoption Model (VAM) หรือแบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่า

ตามความมุ่งหมาย (Value-intention model) โดยพบว่าการรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยหลักในการซื้อบริการชมภาพยนตร์

ออนไลน์อินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยมีปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการยอมรับประโยชน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

งานผ่านการรับรู้คุณค่าในชว่งเดียวกัน Kim และคณะ (2007) และ Wang (2008) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตั้งใจ

ซื้อเพลงออนไลนโ์ดยใช ้แบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่าตามความมุ่งหมายมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาและแบ่งปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ ยอมรับประโยชน์ (perceived benefit) ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรอสิระ คือ การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับ (perceived usefulness) และการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ี

ได้รับ (perceived playfulness) และ 2) ด้านการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการ (perceived sacrifice) มีตัว

แปรอสิระ คือ การรับรู้ราคา (perceived price) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) (Ching-

Wen & Hsi-Peng, 2007; Suki, 2011) ซึ่งจากการศึกษาท่ีผ่านมากรอบแนวคิด VAM สามารถอธิบายและท้านาย

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ (Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Kim et 

al., 2007; Suki, 2011; Wang, 2008) 

 ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen) ผู้ให้บริการด้านการวิจัย

พฤติกรรมผู้บริโภคการใช้มือถือในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นมีส่วนในการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดสบืเนื่องมาจากประโยชน์ของการใช้งานมือถือไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของข้อมูล

ท่ีงา่ยขึน้การส่งต่อข้อมูลท่ีรวดเร็วขึน้รวมไปถึงการใช้งานเพื่อความบันเทิงเชน่การดูหนังฟังเพลงหรือการเล่นเกมส์ด้วย

ปัจจัยเหลา่นีท้้าให้ผู้บริโภคสามารถอยูใ่นเทรนดแ์ละตามกระแสของสังคมได้ฉะนัน้แบรนด์ควรท่ีจะตื่นตัวในการเข้าถึง

รวมถึงวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทางชอ่งทางนี้ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกเขาไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมการ

ใชม้อืถอืหรือผ่านเนื้อหาหรือคอนเทนท์ท่ีจะสื่อถึงพวกเขา 

 การรับรู้ประโยชน ์(Perceived Benefit) การเอื้อประโยชนต์อ่ผู้บริโภคมีผลตอ่การตัดสนิใจซื้องานวิจัยในอดีตได้

แบ่งการยอมรับประโยชน์เป็น 2 ด้านคือการรับรู้ประโยชน์ใช้สอย (utilitarian benefit) และการรับรู้ถึงความบันเทิงท่ี

ได้รับ (hedonic benefit) (Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001; To, Liao, & Lin, 2007) การรับรู้ประโยชน์ใช้สอย

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการใช้งานความคิดและสิ่งเร้าภายนอกในทางตรงข้ามการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับมีอาทิ

ความบันเทิง และการตระหนักถึงคุณค่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งเร้าภายในท่ีถูกกระตุ้นจากการใช้สินค้าห รือ

บริการในแง่ของกรอบแนวคิด utilitarian–hedonic benefit การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับเป็นสิ่งเร้าภายนอกและ

องค์ประกอบทางด้านความคิด ส่วนการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับเป็นสิ่งเร้าภายในและองค์ประกอบทางด้าน

ความรู้สึก (Kim et al., 2007) เช่นเดียวกับการศึกษาท่ีใช้ตัวแปรอิสระคือการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้ถึง

ความเพลิดเพลินท่ีได้รับในประโยชน์ในการใช้งานและด้านความบันเทิงในกรอบแนวคิด Value–intention framework 

(Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Suki, 2011; Wang et al., 2013) 

 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived Usefulness) เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการตลาดในแง่ของคุณภาพของ

สินค้าและบริการ (Kim et al., 2007) ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินการใช้งานว่าบรรลุหน้าท่ีตามต้องการหรือไม่และยัง

สามารถให้นิยามต่อไปถึงความเชื่อของผู้บริโภคต่อการใช้บริการออนไลน์ว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้

หรือไม ่(Chu & Lu, 2007; Davis, 1989) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจะมุ่งเน้นไปยังประโยชน์และความสะดวกสบาย

ในการใชง้านการศึกษาที่ผ่านมานิยามการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับวา่เป็นระดับความเชื่อของผู้บริโภคว่าการซื้อบริการ

ชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้แม้ว่าผู้ให้บริการจะเน้นมอบประสบการณ์ด้าน
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ความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้งานแตผู่้ให้บริการก็ให้ประโยชนแ์ก่ผู้ใชใ้นดา้นหนา้ที่การใช้งานด้วยเชน่เว็บไซต์ท่ีให้บริการรับชม

ภาพยนตร์ออนไลน์จะมีภาพยนตร์ท่ีหลากหลายและสามารถค้นหาภาพยนตร์ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ

ร้านขายภาพยนตร์ซึ่งการเข้าถึงขอ้มูลภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์หลักท่ี

ส้าคัญในการใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ของผู้บริโภค (Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007) โดยแอปพลิเคชันใน

สมาร์ทโฟนก็ให้ประโยชน์เหลา่นีไ้ด้เชน่เดียวกันกับเว็บไซต์ในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

 การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับ (Perceived Playfulness) เป็นการรับรู้ความสนุกสนานความเพลิดเพลิน 

หรือความพึงพอใจท่ีได้รับจากการใช้งานบริการออนไลน์ซึ่งสามารถนิยามครอบคลุมไปถึงกิจกรรมท่ีใช้บริ การ

ออนไลน์คอนเทนท์ท่ีรับรู้ว่าท้าให้เกิดความเพลิดเพลินในตัวของบริการเอง โดยแยกจากหน้าท่ีการใช้งานท่ีอาจ 

เกี่ยวข้อง (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992) การใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาและ

เลอืกรับชมภาพยนตร์ออนไลนไ์ด้หลากหลายแนวและสามารถฟังได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ีจากสมารท์โฟนโดยไม่ต้อง

ซื้อแผ่นภาพยนตร์ท่ีร้านขายภาพยนตร์ในสถานท่ีต่างๆ นอกจากนี้ กลยุทธ์ ท่ียืดหยุ่นของผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ยัง

ท้าให้ผู้ใช้ สามารถเลอืกฟังเพลงเดียว หรอืท้ังอัลบ้ัม หรอืสร้าง รายการเพลงท่ีตนเองต้องการได้ (Wang et al., 2013) 

ดังนัน้ บริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์ช่วยให้ผู้บริโภคบรรลุความตอ้งการของตนเองจึงเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ

ตามมาและผู้บริโภคจะได้รับความบันเทิงและความเพลิดเพลินจากการค้นหาเพลงซื้อบริการและใช้งานบริการชม

ภาพยนตร์ออนไลนท่ี์ต้องการจึงเกิดการรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิท่ีได้รับ 

 การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการ (Perceived Sacrifice) การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ี

ตอ้งการส่งผลตอ่การรับรู้คุณค่าเชน่เดียวกับการยอมรับประโยชน์โดยเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อการเสียบางสิ่งเพื่อ

แลกกับสิ่งท่ีต้องการ (Dodds, 1999) การศึกษาท่ีผ่านมาแบ่งการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการเป็นสอง

รูปแบบคือการเสียสละท่ีไม่เป็นตัวเงินและการเสียสละท่ีเป็นตัวเงินค่าใช้จ่ายรวมถึงการตัดสินใจซื้อบริการชม

ภาพยนตร์ออนไลน ์ที่ผู้บริโภคจะค้านึงถึงท้ังต้นทุนท่ีเป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การเสียสละท่ีไม่เป็นตัวเงินเป็นต้นทุนทางจิตใจท่ี 

จับต้องได้และเกิดขึ้นชั่วคราวโดยผู้บริโภคท่ีต้องใช้ความพยายามและใช้เวลานานในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จะมี

แนวโนม้ท่ีจะมีการรับรู้สูงต่อการเสียสละที่ไมเ่ป็นตัวเงินส่งผลให้ลดการรับรู้คุณค่าการใชง้านบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น 

(Zeithaml, 1988) ท้ังนี้การเสียสละท่ีไม่เป็นตัวเงินเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท้าให้

เกิดความบันเทิงโดยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงอย่างมี

นัยส้าคัญ (Atkinson & Kydd, 1997) และเป็นตัวท้านายความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท้าให้เกิดความ

บันเทิงอยา่งมีนัยส้าคัญ (Van der Heijden, 2004) การศึกษานีจ้ะใชก้ารรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเพื่อนิยามระดับ

ความเชื่อของผู้บริโภคตอ่การใชบ้ริการชมภาพยนตร์ออนไลนถ์้าผู้ใชบ้ริการเชื่อว่าบริการมีความง่ายในการใช้งานก็จะ

ท้าให้ผู้ใช้เกิดความตัง้ใจในการใชง้าน    

 การรับรู้ราคา (Perceived Price)  ส้าหรับการเสียสละท่ีเป็นตัวเงินค่าใช้จ่าย หมายถึงการท่ีผู้บริโภคต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายเพื่อใชบ้ริการซื้อชมภาพยนตร์ออนไลน์ โดยผู้บริโภคมักจะไม่สามารถจดจ้าราคาสินค้าหรือบริการท่ีเคยซื้อ

การศึกษาในอดีตจึงใช้การรับรู้ราคาเพื่อวัดการเสียสละของผู้บริโภคท่ีเป็นตัวเงินค่าใช้จ่าย (Monroe, 1973) โดยราคา

ท่ีเพิ่มขึ้นจะท้าให้การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคลดลง (Kwon & Schumann, 2001) และหากผู้บริโภคไม่สามารถยอมรับ

ราคาได้ผู้บริโภคจะประเมินคุณค่าของการใช้สินค้านั้นลดลง (Dodds, 1999) ดังนั้นการหาราคาท่ีดีท่ีสุดจึงเป็น

แรงจูงใจท่ีส้าคัญส้าหรับผู้บริโภคสินค้าหรือบริการออนไลน์ (Swatman, Krueger, & Van der Beek, 2006) การรับรู้

ราคาจึงมผีลตอ่การตกลงใจซือ้ โดยราคาสูงจะขัดขวางให้การตกลงใจซือ้ลดนอ้ยลงและการรับรู้ราคายังเป็นสิ่งส้าคัญ
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ในการซื้อซ้้าของผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้านั้น (Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007) จากข้อมูลข้างต้นการศึกษานี้จึงนิยาม

การรับรู้ราคาวา่เป็นระดับการรับรู้ท่ี ผู้บริโภคคาดว่าตอ้งจ่ายเป็นตัวเงินเพื่อใชบ้ริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 

พศกร  ผ่องเนตรพานชิ และ กฤษณา  วิสมติะนันทน ์(2016) ได้ศึกษาความตั้งใจซือ้บริการฟังเพลง ออนไลน์

นั้น ผลการวิจัยนี้มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยใน อดีตท่ีใช้กรอบแนวคิด Value-based adoption model โดยด้านการ

ยอมรับประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร อิสระ 2 ตัว คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการ รับรู้ถึงความ

เพลดิเพลนิท่ีได้รับ ต่างก็มีความสัมพันธ์ เชงิบวกกับการรับรู้คุณค่า โดยงานวจิัยท่ีผ่านมาพบวา่ อรรถประโยชน์ในการ

ใชง้าน และความบันเทิงท่ีได้รับ จากบริการฟังเพลงออนไลน์มีความส้าคัญอย่างมากต่อ การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค 

(Ching-Wen & Hsi-Peng, 2007; Suki, 2011; Wang et al., 2013) ผลการวจิัยนี้ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์

ได้รับและการรับรู้ ถึงความเพลดิเพลนิท่ีได้รับตา่งส่งผลทางอ้อมตอ่ความ ตัง้ใจซือ้บริการฟังเพลงออนไลนโ์ดยผ่านตัว

แปรกลาง คือ การรับรู้คุณค่าและท่ีส้าคัญการรับรู้ถึงความ เพลดิเพลินท่ีได้รับเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ การ

รับรู้คุณค่าเมื่อเทียบกับตัวแปรอสิระอื่นๆ 

อรวรรณ สุขยานี (2558, หนา้ 7780) ความตัง้ใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ได้ศึกษาการรับรู้ถึง

ความยากง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและถ้า

พิจารณาในรายละเอียด ยังพบอีกว่าอิทธิพลของการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานท่ีมีต่อ ความตั้งใจในการใช้

ระบบนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรงส่วนน้อยท่ีเป็นอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับนอกจากนี้จะ

เห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้

งานมากที่สุดคอืความเข้าใจในเทคโนโลยใีหมแ่ละปัจจัยภายนอกที่มอีทิธิพลทางอ้อมตอ่ความตั้งใจในการใช้ระบบโดย

ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับมากท่ีสุดคือความคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิรองลงมาคือ นโยบายของสถาบันมีอิทธิพล

ตอ่ความต้ังใจในการใชร้ะบบ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยรับรู้คุณค่าท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยมาจากกรอบแนวคิด Value based Adoption Model (VAM) หรือ Value–intention 

framework (Kim, Chan และ Gupta (2007 ) เป็นหลักซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดา้นการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับ, การรับรู้

ถึงความเพลิดเพลินท่ีจะได้รับ, การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, การรับรู้ราคา, การรับรู้คุณค่า และการตั้งใจซื้อ 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคืองานวิจัย Kim และคณะ (2007) และ Wang (2008) ได้ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ

บริการออนไลน์โดยใช้ แบบจ้าลองทฤษฎีคุณค่าตามความมุ่งหมายมาสร้าง กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งจาก

การศึกษาที่ผ่านมากรอบแนวคิด VAM สามารถ อธิบายและท้านายพฤตกิรรมของผู้บริโภคต่อการ ตัดสินใจใช้บริการ

ออนไลน์ได้ (Ching-Wen & HsiPeng, 2007; Kim et al., 2007; Suki, 2011; Wang, 2008) สามารถน้ามาสร้างกรอบ

งานวจิัยได้ดังตอ่ไปน้ี 
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การยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับ 

สิ่งท่ีต้องการ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

สมมตฐิานงานวิจัย 

ตารางที่ 1 จากกรอบแนวคิดในการวจิัยขา้งต้น สามารถน้ามาสรา้งสมมติฐานงานวจิัยได้ดังนี้ 

สมมุตฐิาน รายละเอียด 

H1 การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า 

H2 การรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิท่ีได้รับเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า 

H3 การรับรู้ถึงความงา่ยในการใชง้านเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า 

H4 การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า 

H5 การับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้

สมาร์ทโฟน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการ

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศผู้วิจัยเลือกใช้วิธีส้ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ท่ี

สร้างขึน้และก้าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟซบุค๊ NetflixTH จ้านวน 50,640,889 คน เก็บข้อมูล ณ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดจ้านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 50,640,889 คน และ

ท้าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan. (1970) อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 

การรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิ 

ท่ีได้รับ 

การรับรู้ถึงความงา่ยใน

การใช้งาน 

งาน 
การรับรู้ราคา 

การรับรู้คุณค่า 

งาน 

ความตัง้ใจซื้อ 

งาน 
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(2543) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะ

ด้าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience 

sampling) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์พื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
 

เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค้าถามท่ีเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปดา้นคุณสมบัตสิ่วนบุคคลหรอืขอ้มูลท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิดท่ีใช้

มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal) และมาตรวัดจัดล้าดับ (Ordinal) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค้าตอบท่ีตรงกับ

ความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด มีจ้านวนท้ังหมด 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ท

โฟนจ้านวน ได้แก่ ทา่นเคยมปีระสบการณ์การซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน, ท่านเคย

รับชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix)กี่คร้ังในรอบเดือนท่ีผ่านมา,ท่านชื่นชอบรับชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix),ท่านชื่น

ชอบรับชมภาพนตร์ออนไลน์(Netflix) ประเภทไหน,เหตุผลส้าคัญท่ีสุดท่ีท่านตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนและวิธีการท่ีท่านเลือกใช้ในการช้าระเงินหลังจากตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนลักษณะของค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค้าตอบท่ี

ตรงกับความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด มจี้านวนท้ังหมด 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนค้าถามเป็นค้าถามแบบปลายปิด ท่ีใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค ( Interval Scale) โดยมี

ตัวเลอืกท่ี แบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแตล่ะระดับตัง้แตร่ะดับ 1 หมายถงึ ค่าที่นอ้ยท่ีสุด และระดับ 5 คือ ค่าท่ีมาก

ท่ีสุด มีจ้านวนท้ังสิ้น 23 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์

ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนลักษณะของค้าถาม เป็นค้าถามแบบปลายปิดท่ีใชม้าตรวัดแบบอันตรภาค โดยมี

ตัวเลอืกท่ีแบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนน แตล่ะระดับตัง้แตร่ะดับ 1 หมายถงึ ค่าที่นอ้ยท่ีสุด และระดับ 5 คือ ค่าท่ีมาก

ท่ีสุด มีจ้านวนท้ังสิ้น 5 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล

ไปด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและข้อมูล

พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิง

พรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation : SD) 
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2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

อาจส่งผลให้สมการตัวแบบท่ีใช้ในการพยากรณ์คัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน เพื่อตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity ความสัมพันธ์จองตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  

3. สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัง้ใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) ของผู้ใชส้มาร์ทโฟนในประเทศไทย  
  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการ

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใชเ้ป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนัน้ได้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ท่ี

ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท้าการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 40 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิจ้านวน 40 ตัวอยา่ง ลักษณะของเครื่องมือ

ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 

ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.922 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.2 ) 

อายุต่้ากว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 99.2) สถานภาพโสด(ร้อยละ 97.7) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

69.9) ประกอบอาชพีนักเรียน/นักศกึษา (ร้อยละ 91.7) และมรีายได้ต่อเดอืนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 80.8)  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การ

ซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน(ร้อยละ71.9) รับชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix)มากกว่า 

10 ครัง้ในรอบเดอืนท่ีผ่านมา(ร้อยละ27.8) ชื่นชอบรับชมภาพยนตร์ออนไลน์(Netflix) หมวดหมู่หนังฝร่ัง (ร้อยละ38.7) 

ชื่นชอบรับชมภาพนตร์ออนไลน์(Netflix) ประเภทหนังแอคชั่น (ร้อยละ 26.30) เหตุผลส้าคัญท่ีสุดท่ีซื้อเพราะความ

สะดวกในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) (ร้อยละ 46.2) และวิธีการท่ีการช้าระเงินผ่านทางบัตรเคดิตและบัตร

เดบิตในการซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) (ร้อยละ73.5)  

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์

ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้คุณค่า อยู่

ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.30 และ S.D.=0.48) ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับ,การรับรู้ถึงความเพลดิเพลิน

ท่ีจะได้รับ,การรับรู้ถึงความง่ายการใช้งาน,การรับรู้ราคา การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ มีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก (Mean =4.40 และ S.D.=0.53) การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีจะได้รับมีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.47 และ S.D.=0.49) การรับรู้ถึงความง่ายการใช้งานมีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ใน
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ระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.41 และ S.D.=0.52) การรับรู้ราคา มีผลต่อการรับรู้คุณค่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean =4.06 และ S.D.=0.60 และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix)อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมากที่สุด (Mean =4.15 และ S.D.=0.63)  

ส่วนท่ี 4 ระดับการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตั้งใจซื้อบริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.11 และ S.D.=0.85) และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การวางแผนว่าจะซื้อ (สมัครหรือต่ออายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอป

พลิเคชันในสมาร์ทโฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.03 และ S.D.=0.94) การตั้งใจท่ีจะซื้อ (สมัคร

หรือต่ออายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean =4.11 และ S.D.=0.92) การคาดการณว์า่จะซือ้ (สมัครหรือตอ่อายุ) บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอป

พลเิคชันในสมารท์โฟนในอนาคต อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean =4.21 และ S.D.=0.91)  

 การวเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัง้ใจซือ้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) 

ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์คา่สหสัมพันธ์ (Correlation) 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์

ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์คา่สหสัมพันธ์ (Correlation)  

 

 

การรับรู้ถึง

ประโยชน์ท่ี

ได้รับ 

การรับรู้ถึงความ

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ท่ี

ได้รับ 

ก า ร รั บ รู้ ถึ ง

ความ ง่ า ย ใน

การใชง้าน 

ก า ร รั บ รู้

ราคา 

ก า ร รั บ รู้

คุณค่า 

การรับรู้ถึง

ประโยชนท่ี์

ได้รับ 

Pearson 

Correlation 
1 .691** .670** .659** .704** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

การรับรู้ถึง

ความ

เพลดิเพลนิท่ี

ได้รับ 

Pearson 

Correlation 
.691** 1 .656** .712** .675** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

การรับรู้ถึง

ความง่ายใน

การใช้งาน 

Pearson 

Correlation 
.670** .656** 1 .682** .647** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

การรับรู้ราคา Pearson 

Correlation 

.659** .712** .682** 1 .791** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

การรับรู้คุณค่า 

Pearson 

Correlation 
.704** .675** .647** .791** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
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 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาค่า Sig.(2-tailed) ท่ีระดับนัยส้าคัญท่ี 0.05 พบว่ามีตัวแปร อิสระทุกตัวมี

ความสัมพันธ์กันอยา่งมีนัยทางสถิต ิ(p < 0.05) โดยตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยจนถึงปานกลางกันไม่

ส่งผล กระทบรุนแรงในการวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ ดังนัน้สมการตัวแบบจะไมเ่กิด Multicollinearity  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนต ร์

ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที ่3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสีย

บางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่า  

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 106.979 4 26.745 215.181 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 47.230 380 0.124   

Total 154.208 384    

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ี

ตอ้งการท่ีมีผลตอ่การรับรู้คุณค่า จากท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived Usefulness),การรับรู้

ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับ (Perceived Playfulness),การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน(Perceived Ease of Use),การรับรู้

ราคา (Perceived Price)เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุปัจจัยหลายตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้คุณค่า 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta T Sig. 

Constant  -0.225 0.179  -1.390 0.165 

ก าร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ชน์ ที่ ไ ด้ รั บ 

(Perceived Usefulness) 

X1 0.315 0.052 0.265 6.060 0.000 

การรับรูถ้ึงความเพลิดเพลินที่ได้รับ 

(Perceived Playfulness) 

X2 0.110 0.059 0.085 1.880 0.061 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  

(Perceived Ease of Use) 

X3 0.080 0.052 0.066 1.520 0.129 

การรับรูร้าคา (Perceived Price) X4 0.534 0.047 0.512 11.321 0.000 

R=0.833, R Square =0.694, Adjusted R Square =0.691, Std. Error of the Estimate =0.35255 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ี

ตอ้งการท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ, การรับรู้ราคา และปัจจัยการ

รับรู้ประโยชน์และปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการท่ีไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ท้ังหมด 2 ด้าน 

ได้แก่ การการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน,การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานดังปรากฏในตารางท่ี 2 และจากการ

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการรับรู้

ประโยชนแ์ละปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งท่ีต้องการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

X5= -0.225 + (0.315)X1 + (0.534)X4 

เมื่อ X5 แทน การรับรู้คุณค่า 

X1 แทน ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับส่งผลตอ่การรับรู้คุณค่า 

X4 แทน ปัจจัยการรับรู้ราคาส่งผลตอ่การรับรู้คุณค่า 

 

ตารางที ่5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการรับรู้ท่ีมีผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชม

ภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน  
 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 96.207 1 96.207 202.93 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 181.788 383 0.475   

Total 277.995 384    

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีสง่ผลตอ่การต้ังใจซือ้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีสง่ผลตอ่การต้ังใจซือ้ 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.837 0.233  3.592 0.000 

การรับรู้คุณค่า 

(Perceived Value) 

X5 0.790 0.055 0.588 14.237 0.000 

R=0.588, R Square =0.346, Adjusted R Square =0.344, Std. Error of the Estimate =0.68894 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่า การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ดังปรากฏในตารางท่ี 2  และจากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามา

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

 = 0.837 + (0.790)X5  

เมื่อ   แทน การตัง้ใจซือ้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

X5 แทน การรับรู้คุณค่า  

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ปัจจัยการรับรู้ประโยชนแ์ละปัจจัยการยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่ง

ท่ีต้องการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่า จากท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ,การรับรู้ถึงความ

เพลิดเพลินท่ีได้รับ, การรับรู้ราคา และยังพบว่าการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงใน ตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุตฐิาน รายละเอียด ผลการทดสอบ 

H1 การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า สอดคล้อง 

H2 การรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิท่ีได้รับเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า ไมส่อดคล้อง 

H3 การรับรู้ถึงความงา่ยในการใชง้านเป็นปัจจัยส่งผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า ไมส่อดคล้อง 

H4 การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยสง่ผลเชงิบวกการรับรู้คุณค่า สอดคล้อง 

H5 การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยสง่ผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน ์

(Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
สอดคล้อง 

 

การอภิปรายผลของข้อค้นพบตา่ง ๆ จากการวจิัยเร่ืองปัจจัยการรับรู้คุณค่าท่ีสง่ผลตอ่การต้ังใจซือ้บริการชม

ภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ

วจิัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าดว้ยกันเพื่ออธิบาย และยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

 สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยดา้นการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับมผีลตอ่การรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากปัจจัยด้านประโยชน์ท่ีผู้ใช้  ได้รับจากแอป

พลิเคชันรับชมภาพยนตร์ออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ประเภทหนัง ท้าให้ผู้ใช้งาน 

สามารถตัดสินใจเลอืกชมดะดวกขึน้เมื่อ เทียบกับบริการในอดีต จึงสง่ผลตอ่คุณค่าในการใชง้าน ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koufaris (2002) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับยังคงมีความส้าคัญต่อ

การ รับรู้คุณค่าของบริการแมว้า่พฤติกรรมนัน้จะไมเ่กี่ยวข้อง กับการใช้งานระบบก็ตาม 

 สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับมีผลต่อการรับรู้คุณค่า  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินท่ีได้รับไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากการรับชม

ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีหลายช่องทางและมีหลาย Application ในการรับชมท้าให้ผู้ชมบางส่วนจึงไม่สามารถรับรู้ได้ถึง

คุณค่าเพราะกลุ่มตัวอย่างวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทฤษฎี Zaidi et al. (2015) 

กล่าวว่า ความเพลิดเพลินจึงไม่ส่งผลทางตรงกับปัจจัยการรับรู้คุณค่าของกลุ่มตัวอย่างเพราะเหตุนี้จึงท้าให้ผู้บริโภค

บางส่วนไมต่ระหนักถึงการรับรู้คุณค่า 
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 สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการรับรู้คุณค่า  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ปัจจัยด้านการการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีอายุน้อย และมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์ จึงอาจท้าให้ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี ผลน้อยต่อการรับรู้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ (Suki, 2011) กล่าวว่า ความง่ายในการใช้งานของแอปพลิเคชั่นส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน ซึ่งแสดง

ว่าการ เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนนั้น เป็นเร่ืองง่ายส้าหรับกลุ่มตัวอย่าง ท้าให้การรับรู้

คุณค่านั้นไมม่ผีลตอ่การใชง้าน  

 สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านการรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

การรับรู้ราคาเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการรับรู้คุณค่า เนื่องจาก  การท่ีผู้บริโภคจะรับรู้ถึงคุณค่าของการรับชม

ภาพยนตร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนนั้น ผู้บริโภคจะต้องรับรู้ถึงด้านราคาในการใช้บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน

สมาร์ทโฟน ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการเมื่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้บริการในการรับชมมีความคุ้มค่ากับเงินท่ี

เสียไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hellier, Geursen, Carr & Rickard (2003) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้าน

ราคา หมายถึง การประเมินถึงราคาสินค้า หรือบริการตลอดจนการประเมินถึงคุณภาพของสินค้า และ บริการว่ามี

ความเหมาะสมคุ้มคา่กับเงินท่ีต้องจ่ายออกไป  

 สมมติฐานข้อ 5 การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Netflix) ของ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณค่าเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกการตั้งใจซื้อ เนื่องจาก

ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน ผู้บริโภคจะต้องรับรู้ถึงคุณค่า 

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้บริการและความคิดเห็นส่วนบุคคลท่ีจะตัดสินใจในการใช้บริการรับชมภาพยนตร์

ออนไลน์ผ่านทางสมารท์โฟน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bolton & Drew (1991) กล่าวว่า การท่ีผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ

ประเมินถึงความคุ้มคา่ของสนิค้า หรือบริการกอ่นการตัดสินใจซือ้  
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สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศลิปากรท่ีให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
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ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI THÉ (โคอิเตะ) 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Marketing factor and value affecting buying decision of bubble milk tea KOI 

THÉ in BANGKOK metropolis 

ปาณิสรา วรรณปลั่ง1 ศรสวรรค์ ศรีอรัญ1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Panisara Wannapang1 Sornsawan Sriaran,
1 Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ  

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI 

THÉ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน้าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ผู้

ท่ีมีประสบการณ์ในการบริโภคชาไข่มุก KOI THÉ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.767 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression 

Analysis ) ผลการวจิัยคือ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ( ) ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา( )  ค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพ( )และค่านิยมด้านสังคม( ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI THÉ (Y) อย่างมีระดับนัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 และสมการณพ์ยากรณ์  = 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)   

ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, ค่านยิม, การตัดสินใจซือ้, KOI THÉ 

Abstract 

 The purpose of this research was to investigate the marketing factor and value affecting buying decision of 

bubble milk tea KOI Thé in Bangkok metropolis. The prediction was equation by using quantitative methodology. The 

sample used in this research was buying experience of KOI THÉ bubble milk tea. The research instrument was 

questionnaire with reliability 0.767. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that 

product ( ), price( ), aesthetics( ) and social( )affecting buying decision of bubble milk tea KOI THÉ (Y) (P < 

0.05). Express by equation = 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)   

Keywords : Marketing factor, Value, Affecting Buying Decision, KOI THÉ 
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บทน า 

 ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมการดื่มเคร่ืองดื่มประเภทชามาจากต่างประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น 

หรือประเทศแถบตะวันตก โดยแต่ละประเทศก็จะมีความนิยมดื่มชาท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งชาท่ีได้รับความนิยมมาก

ท่ีสุดในประเทศไทยก็คือ ชาเขียวท่ีสามารถน้ามาดัดแปลงให้อยู่ ในรูปของผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ วาง

จ้าหน่ายท่ัวไปตั้งแต่ไอศกรีมชาเขียว นมท่ีผสมชาเขียว ครีมบ้ารุงผสมชาเขียวไปจนถึงน้้ายาท้าความสะอาดกลิ่นชา

เขียว แต่มีสินค้าชาเขียวประเภทหนึ่งได้รับความนิยมมากท่ีสุด ก็คงหนีไม่พ้นชาเขียวประเภทพร้อมดื่มท่ีบรรจุใน

ลักษณะขวด กล่อง หรือ กระป๋อง ท่ีหลายบริษัทแข่งกันน้าเสนอประโยชน์ของใบชาออกมา ด้วยสรรพคุณท่ีมีมากใน

ชาท้าให้มันเป็นเหมือนเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้หันมาใส่ได้เร่ืองสุขภาพมากยิ่งขึ้น ชาพร้อม

จึงถือเป็นเครื่องดื่มท่ีตอบโจทย์ ท้าให้ได้รับความนยิมอย่างแพร่หลายและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกดว้ย 

 นอกจากชาเขียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันยังมีชาไข่มุกท่ีเข้ามามีอิทธิพลใน

ประเทศได้อีกดว้ย โดยชาไข่มุกมีต้นก้าเนดิจากประเทศไต้หวัน ช่วงยุค 1980 เร่ิมเป็นท่ีรู้จักครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2544 ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น เกิดเป็นกระแสเคร่ืองดื่มแฟชั่น แต่ด้วยข้อจ้ากัดทาง

รสชาติท่ียังไมห่ลากหลายมากนักในช่วงนัน้ท้าให้ไม่นานความนยิมชาไข่มุกเร่ิมลดนอ้ยลง จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2554 

ธุรกิจชานมไข่มุกเร่ิมกลับมาค่อยๆเติบโตอีกคร้ัง เนื่องจากเร่ิมมีเมนูท่ีหลากหลายมากขึ้น เม็ดไข่มุกสามารถใส่

เคร่ืองดื่มได้หลากหลายมากขึ้น ไม่จ้ากัดแค่ชานมและชาผลไม้เท่านั้น แต่เร่ิมมีชาไทย ชาเขียว กาแฟ และโกโก้ 

ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามมากขึ้น ตัวไข่มุกก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ท้าให้เคร่ืองดื่มชาไข่มุก

กลับมาเป็นนิยมของผู้บริโภคอีกคร้ังจนมาถึงปัจจุบัน หรือเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมการดื่มชาไข่มุก จนท้าให้เกิดแบรนด์

ชาไข่มุกขึน้มากมาย 

 KOI Thé (โคอิเตะ) เป็นหนึ่งในแบรนด์ชาไข่มุกท่ีก้าลังมาแรง ถ้าใครเคยไปไต้หวัน จะต้องสะดุดหรือเคยเห็น

ป้ายร้านชานมไข่มุกเจ้าดังน่ันก็คือ รา้น KOI Thé (โคอเิตะ) ชาไข่มุกพรีเมยีม ชาไข่มุกที่พถิีพถิันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ

เลอืกใบชา การเก็บ การท้า รสชาติของชา รสชาติของไข่มุก และควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอน นอกจากนี้ KOI Thé 

(โคอิเตะ) ยังให้ความใส่ใจกับรูปลักษณ์ของสินค้าท่ีจะออกไปถึงมือผู้บริโภค มีการใส่รายละเอียดท้าให้เกิดความ

แตกต่างและสร้างจุดเด่นในกับแบรนด์  ปัจจุบันชาไข่มุกKOI Thé (โคอิเตะ) ได้เปิดสาขาท่ีประเทศไทยแล้ว โดยก้าลัง

เป็นท่ีนิยมและตดิอับดับ 1ใน10 ของชาไข่มุกในประเทศไทย 

 จากข้างตน้ท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่กระแสการดื่มชาไข่มุกก้าลังมาแรง และมีแนวโน้มท่ีจะดีขึ้นในอนาคต ผู้วิจัย

เกิดความสนใจในเร่ือง”ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก โดยผู้วิจัยจะเน้นไปท่ีกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีนิยมดื่มชาไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ เนื่องจากแต่แรกเร่ิมได้มีการเปิดตัวในกรุงเทพมหานคร

ก่อน ซึ่งท้าให้ได้รับความนิยมมากและในปัจจุบันมีจ้านวนสาขาท้ังหมด 3สาขา โดยท้ัง 3สาขานั้นได้ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงท้าให้สามารถเก็บขอ้มูลได้อย่างถูกต้องแน่นอน ความนิยมนี้ท้ังเพื่อสุขภาพและเน้นแฟชั่นการดื่ม 

ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้สามารถน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมการบริโภคชาไข่มุก 

รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าในระยะยาวจะคงท้าการบริโภคต่อไปหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับ

ผู้ประกอบการท้ังปัจจุบันและอนาคต 
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วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวจิัย 
ตัวแปรอสิระ(Independent Variabies)           ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

    1. ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ)  

2. ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) 

3. ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) 

4. ปัจจัยทางการตลาด ด้านสง่เสริมการตลาด ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) 

5. ค่านยิม ด้านค่านยิม ด้านสังคม ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ)  

6. ค่านยิม ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ)  

7. ค่านยิม ด้านสุนทรียภาพ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ท่ีกิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันของ4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ้าหน่าย ระบบการ

จัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันท้ัง 4 

อย่าง วัตถุประสงค์ท่ีใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวสินค้า ราคา การจัดจ้าหนา่ย การแจกจ่ายตัวสนิค้าและสง่เสริมการตลาด  

ปัจจัยทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ ์

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ค่านิยม 

- ด้านสังคม 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสุนทรียภาพ 

การตัดสินใจซื้อชาไข่มุก  

KOI THE’(โคอเิตะ)  

 ของกลุม่ผู้บริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1. Product  สิ่งท่ีเสนอให้แก่ตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความจ้าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ

ความพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 

       -  Tangible Goods  สินค้าท่ีมีตัวตนจับต้องได้ สัมผัสได้ (Goods) 

       -  Intangible Goods สิ่งท่ีไม่มตีัวตน จับตอ้งไม่ได้ สัมผัสไมไ่ด้(Services) 

        ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งท่ีลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดในบรรดาส่วนผสมทางการตลาดท้ังหมด 

2. Price  ราคาเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างส้าคัญในการตลาด การตั้งราคาในท่ีนี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ 

ผลิตภัณฑ ์และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีวิธีก้าหนดราคาง่ายตา่งๆดังน้ี 

    2.1 ก้าหนดราคาตามลูกค้า 

    2.2 ก้าหนดราคาตามตลาด  

    2.3 ก้าหนดราคาตามตน้ทุน+ก้าไร  

3. Place คือวิธีการน้าสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าท่ีจะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการ

กระจายสินค้าจะมีความ ส้าคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานท่ีท่ีสุดจะดีเสมอ 

เพราะมันขึน้อยูก่ับว่า สินคา้ของท่านคอื อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคอืใคร เช่นของใช้ในระดับบน ควรจะจ้ากัดการ

ขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะท้าให้เสียภาพ ลักษณไ์ด้ส่ิงท่ีเราควรจะค้านงึอกีอย่างของวธีิการกระจายสินค้าคือ

ต้นทุนการกระจายสินค้า หากจะกล่าวถึงธุรกิจท่ีเป็นการขายหน้าร้าน  Place ในท่ีนี้ก็คือ ท้าเล ซึ่งก็ควรเลือกท่ี ให้

เหมาะสมกับสินค้าของเรา 

 4. Promotion คือการท้ากิจกรรมตา่งๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินคา้ของเรา เชน่โฆษณาในสื่อต่างๆ หรือ

การท้ากิจกรรม ที่ท้าให้คนมาซื้อสินค้าของเรา และการท้าการลดราคาประจ้าปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม 

การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งท่ีเกินความจ้าเป็นเพราะจะต้องใชเ้งิน จะมากหรอืน้อยก็ ขึ้นกับช่องทางที่เราจะใช ้ที่จะดีและ

อาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจ้านวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆท่ีถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ 

หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมี รถแห ่วิทยุท้องถิ่น หนังสือพมิพท้์องถิ่น  

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม 

                  ค้าว่า "ค่านิยม" หมายถึง สิ่งท่ีคนสนใจ สิ่งท่ีคนปรารถนาจะเป็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งท่ีคนถือว่า

เป็นสิ่งท่ีจะได้เป็นเจ้าของ ค่านิยมของสังคมจึงเป็น "วธีิของการจัดรูปความประพฤติ" ท่ีมีความหมายตอ่บุคคลและเป็น

แบบฉบับความคิดท่ีฝังแน่นส้าหรับยดึถือในการปฏบัิตขิองคนในสังคมและในชีวิต หรอืเผชญิกับเหตุการณ์ ท้าให้มีการ

เลือกในสถานการณ์ ค่านิยมจึงไปถึงจุดมุ่งหมายหรือความต้องการในชีวิตและสิ่งท่ีบุคคลชอบ ส้านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาติ (2529, อา้งถึงใน สุพชิชา ตรีเดชา ,2545,หนา้ 9) 

บริโภค Value เป็นความเชื่อท่ีคนในสังคมมีความเชื่อถือ และนิยมใช้ร่วมกัน (Shared Beliefs) หรือเป็น

บรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ท่ีถูกปลูกฝังเข้าสูต่ัวบุคคล บางครัง้ความเชื่อหรือบรรทัดฐาน ดังกล่าวนี้ อาจถูก 

"ปรับแต่ง"ไปบางค่านิยมของวัฒนธรรมหรือค่านิยมของสังคม (Cultural Values or Social Values) มีการใช้ร่วมกันใน

กลุ่มบุคคลทั่วไปหลายกลุม่ แตค่่านยิมของตัวบุคคล (Personal Value) เป็นลักษณะที่แตล่ะบุคคลใชแ้ละไมม่กีารร่วมใช้

กันทุกคนหรือ ทุกกลุ่ม แม้ว่าค่านิยมนั้นจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ศาสนา และประเทศซึ่งถือก้าหนดมาจากท่ี

เดียวกันก็ตาม อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546,หนา้ 193-198) 

3.แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
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 กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้ซือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย ขั้นตอนคือ การรับรู้ ความต้องการ 

(ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลอืก การตัดสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ วัชราภรณ์ ทองพอก 

(2560) 

  ขั้นท่ี 1 การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะเร่ิมขึ้นเมื่อ

บุคคลรู้สึก ความต้องการ ซึ่งอาจเป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นภายใน เช่น ความหิว หรืออาจเป็นความต้องการท่ีเกิด

จากสิ่งกระตุ้นภายนอกท่ีมากระตุน้ให้ตระหนักถึงความตอ้งการดังกล่าว เชน่ ได้เห็นโฆษณาหรือเห็นตัวสินค้าแล้วเกิด

ความตอ้งการขึ้น แต่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ภายในครอบครัวเนื่องจากเงินมีจ้ากัด เช่น ภรรยาต้องการใช้เงินเพื่อ

การอื่นแทนท่ีจะซือ้สินค้าท่ีสามตีอ้งการ หากไมส่ามารถแก้ปัญหานี้ได้ กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจต้องหยุดอยู่ ณ 

จุดนี ้จะเห็นได้วา่ความต้องการบางอย่างถูกกระตุ้น และยังคงอยู่เป็นเวลานานโดยท่ีไม่ท้าให้ความต้องการถึงระดับท่ี

จะท้าให้ผู้นัน้เกิด การกระท้า ซึ่งนักการตลาดควรเข้าใจแรงผลักดันท่ีเกี่ยวกับท้ังประเภทสินค้าและตราสินค้าของเ ขา

เพื่อท่ีจะท้าให้เกิดความตอ้งการ 

ขั้นท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (Search) เมื่อบุคคลได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว ผู้บริโภคจะค้นหาวิธีการท่ีจะ

ท้าให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ และการค้นหาอาจกระท้าขึ้นโดยสัญชาติญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจ

ตอ้งมีการใชค้วามพยายามและการวเิคราะห์ข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ (1) จ้านวนของ

ข้อมูลท่ีจะหาได้ (2) ความพอใจท่ีได้รับจากการค้นหาข้อมูล (3) ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลัง นักการตลาดควรสนใจ

แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคจะหาและอทิธิพลท่ีจะชักจูงพฤติกรรมการซือ้ของเขา แหลง่ข้อมูลท่ีผู้บริโภคแสวงหาแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

      - Personal Sources เชน่ เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน 

      - Commercial Sources เชน่ โฆษณาทางวทิยุ และโทรทัศน์ 

      - Public Sources เชน่ สื่อสารมวลชน 

      - Experiential Sources เชน่ ผู้ท่ีเคยใช้สินค้า 

ความส้าคัญของแหลง่ข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของสินค้าและลักษณะผู้ซื้อ โดยส่วนมากผู้บริโภคจะได้

ข้อมูลต่าง ๆ จากการถามผู้ท่ีเคยใช้สินค้านัน้ 

  ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of Alternatives) หลังจากขั้นตอนการค้นหาข้อมูลได้แล้วนั้น 

ผู้บริโภคตอ้งท้า การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ก่อนท้าการตัดสนิใจในขัน้นี ้ผู้บริโภคตอ้งก้าหนดเกณฑ์การ

พิจารณาท่ีจะใช้ส้าหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเร่ืองของเหตุผลท่ีมองเห็นเช่น ราคา ความคงทน 

หรือสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเร่ืองของความพอใจส่วนบุคคล เช่นชื่อเสียงของตราสินค้า แบบหรือสี เป็นต้น 

จากเกณฑ์ท่ีก้าหนดจะท้าให้ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ถ้าทางเลือกท่ีได้มีเพียงทางเลือกเดียวการ

ประเมินผลก็ท้าได้ง่าย แต่บางคร้ังทางเลือกท่ีได้มีหลายแบบ ฉะนั้นผู้บริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีก่อให้เกิด

ความพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคได้รับข่าวสารข้อมูล ก็จะใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า นักการตลาด

จะตอ้งเข้าใจวา่ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าและตราสินคา้ รวมท้ังมีความต้ังใจในการซื้ออย่างไร 

ขั้นท่ี 4 การซือ้ (Purchase) หลังจากพจิารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาถึงขั้นท่ีจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม ่

ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นท่ีพอใจ การซือ้ก็จะเกิดขึ้น ในการตัดสนิใจซื้อก็จะต้องพจิารณาต่อไปถึงเร่ืองตรายี่ห้อ 

ร้านท่ีจะซือ้ ราคา สีสัน เป็นต้น 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) เมื่อมีการซื้อและใช้สินค้าแล้วการ

ประเมินผลท่ีได้รับจากการซื้อและใช้สินค้าก็จะเกิดขึ้น ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าท่ีซื้อไปนั้นเป็นสิ่งส้าคัญท่ี
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นักการตลาดควรจะต้องทราบ ท้ังนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการซื้อซ้้าในคร้ังต่อไป และมีผลต่อการแนะน้าเพื่อนฝูงด้วย 

ดังนั้น นักการตลาดจะต้องพยายามลดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสินค้าท่ีผู้บริโภคซื้อไปโดยให้ข้อมูลท่ีเน้นจุดเด่นของสินค้า 

หรือการตดิตามให้บริการหลังการซือ้ เป็นต้น 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ใน

กลุ่มผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research )  โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการรวบรวมขอ้มูล 

 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีดื่มชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ)  ซึ่งไม่ทราบ

จ้านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีดื่มชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) 

เนื่องจากไมท่ราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี

ท่ีมีจ้านวนประชากรไม่แน่นอน ( Infinite Population ) ( ระพินทร์, 2549 : 46 ) ดังนี้ 

n =  

 โดยท่ี n = จ้านวนหรือขนาดตัวอย่างท่ีจะได้จากการค้านวณ 

  P = ค่าเปอร์เซ็นที่ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรท้ังหมด = 50% หรือ 0.5 ของประชากรท้ังหมด 

  E = ค่าเปอร์เซ็นคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง = 0.5 

  Z = ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วจิัยก้าหนดไว้ ผู้วิจัยใชท่ี้ความเชื่อม่ัน 95% และ Z มี่ค่าเท่ากับ 1.96 

n =        = 384.16 

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีควรใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ 385 ตัวอย่าง ส้ารองเผื่อความผิดพลาดไว้จ้านวน 15 

ตัวอยา่ง ความคลาดเคลื่อนท่ียออมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอยา่งที่ดี ซึ่งรวมเป็น 400 ชุด 

 เครื่องมอืการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะค้าถามในแบบสอบถามแบบปลายปิด ( Closed End ) 

ประกอบด้วยค้าถามที่มใีห้เลอืก 2 ค้าตอบ ( Dichotomous Question ) และค้าถามท่ีมีให้เลือกหลายค้าตอบ ( Multiple 

Choice Question ) จ้านวน 5 ข้อ  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)  ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะค้าถามในแบบสอบถามแบบปลายปิด ( Closed End ) โดยเป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale ) ประกอบด้วย ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภค สาเหตุหลักท่ีท้าให้บริโภค 

เหตุผลท่ีเลอืกบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจ ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จ้านวนท้ังหมด 5 ข้อ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

โดยก้าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด โดยสามารถเลอืกค้าตอบได้เพยีงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ โดยก้าหนดระดับคะแนน

การวัดแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

โดยสามารถเลอืกค้าตอบได้เพยีงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยก้าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale ) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด โดยสามารถเลอืกค้าตอบได้เพยีงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 6 ค้าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า KOI Thé จ้านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค้าถาม

ปลายเปิด 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ( Validity ) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการศึกษา และน้า

แบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒ ิจ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความถูกต้อง 

และน้ากลับมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability ) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-Test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งท่ีไมใ่ชก้ลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน และหาค่าความ

เชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช ( Cronbachs’ Alpha Coefficient ) โดยค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป 

SPSS และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ( ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551 ) ซึ่งผลการ

ทดสอบความน่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความน่าเชื่อมั่นเท่ากับ  0.767 แสดงว่า

เคร่ืองมอืมคีวามเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แบ่งลักษณะการเก็บขอ้มูลท้าการศกึษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 

ตัวอยา่ง 

 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาและค้นคว้าจากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ ์

วทิยานพินธ์ วารสารเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน้าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประเมินผลผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อก้าหนดค่าสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศกึษา คือ 

 1.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
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 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

( Percentage ) 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé 

(โคอเิตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ)  ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครโดยค้านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
  

2.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรของการศึกษาคร้ังนี้จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ( Multiple Linear Regression ) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ

ตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ในกลุ่มผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิตท่ีิ 0.5 

ผลการศกึษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.6) มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี (ร้อยละ 58.5) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(ร้อยละ 73.7) อาชีพนักเรียน นักศกึษา (ร้อยละ 72.5) มรีายได้ต่้ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท (ร้อยละ 50) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) เป็นจ้านวน 1 – 3  ครัง้ตอ่เดือน 

( ร้อยละ 57.3 ) สาเหตุหลักท่ีท้าให้บริโภคชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) คือ รสชาติดี อร่อย ( ร้อยละ 48.1 ) เหตุผล

ส้าคัญท่ีเลือกบริโภคชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ)  คือ ความนุ่มของไข่มุก ( ร้อยละ 28.2 ) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อ ตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเอง ( ร้อยละ 57.6 ) ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชาไข่มุก KOI Thé (โคอิ

เตะ) จากเพ่ือน คนรู้จัก ( รอ้ยละ 38.9 ) 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอิเตะ)  ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจ 

ปัจจัยทางการตลาดของ KOI THE’ Mean S.D. การแปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.055 .483 มาก 

ด้านราคา 3.760 .552 มาก 

ด้านช่องทางการจ้าหนา่ย 3.192 .779 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.131 .842 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.535 .664  

 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

        ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  Mean  S.D.  การแปลผล  

1. ด้านสุนทรียภาพ     3.868  .453      มาก 

2. ด้านสังคม     3.710  .670      มาก 

3. ด้านเศรษฐกิจ     3.313  .677  ปานกลาง 

   ภาพรวม     3.630  .60 

  

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกซือ้ชาไข่มุก KOI Thé ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลอืกซือ้ 

  การตัดสินใจเลือกซื้อ    Mean  S.D.  กาแปลผล  

1. กระแสการรีวิว     4.129  .729      มาก 

2. ค้าแนะน้าของบุคคลรอบข้าง   3.993  .804      มาก 

3. การลดราคาและจัดท้าโปรโมช่ัน  3.651  .815      มาก 

4. สินค้าและคุณภาพเหมาะสมกัน   3.835  .594      มาก 

5. สินค้าและราคาเหมาะสมกัน   3.797  .614      มาก 

6. ราคาและคุณเหมาะสมกัน   3.838  .608      มาก 

   ภาพรวม     3.874  .507 
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ตารางที่4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการ

ซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares   df  Mean  F  sig 

การถดถอย (Regression) 39.759   7  5.68  42.340 .000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 41.318    308  .134 

รวม    81.09    315 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี4  พบวา่ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลต่อการซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) 

ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัด

จ้าหน่าย ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ และค่านิยมด่าน

สุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุนาม (Multiple 

Regression) ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี5 

 

ตารางที5่ แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อให้ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมเป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยาการณ์    ตัวแปร B Std.  Error  Bata t sig 

(Constant)       .929 .208    4.470  .000 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์   .137 .057 .131  2.392  .017 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นราคา    .151 .048 .164  3.157  .002 

ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย  -.079 .047 -.121  -1.691  .092 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด   -.010 .043 -.016  -.228  .819 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ     .273 .056 .244  4.845  .000 

ค่านยิมด้านสังคม      .279 .040 -.369  6.620  .000 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ     .004 .042 .006  .101  .919 

R=0.700 R square=0.490 Adjusted R Square =0.479 Std. Error of the Estimate =0.36626 

  

จากการวิเคราะห์ตารางที่5  พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ค่านิยมด้านสังคม และด้าน

สุนทรียภาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และค่านิยมด้านสุนทรียภาพไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก 

KOI Thé (โคอเิตะ)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งานท่ีส่งผล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) ของผู้บริโภคดังนี้ 

Ý= 0.929+(0.137) +(0.151) +(0.273) +(0.279)  

 

เมื่อ Ý แทน การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé(โคอเิตะ) (จ้านวนแก้ว/วัน)  

 แทน ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ 

 แทน ปัจจัยทางการตลาดดา้นราคา   

 แทน ค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ   

 แทน ค่านิยมดา้นสังคม 

  

จากตารางท่ี 5  พบวา่ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) ทัง้ 7 ด้าน 

ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยทางการด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 

ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ และค่านิยมด่านสุนทรียภาพ  

ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่6  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

 สมมุตฐิาน            ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)    สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาด ดา้นราคา ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)    สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)  ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาด ดา้นสง่เสริมการตลาด สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)  ไม่สนับสนุน 

ค่านยิม ดา้นค่านยิม ดา้นสังคม สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)     สนับสนุน 

ค่านยิม ดา้นเศรษฐกจิ สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)      ไม่สนับสนุน 

ค่านยิม ดา้นสุนทรยีภาพ สง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ)      สนับสนุน 

 

สรุปและอธิปายผล 
 การอธิปายผลของข้อค้นพบตา่งๆ จากการวจิัยเร่ืองปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลต่อการซื้อชาไข่มุก 

KOI Thé (โคอเิตะ) ผู้วิจัยได้น้าสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย 

และยนืยันความสอดคล้องของสมมุติฐานการวจิัย ดังนี้ 

 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑส์่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ) ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑส์่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งแรก

ท่ีผู้บริโภคให้ความส้าคัญ ท้ังเร่ืองคุณภาพ ภาพลักษณ์ ปริมาณ ความแตกต่าง ความหลากหลาย และท่ีส้าคัญต้อง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย สุวรรณสาร (2558) ท่ีกล่าวว่า ภาพลักษณ์นี้ ต้องเป็น

ภาพลักษณ์ท่ีลูกค้า เมื่อใชส้ินค้านี้แล้วเกิดความภูมใิจ พอใจสูงสุดตามธรรมชาติของมนุษยเ์มื่อพึงพอใจอะไรสูงๆ จะมี
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การบอกต่อด้วยความภูมิใจ นี่แหละคือปัจจัยท่ีทรงพลังท่ีสุดในการตลาด และการสร้างแบรนด์ คือ  "การบอกต่อ"

นั่นเอง ซึ่งใชไ้ด้ผลเสมอถึงแมยุ้คนีจ้ะเป็นยุคแห่งอินเตอร์เน็ตก็ตาม 

 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้ท้าแบบสอบถามส่วน

ใหญ่คดิวา่สินคา้หรอืผลิตภัณฑ ์ตอ้งคุม้ค่าเหมาะสมกับคุณภาพ ปริมาณ สิ่งท่ีโฆษณาออกไป และตราสินคา้ ลูกค้าจึง

จะยอมจ่ายไม่วา่สินคา้จะราคาสูงแค่ไหน ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย สุวรรณสาร(2558) กล่าวคือการท่ีลูกค้าเสียเงินซื้อ

สินค้าจากคุณแล้วเขารู้สึกคุ้มค่าเต็มท่ีสมกับท่ีเราท้าการโฆษณาไว้ โดยหากลูกค้าจะท้าการซื้อสินค้าสักชิ้ นหนึ่ง 

แนน่อนครับเขาจะต้องมกีารเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ และเลอืกสนิค้าท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของเขามากท่ีสุด 

 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé 

(โคอเิตะ) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหม่ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์มากกว่า ช่องทางการจัดจ้าหน่ายจึงไม่ส่งผล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อ ถ้าสนิค้ามคีุณภาพด ีตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้ ไม่วา่อยู๋ไกลแค่ไหน ลูกค้าก็จะไปใช้

บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญรัตน์ กุศลส่ง (2554) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัด

จ้าหนา่ยเป็นเพยีงส่วนเล็กๆในกระบวนการตัดสนิใจซื้อ แต่จริงๆแลว้สว่นใหญู่ผู้บริโภคจะให้ความส้าคัญกับสินค้ามาก

ท่ีสุด ถ้าเป็นของท่ีไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ้าวันหรือใช้ตลอดเวลา กระบวนการตัดสินใจจะเกิดเมื่อได้เห็นสินค้าหรือเกิด

ความจ้าเป็นท่ีจะต้องใช้ เมื่อเกิดความจ้าเป็นขึ้นสิ่งแรกท่ีผู้บริโภคจะใช้ประกอบการตัดสินคือตัวผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ 

คุณภาพ ราคา คุณสมบัต ิและความคุ้มคา่เม่ือได้ครอบครอง 

 สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé 

(โคอเิตะ) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจัยทางการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาจากเพื่อนและคนรู้จัก การประชาสัมพันธ์และโฆษณา

ตามสื่อต่างๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซี่งสอดคล้องกับ thumbsupteam(2556) กล่าวว่า เพราะวันนี้ผู้บริโภคไม่ไว้ใจใน

โฆษณาอีกต่อไปแล้ว การตลาดพลังบอกต่อปากต่อปากหรือ Word of mouth จึงเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีดีและ

นา่เช่ือถือมากที่สุดในขณะนี ้ผลิตภัณฑท่ี์ดมีคีุณภาพจะขายตัวมันเอง และชว่ยท้าให้ตันทุนการผลิตลงทุนอีกดว้ย 
 สมมุติฐานท่ี 5 ค่านิยมด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบว่า ค่านิยมด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากปัจจัยทางสังคมค่อนข้างมีอิทธิพลกับการ

ตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะคนในครอบครัว พ่อ แม่ เพื่อน คุณครู หรือคนรู้จัก ซึ่งสอดข้องกับงานวิจัยของ

อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ (2557) ท่ีกล่าวว่าค่านิยมทางสังคมท่ีประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงอาทิเช่น ครอบครัว เพื่อน คน

รู้จัก ส่งผลตอ่กระบวนการตัดสนิใจซื้อ โดยอาจจะเป็นผู้แนะน้า สนับสนุนการตัดสินใจซือ้ในแตล่ะครัง้ 

 สมมุติฐานท่ี 6 ค่านิยมด้าเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบวา่ ค่านยิมด้านเศรษฐกิจไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ เนื่องจากชาไข่มุกเป็นของท่ีใชบ้ริโภค ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มักยอมลงทุนกับของท่ีให้บริโภคมากกว่าอุปโภค ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจซื้อมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมิ่งขวัญ ศรีทอง (2558) กล่าวคือของท่ีจ้าเป็นท่ีจะต้องใช้ ต้อง

บริโภค หรอืท่ีผู้บริโภคต้องการ ถึงแม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี ก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชนิด

นัน้ ๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลอืกท่ีจะตอบสนองความตอ้งการชองตนเองเป็นหลัก 

 สมมุติฐานท่ี 7 ค่านิยมด้านสุทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชาไข่มุก KOI Thé (โคอิเตะ) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบว่า ค่านิยมด้านสุนทรียภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ๋เลือก
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ตนเองเป็นผู้มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และส่วนใหญ่ชอบในความนิ่ม

ของไข่มุกท่ีใส่ลงไป ซึ่งสอดคล้องกับKooKkai Rungwanan(2556) ท่ีกล่าวว่าค่านิมด้านสุนทรียภาพ เป็นค่านิยมท่ี

เกี่ยวข้องกับความช่ืนชอบ พึงพอใจในความงาม ความเหมาะสม และความกลมกลนืกันในลักษณะต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ค่านิยมด้านสังคม และด้าน

เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ชาไข่มุก KOI Thé (โคอเิตะ)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือผู้ผลิตหรือ

ผู้จัดจ้าหน่ายควรใช้ความส้าคัญกับท้ัง 4ด้าน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ

ราคา เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุ ด 

สอดคล้องกับ (วชิัย, 2550) กล่าวว่า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้

ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นดา้นบรรจุภัณฑ ์หรอืตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพื่อให้การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปสามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างขึ้น อันจะเป็นประโยชน์และช่วยแก้ปัญหา

ด้านพบว่าปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการซื้อชาไข่มุก KOI Thé หรือปัญหาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง

เสนอประเด็นส้าหรับการวจิัยคร้ังต่อไปดังนี้ 

 1.แนะน้าให้มกีารเพิ่มตัวแปรปัจจัยทางการตลาดจาก 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวเิคราะห์ท่ีมาก

ขึน้ ซึ่งจะท้าให้ผู้วจิัยเข้าใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 2.แนะน้าให้เปลี่ยนกลุ่มตัวอยา่งไปสถานท่ีท่ีแตกต่าง เพื่อให้ได้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ทัศนะคติท่ีแตกต่าง

ไปจากเดิม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ดว้ยการให้ค้าปรึกษาค้าแนะน้า และแห้ไขข้อบกพร่องจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจ้าสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้าให้วิจัยคร้ังนี้

ออกมาส้าเร็จตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือจนท้าให้งานวิจัยน้ีส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Application of the Learning Environment Administration System for Education 

on Online Social Network  

สรญา เปรีย้วประสิทธิ์1  ฉันทนา ปาปัดถา2 และวิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์3 

Sorraya  Priaoprasit, Chantana Papattha and Wilaiwan  Trakulwong 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์2) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นักศึกษาของ

พณิชยการธนุบรี จ้านวน 33 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ สร้างความสนใจ ส้ารวจค้นหา สรุปและอภิปราย

ผล ขยายความรู้ และประเมินผล  2) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มีประสิทธิภาพท่ี 82.28/81.89 และ 3) ผู้เรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

ค าส าคัญ: สิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ การจัดการศกึษา เครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 
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Abstract  

 The objectives of the study were 1) to design teaching and learning process, 2) evaluate its efficiency, 

and 3) compare the learner’s proficiency before and after using the learning environment administration system 

for education on online social network. The data was collected from 33 students of Thonburi Commercial Collage. 

Data was analyzed by average, standard deviation. The results showed as follows:1) Process of teaching and 

learning had five step including create interest, search and explore, summarizing and discussion, expand 

knowledge, and evaluation. The learning environment of education on online social network had that the average 

efficiency was 82.28/81.89. The students had learning achievement after learning higher than that before 

learning at the .01 level of significance. 

Keywords: Learning Environment, Education, Online Social Network  

บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยใช้กรอนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 หรือท่ี

เรียกว่า ICT 2020 ก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส้าคัญในการน้าพา คนไทยสู่ความรู้และปัญญา 

เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันของคน

รุ่นใหม่ จะเห็นได้ว่าโดยท่ัวไปมีการสื่อสารผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น การสื่อสารผ่าน MSN การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความคิดเห็นผ่าน Social Network การค้นหาข้อมูลใน Google และ Wikipedia การประกาศข่าวสารผ่าน 

Twitter และการดูวดิีโอคลิปผ่าน YouTube เป็นต้น [2] เมื่อการพัฒนาทักษะด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงควรปฏิรูป

กระบวนทัศด้วย จากกระบวนทัศน์เดิมท่ีครูเป็นผู้มอบความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เปลี่ยนเป็น

ชว่ยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้รวมกันระหว่างครูกับเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม นั่นคือ “กระบวนการเรียนรู้

ส้าคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช้ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับ

เด็กและเยาวชน” ซึ่งเป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมากมาจมหาศาลเกิน

กว่าท่ีจะมอบให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ อีกท้ังนักเรียนในศตวรรษใหม่มีคนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนทุก

แห่งทังในสิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ท่ีทุกคนควรมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา 

ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [3] ดังนั้น การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรียน

การสอนท่ีครูเป็นผู้บรรยาย แต่ผู้เดียว มาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน และครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้

ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะ การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีครูเป็นศูนย์กลางไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะท่ีจ้าเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 ได้ดีพอ [4] 

การส้ารวจผู้ใช้เครือข่ายสังคมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทยในปี 2554 พบว่า กลุ่มท่ีใช้

อนิเทอร์เน็ตมากที่สุดคอื นักเรียน-นักศกึษา และชว่งกลุ่มอายุ ระหว่าง 12 – 17 ปี พฤติกรรมของผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนไปมาก

โดยการเข้าใช้ผ่านลงิค์บนโซเชยีลเน็ตเวร์ิคอย่าง Facebook เพิ่มมากขึ้น [5] และกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook, YouTube และเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือวัยรุ่นหนุ่มสาว ท่ียังไม่
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ตระหนักถึงอะไรควรหรือไม่ควรท้า เช่น การใช้เครือข่ายสังคมในขณะเรียน ฯลฯ [6] ดังนั้น จึงควรน้าเครือข่ายสังคม

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ท่ีมีอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะท่ีจ้าเป็นส้าหรับนักเรียน ท้ังยัง เป็นการลดข้อจ้ากัดด้านเวลาและสถานท่ีใน

การเรียนรู้ โดยเคร่ืองมือเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของยุคเว็บ 2.0 ท่ีนักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่าง

รวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โซเชียลมีเดียท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

Facebook, Twitter, Web Blog, YouTube และ Google Apps เป็นต้น โดยครูต้องเข้าใจคุณลักษณะของเคร่ืองมือแต่ละ

ชนิด เพื่อวางแผนและเลอืกใช้ได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียน [7] ซึ่งการใช้โซเชียลมีเดียใน

การเรียนการสอน เป็นเร่ืองส้าคัญในปัจจุบัน ท่ีครูผู้สอนสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

สนใจและเป็นเทคนิคท่ีจะชว่ยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อกีทางหน่ึงดว้ย [8] 

จากสาเหตุต่างๆ ท้าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการน้าสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัด

การศึกษาให้เกิดประโยชนส์ุงสุด โดยน้าเคร่ืองมอืท่ีมีให้บริการในสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ

สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะท้าให้ได้รูปแบบและเคร่ืองมือส้าหรับการจัด

การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใ์ชส้ิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกเครือข่ายให้เกิดประโยชนส์ุงสุด 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

บนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ 

2) ศกึษาประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์  

3) ศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศกึษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยคณะผู้วิจัยขอน้าเสนอขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยสามารถน้าเสนอ

ขั้นตอนการด้าเนินการท้ัง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ

จัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ้านวน 33 คน โดยใช้แบบแผนการ

วจิัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design   
ขั้นตอนท่ี 3  วเิคราะห์การศกึษาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

บนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ 

ขั้นตอนท่ี 4  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ

จัดการศกึษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ 

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์โดยการประยุกตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนย์ุคดิจิทัล G-Suite for Education ประกอบด้วย G-Site, G-Classroom, G-Doc, 

G-Sheet, G-Slide, G-Form, G-Photo, G-Hangout, G-Translate, G-Calendar, YouTube, G-Search Facebook และ Instagram 
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การวิเคราะห์ข้อมุล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน้าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบตารางประกอบความเรียง 

ผลการศึกษา 

 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้ นตอนของ

ระบบ 

บทบาทครู นักศึกษา เครื่องมือ ICT 

1. สร้างความ

สนใจ  

จัดสถานการณ์หรือ

เรื่องราวท่ีน่าสนใจ

เพื่อกระตุ้นให้

ผู้เรยีน สังเกต 

สงสัยในเหตุการณ์

หรอืเรื่องราว  

ผู้เรยีนสร้างค้าถาม ก้าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา  G-Search ใช้

ค้นหาข้อมูลบน

อินเทอรเ์น็ต 

YouTube 

2. ส ารวจและ

ค้นหา 

สรุปประเด็นหัวข้อที่

ให้นักศึกษาท้า

กิจกรรม 

ผู้เรยีนวางแผนก้าหนดแนวทางการส้ารวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน 

และก้าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 

ผู้เรยีนลงมือปฏบัิติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศหรือ

ปรากฏการณ์ ต่างๆ โดยมีกระบวนการท้างานออกแบบ ดังนี้ 

G-Search ใช้

ค้นหาข้อมูลบน

อินเทอรเ์น็ต 

G-Document ใช้

พิมพ์ข้อมูล

ต่างๆ  

YouTube 

2.1 วิเคราะห์

โจทย์ ท่ีมีมาให้

แ ก้ ไ ข 

( Program 

Analysis) 

ใชค้้าถามกระตุ้นให้

ผู้เรยีนเกิดการ

ค้าถามในประเด็น

ปัญหาท่ีจะท้าการ

ออกแบบ และให้

ค้าแนะน้าปรึกษา 

ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อตอบค้าถาม What เราจะท้างาน

อะไร? ก้าหนดเป้าหมายของงานท่ีจะท้า ซึ่งเป็นเร่ืองเบื้องต้นใน

การออกแบบท่ีเราจะต้อง รู้ก่อนว่า จะก้าหนดให้งานของเราบอก

อะไร (Inform)เชน่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บอกทฤษฎ ีหรือ

หลักการ เพือ่ความบันเทิง เป็นต้น Where งานของเราจะน้าไปใช้

ท่ีไหน? เชน่ งานออกแบบผนังร้านหนังสือท่ีสยามสแควร์ท่ีเต็มไป

ด้วยร้านค้า แหล่งวัยรุ่น คงตอ้งมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกว่า

ร้านแถวสีลมซึ่งสถานท่ีในเขตคนท้างาน ซึ่งมอีายุมากขึน้ Who 

ใครคือคนท่ีมาใช้งาน? หรือกลุ่มผู้ใชง้านเป้าหมาย (User Target 

Group) เป็นเร่ืองส้าคัญท่ีสุดในการ วิเคราะห์โจทย์เพื่อการ

ออกแบบ เพราะผู้ใชง้านเป้าหมายอาจเป็นตัวก้าหนด

แนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบได้ เช่น งาน

ออกแบบโปสเตอร์ส้าหรับผู้ใหญ่ เราต้องออกแบบโดยใชส้ีจ้านวน

ไมม่ากไมฉู่ดฉาด และต้องใช้ตัวอักษรท่ีมี ขนาดใหญ่ รวมถึงการ

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

YouTube 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้ นตอนของ

ระบบ 

บทบาทครู นักศึกษา เครื่องมือ ICT 

จัดวางอยา่งเรียบง่ายมากกวา่ผู้ใชใ้นวัยอื่นๆ How แล้วจะท้างาน

ชิ้นนี้อยา่งไร?  

การคิดวิเคราะห์ในขึ้นสุดท้ายนี้อาจจะยากสักหน่อยแต่เป็นการ

คิดท่ีรวบรวม การวิเคราะห์ท่ีมีมาท้ังหมดกลั่นออกมาเป็น

แนวทาง  

2.2 สร้าง

แนวคิดหลักใน

การออกแบบ

ใ ห้ ไ ด ้

( Conceptual 

Design)  

ให้ค้าแนะน้าปรกึษา จากข้อมูลท่ีไดจ้ากการค้นคว้า น้ามาสร้างสรรค์แนวคิดหลักของ

งาน เป็นลักษณะของผังความคิด  

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

YouTube 

2.3 ศึกษางาน

ห รื อ ก ร ณี

ตัวอย่างท่ีมีอยู่

แ ล้ ว  ( Case 

Study) 

ให้ค้าแนะน้าปรกึษา ค้นคว้าข้อมูลหางานตัวอย่างในแบบต่างๆ เพื่อเปรยีบเทียบกับ

แนวความคดิท่ีได้ท้าการคดิและรา่งไว้ 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

YouTube 

3.  อ ธิ บ า ย

และสรุปผล 

ให้ค้าแนะน้าปรกึษา ผู้เรยีนน้าข้อมูลข้อสนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์แปลผล สรุปผลและ 

น้าเสนอผลในรูปแบบต่างๆ  

- งานออกแบบรา่ง (Preliminary Design) 

1. แสวงหาข้อบกพรอ่ง (Mess Finding)  

2. รวบรวมข้อมูล (Data Finding) 

3. มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding)  

4. แสวงหาความคดิท่ีหลากหลาย(Idea Finding) 

5. หาค้าตอบท่ีรอบดา้น(Solution Finding) 

6. หาข้อสรุปท่ีเหมาะสม(Acceptance Finding)  

- งานออกแบบจริง (Design) ในการออกแบบจริงน้ันเป็นการ

พัฒนาจากแบบรา่งที่มีอยู่  

ท่ีผ่านการคัดเลอืกแลว้ท่ีจะน้าไปผลติต่อไป แลว้แต่ความถนัด ของ

คนออกแบบแต่ละคน 

- การน้าเสนอผลงาน 

1.  ขั้นตอนการสรา้งงานน้าเสนอข้อมูล 

2.  การซักซ้อมกอ่นการน้าเสนอ 

3.  ขั้นน้าเสนอจริง 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

4.  ข ย า ย

ความรู้  

ให้ค้าแนะน้าปรกึษา ผู้เรียนน้าความรูท่ี้สร้างขึน้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ

แนวคิดท่ีได้ ค้นควา้เพ่ิมเตมิหรือน้าข้อสรุปท่ีได้ไปอธิบาย

G-Search 

G-Document 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้ นตอนของ

ระบบ 

บทบาทครู นักศึกษา เครื่องมือ ICT 

เหตุการณ์อ่ืน ๆ โดยมกีระบวนการขั้นตอนในการขยายความรู้

เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึง่หมายถงึความคดิเชื่อมโยงท่ี

พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง ใชค้วามคิดท่ีหลากหลาย 

แสวงหาความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ และคิดนอกกรอบ คัดสรรค์

หาทางเลอืกใหม่ ๆ และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ  

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

5. ประเมินผล สรา้งกิจกรรมและ

แบบทดสอบ

ประเมนิ 

ท้ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย และแบบประเมนิ G-Forme 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

 

ตารางที่ 2  ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

กจิกรรม ครู ผู้เรียน เครื่อง ICT 

Activity I ให้ตอบค้าถามตอ่ไปนี ้ 

1.  กราฟิกส ์หมายถึงอะไร  

2.  คอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์หมายถึงอะไร  

3.  ประเภทของคอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์มอีะไรบ้าง  

4.  ประเภทของไฟล์กราฟิกส์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง  

5.  อุปกรณ์คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์มอีะไรบ้าง  

6.  ระบบสใีนคอมพิวเตอรก์ราฟิกสม์อีะไรบ้าง 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Forme 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity II ให้นักศึกษาออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีเป็นชื่อนักศึกษา 

โดยก้าหนดให้ใช้รูปทรงเรขาคณิต 3 รูป คือ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

ประกอบกันเป็นชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.  ให้นักศึกษาท้าแบบรา่งพรอ้มลงสีบนกระดาษ A4 

2.  ให้นักศึกษาโหลดโปรแกรม CamScaner ลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อท้า

การ Scan ภาพงานท่ีไดอ้อกแบบสง่บน Classroom 

3.  ให้นักศึกษาน้าแบบรา่งที่ได้ออกแบบบนกระดาษใช้โปรแกรมออกแบบ

งานกราฟิกท่ีนักศึกษาถนัดสรา้งภาพให้เหมือนแบบ โดยก้าหนดขนาด

ของไฟล์งานส้าหรับงานน้าเสนอบนจอภาพ 

หมายเหตุ ให้ส่งงานแบบร่างบนกระดาษ A4 ภายในเวลา 13.00 น. ของ

วันจันทรท่ี์ 26 มถิุนายน 2560 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity III ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Photoshop สร้างภาพวงจรสี ท้ังหมด 

3 ระดับ พร้อมท้ังแยกสรีอ้นสเีย็นและสตีรงข้ามให้ชัดเจน 

1.  ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้างชิน้งาน 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NjkzMzU1ODEwOVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NjkzMzU1ODEwOVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list


 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1733 

กจิกรรม ครู ผู้เรียน เครื่อง ICT 

2.  ให้นักศึกษาสรา้งไฟลง์าน 2 ไฟล์ คือ ไฟล ์ 

วงจรส ี3 ระดับ ที่ได้จากการผสมส ีและล้าดับวรรณะของสี แยกสี

รอ้น สเีย็น  

3.  ให้บันทึกไฟล์ภาพเป็นสกุล CC1.jpg และ CC2.jpg 

4.  สง่ไฟล์ภาพบน Classroom 

 

ให้เหมาะสม G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity IV ให้นักศึกษาตอบค้าถามตอ่ไปนีล้งบนสมุด 

1.  จงบอกความหมายของการออกแบบกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญมาไม่น้อย

กว่า 3 ความหมาย 

2.  จงจ้าแนกประเภทของงานออกแบบพร้อมท้ังอธิบายแต่ละประเภท

ของงานออกแบบตามความเข้าใจของนักศึกษา 

3.  จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกตามความเข้าใจของ

นักศึกษา 

4.  จงอธิบายกระบวนการออกแบบกราฟิกมีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี

ลักษณะเช่นไร อธิบายโดยละเอียด 

5.  จงอธิบายกระบวนการของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ มี 6 ข้อ 

อะไรบ้างอธิบายโดยละเอียด 

6.  หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกมีอะไรบ้าง

อธิบายโดยละเอียด 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity V ให้นักศึกษาคิดสนิค้า และออกแบบตราสนิค้าของนักศึกษา โดย

ใช้ขั้นตอนในการออกแบบกราฟิก และขั้นตอน 6 ขั้นของการสร้าง

ความคดิสรา้งสรรค์ มาช่วยในการออกแบบ 

1.  ให้นักศึกษาออกแบบสนิค้าและตราสินค้าที่ต้องการขาย 

2.  ให้นักศึกษาออกแบบใส่กระดาษท่ีแจกให้ 

3.  ให้นักศึกษาถ่ายภาพที่ออกแบบไว้สง่งานบน Classroom 

โดยนักศึกษาส่งงาน 2 ชิน้ดังนี ้

1. ท้าการวเิคราะห์และออกแบบกราฟิกแบรนดส์นิค้าบน Google Doc 

2. ท้าการออกแบบร่างแบรนด์สินค้าบนกระดาษ A4 ท่ีได้แจกให้ และใช้

โปรแกรม CS Scan สง่ภาพบนคลาสรูม 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity VI ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตัวเอง และใส่ความคิด

สร้างสรรคล์งไปใน My Logo 

1.  วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกส์ ใช้ google doc ใน

การสง่งาน 

2.  วิเคราะห์บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการความคิด

สร้างสรรค ์ใช ้Google doc 

3.  ขั้นออกแบบ My Logo บนกระดาษ A4 ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม CS 

Scan สง่บน Classroom 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ า กิ จ ก ร ร ม

โดย เ ลื อก ใ ช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk2MTg2ODA3N1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk2MTYwNTMyOVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk2MTYwNTMyOVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk2MTYwNTMyOVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk3MzE4MjMyMFpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk3MzE4MjMyMFpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
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กจิกรรม ครู ผู้เรียน เครื่อง ICT 

ข้อสอบอัตนัยและปฏบิัติข้อสอบอัตนัย     

ให้นักศึกษาวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิกพื้นผิวห้องจัดแสดงสินค้าเกษตร 

"ศิลปเกษตร" เขียนลงบนกระดาษค้าตอบท่ีแจกให้ (โดยได้แนบข้อมูลเพื่อ

ช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบมาใหนั้กศึกษาวิเคราะห์ด้วย) 

1.  วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกส ์ 

2.  วิเคราะห์บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการความคิด

สร้างสรรค ์ 

3.  ออกแบบรา่งบนกระดาษท่ีแจกให้ 

ข้อสอบปฏิบัติ 

ให้นักศึกษาออกแบบพืน้ผิวฝาผนังหอ้งจัดแสดงงานศิลปเชิงเกษตร โดยเน้น

หลักการใช้สีแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเด็นหัวข้อ "ศลิปเชิงเกษตร"  

1.  ใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบ พื้นผิวฝาผนังห้องจัดแสดง ซึ่งไป

ด้าเนินการในห้องปฏบัิติการ 

2.  บันทึกไฟล์ชื่อว่า Mid_DM211_No.___.png 

3.  สง่ไฟล์งานบน Classroom 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ตรวจให้

คะแนน  

 G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity VII ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้สินค้า ท่ี

ต้องการขายออนไลน์ บน Facebook, Instragrame ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยใช้

ขั้นตอนในการออกแบบกราฟิก และขั้นตอน 6 ขั้นของการสร้างความคิด

สร้างสรรค ์มาช่วยในการออกแบบ 

1.  วิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบงานกราฟิกสท้์าลงบนสมุด 

2.  วิเคราะห์บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการความคิด

สร้างสรรค ์ท้าลงบนสมุด 

3.  ขั้นออกแบบโลโก้ บนสมุดในรายวิชา ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม CS Scan 

สง่บน Classroom  

สง่ในชั่วโมง 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ากิจกรรม

โดยเลอืกใช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

Activity VIII ให้นักศึกษาออกแบบงาน Infographic ในหัวข้อ "ระลึกถึง

พระคุณมารดา" เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตส้านึกให้ระลึกถึงบุญคุณ

มารดาผู้มีพระคุณ ปลูกฝังความกตัญญูให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ โดยค้นหา

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต น้ามาออกแบบงาน Infographic ท้าลงบนกระดาษ 

A4 ท่ีแจกให ้

ในขั้นของการออกแบบกราฟิก 5 ขั้นตอน และความคิดสร้างสรรค์ 6 

ขั้นตอน แทรกลงในขั้น Conceptual Design ให้ท้าลงบน google doc 

1.  ออกแบบรา่งงาน Infographic ลงบนกระดาษ 

2.  น้าแบบรา่งมาออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Illustrator 

3.  ใชโ้ปรแกรม CS-Scan สง่บน Classroom 

4. เมื่อสร้างไฟล์งานเสร็จด้วยโปรแกรม Illustrator ให้บันทึกไฟล ์

DM211_No.....png และ .ai สง่บน Classroom 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ากิจกรรม

โดยเลอืกใช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/Njk4ODgzMzI2MVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzAwODczMjIxNVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzAwODczMjIxNVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzAwODczMjIxNVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzAwODczMjIxNVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzAwODczMjIxNVpa/submissions/by-status/and-sort-name/list
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กจิกรรม ครู ผู้เรียน เครื่อง ICT 

Activity VIIII ให้นักศึกษาออกแบบงาน Infographic ในหัวข้อ "เกษตรกร

ไทยกับยุคดิจิทัล 4.0" เพื่อเป็นการวิเคราะห์และมองประเด็นของการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรครบทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูล

เบื้องต้นให้กับผู้สนใจทางด้านเกษตรประยุกต์เทคโนโลยี โดยค้นหาข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ต น้ามาออกแบบงาน Infographic ท้าลงบนกระดาษ A4 ท่ี

แจกให้ 

ในขั้นของการออกแบบกราฟิก 5 ขั้นตอน และความคิดสร้างสรรค์ 6 

ขั้นตอน แทรกลงในขั้น Conceptual Design ให้ท้าลงบน google doc 

1.  ออกแบบรา่งงาน Infographic ลงบนกระดาษ 

2.  น้าแบบรา่งมาออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Illustrator 

3.  ใชโ้ปรแกรม CS-Scan สง่บน Classroom 

4.  เมื่อสร้างไฟล์งานเสร็จด้วยโปรแกรม Illustrator ให้บันทึกไฟล ์

DM211_No.....png และ .ai สง่บน Classroom 

ให้ค้าแนะน้า

ปรกึษา 

ท้ากิจกรรม

โดยเลอืกใช้

เครื่องมือ ICT 

ให้เหมาะสม 

G-Form 

G-Search 

G-Document 

G-Drawing 

G-Slide 

YouTube 

Adobe Illustrator 

 

 2.  ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ มแีบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 33 คน 

ท้าแบบทดสอบระหว่างหน่วยเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยน้าคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างหน่วยกับคะแนนเฉลี่ย

ของแบบทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบตามสูตร E1/E2 โดยผู้วิจัยก้าหนดระดับประสิทธิภาพไว้ท่ี 80/80 เพื่อหา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์

รายการ 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ยรวม 
S.D. ร้อยละ 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 45 240 197.47 8.46 82.28 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 45 20 16.38 1.05 81.89 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

มีประสิทธิภาพท่ี 82.28/81.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนด จึงสรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใน

การจัดการศกึษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 3.  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใน

การจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยท้าการเปรียบเทียบระหว่างการท้าแบบทดสอบก่อนเรียนกับ

แบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้ 
 

https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
https://classroom.google.com/c/Njg5NDYwOTg4NFpa/a/NzA4NjgwMjQyM1pa/submissions/by-status/and-sort-name/list
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ตารางที ่4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

กลุ่มทดลอง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม 
 

S.D. t Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรียน  45 20 9.98 1.86 
104.561 .000** 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 45 20 16.38 1.05 

** มีระดับนัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังการอบรมด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการ

เรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้เรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังหลังเรียนด้วยระบบ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของรูปแบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่าย

สังคมออนไลน ์มปีระสิทธิภาพท่ี 82.28/81.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ปณิตา วรรณ

พิรุณ และ ปารย์พิชชา ก้านจักร (2559) ท่ีพบว่าการพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยอิง

ประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อสง่เสริมทักษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ท่ีพบว่า 

นักศกึษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบสบืเสาะ โดยอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม มีคะแนนผล

การเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ ร้อยละ 85.27 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ และสอดคล้องกับคมสัน เอียการนา และ

ไพศาล สุวรรณน้อย (2553) ท่ีพบว่า รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ท่ีพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 90/90  

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ พบว่า ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับการ

วิจัยของ รุ่งโรจน์ เจริญตัว (2557) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนบนเว็บแบบสืบเสาะ เร่ื อง การใช้

โปรแกรม Photoshop ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับพิพัฒน ์  

อัฒพุธ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และดิเรก ธีระภูธร (2560) ท่ีพบว่าผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก 

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ส้าหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยนี้เป็นสว่นหนึ่งของผลงานวจิัยเร่ือง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการ

จัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก

งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประจ้าปีงบประมาน พ.ศ. 2560 และงานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วง

ด้วยดดี้วยความร่วมมอืของบุคคลจากหลายฝ่าย และขอขอบคุณผู้ให้ขอ้มูลทุกทา่น 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสนิค้า MINISO  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The service quality factors affecting the loyalty in brand’s MINISO at Bangkok  

ฟ้า จริะนารักษ์1 ,สโรชา โมกข์เมธากุล1* ,เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Fah Jiranarak¹ ,Sarocha Mokmethakul1* ,Kedwadee Sombultawee1  and kanokwan Kijcharaphoom1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Miniso ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้ท่ีใช้

บริการร้าน Miniso ของเขตกรุงเทพมหานครฯ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อม่ันเท่ากับ 0.966 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จาก

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการ (X) คือปัจจัยดา้นสิ่งท่ีสัมผัสได้ (X1) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (X2) 

ปัจจัยด้านการตอบสนอง (X3) และปัจจัยด้านการเอาใจใส่ (X4) ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso (Y) 

อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ 0.05  

ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความจงรักภักด ี

Abstract 

The purpose of this research was to study the service quality factors affecting the loyalty in brand’s 

MINISO at Bangkok that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample 

that was the MINISO’s customer at Bangkok. The research tool was questionnaire. The coefficient of reliability 

value was 0.966. The data were analyzed by multiple regression analysis. The finding show that a service 

quality factors (X), the tangible factor (X1), responsiveness factor (X3) and factor of empathy (X4) which affecting 

The loyalty in brand’s MINISO (Y) with  significance level 0.05.  

Keywords : Quality of service, Devotion  
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บทน า 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มเศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น หลังจากชะลอตัว

ยาวนานตัง้แตปี่ 2557 ท้าให้ภาพรวมธุรกิจค้าปลกีมีแนวโน้มการขยายตัวท่ีดขีึน้ เพราะได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การบริโภค และท่องเท่ียว รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมอืง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว

ช่วยให้ก้าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้น จะเห็นได้จากปี 2556-2559 ท่ีมีภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมีอัตรา

การเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปีอยูท่ี่ประมาณ 2.4% และคาดการณว์า่ในอนาคตข้างหน้าธุรกิจค้าปลกีจะมีอัตราการเตบิโตสูงขึ้น 

แต่สิ่งท่ีน่าจับตามองในปีนี้คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ท่ีจะเข้ามาชิงส่วนแบ่ง

ตลาดของธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการเติบโตของธุรกิจ  E-Commerce ท่ีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีท่ี

ประมาณ 22% เนื่องจากผู้บริโภคเร่ิมมีความคุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท้าให้

ผู้ประกอบการค้าปลีกตอ้งหันไปใชก้ลยุทธ์ดา้นคุณภาพการบริการเพื่อรักษาสว่นแบ่งตลาด (จรยิา จิราธวิัฒน์, 2561) 

ธุรกิจค้าปลกีถือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสนิค้าระหว่างผู้ขายสนิค้ากับผู้บริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าอุปโภคหรือบริโภค ภายในประเทศไทยมีธุรกิจการค้าปลีกมากมายหลายรูปแบบตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

จนกระท่ังร้านค้าปลีกท่ีมีขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ธุรกิจท่ีน้าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ งสามารถท้ารายได้สูงไม่ต่างจาก

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย “Miniso” เป็นอีกหนึ่งเฟรนไชส์ธุรกิจร้านค้าปลีกท่ีมีสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง

สินค้าท่ีจ้าหนา่ยเป็นสนิค้าสไตล์ญี่ปุ่น เนน้การขายผ่านหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยจะไม่มีบริการขายผ่าน

ทางออนไลน์เป็นของตัวเอง Miniso มคีวามโดดเด่นท้ังในรูปแบบในการตกแต่งร้าน สินค้าท่ีหลากหลายตรงตามความ

ต้องการของลูกค้าในทุกด้าน แต่ในทางกลับกันทางด้านราคากลับมีราคาท่ีสูงกว่าคู่แข่ง จึงท้าให้ Miniso หันมาให้

ความสนใจในคุณภาพด้านบริการมากขึ้น (จิตรินทร์ เพ็ญเกษม, 2560) 

คู่แข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกน้าเข้าในปัจจุบัน มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าปลีกท่ีเน้นสินค้ามินิ

มอลสไตล์ญี่ปุ่น ในช่วงปีท่ีผ่านมามร้ีานคา้ปลกีเขา้มาในตลาดประเทศไทยพร้อมกับราคาท่ีย่อมเยาว์กว่าเดิม เช่น ร้าน

เพนกวิน, แบร์ สโตร์, โมชิโมชิ และมินิโซ เป็นท้ังแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ แต่ท่ีเห็นได้ชัดคือร้าน Miniso มี

อัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงกว่าท้ังท่ีจ้าหน่ายสินค้าราคาท่ีสูงกว่าร้านท่ีกล่าวมาข้างต้น เพราะ Miniso ให้ความส้าคัญ

และมุ่งเน้นกับการให้บริการท่ีเป็นเลิศ การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานท่ีให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจอย่างท่ีสุด และเกิดความเชื่อมันในธุรกิจ ผลท่ีได้ตามมาคือลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

Miniso ท้าให้ธุรกิจรา้นค้าปลีกได้ผลก้าไรท่ีย่ังยนืในระยะยาวจากลูกค้ากลุ่มนีแ้ละยังอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ท่ีเกิดจาก

การบอกตอ่ในการใชบ้ริการท่ีประทับใจอีกดว้ย (หัทญา คงปรีพันธ์ุ, 2557 : 22) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจถึงกระบวนการในการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso 

ของผู้บริโภคว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างท่ีจะมีส่วนท้าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในการเลือกเข้าใช้บริการร้าน  Miniso 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท้าวิจัยในหัวข้อปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเพื่อสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา

คุณภาพการบริการให้แก่องค์กรธุรกิจ อีกท้ังยังสามารถน้าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้องค์กรสามารถท้า

ก้าไรได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้สนิค้าร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิาร 

ความหมายของคุณภาพการบรกิาร 

คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถงึ เป็นทัศนคติท่ีผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้วา่จะได้รับ

จากบริการ ซึ่งหากอยูในระดับท่ียอมรับได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมี

ระดับแตกตา่งกันออกไป ตามความคาดหวังของแตล่ะบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ี

ได้รับจากบริการน้ัน ณ ขณะเวลาหนึ่ง (2550 อ้างอิงจาก พนิดา เพชรรัตน์, 2556 : 11) 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นการให้บริการท่ีมากกวา่หรอืตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ซึ่งเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริการในลักษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู้ 

การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่ อ

บริการท่ีคาดหวัง และการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกัน มีผลงานวิจัยท่ีค้นคว้าพฤติกรรมของผู้บริโภค

พบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคท่ีเราเรียกกันท่ัวไปว่า 

“ลูกค้า” ตัวแบบท่ีใช้วัดคุณภาพการให้บริการท่ีได้รับความนิยมน้ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น ได้แก่ผลงานของ 

Parasuraman, Ziethaml and Berry ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ส้าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการโดยปัจจัยท่ี

ก้าหนดคุณภาพการให้บริการท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Parasuraman,Zeithaml & Berry, 1990, p. 28) 

ดังนี้ 

มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงสิ่ง

อ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ ์สัญลักษณ์และเอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อสื่อสาร 

รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีท้าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับการดูแล และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ โดยการบริการท่ีถูก

น้าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท้าให้รับรู้ได้ชัดเจนขึน้  

มติท่ีิ 2 ความเชื่อถอืไว้วางใจได้ (reliability) หมายถงึ ความสามารถในการให้บริการจะตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภค ทุกครัง้ท่ีให้บริการจะตอ้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่้าเสมอในทุกจุดของการบริการ ความ

สม่้าเสมอนี้จะท้าให้ผู้บริโภครู้สกึว่าบริการท่ีได้รับนัน้มคีวามนา่เช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

มติท่ีิ 3 การตอบสนองตอ่ลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดย

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ผู้บริโภคสามารถเข้ารับการบริการได้ง่าย และได้รับ

ความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมท้ังผู้ให้บริการจะตอ้งกระจายการบริการอยา่งทั่วถึงและรวดเร็ว 

มิติท่ี 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค (assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องแสดงทักษะความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความสุภาพ และมีกริยามารยาทท่ีดีใน

การให้บริการ โดยใชก้ารตดิตอ่สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และไวว้างใจว่าผู้บริโภคจะได้รับบริการ

ท่ีดท่ีีสุด  
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มติท่ีิ 5 การรู้จักและเข้าใจผู้บริโภค (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลและเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค 

ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผู้รับบริโภคแตล่ะคน (พรประภา ไชยอนุกลู, 2557) 

จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) คือ การท่ี

ผู้รับบริการคาดหวังไว้ว่าจะได้รับการบริการท่ีตรงกับความต้องการ โดยผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจในการ

ให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล โดยจะต้องค้านึงถึงองค์ประกอบ

หลายๆด้าน ท้ังสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

2. ทฤษฎีและแนวความคดิที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภค 

โซโลมอน (Solomon. 1996: 5) ได้ให้ความหมายวา่พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการศึกษากระบวนการต่างๆ 

ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเร่ืองการซื้อ การใช้หรือการบริโภคสินค้า บริการ ความคิด หรือ

ประสบการณเ์พื่อสนองต่อความตอ้งการและความปรารถนาตา่งๆ เพื่อให้ได้รับความพงึพอใจ 

ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใชผ้ลิตภัณฑ ์ทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วน

ในการก้าหนดให้มกีารกระท้า 

จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกของ บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองของการซื้อ การใช้ การบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

ปัจจัยส าคัญที่มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผู้บริโภค 

  1. ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็นสิ่งก้าหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคล แบ่ง

ออกเป็น วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุ่มและชนชั้นทางสังคม เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ก้าหนด

ตลาดเป้าหมาย ต้าแหนง่ผลิตภัณฑแ์ละการจัดส่วนประสมทางการตลาด 

 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Class) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้บริโภค ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วยกลุม่อ้างองิ ครอบครัว บทบาทและสถานะผู้ซือ้ 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้าน

ตา่งๆ เชน่ อายุ อาชีพ รายได้ การศกึษา รูปแบบการด้ารงชีวิต บุคลกิภาพ เป็นต้น 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Characteristics) การเลือกซื้อของบุคคลท่ีได้รับอิทธิพลจาก

กระบวนการจิตวทิยา ประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังนี้ 

4.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นวิธีการชักน้าพฤติกรรมบุคคล โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้น

ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตอ้งการและตอบสนองออกมาในรูปแบบพฤตกิรรมการบริโภค 

4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตีความ และรับรู้ขอ้มูล เร่ิมจากบุคคลได้รับรู้สิ่ง

กระตุ้นจะเกิดจากการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของสิ่งเร้าต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับ

สิ่งแวดล้อมในขณะนั้น เงื่อนไขของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลมีความต้องการ ทัศนคติค้านิยม และสิ่งจูงใจแตกต่าง

กัน 

4.3 การเรียนรู้ (Learning) จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น และจะเกิดการตอบสนอง เนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ของบุคคล  
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4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีต ดังนั้นองคก์รจะต้องให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณข์องสนิค้าและบริการ 

4.5 ทัศนคติ (Attitude) เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งแสดงถึงความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งกระตุ้น ซึ่ง

เป็นการประเมินความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคในแนวทางท่ีชอบไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อสินค้าและบริการ 

ขณะเดียวกันก็เกิดมาจากการจัดระเบียบของแนวความคิดท่ีมาจากการรับรืูการเรียนรืูการจูงใจ ความเชื่อและอุปนิสัย

ของผู้บริโภค 

3. ทฤษฎีและแนวความคดิที่เกี่ยวกับตราสินค้า 

 ความหมายของตราสินค้า 

 ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ค้าขวัญหรือค้าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ เสียงเพลง หรือส่วนผสมของ

สิ่งเหล่านัน้เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย เพื่อท้าให้สินค้าของตนแตกตา่งจากคู่แข่ง (Kotler. 2003: 404) 

 รณชัย ตันตระกูล (2551) ได้กล่าวไว้ว่าตราสินค้า หมายถึง “ชื่อ (Name) ค้า (Term) เคร่ืองหมาย (Sing) 

สัญลักษณ์ (Symbol) แบบ (Design) หรือการประสมของสิ่งท่ีกล่าวมาเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย และท้าให้

แตกตา่งไปจากผลิตภัณฑข์องคูแ่ข่ง”  

 จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตราสินค้า คือ ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ ์ค้าขวัญ ท่ี

แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อท้าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งท้าหน้าท่ีให้กับองค์กรได้

หลายประการ คือ คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การบอกคุณค่าของผู้ผลิต วัฒนธรรมแหล่งผลิต 

บุคลิกภาพและลักษณะของผู้บริโภคท่ีซือ้ผลิตภัณฑข์ององค์กร 

แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 

1. การรับรู้ถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) มีหลายระดับท่ีแตกต่างกันไป ในระดับของการจดจ้าเป็นการท่ี

ผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงชื่อ และมักจะรวมเข้าไปกับกลุ่มตราสินค้าท่ีก้าลังพิจารณาอยู่ การจดจ้าตราสินค้าได้ มี

โอกาสท่ีจะซือ้เพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับตราสินคา้ และเกิดความชอบก็จะมีทัศนคติในแงบ่วกกับสนิค้า

หรือบริการท่ีมีตราดังกล่าว (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551) 

2.  การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึงความคิดท่ีผู้บริโภคมีต่อคุณภาพหรือความเหนือกว่า

ของตราสินคา้คู่แข่ง การรับรู้ในคุณภาพเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจท่ีจะเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นตราสินค้า

ขององค์กรหรือคู่แขง่ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) 

3. การมสี่วนร่วมของตราสินคา้ (Brand Association) หมายถงึ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีรวมตัวกันขึ้นมาเป็นตราสินค้า

เกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนร่วมของตราสินค้าท่ีท้าให้เกิดทัศนคติในแง่บวก และสร้างความนึกคิดแก่ผู้บริโภค ท้าให้

สามารถขยายสายผลิตภัณฑห์รือขยายผลิตภัณฑเ์พิ่มเตมิในตราสินคา้นั้น 

4. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคท้าการเลือกซื้อตราหนึ่งเป็นประจ้า

โดยไม่ซื้อตราอื่น ดังนัน้ความจงรักภักดีต่อตราสินคา้จะน้าไปสู่การมตีน้ทุนทางการตลาดท่ีต่้าลง เนื่องจากการจูงใจผู้

ซื้อซ้้ามีค่าใช้จ่ายนอ้ยกว่าท่ีจะสร้างผู้บริโภคใหม ่(ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) 

4. ทฤษฎีและแนวความคดิที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความผูกพันของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าและเป็นสิ่งท่ี

บ่งช้ีถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเปลี่ยนไปใชใ้หม ่และยังมีส่วนในการลดต้นทุนทางการตลาด (Aaker, 2533) 

ความภักดใีนตราสินคา้ คือ ตราสินคา้ที่ท้าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีและรู้สึกพันผูกด้วยเป็นอย่างมาก การ

ท่ีผู้บริโภครักและศรัทธาในตราสินค้านั้นจนยากท่ีจะเปลี่ยนความคิดไปใช้ตราสินค้าอื่น เกิดจาก 3 ประการส้าคัญ 
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ได้แก่ ความเชื่อม่ัน (Confidence) การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) และความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) 

(ณัฐพร ดิสนเีวทย,์ 2559) 

จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คามจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การท่ีผู้บริโภคมี

ทัศนคตท่ีิดตีอ่ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง มทัีศนคตใินเชงิบวกตอ่สินค้าหรือบริการและเกิดการซื้อซ้้าอยา่งต่อเนื่องตลอดมา  

โดยความจงรักภักดีแบ่งตัวแปรได้ 5 ตัว คือ การวางแผนใช้บริการ, ความตั้งใจใช้บริการ, การผูกมัดตรา

สินค้า, ความยินดีในการจ่ายเพิ่ม และการบอกต่อ โดยน้าไปใช้อ้างอิงแบบสอบถาม (วิลาวัลย์ กิจบ้ารุงและศศิปรียา 

พรชัยเรืองเดช, 2558) 

5. ข้อมูลองค์กร บริษัท มินโิซ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

บริษัท มินิโซ (ไทยแลนด์) จ้ากัด มีส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 43 อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ห้องเลขท่ี 

228-229 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บีทีเอส สุรศักดิ์) เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 และมีส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมืองกวางโจว ในประเทศจีน  

Miniso กอ่ต้ังโดยดไีซเนอร์ชาวญี่ปุ่นคือ นาย Miyake Junya ร่วมกับนักลงทุนชาวจีนคือ นาย Ye Guofu ในปี 

2556 ท่ีรวบรวมสินค้าท่ีมีคุณภาพจากหลายๆท่ี ภายใต้ทีมดีไซเนอร์ท่ีมีจ้านวนมากมาจ้าหน่ายในราคาท่ีถูก และมี

ตัวเลขผลประกอบการอยู่ท่ี 750 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 และขยับไปถึงเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์ในปีถัดมา ปัจจุบัน

ได้ด้าเนินธุรกิจไปในหลายประเทศท่ัวโลกท้ังในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลี 

มาเลเซีย ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมีคา่เฉลี่ยการเติบโตอยู่ท่ีราว 80 ถึง 100 สาขาต่อเดือน ส่วนในประเทศไทยนั้นได้มี

การเปิดสาขาแรกที่ห้างสรรพสนิค้าซีคอนสแควร์ สาขาศรีนครนิทร์ เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ด้าเนินงานภายใต้

ชื่อบริษัท มินโิซ (ไทยแลนด์) จ้ากัด โดยมีบริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จ้ากัด เป็นผู้น้าเข้าสินค้าท่ีมาจ้าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 

และในปี 2560 ได้ขยายสาขาไปกว่า 24  สาขา ภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านัน้ (พิณรัตน์, 2560) 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ท่ีใชบ้ริการร้าน Miniso  โดยจะท้าการสุ่มตัวอยา่งจากผู้ท่ีใช้บริการ

ร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณแบบไม่ทราบจ้านวน

ประชากร 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

n หมายถงึ จ้านวนกลุม่ตัวอย่าง                    

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                                                                                                    

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก้าหนดไว้                                                                                                                             

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p=0.5)  ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

95% หรอืระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาคร้ังนี้ได้ ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้
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เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 

2546)      

 
หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก 

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

2. กลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้าน

เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญท่ี 0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ

ค้านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างท้ังหมด 

400 คน 

เครื่องมอืในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน เป็นลักษณะค้าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค้าตอบเดียว 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้าน Miniso จ้านวน 8 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม

ปลายปิดโดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค้าตอบเดียว 

 ส่วนท่ี 3 เป็นค้าถามเกี่ยวกับปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการของ Miniso จ้านวน 21 ข้อ ข้อ เป็นลักษณะ

ค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 เป็นค้าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso จ้านวน 5 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม

ปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของเครื่องมือ ได้ใชค้ะแนนเฉลี่ยท่ีวัดได้เป็นเกณฑ์ โดยก้าหนดการรับรู้ของบุคคล

ตอ่ปัจจัยต่าง ๆ ข้างตน้ออกมา 5 ระดับ จากการค้านวณสูตร (พมิพา หิรัญกิตติ, 2552, น. 98) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตราภาคชัน้ =    

 

   =  

         =  0.8 

แสดงเกณฑ์การแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามมีเกณฑ์ดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00  หมายถงึ     มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20  หมายถงึ     มาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40  หมายถงึ     ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60  หมายถงึ     น้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80  หมายถงึ     น้อยท่ีสุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล

ไปด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูล

ท่ัวไปและคุณสมบัตขิองผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิง

พรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation : SD) แลว้น้ามาเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1997, อา้งอิงจาก ชวัลรัตน์ ฐิตานุกุล, 2549) 

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) น้ามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อหาปัจจัยส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้า MINISO ด้วยวิธีทางสถิติ โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

MINISO ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่สนับสนุนสมมติฐานหลัก (H0) และ

สนับสนุนสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื    

1.ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการ

บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้ นได้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาเรียน

ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content 

validity) และโครงสร้างของค้าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม่ เพื่อน้ามาปรับปรุง 

จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท้าการศกึษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิจ้านวน 30 ตัวอยา่ง ลักษณะของเครื่องมือ

ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS มา

ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ82.5) มีอายุอยู่

ระหว่าง 21-25 ปี (ร้อยละ 47.8) มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี (ร้อยละ 81.5) มีอาชพีเป็น นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

(ร้อยละ 56.8) มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 30.5) 

 ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้าน Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามี

ความถี่ในการซื้อสินค้า 4-6 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 39.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า น้อยกว่า500บาทต่อคร้ัง  
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(ร้อยละ 56.3) มีสาเหตุท่ีส้าคัญในการซื้อสินค้าคือ คุณภาพและราคาของสินค้ามีความเหมาะสม (ร้อยละ 45.5) 

บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อมากที่สุด คือตัวเอง (ร้อยละ 54) รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของร้านจาก เพื่อน / คนรู้จัก 

(ร้อยละ 53.5) อยากให้ร้านลดราคา / บัตรส่วนลดมากท่ีสุด (ร้อยละ 67.3) อยากให้ร้านเป็นแบบมีเพลงฟังมากท่ีสุด 

(ร้อยละ 47.5) บริเวณท่ีตั้งของร้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไปใช้บริการบ่อยท่ีสุด คือสาขาสยามสแคว์วัน (ร้อยละ 

21.5) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการของ Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ระดับความคิดเห็นสิ่งท่ีสัมผัสได้อยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.11 และ S.D.= 0.60) ความเชื่อถืออยู่ในระดับ มาก 

(Mean = 4.16 และ S.D. = 0.54) การตอบสนองอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.12 และ S.D. =0.61) ความเอาใจใส่อยู่

ในระดับ มาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.63) ความมั่นใจอยูใ่นระดับ ปานกลาง (Mean = 3.99 และ S.D. =0.64) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.29  และ S.D.= 0.51 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านวางแผนจะใช้

บริการ Miniso ในคร้ังต่อไปอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.10 และ S.D.= 0.77) ท่านตั้งใจจะใช้บริการ Miniso ต่อไปไม่ว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นก็ตามอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.24 และ S.D.= 0.69) ท่านได้ผูกมัดตัวท่านกับตราสินค้า Miniso ท่ีท่านใช้

บริการอยูใ่นระดับ มาก (Mean = 4.09 และ S.D.= 0.81) ในการใช้บริการคร้ังต่อไปท่านยินดีท่ีจะจ่ายค่าบริการเพิ่มส้าหรับ

การใช้บริการ Miniso มากกว่าแบรนด์อื่นอยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean =3.97 และ S.D.= 1.01) ท่านได้บอกต่อถึงการ

บริการท่ีดขีอง Miniso ให้กับญาตหิรือคนรู้จักของท่านเสมออยูใ่นระดับ ปานกลาง (Mean = 3.81 และ S.D.= 0.87)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความ

จงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ

ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 47.397 5 9.479  68.527  .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 54.502 394 .138   

Total 101.899 399    

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้,ความเชื่อถือ,การตอบสนอง,ท่ีความ

เอาใจใส่และความมั่นใจ ท้ัง 5 ปัจจัยส่งผลต่อความความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์

ถดถอยเชงิพหุท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2  



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1747 

ตารางที ่2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อใชปั้จจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความความจงรักภักดี

ในตราสินคา้ Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหลายตัวแปร  
 

ตัวแปรพยากรณ์    ตัวแปร B  Std. Error  Beta  t      Sig. 

 (Constant)   1.246 .166   7.520 .000* 

สิ่งท่ีสัมผัสได้ 
 

.148 .040  .177 3.740 .000* 

ความเชื่อถอื 
 

.257 .047  .274 5.431 .000* 

การตอบสนอง 
 

.134 .042  .162 3.208 .001* 

ความเอาใจใส่ 
 

.136 .038  .170 3.580 .000* 

ความมั่นใจ 
 

.063 .040  .081 1.569 .117 

R = 0.682a, R Square = 0.465, Adjusted R Square = 0.458, Std. Error of the Estimate = 0.37193 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร เพยีง 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ปัจจัยดา้นสิ่งท่ีสัมผัสได้, การตอบสนองและด้านการเอา

ใจใส่ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

จากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ท้ัง 3 ด้าน 

ดังนี้  

Y = (1.246) + (0.148) X1 + (0.257) X2 + (0.134) X3 + (0.136) X4 

เมื่อ Y แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso 

X1 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Miniso ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้ 

X2 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso ด้านความนา่เช่ือถือ 

X3  แทน  ปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อความความจงรักภักดี ในตราสินค้า  Miniso ด้านการตอบสนอง 

X4 แทน ค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่ความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ด้านเอาใจใส่ 

 จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จะมคีวามสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านปัจจัยด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้, การตอบสนองและ

ด้านการเอาใจใส่ ส่งผลให้ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า และสามารถ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน ผลการวจิัย 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถอื ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความม่ันใจ ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso ไมส่นับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และ

ยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ส่งผลต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ Miniso เนื่องจากรา้น Miniso มีท้าเลท่ีตั้งของร้าน สะดวกต่อการเดินทาง มีพื้นท่ีเพียงพอ และ

มกีารตกแต่งภายในรา้นท่ีสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวลิาวัลย์ กิจบ้ารุงและศศิปรียา พรชัยเร่ืองเดช (2558) 

ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า DTAC ของกลุ่มวัยรุ่นจามจุรีส

แควร์ พบว่าร้านค้าควรมีท้าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ภายในร้านจัดท่ีนั่งได้อย่าง

เพยีงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ และมกีารรักษาความปลอดภัยท่ีดี 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือได้ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานท่ีให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นย้าสามารถ

ให้บริการได้ตรงความตอ้งการด้วยความเอาใจใส่และมีความซื่อสัตย์ในการปฏบัิตหินา้ที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณรงค์ คุ้นวานิช (2560) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จาก

พนักงานขาย และการลดความเสี่ยงโดยพนักงานขายท่ีมีต่อความภักดีของลูกค้าร้านขายยา ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่ เภสัชกรประจ้ารา้นให้ค้าแนะน้าในการใชย้า รวมท้ังมีการจัดจ้าหน่ายยาท่ีได้มาตรฐานตามท่ีองค์กร

ยาให้การรับรอง 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองได้ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานจ้านวนท่ีเพียงพอและพร้อมท่ีจะให้บริการ

ตลอดเวลา รวมท้ังมีความกระตือรือร้นในการตอบค้าถามและให้ความช่วยเหลือท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรส้านักงาน

สรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา 2 พบว่า เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนี้เต็มใจช่วยเหลือผู้รับบริการเพื่อให้การด้าเนินงานให้ค้าปรึกษา

แนะน้าผู้เสียภาษีให้ปฏบัิตถิูกต้องตามกฎหมายและตอบสนองความตอ้งการในการใชบ้ริการของผู้เสียภาษีอากร 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่ ได้ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Miniso เนื่องจากรา้น Miniso มพีนักงานให้ความช่วยเหลอืช้ีแจงและแนะน้าด้วยความเป็น

กันเอง มีการให้บริการผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ และสามารถดูแลเอาใจใส่ได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุปราณี ศรีรัตนะ (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความจงรักภักดีของผู้

ให้บริการท่ีมีผลกระทบตอ่ 

ภาพลักษณ์ท่ีดี: กรณีส้านักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า การให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่าง

ท่ัวถึง ไมเ่ลอืกปฏบัิตแิละความเต็มใจให้บริการลูกค้าที่ ท้าให้ภาพลักษณข์ององค์กรดีขึ้น  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการความมั่นใจ ไม่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า Miniso เนื่องจากร้าน Miniso มีพนักงานบริการด้วยความอ่อมน้อม มีการแจ้งข้อมูลสินค้า

ใหม่ๆ ให้ได้อยา่งถูกตอ้ง ท้าให้เกิดความมั่นใจและสรา้งความเช่ือม่ันในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤดี 

ธรรมสุรัต (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้า

ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความมั่นใจไม่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน สามารถให้ค้าแนะน้าได้ทุก
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ครัง้ท่ีมาใชบ้ริการดังนัน้ผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่ได้ให้ความส้าคัญกับคุณภาพบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แกผู่้

มาใชบ้ริการว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความภักดตีอ่ตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของหลายๆ ท่าน ผู้วิจัยต้อง

ขอขอบพระคุณผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้าน Miniso ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คนท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เกตุวด ีสมบูรณ์ทวี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

ท่ีคอยให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการท้าวิจัย และให้การสนับสนุนต่อผู้ท้าวิจัยตลอดมา จนท้าให้ผลวิจัย

ครัง้นี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยด ี
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ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า คาเฟ่อเมซอน 

ในเขตอโศก 

Service quality factor affecting brand trust through Cafe amazon of consumers at 

Asok district 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 น้้าทิพย์ ทิพย์เสถียร1 และ ปาณหยก เขื่อนลอย1 

Kedwadee Sombultawee1 Kanokwan kitcharabhumi1 Numtip Thipsatian1and Panyok Khuanloy1      

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า  

คาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ มีจ้านวน400คน คือผู้บริโภคท่ีใช้บริการคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.934 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (X2) ด้านการ

สร้างความมั่นใจให้แกผู่้มารับบริการ ((X4) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (X5) มอีทิธิพลตอ่การความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า ( ) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ = 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 + 

(0.145)X5  ผลการวิจัยพบว่าด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.77), ด้านการสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73), และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล 

(Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) ส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นคาเฟ่อเมซอนในเขตอโศก 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ ความเชื่อม่ัน 

Abstract  

 This research aims to study the service quality factor affecting brand trust through Cafe amazon of 

consumers at Asok district. The sample of 400 was consumer-based Cafe amazon at Asok district. The 

questionnaire was used as the research tool with confidence coefficients of 0.934 The data was analyzed by 

using Multiple Regression Analysis reliability of services (X2) ensuring service to the people ((X4) customer care 

on an individual basis (X5) influence the confidence in the brand ( ) a statistically significant 0.05. The equation 

is = 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 + (0.145)X5 the results showed that the reliability of service (Mean = 3.99 

และ S.D. = 0.77) , The confidence to come to get your service (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) and the 

customer care individual (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) Affect the confidence in the brand Café Amazon of 

consumers at Asok district 

Keywords:  quality of service confidence 
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บทน า 

กาแฟ (coffee) เป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ้าวันของใครหลาย ๆ คน นั่นเป็นเพราะว่า หลังจากดื่มกาแฟแล้ว จะท้าให้เกิดความรู้สึกสดชื่น 

กระปรี้กระเปร่า และช่วยท้าให้หายง่วงซึมในขณะท่ีเรียนหรือท้างาน อีกท้ังยังมีรูปแบบในการน้าเสนอหรือวิธีการชง

เพื่อให้ได้รสชาติท่ีหลากหลาย (พิชานันท์ ลีแก้ว,2556) กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีคนไทยรู้จัก และนิยมบริโภคกันมานาน 

ในทุกครัวเรือนมักมีเคร่ืองดื่มท่ีเรียกว่ากาแฟส้าเร็จรูปติดบ้านไว้อยู่เสมอท้ังเพื่อดื่มกันภายในบ้านและเป็นเคร่ืองดื่ม

เพือ่รองรับแขก แตใ่นปัจจุบันผู้บริโภคมีความนยิมเปลี่ยนไปบริโภคกาแฟสดกันมากขึ้น 

กาแฟสดหรือกาแฟคั่วบด คือเคร่ืองดื่มท่ีได้จาการน้าเมล็ดกาแฟท่ีผ่านกระบวนการแล้ว มาคั่วและบดสดๆ

ก่อนการชง เพื่อให้ได้รับความหอมและรสชาติของกาแฟท่ีเข้มข้น ด้วยความหอมและรสชาติท่ีเป็นเอกลั กษณ์ท้าให้

กาแฟสดเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน จากกระแสความนยิมท่ีเคยดื่มกาแฟส้าเร็จรูป ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟสดจากร้าน

กาแฟสดแทน นอกจากเร่ืองของรสชาติแล้ว สังคม ค่านิยม รูปแบบการด้าเนินชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของ

ผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความรีบเร่งในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นท้าให้ความต้องการ

ความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจ้าวันท่ีเปลี่ยนแปลง ร้านกาแฟสดจึงเป็นสิ่งท่ีช่วยเข้ามาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ ท้าให้ในหลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจร้านกาแฟสด หรือแฟรนไชส์ร้านกาแฟมีอัตราการ

ขยายตัวท่ีค่อนสูง ตามความนิยมท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันคนไทย ได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดโดยมี

การดื่มกาแฟเฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย, 2555) 

จากความต้องการและความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีมากขึ้นท้าให้มีการขยายธุรกิจเครือข่ายร้านกาแฟเป็น

จ้านวนมาก ท้ังจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการภายนอกประเทศด้วยเหตุผลนี้ท้าให้ธุรกิจแฟรน

ไชส์ร้านกาแฟมอีัตราขยายตัวค่อนขา้งสูงด้วยการครองส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาดร้านกาแฟ

ท้ังหมดดังนั้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มีความภัคดีต่อตราสินค้าตน จึงท้าให้ตลาดของธุรกิจประเภทนี้มีโอกาสเกิด

ภาวการณ์การแข่งขันทางการตลาดท่ีสูง ซึ่งร้านท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่ราย ยกตัวอย่าง

เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์(Starbucks),  ร้านคาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon), ร้านแบล็คแคนยอน(Black Canyon), ร้าน

กาแฟชาวดอย,  ร้านกาแฟอินทนลิ และรา้นกาแฟมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจกาแฟ ยัง คาดการณ์

วา่ มูลค่าตลาดจะสูงขึน้ในระดับ 7,000 ล้านบาท ชว่งเวลาไมเ่กิน 5 ปีขา้งหน้า ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ไทย

ยังสามารถเตบิโตได้อยา่งต่อเนื่อง (ธนาคารกรุงเทพ, 2559) 

ด้วยสภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจค่อนข้างสูงท้าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมีความจ้าเป็นต้องสร้างจุดเด่น 

และความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อให้ได้รับความสนใจและการตอบสนองจากผู้บริโภค ดังนั้นแต่ละร้านมักมีการสร้าง

จุดเด่นให้กับสินค้า สรา้งความแตกต่าง ท้ังการวางต้าแหนง่ของแบรนด ์ช่องทางการจัดจ้าหนา่ย ราคา กลุ่มเป้าหมาย 

และด้านส้าคัญคือคุณภาพของการบริการ( เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ภูวนันท์ศิริ สุวรรณธนู, ภษร ปริญญาวิสุทธิ ) ซึ่งเป็น

สิ่งส้าคัญท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการส่งผลต่อหลายปัจจัย เช่นการวาง

ต้าแหน่งของแบรนด์ ภาพลักษณ์ท่ีแสดงออกสู่ผู้บริโภค ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย สะท้อนภาพลักษณ์คุณภาพของ

สินค้า ซึ่งปัจจัยเหลา่นีล้้วนเป็นตัวสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มีความเชื่อม่ันและเกิดความ

จงรักภัคดตีอ่แบรนด ์
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การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา

สินค้า คาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในเขต

อโศก ท่ีเคยซื้อเคร่ืองดื่มจากร้าน คาเฟ่อเมซอน เพื่อน้าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็น

ประโยชนต์อ่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการด้าเนนิกิจการ และเพ่ือให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทางด้านธุรกิจ รวมไปถึงเจ้าของเฟรนไชส์ท่ีจะน้าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า ร้าน คาเฟ่อเมซอน ของ

ผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการร้าน คาเฟอ่เมซอน ของผู้บริโภคในเขตอโศก 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีคุณภาพการบรกิาร 

แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด

ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า 

(customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988)  

ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อ

บริการท่ีได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพืน้ฐานเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอ

ไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการท้ังสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังท่ีผู้รับบริการนั้นมีใน

ชว่งเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมอง

เชงิการตลาด  

คอร์ดับเป้ิลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า 

คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนอง

หรือท้าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานท่ีมองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการ

มองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992) 

ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีได้เคยท้าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการได้ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต,2554) 

วรีะพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้อธิบายความหมายของการบริการว่าคือ “พฤติกรรม กิจกรรม การกระท้าท่ี

บุคคลหนึ่งท้าให้หรือส่งมอบตอ่อกีบุคคลหนึ่งโดยมเีป้าหมายและ มคีวามตัง้ใจในการส่งมอบบริการอันนั้น” หรือ “บริการ

คือ สิ่งท่ีจับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็น สิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท้าขึ้นและจะส่งมอบผู้รู้รับ

บริการ (ลูกค้า) เพื่อใช ้สอยบริการนัน้ ๆ ได้โดยทันที หรือในเวลาเกือบทันทีทันใดท่ีมีการให้บริการนัน้” 

“การบริการ” คือ กิจกรรมของกระบวนการท่ีส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตน ( Intangible Good) ของธุรกิจให้กับ

ผู้รับบริการ โดยสินค้าท่ีไม่มตีัวตนน้ัน จะต้องตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการจน น้าไปสูค่วามพงึพอใจได้ยาก 

(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547. หนา้ 18) 
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อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ.(2550) ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

วา่ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส้าคัญอยา่งยิ่งตอ่ธุรกิจบริการ โดยผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่า

การบริการน้ันเป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิด

เป็นความประทับใจต่อการบริการ แตห่ากการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะท้าให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความรู้สกึไมคุ่้มคา่ต่อการใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แกผู่้ให้บริการส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใชบ้ริการอีก  

สรุปได้ว่าการบริการ คือ กิจกรรม หรือการกระท้าท่ีถูกส่งมอบจากผู้ให้บริการ สู่ผู้รับการบริการ(ลูกค้า) 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ได้รับการบริการ โดยการบริการเป็นสิ่งท่ีจับต้อง สัมผัสได้ยาก เป็นกระบวนการท่ี

ผู้ประกอบการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า เน่ืองจากการบริการเป็นสิ่งท่ีจับตอ้งไม่ได้ ไม่มีรูปธรรม การบริการ

จึงจะถูกประเมินโดยความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อบริการนั้นๆ โดยลูกค้าแต่ละบุคคลจะมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน 

ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการจึงจ้าเป็นต้องควบคุมคุณภาพของการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตั่งไว้ เนื่องจาก

การให้บริการท่ีดมีผีลตอ่ความพึงพอใจของลูกค้า และเกิดการกลับมาใชบ้ริการอีก 

ทฤษฏีความเชื่อมั่น 

 ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) กล่าวว่า สิ่งส้าคัญ 2 ประการนั้นเป็นลักษณะของความ

ไวว้างใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการ มีความส้าคัญอย่างสูงต่อสิ่งท่ีเรียกว่า ความสม่้าเสมอ ความรับผิดชอบ ความ

สื่อสัตย ์ความยุติธรรม ความสามารถ ความมนี้้าใจและความเมตตากรุณา 

พาราสุรามาน เบอร์ร่ี และเซียแทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ให้ความหมายของความ

เชื่อม่ันวา่ ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความสามารถให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพท่ี

บ่งบอกวา่มีความสามารถในการบริการท่ีดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย

ความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวสื่อสารอย่างชัดเจน และตอกย้้าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับ

บริการท่ีดท่ีีสุด 

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของ

ความเชื่อม่ันวา่ ความเชื่อม่ัน คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นซึ่ง

มกีรอบแนวคิด คือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างท่ีสุดในระหว่างการใช้

บริการอยูน่ัน้ ความเชื่อม่ันจะปรากฏเมื่อผู้บริโภค พิจารณาผู้ให้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือ

และมีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) ถูกก้าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาคุณค่าของ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

มอร์แกน และฮันท ์(Morgan & Hunt,1994) กล่าววา่ ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสามารถประเมินได้จากความ

เชื่อม่ันของผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการแตล่ะองค์การมโีอกาสได้รับความเชื่อม่ันจากผู้รับบริการแตกต่างกัน และจะเกิด

การประเมินได้เมื่อผู้รับบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การบริการนั้นจะถูกเปรียบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริการท่ีผู้

ให้บริการก้าหนดไว้ หากผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่นมีความส้าคัญอย่างยิ่งใน

การระบุขอ้ตกลง เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่อมั่นคือสภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ้านวน

หนึ่งเกิดความเชื่อมั่น ในขณะท่ีผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability)และความซื่อสัตย ์

(Integrity)โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

มอร์แกน และฮัน (Morgan & Hunt, 1994) ได้กลา่วว่า ความเช่ือถือจะมอียู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งมคีวามมั่นใจในความ

นา่เช่ือถือและความซื่อสัตยข์องอีกฝ่าย เป็นความไว้วางใจท่ีแต่ละฝ่ายมใีห้กันแสดงออกให้รู้สกึเช่ือม่ัน ความคาดหวังท่ี

ถูกสรา้งขึ้นตอ่อีกฝ่ายวา่สามารถวางใจหรอืเชื่อถือได้ ซึ่งนิยามข้างต้นมีจุดมุ่นเน้นท่ีคล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความ
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มั่นใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ น้าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือว่า ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบของความเชื่อถือซึ่ง

เป็นผลมาจากความเชื่อท่ีมีต่อองค์การว่าองค์การนั้นเป็นองค์การท่ีน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีจริยธรรม ซึ่งประกอบไป

ด้วย การมสีินค้าและการบริการท่ีด ีมีความจรงิใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม มีน้้าใจ จิตอาสาและชว่ยเหลอืการ

กุศล มุ่งเนน้ถึงผลลัพธ์ของความเชื่อถอื ท่ีสง่ผลลัพธ์เชงิบวกให้กับองค์การและไม่กระท้าการสิ่งใดท่ีไม่คาดหวังท่ีอาจ

ส่งผลลัพธ์เชงิลบตอ่องค์การ ยิ่งกว่านัน้ความคาดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึ้น เมื่อองค์การมีความมั่นใจว่า หุ้นส่วนนั้นมี

ความจริงใจ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่อถือและพันธะสัญญา ซึ่งความ

เชื่อถือเป็นสิ่งท่ีต้องค้านึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงสิ่งท่ีจะได้รับตอบแทนใน

ระยะยาวมากกว่าการสิ่งท่ีจะได้รับตอบแทนระยะสั้น ถึงกระนั้นความสัมพันธ์ท่ีผูกมัดท้ังสองฝ่ายจะต้องเข้าไป

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์น้ันๆ คือ การกระท้าของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง

จะให้ผลลัพธ์ต่ออกีฝ่าย ซึ่งผลลัพธ์น้ีส่งผลให้เกิดความกังวลใจและความไมแ่นน่อนแก่องค์กรความเชื่อถือนั้นเป็นพลัง

หรืออ้านาจอย่างหนึ่งท่ีสามารถเอาชนะความกังวลใจ ความไม่แน่นอนและสร้างความสัมพัน ธ์ท่ีลึกซึ้งได้ การรับรู้

ความเชื่อถอืของคนนั้นเกิดจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น และยังกล่าวว่าความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและ

เชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยท่ีความเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ท้ังหลายภายใต้

รูปแบบของความสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและความเชื่อม่ัน ซึ่งได้ก้าหนดวิธีในการวัดความเชื่อม่ันไว้ 4 เร่ืองดังนี้ 

 - ความนา่เช่ือถือของบริษัท 

 - สินค้าและบริการมีคุณภาพดี 

 - การท้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ 

 - การรักษาสัญญาหรือค้าพูด 

สเติร์น (Stern, 1997) ความเชื่อมั่น คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์คือการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้า องค์การ

จ้าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกค้ามีทฤษฏีท้ังสิ้น  5 C ได้แก่ การสื่อสาร ความ

ดูแลและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง 

และการให้ความไว้วางใจ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการร้าน คาเฟ่อเมซอน โดยจะท้าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ท่ีใช้

บริการ คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณแบบไม่ทราบจ้านวน

ประชากร 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา

สินค้า คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้ด้าเนินการตามล้าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

 
n หมายถงึ จ้านวนกลุม่ตัวอย่าง                    

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                                                                                                    

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก้าหนดไว้                                                                                                                             
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p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก้าหนด p=0.5)  ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 

95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาคร้ังนี้ได้ ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานชิยบั์ญชา, 2546) 

 

 
 

            หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก 

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

1.2 กลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลา

และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญท่ี 0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค้านวณ

ตามวธีิแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 

ผลการศึกษา 

ตารางส่วนที่ 1 แสดงจ้านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของขอ้มูลดา้นลักษณะประชากรศาสตร์ของผ้ืตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 

หญิง 

78 

322 

19.5 

80.5 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

อายุ 15 – 24 ป ี

25 – 34 ป ี

35 – 44 ป ี

45 – 54 ป ี

185 

14 

162 

39 

46.3 

35 

40.5 

9.8 

ระดับการศกึษา น้อยกว่าปริญญาตรี  

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

52 

257 

91 

13.0 

64.3 

22.8 

อาชีพ 

 

นักเรียน / นสิิต / นักศกึษา  

พอ่บ้าน / แม่บ้าน 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

171 

106 

110 

13 

42.8 

26.5 

7.5 

3.3 

มรีายได้ตอ่เดอืน นอ้ยกว่า 10,000 บาท  

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

มากกวา่ 30,000 บาท 

133 

134 

55 

78 

33.3 

33.5 

13.8 

19.5 

รวม 400 100.0 
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 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน น้อยกว่า 5คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ64.0) มี

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการร้านคาเฟ่อเมซอน ต่อคร้ัง 50- 80 บาท (ร้อยละ57.3 ) เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อ

เมซอน คือ ชอบรสชาติของเครื่องดื่ม (ร้อยละ56.5) บุคคลใดต่อไปนี้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากท่ีสุด ใน

การเลอืกใชบ้ริการร้านคาเฟอ่เมซอน คือ ตัวท่านเอง (ร้อยล66.5) ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของร้านคาเฟ่อเมซอนด้วย 

อนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ50.5) ท่านอยากให้ร้านคาเฟอ่เมซอนจัดโปรโมชั่นประเภทใดมากท่ีสุด คือ ลดราคา/บัตรส่วนลด

ลดราคา/บัตรส่วนลด (ร้อยละ43.0) ท่านใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด คือ 07:00-10:00น. 

(ร้อยละ33.3) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ

ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือในการ

ให้บริการ (Reliability), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness), ด้านการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.96 

และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง  5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.71 ), ด้านความน่าเชื่อถือใน

การให้บริการ (Reliability) (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.77), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 

(Responsiveness) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.67), ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) 

(Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 

0.70)  

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับความคิดเห็นมาก (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน เพราะมีคุณภาพการบริการท่ีดี (Mean = 4.12 และ S.D. = 

0.89), ผู้บริโภคให้ความส้าคัญตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ท่ีให้ความส้าคัญคุณภาพการบริการท่ีดี  (Mean = 3.83 

และ S.D. = 0.64) และ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ท่ีสามารถตอบสนองความต้อองการ

ด้านคุณภาพการบริการท่ีด ี(Mean = 3.99 และ S.D. = 0.97)  

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการท่ีอิทธิพลต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการท่ีอิทธิพลต่อความ

เชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

แหลง่ความแปรปรวน 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

  

การถดถอย 152.652 5   30.530 319.910 .000b   

ส่วนท่ีเหลอื 

 

37.601 394   .095       

Total 190.253 399         



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1758 

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราร้านคาเฟ่อเมซอน ใน

เขตอโศก  จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือในการ

ให้บริการ (Reliability), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness), ด้านการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance)และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการของตราสินค้า ร้านคาเฟ่อเม

ซอน ในเขตอโศก เป็นหลายตัวแปร  

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B  Std. Error          Beta             t           Sig. 

(Constant)   .469 .098   4.795 .000 

ความเป็นรูปธรรมของการ

บรกิาร  
 

.027 .039 .028 .690 .491 

ความน่าเชื่อถือในการ

ให้บรกิาร  
 

.283 .042 .318 6.789 .000 

การตอบสนองต่อความ

ต้องการการบรกิาร 
 

-.015 .056 -.014 -.263 .792 

การสรา้งความมั่นใจให้แก่ผู้มา

รับบริการ 
 

.447 .054 .476 8.268 .000 

การเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล 
 

.145 .040 .149 3.632 .000 

R = 0.896, R Square = 0.802, Adjusted R Square = 0.800, Std. Error of the Estimate = 0.30892 

  
จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเม

ซอน ในเขตอโศกท้ัง 5 ด้าน ด้าน ประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ การเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล 

 จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก ทัง้ 3 ด้าน ดังนี ้ 

 = 0.469 + (0.283)X2 +(0.447)X4 + (0.145)X5 

เมื่อ  แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตรา ร้านคาเฟอ่เมซอน  

X2 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ดา้นความนา่เช่ือถือในการให้บริการ 

X4 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ดา้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ 

X5 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ดา้นการเอาใจใสลู่กค้าเป็นรายบุคคล 

 จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้าน

คาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) , ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1759 

(Empathy) ส่งผลให้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐานการวจิัย ผลการวจิัย 

ปัจจัยคุณภาพการบริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

   ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ท่ีส่งผลทางบวกต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ท่ีส่งผล

ทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ท่ีส่งผล

ทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ท่ีส่งผลทางบวกต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก 

สนับสนุน 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า ร้าน คาเฟ่อเมซอน ของ

ผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการร้านคาเฟอ่เมซอน น้อยกว่า 5คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ64.0) มีค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ต่อคร้ัง 50- 80 บาท (ร้อยละ57.3 ) เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน คือ ชอบ

รสชาติของเคร่ืองดื่ม (ร้อยละ56.5) บุคคลใดต่อไปนี้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากท่ีสุด ในการเลือกใช้

บริการร้านคาเฟอ่เมซอน คือ ตัวท่านเอง (ร้อยล66.5) ทา่นรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของร้านคาเฟ่อเมซอนด้วย อินเตอร์เน็ต 

(ร้อยละ50.5) ท่านอยากให้ร้านคาเฟอ่เมซอนจัดโปรโมช่ันประเภทใดมากที่สุด คือ ลดราคา/บัตรส่วนลดลดราคา/บัตร

ส่วนลด (ร้อยละ43.0) ทา่นใชบ้ริการร้านคาเฟอ่เมซอนในช่วงเวลาใดมากที่สุด คือ 07:00-10:00น. (ร้อยละ33.3) 

 2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า รา้นคาเฟ่อเมซอน ในเขตอโศก ได้แก่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

มรีะดับความเชื่อม่ันความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

(Mean = 4.00 และ S.D. = 0.71 ), ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) (Mean = 3.99 และ S.D. = 

0.77), ด้านการตอบสนองตอ่ความต้องการการบริการ (Responsiveness) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.67), ด้านการ

สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.70) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับแต่ละดา้น

เท่าๆกัน กล่าวได้ว่าผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ จะพิจารณาจากคุณภาพการบริการท่ีคาดหวัง 
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เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคประเมินจากการใช้บริการตามความคาดหวังของตน (อเนก สุวรรณ

บัณฑิต, 2550) ซึ่งหากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดเป็นความประทับใจและเชื่อมั่น

ตอ่ตราสินคา้ในท่ีสุด ดังนัน้ 

 สมมติฐานข้อ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ สง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน พบวา่ไมส่อดคล้อง 

 สมมติฐานข้อ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือในการ

ให้บริการ ท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ 

 สมมติฐานข้อ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการการบริการ ท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน พบวา่ไมส่อดคล้อง 

 สมมติฐานข้อ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยคุณภาพการบริการในดา้นการสร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้มารับบริการ ท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ 

 สมมติฐานข้อ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล ท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านคาเฟอ่เมซอน พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ  

 ดังนัน้ตราสินคา้รา้นคาเฟ่อเมซอน จึงควรให้ความส้าคัญกับคุณภาพการบริการท้ัง 3 ด้าน เพ่ือให้คุณภาพการ

บริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค และน้ามาซึ่งความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภค 

เพื่อให้ตราสินค้าร้านค้าเฟ่อเมซอน มีความโดดเด่นจากคู่แข่งขัน และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของอเนก สุวรรณบัณฑิต (2550) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งต่อ

ธุรกิจบริการ โดยผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวังของตน

หรือไม ่ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจต่อการบริการ แต่หากการ

บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สกึไมคุ่้มคา่ต่อการใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่

ผู้ให้บริการ สง่ผลให้ผู้ใชบ้ริการไม่กลับมาใชบ้ริการอกี 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์  

จากการศกึษาวจิัย พบวา่ ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นคาเฟ่อเมซอน คือ 

ด้านความนา่เช่ือถือในการให้บริการ , ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล ท่ีสง่ผลให้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นคาเฟ่ อเมซอน ในเขตอโศก ดังนั้น 

คุณภาพการบริการควรรักษาไว้ให้คงทีและดียิ่งขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการบริการ หากไม่รักษา

ไว้อาจจะส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร และในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ควรจัดการอบรมหรือให้

ข้อมูลแก่พนักงานเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะการท้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความมีมาตรฐานจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและ

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ และสุดท้ายการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่มอีทิธิพลตอ่ความ

เชื่อมั่นตราสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการจัดกิจกรรม เพราะการจัด

กิจกรรมของตรายี่ห้อสินค้าไมไ่ด้สร้างในด้านความเชื่อในตัวสินค้าเพียงแต่สร้างภาพลักษณ์หรือสร้างกระแสให้กับตัว

ผลิตภัณฑแ์ละควรให้ความส้าคัญกับลูกค้าทุกๆคน นอกจากนั้นผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ อเมซอน สามารถน้าผล
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การศึกษาครัง้นี้ไปพัฒนาคุณภาพการบริการของร้านคาเฟ ่อเมซอนให้มคีุณภาพการบริการท่ีดขีึน้ และผู้ประกอบการ

ร้านกาแฟท่ัวไปสามารถน้าผลจากการวเิคราะห์ไปใชใ้นการวาแผนการบริการให้ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้ผลการศกึษาในครัง้นี้สามารถขยายต่อได้กวา้งมากขึ้น และเพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง

ขอเสนอแนะประเด็นส้าหรับการท้าวิจัยในอนาคต ดังนี ้

 1. งานวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ใน

เขตอโศก จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีดี

มากขึ้นควรท้างานวิจัยเชงิคุณภาพควบคู่กันไป 

2. ในการท้าวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพียงแค่กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน ในดขตอโศก

เท่านัน้ ดังนัน้ในการวจิัยคร้ังต่อไปควรจะศกึษากลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตอื่นๆด้วย เพื่อน้า

ผลการศึกษาที่ได้ มาเปรียบเทียบวา่มีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันอยา่งไร และเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับ

พฤตกิรรมของผูบริโภคในพืน้ท่ีน้ัน ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ

เครื่องดื่มร้านคาเฟอ่เมซอน ในเขตอโศก จ้านวน 400 คนท่ีให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ และต้อง

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ีคอยให้ค้าปรึกษา แนะน้า และคอยให้การ

สนับสนุนตอ่ผู้ท้าวิจัยตลอดมา จนท้าให้ผลวิจัยครัง้นี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

The values affecting the decision to purchase Pandora’s products in Bangkok 

มุฑติา สุขโสม1 อาภาภัทร อินทะรังสี¹ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ และกนกวรรณ กิจชระภูม¹ิ 

Muthita Suksom¹, Apapat Indaransi¹, Kedvadee Sombultawee¹ and Kanokwan Kitcharabhumi¹ 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยมกีลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย คือผู้ท่ีบริโภคอุปโภคผลิตภัณฑ์ Pandora ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.2 และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้าน

วัตถ ุปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพ

มหานาคร อยา่งมี นัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05    

ค าส าคัญ: ค่านยิม , การตัดสินใจซือ้ 

Abstract 
This research aims to study the values that influence the decision to purchase Pandora’s products in 

Bangkok. The samples who were used in this study are 385 consumers of Pandora in Bangkok. The researcher 

used questionnaire to collect data. Data were analyzed using Multiple Regression Analysis. Results showed that 

the sampling were mostly female, aged 26-35 years accounted for 31.7%. Educated mostly with bachelor 

degree accounted for 81.3%. They were 44.2% of employees. And 32.5% have income around 10,000 - 

20,000 baht/month. The result of hypothesis test was found that the values of aesthetic factors influence the 

decision to purchase Pandora’s products. Materialism affect the purchase decision as well as the values of 

economic which have a significant statistical effect at 0.05. 

Keywords: Value, Decision of Purchasing  
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บทน า 

เคร่ืองประดับ ถือเป็นสิ่งส้าคัญส่วนหนึ่งควบคู่กับการแต่งกายของสุภาพสตรี ตั้งแต่ยุคก่อนจวบจนกระท่ัง

ปัจจุบันนี้ เคร่ืองประดับมีหลากหลายสไตล์ แต่ละชนิดก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าผู้สวมใส่จะเลือกอย่างไรให้เข้า

บุคลิกภาพของตนเองและเสื้อผ้าท่ีสวมใส่ เคร่ืองประดับ เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงฐานะในสังคมและความพึงพอใจของผู้

สวมใส่ สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม รวมไปถึง ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ ซึ่งเคร่ืองประดับ

กับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้เคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และอื่นๆ

อกีมากมาย เพื่อประดับตกแตง่ เพื่อให้เกิดคุณค่าความงดงามท้ังทางกายและจิตใจ ท้าให้ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจ เวลาได้

สวมใส่เครื่องประดับมากยิ่งขึ้น (วรรณรัตน์ อินทร์อ่้า, 2536) ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็สามารถ

สวมใส่เคร่ืองประดับได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ชายสมัยใหม่ได้มีการเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระท่ังต่างหู

เองท่ีหลายคนคิดว่าเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงเท่านั้น ก็สามารถออกแบบให้เป็นเครื่องประดับท่ีหญิงชายสามารถใช้

ร่วมกันได้ โดยจะต้องมีความสวยงามท่ีมาพร้อมกับความกระฉับกระเฉง เน้นความเรียบง่าย สะอาดตา มีรูปแบบท่ี

สะท้อนความแข็งแกร่ง เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของความเป็นชาย รวมท้ังมีลูกเล่นเป็นลวดลายหรือประดับด้วยอัญมณีเพี่อ

ให้ได้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ได้ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นน้้าหอม เสื้อผ้า หรือแม้กระท่ัง

เคร่ืองประดับก็หันมาใชก้ลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาดได้ด้วย 

สังคมในประเทศไทย มีค่านยิมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและเคร่ืองประดับ ในหมู่มวลของคนไทยนั้นมี

ความนยิมท่ีช่ืนชอบการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นค่านยิมหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีมีผลกระทบตอ่ความรู้สกึของบุคคล

ในสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นตัวท่ีก้ากับหรือควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมองว่า

บุคคลท่ีแต่งกายดูดี ดูแพง ใช้สินค้าจากต่างประเทศ เป็นผู้ท่ีมีรสนิยมท่ีทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ ภูมิฐาน มีฐานะทาง

การเงินดีอยู่ในสังคมชนชั้นสูง เป็นบุคคลท่ีผู้อื่นให้การยอมรับนับถือ มีหน้ามีตาในสังคม ด้วยสาเหตุนี้เองสังคมใน

ปัจจุบันจึงให้ความใส่ใจพิถีพิถันกับการเลือกซื้อเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เหมาะสมกับลักษณะรูปร่าง 

บุคลิกภาพ หนา้ตาของตนเอง เพื่อให้ตนเองดูดี และเป็นท่ียกย่องของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน (เสริมพร อลงกตกิตติ

คุณ, 2558) 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับได้ถือก้าเนิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Tiffany, Victoria Buckley, Swarovski และ 

Pandora การท่ีจะท้าให้เคร่ืองประดับชิ้นนั้น ๆ มีความพิเศษ การเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกค้าเป็นสิ่งส้าคัญมาก 

ดังนัน้การออกแบบให้เครื่องประดับมีรูปแบบเดียวกัน แตส่ามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ

ท้ังชายและหญิงจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรละเลย อีกท้ังควรมีรูปแบบให้เลือกอย่างหลากหลาย (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน , 2560) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 

Pandora ถือว่าเป็นบริษัทผลิตเคร่ืองประดับท่ีมีขนาดใหญ่เชื้อสายเดนมาร์ค ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเพียง

ประเทศเดียว Pandora มลีักษณะการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล มีความสวยงาม โดดเด่นและทันสมัย ท้า

ให้ท้ังผู้หญงิและผู้ชายสามารถสวมใส่ได้ อาท ิแหวน ต่างหู สร้อยคอ สรอ้ยข้อมอื ก้าไร โดยจุดเด่นของทางแบรนด์คือ 

My story, My design เปรียบเคร่ืองประดับเป็นเสมือนเป็นเคร่ืองบันทึกความทรงจ้าและเร่ืองราวต่างๆ โดยผู้บริโภค

สามารถสร้างสรรค์และดไีซน์ปรับแตง่ด้วยตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์และตัวตนแก่ผู้ท่ีสวมใส่ เพราะทุกกระบวนการ

ผลิตทุกขั้นตอนมคีวามละเอียดออ่นและใส่ใจทุกกระบวนการ เพื่อสร้างเครื่องประดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้

โลหะและอัญมณีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ท้าให้เป็น

สินค้าเป็นท่ีสนใจและนิยมในหมูม่าก 
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จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเร่ือง ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora 

ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ Pandora เป็นเคร่ืองประดับท่ี

ผู้หญิงและผู้ชายให้ความสนใจกับแฟชั่น และเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจท่ีจ้าหน่าย

เคร่ืองประดับ Pandora ได้รับทราบถึงค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส้าหรับ

ผู้ประกอบการหรือผู้จ้าหนา่ยเครื่องประดับ Pandora 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงค่านิยมของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Pandora ของกลุม่ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานในการวจิัย 
1. ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

2. ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท้าของบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการจัดหาเพื่อการได้มาในผลิตภัณฑ์และ

บริการ ท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อมากที่สุด  ซึ่งสาเหตุท่ีท้าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

อาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านัน้มบีางสิ่งท่ีสอดคล้องกับทัศนคตขิองผู้บริโภค ดังนัน้ ส่วนส้าคัญอีกประการหนึ่งนั้น คือแรงจูงใจ 

ซึ่งท้าหนา้ท่ีกระตุน้พฤตกิรรมและมผีลโดยตรงตอ่ความตอ้งการของผู้บริโภค ดังนั้น นักการตลาดจึงตระหนักเสมอว่า ถ้า

การตัดสินใจซื้อ Pandora 

ปัจจัยดา้นค่านยิม 

1. ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ 

2. ค่านยิมด้านวัตถ ุ

3. ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ 
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ตอ้งการให้ผู้บริโภคเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะสร้างความ

พงึพอใจให้น้าไปสู่การเลอืกซื้อในท่ีสุด (ปัญญิศา มชีัยมั่นจิต, 2558) อา้งถึงใน (ธีรพัฒน ์บุญอารักษ์, 2561) 
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) 

และการประเมินผล(Evaluation) ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองและผู้อื่น โดยมีความส้าคัญต่อการซื้อ

ผลิตภัณฑใ์นอนาคต ซึ่งมีหลักการในการสืบหาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด คือ หลักการ 6Ws และ 1H ดังนี้ (ฉัต

ยาพร เสมอใจ, 2550) 

1. ตลาดเป้าหมายคือใคร (Who) เพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มผู้บริโภค  

2. ผู้บริโภคใชอ้ะไร (What) เพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคว่ามคีวามตอ้งการอะไร 

3. ท้าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) เพื่อทราบเหตุผลผู้บริโภคสนใจหรือตัดสนิใจเลอืกซือ้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participate) เพื่อทราบว่าใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อและมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

5. ผู้บริโภคซื้อหรือใชเ้มื่อใด (When) เพื่อทราบถึงโอกาสและอัตราความถี่ที่ผู้บริโภคท้าการเลือกซือ้หรือใช ้

6. ผู้บริโภคซื้อหรือใชท่ี้ไหน (Where) เพื่อทราบถึงแหลง่ท่ีผู้บริโภคสะดวกและนิยมไปเลอืกซือ้ 

7. ผู้บริโภคซื้อหรือใชอ้ย่างไร (How) เพื่อทราบถึงการซื้อหรือใชอ้ย่างไรของผู้บริโภค ซึ่งอะไรท่ีช่วยกระตุ้นให้

ซื้อสินค้าและบริการ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

วจนะ ภูผานี (2555) กล่าวว่า การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทางเลือก

อื่นๆท่ีมีออยู่ ซึ่งระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1.การตัดสินใจตามความเคยชิน 2.การ

ตัดสนิใจท่ีจ้ากัด 3.การตัดสินใจอยา่งกว้างขวาง 

กระบวนการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑข์องผู้บริโภคสามารถพจิารณาได้ท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Problem recognition) เป็นพฤติกรรมท่ีเร่ิมต้นในการท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ โดย

ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีอาจได้รับการกระตุ้นจะภายนอก อาทิ คนรอบข้างใช้ สื่อโฆษณา หรือจากภายใน ซึ่งเป็น

ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) เมื่อเกิดความต้องการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน การค้นหา

ข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑเ์ป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึ้น จากความตอ้งการ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อค้นหาข้อมูล ท้าเกิดความเข้าใจ และประเมิน

ทางเลือก นั่นหมายถงึผู้บริโภคตอ้งมีการตัดสนิใจเลอืกผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ ผู้บริโภคแตล่ะคนมีทางเลือกท่ีแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการซื้อ การประเมินผลไม่ใช่สิ่งง่ายและไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน จึงต้องใช้ แนวคิดพื้นฐาน

หลายประการในการช่วยประเมินผล อาท ิคุณสมบัตผิลิตภัณฑ ์ความเชื่อถอืของตราสินคา้ ความพงึพอใจ เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ผู้บริโภคสามารถ

เรียงล้าดับความส้าคัญกับของท่ีต้องการเลอืกซือ้ ขั้นถัดมา คือ การพจิารณาทัศนคตขิองผู้อื่นต่อการตัดสินใจซื้อและ

ปัจจัยท่ีไม่สามารถคาดการณ ์การท่ีผู้บริโภคสามารถคาดการณ์และเลือกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภค

จะเกิดความอยากเลอืกซือ้ เพราะปัจจัยท้ังสอง อาจท้าให้เกิดความเสี่ยงในการเลอืกซือ้และบริโภคท่ีต่างตากกัน 

5. พฤติกรรมหลังการขาย (Post purchase behavior) เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับ

ประสบการณ์ในการบริโภคซึ่งอาจมีท้ังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ถ้ามีความประทับใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
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ท้าให้เกิดการซื้อซ้้าและแนะน้าแก่ผู้บริโภคคนอื่นๆ แต่ถ้าผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจท้าให้ส่งผลเสีย ซึ่งท้าให้

ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑไ์ด้น้อยลง (Kotler & Keller, 2006 อ้างถึงใน สุรคุณ คณุสัตยานนท์, 2556) 

แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม 

ค่านยิม หมายถึง สิ่งท่ีน่าพงึพอใจหรอืสิ่งท่ีมีความหมายกับบุคคล และยอมรับไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดภายใน 

โดยสิ่งนั้นจะคงอยู่กับบุคคลในลักษณะความเชื่อ จนกว่าจะพบกับสิ่งใหม่ท่ีจะท้าให้พึงพอใจและยอมรับในลักษณะ

ความเชื่อนั้น และเมื่อบุคคลประสบหรือพบเจอเหตุการณ์ท่ีจะต้องตัดสินใจ มักจะน้าค่านิยมมาประกอบ ช่วยในการ

ตัดสินใจ โดยค่านิยมเปรียบเสมือนพื้นฐานในการกระท้าของบุคคล ดังนั้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อบุคคล (ริเรืองรอง 

รัตนวไิลสกุล, 2540) 

1. ช่วยให้สามารถตัดสนิใจวา่สิ่งใดควรท้าหรอืไม่ควรกระท้า สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีถูกสิ่งใดเป็นสิ่งใดผิด 

2. ชว่ยก้าหนดท่าทีของตนขณะเผชญิเหตุการณ์ 

3. ชว่ยสร้างพื้นฐานในการประพฤติปฏบัิติ 

4. มีอิทธิพลในการเลอืกคบค้าสมาคมกับผู้อื่นท่ีตนจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมดว้ย 

5. ชว่ยก้าหนดแนวความคิดและแนวการทางปฏิบัต ิ

6. ชว่ยเสริมสร้างศีลธรรมท่ีใชใ้นการตัดสนิใจท่ีจะกระท้าอย่างมเีหตุและผล 

ค่านิยม เป็นความคิด พฤติกรรม และสิ่งท่ีคนในสังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอมรับมาปฏิบัติ และ รักษาไว้

ระยะหนึ่ง ค่านยิมมักมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และความคิดเห็นของคนในสังคมช่วงนั้นๆ (ก่อ สวัสดิ์พานชิ, 2518)  

Rush (1992) กล่าวไว้วา่ ค่านิยมเป็นแรงจูงใจส้าคัญท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายใดของ  ชีวิตได้มา

แล้วคุ้มค่า เราจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายนั้นมีค่านิยมสูง ถ้าจุดมุ่งหมายใดได้มาแล้วไม่คุ้มค่า จุดมุ่งหายนั้นมี  ค่านิยมใน

ระดับต้่า สิ่งใด ท่ีบุคคลพยายามหลีกเลี่ยง แสดงวา่ บุคคลนั้นมคี่านยิมท่ีไม่ดหีรือมคี่านยิมในทางลบต่อ สิ่งน้ัน ค่านยิม

จึงมบีทบาทและอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคล 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครัง้นี้ได้ด้าเนนิการตามล้าดับขั้นตอนดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ท่ีมีอายุตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มประชากรท่ีเคยซื้อ Pandora ท่ีมีอายุตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยจึงใชสู้ตรการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งกรณีไม่ทราบประชากร ดังนี้ (กัลยา วานชิยบั์ญชา, 2546) 

 
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 

z = ค่าระดับความเชื่อมันท่ีก้าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 
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การศึกษาครัง้นี้ได้ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

   = 385 ตัวอยา่ง 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 385 ตัวอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอยา่ง โดยเลอืกวธีิการสุ่มตัวอยา่งโดยไม่ใชค้วามนา่จะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการ

เลือกตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในท่ีนี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงท่ีมีความคิดด้าน

ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ท่ีใกล้เคียง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตัวอยา่ง ซึ่งได้สร้างเครื่องมือโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. ศกึษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากงานวจิัยทีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบแนวคิดใน 

แบบสอบถาม 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากรายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ ของการวจิัย     

3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปด้วยค้าถาม

ประเภทตา่ง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามปลายปิด (Close end questions) 

เลอืกตอบได้ค้าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค้าถามในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora เป็นค้าถามปลายปิด (Close end 

questions) เลอืกตอบได้ค้าตอบเดียว จ้านวน 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 9 ข้อ มีท้ังหมด 3 ด้าน คือ ค่านิยม

ด้านสุนทรียภาพ ค่านยิมด้านวัตถุ และค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 4 ข้อ  และค้าถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเ์ครื่องประดับ มลีักษณะค้าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส้าหรับวัดการวิจัยศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์Pandora ในเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก ท่ีมีอายุ 18 ปีขึน้ไป ของกลุ่มประชากรใน

กรุงเทพมหานครฯ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น้า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้า และท้า

การปรับปรุงแก้ไข จนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย การ

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 ชุด เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) จึงน้ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิสัมประสิทธ์แอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป spss ในการประมวล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุง

แก้ไขก่อน น้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบถามความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่น

ค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ตอ่เดอืน โดยค้านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency และหาค่ารอ้ยละ Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora โดยค้านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครฯ โดยค้านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ค่านิยมท่ีมีอิทธิผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้บริโภคโดยค้านวณหา

ค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่านิยมท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาถึงค่านิยมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องประดับ Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดว้ยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากบ .000 ซึ่งน้อย

กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏเิสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ตาม 

แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์(2553) 
 

ผลการศึกษา 

(1.) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.6 มีอายุ 

ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอาชีพ

พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.2 และมีรายได้ตอ่เดอืน 10,000 – 20,000บาทต่อเดอืน คิดเป็นร้อยละ 32.5 

(2.) ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ Pandora พบว่าผลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่โดย

เฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อ Pandora น้อยกว่า 1 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 59.0 สาเหตุหลักท่ีท้าให้ตัดสินใจซื้อ Pandora 

คือ เป็นท่ีนิยม คิดเป็นร้อยละ 31.2 เหตุผลท่ีเลอืกซือ้ Pandora คือ ภาพลักษณ ์คิดเป็นร้อยละ 61.0 บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อ Pandora คือ เพื่อน/แฟน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

Pandora จากแหล่งใด คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 41.6 ท่านซือ้ผลิตภัณฑ ์Pandora จากที่ใด คือ ห้างสรรพสินค้า 

คิดเป็นร้อยละ 71.7 ค่าใชจ้่ายแต่ละคร้ังในการซื้อเคร่ืองประดับ Pandora แต่ละคร้ัง(บาท) คือ 1,001 – 5,000 คิดเป็น

ร้อยละ 56.6 และประเภทผลิตภัณฑท่ี์ท่านเลอืกซือ้ Pandora คือ สรอ้ยข้อมอื/ก้าไร คิดเป็นร้อยละ 47.3 

(3.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครฯ ของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยคา่นิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัย

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.61) ปัจจัย

ค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ใน

ระดับดีมาก (Mean = 3.73 และ S.D. = 1.02) และปัจจัยค่านยิมด้านเศรษฐกิจมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.57 และ S.D. = 0.99) 
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(4.) ค้าถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อ 

Pandora ท่ีมีความหลากหลายของสินค้าท่ีจ้าหน่ายในร้าน (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.76) สินค้ามีคุณภาพและ

ราคาท่ีเหมาะสม (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.91) มีสินค้าให้ทดลองสวมใส่ (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.92) และ

ตัดสนิใจซื้อสินค้า Pandora ในช่วงเวลาท่ีได้รับเงินเดอืน (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.96) 

(5.)การแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความถดถอยเชิงพหุของค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ ์Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดังตารางตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย(Regression) 112.041 3 37.347 205.311 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 69.306 381 0.182   

Total 181.346 384    
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และ

ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชร้ะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ ์Pandora เป็นหลายตัวแปร 

ตัวพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

constant  0.979 0.148  6.597 0.000 

ปัจจัยคา่นิยมดา้นสุนทรียภาพ 
 

0.350 0.041 0.310 8.566 0.000 

ปัจจัยคา่นิยมดา้นวัตถุ 
 

0.129 0.037 0.192 3.448 0.001 

ปัจจัยคา่นิยมดา้นเศรษฐกิจ 
 

0.292 0.038 0.422 7.640 0.000 

R=0.786 , R Square = 0.618 , Adjusted R Square = 0.615 , Std Error of the Estimate = 0.42650 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และ

ปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ดังปรากฏใน ตารางท่ี 2 และจากการ

แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านยิมท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ได้ดังนี้ 
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 = 0.979 + (0.310)  + (0.192)  + (0.422)  

เมื่อ   แทน ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

  แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ 

  แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นวัตถุ 

  แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora มี

ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยคา่นิยมดา้นสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านยิมด้านวัตถุ และปัจจัยคา่นิยมดา้น

เศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดัง

แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดลองสมมุตฐิานการวิจัย  

สมมติฐาน ผลการวจิัย 

ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
สนับสนุน 

ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
สนับสนุน 

ปัจจัยคา่นิยมดา้นเศรษฐกิจมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
สนับสนุน 

 

สรุปผลอภิปราย 

1. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของผลตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยม

ด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.10 และ 

S.D. = 0.61) ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.73 และ S.D. = 1.02) และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.57 

และ S.D. = 0.99) กล่าวคือ ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ในส่วนของการซื้อ Pandora เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตนเองมากที่สุด ที่ได้จากผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ Samuelson (อา้งใน กฤษณา ศักดิ์ศรี , 2534) 

กล่าวว่า มนุษย์นั้นเพียรพยายามทุกวิถีทางในอันท่ีจะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับ

การตอบสนองแลว้ ความต้องการขั้นนัน้ก็จะลดความส้าคัญลงจนหมดความส้าคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่

จะเกิดความสนใจและความตอ้งการสิ่งใหมอ่กีต่อไปอกี ปัจจัยคา่นิยมดา้นวัตถุ ในส่วนของการซื้อ Pandora ท้าให้เป็น

ท่ียอมรับในสังคมมากท่ีสุดท่ีได้จากศึกษาและปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของการซื้อ Pandora สามารถบ่ง

บอกสถานะทางการเงินได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่านิยมของ (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2540) ไว้ข้างต้นว่า มี
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อิทธิพลต่อบุคคล 1. ช่วยให้สามารถตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท้าหรือไม่ควรกระท้า สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีถูกสิ่งใดเป็นสิ่งใดผิด  

2. ชว่ยก้าหนดท่าทีของตนขณะเผชิญเหตุการณ์ 3. ช่วยสร้างพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติ 4. มีอิทธิพลในการเลือก

คบค้าสมาคมกับผู้อื่นท่ีตนจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 5. ช่วยก้าหนดแนวความคิดและแนวการทางปฏิบัต ิ  

6. ชว่ยเสริมสร้างศีลธรรมท่ีใชใ้นการตัดสนิใจท่ีจะกระท้าอย่างมเีหตุและผล 

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดกอยเชิงพหุคูณผลของปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ปัจจัยด้านค่านิยม

ของการตัดสนิใจซื้อท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ มีค่า Sig. = 0.000 ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ 

มีค่า Sig. = 0.001 และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. = 0.00 โดยท้ัง 3 สนับสนุนต่อการจัดสินซื้อ กล่าวคือ 

ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยคา่นิยมดา้นสุนทรียภาพ ปัจจัยคา่นิยมดา้นวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ท่ีมี

ความหลากหลายของสินค้าท่ีจ้าหนา่ยในรา้น เป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการ มีผลต่อ

การตัดสินใจในการเลอืกซือ้สนิค้าและบริการของผู้ใชบ้ริการ เนื่องจากผู้ใชบ้ริการส่วนมากตอ้งการความสะดวกสบาย 

และความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ถ้าหากผู้ให้บริการมีทางเลือกท่ีหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ

บริการให้กับผู้ใช้บริการมาก ก็ยิ่งตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก (Supakit Rodthong , 2017) ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ท่ีได้ท้าการศึกษาอิทธิพลด้านค่านิยมส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า

ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่ม GEN Y ในเขตพญาไท ผลการวิจัย พบว่า มีความสอดคล้องกับปัจจัย

ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจในทางบวก 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากการศกึษาวจิัยคร้ังน้ี โดยศึกษาเร่ืองค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะในการน้าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน ์ดังนี้ 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ การซือ้ผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการควร

ให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑใ์นเร่ือง การออกแบบ รูปทรง รูปร่าง สีสัน และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้

ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อซ้้าและมีการกล่าวต่อแก่

ผู้บริโภคคนอื่นๆ 

ค่านยิมด้านวัตถุ จากการทดสอบพบว่า เร่ืองท่ีผู้บริโภคให้ความส้าคัญมาก คือ การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อท้าให้

ตนเองเป็นท่ียอมรับในสังคม จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งสังคมเมืองส่วนใหญ่มักชื่นชอบการ

ใชส้ินค้าท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองดูฐานะทางการเงินท่ีด ีแสดงถึงสังคมวา่การแตง่กายท่ีดสีะทอ้นให้เห็นถึงความมีหน้ามี

ตาของตน จึงควรท่ีควรท่ีจะศกึษาวา่ในแต่ละสังคมนิยมผลิตภัณฑ์แบบใด ซึ่งแต่ละสังคมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง

กัน เพื่อน้าไปปรับใชใ้นผลิตภัณฑ์ของตนให้เข้ากับสังคมนัน้ๆ 

ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจัยค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ปัจจัยค่านิยมด้านวัตถุ และปัจจัยค่านิยมด้านเศรษฐกิจ  จากการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Pandora ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ให้บริการ

หรือธุรกิจ จึงควรรักษาภาพลักษณ์ของประสิทธิภาพไว้คงเดิมหรือเน้นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในเร่ืองของการสร้าง

ภาพลักษณ์ของแบรนด ์Pandora ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการส้ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครฯ เพียงเท่านั้น จึงควร

จะขยาย ขอบเขตการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างให้มากยิ่งขึ้น เช่น อาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีเขตอื่นๆ หรืออาจ

เป็นจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

บางส่วน เพื่อให้ได้ ข้อมูลท่ีชัดเจน  
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ค่านิยมที่มีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสนิค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y 

Values influencing Adidas brand loyalty in Generation Y 

ศุภสุตา ปิ่นดวง1  นที ธีระพงษ์1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

SupasutaPindaung1  Nathee Teerapong1  Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร 

Gen Y2)เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y โดยกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้มีจ้านวน 400 คน คือกลุ่มประชากร Gen Y เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.914 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) คือค่านยิมด้านแฟช่ัน (X1) ค่านยิมด้านวัตถ ุ(X2) ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ (X3) ส่งผลต่อการรับรู้ในการเลือกใช้

ตราสินค้าของ Adidas (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ   = 1.345 + (0.235)X1+ 

(0.076)X2 + (0.422)X3 ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมด้านแฟนชั่น ด้านวัตถุ และด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการรับรู้ของ

ผู้บริโภคในการเลือกใช้ตราสินค้าของ Adidas ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัยชิ้นนี้คือ ผู้บริหารสามารถน้าไปพัฒนาตัว

สินค้าและการออกแบบสินค้าในรูปแบบต่างๆให้สนองความต้องการ และการรับรู้ของผู้บริโภค อีกท้ังสามารถน้าไป

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและท้าให้เกิดความจงรักภัคดีในตัวสินค้าเพิ่มมากขึน้ 

ค าส าคัญ: ค่านยิม ความจงรักภักดี  การรับรู้ตราสินคา้   

Abstract  

 This research aims to: 1) to study the Adidas brand selection behavior in the Gen Y population. 2) To 

study the influence of Adidas brand loyalty on Gen Y population. The 400 samples used were Gen Y population. 

The data was analyzed by using multiple regression analysis. It was the values of fashion (X1), material value 

(X2), economic value (X3). Adidas (Y) brand recognition was statistically significant at 0.05 and the predicted 

equation was "Y" = 1.345 + (0.235) X1 + (0.076) X2 + (0.422) X3. That the values of objectivity and economic. 

Affecting consumer perception of Adidas brand. The benefit of this research is. Management can develop the 

product and design in various ways to meet the needs. And consumer perception. They can also be used to 

create a competitive advantage and to create a greater loyalty in the product. 

Keywords: Values Loyalty Brand awareness 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Province 76120 
* Corresponding author e-mail :  ferinnm@gmail.com 
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บทน า 

 ในสถานการณปั์จจุบันเร่ืองค่านยิมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว หนึ่งในน้ันคือด้านความงามและ

ด้านแฟช่ัน ซึ่งประเทศไทยไดเ้ปิดรับค่านิยมจากต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบมาเป็นเวลานาน ในปี 2558 ความ

นิยมของกลุ่มวัยกลางคนท้าให้อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณัฐวัฒน ์

หาญกล้า,2561) รวมถึงความนยิมในการใช้แบรนด์ต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะทางสังคม  ผู้บริโภคชาวไทย

นิยมเลือกการใช้แบรนด์มากขึ้นจากอดีต อันเนื่องมาจาก ความก้าวหน้าของการสื่อสาร และเทคโนโลยีการขนส่ง

คมนาคม ท่ีท้าให้วัฒนธรรมตะวันตกสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่า  “ค่านิยมการ

บริโภคสินค้าแบรนด์เนม” กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในสังคมประเทศไทยท่ีประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

รวมถึงการบริโภค (ขวัญรัฐ ทรัพย์ประเสริฐ ,2559) 

 เมื่อสังคมมีพฤติกรรมด้านการบริโภคสินค้าแตกต่างไปจากเดิม แม้ว่าผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่

ไมไ่ด้บ่งบอกวา่ความจงรักภัคดีจะหายไปจากตัวผู้บริโภค  โดยแบรนดส์ินค้าท่ีเข้ามาในประเทศไทยมหีลากหลายธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจเคร่ืองส้าอาง ธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา ซึ่งในธุรกิจประเภทกีฬานั้นมีการแข่งขันการครอบครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดสูงจึงท้าให้แบรนด์สินค้าต่างๆ สร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตัวอย่างแบรนกีฬาท่ี

ผู้บริโภครับรู้เร่ืองของแบรนด์ ได้แก่ Adidas , Nike และUnder Armourเป็นต้นเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจท่ีจะซื้อสินค้าใด

โดยท่ีให้น้้าหนักกับตราสินค้านั้น มากกว่ารูปลักษณ์ของตัวสินค้า แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีกับตรา

สินค้า แม้ค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงแต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะยังคงให้ความเชื่อมั่นกับตราสินค้านั้น ไณยณันทร์ นิสสัยสุข 

(2559) 

 ความจงรักภัคดีในตราสินค้าเป็นเร่ืองท่ีนักการตลาดให้ความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคเป็นปัจจัย

ส้าคัญที่จะท้าให้ตราสินคา้อยู่รอดในสภาวะการแขง่ขันระดับสูง สิ่งท่ีท้าให้เกิดความจงรักภัคดีต่อตราสินค้าคือตัวตรา

สินค้าต้องสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านของทัศนคติและด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

สินค้า(หมะหมูด หะยีหมัด,ก่อพงษ์ พลโยราช  2557) ซึ่งในกลุ่มประชากร Gen Y มีสัดส่วนในการครองตลาดสูงถึง 

28.54% เป็นเจเนอเรชั่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไทย โดยมีจ้านวนประมาณ 19 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของกลุ่มท่ีมี

ฐานเงินเดือนในระดับมั่นคงและมีพื้นฐานด้านสังคม ในการเลือกซื้อสินค้าจะเลือกจากความคุ้มค่าท่ีจะได้รับจากตัว

สินค้า หากตราสินคา้สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการนี้ได้ ผู้บริโภคจะเกิดความภัคดีต่อตราสินคา้ อกีทัง้คนกลุ่ม

นี้มีลักษณะ ใชส้ื่อโซเชยีลมีเดียและสื่อโฆษณา ในการตัดสนิใจซื้อ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 

2558)  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y  เป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประชากร Gen Y มี

จ้านวน 19 ล้านคน คิดเป็น 28%ของประชากรท้ังหมด และเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวัยท้างานและเติบโตในหน้าท่ีด้านการงาน 

จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีน่าสนใจในการเลือกมาท้าการศึกษาวิจัยผลการวิจัยสามารถท่ีจะน้าไปออกแบบและปรับปรุง

ตัวผลิตภัณฑใ์หมไ่ด้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้ในตราสินคา้ Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y 

2. เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y   
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

       ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)       ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  

 

 

 

 

 

สมมุตฐิาน 

1. ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y   

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม 

Manner (2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่าค่านิยมเป็นสิ่งส้าคัญในการคงอยู่ของสังคมค่านิยมมีบทบาทต่อ

ความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมในสังคมท้าให้สังคมมีความโน้มเอียงไปในทางเดียวกันในสังคมนั้นๆเป็น

แนวทางท่ีมนุษย์จะปฏิบัติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งท่ีตัวเองได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งท่ีดีส้าหรับตนหรือสังคม

ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามแนวคิดนั้นๆอย่างสม่้าเสมออาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความคิดเห็นของมนุษย์

ในสังคมน้ัน 

ค่านิยมส่วนบุคคล 

 สาวิตรี ศรีเมอืง (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่าค่านิยมคือสิ่งท่ีมนุษย์สนใจและปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลาย

มาเป็นสิ่งท่ีคนถือว่าต้องปฏิบัติเป็นสิ่งท่ีน่าบูชายกย่องได้ฟังได้เป็นเจ้าของค่านิยมจึงเป็นวิถีของการจัดรูปความ

ประพฤติท่ีมีความหมายต่อบุคคลจะเป็นแบบฉบับความคิดท่ีฝังลึกส้าหรับยึดถือและปฏิบัติตนในสังคมและชีวิตหรือ

เลือกปฏิบัติเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นค่านิยมรวมถึงจุดหมายหรือความต้องการในชีวิตและสิ่งท่ี

บุคคลชอบ 

ค่านิยมทางสังคม 

เกรยีงไกรเอี่ยมสุข (2557) ได้ให้ความหมายไว้วา่ค่านิยมทางสังคมคือการแบ่งประเภทของค่านิยมกระท้าได้

หลายวิธีแล้วแตว่า่ผู้แบ่งจะยดึอะไรเป็นพืน้ฐานในการแบ่งไมม่กีารแบ่งท่ีเป็นการตายตัวเพยีงอยา่งเดียวถ้าผู้แบ่งยึดถือ

พระผู้เป็นเจ้าหรอืพระศาสดาเป็นหลักส้าคัญก็อาจจะแบง่ค่านยิมออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 

1. ค่านิยมท่ีเป็นศีลธรรม (Morality) หมายถึงค่านิยมท่ีเป็นศีลและธรรมโดยเฉพาะหรือได้แก่ Moral Values 

และ Ethical Values โดยเฉพาะซึ่งถอืเอาพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ก้าหนดไว้ให้แลว้ 

2. ค่านยิมท่ีเป็นขอ้ตกลง (Convention) หมายถงึค่านยิมท่ีประชาชนในชาติได้ตกลงเห็นชอบก้าหนดกันขึ้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามยุคตามสมัยได้แก่ธรรมเนียมประเพณีอุดมการณ์วินัยกฎหมายฯลฯแต่ถ้า

แบ่งยึดถอืเอาวชิาชีพ (Profession) เป็นหลักส้าคัญก็อาจจะแบง่ค่านยิมออกเป็น 2 ประเภทเชน่กันคอื 

การเลอืกใช้ในตราสินคา้ Adidas และความ

จงรักภัคดตีอ่ตราสินคา้ 

ค่านยิม 

 ค่านยิมด้านแฟช่ัน 

 ค่านยิมด้านวัตถ ุ

 ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ 
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1. ค่านยิมพื้นฐาน (Basic Values) ประกอบด้วยคา่นิยมดังต่อไปนี้ 

- ศลีธรรม (Moral Values) 

- คุณธรรม (Ethical Values) 

- ธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม (Cultural Values) 

- กฎหมาย (Legal Values) 

2. ค่านยิมวชิาชีพประกอบด้วยคา่นิยมตอ่ไปน้ี 

- อุดมการณ์ประจ้าวิชาชพีของตน 

- วนิัยประจ้าวิชาอาชพีของตน 

- มารยาทประจ้าวิชาชพีของตน 

- พระราชบัญญัติประจ้าวิชาชพีของตนโดยเฉพาะ 

ในการแบ่งประเภทของคา่นิยมท้ังสองประการดังกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่เนือ้หานัน้เหมอืนกันแตว่ธีิการแบ่งน้ัน

ต่างกันท้ังนี้อาจจะยังมีวิธีอื่นๆอีกแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้แบ่งนอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาได้จ้าแนกลักษณะของ

ค่านยิมตามกลุ่มคนโดยพจิารณาจ้าแนกเป็นระดับบุคคลกลุ่มคนและสังคมหรือถ้าผู้จ้าแนกยึดถือลักษณะของสังคมท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงเสมออาจจ้าแนกลักษณะของค่านิยมออกเป็นค่านิยมท่ีมีลักษณะยืนยงถาวรหรือเปลี่ยนแปลงกับ

ค่านยิมท่ีมีลักษณะระดับของความส้าคัญมากน้อยหรือลักษณะของค่านยิมท่ีเป็นความเชื่อ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค 

ศริะรุง่เรือง (2560, หนา้ 10) ได้ให้ความหมายไว้วา่พฤติกรรมการซือ้หมายถงึการกระท้าของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใชผ้ลิตภัณฑท้ั์งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมี

ส่วนในการก้าหนดให้มีการกระท้าประเด็นส้าคัญของค้าจ้ากัดความก็คือกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู่ก่อน (Precede) 

หมายถงึลักษณะทางพฤตกิรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา

และสังคมวทิยาท่ีมีสว่นสร้างสมและขัดเกลาทัศนคตริวมท้ังคานยิม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความภักดีในตราสินค้า 

Iwasano&Havy (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความจงรักภักดีประกอบด้วยสามส่วนประกอบคือพฤติกรรม

การซื้อสินค้าของผู้บริโภคระยะเวลาความถี่ของการซื้อสินค้าและระยะเวลาคือระยะเวลาท่ีใช้ในการเข้าร่วมเป็นผู้มี

พระคุณหรอืผู้ใช้เป็นจ้านวนความถี่ของการซื้อใชห้รือการมสี่วนร่วมในชว่งระยะเวลาหนึ่งของเวลา 

Schor&Kanus (2016) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความภักดีเป็นผลจากความพึงพอใจอย่างสม่้าเสมอหรือการ

ตัดสนิใจซื้อสินค้าในตราสินคา้เดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

ประกอบด้วย 

1) ความภักดดี้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) คือ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตราสินคา้ 

2) ความภักดีด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) คือ ลูกค้าให้ความยึดมั่นในตราสินค้าและ

พยายามท่ีจะซือ้ตราสินคา้นั้นอย่างตอ่เนื่อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

Chiffon (2016) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการหนึ่งในการตัดสินใจสาหรับการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑห์รือบริการท่ีมีความแตกต่างกันของผู้บริโภคผู้บริโภคจะมีรูปแบบและขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

หรือบริการโดยการท่ีจะเลือกกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกท่ีผู้บริโภคนั้นมีอยู่โดยผู้บริโภคอาจจะต้องอาศัยเวลา

และตอ้งการข้อมูลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑห์รือบริการหนึ่ง 
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Amilia (2015) กล่าววา่ได้ให้ความหมายไว้วา่กระบวนการตัดสนิใจซื้อของลูกค้าเป็นกระบวนการกอ่นท่ีลูกค้า

จะซื้อสินค้าหรือบริการผู้ประกอบการตอ้งท้าความเขา้ใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสนิใจซื้อของลูกค้าซึ่งการตัดสินใจซื้อ

ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งท่ีส้าคัญมากสาหรับผู้ประกอบการแต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์การขายตาม

กระบวนการตัดสนิใจซื้อของลูกค้าได้อกีด้วย 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีศกึษาเร่ือง ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลสง่ผลตอ่ความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร 

Gen Y เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการเลือกใช้ในตราสินค้า Adidas ใน

กลุ่มประชากร Gen Y และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผู้วิจัย

เลอืกใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามและก้าหนดขอบเขตการวิจัย เพื่อศึกษาในงานวิจัยช้ินนี ้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีจะใช้ในคร้ังนี้เป็นประชากร Gen Y จ้านวน 19 ล้านคน เก็บข้อมูล จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร Gen Y จ้านวน 19ล้านคนผู้วิจัยจึงใช้สูตรการ

ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของโดยได้ค่าความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่า

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อค้านวณในสูตรเครจซีและมอร์แกน(krejcie and Morgan,1970) 

แลว้พบวา่จะได้กลุม่ตัวอย่างจ้านวน 400 จ้านวน และใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดอืน เป็นลักษณะค้าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค้าตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้า Adidas จ้านวน 7 ข้อ เป็นลักษณะค้าถาม

ปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว เช่นความถี่ในการซื้อ ใครเป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้อ และ

การรับรู้ขา่วสาร 

 ส่วนท่ี 3 ค้าถามเกี่ยวกับค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen 

Y  จ้านวน 3 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว ใช้วิธีการวัดตามแบบของลิเคิร์ท ( likert scale) 

(บุรินทร์ รุจจนพันธ์ุ 2557) เป็นการเลอืกตอบ 5 ระดับ (Rating Sale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

  ส่วนท่ี 4 ค้าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในการใช้ตราสินค้า Adidas จ้านวน 4 ข้อ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกได้เพียงค้าตอบเดียว จะเป็นการเลือกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย น้อยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล

ไปด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใชส้ถิตพิรรณนาในการอธิบายผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรในส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในส่วนนี้เป็นข้อมูลท่ีใช้

มาตราวัดแบบนามบัญญัติท้าให้ไม่สามารถอธิบายเป็นมูลค่าได้ ดังนั้นจึงใช้ค่าความถี่(Frequency)และค่าร้อยละ 

(Percentage) เป็นตัวอธิบาย 

2. ตัวแปรในส่วนท่ี 2 ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้า Adidas ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ สาเหตุท่ีซื้อ

สินค้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้ ค่าใชจ้่ายในการซื้อแตล่ะครัง้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยค้านวณหา ค่า

ร้อยละ(Percentage)ค่าความถี่(Frequency) 

3. ตัวแปรในส่วนท่ี 3 ด้านค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ได้แก่ ด้านแฟชั้น ด้าน

วัตถุ และด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประชากร Gen Y  โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ตัวแปรในส่วนท่ี 4 ด้านความจงรักภักดีในการใช้ตราสินค้า Adidasโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และผู้วิจัยได้ใช้สถิติอ้างอิงในการแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ท่ีมีลักษณะส่งผลต่อความจงรักภัคดีในตรา

สินค้า Adidas ดังนัน้ผู้วจิัยจึงเลอืกใช้การวเิคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ผู้วิจัยได้ท้าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity)โดยการสร้างชุดค้าถามในการวัดผลค่านิยม

ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidasในกลุ่มประชากร Gen Y มีการใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องมาชว่ยในการต้ังค้าถามหลังจากนั้นได้ท้าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจความถูกตอ้งและขอค้าแนะน้าเพื่อน้ากลับมาปรับปรุงอีกคร้ัง จนได้เนื้อหาท่ีมีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกับ

วัตถปุระสงค์ของงานวจิัย 

2. ในการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าชุดค้าถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่างจริงโดยใช้แบบทดสอบจ้านวน 30 ชุด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น้าผลมาทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องท่ีได้จากการใช้

โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

งานวจิัย ซึ่งผลของความเชื่อม่ันมคี่าเท่ากับ 0.914 แสดงวา่ เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันและแบบทดสอบมคีวามเท่ียงตรง 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของตัวแปรข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้ 
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ตารางที ่4.1 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 200 49.8 

หญิง 200 49.8 

รวม 400 100.0 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบบบสอบถาม

เป็นท้ังผู้หญิงและผู้ชายโดยเป็นเท่ากันท้ังชายและหญิงโดยท่ีเพศชาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ซึ่งมีจ้านวนมาก

เท่ากับเพศหญิงท่ีมีจ้านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 
 

ตารางที ่4.2 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

21-24 254 63.2 

25-29 54 13.4 

30-33 55 13.7 

34-37 37 9.2 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วง

อายุระหว่าง 21-24 ปี จ้านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 มากกว่าผู้ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 30-33 ปี จ้านวน 55 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 13.7 ตามด้วยผู้ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และผู้ท่ีมีช่วงอายุ

ระหว่าง 34-37 ปี จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 
 

ตารางที ่4.3 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่้ากว่าปริญญาตรี 61 15.2 

ปริญญาตรี 266 66.2 

สูงกว่าปริญญาตรี 73 18.2 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 ในดา้นระดับการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ้านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 คือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตามด้วยผู้ท่ีมีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีจ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และผู้ท่ีมีการศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.2 ตามล้าดับ 
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ตารางที ่4.4 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศกึษา 223 55.5 

ธุรกิจส่วนตัว 28 7.0 

พนักงานบริษัท 97 24.1 

รับจ้าง 12 3.0 

อื่น ๆ 40 10.0 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 

นักเรียน/นักศกึษา จ้านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ตามด้วยพนักงานบริษัท จ้านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 

ถัดไปคือจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นอาชีพอื่นๆ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามด้วยธุรกิจส่วนตัว 

จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอาชีพรับจ้าง จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ 
 

ตารางที ่4.5 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

รายได้ตอ่เดอืน จ้านวน(คน) ร้อยละ 

ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 190 47.3 

10,001 – 20,000บาท 90 22.4 

20,001 - 30,000 บาท 47 11.7 

30,001 - 40,000 บาท 26 6.5 

มากกวา่ 40,001 บาทขึ้นไป 47 11.7 

รวม 400 100.0 
 

ผลการศกึษาตามตารางท่ี 4.5 สรุปด้านรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่้า

กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ้านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามด้วย10,001 –20,000 บาท จ้านวน 90 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.4 ตามด้วย มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป จ้านวน 47คน สามารถคิดเป็นร้อยละ 11.7 เท่ากับ 20,001 - 30,000 

บาท จ้านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ11.7 ตามด้วย 30,001 - 40,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล้าดับ 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ

สินค้าน้อยกว่า 1คร้ังต่อปี (ร้อยละ 54.7) สาเหตุท่ีท้าให้ซื้อสินค้าของ Adidas คือด้านของราคาและคุณภาพ (ร้อยละ

45.8) 
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ตารางที ่4.6 จ้านวนและร้อยละของความถี่ในการซื้อสินค้าตรา Adidas 

ความถี่ในการซื้อ จ้านวน(คน) ร้อยละ 

1 ครัง้ตอ่ปี 220 54.7 

2-3 ครัง้ตอ่ปี 150 37.4 

4-5 ครัง้ตอ่ปี 18 4.5 

5 ครัง้ตอ่ปีขึน้ไป 12 3.0 

รวม 400 100.0 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าตราAdidasของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วน

ใหญ่ซื้อสินค้าตราAdidas 1 คร้ังต่อปี จ้านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ตามด้วย 2-3 คร้ังต่อปี จ้านวน 150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.4 ตามด้วย 4-5คร้ังต่อปี จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามด้วย 5คร้ังต่อปีขึ้นไป จ้านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 4.7 จ้านวนและร้อยละของสาเหตุในการซือ้สนิค้าตรา Adidas 

สาเหตุในการซื้อสินค้าตรา Adidas จ านวน(คน) ร้อยละ 

ใส่สบาย 96 23.9 

หาซือ้งา่ย 42 10.4 

ราคาและคุณภาพ 184 45.8 

สื่อ 78 19.4 

รวม 400 100.0 

 
ผลการศึกษาตารางท่ี 4.7 จ้านวนและร้อยละของสาเหตุในการซื้อสินค้าตรา Adidas พบว่าส่วนใหญ่ให้สาเหตุ

ในการซื้อท่ี ราคาและคุณภาพ จ้านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ตามดว้ย ใส่สบาย จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.9 ตามด้วย สื่อ จ้านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามด้วย หาซื้อง่าย จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 

ตามล้าดับ 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม

ประชากร Gen Y พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ของกลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามจงรักภัคดตีอ่ตราสินคา้ อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean =4.02 และ S.D.= 0.69) ได้แก่ การสวมใส่สินค้าของ 

Adidas ชว่ยเสริมภาพลักษณ์ของท่าน, การสวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ไม่แตกแยกจากเพื่อน,การสวมใส่สินค้าของ

Adidas ท้าให้ดูทันสมัย, การสวมใส่สินค้าของAdidasท้าให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ,การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วย

เสริมบุคลิกภาพท้าให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้น,การการสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้เข้าร่วมท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ง่ายขึ้น, การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้ประสบความส้าเร็จใน, การร่วมกิจกรรมต่างๆการการสวมใส่สินค้าของ

Adidasสามารถบ่งบอกสถานะทางการเงินได้, การสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถใส่ได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจพบว่า  

การสวมใส่สินค้าของ Adidas ช่วยเสริมภาพลักษณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.39 และ S.D.=0.73), 

การสวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ไม่แตกแยกจากเพ่ือน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.49 และ S.D.=1.17) การ

สวมใส่สินค้าของAdidas ท้าให้ดูทันสมัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.30 และ S.D.=0.82) การสวมใส่สินค้า
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ของAdidasท้าให้เป็นท่ียอมรับในสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.00 และ S.D.=1.00) การสวมใส่สินค้าของ

Adidasชว่ยเสริมบุคลิกภาพท้าให้เข้าสังคมได้งา่ยขึน้ อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean =3.92 และ S.D.=1.04) การการ

สวมใส่สนิค้าของAdidasชว่ยให้เข้าร่วมท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.88 และ 

S.D.=1.05) การสวมใส่สินค้าของAdidasช่วยให้ประสบความส้าเร็จใน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.97 และ 

S.D.=1.15) การร่วมกิจกรรมต่างๆการการสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถบ่งบอกสถานะทางการเงินได้อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก (Mean =4.04 และ S.D.=0.98) การสวมใส่สินค้าของAdidasสามารถใส่ได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก (Mean =4.27 และ S.D.=0.80) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความเห็นเกี่ยวกับความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.33 และ 

S.D.=0.67)ผู้วิจัยได้ท้าการพิจารณารายข้อ พบว่าเมื่อนึกถึงตราสินค้ารองเท้าผู้บริโภคจะนึกถึงAdidas ทันที อยู่ใน

ระดับความเห็นด้วยมาก (Mean =4.21 และ S.D.=0.91) รู้สึกภูมิใจเมื่อได้สวมใส่สินค้าของAdidas อยู่ในระดับ

ความเห็นด้วยมาก (Mean =4.24 และ S.D.=0.88) ยินดีท่ีจะแนะน้าให้ผู้อื่นสวมใส่สินค้าของAdidasอยู่ในระดับ

ความเห็นด้วยมาก (Mean =4.30 และ S.D.=0.80) ความไว้วางใจต่อสินค้าของAdidasอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 

(Mean =4.55 และ S.D.=0.64) 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยแบบง่ายของ ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า 

Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยแบบง่าย ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยแบบง่ายของ ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตรา

สินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y 

แหล่งความแปรปรวน Sum ofSquares df MeanSquare  F Sig. 

การถดถอย (Regression)  100.233 3 33.411 163.057 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 81.142 396 0.205   

Total 181.375 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม

ประชากร Gen Y จากทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านแฟชั่น ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ

ความจงรักภัคดขีองผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏ

ในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพการบริการเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.345 0.150  8.993 0.000 

ค่านยิมด้านแฟช่ัน X1 0.235 0.048 0.292 4.945 0.000 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ X2 0.076 0.037 0.085 2.048 0.041 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ X3 0.422 0.041 0.142 10.182 0.000 

R=0.743, R Square =0.553, Adjusted R Square =0.549, Std. Error of the Estimate =0.453 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่ม

ประชากร Gen Y มท้ัีงหมด 3 ด้านประกอบด้วย ค่านยิมด้านแฟช่ัน ค่านิยมดา้นวัตถุ และค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ส่งผล

ตอ่ความจงรักภัคดีของผู้ตอบแบบสอบถามและจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีต่อตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร 

Gen Y ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

 = 1.345 + (0.235)X1+ (0.076)X2 + (0.442)X3) 

เมื่อ  แทน ความจงรักภัคดใีนตราสินคา้ Adidas 

X1 แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นแฟช่ันสง่ผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y 

X2 แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นวัตถุสง่ผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y 

X3 แทน ปัจจัยค่านิยมดา้นเศรษฐกิจส่งผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ค่านยิม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภัคดี

ในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน 

ตารางที่ 3 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

  สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

 ปัจจัยคา่นิยมดา้นแฟช่ันสง่ผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y สนับสนุน 

 ปัจจัยคา่นิยมดา้นวัตถุสง่ผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y สนับสนุน 

 ปัจจัยคา่นิยมดา้นเศรษฐกิจส่งผลตอ่ความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆ จากการวิจัยเร่ืองค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  

Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผู้วิจัยได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อ

อธิบาย และยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

สมมติฐานข้อ 1 ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมด้านแฟชั่นส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2557)กล่าวว่า ค่านิยมด้านแฟชั่น 

ชว่ยเสริงสร้างภาพลักษณ ์และสถานะทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ จากการศกึษาการวจิัย

พบวา่ ค่านยิมด้านแฟช่ันมคีวามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้าตรา Adidas อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานข้อ 2 ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมด้านวัตถุส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรวรรณ  เกิดทอง (2557) ท่ีอธิบายไว้ว่า ว่า 

ค่านิยมด้านวัตถุ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ ในการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับ
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ค่านยิมด้านวัตถุ จะเป็นสิ่งง่ายท่ีจะประสบความส้าเร็จ จากการศกึษาการวิจัยพบว่า ค่านิยมด้านวัตถุมีความสัมพันธ์

ตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Adidas อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานข้อ 3 ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า Adidas ในกลุ่มประชากร Gen Y ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่านิยมด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความจงรักภัคดีในกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนั้นผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรอุมา เกิดรุ่ง (2558) กล่าวว่า ค่านิยมด้าน

เศรษฐกิจ เป็นการแสดงสถานะทางการเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการเข้าสังคม จากการศึกษาการวิจัยพบว่า ค่านิยม

ด้านเศรษฐกิจมคีวามสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Adidas อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในคร้ังนี้จะไม่สามารถผ่านพ้นไปได้หากไม่มีการสนับสนุนจากอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การตลาด มหาวทิยาลัยศิลปากรท่ีให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมาและผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ผู้ต้องขอขอบคุณ

ทุกทา่นท่ีให้ความช่วยเหลอืกและสนับสนุนเป็นอยา่งดีจนงานวจิัยช้ินนีส้้าเร็จลุล่วงได้ 
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ปัจจัยคุณภาพผลติภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ

เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Product quality factors affecting decision to buy a smartphone of Generation 

Y consumer in Bangkok 

ธารีรัตน์ ช้างสงิห์1 ภัทรวดี เกตุวัฒนภูวดล2  เกตุวดี สมบูรณ์ทวี³ และกนกวรรณ กิจชระภูมิ4 

Thareerat Changsingha1, Pattarawadee Ketwatthanaphuwadol2 ,Kedwadee Sombultawee³ and 

Kanokwan Kitcharapoom4 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร๋

ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ช่วงอายุ 21-38 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ กลุ่ม

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายช่วงอายุ 21-38 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.835 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ 

สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจัยคือ ด้านสมรรถนะ(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.46) 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean = 4.23 และ S.D.= 0.40) ด้านความเชื่อถือได้(Mean = 4.34 และ S.D.= 0.38 ) ด้าน

ความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด(Mean = 4.28  และ S.D.= 0.41) ด้านความทนทาน(Mean = 4.3  และ S.D.= 0.46) 

ด้านความสามารถ ในการให้บริการ(Mean = 4.24 และ S.D.= 0.45) ด้านความสวยงาม(Mean = 4.28 และ S.D.= 

0.34) ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean = 4.31 และ S.D.= 0.38 ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: คุณภาพผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจเลอืกซือ้, สมาร์ทโฟน, เจเนอเรชันวาย 

                                                 
1สาขาการตลาด, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120 

*Corresponding author e-mail: mewptdk@gmail.com,   
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the product quality factors affecting decision to buy a 

smartphone of Generation Y consumer in Bangkok. The sample used in this research was 400 consumers 

generation Y age range between 21-38 years in Bangkok. The research instruments were questionnaire with 

reliability 0.884. The statistics for data analysis were descriptive statistics including percentage, mean and 

standard deviation and Inferential Statistic. The hypothesis was tested by multiple regression analysis. The 

results show that Performance (Mean=4.28 and S.D.=0.46), Features (Mean=4.23 and S.D.=0.40), Reliability 

(Mean=4.43 and S.D.=0.38) Conformance (Mean=4.28 and S.D.=0.41) Durability (Mean=4.30 and S.D.=0.46) 

Serviceability (Mean=4.24 and S.D.=0.45) Aesthetic (Mean=4.28 and S.D.=0.34) and Perceived Quality or 

Reputation (Mean=4.31 and S.D.=0.38) affecting purchasing decision of consumers 

Keywords: Product quality, Purchase decision, Smartphone, Generation Y 

บทน า 

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความส้าคัญและบทบาทในสังคมปัจจุบันอย่างมาก มีการพัฒนาเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวัน เป็นปัจจัย

อย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน การท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อีกท้ังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส้าหรับเพิ่มความบันเทิง 

เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอและยังสามารถติดต่อสื่อสารในแบบอื่น  ๆ เช่น การส่งข้อความสั้น ๆ 

(SMS) การสง่ข้อความภาพ (MMS) การเปิดดูขอ้มูลตา่ง ๆ ในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการมาตรฐานกลางของระบบไร้สาย 

(WAP) จึงท้าให้โทรศัพท์มือถือเป็นท่ีแพร่หลาย (ทิพรัตน์ รุ่งทวไีพโรจน์, 2549)  

ด้วยฟังก์ชันการท้างานคล้ายคลงึกับโทรศัพท์มือถือท่ัวๆไปอย่างสมาร์ทโฟน แต่มีการเพิ่มประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจึงนยิมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหน้าจอระบบสัมผัส มีกล้องถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูง ออกแบบ

ดีไซน์ให้ทันสมัย และมีแอพพลิเคชั่นท่ีน่าสนใจให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งาน ยังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ผ่าน 4G, Wi-Fi  ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่าในยุคนี้เป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การใช้งานบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ท่ีหลากหลายในส่วนนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถรองรับได้ครอบคลุม

เกี่ยวกับการใช้งานบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social network) ยกตัวอย่าง เช่น การใช้งาน เช่น Facebook, 

YouTube, Twitter, Line  เป็นต้น ทางผู้ประกอบการจึงเล็งท่ีจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจ

และนยิมเทคโนโลยใีหม่ๆ  มคีวามสะดวกสบายและใช้งานงา่ย  

ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นยุคทองของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ นับตั้งแต่มีการแข่งขันในตลาดไอทีท่ีเพิ่มมากขึ้น 

หลากหลายบริษัทท่ีมีการผลิตสมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนารูปแบบของระบบปฏิบัติการ เพิ่มระบบสัมผัสท่ีดีเยี่ยมหรือ

แม้กระท่ังหน้าตาอินเทอร์เฟสท่ีใช้งานง่าย พยายามท่ีจะงัดข้อดีของตนขึ้นมาแข่งขันกัน จึงเกิดการแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาด ผลการส้ารวจส่วนแบ่งทางการตลาดสมารท์โฟนท่ัวโลกประจ้าไตรมาสท่ีสองของปี 2561 ผลพบว่าซัมซุงมี

ส่วนแบ่งร้อยละ 20.9 โดยท่ีหัวเว่ยมีส่วนแบ่งร้อยละ 15.8 ขึ้นมาเป็นอันดับสองแทนค่ายยักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิลท่ีมี

ส่วนแบ่งร้อยละ 12.1 เสียวหมี่มีส่วนแบ่งร้อยละ 9.3 ออปโป้มีส่วนแบ่งร้อยละ 8.6 อื่นๆมีส่วนแบ่งร้อยละ 33.2 

ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะมกีารแข่งขันของสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มสูงขึ้นในปี 2018 แต่ผู้บริโภคก็คงต้องเลือกสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดให้กับตัวเอง เพราะสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก้าลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงมีการพัฒนาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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เช่น ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ของผู้บริโภค ดังนั้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการจะสามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดได้ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร การท้าวิจัยในคร้ังนี้จะท้าให้ได้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์

และทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคตา่งๆในการตัดสินใจเลอืกซือ้สมารท์โฟนและผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวิจัย

ในคร้ังนีจ้ะสามารถเป็นประโยชนต์อ่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ที่จะน้าข้อมูลเหลา่นีไ้ปใชใ้นการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดของ

ผลิตภัณฑเ์พื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้    

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีดา้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

1. ด้านสมรรถนะ : Arnauld de Nadaillac (2003) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่าสมรรถนะนั้นเป็นสิ่งท่ีต้องลง มือ

ปฏิบัติและท้าให้เกิดขึ้น กล่าวคือความสามารถท่ีใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวขับ

เคลื่อนท่ีท้าให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ 

(Attitude) ท่ีช่วยให้สามารถเผชญิและแก้ไข สถานการณห์รือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริง 

2 .ดา้นลักษณะเฉพาะพเิศษ : คือสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ สิ่งท่ีโดดเด่นดึงดูดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะของสิ่งน้ันๆ 

3. ด้านความเชื่อถอืได้ : เป็นสิ่งท่ีวัดความนา่ไวว้างใจต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มาตรฐานตา่งๆ ความมีคุณภาพใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

4. ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด : การสะท้อนรสนิยม มีความทันสมัยและท่ีมีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพการสร้างภาพอ้างอิงตามท่ีสอดคล้องกัน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะเป็นการบอกถึงรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ ์รูปแบบ และแสดงรายละเอยีด 

5. ด้านความทนทาน : มาตรฐาน อายุการใชง้านของวัสดุอุปกรณต์า่งๆและทุกสภาพการใชง้านท่ียาวนาน 

6. ด้านความสามารถในการให้บริการ : การให้ความชว่ยเหลือ หรือการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มาใช้

บริการจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่า การให้ความช่วยเหลือ หรือการท้าประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ จะเป็นไป

ตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 

7. ด้านความสวยงาม : คุณลักษณะภายนอกของสินค้าและบริการ และเป็นความพยายามของตราสินค้าท่ี

จะค้นหาความต้องการทางสังคมและจิตใจของผู้บริโภค 

8. ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง :การประเมินเกี่ยวกับระดับคุณภาพจากการใช้จริงต่อการตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้รับ  
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ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อ 
ความหมายของการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก

ตา่งๆท่ีมีอยู ่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้า

หรือบริการตามข้อมูลและขอ้จ้ากัดของสถานการณ ์การตัดสนิใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส้าคัญและอยู่ภายในจิตใจของ

ผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

เป้าประสงค์อย่างหนึ่งของทุกสินคา้และบริการ ก็คือการท้าให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้าหรือใชบ้ริการนั้นๆผู้

ประโภคตัดสินใจซือ้สนิค้า/บริการ อยา่งไร มี 5 หลักง่ายๆ ดังนี ้

1. ความจ้าเป็น 

2. ค้นหาข้อมูลในสินค้า/บริการน้ัน ๆ 

3. ประเมิณตัวเลอืกอื่น ๆ ท่ีหลากหลาย 

4. ตัดสนิใจซื้อ 

5. พฤตกิรรมหลังการซื้อ 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑด์้านสมรรถนะที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเร

ชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑด์้านความเชื่อถือได้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ

เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความทนทานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ

เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจ

เนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มคนเจเนอเรชันวาย อายุระหว่าง 21-38 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครมีจ้านวน 1,445,769 คน (ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560)  

ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน 

(krejcie and Morgan,1970) ดังนัน้ 
  

         (1) 

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร 

e  = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

x2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (xก้าลังสอง=3.841) 

p  = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก้าหนด p=0.5) 

และส้าหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้ก้าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 16 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผล

ไปด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค้านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคสมาร์ทโฟน โดยค้านวณหาค่าร้อยละ

(Percentage) 

      ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายโดยค้านวณหา

ค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้าไอเดียกรีน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก้าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อจักรยานด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื    

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์

ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 

รวมถึงงานวจิัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้น้าแบบสอบถามท่ีสร้าง

ขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอค้าแนะน้ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาท่ีได้มีความเท่ียงตรง 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท้าการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 384 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ้านวน 384 ตัวอย่าง ลักษณะของ

เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย

วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน้าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 

ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63  ) อายุ

ระหว่าง 21-26 ปี (ร้อยละ 87) การศึกษาปริญญาตรี(ร้อยละ87) นักเรียนนักศึกษา(ร้อยละ 83.8) มีรายได้น้อยกว่า 

10,000 บาท (ร้อยละ 53.8 ) 

ส่วนท่ี 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสมาร์ทโฟน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปลี่ยน

สมาร์ทโฟน 1 ปีต่อคร้ัง (ร้อยละ 47.3 )รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนผ่านทางสื่อประเภทสื่อโซเซียลมีเดีย 

(ร้อยละ 60) ใช้สมาร์ทโฟนเล่นโซเซียลมีเดีย (ร้อยละ 66.8) อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนมาจากเพื่อน 

(ร้อยละ 36.8) ซื้อสมาร์ทโฟนท่ีหา้งสรรพสินค้า(ร้อยละ 60.3) แบรนด์สมาร์ทโฟนท่ีซือ้ล่าสุดคือ แอปเปิล (ร้อยละ 60.3)  

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก ่ด้านสมรรถนะ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถือ

ได้ ดา้นความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม ด้าน

การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง พบว่าระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.28 และ S.D.= 0.28) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านสมรรถนะ(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.46) ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean 

= 4.23 และ S.D.= 0.40) ด้านความเชื่อถือได้(Mean = 4.34 และ S.D.= 0.38 ) ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด

(Mean = 4.28  และ S.D.= 0.41) ด้านความทนทาน(Mean = 4.3  และ S.D.= 0.46) ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ(Mean = 4.24 และ S.D.= 0.45) ด้านความสวยงาม(Mean = 4.28 และ S.D.= 0.34) ด้านการรับรู้คุณภาพ

หรือชื่อเสียง(Mean = 4.31 และ S.D.= 0.38 ) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.31 และ S.D.= 0.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ(Mean = 4.41 และ  
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S.D.= 0.50),ชื่อเสียงของผู้ขายสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน(Mean = 4.26 และ S.D.= 0.63), พิจารณา

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนในการตัดสินใจเลือกซื้อ(Mean = 4.54 และ S.D.= 0.50), บริการหลังการ

ขายของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ(Mean = 4.27 และ S.D.= 0.63) และการตัดสินใจซื้อ

สมาร์ทโฟนมกีารศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลสมารท์โฟนจากสื่อตา่งๆ (Mean = 4.10 และ S.D.= 0.32) 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สง่ผลตอ่การตัดสินใจ

เลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

การถดถอย (Regression) 24.462 8 3.058 71.788 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 16.654 391 0.043   

Total 41.116 399    

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 8 ด้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้าน

ลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถอืได้ ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถใน

การให้บริการ ดา้นความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค

เจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

Constant  .430 .180  2.395 .017 

ด้านสมรรถนะ X1 -.033 .029 -.048 -1.151 .250 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ X2 .314 .050 .387 6.285 .000 

ด้านความเชื่อถอืได้ X3 .331 .056 .394 5.860 .000 

ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด X4 -.147 .063 -.190 -2.323 .021 

ด้านความทนทาน X5 -.246 .038 -.352 -6.479 .000 

ด้านความสามารถในการให้บริการ X6 -.125 .036 -.176 -3.513 .000 

ด้านความสวยงาม X7 .431 .047 .462 9.187 .000 

ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง X8 .378 .040 .445 9.509 .000 

R=0.771, R Square=0.595, Adjusted R Square=0.587, Std Error of the Estlimate = 0.206 
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จากการการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ ด้านลักษณะเฉพาะ

พเิศษ ด้านความเชื่อถอืได้ ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ 

ด้านความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้อง

ตามท่ีก้าหนด ด้านความทนทาน ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม ด้านการรับรู้คุณภาพหรือ

ชื่อเสียง มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย กล่าวคือ ส่งผลให้

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย  

สมมติฐานการวจิัย ผลการวจิัย 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑด์้านสมรรถนะที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภค

เจเนอเรชนัวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อถือได้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความทนทานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 

  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

สมมติฐานข้อ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่าไม่สอดคล้องกับ

แนวคิดของ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2545) ท่ีได้อธิบายว่า คุณสมบัติของคุณภาพตราผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งท่ี
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สามารถท้าให้ผู้บริโภคเห็นถึง ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น แสดงถึง คุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ท่ีท้าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้ เป็นการบอกถึงลักษณะการใช้งานในตัว

ผลิตภัณฑ ์

สมมติฐานข้อ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า

สมาร์ทโฟนท่ีมีน้้าหนักสะดวกตอ่การพกพา ระบบปฏบัิตกิารมเีสถียรภาพ และมีหน่วยประมวลผลรวดเร็ว สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ท่ีได้อธิบายว่า ลักษณะเฉพาะพิเศษ คือ รูปทรงโดดเด่นมีเอกลักษณ์, ดูแล

บ้ารุงรักษาง่าย, และมีความคุม้ค่า ซึ่งเป็นท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ ท้าให้ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

สมมติฐานข้อ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความเชื่อถือได้ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟน 

ท่ีมีการรับประกันตัวเคร่ืองเป็นระยะเวลาหลายเดือน สามารถเปลี่ยนหรือคืนเคร่ืองได้ภายใน 7 วัน หากพบปัญหา 

และสมาร์ทโฟนท่ีใช้วัสดุมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ท่ีได้อธิบายว่า ความเชื่อถือได้ 

คือ ความมีชื่อเสียง, มีการผลิตท่ีได้มาตรฐาน, และใช้วัสดุคุณภาพดี ท้าให้เกิดการเชื่อถือในคุณภาพและเกิดความ

ไวใ้จแก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ตามมา 

สมมติฐานข้อ 4 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนดท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า ซื้อสมาร์ท

โฟนท่ีสะท้อนรสนยิมให้กับตัวเอง มคีวามทันสมัยและท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฏ ี

ของ เอกลักษณ์ จรัญวาศน์ (2551) ท่ีได้อธิบายว่า การสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ท่ีจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจนั้น 

จ้าเป็นต้องมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เพราะจะสามารถท้าให้สินค้าโดดเด่น เกิดการ

จดจ้าและสามารถเรียกรอ้งความสนใจจากผู้บริโภคได้งา่ย สรา้งผลิตภัณฑเ์พื่อให้เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการ และแสดง

ถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์จะสามารถท้าให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านั้น การสร้างภาพอ้างอิงตามท่ี

สอดคล้องนั้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะเป็นการบอกถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และแสดง

รายละเอียด เนื่องจากด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนดมีค่าติดลบ จึงท้าให้ การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครน้อยลง 

สมมติฐานข้อ 5 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความทนทานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟนท่ีมีวัสดุแข็งแรง

ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีมาตรฐาน ท้าให้การตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby 

(1979) ท่ีได้อธิบายว่า ความทนทาน คือ อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆมีความทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน , และมีอายุ

การใช้งานท่ียาวนาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า โดยผู้ท้าแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในด้านความทนทาน 

เนื่องจากด้านความทนทานมคี่าตดิลบ จึงท้าให้ การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานครน้อยลง 

สมมติฐานข้อ 6 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟน

ท่ีมีศูนย์ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ใช้ระยะเวลาในการซ่อมอย่างรวดเร็ว และมีการเปิดให้บริการอัพเดท

ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ท่ีได้อธิบายว่า ความสามารถในการ

ให้บริการ คือ การให้ข้อมูลท่ีดีและประโยชน์จากพนักงานขาย, ตัวแทนจ้าหน่ายมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ, 
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การจัดกิจกรรมสง่เสริมการขายและประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เนื่องจากด้านความสามารถใน

การให้บริการมีค่าติดลบ จึงท้าให้ การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานครน้อยลง 

สมมติฐานข้อ 7 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบว่า สมาร์ทโฟนท่ีมีดีไซน์ท่ีไม่

เหมอืนใคร มสีีสันให้เลอืกหลากหลาย และเหมาะสมตอ่การใชง้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) 

ท่ีได้อธิบายวา่ ความสวยงาม คือ มีสสีัน รูปทรงให้เลอืกได้หลากหลาย, มีสีสันและรูปทรงภายนอกท่ีมีความสวยงาม, 

และมีการออกแบบและตกแตง่ภายในหอ้งโดยสารท่ีมีความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้เป็นสิ่งแรก

จากการมอง อธิบายได้วา่ ถ้ารถยนต์มีรูปทรงสวยงาม สีสันท่ีถูกใจผู้ซือ้แล้วยอ่มท้าให้ผู้ซือ้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

และจะเปิดใจรับฟังปัจจัยคุณภาพด้านอ่ืนๆตามมา 

สมมติฐานข้อ 8 ผลการทดสอบปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟน ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบพบวา่ รู้สึกชื่นชอบ

ในคุณภาพของสมาร์ทโฟนท่ีใช้ในปัจจุบัน มีคุณภาพไม่ด้อยกว่ายี่ห้ออื่น มีความภูมิใจในตราสินค้าของสมาร์ทโฟนท่ี

ท่านใชอ้ยู่ และสมาร์ทโฟนท่ีใช ้มีช่ือเสียงท้ังในและตา่งประเทศสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Philip B. Crosby (1979) ท่ีได้

อธิบายวา่ การรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง คือ เป็นท่ีรู้จักกันมายาวนาน, เป็นท่ีนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, มีชื่อเสียง

เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก, และมีความเชื่อมั่นในรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยผลการวิจัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น

ด้วยมาก และส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะตอ่การน้าไปใชป้ระโยชน์ 

 จากผลการศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนในรุ่นต่างๆและของแต่ละยี่ห้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความส้าคัญในการเลอืกซือ้สมารท์โฟนของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงให้ความส้าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ัง 8 ด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการในด้านนี้ได้น้าไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อยอด โดยจ้าแนกเป็นแต่ละปัจจัยดังนี้ 

 1.ด้านสมรรถนะ เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคถือเป็นสิ่งท่ีส้าคัญท่ีสุดในการเลือกซื้อ เพราะด้วยประสิทธิภาพในการ

ท้างานที่เต็มความสามารถ เหมาะสมกับความจ้าเป็นในการใช้มากน้อยเพียงใด และการน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับในแตล่ะยุคสมัยนัน้ๆ 

 2.ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ เป็นส่วนท่ีช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะว่าการมีรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นสิ่งท่ี

นา่สนใจและเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ 

 3.ดา้นความเชื่อถอืได้ เป็นสิ่งท่ีส้าคัญท่ีท้าให้เกิดการตัดสนิใจเลอืกซือ้สมาร์ทโฟน นอกจากจะมีลักษณะท่ีโดด

เด่น ถ้ามคีวามนา่เช่ือถือได้ ถือวา่ได้รับความพงึพอใจในระดับหนึ่ง 

 4.ด้านความสอดคล้องตามท่ีก้าหนด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม ในเร่ืองของความเชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งท่ี

ควรตระหนักของท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบการเอง ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการรับรองคุณภาพหรือไม่ ปลดภัยมากน้อย

เพยีงใดเมื่อใช ้

 5.ดา้นความทนทาน ถือวา่เป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับความคุม้ค่า เพราะว่าสมารท์โฟนท่ีมีประสิทธิภาพสูงตอบโจทย์

ได้หลากหลายอาจมีราคาท่ีคอ่นข้างสูง ผู้บริโภคจึงอยากได้ความทนทานท่ีเหมาะสมกับราคาท่ีแลกมา 
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 6.ด้านความสามารถในการให้บริการ คือสิ่งท่ีเป็นแรงขับแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากจะ

พิจารณาถึงความสวยงามภายนอก ความทนทานของเคร่ืองสมาร์ทโฟนแล้ว การค้นหาข้อมูลโดยการสอบถามจาก

พนักงานที่ศูนยใ์ห้บริการ โดยท่ีได้รับการบริการท่ีดเียี่ยม การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานผู้ให้ข้อมูล ถือเป็นสิ่งท่ีช่วยให้

การตัดสินใจเลอืกซือ้งา่ยขึน้ 

 7.ด้านความสวยงาม ถือเป็นสิ่งอันดับต้นๆท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจเลือกซื้อเมื่อพบเห็น และเกิดความ

ประทับใจในคร้ังแรกที่เห็น สามารถสร้างความสนใจประชว่ยให้การจัดสินใจเลอืกซือ้ได้งา่ยขึน้ 

 8.ดา้นการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง สิ่งน้ีจะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือกับผู้ประกอบการ ซึ่งหากแบรนด์ใดท่ี

มกีารสร้างรากฐานท่ีม่ันคงมาก่อนแลว้ก็จะได้เปรียบในเร่ืองของการตัดสินใจไปแล้วอีกขั้น หากแต่ผู้ประกอบการราย

ใหมย่ังไม่เป็นท่ีนิยมมากพอ ก็ตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาคร้ัง

ตอ่ไปควรมกีารศึกษากลุ่มผู้บริโภคในเขตอ่ืนหรือกลุ่มเจเนอเรชันอื่น ว่าคุณภาพผลิตภัณฑส์่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อสมาร์ทโฟนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะน้าผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในแต่ละเจเนอเรชั่นและ

ในแต่ละเขต 

 2.ควรท้าวิจัยอยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากการตัดสนิใจเลอืกซือ้สมารท์โฟนโดยค้านงึถึงคุณภาพผลิตภัณฑเ์ป็นเร่ือง

ของความคดิเห็นและความรูส้ึกสว่นตัวของผู้บริโภคเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อจะได้เป็น

ข้อมูลส้าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจสมาร์ทโฟนหรือท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อท่ีจะน้าไปพัฒนาต่อยอดในการ

รักษากลุ่มลูกค้าเดิมสร้างลูกค้ารายใหม่และสร้างก้าไรให้มีความน่าเชื่อถอืของผลิตภัณฑ์ 

 3.ควรท้าการวิจัยปัจจัยด้านอื่นๆประกอบเพิ่มเติม ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ท่ี

นอกเหนือจากปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อน้าผลวิจัยมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างมีความ

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพอใจของผู้บริโภคในทุกเพศและทุกวัย 

กิตติกรรมประกาศ 
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รูปแบบการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

Application Forms Affecting Decision Making to Use ViaBus Application in 

Bangkok Province 

ณญาตา ทองรัศมี¹1 ฐานวรี์ จิรกุลธนินโชตน์¹ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ และกนกวรรณ กิจชระภูม¹ิ 

Nayata Thongrasamee¹, Thanawee Chirakunthaninchot¹, Kedvadee Sombultawee¹ and Kanokwan 

Kitcharabhumi¹ 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งสร้าง

สมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทางและใช้

แอพพลเิคชั่น ViaBus ในการคน้หารถประจ้าทางในเขตกรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 400 ตัวอย่าง และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามไปท้าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากร ใกล้เคียง

กับกลุม่ตัวอย่างจรงิจ้านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

มคี่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.922 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) และจากการศึกษาพบว่าปัจจัย

ด้านรูปลักษณ์ (X1) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (X2) ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (X4) และ

ด้านการเชื่อมโยง (X6) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ

สมการพยากรณ์ คือ  = 1.305 + (0.174)x1 + (0.202)x2 + (0.182)x4 + (0.112)x6   

ค าส าคัญ: เว็บไซด์, ออนไลน์, แอพพลิเคชั่น, การตัดสินใจใชแ้อพพลเิคชั่น 
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Abstract  

 The objectives of this research were to study the application forms that affect decision making of ViaBus 

application while customers use it in Bangkok province. The prediction equation was configured by using 

quantitative methodology. The samples used in this study come from convenience selection of 400. Researchers 

distributed 30 questionnaires to the group of sample that closed to the actual group of population as the pre-

test. The research instruments were questionnaire with reliability 0.922 and the content passed validity test by 

the experts. Descriptive statistics are used to analyze the data, i.e. percentage, mean, standard deviation, and 

inferential statistics that are used to analyze is multiple regression. The results show that (Context)(X1) 

(Content)(X2) (Customization)(X4) and (Connection)(X6) affecting on decision–making to used ViaBus application 

(Y) at the statistical significant level of 0.05. The prediction equation was  = 1.305 + (0.174)x1 + (0.202)x2 + 

(0.182)x4 + (0.112)x6 

Keywords: Website, Online, Application, Decision to Used Application 

บทน า 

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครฯ เมืองหลวงท่ีทุกคนรู้จักกันดี มีคนพลุกพล่านด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัย และมี  

การสัญจรแทบจะตลอดเวลา การขนส่งด้วยรถโดยสารถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความนิยม

และมีการน้ามาให้บริการแก่ประชาชนในประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่ พ.ศ.2546 รถประจ้าทางเข้ามามีบทบาท

และเป็นท่ีรู้จักของประเทศไทย (BMTA, 2560) ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะท่ีใช ้

หรือรูปแบบการให้บริการ (สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2557) การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคน

ไทยเป็นอยา่งมาก ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจุบัน รถประจ้าทางในกรุงเทพมหานครฯ มีบทบาทส้าคัญต่อคนไทยมาอย่าง

ยาวนาน เหตุผลหลักในการใช้รถประจ้าทางของคนไทยในปัจจุบันก็คือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่

อย่างไรก็ตามการใชบ้ริการรถประจ้าทางก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน ซึ่งปัญหาหลักท่ีคนในเมืองกรุงมักจะพบเจอในฐานะ

คนท้างานที่ใชร้ถโดยสารประจ้าทางเป็นประจ้าก็คือการยืนรอรถโดยสารประจ้าทางโดยท่ีไม่สามารถทราบถึงเวลาท่ี

แน่ชัด หรือการไม่ทราบถึงข้อมูลท่ีแน่ชัดเกี่ยวกับท่ีหมายปลายทางของรถแต่ละคัน นั่นจะส่งผลให้ผู้ท่ีมาใช้บริการ

สูญเสียเวลาในการท้ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา นักเรียน นักศึกษาท่ีต้องการเดินทางโดยการใช้บริการ

รถประจ้าทาง หรอืนักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมประเทศ ตา่งต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยูเ่สมอ 

ระบบขนสง่ทางบกถือเป็นระบบขนส่งมวลชนท่ีควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ท้ังเร่ืองของความรวดเร็ว ค่าใช้จ่าย 

และความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะท่ีให้บริการ และความตรงต่อเวลาหรือความแน่นอน

ของการให้บริการ ซึ่งหากสามารถพัฒนาระบบขนสง่ตามประเด็นต่างๆ เหลา่นีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน (สลิลาทพิย์ ทิพยไกรศร, 2557) ดังนัน้กรมการขนส่งทางบกจึงต้องเร่งท้าตามเป้าหมายใน

การจัดระเบียบ การพัฒนา และการส่งเสริมการขนส่งทางบกให้มคีวามสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนสง่ด้วยรถโดยสารสาธารณะท่ีมีคุณภาพ (กรมการขนส่งทางบก, 2557) 

ในต้นปีพ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา แอพพลิเคชั่นท่ีมีชื่อว่า ViaBus ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในไทย 

แอพพลิเคชั่น ViaBus คือสิ่งท่ีช่วยผู้บริโภคท่ีใช้บริการรถโดยสารประจ้าทางในการมองเห็นรถโดยสารประจ้าทางได้

แบบเรียลไทม ์(Real-time) ท้าให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลเส้นทางท่ีรถก้าลังวิ่ง จุดต้นสายและจุดสิ้นสุด จนถึง
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ต้าแหน่งท่ีแน่ชัดของรถประจ้าทาง จึงไม่ต้องรอเป็นเวลานาน ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีได้รับการส่งเสริมจากท้ัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขสมก. และเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ( Siam 

Innovation District) มาส่งเสริมต่อเนื่อง จากผู้ก่อตั้ง 3 คน คือนายอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์, นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒน

พันธ์ และนายธนิษฐ์ ซึ้งหทัยพร ได้สร้างระบบจากการเห็นปัญหาใกล้ตัวสู่การสร้างเทคโนโลยีท่ีช่วยยกระดับและ

เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยท้ังประเทศ และยังมีแผนจะขยายบริการท่ีเชื่อมโยงกับรถสองแถวและรถข้ามจังหวัด รวมถึง

สนใจจะขยายเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น รถตู้ ท่ีติดตั้งระบบ GPS อยู่แล้ว หรือ ผู้ให้บริการขนส่ง

สาธารณะรายอื่นสามารถเขา้มาเช่ือมโยงบริการของบริษัทได้เชน่กัน (วราภรณ์ เทียนเงิน, 2561)  

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการตัดสินเลือกใช้

แอพพลเิคชั่น ViaBus ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านปัจจัยด้านองค์ประกอบ 6Cs ของช่องทางออนไลน์ท่ีประกอบด้วย 

ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้

ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการ

เชื่อมโยง (Connection) ว่ามีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อผู้บริโภคให้ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งจะช่วยให้

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถน้ามาปรับใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีช่วยอ้านวยความสะดวกสบายให้กับ

ผู้ใชบ้ริการขนส่งมวลชน และเพ่ือท่ีผู้ท้าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าผลการวิจัยท่ีได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงใช้กับเร่ือง

ท่ีผู้วจิัยศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

 

 

 

สมมุตฐิาน 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ ได้แก่  

− ด้านรูปลักษณ ์(Context)  

− ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content)  

− ดา้นความเป็นชุมชน (Community)  

− ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า 

(Customization)  

− ด้านการตดิตอ่สื่อสาร (Communication)  

− ด้านการเชื่อมโยง (Connection) 

การตัดสินใจเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น 

ViaBus ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยดา้นรูปลักษณ ์(Content) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

1. ปัจจัยดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus  

2. ปัจจัยดา้นความเป็นชุมชน (Community) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus  

3. ปัจจัยด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) จะส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลเิคชั่น ViaBus  

4. ปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

5. ปัจจัยดา้นการเชื่อมโยง (Connection) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภค 

เสรีวงษ์ มณฑา (2548, หน้า 32-46) กล่าวว่า “พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล

แต่ละบุคคลในการค้นหาการเลือกซื้อการใช้การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่า 

จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้” 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546, หนา้ 5) ได้ให้ค้าจ้ากัดความพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึงปฏกิิริยาของบุคคลใด

ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งเกิดก่อนและ

เป็นตัวก้าหนดปฏกิิริยาต่างๆ เหลา่นั้น ส่งเสริมผู้บริโภคเกิดเป็นพฤติกรรมและแสดงออกมา  

ปริญ ลักษติานนท์(2544) ได้ให้ความหมายวา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใชส้ินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสนิใจท่ีเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนใน

การก้าหนดให้มกีารกระท้า กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อนนั้นหมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคขณะ

ใดขณะหนึ่งท่ีผู้บริโภคซื้อสินค้านัน้จะมีกระบวนการทางจิตวทิยาและสังคมวิทยาท่ีมีส่วนสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติ

และค่านิยม  

องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการของลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี  

ในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลายประการท่ีจะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและเข้ามาใช้บริการแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของ

เว็บไซต์ท่ีดคีวรมอีงคป์ระกอบท่ีส้าคัญ 7 ประการ หรอื 7 C’s (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2546:77) 

1. ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วยการจัดผังและการออกแบบท่ีสามารถมองเห็น

ได้ด้วยตาเปล่า ถือเป็นสว่นท่ีส้าคัญและเป็นหัวใจหลักของการท้าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของ

เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่้าเสมอเป็นสิ่งท่ีส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกค้าต้องการใช้ข้อมูลท่ี

จะชว่ยในการตัดสนิใจ (Agarwal and Venkatesh, 2002)  โดยรูปแบบของขอ้มูลตอ้งอ่านแล้วสบายตา มีความถูกต้อง

และนา่เช่ือถือ  

2. ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาที่น้าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร 

ซึ่งจะเป็นเร่ืองของการใชส้ีร่วมกับข้อความตา่งๆ บนเว็บไซต์การออกแบบหรือดีไซนเ์ว็บไซต์โดยเป็นการน้าเสนอข้อมูล

ในรูปแบบตา่งๆ (Rina and Niels, 2013)  รวมถึงการภาพประกอบ มีการใช้เสียงและไฟล์วีดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มีความ

นา่สนใจเพิ่มมากขึน้ ท้าให้เว็บไซต์มคีวามนา่สนใจเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุน้ผู้บริโภคไมใ่ห้เกิดความเบ่ือหนา่ยขณะใชง้าน  

3. ด้านชุมชนบนเว็บไซด์ (Community) เป็นการบริการรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถรวมกลุ่มของคนจ้านวนหนึ่งไว ้

มีการพูดคุย ท้ากิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นในเว็บไซต์นั้น โดยในชุมชนบนเว็บไซต์จะมีการตั้งกฎของตนเองและกฎการ
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สื่อสารท่ีใช้ร่วมกัน ซึ่งน้ามาสู่ความเป็นมิตรภาพของสมาชิกบนสังคมเว็บไซต์ (Adler and Christopher, 1999) ซึ่ง

ท้ังหมดนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใชบ้ริการท่ีอยูใ่นสังคมของเว็บไซต์ดว้ย 

4. ด้านการท้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) คือ รูปแบบการให้บริการท่ี

สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ ท่ีจะช่วยให้สามารถก้าหนดสินค้าและ

บริการได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น ท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Surprenant 

and Solomon, 1987) และสามารถเข้าใจพฤตกิรรมของผู้ใชไ้ด้  

5. ด้านการสื่อสาร (Communication) คือ การสื่อสารแบบสองทาง หรือเป็นการสร้างช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของเว็บไซต์ด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว เช่น Facebook, IG, หรือ E-mail 

กล่าวง่ายๆ ก็คือช่องทางท่ีใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้นในการสร้างช่องทางการสื่อสารท่ี

นา่สนใจ จะท้าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตอ้งการ (อาภาภรณ์ วัธนกุล, 2555) 

6. ด้านการเชื่อมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์และรวม

ลิงค์เว็บไซต์ เป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์ท่ีต้องการได้อย่างง่ายๆ  ในการศึกษาคร้ังนี้จะ

หมายถึงการมีช่องทางให้ค้นหาข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ผ่านทาง Search Engine เพื่อหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ มีการ

รวบรวม รายช่ือเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ และรวมถึงเว็บไซต์ค้นหาสถานท่ีมีการออกแบบให้เข้าถึงเมนูของเว็บไซต์ได้ง่าย (อา

ริยา ลีลารัศม,ี 2558) 

7. ด้านการค้า (Commerce) เป็นการคา้ขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสรา้งรายได้ให้กับเว็บไซต์ได้การค้าอาจ

เป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งท่ีสามารถน้าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับเว็บไซต์ได้ทุกประเภท เพื่อท้าให้เว็บไซต์มีบริการ มีข้อมูลท่ี

หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 

ท้าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจได้งา่ยและสะดวกสบาย (Layla et al., 2012) 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

(Kotler & Keller, 2006 อ้างถึงใน สุรคุณ คณุสัตยานนท์, 2556) กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ

ผู้บริโภคสามารถพิจารณาได้ท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึง

ปัญหาหรอืความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งเกิดจาก 2 สิ่ง คือ  

1.1) สิ่งกระตุ้นภายใน คือความตอ้งการโดยพืน้ฐานของมนุษย ์เช่น ความรู้สกึหิวขา้ว กระหายน้้า เป็นต้น 

1.2) สิ่งกระตุ้นภายนอก อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด เช่น เห็นขนมเค้กจึง

รู้สกึหิว เห็นเพื่อนมขีองเล่นแลว้อยากมี เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อเกิดความต้องการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน การ

ค้นหาข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้น จากความต้องการ แบ่งเป็น  แหล่งบุคคล แหล่ง

ทางการค้า แหล่งสาธารณชน และแหล่งประสบการณ์  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อค้นหาข้อมูล ท้าเกิดความเข้าใจ และประเมิน

ทางเลือก นั่นหมายถงึผู้บริโภคตอ้งมีการตัดสนิใจเลอืกผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ ผู้บริโภคก็จะท้าการประเมินทางเลือกเพื่อ

หาตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยท่ีผู้บริโภคต้องก้าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ตราสินค้า ราคา 

รูปแบบ เป็นต้น 
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ผู้บริโภคสามารถ

เรียงล้าดับความส้าคัญกับของท่ีต้องการเลอืกซือ้ จะตอ้งมีการตัดสนิใจในดา้นตา่ง ๆ ได้แก่ ตรายี่ห้อท่ีซือ้ ร้านคา้ที่ซื้อ 

ปริมาณท่ีซื้อ เวลาท่ีซื้อ วิธีการในการช้าระเงิน การท่ีผู้บริโภคสามารถคาดการณ์และเลือกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้

หมายความว่าผู้บริโภคจะเกิดความอยากเลือกซื้อ เพราะปัจจัยท้ังสอง อาจท้าให้เกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้อและ

บริโภคตา่งตากกัน 

5. พฤติกรรมหลังการขาย (Post purchase behavior) ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซื้อสินค้าและ

บริการไปแล้ว หลังจากที่ลูกค้าได้ตัดสนิใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ นักการตลาดจะต้องท้าการ ตรวจสอบความ

พึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท้าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงกับสิ่งท่ี

คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริง ตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิด

ความพงึพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้้าหรือบอกต่อ เป็น

ตน้ แตเ่มื่อใดก็ตามที ่คุณค่าที่ได้รับจรงิต่้ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมา

ก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใชผ้ลิตภัณฑข์องคูแ่ข่งขัน และมีการบอกตอ่ไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Chang (2012) ได้ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่าเว็บไซต์มี

บทบาทส้าคัญในการสื่อสารทางการตลาดในการท้าธุรกรรมทางตลาดกลางพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์โดยเว็บไซต์ควรมี

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมองและความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความต้องการ

ของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใชทุ้กขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพงึพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์  

Yen & Tseng (2014) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าหน้าเว็บไซต์ท่ี

ด้าเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ อีกท้ังยังเป็น

การให้ข้อมูลท่ีส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการประสบความส้าเร็จ

ของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดงึดูดและส้าหรับตดิตอ่กับผู้ใชเ้พื่อให้เว็บไซต์มคีุณภาพ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการส้ารวจ (Survey 

Research Method) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาคร้ังนี้

ได้ด้าเนนิการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศกึษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยท่ีมีการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

ในการเดินทางในชีวิตประจ้าวันในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเนื่องจากไมท่ราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง แบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้สูตรการค้านวณขนาดของ กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร 

(กัลยา วานิชยบั์ญชา. 2550: น.27-28) ดังนี้ 
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n หมายถงึ จ้านวนกลุม่ตัวอย่าง  

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง  

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก้าหนดไว้  

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก้าหนด p = 0.5)  

การศึกษาคร้ังนี้ได้ก้าหนดระดับความ เชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546)  

  = 384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก 

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส้าหรับการวจิัยในครัง้นี้จึงเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยไปยัง

สถานท่ีท้ัง 4 ท่ีมาจากการจับฉลากแล้วท้าการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ท่ีเคยใช้บริการแอพพลิเคชั่น ViaBus จ้านวน  

400 ตัวอยา่ง ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานท่ีละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่ 

- ป้ายรถเมล์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ  จ้านวน 100 คน 

- ป้ายรถเมล์หนา้ห้างสรรพสนิค้ามาบุญครอง  จ้านวน 100 คน 

- ป้ายรถเมล์บริเวณสวนจตุจักร  จ้านวน 100 คน 

- ป้ายรถเมล์หนา้ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2  จ้านวน 100 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค้าถามท่ีมีหลายค้าตอบให้เลือก 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศกึษา และรายได้ต่อเดอืน                 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งเป็น ลักษณะ

ของค้าถามที่มหีลายค้าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ้านวน 7 ข้อ              

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส้าคัญด้านรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ViaBus โดยใช้

ปัจจัยองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ แต่เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ได้เป็นแอพพลิเคชั่นในเชิงพาณิชย์

จึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยด้านการค้า (Commerce) ดังนั้นปัจจัยด้านการค้า (Commerce) จึงไม่ถูกน้ามาใช้ใน

การศึกษาคร้ังนี้ และการสร้างข้อค้าถามจึงจะประกอบไปด้วยปัจจัยองค์ประกอบด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ ด้าน

รูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรง

ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการเชื่อมโยง 

(Connection) รวมท้ังหมด 16 ข้อ และวัดระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์โดยใช้ระดับ

การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนด

เป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก (Roger, 1978: p.76)                   
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งเป็นค้าถามชนิดให้เลือกตอบ 

จ้านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดย ก้าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล

ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ 2552)                   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ้านวนแล้ว ผู้วิจัยน้าข้อมูลท่ีได้ไป

ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) และน้าผล ไป

ด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื                   

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส้าหรับวัดการวิจัยศึกษารูปแบบการใช้งานของ

แอพพลเิคชั่น ViaBus โดยใชปั้จจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง 

แบบสอบถาม แลว้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อ

ขอค้าแนะน้าและท้าการ ปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา             

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ  

(Pre-test) กับ กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิ จ้านวน 30 คน เน่ืองจากเครื่องมือท่ีใช้

มลีักษณะเป็นแบบ มาตราสว่นประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

วธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน้า

ข้อ บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน้าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อ มั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ใน การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.922 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค้านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus โดยค้านวณหาค่าสถิต ิ

ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญด้านรูปแบบการใช้งานของแอพพลเิคชั่น ViaBus โดย

ใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)  

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค โดยค้านวณหา

ค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหารูปแบบการ

ใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ จ้านวน 400 คน ด้วย 

วิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาง
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สถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.8  มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37.3 มกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดยส่วน

ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ท่ี 5,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.8 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบ

ข้อมูลของแอพพลิเคชั่น ViaBus จากสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 29.5 ใช้บริการในแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือช่วง

เย็น (15:00-18:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีความถี่ในการใชบ้ริการ ViaBus อยู่ท่ี 3-6 ครัง้ตอ่เดอืน คิดเป็นร้อย

ละ 45.8 โดยผู้บริโภคจะเลือกเดินทางรถเมล์เป็น คิดเป็นร้อยละ 27.0 ซึ่งเหตุผลหลักท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

คือความแม่นย้าในการระบุต้าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 63.0 โดยท่ีจะใช้

บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ViaBus ตอ่ไปและแนะน้าให้ผู้อื่นใชต้าม คิดเป็นร้อยละ 45.5 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาก

การวิเคราะห์พบว่า องค์ประกอบของช่องทางออนไลน์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านเนื้อหา (Content) ด้าน

ความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร 

(Communication) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) พบว่า องค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ส่งผลต่อการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.94, S.D.=0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ

ความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดอยู่ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยง (Connection) (Mean=4.12, 

S.D.=0.50) และมีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (context) 

(Mean=4.10, S.D.=0.48) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) (Mean=4.02, S.D.=0.52) ด้านความเป็นชุมชน 

(Community) (Mean=4.02, S.D.=0.67) ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) (Mean=3.81, 

S.D.=0.71) และด้านการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) (Mean=3.71, S.D.=0.65)  

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานโดยใชปั้จจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ท่ี

ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean=4.07, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการเลือกใช้ (Mean=4.22, S.D.=0.71)  ด้านการบอกต่อ (Mean=4.11, S.D.=0.80) ด้านความไว้วางใจ 

(Mean=4.10, S.D.=0.83) และด้านความภักดี (Mean=3.86, S.D.=0.87)  

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลเิคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลเิคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 28.915 6 4.819 23.974 0.000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 79.000 393 0.201   

Total 107.915 399    

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า รูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัยองค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ท่ี

ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ จากท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

รูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรง

ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) และด้านการเชื่อมโยง 

(Connection) ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคโดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

(Constant)  1.305 .282  4.636 .000 

ด้านรูปลักษณ ์(Context) X1 .174 .061 .162 2.846 .005 

ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) X2 .202 .054 .201 3.772 .000 

ด้านความเป็นชุมชน (Community) X3 -.009 .034 -.011 -.250 .802 

ด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการ

เฉพาะของลูกค้า (Customization) 
X4 .182 .035 .247 5.252 .000 

ด้านการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) X5 .031 .041 .039 .755 .451 

ด้านการเชื่อมโยง (Connection) X6 .112 .046 .108 2.420 .016 

R=0.518, R Square=0.268, Adjusted R Square=0.257, Std Error of the Estlimate=0.448 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้าน

การท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ แต่ด้านความเป็นชุมชน (Community) และด้าน

การตดิตอ่สื่อสาร (Communication) ไมส่่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งาน

ท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค 4 ด้านได้ดังน้ี 
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เมื่อ  แทน การตัดสินใจเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภค 

X1  แทน ปัจจัยดา้นรูปลักษณ ์(Context) 

X2  แทน ปัจจัยดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) 

X4  แทน ปัจจัยดา้นการท้าให้ตรงตามความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า (Customization) 

X6  แทน ปัจจัยดา้นการเชื่อมโยง (Connection) 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจัยรูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัย

องค์ประกอบ 6C ของช่องทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครฯ จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Context) ปัจจัยด้าน

ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัยดา้นการท้าให้ตรงตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) และ

ปัจจัยดา้นการเชื่อมโยง (Connection) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุติฐาน ผลการวจิัย 

1. ปัจจัยดา้นรูปลักษณ ์(Content) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สนับสนุน 

2. ปัจจัยดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สนับสนุน 

3. ปัจจัยดา้นความเป็นชุมชน (Community) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ไมส่นับสนุน 

4. ปัจจัยด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) จะส่งผลต่อ

การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 
สนับสนุน 

5. ปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ไมส่นับสนุน 

6. ปัจจัยดา้นการเชื่อมโยง (Connection) จะส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สนับสนุน 

สรุปและอธิปรายผล 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลของแอพพลิเคชั่น ViaBus ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย

ละ 29.5 เวลาท่ีใช้บริการแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือช่วงเย็น (15:00-18:00 น.) คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีความถี่ใน

การใช้บริการแอพพิเคชั่น ViaBus อยู่ท่ี 3-6 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยผู้บริโภคจะเลือกเดินทางโดย

รถเมล์ คิดเป็นร้อยละ 27.0 ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 63.0 และเหตุผลหลักท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 

ViaBus ก็คือความแมน่ย้าในการระบุต้าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 พร้อมท้ังยินดีจะใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ViaBus 

ต่อไปและแนะน้าให้ผู้อื่นใช้ตาม คิดเป็นร้อยละ 45.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น First Jobber หรือวัย

ท้างานที่ตอ้งอาศัยการเดินทางโดยรถประจ้าทางเพราะประหยัดในเร่ืองค่าเดินทางในแต่ละวันมากกว่า และเวลาเลิก

งานคือช่วงเย็น (15:00-18:00 น.) จึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู้คนหนาแน่นท่ีสุด โดยเห็นได้ชัดว่ามีการใช้แอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟนระบบ IOS ท่ีใช้สื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

อินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับงานวิจัยของชานนท์ ศิริธร (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสมาร์ทโฟนของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายและพบว่าเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกลุ่ม Twixter และ เจเนอเรชั่นวายกลุ่ม Early Nester ท่ีมี

ชว่งอายุและพฤตกิรรมสอดคล้องกับผลดังกล่าว  
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2. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ พบว่า ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 6C ของ

ผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.94 และ S.D.=0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ

เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดอยู่ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยง (Connection) (Mean=4.12 และ 

S.D.=0.50) และมีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (context) 

(Mean=4.10 และ S.D.=0.48) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) (Mean=4.02 และ S.D.=0.52) ด้านความเป็น

ชุมชน (Community) (Mean=4.02 และ S.D.=0.67) ด้านการท้าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า (Customization) 

(Mean = 3.81 และ S.D.=0.71) และด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) (Mean=3.71 และ S.D.=0.65)  ซึ่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส้าคัญในการเลือกเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ในด้านการเชื่อมโยง 

(Connection) มากกว่าด้านอื่นๆ ในท่ีนี้ก็จะหมายถึงการมีช่องทางให้ค้นหาข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ผ่านทาง Search 

Engine เพื่อหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ (อาริยา ลีลารัศมี, 2558) เช่น การค้นหาชื่อสถานท่ีโดยอิงฐานข้อมูลของ 

Google Maps ในการค้นหาและระบุต้าแหน่งท่ีตรงความต้องการของผู้บริโภค มีการรวบรวม  รายชื่อเว็บไซต์หรือ

สถานท่ีท่ีน่าสนใจ  

3. จากการศกึษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ (6C) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า มีปัจจัย 4 ด้าน

ท่ีส่งผลต่อการใช้งาน ได้แก่  ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Content) ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) ปัจจัย

ด้านการการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) ท่ี

ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 77) ได้ให้ความหมายในการ

ท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จและมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย

ประการท่ีจะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Yen & Tseng (2014) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 

องคป์ระกอบของเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์พบวา่ ข้อมูลในหนา้เว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ อีก

ท้ังยังเป็นการให้ข้อมูลท่ีส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการประสบ

ความส้าเร็จของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดงึดูดและส้าหรับตดิตอ่กับผู้ใชเ้พื่อให้เว็บไซต์มคีุณภาพ 

ปัจจัยด้านด้านรูปลักษณ์ (Content) มีผลต่อการรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ใช่

แอพพลเิคชั่นพื้นฐานท่ีผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยจะมีไลฟ์สไตล์ท่ีต้องใช้งานเป็นประจ้าทุกวัน และแอพพลิเคชั่นในการน้า

ทางก็มีให้เลอืกมากมาย เช่น Google Maps เป็นต้น ดังนั้นท้าให้ผู้พัฒนาได้เพิ่มจุดแข็งของแอพพลิเคชั่น ViaBus ลงไป

เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้คุณประโยชน์ท่ีจะได้จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus นั่นก็คือการใช้งานเพื่อดูต้าแหน่งระบบ

ขนสง่สารธารณะแบบ Real-Time และมีการออกแบบโครงสร้าง หน้าตา ภาพลักษณ์ของแอพพลเิคชั่นให้แตกต่างจาก

เจ้าอื่นเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ้าได้ น่าเชื่อถือ มีความแม่นย้า รวมถึงควรมีรูปแบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน จึงท้าให้ปัจจัยด้าน

รูปลักษณน์ัน้สง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 144) ได้กล่าวว่า 

ภาพลักษณ์ เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด มากกว่าข้อเท็จจริงใน

คุณภาพและลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ ์

ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีเนื่องจากการท่ีผู้บริโภคตระหนักว่า การ

ออกแบบเว็บไซต์ให้มกีารแสดงรายละเอียดของข้อมูลการเดินทางท่ีครบถ้วน ได้แก่ รูปภาพ สี เลขของรถประจ้าทาง 

ป้ายรถเมล์ เวลา เป็นต้น รวมถึงมีการบรรยายถึงรถเมล์สายอื่นๆ ท่ีจะผ่านในเส้นทางเดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจในการเดินทางแต่ละคร้ังได้ จึงท้าให้ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) มีผลต่อการเลือกใช้
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แอพพลิเคชั่น สอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Phillip Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคประกอบด้วยการค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความตอ้งการจะเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหาข้อมูลสิ่งตา่งๆ

ท่ีสนใจเพื่อหาสินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการของตนเอง นักการตลาดจึงควรให้ความส้าคัญด้าน

แหลง่ข้อมูลและรายละเอยีดท่ีจ้าเป็นท่ีผู้บริโภคจะค้นหา เพื่อให้ผู้บริโภคมีการประเมินทางเลือกต่างๆอย่างเหมาะสม  

ปัจจัยดา้นความเป็นชุมชน (Community) ไมส่่งผลตอ่รูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus เป็นระบบแอพพลิเคชั่นท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริโภคใน

การตัดสินใจเดินทาง โดยไม่ท้าให้ผู้บริโภคมีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันในการใช้งานกับผู้บริโภครายอื่น จึงไม่จ้าเป็นท่ี

จะตอ้งปรึกษาหรอืมีการสร้างชุมชนกันในเครือข่ายแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีได้ท้าการวิจัยเร่ืองการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ือง

หนังของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฯ และพบว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านชุมชนออนไลน์ ไม่มีผล

ตอ่ความต้ังใจซือ้ผลิตภัณฑเ์ครื่องหนังของคนท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ปัจจัยด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) มีผลต่อการรูปแบบการตัดสินใจ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  เพราะ

แอพพลเิคชั่น ViaBus มกีารระบุต้าแหนง่ของผู้ใช้งานเพื่อด้าเนนิการจัดหาป้ายรถประจ้าทางท่ีใกล้ท่ีสุดหลากหลายจุด

รอบตัว และมชีอ่งให้ใส่ค้าค้นหาเพื่อให้ผู้ใชง้านได้ระบุสถานท่ีท่ีต้องการจะไป และระบบจะแสดงข้อมูลท่ีจ้าเป็นเพื่อท้า

ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ท่ี

กล่าววา่ การท้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีสามารถปรับแต่งการใช้งานให้มี

ความเหมาะสมกับผู้ใชบ้ริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีแตกต่างจากช่องทางอื่นๆ 

โดยสามารถปรับแตง่รูปแบบของขอ้มูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใชไ้ด้อยา่งดี และยังสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของ

ผู้ใชไ้ด้ เพื่อประโยชนใ์นการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จ และมีคนเข้ามาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื่อง  

ปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) ไมส่่งผลตอ่รูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus 

ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐาน การตดิตอ่สื่อสารกับผู้พัฒนาแอพพลเิคชั่นสามารถท้าได้โดยการติดต่อโดยตรงผ่านเมนู

บนแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมตอ่ไปยังเว็บไซต์ Facebook และ Twitter ของทีมผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งข้อมูลขา่วสาร

ต่าง ๆ รวมถึงพูดคุยเพื่อติชมเพื่อรับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ แต่เนื่องจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus 

เป็นการใชเ้พื่อช่วยในการตัดสินใจเดนิทาง ซึ่งใชง้านง่ายและผู้บริโภคสามารถท้าได้ด้วยตนเอง จึงท้าให้ผู้บริโภคไม่เห็น

ความจ้าเป็นท่ีจะใชก้ารสื่อสารเป็นหลัก ดังนัน้ดา้นการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) จึงไม่มีความจ้าเป็นมากนักต่อ

รูปแบบการใช้งานแอพพลิเคชั่น ViaBus สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริยา ลีลารัศมี (2558) ท่ีได้ท้าการศึกษาเร่ือง

องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ

รนดเ์นมผ่านเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และพบว่าองค์ประกอบของเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการติดต่อสื่อสารไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์

อเิล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากการท่ีเว็บไซต์จ้าหน่ายสินค้าแบรนดเ์นมแตล่ะแห่งมีการ

ออกแบบให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ (E-mail) หรือผ่านทางข้อความ 

(SMS) รวมถึงผู้บริโภคสามารถสง่ข้อความเพื่อสอบถามข้อมูลตา่งๆ ไปยังเว็บไซต์ได้โดยตรงจึงไม่ท้าให้ผู้บริโภคคิดว่า

ชอ่งทางการสื่อสารในเว็บไซต์นัน้จะมีผลต่อการเลอืกซือ้สนิค้า 
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4. ปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยท่ีแอพพลิเคชั่น ViaBus มีการน้าข้อมูลจาก

ระบบ Search Engine ภายนอกเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ท้าการค้นหาเกี่ยวกับรายชื่อ

สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับจุดที่ผู้บริโภคยนือยูเ่พื่อคน้หาป้ายรถเมล์ท่ีใกล้ท่ีสุดและประมวลผลหาสายรถเมล์ท่ี

สะดวกท่ีสุดมาแสดงเป็นขอ้มูลให้ผู้บริโภคประเมินทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรนิดา อักษรถึง (2555) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความคาดหวังและการรับรู้ในการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ Ensogo ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

และจากการศกึษาพบว่าการรับรูปในด้านการเชื่อมโยง (Connection) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อท่ีส่งผลต่อ

ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการแตล่ะครัง้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ (Context) ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) 

ปัจจัยด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง 

(Connection) ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น Viabus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ กล่าวคือ ทางผู้พัฒนา

แอพพลเิคชั่น ViaBus ควรมพีฒันาการและให้ความส้าคัญในดา้นเหลา่นีใ้ห้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอัพเดทอยู่

ตลอดเวลา สอดคลอ้งกับ Chang (2012) ท่ีได้ศึกษาว่า เว็บไซต์ควรมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมอง

และความตอ้งการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความตอ้งการของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิด

ความพงึพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์ เพราะเป็นสิ่งท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ViaBus  

2. เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ViaBus ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นในเชิงพาณิชย์ แต่เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีช่วยอ้านวยความ

สะดวกในการวางแผนการเดินทางให้กับผู้ใชบ้ริการเท่านัน้ ดังนัน้ผู้พัฒนาจึงไม่ตอ้งให้ความส้าคัญกับปัจจัยปัจจัยด้าน

การความเป็นชุมชน (Community) และปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสาร (Communication) ด้านข้างต้นมากนัก เพราะไม่ได้

ส่งผลและไมไ่ด้เสริมให้องค์กรธุรกิจน้าไปพัฒนาเพ่ือบริการผู้ใช้ได้แต่อยา่งใด  

3. เนื่องด้วยแอพพลิเคชั่น ViaBus เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีใหม่ และเพิ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ้าวัน

ของคนไทยได้ไม่นานนัก และทางผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ViaBus เองก็มแีผนที่จะพัฒนาไปตดิตั้งระบบ GPS ท้ังในระบบ

รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมไปถึงรถประจ้าทางในต่างจังหวัดด้วย (วราภรณ์ เทียนเงิน, 2561) ดังนั้น

ทางด้านผู้พัฒนาแอพพลเิคชั่น ViaBus ควรให้ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของตัว

แอพพลเิคชั่นให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้และท้าให้ตระหนักว่ามีแอพพลิเคชั่นท่ีคอยอ้านวยความสะดวกใน

การเดินทางอย่างแอพพลิเคชั่น ViaBus อยู่ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท้าส้าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค้าปรึกษา ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค้าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท้าให้งานวิจัย

ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน   
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การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้

แอพพลิเคชั่น VOOV 

Online Marketing Communication by Using Celebrities affecting Perception of 

VOOV Application 

อธิการ ทัศนอารีย์1 ปุณยภา ด่าน1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ¹ 

Atikan Tassanaaree1, Punyapa Dan1, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi¹ 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ือสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการรับรู้

แอพพลิเคชั่น VOOV โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชั่น VOOV 

จ้านวน 400 ตัวอย่าง และมีสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29ปี มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี 

ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนต่้ากว่า 15 ,000บาท ผลจากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ 

(Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียง การรับรู้ 

Abstract  

 The purpose of this research was to study online marketing communication by using celebrities affecting 

perception of VOOV application. The questionnaire was used as the research instrument. The sample consisted 

of 400 respondents who used VOOV application. The hypothesis testing was analyzed by multiple regression 

analysis. The results found that the majority of the respondents were female, aged 20-29 years old with more 

less than bachelor’s degrees. Current occupations are mostly student. They earned an average monthly income 

less than 15,000 baths. In addition, attractive, trustworthiness, expertise and similarity affecting to perception of 

VOOV application with the statistical significant level of 0.05. 

Keywords: Online Marketing Communication, Influence and Perception 
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บทน า 

  แอพพลเิคชั่นกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตอย่างมาก โดยบริษัทท่ีท้าการรวบรวมแอพพลิเคชั่นบนมือ

ถืออย่าง App Annie ได้ท้าการวเิคราะห์ขอ้มูลของผู้ใชท่ั้วโลกในปี 2017 พบวา่ ในแต่ละเดอืนมกีารดาวนโ์หลดมากกว่า 

175 พันล้านคร้ัง ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ใช้ 1 คน จะดาวโหลด 1-2 แอพพลิเคชั่น (Marketingopps, 2017) โดยปัจจุบันมี 

แอพพลเิคชั่นในตลาดมากกวา่ 3 ล้านแอพพลเิคชั่น ซึ่งแอพพลิเคชั่นส่วนมากได้รับความนยิมเป็นอยา่งมาก แต่ก็ยังคง

มกีารพัฒนาแอพพลเิคชั่นใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้อัตราการประสบความส้าเร็จของนักพัฒนาหน้าใหม่ลด

นอ้ยลง ดังนัน้ผู้ท่ีต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดแอพพลเิคชั่น จ้าเป็นต้องมกีลยุทธ์ท่ีด ีสามารถท้าการแขง่ขันได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถท้าให้แอพพลิเคชั่นของตนประสบความส้าเร็จ (Digitalagemag, 2018) 

 ในเร่ืองของการการตลาดและธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจรูปแบบใดก็ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ธุรกิจแอพพลิเคชั่นท่ีมี

ความเข้มข้นของการแข่งขันเพิ่มขึ้น จึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง หากลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบให้กับ

แอพพลิเคชั่นของตน โดยในปีท่ีผ่านมาธุรกิจหลายประเภทได้หันมาใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ( Influencer) เป็นกลยุทธ์ใน

การตดิตอ่สื่อสารด้วยคอนเทนต์ท่ีทันยุคทันสมัย เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

ดังนั้น การใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการท้าการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ 

เนื่องด้วยภาพลักษณ์ท่ีดูเป็นผู้บริโภคเหมือนกัน ช่วยให้ท้าการสื่อสารกับผู้บริโภคคนอื่นได้ง่าย ท้าให้กลุ่มผู้ท่ีติดตาม

รู้สึกว่าได้รับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ด้วยวิธีท่ีจริงใจ และท้าให้ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมจากเร่ืองราวความสนใจเดียวกัน 

(Marketingoops, 2018) 

 VOOV เป็นแอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟน ที่ไวส้้าหรับการไลฟ์สด พร้อมกับสามารถสร้างรายการเป็นของตนเอง

ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของคนท่ีชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้ชีวิต, 

ความรัก, อาหาร, สุขภาพ, สัตว์เลีย้งต่าง ๆ, แฟช่ัน หรือดนตรี ท้าให้งา่ยตอ่การน้าเสนอขายสินค้าหรือบริการของตน

ได้ตรงกลุ่มมากขึ้น และมกีารใช้งานท่ีงา่ยดาย เข้าถึงผู้ไลฟส์ดและผู้เข้ามารับชมอย่างสะดวก (Cheeze-looker, 2018) 

VOOV ใชก้ลยุทธ์การเข้าหากลุ่มคนด้วยการใช ้VOOVster เซเลปหรือกลุ่มคนท่ีมีไลฟ์สไตล์สุดคูล ความคิดสร้างสรรค์ 

ความฮาหมุนเวยีนผลัดเปลี่ยนมาไลฟ์ ให้คนได้ชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และไอเดียกันแบบสด ๆ และมีการใช้

บุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น BNK48 ชมพู่ อารยา เบน ชลาทิศ เป็นต้น มาสร้างคอนเทนต์คลิปวิดิโอโปรโมทแอพพลิเคชั่น 

VOOV บนช่องทางออนไลน์ของแตล่ะคน เพื่อเป็นการโปรโมทแอพพลเิคชั่นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนบนโลกออนไลน ์

(Beartai, 2017)  

 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเร่ืองการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่ งผลต่อการ

รับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV โดยศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพื่อให้ได้ผล

การศึกษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ท่ีพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถผลการศึกษาท่ีได้น้าไปประยุกต์ใช้ใน

การวางแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และทราบถึง

ความปัจจัยท่ีมีความส้าคัญตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่นใหม ่ๆ ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเ คชั่น 

VOOV 
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กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ส่งผลต่อการ

รับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 

 2. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ส่งผล

ตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 

 3. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 

ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลเิคชั่น VOOV 

 4. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย 

(Similarity) ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด และทฤษฎท่ีีเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียง (Celebrity Endorsement)  
 Muda, Musa & Putit (2010) ได้ให้ความหมายว่า บุคคลท่ีมีชื่อเสียง คือ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จักของ

สังคมจากความส้าเร็จในหลากหลายอาชีพการงาน เช่น กีฬา ธุรกิจบันเทิง การเมือง สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ องค์กร

ธุรกิจ และอื่น ๆ โดยผู้บริโภคจะมพีฤตกิรรมในการเลียนแบบในสิ่งท่ีบุคคลที่มชีื่อเสียงแสดง หรือสื่อสารออกมา 

 Dom, Mazlan, Hani, Binti, Li, Chin & Tze (2016) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีชื่อเสียง คือ บุคคล ซึ่งเป็นท่ี

จดจ้าของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีความสามารถในการส่งต่อภาพลักษณ์ของตัวเองไปยังสินค้าใดสินค้าหนึ่ง

ผ่านการโฆษณา 

 Chan, Ng & Luk (2013) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงไว้ว่าเป็นกลุ่มคนอ้างอิงท่ีมีอิทธิพล

อย่างมากในการรับรองถึงประโยชน์ของการใช้สินค้า การสนับสนุนสินค้า หรือแสดงออก เสมือนหนึ่ งนัก

ประชาสัมพันธ์ของตราสินคา้นัน้ ๆ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 Kowalczyk (2011) ได้ให้ค้านยิามของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเอาไว้ว่า คือ ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีบุคลิกภาพท่ี

โดดเด่น และมีชื่อเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับ อาจเพราะมีทักษะความสามารถที่พเิศษเฉพาะด้านซึ่งน้าไปสู่ความสนใจของคน

ส่วนมากในสังคม 

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมี

ชื่อเสียง ได้แก่ 

 - ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) 

 - ด้านความไวว้างใจ (Trustworthiness) 

 - ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 

 - ด้านความเหมอืนกับกลุม่เป้าหมาย(Similarity) 

การรับรู้แอพลเิคชั่น VOOV 
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 นอกจากนี้จากค้านิยามของยลรวี ได้กล่าวว่า Celebrity หมายถึง บุคคลท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง จาก

คุณสมบัติชั้นเลิศ 4 ประการ คือ ความสามารถและทักษะพิเศษ (Talents) รูปลักษณ์ภายนอก (Looks) สถานะทาง

การเงินและสถานะทางสังคม (Status) และภาพพจน์ส่วนบุคคล (Personal Image) ท้าให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มตลาด

เป้าหมาย อาท ินักแสดง พิธีกร นักรอ้ง นักกีฬา นางงาม ไฮโซ ฯลฯ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553, หนา้ 16) 

 องค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) 

 การใช้บุคคลที่มชีื่อเสียง (Celebrity) ในการสร้างแบรนดน์ัน้จะต้องค้านึงถึงคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบ

ท่ีส้าคัญ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 - ความดึงดูดใจ (Attractive) 

 - ความไวว้างใจ (Trustworthiness) 

 - ความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 

 - ความเหมอืนกับกลุม่เป้าหมาย (Similarity) 

 โดยการศกึษา การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอพลิ

เคชั่น VOOV ในคร้ังน้ีมปัีจจัยท้ัง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 ความดึงดูดใจ (Attractive) การดึงดูดใจ ความน่าสนใจและความโดดเด่น จากรูปร่างหน้าตา 

บุคลิกภาพของบุคคลที่มชีื่อเสียง เช่น BNK48 ชมพู ่อารยา เบน ชลาทศิ เป็นต้น 

 ความดึงดูดใจ เป็นกุญแจส้าคัญในการใช้น้าเสนอสินค้าต่าง ๆ (Ohanian, 1991) ความดึงดูด ใจใน

หัวขอ้นี ้จะกล่าวถึง ความดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical Attractiveness) คือ การมีรูปร่างหน้าตาท่ีน่าดึงดูดใจของผู้

น้าเสนอสินค้า รวมไปถึงท้ังดา้นทักษะ ความสามารถ การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นนักกีฬา (Shimp, 2003) ความ

ดึงดูดใจของผู้น้าเสนอสินค้า ท้าให้เกิดความชื่นชอบ ความสนใจของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ (McGuire, 1985) 

Kelman (1961) กล่าวว่าการใช้ความดึงดูดใจในการน้าเสนอสินค้าจะชว่ยเพิ่มระดับความโน้มนา้วใจและท้าให้ผู้บริโภค

เกิดทัศนคติของผู้น้าเสนอสินค้าได้ และยังช่วยสง่เสริมภาพลักษณ์ของสินค้า (Kamins, 1990) การใช้ผู้น้าเสนอสินค้าท่ี

มีรูปร่างหน้าตาท่ีน่าดึงดูดใจ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ชื่นชอบ มากกว่าการใช้สื่อสารด้วยค้าพูด (Kahle & 

Homer, 1985) และการใชรู้ปร่างหนา้ตาที่ดีของผู้น้าเสนอสินค้าสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมกับสินค้า

ท่ีถูกน้าเสนอโดยไม่ต้องอาศัยขอ้มูลในการตัดสินใจมาก การใช้ผู้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความน่าดึงดูดใจนั้นจะช่วยตอบโจทย์

ให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าการใช้บุคคลธรรมดาท่ัวไป (Priester & Petty, 2003) และจะช่วย

ส่งผลตอ่ทัศนคติและความตั้งใจซือ้ท่ีมีต่อผู้บริโภคอกีด้วย (Till & Busler, 2000) 

 นอกจากนี้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีน่าดึงดูดใจ ยังมีผลต่อองค์ประกอบทางด้านความคิด

และความรู้สึกของทัศนคติมากกว่าองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Baker & Churchill, 1977 และ Fireworker & 

Friedman, 1977) ซึ่ง Debevec & Kernan (1984) พบว่า ความดึงดูดใจของนางแบบช่วยเพิ่มทัศนคติท่ีดีต่อผู้บริโภคได้

มากกว่าความดึงดูดใจของนายแบบ Baker & Churchill (1977) พบว่าผลของการวิจัย ประเภทของผลิตภัณฑ์ และ

ความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑก์าแฟของเพศชาย โดยผลิตภัณฑก์าแฟที่มกีารใช้นางแบบท่ีมีลักษณะไม่ดึงดูดใจเพศตรงข้าม

ในการโฆษณานั้นสามารถสร้างความตั้งใจซื้อสินค้าของเพศชายได้มากกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟท่ีใช้นางแบบโฆษณาท่ี

ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามในขณะเดียวกันหากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้้าหอมหรือโลชั่นหลังโกนหนวด เพศชายมี

ปฏกิิริยาในเชงิบวกตอ่นางแบบท่ีน่าดงึดูดใจมากกวา่นางแบบท่ีไม่มลีักษณะดงึดูดใจเพศตรงข้าม 
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 นอกจากนี้ Caballero (1989) พบว่าผู้ชายมีความตั้งใจซื้อมากกว่าหากมีการใช้ผู้น้าเสนอสินค้าท่ีเป็น

ผู้ชายและผู้หญิงมีความตั้งใจซื้อมากกว่าหากใช้ผู้น้าเสนอสินค้าท่ีเป็นผู้หญิงอย่างไรก็ตาม Petroshius & Crocker 

(1989) พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลตอ่ทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาและความตัง้ใจซือ้สนิค้าของผู้บริโภคเท่าไหรน่ัก 

 การใช้ผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีดีอาจจะไม่เพียงพอ และควรตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีผู้ท่ีมี

ชื่อเสียงจะบดบังความน่าดึงดูดของตัวสินค้าเอง (Bryne, Whitehead & Breen, 2003) ดังนั้น การน้าผู้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีมี

รูปร่างหนา้ตาดึงดูดใจมาใชน้้าเสนอสินค้า สามารถชว่ยให้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีขึ้นได้ โดยควรเลือกผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมี

รูปร่างหน้าตาดึงดูดใจ และมีภาพลักษณ์ท่ีใกล้เคียงกับสินค้าด้วย (Renton, 2006) Langmeyer & Shank (อ้างใน 

Kahle & Homer, 1985) กล่าวว่าความน่าดึงดูดใจของผู้ท่ีมีชื่อเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาท่ีดูดีเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความมีเสน่ห์ ความฉลาด บุคลิกภาพท่ีดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักโฆษณาจึงมักเลือกบุคคลท่ีมี

รูปร่างหนา้ตาดีเป็นอันดับแรก เพราะมีอทิธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาและสินค้าท่ีน้าเสนอ นอกจากนี้

การมรูีปร่างหนา้ตาน่าดงึดูดใจของผู้ท่ีมีช่ือเสียงน้าเสนอสินค้าจะใชค้าดการณ์ประสิทธิภาพของโฆษณา (Till & Busler, 

2000) ในหลาย ๆบริษัทจะยอมจ่ายเม็ดเงินจ้านวนมหาศาลเพื่อว่าจ้างบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีน่าดึงดูด 

เพราะบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีน่าดึงดูดใจมีสิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาเชื่อ นั้นคือ “อ้านาจการหยุดยั้ง” (Stopping 

Power) พวกเขาสามารถท้าให้ตัวโฆษณาสนิค้าดูโดดเด่นในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันกันสูงได้ดกีว่าบุคคลธรรมดา

ท่ัวไป (Belch & Belch, 2003) 

 ความไว้วางใจ (Trustworthiness) เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้รวมถึงความ

นา่เช่ือถือ และความสามารถที่กลุ่มเป้าหมายยดึถือเป็นแบบอย่าง 

 ความไว้วางใจ (Trustworthiness) เป็นมิติแรกของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของผู้น้าเสนอสินค้า 

(McCracken, 1989). ได้ก้าหนดความไว้วางใจ (Trustworthiness) เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อความซื่อสัตย ์

ความถูกต้อง และความนา่เช่ือในตัวของผู้น้าเสนอสินค้า (Erdogan, 1999) โดยต้องการสร้างระดับความน่าเชื่อถือให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด้วยความเป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า ได้รับ

การยอมรับจากผู้บริโภคในวงกวา้ง เพื่อใชใ้นการน้าเสนอสินค้าผ่านสื่อสาธารณะท่ัวไป (Hakimi, Abedniya & Zaeiem, 

2011; Ohanian, 1990 และ Shimp, 2003) ผู้บริโภคชื่นชอบในด้านบุคลิกภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติของความไว้วางใจเป็น

อันดับแรก จึงสง่ผลให้กระบวนการสื่อสารทางความคิดมปีระสิทธิภาพ (Yoon, Kim & Kim, 1998) 

 ซึ่งความไวว้างใจ เป็นคุณลักษณะหนึ่งจากรากฐานของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความไว้วางใจเป็น

ปัจจัยส้าคัญของความน่าเชื่อถอืของแหลง่ข้อมูล โดยมีสว่นเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้ท่ีมีชื่อเสียงน้าเสนอสินค้า (Friedman, 

1978) อิทธิพลของความไวว้างใจของผู้เสนอสินค้าท่ีมีต่อผู้บริโภค โดยใช้ตัวชี้วัดท่ีน้ามาใช้อธิบายปัจจัยความไว้วางใจ 

ได้แก่ ความจริงใจ-ความไม่จริงใจ ความเชื่อถือ-ความไม่เชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ-ความไม่น่าไว้วางใจ ความ

ซื่อสัตย์-ความไมซ่ื่อสัตย์ และการวางใจได้-การไม่สามารถวางใจได้ เป็นต้น (Desphande & Douglas, 1994) ซึ่งเป็น

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคในเชิงบวก ในทางกลับกันหากผู้บริโภครู้สึก ไม่ไว้วางใจต่อผู้ท่ีน้าเสนอ

สินค้า ทัศนคติของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ (O’Mahony & Meenaghan 1997) ความไว้วางใจของผู้

น้าเสนอสินค้ามีความส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้บริโภค เมื่อความสอดคล้องระหว่างสินค้าและผู้น้าเสนอ

สินค้ามีอยูร่ะดับน้อย ความไว้วางใจสามารถช่วยเพิ่มทัศนคติของผู้โภคในเชิงบวกทดแทนความไม่สอดคล้องระหว่าง

สินค้าและผู้น้าเสนอสินค้าได้ (Chan, Ng & Luk, 2013 และ Priester & Petty, 2003) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีมีชื่อเสียงจะมีความไว้วางใจมากกว่าบุคคลท่ัวไป เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับ

อิทธิพลจากสื่อได้ง่ายกว่าบุคคลท่ัวไป โดยผู้บริโภคจะมีระดับมาตรฐานของความไว้วางใจท่ีสูงขึ้น (Atkin & Block, 
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1983) ถึงแม้ว่าความไว้วางใจของผู้ท่ีมีชื่อเสียงไม่ได้สัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าจากการน้าเสนอโดยตรง 

(Ohanian, 1991) ท้ังน้ีหลาย ๆ ธุรกิจได้ใชผู้้น้าเสนอสินค้าในโฆษณา และความนา่เช่ือถือผู้น้าเสนอนัน้จะมีความส้าคัญ

ตอ่การโนม้นา้วผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าบริการหรือตราสินคา้นั้น และอาจจะส่งผลตอ่การต้ังใจซือ้ของผู้บริโภค (Erdem & 

Swait, 2004 และ Goldsmith, 2000) นอกจากนี้ การน้าเสนอสินค้าโดยใช้ผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมีความน่าเชื่อถือจะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลสินค้านั้นเลย และสามารถ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าการท่ีผู้บริโภคเคยรับรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสินค้านั้น (Dholakis & Sternthal, 1977) 

และหากผู้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีน้าเสนอสินค้ามอีทิธิพลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภคสูง ผู้บริโภคจะมองข้ามค้าโฆษณา (Slogan) ท่ี

ถูกใชแ้ละไมส่นใจถึงความสมบูรณ์แบบของตัวโฆษณาท่ีน้าเสนอตอ่ผู้บริโภค (Priester & Petty, 2003) 

 ความช านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) คือ ความช้านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลนัน้ ๆ 

 ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เป็นอีกมติหินึ่งของความน่าเชื่อถือของผู้น้าเสนอสินค้า McCracken (1989) 

และ Erdogan (1999) กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญของความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของผู้น้าเสนอสินค้า ได้แก่ ความรู้ 

ประสบการณ์ และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับโฆษณา หรือสินค้าชิ้นนัน้ ผู้น้าเสนอจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เมื่อพวก

เขาน้าเสนอสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะท่ีมีผ่านการรับรู้ของผู้บริโภค โดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นผู้

ท่ีมีความ เชี่ยวชาญเสมอไป แต่ต้องสามารถท้าอย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในสิ่งท่ีผู้น้าเสนอสินค้าก้าลังเสนอ (Hovland, 

1953) ซึ่งตรงกับ Shimp (2003) กล่าววา่ ไมว่า่ผู้น้าเสนอสินค้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อสินค้าท่ีถูกน้าเสนอหรือไม่ก็ตาม 

สารส้าคัญคือท้าอย่างไรให้ผู้บริโภคเข้าใจในสิ่งท่ีก้าลังเสนอ ถ้าผู้น้าเสนอสินค้าสามารถท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัว

สินค้าได้อย่างเชี่ยวชาญและช้านาญ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปในทางตรงกันกับผู้น้าเสนอ

สินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยความน่าจะเป็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของผู้น้าเสนอสินค้าท่ี

เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะระดับการโน้มน้าวใจท่ีเพิ่มขึ้นของผู้น้า เสนอสินค้าจึงอาจไม่ได้เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสุดท่ีได้

ส่งผลตอ่การประเมินผู้น้าเสนอสินค้า 

 Shimp (2003) กล่าววา่ ผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีตรงกับสินค้าจะเป็นแรงจูงใจต่อทัศนคติของ

ผู้บริโภคมากกว่าผู้น้าเสนอสินค้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญกับตรงกับสินค้า และเพ่ิมระดับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคท่ีต่อ

ตราสินค้า (Ohanian, 1991) อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยท่ีจ้าเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า เมื่อ

ผู้บริโภครับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีแสดงให้เห็นความถูกต้อง จึงท้าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการน้าเสนอความ

ถูกต้องของผู้ท่ีมี ชื่อเสียงคนนั้น (Hovland,1953) ผู้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความเชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคผ่าน

กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) เกิดเมื่อผู้บริโภคยอมรับว่าผู้น้าเสนอสินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติส่วน

บุคคล และคุณค่าของสินค้าท่ีได้รับ (Erdogan, 1999) โดยอยูใ่นหลักความถูกตอ้ง (Belch & Belch, 2001) 

 Pornpitakpan (2004) ระบุวา่ การรับรู้แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเชื่อถอืมีอิทธิพลตอ่การน้าเสนอ สินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการโฆษณาส่วนใหญ่จะใช้ดารานักแสดง (Friedman & Friedman) เป็นต้น Silvera & Austad (2004) 

พบวา่ความเช่ียวชาญของผู้น้าเสนอสินค้าท่ีเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียง สามารถรับประกันความน่าเชื่อถอืในตัวสินค้าได้ และเป็น

ปัจจัยส้าคัญท่ีเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจทางการตลาด นอกเหนือจากนี้ Magnini, Honeycutt & Cross (2008) ผู้ท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญจะให้ขอ้มูลท่ีชัดเจน มีความนา่เช่ือถือตอ่ผู้บริโภคน้าไปสู่ทัศนคติท่ีดตีอ่ตราสินคา้ที่มตีอ่ผู้บริโภค 

 ความเหมอืนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ความคล้ายคลึงของพรีเซนเตอร์กับกลุ่มเป้าหมายของ

ตราสินคา้ เชน่ บุคลกิภาพ วิถีชีวิต เพศ อายุ เช่ือชาติ 

 ความเหมอืนกับกลุม่เป้าหมาย (Similarity) เป็นลักษณะสุดท้ายของลักษณะท่ีน่าดึงดูด (Attractiveness) 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับของผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมีความคลา้ยคลึงกับผู้บริโภคในแงข่องลักษณะความสัมพันธ์ในการ
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น้าเสนอสินค้า ท้ังทางด้านบุคลิกภาพ และพื้นฐานการด้าเนินชีวิต เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดับทางสังคม ฯลฯ 

(Cialdini, 2007) ความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการน้าเสนอสินค้ามีความส้าคัญอยา่งมาก เพราะผู้บริโภคจะ

มีทัศนคติท่ีดีขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถเปรียบเทียบกับผู้น้าเสนอสินค้าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ ผู้ท่ีมีชื่อเ สียงท่ี

น้าเสนอสินค้าก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้ามากขึ้นอีกด้วย (Shimp 2003) 

นอกเหนือจากนี้ ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นความคล้ายคลึงกันตั้งแต่ต้นทาง คือผู้น้าเสนอสินค้าถูกถ่าย

ถอดไปจนถึงปลายทางนั้น คือผู้บริโภคท่ีรับชมสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้รู้สึกสนใจในสินค้าได้เพิ่มขึ้นจึงน้าไปสู่การ

ตัง้ใจซือ้ได้ Erdogan (1999) 

 Desphande & Stayman (1994) พบว่า เชื้อชาติของผู้น้าเสนอสินค้ามีจะส่งผลถึงการรับรู้ของผู้บริโภค

และทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าได้เช่นกัน จึงน้าไปตั้งเป็นสมมติฐานว่าผู้บริโภคมีความไว้วางใจกับบุคคลท่ีมีความ

คล้ายคลงึกับตัวผู้บริโภค Shimp (2003) กล่าวไวว้า่ความคล้ายคลึงระหว่างผู้น้าเสนอสินค้าและผู้รับชมมีความส้าคัญ 

เมื่อต้องการใช้น้าเสนอสินค้าหรือบริการในวงกวา้งที่มหีลากหลายรูปแบบของสนิค้าและผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างกัน 

อาทิเช่น โฆษกสามารถท้าให้ ผู้บริโภครับรู้ในความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทัศนคติ และทางเลือกของ

กลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี้ผู้บริโภคมีความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นของคุณลักษณะ และคุณค่าบางอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกับ

บุคคลที่มชีื่อเสียง (Farrell, Karels, Monfort & McClatchey, 2000) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 

 คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวถึง การรับรู้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการของบุคคลใน การเลือกสรรจัด

ระเบียบและตคีวามข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับท้ังหาข้อมูลภายในตัวบุคคลทื่มีรูปแบบเป็นประสบการณ์ หรือความรู้ของตน 

และจากข้อมูลภายนอกที่ได้รับมา 

 ครสิ ฟิว (Chris Fill, 1995: 96) กล่าวว่า การรับรู้เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการท่ีแต่ละคนมอง และท้า

ความเข้าใจตอ่สิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวกับการเลอืก การรวบรวม และตคีวามสิ่งเร้าตา่ง ๆ โดยแตล่ะคนซึ่ง

จะท้าให้เกิดเป็นความเข้าใจท่ีแตกต่างกันไปในแตล่ะเหตุการณ์ 

 ชิฟ แมน (Schiffman, 2000) ได้อธิบายความหมายของการรับรู้ไว้ในทิศทางเดียวกันว่า การรับรู้ 

หมายถึงกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) การจัดการ (Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่ง

เร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของสิ่ง นั้น ๆการรับรู้ของผู้บริโภคแตล่ะคน ที่เปิดรับสิ่งเร้าเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 

อาจมีการเลือกสรรการจัดการและการตีวามท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากการเลือกรับรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยม

ความคาดหวังของบุคคลแต่ละคนเป็นส้าคัญ และการรับรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท้าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความ

แตกตา่งของสิ่งนัน้ได้ตามความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีส่งผลต่อการรับรู้

แอพพลเิคชัน่ VOOV ในคร้ังน้ี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท้าการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามในเก็บ

ข้อมูล 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ้านวนประชากรท่ี

แนน่อน มีจ้านวนท้ังหมด 5,682,415 คน (ระบบสถิตทิางการทะเบียน, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานี้คือ กลุ่มประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และรู้จักแอพพลิเคชั่น 

VOOV ซึ่งทราบจ้านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงอาศัยการใช้สูตรค้านวณขนาด

ตัวอย่างของของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีค่าระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 จะได้กลุม่ตัวอย่างจ้านวน 384 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire From) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามปลายปิด 

(Close end questions) เลือกตอบได้ค้าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค้าถามในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ตอ่เดอืน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามปลายปิด 

(Close end questions) เลอืกตอบได้ค้าตอบเดียว จ้านวน 5 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ี

ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามแบบ Interval scale จ้านวน 17 ข้อ 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าแอพพลิเคชั่น VOOV เป็นค้าถามแบบ Interval 

scale จ้านวน 4 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการศึกษา และน้า

แบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การตลาดท้าการตรวจสอบความถูกต้อง และน้ากลับมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุดไปท้าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุม่ตัวอย่างท่ีไม่ใชก่ลุ่มตัวอยา่งจริง แตม่ลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยเก็บจาก

ประชากรในเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จ้านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS และน้าข้อบกพร่องมา

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ศิ ริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้คา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.907 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยมุ่งศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้

บุคคลที่มชีื่อเสยีงท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV โดยท้าการศกึษาจากแหลง่ข้อมูลดังน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยการแจกแจงแบบสอบถาม

ให้กับกลุ่มตัวอยา่ง คือ กลุ่มประชากรท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และรู้จักแอพพลิเคชั่น VOOV 
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยค้นคว้าและเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 

ตา่ง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย หนังสอืพิมพ ์บทความทางวิชาการ ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1, การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ค้านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน้าเสนอ

ในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชงิบรรยาย 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้น คือ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง และตัวแปรตาม คือ การรับรู้

แอพพลิเคชั่น VOOV สถิตท่ีิใชใ้นการศกึษา คือ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) 

 

เกณฑ์การแปรผล 

 เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม 

โดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภปิรายผล ซึ่งผลจากการค้านวณใช้ 

 สูตร ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =    (ข้อมูลท่ีมีคา่สูง-ข้อมูลท่ีมีคา่ต่้าสุด)/จ้านวนชัน้ 

      = (5-1)/5 = 0.80 

 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 เห็นดว้ยมากที่สุด      

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.21 เห็นดว้ยมาก       

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 เห็นดว้ยปานกลาง      

  คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.81 – 2.60 เห็นดว้ยนอ้ย       

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์โดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ได้ผลการวจิัย ดังนี ้

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง(ร้อยละ 62.8) 

ในช่วงอายุ ต่้ากว่า20ปี (ร้อยละ 36.5) น้อยกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44.0) ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 

31.8) และมีรายได้ตอ่เดอืน น้อยกว่า 15,000 บาท(ร้อยละ 33.3)  

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดังนี้ 

ช่วงเวลาท่ีมักใช้แอพพลิเคชั่น VOOV 09:01-12:00 (ร้อยละ 34.6) โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

VOOV 3 - 4 ชั่วโมงตอ่วัน (ร้อยละ 40.4) ติดตามข่าวสารของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีท่านชอบผ่านสื่ออินสตาแกรม (ร้อย

ละ 50.8) โดยมีเหตุผลคิดว่าบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) จึงมีคนสนใจท่ีจะท้าตามบุคคลท่ี

ตัวเองเอาเป็นแบบอย่าง (ร้อยละ 44.3) และคิดวา่แอพพลิเคชั่นVOOV จะเป็นทางเลอืกหน่ึงท่ีสามารถท้าให้ท่านมีสนุก

และคลายเครยีดได้โดยไม่มขี้อจ้ากัด (ร้อยละ 62.8) 
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 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของ

กลุ่มตัวอยา่งต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลนโ์ดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงอยูใ่นระดับมากที่มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 

4.01 (S.D = 0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในด้านต่างๆ 

พบว่า ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00(S.D = 0.504) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09(S.D = 0.648) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D = 0.650) 

และด้านความเหมอืนกับกลุม่เป้าหมาย (Similarity) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (S.D = 0.572) 

 การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV ระดับความคิดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู้อยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.01 (S.D = 0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการรับรู้ในด้านต่าง ๆ พบว่า ท่านรู้จักแอพพลิเคชั่น VOOV มีค่าเฉลี่ย 

4.23 (S.D = 0.690) ท่านจะจ้าตราแอพพลิเคชั่น VOOV ได้จากการเห็นตามสถานท่ีต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D = 0.816) 

ท่านคิดว่าการเห็นแอพพลิเคชั่น VOOV ในโฆษณาจะท้าให้ท่าจดจ้าตราสินค้าได้ง่ายมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D = 1.02) 

และเมื่อท่านได้รับโฆษณาซ้้าจะท้าให้ระลึกถึงตราสินค้าขิงแอพพลิเคชั่น VOOV ได้ ค่าเฉลี่ย 3.809 (S.D = 0.880) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) เพื่อ

ศกึษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลนโ์ดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) ) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

66.811 

50.416 

4 

379 

16.703 

0.133 

125.562 0.000b 

  

รวม 117.226 383    

*นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้

แอพพลเิคชั่น VOOV จ้านวนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดงึดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) 

ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ 

แอพพลิเคชั่น VOOV ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงถดถอย(Multiple Regression) ท่ีระดับ

นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้

แอพพลเิคชั่น VOOV โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพันธ์เชงิถดถอย (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ์ ตั ว

แปร 

B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.662 0.160  3.879 0.000 

ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) X1 0.281 0.083 0.257 3.379 0.001 

ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) X2 0.090 0.034 0.106 2.677 0.008 

ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) X3 0.146 0.037 0.172 3.989 0.000 

ด้านความเหมอืนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity)   X4 0.328 0.071 0.339 4.629 0.000 

R = 0.755, R Square = 0.570, Adjusted R Square = 0.565, Std. Error of the Estimate = 0.36472 

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลนโ์ดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงส่งผลตอ่การ

รับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV มีจ้านวนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ 

(Trustworthiness) ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 2 

 จากการสรุปผลการวเิคราะห์สถิตเิชงิอนุมาน เพ่ือศกึษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมี

ชื่อเสียงส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมตฐิาน  ผลการวิจัย 

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านการดึงดูดใจ 

(Attractive) ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 
ยอมรับ 

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความไว้วางใจ 

(Trustworthiness) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 
ยอมรับ 

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความช้านาญ

เชี่ยวชาญ (Expertise) ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV 
ยอมรับ 

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความเหมือนกับ

กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลเิคชั่น VOOV 
ยอมรับ 
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สรุปและอธิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น 

VOOV ในคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎแีละวจิัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยกันเพื่ออธิบาย ดังนี้ 

 ผลการวิจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น 

VOOV  พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสนใจในการใชง้านแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เพศหญิง ในช่วงอายุ ต่้ากว่า20 

มรีะดับการศกึษานอ้ยกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชพีนิสติ/นักศึกษาและมรีายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท โดย

มีพฤติกรรมการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดังนี้ ช่วงเวลาท่ีมักใช้

แอพพลิเคชั่น VOOV 09:01-12:00 โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น VOOV 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน 

ตดิตามขา่วสารของบุคคลที่มชีื่อเสียงท่ีท่านชอบผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยมีเหตุผลคิดว่าบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเป็นบุคคล

ตน้แบบ (Role model) จึงมคีนสนใจที่จะท้าตามบุคคลที่ตัวเองเอาเป็นแบบอย่าง และคิดว่าแอพพลิเคชั่นVOOV จะเป็น

ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถท้าให้ท่านมีสนุกและคลายเครยีดได้โดยไมม่ขี้อจ้ากัด 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมกีารสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลนโ์ดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น 

VOOV จ้านวนท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจ (Attractive) ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความ

ช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น 

VOOV การวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัยจึงได้น้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออภิ

ปลายสมมุตฐิาน ดังนี้ 

 1. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV  ผล

การทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านการดึงดูดใจ 

(Attractive) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก การใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีน่าดึงดูดใจ ไม่ว่าเป็นในด้าน

ของหน้าตาหรือลักษณะท่าทางท่ีดี รวมถึงการใช้บุคคลท่ีก้าลังอยู่ในกระแสนิยม สามารถช่วยให้ผู้บริโภคจดจ้าตรา

สินค้าได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Freiden (1984) ได้พบว่า การใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการโฆษณาผ่านสื่อ นั้น

จะสามารถสร้างความช่ืนชอบ (Likability) โดยกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้แทนน้าเสนอสินค้าได้โดยเฉพาะเมื่อน้าไป

เปรียบเทียบกับการโฆษณา. บุคคลธรรมดา หรอื CEO มาเป็นตัวแทนน้าเสนอในงานโฆษณา 

 2. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV  ผล

การทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความไว้วางใจ 

(Trustworthiness) ส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก เป็นแอพพลิเคชั่นความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนตัวซึ่งเป็นเร่ืองส้าคัญ ดังนั้นการมีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีดูมีความน่าเชื่อถือใช้งาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Shimp (2003) คือการสร้างระดับความน่าเชื่อถือให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยความเป็นมอือาชพีและเป็นประโยชนต์อ่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสนิค้า ได้รับการ

ยอมรับจากผู้บริโภคในวงกวา้ง เพื่อใชใ้นการน้าเสนอสินค้าผ่านสื่อสาธารณะท่ัวไป 

 3. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความช้านาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 

ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV  ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้

บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก สินค้าเป็นแอพพลิเคชั่น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ใน

การศึกษาวิธีการใช้งานในเบื้องต้น ดังนั้น หากบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ

ง่ายตอ่การใชง้าน ก็จะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจโดยไม่มีความกังวล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ป่ิน
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สุข และนตินา ฐานติธนกร (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ์

และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์

ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน

ระบบแอพพลเิคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร 

 4. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV  ผล

การทดลองสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด้านความเหมือนกับ

กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV เนื่องจาก การเลือกบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมีท่ีอายุในช่วง

อายุเดียวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะสามารถท้าให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงความต้องการท่ีองค์กรต้องการจะสื่อให้

ผู้บริโภคเข้าใจและคล้อยตามได้งา่ย ซึ่งผลการศกึษาสอดคล้องกับ ภัสราพร รัตนชาติ (2557) กล่าวว่า พรีเซ็นเตอร์ท่ี

มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ บุคลิกลักษณะ และรูปแบบการด้าเนินชีวิต ท้าให้เกิด

ความรู้สกึเปิดรับตราสินคา้ และท้าให้รู้สกึคั้นเคยกับตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้ 

แอพพลิเคชั่น VOOV  โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือจากผลการศึกษาสมมติฐานของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้านการดึงดูดใจ (Attractive) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) 

เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีค่อนข้างใหม่ การสร้างความประทับใจแรกให้ส้าหรับผู้ท่ีพบเห็นจึงเป็นสิ่งส้าคัญอันดับ

แรกและตามล้าดับ  ดังนั้นองค์กรควรมีการศึกษาพฤติกรรมหรือการหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ให้มีบุคลิก

ตรงกับตัวสนิค้ารวมถึงมีความคลา้ยคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนในด้านของความไว้วางใจและด้านความช้านาญเช่ียวชาญ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความส้าคัญท่ีจะช่วยสร้าง

ความนา่เช่ือถือในการใชง้านแอพพลิเคชั่น ดังนั้นองคก์รควรมกีารพัฒนาระบบความปลอดภัยในด้านข้อมูลผู้ใช้งานให้

มมีาตรฐานอยูเ่สมอและมีแผนกเฉพาะที่มีหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลอืผู้ใช้งานในยามท่ีเกิดเหตุการณ์หรือข้อสงสัย 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครัง้ตอ่ไป เนื่องจากครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงแนะน้า

ให้ท้าการศกึษากับกลุม่ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน โดยการขยายไปยันภูมิภาคอื่น เพื่อ

เป็นประโยชนใ์นการศึกษาจากกลุ่มตัวอยา่งที่แตกตา่งกันในหลายๆปัจจัย 

2. ในการศึกษาครัง้ตอ่ไป ควรท้าการศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการสื่อสารการตลาด

ผ่านสื่อออนไลนโ์ดยใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงส่งผลตอ่การรับรู้แอพพลิเคชั่น VOOV  เชน่ ความภักดีต่อตราสินคา้ เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท้าส้าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค้าปรึกษา ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค้าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท้าให้งานวิจัย

ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน   
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กรุงเทพมหานคร 

Usage pattern affecting selection the Spotify application of consumers in 

Bangkok 

มัณฑนา พ่วงผล1 ,อินธิรา วันทา1 ,เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Manthana Puangpon1 
,Intira Wanta1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน

ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามท่ีได้กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชั่น Spotify 

จ้านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.738 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ รูปแบบการใช้งานด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา 

(x2) ด้านการติดต่อสื่อสาร (x5) ด้านการเชื่อมโยง (x6) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify (Y) อย่างมีระดับ

นัยส้าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์  = 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6 

ค าส าคัญ : รูปแบบการใช้งาน , การเลอืกใช้ 

Abstract 

 The quantitative Research was to investigate  to study usage patterns affect the selection using the 

Spotify application of consumers in Bangkok. The questionnaire was distributed to 400 samples that have 

experience of listening to music via Spotify application by Screen Sampling. The research instrument is online 

questionnaire that have 0.738 of the cronbach’s alpha. And test the hypothesis by using the multiple regression 

analysis. The results showed the form of usage Context (x2) Communication (x5) Connection (x6) affects the 

selected application Spotify (Y) (p < 0.05). Express by equation  = 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6 

Keywords: Usage patterns, Using the selection 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University IT Campus, Phetchaburi Province 76120 
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บทน า 

เสียงเพลงกับมนุษย์เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาต ิ

โดยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดโดยแม่จะร้องเพลงกล่อมลูก คร้ันเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก็มีการใช้

ดนตรีในพธีิกรรมตา่ง ๆ ดังน้ันจะเห็นได้วา่มนุษยใ์ชเ้พลงเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในเกือบทุกกิจกรรมของชีวิตประจ้าวัน เช่น 

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา มีการประพันธ์บทเพลง เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความหมายในเนื้อเพลง

หรือท้านอง ซึ่งสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ออกมาได้แม้จะไม่มีภาษา เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการจัดงาน

เลีย้งสังสรรค์ ยกยอ่งเชดิชูเกียรต ิหรือเพื่อหลีกหนจีากความวุ่นวาย (อ.ดุษฏ ีพนมยงค์ บุญทัศนกุล, 2561) 

เมื่อดูในส่วนของพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้บริโภค พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเร่ิมจาก

การฟังเพลงจากแผ่นเสียง เทปคลาสเซ็ท ซีดเีพลง พัฒนามาเป็นการฟัง MP3 และดิจิตอลดาวนโ์หลด จนในปัจจุบันท่ี

เข้าสู่การฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือ มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ท่ีให้ผู้บริโภคสามารถ

ดาวน์โหลดเพลงมาฟังได้ท้ังแบบฟรี และแบบเสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งแต่ละราย 

จากการส้ารวจพฤติกรรมการฟังเพลงของคนไทยในปัจจุบัน พบว่ามีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน 

และคอมพิวเตอร์จ้านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตท้ังจ้านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน และในปี 

2560 แอปพลิเคชันประเภทมิวสิคสตรีมมิ่งในประเทศไทย เร่ิมมีบทบาทมากขึ้น ด้วยค่าบริการต่อเดือนท่ีมีราคาถูก 

แลกกับความสะดวกในการฟังเพลง ท้าให้ผู้ให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งในไทยเร่ิมท้าตลาดกันมากขึ้น ในส่วนของ

ผู้บริโภคเองก็เร่ิมเข้าถึงและเปิดรับมากขึ้นเชน่กัน 

บริการเพลงออนไลน์สตรีมมิ่งแบบเหมาจ่ายรายเดือน สามารถสร้างความหลากหลายในเร่ืองคอนเทนท์

เพลงท่ีมากขึ้น ในขณะท่ีเพลงดิจิทัลท่ีขายให้ดาวน์โหลด จะให้ประสบการณ์การฟังเพลงท่ีดีจากคุณภาพไฟล์เสียง 

และได้ไฟล์เพลงดาวน์โหลดเป็นของผู้ซื้อ แต่ขาดความหลากหลายในการเลือกฟัง เพลงตามอารมณ์ผู้ฟัง เนื่องจาก

เพลงดิจิทัลท่ีขายให้ดาวน์โหลดมักมีราคาสูง อีกท้ังผู้ฟังเพลงในปัจจุบันมักชอบฟังเพลงท่ีหลากหลาย ดังนั้น บริการ

เพลงออนไลน์แบบเหมาจ่ายรายเดือน จึงตอบสนองด้วยจ้านวนเพลงของผู้ให้บริการท่ีมีมากถึง 20-30 ล้านเพลง 

รวมถึงการตลาดท่ีมีช่วงทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบมีโฆษณาในแอปพลิเคชัน พร้อม

จ้ากัดการเข้าถึงบริการบางส่วน และใชว้ธีิเก็บเงินจากโฆษณาเพื่อสร้างรายได้ให้ส่วนหนึ่ง และจากค่าสมาชิกอีกส่วน

หนึ่ง โดยหากผู้ใชไ้มต่อ้งการได้รับโฆษณา หรือไมต่อ้งการเข้าถึงบริการท้ังหมด ก็จ่ายเฉพาะค่าสมาชิกรายเดือนแบบ

เหมาจ่ายราคาประมาณ 50-300 บาทต่อเดอืน นอกจากนัน้ การท้างานของระบบเพลงแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ยังมีขอ้ดใีนด้านการเป็นคลังเพลงเคลื่อนท่ี โดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถฟังเพลงได้ทุกสถานท่ีและตลอดเวลา

ผ่านสมาร์ทโฟน หรือหากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถท้าได้เช่นกัน (ASTV 

ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 

Spotify คือ แพลทฟอร์มการฟังเพลงออนไลนส์ัญชาติสวีเดนท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุดในโลก ผู้ใช้งานสามารถฟัง

เพลงได้ท้ังบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระท่ังในสมาร์ททีวี ก่อตั้งโดยคุณ Daniel Ek และคุณ Martin 

Lorentzon เมื่อปี 2006 ด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการท้าให้การฟังเพลงแบบถูกกฎหมายนั้นเข้าถึงได้ ปัจจุบันให้บริการใน

กว่า 60 ประเทศ และพึ่งเปิดตัวในเมอืงไทยเมื่อวันท่ี 22 ส.ค ท่ีผ่านมาโดย Spotify มผีู้ใชง้านท้ังหมด 140 ล้านคน โดย 

60 ล้านคนในจ้านวนน้ันเป็นสมาชกิแบบเสียเงิน ในขณะท่ีคู่แข่งอย่าง Apple Music และ JOOX มีผู้ใช้งานท้ังหมดเพียง 

27 และ 22 ล้านคนตามล้าดับ (Longtunman, 2560) 
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จากที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ จึงท้าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศึกษาเร่ืองรูปแบบและความพึงพอใจหลังการใช้งานส่งผล

ตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชนส์้าหรับผู้พัฒนาแอปพลิเค

ชัน Spotify ในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงผู้ท่ีสนใจจะพัฒนาแอปพลิเคชัน

ประเภทมวิสคิสตรีมมิ่งแอปพลเิคชันตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C 

 ในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จและมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่ องจะต้องประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลายประการท่ีท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและน่าท่ีจะเข้ามาใช้บริการโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2546 : 77) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของเว็บไซต์ท่ีดคีวรมอีงคป์ระกอบท่ีส้าคัญ 7 ประการ หรอื 7C ไวด้ังนี้ 

 1.1 องค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วย การจัดผังและการออกแบบ ถือเป็นส่วนท่ี

ส้าคัญและเป็นหัวใจหลักอันดับหนึ่งของการท่ีจะท้าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของขอ้มูลท่ีมีให้บริการในเว็บไซต ์

มท้ัีงตัวหนังสอื เสียง รูปภาพ ซึ่งลักษณะของข้อมูลท่ีดคีวรเป็นขอ้มูลใหม่มคีวามถูกต้อง มีการอา้งอิงถึงแหลง่ท่ีมาของ

ข้อมูล 

 1.2 ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีน้าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของ

ตัวอักษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใช้เสียง และไฟล์วิดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้

ผู้บริโภคมีความตื่นตาตื่นใจ และไม่เกิดความน่าเบ่ือหน่ายขณะใช้เว็บไซต์ในการหาข้อมูลท่ีต้องการ หรือเพื่อสร้าง

ความบันเทิงให้กับตนเอง 

 1.3 เป็นท่ีส้าหรับชุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ (Community) คือการรวมตัวของกลุ่มคนจ้านวนหนึ่ง ท่ีอยู่

ร่วมกันภายใต้สถานท่ีหน่ึง ๆ โดยมกีารพูดคุยหรือท้ากิจกรรมร่วมกันภายในสถานท่ีแห่งนั้น แต่หากเราพูดถึงการเกิด

สังคมในโลกออนไลน์ถือเป็นบริการรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถน้ามาใช้และสร้างให้เกิดสังคมได้ ซึ่งผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในสังคม

ภายในเว็บไซต์จะรูส้ึกวา่ในเว็บไซต์นัน้ๆจะเหมอืนกับสังคมอีกสังคมหนึ่งท่ีสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ มีการพูดคุยท้า

กิจกรรมตา่ง ๆ กับคนอ่ืนๆในเว็บไซต์นัน้ ๆ ได้ ซึ่งท้ังหมดนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในสังคม

ของเว็บไซต์ ซึ่งการมสีังคมในเว็บไซต์จะช่วยท้าให้ เว็บไซต์มีผู้เข้าใช้อย่างต่อเนื่อง มีองค์ประกอบในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา

หรือข้อมูลท่ีได้มาจากผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลท่ีเจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องเป็นผู้ผลิต ท้าให้ลดต้นทุนและเวลาในการหา

ข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งขอ้มูลเหลา่นีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่ในสังคมของเว็บไซต์ 

 1.4 การท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) คือรูปแบบการให้บริการท่ีสามารถ

ปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารท่ี

แตกตา่งจากชอ่งทางอื่น ๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี และยัง

สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์

นัน้ ๆ 
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1.5 การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย

และรวดเร็วหรือเปลี่ยนเป็นการสื่อสารแบบสองทาง หรือเป็นช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการใน

เว็บไซต์ นอกเหนอืจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อยา่งเดียวยังมชีอ่งทางอื่นๆท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่ง

มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากเท่าไร ก็จะท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ได้มากขึ้ น

เท่านัน้ 

 1.6 การเชื่อมโยง (Connection) คือชอ่งทางในการสื่อสารและติดตอ่กับผู้ใชบ้ริการในเว็บไซต์รวมถึงลิงค์

เว็บไซต์ เป็นการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์เธอ

ตอ้งการได้อยา่งง่ายๆ หรอืบางครัง้ก็จะมคี้าอธิบายหรือบริการในเว็บไซต์นัน้ ๆ ด้วย 

 1.7 ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ

เว็บไซต์ได้อีคอมเมิร์ซหรือการค้า อาจเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งท่ีสามารถน้าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับเว็บไซต์ได้ทุกประเภท 

เพื่อท้าให้เว็บไซต์มีบริการ มีข้อมูลท่ีหลากหลาย ให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ แต่ควรจะมีการพิจารณาถึง

องคป์ระกอบท่ีจะชว่ยให้การท้าอีคอมเมร์ิซประสบความส้าเร็จโดยพิจารณาถึงการเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มคนท่ีเข้า

มาใชเ้ว็บไซต์เพราะโอกาสท่ีลูกค้าจะซือ้สนิค้ามมีากขึ้น 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปรตน้       ตัวแปรตาม 

 

         
 

 

 

สมมติฐานในการวจิัย 

1. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นรูปลักษณ ์ส่งผลต่อการเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify  

2. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหาให้บริการ สง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 

3. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นความเป็นชุมชน ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 

4. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเค

ชัน Spotify 

5. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นการตดิตอ่สื่อสาร ส่งผลต่อการเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 

6. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นการเชื่อมโยง ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 

7. ปัจจัยรูปแบบการใช้งาน ดา้นการตดิตอ่คา้ขาย ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 

องคป์ระกอบ 7C 

ของช่องทาง

ออนไลน ์

การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน 

Spotify ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ คนท่ีอาศัยอยูใ่นเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชั่น  Spotify และอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญท่ี 

0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค้านวณตาม วิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 

2555: 169) จึงใช้สูตรการก้าหนด ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่างดังนี้ 

n =  

n หมายถงึจ้านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง  

z หมายถงึค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก้าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรอืระดับนัยส้าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

การศึกษาครัง้นี้ได้ก้าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง

ได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

n =  = 384.16 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในคร้ังนี้เท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นวจิัยเชงิปริมาณ เครื่องมือท่ีใชค้ือแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการแอปพลเิคชัน Spotify 

ส่วนท่ี 3 รุปแบบด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify จ้านวน 24 ข้อ 

เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify จ้านวน 4 ข้อ เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดโดยค้าถามแบ่งเป็น 5 

ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากที่สุด 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่มผู้ท่ีมีประสบการณ์การฟัง

เพลงผ่านแอพพลิเคชั่น Spotify เท่านั้น ซึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่าน

ระบบออนไลน์โดยใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยได้น้าข้อมูล

ท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน้าผลไป

ด้าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี

และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการศึกษา แล้วน้าแบบสอบถามท่ีสร้าง 



 

 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1836 

เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท้าการวิจัย ท้าการตรวจสอบความ

ถูกต้อง และน้ามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุม่ตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มาหาค่าความเชื่อมั่น

โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) และค้านวณผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS และน้า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.738 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นและ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยค้านวณหา

ค่าสถิตดิ้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใชว้ธีิทางสถิต ิดังนี้ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา น้ามาใช้ส้าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและคุณสมบัติของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูล

พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการ Spotify คือ ช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า ความถี่ในการใช้งาน ระยะเวลาท่ี

ใชบ้ริการสินค้า ช่องทางการให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รูปแบบสมาชิกในการเลือกใช้บริการ ช่องทางการ

ช้าระค่าบริการ ค่าใชจ้่ายในการซื้อสินค้า และวัตถุประสงค์ในการเลอืกใช้บริการ 

 2.สถิติเชิงอ้างอิง ท่ีน้ามาใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับตัวแปรท่ีศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)   

 การวเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีทางสถิติคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify จ้านวน 

400 ตัวอยา่ง 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 283 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอายุตั้งแต่ 21-25 ปี จ้านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 สถานภาพโสด จ้านวน 303 คน คิด

เป็นร้อยละ 75.8 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จ้านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/

นักศึกษา จ้านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ้านวน 144 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36 

 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการ Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลอืกช่องทางในการรับทราบขอ้มูลของสินค้าจากเพื่อน จ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ความถี่ในการ

ใช้งาน 1-5 คร้ัง จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ระยะเวลาท่ีใช้บริการสินค้าต่้ากว่า 1 ชั่วโมง จ้านวน 143 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.8 ช่องทางการให้บริการผ่านมือถือ/แท็บเล็ต จ้านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 คน เครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบเอไอเอส จ้านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รูปแบบสมาชิกในการเลอืกใช้บริการพรีเมียมแบบ

คนเดียว จ้านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ช่องทางการช้าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต จ้านวน 194 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.5 ค่าใชจ้่ายในการซื้อสินค้าอยู่ท่ี 101-200 บาท จ้านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และวัตถุประสงค์ใน

การเลอืกใช้บริการเพื่อความเพลดิเพลนิและผ่อนคลาย จ้านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 
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 ส่วนท่ี 3 ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

Spotify อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.86 และ S.D. = 0.48)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า รูปแบบด้าน

องค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.57) ด้านความเป็นชุมชน (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.56) ด้านการ

ตดิตอ่สื่อสาร (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.52) ด้านรูปลักษณ์ (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านการเชื่อมโยง 

(Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.59) และด้านการท้า

ให้ตรงตามความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.7 และ S.D. = 0.57) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านจะยังใช้บริการ Spotify ต่อไป (Mean = 

3.96 และ S.D. = 0.77) ทา่นยนิดีท่ีจะแนะน้าให้ผู้อื่นซื้อการให้บริการผ่าน Spotify (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.66) 

ท่านมีความไว้วางใจในการใช้บริการผ่าน Spotify (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.64) และท่านคิดว่าจะซื้อบริการฟัง

เพลงผ่าน Spotify (Mean = 3.72 และ S.D. = 0.89) 

 ส่วนท่ี 5 วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งรูปแบบการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของรูปแบบการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 41.600 7 5.943 28.988 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 80.365 392 0.205   

Total 121.965 399    

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ รูปแบบการใช้งาน ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ ์ด้านสว่นประกอบท่ีเป็น

เนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการ

เชื่อมโยง และด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 

Constant  1.480 0.187  7.910 0.000 

ด้านรูปลักษณ ์ X1 0.020 0.076 0.020 0.257 0.797 

ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา X2 0.191 0.069 0.206 2.755 0.006 

ด้านความเป็นชุมชน X3 0.021 0.071 0.021 0.295 0.768 

ด้านการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของ

ลูกค้า 
X4 0.025 0.074 0.026 0.342 0.733 

ด้านการตดิตอ่สื่อสาร X5 0.186 0.064 0.195 2.888 0.004 

ด้านการเชื่อมโยง X6 0.216 0.075 0.215 2.872 0.004 

ด้านการตดิตอ่คา้ขาย X7 -0.030 0.069 -0.028 -0.428 0.669 

R = 0.584, R square = 0.341, Adjusted R Square = 0.329, Std. Error of the Estimate = 0.45278 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2  พบว่า ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านการติดต่อสื่อสาร 

(Communication) และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตด่้านรูปลักษณ ์(Context) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท้าให้ตรงตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกค้า (Customization) และด้านการตดิตอ่คา้ขาย (Commerc) ไมส่่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น Spotify 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์รูปแบบการใช้งาน

ท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภค 3 ด้านดังนี้ 

 = 1.480+ (0.191)X2+(0.186)X5+(0.216)X6 

เมื่อ  แทน การตัดสนิใจใชบ้ริการ Spotify 

 X2 แทน ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา 

 X5 แทน ด้านการตดิตอ่สื่อสาร 

 X6 แทน ด้านการเชื่อมโยง 

 จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยรูปแบบการใช้งานโดยใช้ปัจจัย

องค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัย

ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)  และปัจจัยด้านการเชื่อมโยง (Connection) สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

รูปแบบการใช้งาน ด้านรูปลักษณ์ ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

Spotify 
ไมส่นับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหาให้บริการ ส่งผลต่อการ

เลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 
สนับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ดา้นความเป็นชุมชน ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

Spotify 
ไมส่นับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ดา้นการท้าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้าส่งผล

ตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชัน Spotify 
ไมส่นับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเค

ชัน Spotify 
สนับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ด้านการเชื่อมโยง ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 

Spotify 
สนับสนุน 

รูปแบบการใช้งาน ด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเค

ชัน Spotify 
ไมส่นับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกช่องทางในการรับทราบขอ้มูลของสินค้าจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

ความถี่ในการใชง้าน 1-5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ระยะเวลาท่ีใช้บริการสินค้าต่้ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 35.8 

ผ่านช่องทางให้บริการมือถือ/แท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 74.5 คน ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบเอไอเอส คิดเป็น

ร้อยละ 40 เลอืกรูปแบบสมาชิกในการใช้บริการพรีเมียมแบบคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 44.8 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า

อยู่ท่ี 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 และวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย 

คิดเป็นร้อยละ 58.8 โดยเห็นได้ชัดว่ามีการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบ IOS ท่ีใช้สื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งจัดอยู่ใน

กลุ่มของเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับงานวิจัยของชานนท์ ศิริธร (2559) ท่ี

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายและพบว่าเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกลุ่ม 

Twixter และ เจเนอเรชั่นวายกลุม่ Early Nester ท่ีมีช่วงอายุและพฤตกิรรมสอดคล้องกับผลดังกล่าว  

2. จากการศึกษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ พบว่า ระดับความส้าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของ

ช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Spotify อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.86 และ S.D. = 0.48)  

และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ รูปแบบด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอป

พลิเคชัน Spotify ระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.57) ด้านความเป็นชุมชน 

(Mean = 3.91 และ S.D. = 0.56) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.52) ด้านรูปลักษณ์ (Mean = 

3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านการเชื่อมโยง (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Mean = 

3.81 และ S.D. = 0.59) และด้านการท้าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.7 และ S.D. = 0.57) 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส้าคัญในการเลือกเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ในด้านการติดต่อสื่อสาร 
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(Communication) มากกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อให้ผู้ใช้

สามารถตดิตอ่สอบถามได้สะดวก และสามารถดูข้อมูลของเว็บไซต์ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet PC รวมท้ังยัง

ใชบ้ริการผ่านช่องทาง Web browser ยอดนิยมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ 7C ของ  

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 77) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) กล่าววา่ ถ้าผู้ใชส้ามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย

และรวดเร็วและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ยังมีช่องทางอื่ นๆท่ีสามารถ

เข้าถึงขอ้มูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่งมชีอ่งทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากเท่าไร ก็จะท้าให้ผู้ใชส้ามารถเข้าถึงขอ้มูลและ

บริการในเว็บไซต์ได้มากขึ้นเท่านัน้ 

 3. จากการศกึษาปัจจัยรูปแบบของช่องทางออนไลน์ (7C) พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดวา่ มปัีจจัย 3 ด้านท่ี

ส่งผลต่อการใช้งาน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) 

และด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 77) ได้ให้ความหมายในการท้าเว็บไซต์ให้ประสบความส้าเร็จและมีคน

เข้ามาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการท่ีจะท้าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและเข้า

มาใชบ้ริการเพื่อมุ่งหวังให้เกิดพฤตกิรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และ ผลวิจัยของ Yen & Tseng (2014) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์จะเป็นประตูสู่โลกของ

ธุรกิจออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นการให้ข้อมูลท่ีส้าคัญของธุรกิจผ่านหน้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์จึงเป็นสิ่ง

ส้าคัญในการประสบความส้าเร็จของธุรกิจ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดและส้าหรับติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้

เว็บไซต์มคีุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 

(Communication)  และปัจจัยดา้นการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Spotify ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Spotify ควรมีพัฒนาการและให้ความส้าคัญในด้าน

เหล่านี้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอัพเดทอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ Chang (2012) ท่ีได้ศึกษาว่า เว็บไซต์

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านมุมมองและความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการน้าความ

ต้องการของลูกค้าเข้ามาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากการออกแบบเว็บไซต์ เพราะเป็นสิ่งท่ี

ส่งผลตอ่การเลอืกใช้แอปพลเิคชั่น Spotify 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในด้านทัศนคติผู้บริโภค ท่ีเลือกใช้ แอปพลิเคชัน  Spotify เพื่อให้

ผู้ประกอบการได้รับทราบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรต่อการเลือกใช้ เพื่อน้าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงด้านองคป์ระกอบเว็บไซต์ และเพื่อพัฒนาด้านการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 2. การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นส่วนบุคคล เหตุผลด้าน

อื่นๆ เพื่อได้ขอ้มูลเชงิลึก อันเป็นประโยชนใ์นการด้าเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงความตอ้งการมากที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์สาขาตลาด คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีให้ค้าแนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่องท้าให้วิจัยคร้ังนี้ออกมาส้าเร็จตลอดจนผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมอืจนท้าให้งานวิจัยน้ีส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของ

กลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand 

Marketing and social value factors influencing MARIMEKKO product 

Purchasing decision of MARIMEKKO Thailand page members 

ภัณฑิรา ศริิพทิักษ์ชัย1 สุปราณี งามอักษร1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Pantira Siripitakchai1, Suparnee Ngamaksorn1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan 

Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่ม

สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 2)เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มผู้เป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค Marimekko Thailand เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม

ออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือปัจจัยทางการตลาด (X1) และค่านิยม (X2) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้า Marimekko (Y) ) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์ Y = (0.647) + (0.277) X1+ (0.569)X2 

ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, ค่านยิม, การตัดสินใจซือ้ 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the behavior affecting on Marimekko Product purchasing 

decision of Marimekko Thailand page members 2) to study the impact of marketing and social value on 

Marimekko Product purchasing decision of Marimekko Thailand page members that configuration the prediction 

equation by using quantitative methodology. The sample used in this research was follower’s group  Marimekko 

Thailand of Facebook page. The research tool was online questionnaire with reliability equal 0.741. The data was 

analyzed by multiple regression analysis. The results show the impact of marketing(X1) and social value (X2) 

which affecting Marimekko Product purchasing decision (Y) with significance level 0.05. The predictor equation 

was Y = (0.647) + (0.277) X1+ (0.569)X2 

Keywords: Marketing Factors, Social Value, Purchasing Decision 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Province 76120 

*Corresponding author e-mail: baifern.ps1439@gmail.com 
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บทน า 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีจากเดิมนัน้สง่ผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศขยายตัวได้

ตอ่เนื่องแต่มีแนวโน้มของการกระจุกตัว การบริโภคในประเทศมีการขยายตัวได้อยา่งต่อเนื่องจากปีกอ่นหนา้ โดยได้รับ

แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูงเป็นส าคัญ และอันเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ีมี

แนวโนม้ดขีึน้เร่ือย ๆ สง่ผลให้ประชาชนไทยมคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ มีการจับจ่ายใชส้อยเพื่อเลอืกซือ้สนิค้าอุปโภคบริโภค

หลายอยา่งที่เป็นสนิค้าท่ีต้องมกีารน าเข้าจากตา่งประเทศท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีนิยม เป็นสนิค้าท่ีมีราคาสูงจึงท าให้ปัจจัย

ในการตัดสนิใจเลอืกซื้อสินค้ามีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปัจจัยในเร่ืองของตราสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง

ของการก าหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างสูง และสิ่งท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อใช้นั้น แสดงให้เห็นว่าตรา

สินค้ามีความส าคัญอยา่งมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากความนิยมชมชอบของผู้บริโภคย่อมแตกต่าง

กัน โดยเกี่ยวข้องกับเวลาท่ีเปลี่ยนไป ปัจจัยทางการตลาดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และส่งผลต่อการให้

ความส าคัญในตราสินคา้ของผู้บริโภค รวมถึงค่านยิมในการใช้ของท่ีมีตราสินค้าสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก

ภูมิใจและเป็นการยกระดับฐานะทางสังคมของผู้บริโภค (กมล โสระเวช, 2557: 132-135) 

 ค่านยิม ถือเป็นปัจจัยอยา่งหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึและเป็นตัวก าหนดควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นท า

ให้พฤติกรรมของคนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด และท าให้เกิดการใช้จ่ายท่ีมากเกินพอดีเพื่อให้

ได้มาซึ่งวัตถุท่ีฟุ่มเฟือยหรือเกินความจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจท่ีมีส่วน

สอดคล้องกับคา่นิยมของผู้บริโภค(ชติพล พฤฑฒิกุล, 2557) ดังนั้นในการบริโภคสินค้าท่ีมีราคาสูงกลายเป็นสิ่งท่ีได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าบุคคลท่ีใช้สินค้าจากต่างประเทศเป็นผู้ท่ีมี

ความทันสมัย ดูนา่เช่ือถือ และเป็นบุคคลที่มฐีานะทางการเงินท่ีด ีจึงเป็นท่ียอมรับและเคารพนับถือทางสังคม ซึ่งถือวา่

เป็นปัญหาทางดา้นจิตใจที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากปัจจุบันคนในสังคมมีความยึดติดในเร่ืองของค่านิยม

ทางวัตถุ (ภาวิณ ีแสงน้อย, 2558) ดังนั้นกระเป๋าถือเป็นสินค้าท่ีกลุ่มสุภาพสตรีให้ความสนใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าท่ี

ชว่ยในการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ยังเป็นเคร่ืองประกอบการแต่งกายท่ีช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ให้เกิดความสมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้น (ธนิศา ธเนศวร, 2557, น.4)  ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นท าให้เจ้าของตราสินค้ามีการน ากลยุทธ์ปัจจัยทาง

การตลาดในการสร้างความแตกตา่งให้กับตราสินคา้ของตนเองเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเป็นการสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันกับคูแ่ข่ง  

นอกจากปัจจัยทางด้านค่านิยมท่ีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคดังท่ีกล่าวมา

ข้างตน้แลว้นัน้ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ทางด้านการตลาดมากขึ้น ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ราคา

ของผลิตภัณฑ์ สถานท่ีจัดจ าหน่าย และความสะดวกสบายในการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงข้อเสนอต่าง ๆ ท่ีมี 

เพื่อส่งเสริมทางการตลาด (อุสรีย์ ธีระธนานนท์, 2556) เนื่องจากสินค้าท่ีมาจากต่างประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

เร่ือย ๆ ท้ังแบรนด์ท่ีผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี รวมถึงแบรนด์ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งเข้าตลาด ซึ่งถือเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีสนใจซือ้สนิค้า 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ของกลุม่ท่ีเป็นสมาชกิในเพจ Marimekko Thailand จ านวน 23,724 คน การท าวิจัยในคร้ังนี้จะท าให้ทราบ

วา่ผู้บริโภคใช้ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมใดบ้างในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko และผู้วิจัยคาดหวังว่า

ข้อมูลจากผลการวจิัยในครัง้นี้จะสามารถเป็นประโยชนต์อ่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้ดีย่ิงขึ้นและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิก

เพจ Marimekko Thailand 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

-ผลิตภัณฑ ์(Product) 

-ราคา (Price) 

-ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

-การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

 

ปัจจัยด้านค่านิยม 

-ค่านยิมทางสังคม 

-ค่านยิมทางจิตใจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ในท่ีนี้จะมีความหมายรวมถึง สินค้า และบริการ รวมถึงแนวคิด บุคคล องค์กร 

โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ในสายตาของลูกค้า เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค และก่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ซึ่ง

ผลิตภัณฑเ์ป็นสว่นส าคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์การ

หรือบุคคล การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะต้องค านึงถึงปัจจัย 2 อย่างคือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

(Product Differentiation) และองคป์ระกอบ ของผลิตภัณฑ ์(Product Component) (วทิวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 95) 

1.2 ราคา (Price) คือ มูลค่าท่ีแสดงค่าออกมาในรูปของหน่วยเงินหรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ซึ่งท้ัง

ราคาและมูลค่านั้นเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยด้านเวลาและสถานท่ี นั่นก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมีราคาและมูลค่ามากใน

สถานท่ีหน่ึง หรือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ราคาและมูลค่านั้นก็สามารถตกต่ าลงได้ เนื่องจากราคาปกติจะสะท้อนถึงต้นทุน

ตา่ง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ไว้ จึงมสี่วนส าคัญท่ีท าให้ราคาเกิดความแตกต่าง และในโลกของธุรกิจนั้น ราคาอาจจะแฝง

อยู่ในความหมายหรือค าเรียกอื่น ๆ ตามประเภทและการยอมรับของแต่ละธุรกิจ (วทิวัส รุง่เรืองผล. 2558 : 153) 

 

การตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko  

ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 
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1.3 ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้

ซึ่งอาจมีหลายขั้นตอน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญทางการตลาดท่ีน าสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านตัวกลางทาง

การตลาด และในช่องทางการจัดจ าหน่าย อาจแบ่งแยกได้เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรงและช่องทางการจัด

จ าหน่ายทางอ้อม หรืออาจแยกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางจ าหน่ายส าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค 

ชอ่งทางจ าหนา่ยส าหรับผลิตภัณฑเ์พื่อธุรกิจ และชอ่งทางจ าหนา่ยส าหรับบริการ 

ในการพิจารณาช่องทางที่มคีนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นถูกพิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 กลุ่ม คือ ลักษณะ

ของตลาด ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านคนกลาง และปัจจัยภายในของบริษัทผู้ผลิตเอง รวมถึงด้านการก าหนด

ความหนาแน่นของคนกลางต่อพื้นท่ีสามารถก าหนดเป็น 3 ระดับ คือ การจัดจ าหน่ายแบบหนาแน่นสูง การจัด

จ าหนา่ยแบบเลอืกสรรคนกลาง และการจัดจ าหนา่ยแบบเลอืกเฟน้คนกลาง (วทิวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 185-195) 

1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีใช้ในการแจ้ง

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การจูงใจผู้บริโภค และการย้ าเตือนความทรงจ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการ ซึ่งในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการส่งเสริมการตลาดนั้น สามารถสื่อสารได้ 6 

แบบด้วยกัน ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาด

ทางตรง และกิจกรรมพเิศษทางการตลาด ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเกี่ยวกับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภค

ในวงกวา้ง โดยในแต่ละเครื่องมือให้ผลตา่งกันตามลักษณะเฉพาะของผู้เกี่ยวข้อง ในงานด้านการส่งเสริมการตลาดจึง

ตอ้งท าความเขา้ใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และปัจจัยท่ีมีผลในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด นอกจากนี้การใช้

การสง่เสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดผล

สูงสุดในการสื่อสารกับกลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด (วทิวัส รุ่งเรืองผล. 2558 : 218-219) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม 

ค่านยิมเป็นสิ่งท่ีบุคคลหรอืสังคมใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้จึงมีความส าคัญ

ท่ีบุคคลนั้นให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งน้ันมคีุณค่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น จึงท าให้ค่านิยมของแต่ละบุคคลมี

ความแตกตา่งกันขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ หรือประสบการณ์ โดยค่านิยมของแต่ละคนจะมีลักษณะท่ี

คล้อยตามกับบุคคลอื่นหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งท่ีตนเองมีความเชื่อและเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นๆ ตามความเชื่อท่ีตนยึดถือ ค่านิยมจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมทางสังคมและค่านิยม

ทางจิตใจ ตามแนวคิดดังกล่าวขา้งต้น (Rokeach อา้งใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545, หนา้ 132) 

ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมท่ีมีต่อความคิด ความเชื่อ หรือเหตุการณ์นั้นๆ และเป็นสิ่งท่ีมี

คุณค่าและสามารถยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองค่านิยมจะอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความ

เชื่อตลอดไป จนกวา่จะพบกับคา่นิยมใหม่ เมื่อบุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีต้องตัดสินใจอย่าง

ใดอย่างหนึ่งจะน าค่านยิมมาประกอบการตัดสนิใจทุกครัง้ดังนัน้ค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติ

ของบุคคลโดยตรง (ภูษิต แสนสุถา, 2552) 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อ 

พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค เป็นบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อหรือเป็นพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อ

ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าบางอย่าง ซึ่งความต้องการนี้จะเป็นการกระตุ้น(Stimulus) จากประสบการณ์ของ

ผู้บริโภคเอง และเป็นการประเมินถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคได้เก็บสะสมมาในอดีต โดยพฤติกรรมการซื้อก็ถือว่าเป็น

ปัจจัยพืน้ฐานของผู้บริโภคท่ีจะเร่ิมเข้ามามบีทบาทต่อการตัดสินใจซือ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 54) 
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กระบวนการตัดสนิใจซื้อ(Buying Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1) ยอมรับความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค

เกิดความต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการในระดับพื้นฐานหรือท่ีเรียกว่า ความจ าเป็น นอกจากความต้องการ

ระดับพื้นฐานแล้วมนุษย์ยังต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นท่ีเรียกว่า ความต้องการหรือความอยาก ท่ีเกิดจากสิ่งกระตุ้น

ภายนอกมาปลุกเร้าให้เกิดความตอ้งการ 

2) แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังการยอมรับความต้องการ

ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะแสวงหาทางเลือกหรือแสวงหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ 

3) ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือกต่าง ๆ จาก

ข้อมูลเหล่านั้น โดยการเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสมอื่นๆ ท้ังความจ าเป็น ระดับราคา และทัศนคติ

ส่วนตัวของผู้บริโภคท่ีมีต่อตรายี่ห้อของผลิตภัณฑน์ัน้ ๆ 

4) ตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ (Purchase and Related Decision) เมื่อสามารถ

ประเมินทางเลือกได้แล้วจะเข้าสูข่ั้นตอนการการตัดสนิใจซื้อและระบุคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเตมิจากผลิตภัณฑน์ัน้ๆ 

เชน่ สถานที่จ าหนา่ย เงื่อนไขการช าระเงิน บริการขนส่งสินค้า และบริการหลังการขายจากผู้ขาย 

5) พฤตกิรรมหลังการซื้อ (Post – purchase Behavior) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค

จะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้อจะมีผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑน์ัน้ ๆ ของผู้บริโภคในการซื้อครัง้ตอ่ไป (วทิวัส รุ่งเรืองผล, 2558) 

กระบวนการตัดสนิใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค คือการตัดสินใจซือ้สนิค้าหรือบริการ โดยมขีั้นตอนการพิจารณา 

ดังนี้ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและกระท าการซื้อ รวมถึงความรู้สึก

พอใจหรือไม่พอใจในสินค้าและบริการท่ีซื้อนั้น (บุญเกียรติ ชีวตระกูลจิต. 2546 : 5)เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในการท่ีจะน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมี

พฤติกรรมในการซื้อท่ีแตกต่างกัน จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้บริโภคจะมี

ลักษณะการตัดสนิใจซื้อด้วยกัน 2 ลักษณะคอื การซือ้ท่ีไม่เคยซือ้มาก่อน และการซือ้ซ้ า (เสรี วงษ์มณฑา. 2542) 
  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนส าคัญ  

3 ส่วน คือ (Schiffman and Kanuk. 2004 : 19) 

1. การน าเข้าข้อมูล (Input) อิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ซึ่งมาจากกิจกรรมสว่นประสมทางการตลาดท่ีพยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพ 

2. กระบวนการ (Process) เป็นการพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นอิทธิพลภายในท่ีมีผล

ตอ่กระบวนการตัดสนิใจของผู้บริโภค  คือ การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived risk) ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าหรือบริการในท่ีเดิม ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในทางลบ และการตัดสินใจของผู้บริโภคยัง

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ขั้นรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase 

Search) และการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Output) พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการซื้อและการประเมินหลัง 

การซื้อ เพื่อเพิ่มความพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior)  

การประเมินหลังการซือ้ (Post Purchase Evaluation) 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และผู้วิจัยเลือกใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถาม

ออนไลน์ท่ีสร้างขึน้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้เป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค Marimekko Thailand จ านวน 23,724 คน 

เก็บขอ้มูล ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ 23,724 คน

และท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรโดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาด

เคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อค านวณด้วยสูตรของเครซีและมอร์แกน (krejcie and Morgan ,1970) จะได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 377 ตัวอย่างและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้

แบบสอบถามออนไลนเ์พื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

 เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 ข้อประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มูลค่าของสินค้าท่ีซื้อในแต่ละคร้ัง สถานท่ีในการเลือกซื้อสินค้า เวลาในการดูสินค้าออนไลน์ต่อ

สัปดาห์ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า และช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า เป็นลักษณะค าถาม

ปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค าตอบเดียว 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko 

จ านวน 7 ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากที่สุด 

 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko 

จ านวน 5 ข้อ ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากที่สุด 

 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า Marimekko จ านวน 5 ข้อ เป็นลักษณะค าถาม

ปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยน า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน าผล

ไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและคุณสมบัติของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ 

ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) 

2. สถิตเิชงิอา้งอิง น ามาใชใ้นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับตัวแปรท่ีศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)   
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การก าหนดคา่น้ าหนักคะแนนส าหรับความคิดเห็นในระดับต่างๆ 

ระดับความคดิเห็นของผู้ใช้บริการ ระดับคะแนน 

เห็นดว้ยมากที่สุด 5 

เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 

เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
 

โดยเกณฑ์การประเมินการแปลค่าเฉลี่ยความเห็น ผู้วิจัยใชห้ลักการแบ่งอันตรภาคชัน้ ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =        

   =         

   =        0.8 

 ผู้วิจัยจึงได้แปลความหมายการจัดเกณฑข์องคะแนนเฉลี่ยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับระดับความคิดเห็น

ในระดับต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

ระดับความคดิเห็นของผู้ใชบ้ริการ ระดับคะแนน 

เห็นดว้ยมากที่สุด 4.21 - 5.00 

เห็นดว้ยมาก 3.41 – 4.20 

เห็นดว้ยปานกลาง 2.61 – 3.40 

เห็นดว้ยนอ้ย 1.81 – 2.60 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1.0 – 1.80 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื    

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ

ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand โดยใช้แนวคิดทฤษฎ ี

รวมถึงงานวจิัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามท่ีสร้าง

ขึน้เรียนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า

เนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท าการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยา่งจริงจ านวน 30 ตัวอยา่ง ลักษณะของเครื่องมือ

ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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ผลการศกึษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 

37.3) มีการศึกษาในระดับ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ44.7) มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ32.5) 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ34.1) มีมูลค่าของสินค้าท่ีซื้อในแต่ละคร้ังประมาณ น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 200บาท (ร้อยละ47.6) มสีถานท่ีในการเลือกซื้อสินค้าคือ ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ29.1) ใช้เวลาในการดู

สินค้าออนไลน์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ37.6) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าคือ เพื่อน 

(ร้อยละ36) ชอ่งทางในการรับทราบขอ้มูลของสินค้าคือ สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ39.9) 

 ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.62) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วอยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง 

(Mean = 3.10 และ S.D. = 1.35) เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง  (Mean = 3.36 และ  

S.D. = 1.44)ราคาเหมาะสมกับยี่ห้อ / ตราสินค้าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.77)มีหลาย

ระดับราคาให้เลือกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.74) ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

คุณภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 4.01 และ S.D. = 0.78) สินค้าท่ีขายมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศ

จรงิอยู่ในระดับ เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.74) การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับ เห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.77) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับ เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.97 และ S.D.= 0.50) และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ตราสินคา้รับประกันถึงคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับ เห็นดว้ยมาก (Mean = 4.01 และ 

S.D. = 0.75) ตราสินค้าสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 3.95 และ S.D. = 0.73) การสั่งซื้อ

สินค้าผ่านเว็บไซต์แสดงถึงความทันสมัยของผู้บริโภคอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (Mean = 4.01 และ S.D. = 0.76) 

แอพพลเิคชั่นเป็นปัจจัยในการแสดงถึงตัวตนผู้บริโภคอยู่ในระดับ เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.78) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Marimekko ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.95 และ S.D.= 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ทา่นตัดสินใจซือ้สนิค้าเพราะค าแนะน าจากบุคคลอื่นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.85 และ S.D.= 0.82) 

ท่านตัดสินใจท่ีจะซื้อสินค้าเพราะมีความสะดวกสะสบายในการเลือกซื้ออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 3.94 และ 

S.D.= 0.78) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะสินค้าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 

4.03 และ S.D.= 0.76) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (Mean = 

3.99 และ S.D.= 0.79) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะสินค้ามีการลดราคาและจัดโปรโมชั่นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

(Mean = 3.95 และ S.D.= 0.77)  

 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของปัจจัยทางการตลาดและค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ

สินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailandโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ดังแสดงใน

ตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้สนิค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression)  86.254 2 43.127 381.346 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 42.409 375 0.113   

Total 128.663 377    
 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand จากท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand เป็นหลายตัวแปร  

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 
 

0.647 0.121 
 

5.353 0.000 

ปัจจัยทางการตลาด  0.277 0.041 
 

6.818 0.000 

ค่านยิม  0.569 0.043 
 

13.344 0.000 

R = 0.819a, R Square = 0.670, Adjusted R Square = 0.669, Std. Error of the Estimate = 0.33629 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand เพยีง 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยม 

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko 

Thailand ท้ัง 2 ด้าน ดังนี้  

Y = (0.647) + (0.277)X1+ (0.569)X2 

เมื่อ Y แทน การตัดสินใจซือ้สนิค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 

X1 แทน ปัจจัยทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand  

X2 แทน ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand 
 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจัย

ทางการตลาดและค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ Marimekko Thailand 

และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1851 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า  Marimekko ของกลุ่ม

สมาชิกเพจ Marimekko Thailand 

สนับสนุน 

ค่านิยมท่ีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ของกลุ่มสมาชิกเพจ 

Marimekko Thailand 

สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การอภิปรายผลของข้อค้นพบตา่ง ๆ จากการวจิัยเร่ืองปัจจัยทางการตลาดและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสนิค้า Marimekko ของกลุม่สมาชิกเพจ Marimekko Thailand ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ

วจิัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าดว้ยกันเพื่ออธิบาย และยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

ปัจจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ผลการทดสอบสมมติฐานพบ  

การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Marimekko Thailand มีความน่าเชื่อถือและผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในการสั่งสินค้า 

รวมถึงมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า อีกท้ังผู้บริโภคยังให้ความส าคัญในเร่ืองของราคาเป็นส าคัญ เช่น  

มีความหลากหลายของระดับราคา มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และมีความเหมาะสม 

กับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยในการเลือกซื้อ

สินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์ประเภทกระเป๋า และรองเท้าสุภาพสตรี กล่าวว่าเนื่องจากเป็นร้านท่ีได้รับการยอมรับ 

และมีความน่าเชื่อถอืลูกค้ามคีวามไวว้างใจในการซื้อสินค้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์) รวมถึงการันตีเร่ือง

ของสนิค้า และราคาให้กับลูกค้าอกีทัง้สินค้ามีความหลากหลายราคาให้เลอืกซือ้ 

ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Marimekko ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตราสินค้ามี 

การรับประกันถึงคุณภาพของสินค้า และตราสินค้าสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์แสดงถึง

ความทันสมัยของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยค่านิยม

และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท างาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีชอบเข้าสังคม และดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมองว่าสินค้ามี

ความสามารถในการเสริมบุคลิกภาพท าให้มีความมั่นใจ และผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับรายละเอียด

การซือ้ เชน่ สินค้าตอ้งมีย่ีหอ้ ตราสินคา้มีความน่าเชื่อถอื และรับประกันถึงคุณภาพของสินค้า  
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ภาพลักษณ์ตราสนิค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าตรา 

ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง  

Brand Image and Perceived Quality affecting Purchasing Srichand Product of 

Female Consumer  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 และปิยธิดา พิชัย1* 

Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Krischarabhum1 and Piyathida Pichai1* 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ 

กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคอืแบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.974 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิัยคือ ภาพลักษณ์ตราสินคา้ (X1) และการรับรู้คุณภาพ (X2) ส่งผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ( ) มี

ค่านัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 สมการพยากรณ์คอื  = 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2  

ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินคา้, การรับรู้คุณภาพ, ความตัง้ใจซือ้ 

Abstract  

 The objective of this research was to study the brand image and perceived quality affecting purchasing 

Srichand Product of female consumer, to create a prediction equation by using quantitative methodology. The 

sample used in this research was people who like Srichand Facebook page. The research tool was an online 

questionnaire with reliability equate 0.974. The data were analyzed by multiple regression analysis. The result 

show brand image (X1) and perceived quality (x2) that affecting influenced purchase Srichand Product ( ) at 

significance level 0.05 and equation is  = 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2 

Keywords: Brand image, Perceived quality, Influenced purchase 
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บทน า 

ในยุคสมัยท่ีสื่อสังคมออนไลน์เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง เราต่างให้ความส าคัญกับการโพสตข์้อความหรือ

โพสต์รูปภาพและคลิปวดีีโอลงสื่อโซเซียลอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นเร่ืองภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีเราให้ความสนใจ

กันอย่ างมาก  จากสถิติ ท่ี วัตสัน  ประเทศไทย  ได้ เ ปิด เผยผลส ารวจพฤติกรรรมสุขภาพของผู้บ ริ โภค

ไทย ในช่วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 โดยหัวข้อด้านสุขภาพท่ีคนไทยสนใจและให้

ความส าคัญเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การลดน้ าหนัก/การควบคุมน้ าหนัก (49%) อาหารเพื่อสุขภาพ (42%) ปัญหา

ด้านผิวหนัง (40%) ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีคนไทยให้ความส าคัญเพื่อสุขภาพท่ีดี 3 อันดับแรก ได้แก่ วิตามิน

(74%) อาหารเสริมโปรตีน (27%) และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (14%) จากผลส ารวจชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ท่ีดูดี

เป็นสิ่งท่ีคนในประเทศเราปรารถนาเป็นอยา่ง (brand buffet,2017)  

นอกจากนั้นเองตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในประเทศไทยก็มีการแข่งขันท่ีสูงไม่แพ้กัน  จากข้อมูลท่ีกัน-

ตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) ผู้น าด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกได้น าเสนอไว้ว่าตลาดความงามของ

ไทย เป็นตลาดท่ีน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยิ่ง จากสถิติภาพรวมของตลาด มีมูลค่าสูงถึง57,000ล้าน

บาท นับเป็นการเติบโตในอัตรา 3.8% ในปีท่ีผ่านมา (brandage online,2018) จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีแปลกหากตลาด

เครื่องส าอางในประเทศไทยจะมกีารแขง่ขันท่ีสูงเนื่องจากมีแบรนด์ในตลาดอยู่มากท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ

เองก็ตาม จากสถิติมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม คาดว่ามีแนวโน้มสูงท่ีจะเกิดตราสินค้าใหม่ๆขึ้นมาในตลาด

ดังนั้นแต่ละตราสินค้าจึงพยายามหากลวิธีท่ีท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเอง ซึ่งหนึ่งในกลวิธีนั้นคือการ

สร้างความแตกตา่งให้แกต่ราสินคา้  

ตราสินค้า (Kotler, 1984) หรือแบรนด์หากกล่าวตามนิยามท่ีฟิลิป คอตเลอร์ได้เคยให้ไว้ ตราสินค้านั้นก็จะ

หมายถึง “แบรนด์ คือชื่อ ค า ตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมๆกัน เพื่อท่ีจะแสดงว่าสินค้าหรือ

บริการน้ันเป็นของใคร และตา่งจากคู่แข่งอยา่งไร” ซึ่งสิ่งท่ีท าให้เราต่างจากคู่แข่งนั้นรวมความไปถึงสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้

แตส่ามารท าให้ผู้บริโภครู้สกึได้ด้วยเชน่กัน (Kotler,1984 อา้งใน ธนเดช กุลปิตวิัน. 2551, หน้า17) สิ่งนี้เองท่ีท าแบรนด์

แตกตา่งจากแบรนดอ์ื่น ๆ ได้และก็ยากที่แบรนดอ์ื่นจะลอกเลียนแบบได้ 

หนึ่งในแบรนด์ไทยท่ีน่าสนใจในการศึกษาเร่ืองแบรนด์คงหนีไม่พ้นแบรนด์เคร่ืองส าอางศรีจันทร์ ท่ีสามารถ

พลกิโฉมจากแบรนดไ์ทยท่ีมีภาพลักษณโ์บราณมาตีตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุลดลงมาจากเดิมท่ีกลุ่มเป้าหมายเป็น

กลุ่มอายุตัง้แต ่35 ปีขึน้ไปแต่ในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายมุง่ขยายไปยังกลุม่อายุ 20 ปีขึน้ไปดว้ย ศรีจันทร์จึงได้มกีารปรับ

ภาพลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Positioning, 2557) อาจจะเรียกได้ว่าจากแบรนด์ท่ีเกือบตาย

ไปแล้วแต่หลังจากได้ท าการตลาดปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าไป ท าให้ผลิตภัณฑ์ศรีจันทร์ทรานส์ลูเซนต์ พาวเดอร์มี

ยอดขายกวา่ 200,000 กล่อง ซึ่งนับเป็นรายได้ตอ่เดอืนท่ีสูงท่ีสุดนับตัง้แตก่่อต้ังบริษัทมา 67 ปี (Voice, 2017) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าภาพลักษณ์และการรับรู้คุณภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นั้นส่งผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงจริงหรือไม่ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรเพศหญิงผู้ท่ีถูกใจเฟสบุ๊ค

เพจ Srichand ศรีจันทร์ ท่ีมีผู้ติดตามจ านวน 518,470 ราย ซึ่งการวิจัยในคร้ังนี้จะท าให้ทราบว่าภาพลักษณ์และการ

รับรู้คุณภาพส่งผลตอ่ความตั้งใจซื้อจริงหรือไม่หากภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพสินค้าส่งผลจริงผู้วิจัย

คาดหวังว่าข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนธุรกิจอื่น  ๆ ท่ีอาจจะประสบปัญหา

เดียวกับศรีจันทร์อยูส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจของท่านต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าศรีจันทร์ ของ

ผู้บริโภคเพศหญิงโดยพัฒนาจากแนวคิดดา้นภาพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพจากงานวิจัยและข้อมูลในด้าน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิาน 

1. ภาพลักษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

2. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 ตราสินค้า (Kotler, 1984)  “ตราสินค้า คือ ชื่อ ค า ตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมๆกัน 

เพื่อท่ีจะแสดงวา่สินคา้หรอืบริการน้ันเป็นของใคร และตา่งจากคู่แข่งอยา่งไร” 

 Hsieh, Pan & Setiono (2004) กล่าวว่าภาพลักษณต์ราสินคา้ที่นา่เช่ือถือสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

ท าให้มีโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จสูง 

 ชูชัย สมทิธิไทร (2553) กล่าววา่ภาพลักษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ท้ังทางบวกและทางลบใน

กรณีท่ีสินค้ามีภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับผู้ท่ีต้องการซื้อสินค้าโดยท่ีผู้บริโภคไม่เคยซื้อสินค้าประเภทนั้นมาก่อน แต่เมื่อ

ตอ้งการซื้อก็จะซือ้สนิค้าท่ีมีภาพลักษณท่ี์ดเีพราะท าให้เกิดความเชื่อม่ันในสินค้ามากกวา่ 

 สุกัญญา แซ่ล่อ (2559) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง การรับรู้เอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้านั้นๆ 

ผ่านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างทัศนคติและความทรงจ าในตราสินค้าแก่ผู้บริโภคดังนั้นธุรกิจควรต้อง

สร้างและรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้าให้เป็นท่ีจดจ าแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภคในลักษณะการตัดสนิใจซื้อเป็นเวลานานจนเกิดเป็นความภักดใีนตราสินคา้ 

 ดังนั้นภาพลักษณ์ตราสินค้าคือการรับรู้ ชื่อ ค า ตรา สัญลักษณ์หรือรูปแบบท่ีรวมๆกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของตราสินคา้นั้น ๆ เพื่อสร้างความแตกตา่งจากคู่แข่งซึ่งถ้าภาพลักษณ์ตราสินค้าดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภค 

ภาพลักษณต์ราสินค้า 

(ชูชัย สมิทธิไทร, 2553) 

การรับรูคุ้ณภาพ 

(Berry, Parasuraman & Zeithamal, 

1988) 

ความตั้งใจซือ้สินค้าตรา ศรีจันทร์ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ 

 Zeithmal (1988) การรับรู้คุณภาพคือคุณภาพความเป็นเลิศโดยรวมของสินค้าและบริการ จากการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค 

 Berry, Parasuraman & Zeithaml (1988) การรับรู้ด้านคุณภาพเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคประเมินคุณภาพสินค้าหรือ

การให้บริการโดยเปรียบเทียบจากสิ่งท่ีคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริง ซึ่งสิ่งท่ีได้รับจะเป็นมุมมองของผู้บริโภคท่ีรับรู้ด้าน

คุณภาพสง่ผลตอ่การตอบสนองความตอ้งการ ความพงึพอใจและพฤติกรรมการซือ้ 

 Chang & Wildt (1994) การรับรู้คุณภาพเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยคุณค่าท่ีได้รับจะ

ก าหนดให้เป็นสว่นหน่ึงของผู้บริโภคตอ่การประเมินอรรถประโยชนข์องสนิค้า หรือบริการท่ีขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงส่ิงท่ีจะ

ได้รับ 

 ดังนั้นการรับรู้คุณภาพเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคประเมินคุณค่าท่ีคาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได้รับจริง ซึ่งจะ

ส่งผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ ถ้าประเมินแลว้สินค้าหรือบริการมีความเป็นเลิศจะส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ในเชงิบวก 

 แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจซื้อ 

 Lu, Chang & Chang (2014) ความตัง้ใจซือ้สนิค้าคอืทัศนคติและความรูส้ึกทางบวกของผู้บริโภคต่อสินค้า ซึ่งมี

อทิธิต่อความพยายามซือ้สนิค้าของผู้บริโภค 

 Nevin & Houston (1980) จากงานวิจัยภาพลักษณเ์ป็นสว่นประกอบท่ีส าคัญตอ่การซื้อสินค้าอย่างตอ่เนื่อง  

 ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร (2559) การท่ีผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ตนเองมากท่ีสุดในช่วงเวลานั้น น าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเป็นตัวเลือกแรก ซึ่งความตั้งใจเกิดจากความรู้สึกใน

ทางบวกต่อสินค้าและบริการ ในแง่ของความสัมพันธ์พบว่าชื่อเสียงของตราสินค้า คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า 

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าของสินค้า มีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค 

 ดังนัน้ความตั้งใจซื้อคือการท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าซึ่งสอดคล้องกับความต้องการตัวเองมากท่ีสุดน าไปสู่

การตัดสินใจซือ้สนิค้าท่ีตัวเองมีทัศนคติหรือความรู้สกึในทางบวกด้วยเชน่สนิค้าท่ีมาภาพลักษณ์ตราสินคา้ที่ดี 

วิธีวิทยาการวจิัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ โดยในปัจจุบัน พ.ศ.2560  

มผีู้ติดตาม 518,470 ราย ดังนัน้ผู้วจิัยจึงยึดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 518,470 ราย โดยจะท าการสุ่ม

ตัวอยา่งจากผู้ติดตามเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ ซึ่งผู้วิจัยจะก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตร

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบทราบขนาดประชากร เครจซีและมอร์แกน (Kreicie and Morgan, 1970)  

 

         (1) 

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร 

e  = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

x2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (xก าลังสอง=3.841) 

p  = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1857 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 383 

ตัวอยา่ง วธีิการสุ่มตัวอยา่งจะใชว้ธีิการแบบอาศัยหลักเครือข่าย (Network Sampling)  

เครื่องมอืวิจัย 

เครื่องมือการวจิัยในครัง้นี้ คือ แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ตอ่เดอืนเป็นค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้ข้อเดียว 

ส่วนท่ี2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า จ านวน 10 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดยเลือกตอบ  

5 ระดับ (rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี3 การรับรู้คุณภาพ จ านวน 4 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดยเลือกตอบ 5 ระดับ 

(rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี4 ความตั้งใจซื้อสินค้าศรีจันทร์ จ านวน 8 ข้อ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ข้อเดียวโดย

เลอืกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยก าหนดคา่สถิตกิารวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1.สถิตเิชงิพรรณนา เพื่อใชใ้นการบรรยายผลการวจิัยเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูล

ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 

 2.สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ภาพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้า ศรีจันทร์ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือวัดผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าและการ

รับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม แล้วจึงน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา

และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อข้อค าแนะน าในการปรับปรุงแบบสอบถาม จนแน่ใจว่าเนื้อหาของแบบสอบถามมี

ความถูกต้องเท่ียงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศกึษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จ านวน 30 คน ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha) โดยน าข้อบกพร่องท่ีได้จากการค านวณในโปรแกรม SPSS มาปรับปรุงก่อนจะน าไปใช้

ในการเก็บข้อมูลจริง ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของงานวิจัยมีค่าเท่ากับ 0.974 แสดงว่าเคร่ืองมือมีค่าความ

เชื่อม่ันสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 

21-30 ปี (ร้อยละ56.0) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ82.0)  อาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ42.2)  

มรีายได้ตอ่เดอืนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ27.9) 

 ส่วนที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้สถิติ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.68 ) 

 ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้สถิติ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อ

ความตัง้ใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.79 ) 

 ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง โดยใช้สถิติ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวการความตั้งใจซื้อสินค้าตรา 

ศรีจันทร์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 0.67 ) 

 ส่วนที่5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ตราสินค้าและ 

การรับรู้คุณภาพท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

ตารางที่1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพสินค้าท่ี

ส่งผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig 

การถดถอย(Regression) 138.823 2 69.412 768.876 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 34.395 381 0.090   

Total 171.219 383    

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ภาพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซื้อสินค้า 

ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ซึ่งปรากฏในตารางท่ี2 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชภ้าพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพสินค้าตรา ศรีจันทร์ ของ

ผู้บริโภคเพศหญิง เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.661 0.091  7.230 0.000 

ภาพลักษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) X1 0.412 0.042 0.421 9.839 0.000 

การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) X2 0.433 0.036 0.510 11.907 0.000 

R= 0.895a, R Square = 0.801, Adjusted R Square = 0.800, Std Error of the Estimate = 0.30046 
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 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี2 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า

ตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี2 

จากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ดังนี้ 

 

 = 0.661 + (0.412)X1 + (0.433)X2 

 

เมื่อ  แทน ความตั้งใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

X1 แทน ภาพลักษณ์ตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

X2 แทน การรับรู้คุณภาพท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง  

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าตรา ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการ

รับรู้คุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังตารางที่3 
 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ภาพลักษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ส่งผลตอ่ความต้ังใจซือ้สนิค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง สนับสนุน 

การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ศรีจันทร์ ของผู้บริโภค

เพศหญิง 

สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การอภิปรายผลข้อคน้พบจากงานวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ซื้อสินค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

มาอธิบายและยนืยันความสอดคล้องกับสมมุติฐาน ดังนี ้

สมมุติฐานข้อท่ี1 ภาพลักษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง ผล

การทดสอบสมมุติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nevin 

& Houton (1980) ท่ีมีผลการศึกษาว่าภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าและนอกจากนั้น

ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและความตั้งใจซื้อสินค้าอีกด้วยดังนั้นนักการตลาดควรศึกษาและท า

ความเข้าใจเพราะเป็นดั่งการคาดการณพ์ฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภคในอนาคต 

สมมุติฐานท่ี2 การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าตราศรีจันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์จิรา รพบุีณาพร (2559) ชื่อเสียงของตราสินคา้ คุณภาพของตราสินคา้ ราคาของตรา

สินค้า ความเชื่อม่ันของตราสินคา้และการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ มคีวามสัมพันธ์กับความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ดังข้อมูลท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าตรา ศรี

จันทร์ ของผู้บริโภคเพศหญิง และงานวจิัยอื่นท่ีมีการศึกษาใกล้เคียงกันท าให้เห็นว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้

คุณภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ดังนั้นอย่างท่ีได้กล่าวไปในบทน าการจะแข่งขันกันในธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง

เชน่นีน้อกจากคุณภาพสนิค้าจะดีแลว้การให้ความส าคัญกับภาพลักษณต์ราสินคา้ก็ส าคัญ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังนี้จ ากัดขอบเขตการศึกษาไว้เพียงแค่ผู้บริโภคสินค้าตรา ศรีจันทร์เพศหญิงท่ีถูกใจเพจ

Srichand ศรีจันทร์ เท่านัน้ ดังนัน้ประเด็นท่ีน่าศึกษาในงานวิจัยคร้ังต่อไปแนะน าให้ศึกษาเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น

กลุ่มเป้าหมายเพศชายว่ามีปัจจัยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองส าอางอย่างไรบ้าง เนื่ องจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เครื่องส าอางส าหรับผู้ชายยังนอ้ยอยู่ จึงเป็นโอกาสที่ดีหากจะหาช่องวา่งทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายนี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยต้องขอบคุณสมาชกิเฟสบุ๊คเพจ Srichand ศรีจันทร์ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง

ดี และอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีท าให้วิจัยคร้ังน้ีส าเร็จไปด้วยด ีสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงทุกแหล่งท่ี

ท าให้การสบืค้นขอ้มูลเป็นไปอยา่งสะดวกมากขึน้ 
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อทิธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO 

ในเขตอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

Influence of brand awareness on the brand loyalty of UNIQLO in Hua Hin 

Prachuap Khiri Khan  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ กนกวรรณ กิจชระภูมิ2 กิตติพชิญ์ สุขทั้งวงษ์1* และธนาธิป เหลืองประเสริฐ1 

Kedwadee Sombultawee¹, Kanakwan Kitcharabhumi2, Kittipich Suktungwong1* and Thanathip 

Luangprasert¹ 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ี

ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา

คือ ประชากรเพศหญิงและชายในเขตอ าเภอหัวหินท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชี่อมั่นเท่ากับ 0.854  และมีการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  )Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยคือความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO (Y) คือ อิทธิพลท่ีมีผลต่อตราสินค้าด้านการรับรู้(X1) และ

อทิธิพลท่ีมีผลตอ่ตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า(X2) ร่วมกันพยากรณ์อยา่งมนีัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

     = 1.292+ (0.154)x1 + (0.242)x2 + (0.263)x3 

ค าส าคัญ: การรับรู้คุณค่า, ความจงรักภักดี, ตราสินคา้ 
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Abstract 

 The objective of this research was to study the Influence of brand awareness on the brand loyalty of 

UNIQLO in Hua Hin Prachuap Khiri Khan. The sample group in this study included 384 males and females 

population in Hua Hin using UNIQLO products. The research instrument was a questionnaire with reliability 

0.854. The data was analyzed by Multiple Regression Analysis. The results were as follows: The brand loyalty of 

UNIQLO(Y) were the Influence on brand awareness(X1) and Influence to the Brand Connecting(X2) The two 

predictors were a combination of the total variance, p<0.05. The predictor equation was  = 1.292+ (0.154)x1 + 

(0.242)x2 + (0.263)x3 

Keywords: perception of value, loyalty, brand 

บทน า 

 เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษยส์ร้างขึน้เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิต เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สวมใส่เพื่อ

ชว่ยปกปอ้งร่างกายจากสภาพแวดลอ้มทางอากาศท่ีหนาวเย็นหรือความร้อนจากแสงแดด อีกท้ังยังช่วยให้ความอบอุ่น

และปกปิดร่างกาย  เสื้อผ้าหรือเคร่ืองแต่งกายยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความคิด และ

ภาพลักษณ์โดยรวมทางสังคมรวมถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคลส าหรับผู้สวมใส่อีกด้วย จึงท าให้เกิดการคิดค้นและ

พัฒนาให้ทันสมัยตามความตอ้งการของผู้สวมใส่ โดยในด้านคุณภาพการตัดเย็บ ความคงทนของเนื้อผ้า และรูปแบบ

ความสวยงามท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กลายเป็นความนิยมในกลุ่มผู้สวมใส่หรือท่ีเราเรียกว่าแฟชั่น ท าให้เกิดการ

แข่งขันทางด้านธุรกิจเสื้อผ้า ดังนั้นสินค้าแฟชั่นจึงเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และออกแบบใหม่ตามฤดูกาลท่ีเหมาะสม 

บุคคลที่เกาะตดิแฟชั่นจึงได้รับอิทธิพลแฟชั่นใหม่ๆตลอดเวลา ท าให้เกิดความต้องการเสื้อผ้าท่ีมีคุณภาพและรูปแบบ

ตรงตามสมัยนิยม (สารานุกรมเสรีออนไลนว์กิิพเีดีย, 2560) 

ส าหรับแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น โดย UNIQLO มีการด าเนินธุรกิจ

ภายใตแ้นวคิด “Made for All” ซึ่งได้น าเสนอเสื้อผ้าท่ีมีความเรียบง่าย มีคุณภาพ ถูกสรรค์สร้างมาส าหรับทุกคนและ

เป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นมาตรฐานในด้านการผลิต ด้านคุณภาพของวัตถุดิบและเทคโนโลยี เน้นราคาท่ี

เหมาะสมและคุ้มค่ากับผู้บริโภค เพื่อให้หาซื้อใส่ได้อย่างสะดวก UNIQLO ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยร่วมทุนกับ

บริษัท Mitsubishi Shoji และได้เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปี 2011 หลังจากนั้นก็เดินหน้าขยาย

เครือข่ายสาขาอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 42 แห่งแล้ว โดยมีสาขาในอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 1 สาขา (Uniqlo, 2018) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO ได้มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

ก่อให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าของ UNIQLO โดยการรับรู้จะเกิดขึ้นจากมีสิ่งมากระตุ้นทางความรู้สึกต่างๆ ในกรณีท่ี

เป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาดจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ การสื่อสารทางการตลาดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

(Solomon, 1990) เมื่อผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้จึงได้เกิดการทดลองซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ท าให้รับรู้ถึง

คุณค่าตราสินค้า โดย ( Kotler and Keller, 2009) ได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าตราสินค้าคือ คุณค่าเพิ่มท่ีจับต้องไม่ได้ ซึ่งมี

คุณค่าทางจิตใจรวมไปถึงการเงินของบริษัท สะท้อนถึงการแสดงออกและความรู้สึกของทางผู้บริโภค หลังจากท่ี

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณคา่ตราสินคา้แล้วมีความเชื่อและความพึงพอใจต่อตราสินค้า จึงเกิดความภักดีด้านพฤติกรรมท่ี

ดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการกลับมาซื้อสินค้าซ้ า และเกิดการบอกตอ่กันในกลุ่มเพื่อน ครอบครัวและคนรู้จัก ก่อให้เกิด
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ความรักภักดีดา้นทัศนคติ เพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆท่ีเกิดขึ้นท าให้ผู้บริโภคยากท่ีจะเปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่น ถึงแม้

ตราสินคา้อื่นจะมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและลักษณะคล้ายคลึงกันก็ตาม (vimonmass, 2014) 

 สรุปด้วยเหตุนี ้ผู้วิจัยถึงมองเห็นถึงความน่าสนใจถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO และ

ต้องการท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ ความคิดเห็น ด้านคุณค่าและด้านตราสินค้าของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อ UNIQLO รวมถึงเข้าใจว่าการรับรู้คุณค่าในตราสินค้ามีผลต่อการซื้อสินค้าและท าให้เกิดความ

จงรักภักดีของแบรนด์เสื้อผ้า UNIQLO เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด หรือ ประโยชนด์้านอ่ืนๆขององคก์รในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑข์อง UNIQLO 

   2. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ UNIQLO 

ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

 1)ขอบเขตพื้นท่ีการวิจัย UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2)ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ เพศชายและเพศหญิงท่ีใชผ้ลิตภัณฑข์อง UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้ใชผ้ลิตภัณฑข์อง UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 384 

ราย โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชสู้ตร )krejcie and Morgan,1970) 

 3)ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัย ประกอบด้วย 

  ตัวแปรอสิระ คือ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อ 

  ตัวแปรตาม   คือ ความจงรักภักดีตอ่ตราสินคา้ 

4)สถานท่ีศึกษาที่ผู้วิจัยใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5)ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม 2561 ถึงเดอืน กันยายน 2561 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ผู้บริหารร้าน UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลด้าน

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่มผีลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ได้ไปศึกษา ปรับปรุงและแก้ไขในเร่ืองกลยุทธ์ทางด้านตราสินคา้ และสามารถน าไปวางแผนในการก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดตีอ่ตราสินคา้ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฏีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรับความรู้สึกท่ีปรากฏกับประสาทสัมผัสของร่างกาย จากสิ่งเร้าหรือ

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยอาศัยปัจจัยทางด้านประสบการณ์ แรงจูงใจและทัศนคติของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน 

(กรรณิการ ์สุวรรณโครต, 2528: 464-468) 

 คุณค่าตราสินค้า หมายถงึ การสง่ผลให้มุมมองของตราสินคา้ที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีแตกต่าง

กัน คุณค่าตราสินคา้เกดิจากผู้บริโภคมีการรับรู้ ตระหนักถึงและคุ้นเคยเกี่ยวกับตราสินค้า เปรียบเสมือนคุณค่าเพิ่มท่ี

มตีอ่ตัวผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ (Kotler and Keller, 2009) 

 การเชื่อมโยงตราสินค้า หมายถึง การท่ีสิ่งต่างๆในความทรงจ าของผู้บริโภคถูกเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างความ

ทรงจ าของผู้บริโภคกับตราสินคา้ ชว่ยท าให้เกิดความหมายและทัศนคติแง่บวกให้แก่ตราสินค้า อีกท้ังยังช่วยเชื่อมโยง

ความรู้สกึของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินคา้ (Aaker, 1991) 

 พฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

จัดหา การซือ้และการใชผ้ลิตภัณฑ ์(ปริญ ลักษติานนท์, 2544) 

ทฤษฏีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 ความจงรักภักดี หมายถึง ความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือ

ตราสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคชื่นชอบ ซึ่งความจงรักภักดีทางด้าน

การตลาดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ปชานนท์ ชนะราวี, 2556)   

1. ความภักดทีางด้านทัศนคติ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านั้นๆเป็น

ความผูกพันดา้นจิตวิทยากับผลิตภัณฑห์รือตราสินคา้ (Breckler, 1984 อา้งใน Kim, Morris & Swait, 2008, p. 101) 

2. ความภักดทีางด้านพฤติกรรม หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า โดยมีพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าซ้ าหรือการทดลองซื้อสินค้าคร้ังแรก และค านึงว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสินค้านั้นหรือไม่  (Oliver 1980 

อา้งใน Gomez, Arranz & Cillan, 2006, p. 389) 

วิธีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี

ตอ่ตราสินคา้ UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ )Quantitative Research) 

และใช้แบบสอบถาม  )Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้

ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตอ าเภอหัวหินท่ีใชผ้ลิตภัณฑข์อง UNIQLO ซึ่งทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน มีประชากรท้ังหมด 114,936 คน ดังนัน้จึงใชสู้ตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งของ เครจซี

และมอร์แกน (krejcie and Morgan,1970) และใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล 

เนื่องจากต้องการให้ได้มาซึ่งคุณสมบัตติามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ นั่นคอืเจาะจงเก็บเฉพาะผู้บริโภคท่ีใชผ้ลิตภัณฑข์อง UNIQLO 

ในเขตอ าเภอหัวหินเท่านัน้  
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร 

e  = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

x2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (xก าลังสอง=3.841) 

p  = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 

และส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม

ตัวอยา่งเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 384 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชากร ในเขตอ าเภอหัวหิน ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO ผู้วิจัยจึงใช้

สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (krejcie and 

Morgan,1970)  จึงได้กลุ่มตัวอยา่งเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 384 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะของค าถาม

ปลายปิด เลอืกตอบได้เพยีงหนึ่งข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO  

ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลอืก )Multiple choices Question)  จ านวน 4 ข้อ  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 ด้าน โดยเป็น

ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้และด้านคุณภาพ รวมท้ังหมด 13 ข้อตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 

1997)  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค  )Interval scale) และการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  )Rating 

Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert 

scale (Rensis, 1967) 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังหมด 5 ข้อ ตัวเลือก โดย

แบ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค )Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  )Rating Scale) 

โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จาร,ุ 2552) 

ส่วนท่ี 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นค าถามปลายเปิด ตอบได้ตามความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับตรวจวัดงานวิจัยศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้

คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
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แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึน้ไปปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท า

การปรับปรุงตรวจสอบ จนแนใ่จว่าเนื้อหานั้นมคีวามถูกต้องเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้ท าวิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ(Pre-test) 

กับกลุม่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จ านวน 30 คน ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามา ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณผล และน าข้อบกพร่องของข้อมูลมา

ปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ

งานวจิัยมคี่าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.854 แสดงวา่ เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษาและ

รายได้ โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้เสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO โดยค านวณหาค่าร้อย

ละ(Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  )ร้อยละ 

69.8 ) อายุระหว่าง 21 - 30 ปี )ร้อยละ 65.6) ระดับการศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  )ร้อยละ  72.4) ประกอบอาชีพ

นักเรียน /นักศกึษา (ร้อยละ 79.7) และมีรายได้ตอ่เดอืนนอ้ยกว่า 8, 000 บาท (ร้อยละ 47.1) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซือ้เสื้อผ้าแบรนด ์UNIQLO พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO คือ ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง    )ร้อยละ  64.8) ความถี่

ในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด ์UNIQLO ตอ่เดอืนเท่ากับ 1-3 คร้ัง )ร้อยละ 87.5) ค่าใชจ้่ายในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO 

ตอ่คร้ัง 501-1,000 บาท )ร้อยละ 47.9) ประเภทของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ท่ีนิยมซื้อคือ เสื้อ กางเกง และกระโปรง

ล าลอง (ร้อยละ 73.4) และผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO จาก อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต ์

(ร้อยละ 70.3) 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับ

ความเห็นมากท่ี  )Mean = 4.17 และ S.D.= 0 . 48 ( ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า อยู่ในระดับความเห็นมากท่ี  )Mean = 

4.01 และ S.D.=0.58( และด้านคุณค่า อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.24 และ S.D.= 0. 43(  

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก  )Mean = 3.89 และ S.D.= 0 . 66 ( และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อนึกถึง
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ผลิตภัณฑเ์สื้อผ้าท่านนึกถึง UNIQLO เป็นล าดับแรก อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 3.78 และ S.D.=0.88 (ท่านมี

ความตั้งใจท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO อย่างสม่ าเสมอแม้ยี่ห้ออื่นจะลดราคา อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 

3.98 และ S.D.=0.83( ท่านมีความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของ UNIQLO อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.21 และ 

S.D.=0.63( ท่านยังคงเลอืกซื้อผลิตภัณฑข์อง UNIQLO แม้จะมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับแบรนด์ อยู่ในระดับความเห็นมาก 

 )Mean = 3.98 และ S.D.=0.83 ( และท่านมีความต้องการท่ีจะแนะน าให้คนรู้จักของท่านหันมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ 

UNIQLO อยู่ในระดับความเห็นมาก )Mean = 4.13 และ S.D.=0.70( 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของอิทธิพลด้านการ

รับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุคูณของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผล

ตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 30.682 3 10.227 52.496 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 74.031 380 0.195   

Total 104.713 383    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากท้ังหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านการเชื่อมโยง

ตราสินคา้ และด้านคณุภาพ ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุคูณ )Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยหลายตัวแปรท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

UNIQLO 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.292 0.233  5.542 0.000 

ด้านการรับรู้ X1 0.154 0.065 0.143 2.367 0.018 

ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้ X2 0.242 0.050 0.273 4.883 0.000 

ด้านคุณภาพ X3 0.263 0.070 0.217 37=.741 0.000 

R=0.541, R Square =0.293, Adjusted R Square =0.287, Std. Error of the Estimate =0.44138 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากท้ังหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยง

ตราสินคา้และ ด้านคุณภาพ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

จากการแสดงผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์อิทธิพล

ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ท้ัง 3ด้าน ดังนี ้

 = 1.292+ (0.154)x1 + (0.242)x2 + (0.263)x3 

เมื่อ   แทน ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ UNIQLO 

  X1 แทน อทิธิพลท่ีมีผลต่อตราสินคา้ด้านการรับรู้ 

X2 แทน อทิธิพลท่ีมีผลต่อตราสินคา้ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้ 

x3 แทน  อทิธิพลท่ีมีผลต่อตราสินคา้ด้านคุณภาพ 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า  อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีใน

ตราสินค้า UNIQLO ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ,ด้านการ

เชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุติฐาน ผลการวจิัย 

ด้านการรับรู้ สนับสนุน 

ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้ สนับสนุน 

ด้านคุณภาพ สนับสนุน 

สรุปผลและอธิปรายผล 

   .1 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมี

การตัดสินใจเลอืกซือ้เสื้อผ้าแบรนด ์UNIQLO ด้วยตนเอง )ร้อยละ 64.8) ในแต่ละเดอืนจะมคีวามถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแบ

รนด์ UNIQLO เท่ากับ 1-3  คร้ัง (ร้อยละ  87.5) โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ต่อคร้ัง 501-1,000 

บาท  )ร้อยละย 47.9) ในขณะท่ีประเภทของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO ท่ีนิยมซื้อคือ เสื้อ กางเกง และกระโปรงล าลอง 

(ร้อยละ 73.4) และผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลขา่วสารของเสื้อผ้าแบรนด์ UNIQLO จาก อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (ร้อยละ 

70.3 ) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ท่ีนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าล าลอง ส่วนใหญ่มี  

การตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ (ปริญ ลักษิตานนท์ ,  2544) ท่ีได้ให้ความหมาย พฤติกรรมท่ีเป็น 

การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา การซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารตา่ง ๆ มาจากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 

 .2  จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ (Mean = 4.17 และ S.D.=0.48) ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (Mean = 4.01 

และ S.D.=0.58)   และด้านคุณภาพ   (Mean = 4.24 และ S.D.=0.43) โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

จงรักภักด ีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ระดับความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก  (Mean = 3.89 และ 

S.D.= 0. 66) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญในความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ UNIQLO ในดา้นคุณภาพ
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มากกวา่ด้านอ่ืน ๆ ในที่นี้หมายถึงการส่งผลให้มุมมองของตราสินคา้ที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีแตกต่าง

กัน (Kotler and Keller, 2009) เชน่ การแตง่ตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะคน และเสื้อผ้ามคีวามคงทนตอ่การใชง้าน 

  .3 จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า UNIQLO ใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลทางบวกต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ UNIQLO ม ี3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้และด้านคุณภาพ 

กล่าวคอืเมื่อตราสินคา้ UNIQLO ให้ความส าคัญในเร่ืองของด้านการรับรู้,ด้านการเชื่อมโยงตราสินคา้และด้านคุณภาพ 

จะท าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดตีอ่ตราสินคา้เพ่ิมมากขึ้น ในท่ีน้ีหมายถงึความพงึพอใจอย่างสม่ าเสมอของผู้บริโภค

ท่ีมีต่อผลิตภัณฑใ์ดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือตราสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคชื่น

ชอบ (ปชานนท์ ชนะราว,ี 2556) 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนผู้ท าวิจัยมาตลอด 

รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือกับผู้ท าวิจัยในการตอบแบบสอบถาม จึงท าให้

งานวจิัยในครัง้นี้ประสบความส าเร็จ 
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ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

Technology acceptance Factors affecting consumer acceptance through 

promptpay fund transfer service in Bangkok metropolitan area  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ กิจชระภูมิ1  พรณภัทร์ บุญคง1  และศริิพร พุ่มอ่ า1 

Kedwadee Sombultawee1  Kanokwan Kitcharabhumi1  Pornapat Boonkong1 and Siriporn Pumam1 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์

เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มผู้ท่ีใช้บริการพร้อมเพย์เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยคอื แบบสอบถาม มคี่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.636 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการวจิัย คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(X2) ความกังวล(X5) การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ

จากเทคโนโลยี(X6) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี(X7) ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์(Y) อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คอื = 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7  

ค าส าคัญ : การยอมรับการใช้เทคโนโลยี, พร้อมเพย์  

Abstract 

The purpose of this research was to study technology acceptance factor affecting use PromptPay 

financial service by using quantitative methodology. The sample used in this research was member of people 

who use PromptPay financial service. The research instruments were questionnaire with reliability 0.636. The 

data was analyzed by multiple regression analysis. The results showed the Facilitating Conditions(X2) Anxiety(X5) 

Perceived Usefulness Resources(X6) Perceive Ease of Use(X7) which affecting using Promptpay(Y) with a 

significance level of 0.05. The prediction equation was   = 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7 

Keywords : Technology Acceptance, Promptpay 
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บทน า 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยมีคีวามก้าวหนา้และพัฒนาไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้ภาครัฐมีนโยบายในการน าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจหรือการน าเทคโนโลยีท้ังหลายมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ (ส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินและการคลัง  โดยท่ี

ผู้บริโภคสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีใช้

อยู่เป็นประจ า เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าใน

รอบ 1 ปีท่ีผ่านมาพบว่ามีการท าธุรกรรมทางการเงินสูงถึง 127 ล้านรายการ มูลค่ารวมถึง 4.9 แสนล้านบาท 

(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2560) 

 พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นโครงการหนึ่งของการพัันาระบบช าระเงินแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์

การพัันาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอเิล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ(National e-Payment) ที่มีเป้าหมายเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินของประเทศ ในการรองรับการเจริญเติบโตของ Digital 

Economy (ไทยพับลิกา้, 2561) โดยระบบการช าระเงินพร้อมเพย์ เป็นการบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และ

หนว่ยงานตา่งๆ ใชใ้นการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากระบบการช าระเงินพร้อมเพย์จะใช้เลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงินโดยท่ีไม่

ต้องจดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารท่ียาวและจดจ ายาก โดยบริการนี้ได้มีการประกาศใช้ระบบการช าระเงินแบบ

พร้อมเพยอ์ยา่งเป็นทางการในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย ์ 

ซึ่ง Venkatesh & Morris (2016) รายงานทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology: UTAUT) โดยอธิบายถึงการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีท่ีพัฒนามา

จากทฤษฎีด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่งอ านวยความ

สะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี 

(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย ์

คือ ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Innovation and Technology Acceptance) ประกอบด้วย การรับรู้

ถึงประโยชน ์(Perceived Usefulness) และการรับรู้ความงา่ยตอ่การใช ้(Perceived Ease of Use) 

ดังนัน้ผู้วจิัยจึงท าการศกึษา ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ เพื่อให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องสามารถน าขอ้มูลและผลการศึกษาไปใช้ในการก าหนดแนวทางการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบการ

ช าระเงินแบบพร้อมเพย์ รวมถึงให้ผู้ใช้ยอมรับและมีความมั่นใจในการใช้บริการพร้อมเพย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถ

ส่งผลทางบวกต่อการด าเนนิงานธุรกรรมทางการเงินตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การท าวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพตอ่ไปน้ี 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
ความกังวล   

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 

1. ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวก

อทิธิพลของสังคม ความเข้ากันได้ของเทคโนโลย ีและความกังวล จะส่งผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ 

2. ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ีประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อ

การใช้ จะส่งผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ี(Technology Acceptance) หมายถงึ การท าความเข้าใจในเทคโนโลยีและ

การตัดสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีแล้วน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน คือการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจท่ีจะใช้  (Intention to Use) การรับรู้ถึงความ

เสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้  (Attitude toward Using)  และการน ามาใชง้านจรงิ (Actual Use) เป็นต้น 

พร้อมเพย ์(Promtpay)  เป็นบริการทางเลือกใหมใ่ห้ประชาชน ธุรกิจ และหนว่ยงานตา่งๆ ใช้ในการโอนเงิน

และรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมท่ีให้ประชาชนเลือกใช้ได้และท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น 

เพราะระบบพร้อมเพย์จะใชเ้ลขประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ท าให้สะดวกและ

ง่ายตอ่การจดจ า จากเดิมท่ีต้องรู้เลขท่ีบัญชเีงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้  

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ี

(Consumer Acceptance and Use of IT) 

1. ความคาดหวังจากการใชง้าน (Performance Expectancy) 

2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 

3. อทิธิพลของสังคม (Social Influence)  

4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลย ี(Perceived Compatibility)  

5. ความกังวล (Anxiety) 

การใช้บรกิารพร้อมเพย ์

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

(The Technology Acceptance) 

1. การรับรู้ถึงประโยชน ์(Perceived Usefulness Resources)  

2. การรับรู้ความงา่ยตอ่การใช ้(Perceive Ease of Use) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อน ามาใช้ในการศึ กษามี

รายละเอยีดดังตอ่ไปน ้ี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

Venkatesh & Morris (2016) ได้เสนอทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยีได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎี

ด้านพฤติกรรมและผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้พบวา่มี 5 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความ

มุง่หวังหรือความรู้สกึของบุคคลที่มีต่อการ ใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีส่วนช่วย

สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกให้การใชง้าน เทคโนโลยเีป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่า กลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อ

บุคคลได้ให้ความคาดหวัง หรือเชื่อว่าแต่ละบุคคลควรใช้เทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือมี

แนวคิดเชน่เดียวกันกับอทิธิพลของสังคม 

4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลย ี(Perceived Compatibility) เป็นระดับท่ีนวัตกรรมไดรับการมองวาสอดคลอง

กับเทคโนโลยีหรือการท างานสอดคล้องกับค่านิยม ความต้องการและประสบการณ์ของผู้รับนวัตกรรม การรับ

นวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องหรือเข้ากันไมได้ กับค่านิยมจะเป็นกระบวนการท่ีช้ามากเพราะผู้รับนวัตกรรมจะต้อง

เปลี่ยนแปลงค่านยิมของตนเอง เสียก่อนจึงจะท าให้การยอมรับนวัตกรรมประสบความส าเร็จ 

5. ความกังวล (Anxiety) เป็นความรู้สกึวิตกกังวลในการใช้ เทคโนโลยวีา่เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการได้ รวมถึงความวิตกกังวลถึงระดับความ ปลอดภัยของเทคโนโลยท่ีีใชง้าน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

Luarn & Lin (2005) กล่าวว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีและน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีมี

ความส าคัญและถูกเสนอเป็นแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีเรียบเรียงปัจจัยพื้นฐานใน

การยอมรับเทคโนโลยขีองผู้บริโภค ดังนี้ 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ ปัจจัยท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างไรและเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่ความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชด้้วย 

2. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ (Perceive Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน 

คือ ปัจจัยท่ีก าหนดในแง่ปริมาณหรอืความส าเร็จที่ได้รับวา่ตรงกับความต้องการหรือท่ีคาดหวังไว้หรือไม ่ซึ่งเป็นปัจจัย

ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ได้รับจากเทคโนโลยสีารสนเทศด้วย 

แนวคิดประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่ง สามารถน าไปประยุกต์ได้ท้ังใน

เชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ด้วยปัจจัยทางประชากรนี้เองอาจเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมได้ 
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กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรใน

ระดับต่างๆ เป็นจ านวนมากบุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ี

แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันท้ังในด้านสรีระ ความถนัดสภาวะทางจิตใจ อารมณ์จากงานวิจัย

ทางด้านจิตวทิยาท้ังหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งอย่างมาก  

2. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ บริการท่ีจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  

3. สถานภาพสมรส (Marital status) หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย 

หยา่ หรือแยกกันอยู ่สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมอีสิระในการตัดสนิใจและอทิธิพลตอ่กระบวนการ

คิดการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร  

4. อาชีพ (Career) มอีทิธิพลอย่างส าคัญต่อปฏกิิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้สั่งสารเพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณ์ทัศนคติคา่นิยมและเป้าหมายท่ีต่างกัน  

5. รายได้ (Income) รายได้อาจจะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้าส่วนใหญ่จะโยง

เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจน  

วิธีวิทยาการวจิัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อมุ่งคน้หาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ี

ส่งผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีท าการวจิัย คือ กลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล และเคยได้ยิน

ชื่อหรือรู้จักบริการพร้อมเพย์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มของผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

จึงใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอยา่งแบบไมท่ราบประชากร (Non Population) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดย

สามารถค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่เหมาะสมได้ดังนี้ 

สูตร n  =      

 

ก าหนดให้  

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง  

Z = ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้ Z มคี่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งในท่ีน้ีก าหนดไวท่ี้ 5% หรือ 0.05 
 

แทนค่าสูตรได้ดังนี้     n  =  

 

   =      384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยา่ง 
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 จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งได้เท่ากับ 385 ตัวอยา่ง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) โดยออกแบบถามสอบแจกตามสถานท่ีต่างๆและแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 เครื่องมอืการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire From) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) เป็นลักษณะของค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้

งาน สิ่งอ านวยความสะดวก อิทธิพลของสังคม ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และความกังวล  ตามทฤษฎีของ 

Venkatesh & Morris (2016) โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลอืกค าตอบได้เพยีงค าตอบเดียว จ านวนค าถาม 21 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึง

ประโยชน ์และการรับรู้ความงา่ยตอ่การใช้ ตามทฤษฎีของ Luarn & Lin (2005) โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค

ชัน้ ( Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลอืกค าตอบได้

เพยีงค าตอบเดียว จ านวนค าถาม 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลอืกค าตอบ

ได้เพยีงค าตอบเดียว จ านวนค าถาม 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบ้ริการพร้อมเพย์ จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น ค าถาม

ปลายเปิด ตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้

เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยใช้แนวคิด

และทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปปรึกษา

กับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหา

นัน้มคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ 

กลุ่มตัวอยา่งท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ใน



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1878 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.636 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ

แบบสอบถามมคีวามเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีน่าจะยอมรับได้คือ 0.50 ขึน้ไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธ์ุ, 2546)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical package for social science) เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการอธิบายผล

การศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามในสว่นต่างๆ ดังนี ้  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ดังนั้นสถิตท่ีิใช ้คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

 ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้

ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation: SD) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใน

ส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังนั้นสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation: SD) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการพร้อมเพย์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการ

ทราบถึงตัวแปรตาม คือ การใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้นสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( 

Standard Deviation: SD) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

ของขอ้มูล ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และตัวแปรตาม คือ การใช้บริการพร้อมเพย์  ด้วย

วธีิทางสถิตโิดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)  ซึ่งมีเกณฑ์

การแปลความหมาย โดยใชค้่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อย

ละ 56.5%) อายุ 20-25 ปี (ร้อยละ 41.3%) สถานภาพโสด (ร้อยละ 67.0%) อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 

45.8%) และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 33.8) 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม

ตัวอยา่งต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยอียู่ในระดับมาก ท่ีมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 (S.D = 0.38)  ซึ่งเมื่อพิจารณาการ
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ยอมรับการใช้เทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นด้วยมาก คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ท่ีมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.72 (S.D = 0.55) ความคาดหวังท่ีได้ใช้งาน ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 (S.D = 0.47)  อิทธิพลของสังคม ท่ีมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 (S.D = 0.47) และการรับรู้ถึงความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 (S.D = 

0.47)  และกลุ่มตัวอยา่งที่ เห็นด้วยปานกลาง คือ ความกังวล ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37 (S.D = 0.52) 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของ

กลุ่มตัวอยา่งต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.45)  ซึ่งเมื่อ

พจิารณาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอยา่งท่ีเห็นด้วยมาก คือ การรับรู้ความง่ายต่อ

การใช้ ท่ีมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ  3.71 (S.D = 0.49) และ การรับรู้ถึงประโยชน ์ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65 (S.D = 0.47) 

 ส่วนท่ี 4 การเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการ

พร้อมเพย์ อยู่ในระดับมาก ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D = 0.56)  ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ ของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ทันทีท่ีมีโอกาสอย่าง

แนน่อน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.70) ท่านพร้อมแล้วท่ีจะใชบ้ริการพร้อมเพย์อย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

(S.D = 0.71) และท่านมแีผนใชบ้ริการพร้อมเพยใ์นอนาคตอันใกล้น้ี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 (S.D = 0.68)   

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษา

ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ี

ส่งผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df. Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression)  71.545 7 10.221 72.804 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 55.032 392 140   

Total 126.577 399    

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย ์

ท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวังจากการใช้งาน อิทธิพลของสังคม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน การรับรู้

ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ความกังวล การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้

เทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยใชก้ารวเิคราะห์ การถดถอยเชงิพหุคูณ  

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig 

(Constant)  1.363 .203  6.716 .000 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

  ความคาดหวังจากการใชง้าน 

 

X1 

 

.112 

 

.075 

 

.102 

 

1.505 

 

.133 

  สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน X2 .136 .061 .143 2.218 .027 
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ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig 

  อทิธิพลของสังคม X3 .033 .082 .029 .399 .692 

  การรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี X4 -.063 .064 -.056 -.973 .331 

  ความกังวล X5 -.106 .047 -.105 -2.277 .023 

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  การรับรู้ถึงประโยชน ์

 

X6 

 

.251 

 

.081 

 

.227 

 

3.112 

 

.002 

  การรับรู้ความงา่ยตอ่การใช ้ X7 .276 .074 .259 3.733 .000 

R = 0.616, R Square = 0.380, Adjusted R Square = 0.368 , Spd. Error of the Estimate = 0.42145 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อม

เพย์ มีท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ความกังวล การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี 

และการรับรู้ความงา่ยตอ่การใชเ้ทคโนโลย ีดังปรากฏในตารางท่ี 2  และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ

พร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท้ัง 4 ด้าน ได้ดังนี ้ 

 = 1.363+(0.136)X2+(-.106)X5+(0.251)X6+(0.276)X7 

เมื่อ   แทน  การใช้บริการพร้อมเพย์ 

 X2 แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

 X5 แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านความกังวล 

 X6 แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

 X7 แทน การใช้บริการพร้อมเพย์ ด้านการรับรู้ความงา่ยตอ่การใช้ 

 จากการสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้

บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี  

   ความคาดหวังจากการใชง้าน ไมส่นับสนุน 

   สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน สนับสนุน 

   อทิธิพลของสังคม    ไมส่นับสนุน 

   ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ไมส่นับสนุน 

   ความกังวล สนับสนุน 

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

   การรับรู้ถึงประโยชน์ สนับสนุน 

   การรับรู้ความงา่ยตอ่การใช้ สนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากการวจิัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยอื่ น ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องเข้าดว้ยกันเพื่ออธิบายสมมตฐิาน ดังนี้ 

  สมมติฐานข้อ 1 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม

เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้

เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อม

สามารถรับ-โอนเงินเพียงแค่ใช้เบอร์มือถือ หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคารได้อย่างสะดวก

และรวดเร็วรวมถึงการใชบ้ริการพร้อมเพย์ท าให้ไม่ต้องมเีงินสดตดิตัวและลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใช้

จ่าย จึงสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ สุนันทา หลบภัย และ นิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษา เร่ือง การรับรู้ถึงความ

ปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และความง่ายในการใช้งานท่ีมีผลต่อการใช้บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกส่งผลตอ่การช าระเงินผ่านอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อ 2 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้

เทคโนโลย ีด้านความกังวลสง่ผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อมเพย์อาจท าให้ผู้ใช้รู้สึกวิตก

กังวลเพราะเกรงวา่จะสูญเสียความเป็นสว่นตัวและมกีารใช้กันอยา่งกว้างขวาง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน ์

เปลี่ยนบางยาง (2561) ได้ศึกษา เร่ือง ความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์ ผลการศึกษาพบว่า 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลมีความสัมพันธ์และส่งผลกับความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้

บริการพร้อมเพย์ 

 สมมติฐานข้อ 3 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก การใช้บริการพร้อมเพย์สามารถท า

ธุรกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์อย่างมากในการด าเนินชีวิต จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก พลาบูลย์ . 

(2558) ได้ศึกษา เร่ือง การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย ผล

การศึกษาพบวา่ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนใน

การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 

  สมมติฐานข้อ 4 จากการศกึษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม

เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับนวัตกรรม

และเทคโนโลย ีด้านการรับรู้ความงา่ยตอ่การใช ้ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจากการใชบ้ริการพร้อมเพย์ท า

ให้ผู้ใช้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองและมีฟังก์ช่ันการท างานที่ไมซ่ับซ้อน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ 

ตัดสนิใจใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยดี้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรับรู้ง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง 
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ความไว้วางใจต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส ์
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อม

เพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยผู้วจิัยมขี้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 1. จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับ

การใช้เทคโนโลยี ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) และด้านความกังวล (Anxiety) จากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่าส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาระบบให้สะดวก

ตอ่การใชง้านพร้อมท้ังสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนเพิ่ม

ความเป็นสว่นตัวเพื่อลดความกังวลเพื่อให้ผู้ใชบ้ริการเกิดความเชื่อม่ันและคงใช้บริการพร้อมเพย์ต่อไป 

2. จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness Resources) และการรับรู้ความง่ายต่อ

การใช้ (Perceive Ease of Use) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสง่ผลตอ่การใชบ้ริการพร้อมเพย์ ดังนั้น หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรส่งเสริม พัฒนาและให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เพิ่มมากขึ้นเพื่อท าให้ประชาชน

เกิดความรู้สึกว่าการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมของรัฐบาลไทยเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินท่ี

ง่าย สะดวก และมีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงท าให้ระบบมีฟังก์ชั่นการท างานท่ีไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความสะดวกและรวดเร็วตอ่การใชง้านมากขึ้น 

3. จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลย ีในดา้นความ

คาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) และความเข้ากันได้ของ

เทคโนโลยี (Perceived Compatibility) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่ส่งผลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ดังนั้น 

หน่วยงาน รัฐบาล และธนาคารต่างๆควรรณรงค์ส่งเสริมบริการพร้อมเพย์มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิด

แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ผู้ท่ีสนใจควรศึกษาถึงสาเหตุและข้อวิตกกังวลของประชาชนท่ีใช้บริการพร้อมเพย์ เพราะหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของประชาชนท่ีไม่ได้เลอืกใช้บริการพร้อมเพย์  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ ท่ีจะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ เช่น 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคและปัจจัยการสง่เสริมการตลาด เป็นต้น  

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงค่านิยม ความแตกต่างในการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์และ

การบริการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ท่ีมีการให้บริการในรูปแบบท่ีคลา้ยกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ตอ้งขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์สาขา

ตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้ความรู้ การแนะน า ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องและให้การ

สนับสนุนตอ่ผู้ท าวิจัยในงานวจิัย รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบ

แบบสอบถามจึงท าให้งานวิจัยในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 
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แนวทางการปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะเผชิญกับพายุ 

Guidelines when travelers are driving vehicles exposed to storms 

วนัชพร จันทรักษา1 และสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล2 

Wanachaporn Chantharaksa1 and Sanwit Chuaphisutkul2 

บทคัดย่อ 

 การเดินทางทอ่งเท่ียวด้วยพาหนะส่วนบุคคลอาจพบปัญหาและเกิดอันตรายได้หากอยู่ในบริเวณท่ีเกิดพายุ ซึ่ง

ส่วนมากเป็นพื้นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวไม่คุ้นเคย อีกท้ังไม่มีประสบการณ์ท่ีจะเผชิญกับภาวะวิกฤตและอันตรายสูง 

คณะผู้วิจัยจึงต้องการหาทางออกให้แก่นักท่องเท่ียวได้มีแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการเอาตัวรอดท่ีเหมาะสมต่อ

สถานการณ์  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูล

ท่ัวไป ผลกระทบภายใต้การเกิดพายุฝนขณะขับขี่ และข้อแนะน าเพิ่มเติม จากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

ค านวณหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ใช้ค่า 

t-test, f-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใชท้ฤษฎีสหสัมพันธ์ 

 ผลจากการวิจัยพบว่า ทัศนะวิสัยด้านหน้ามีผลกระทบมากท่ีสุดร้อยละ 42.75 ปัจจัยด้านยานพาหนะ รถเสีย

การทรงตัวมีผลกระทบมากท่ีสุด ร้อยละ 35 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ถนนลื่น ผลกระทบมากท่ีร้อยละ 32.75 

และมีแนวทางในการแก้ปัญหามากท่ีสุด คือ จอดรถบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือป๊ัมน้ ามัน เมื่อทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า เพศหญิงได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชาย ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ พบวา่ มคีู่ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากท่ีสุด คือ คู่ปัจจัยการมองเห็นสิ่งกีดขวางกับการมองเห็น

ผิวจราจร  โดยมีคา่ r อยู่ท่ี 0.724 และคู่ปัจจัยรถเสียการทรงตัวกับรถลื่นไถล โดยมีคา่ r อยู่ท่ี 0.801   

ค าส าคัญ: นักท่องเท่ียว, การขับขี,่ ยานพาหนะ, พาย ุ
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Abstract  

 This research aims to guide travelers who drive the car in the storm.. Questionnaire were 3 parts in used 

to collect the data. Part I was the basic information of the respondents. Part II the effects of environment under 

extreme weather. Part III suggestions on driving. The collected data were analyzed by descriptive and inferential 

statistic including percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and the correlation coefficient analysis. 

 The result show factor of driver, 42.75% of the front visibility is most effected. Factor of vehicle, 35% of 

the vehicle loss of balance is most effected and Factor of environment, 32.75% of slippery road is most effected. 

There are solutions to most problems is parking stop at the building or gas station. The test of compare 

difference as shown female are effected more than males, age 41 – 50 years old. According to the correlation 

coefficient analysis, the vehicle loss of balance the most closely related to the slippery road (r = 0.801) 

Keyword: Tourists, driving, vehicles, storms 

บทน า 

 ครอบครัวคนไทยรวมถึงกลุ่มบุคคลและหมู่คณะในปัจจุบัน นิยมเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไปยังแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตามภูมิภาคของประเทศด้วยพาหนะส่วนตัวเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีความสะดวก

ตอ่การวางแผนการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของสมาชิกท่ีร่วมเดินทาง อีกท้ังมีความ

สะดวกต่อการปรับโปรแกรมในระหว่างการท่องเท่ียวได้โดยง่าย รวมถึงการเดินทางด้วยรถยนต์มีเส้นทางรองรับ  

การเดินทางที่สะดวกสบายตอ่การสัญจรมอียู่เป็นจ านวนมาก พร้อมกันนีย้ังมีเทคโนโลยชีว่ยน าทางให้สามารถเดินทาง

ไปยังท่ีท่ีไมรู้่จักหรือไมเ่คยเดินทางมาก่อนให้ถึงจุดหมายได้โดยไม่ยุ่งยาก จึงท าให้การท่องเท่ียวด้วยตนเองเป็นท่ีนิยม

ในปัจจุบัน (Zsolt Sándor, 2013) อย่างไรก็ตามการขับรถผ่านไปในท้องถิ่นท่ีไม่คุ้นเคยตลอดเส้นทางกว่าจะถึง

ปลายทาง อาจจะเผชญิกับเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติท่ีไม่คาดคิดและไม่ได้เตรียมรับสถานการณ์มาก่อน ซึ่งอาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ถ้าก่อนการเดินทางได้เตรียมการในการแก้ปัญหาไวล้่วงหนา้ก็จะชว่ยให้นักทอ่งเท่ียวมขีั้นตอน

ในการปฏิบัติไว้รองรับ หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ โดยงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับการขับขี่ยานพาหนะเข้าไป ใน

พื้นท่ี ๆ ก าลังเกดิพายุท่ีสง่ผลให้การบังคับรถเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และสุ่มเสี่ยงตอ่การเกิดอันตรายค่อนขา้งสูง 

 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะการเกิดฝนตกเป็นจ านวน

มาก (วรัิช มณสีาร)โดยฝนท่ีตกลงมานั้นเกิดจากพายุระดับต่าง ๆ ได้แก่ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น จาก

สถิตใินรอบ 48 ปีท่ีผ่านมา มีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสูป่ระเทศไทยท้ังหมด 164 ลูก เฉลี่ยแล้วปีละ 3-4 ลูก ส่งผลให้เกิด

อุบัตเิหตุต่อการคมนาคมทางบกค่อนขา้งสูง (คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2553) อาทิ ฝนท่ีตกหนักท าให้

เกิดถนนลื่น ต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าโค่น ท้องฟ้ามืดคร้ึมบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น เหล่านี้

ล้วนเสี่ยงตอ่การท าให้เกิดความเสียหายต่อชวีติและทรัพย์สนิของผู้ท่ีก าลังใชร้ถใชถ้นน เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่มหีลักในการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ บางคนเลือกท่ีจะจอดรถข้างทางท่ามกลางพายุฝนท่ีรุนแรง บางคนตัดสินใจขับรถ

ต่อไปท่ามกลางทัศนวิสัยท่ีอยู่ในระดับต่ ามากๆ เพื่อหาจุดจอดท่ีปลอดภัย ในขณะท่ีบางคนยอมเสี่ยงภัยไปข้างหน้า

เพื่อให้ผ่านพ้นพื้นท่ีวิกฤต และบางคนอาจจะยอมกลับหัวรถแล้วย้อนกลับ ท้ังนี้เพราะแต่ละคนไม่มีหลักในการ

ตัดสนิใจ หากแต่ใชค้วามรู้สกึกล้าหรอืกลัวเป็นท่ีต้ัง 
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 สภาพท่ัวไปของถนนเมื่อเกิดลมพายุ (Zhao Jianyou, 2013) สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปจนส่งผลต่อการควบคุม

ยานพาหนะ เนื่องจากอาจเกิดกระแสลมท่ีมีความเร็วสูงพัดผ่านต้นไม้จนกิ่งก้านหักร่วงลงมาหรืออาจรุนแรงจนล าต้น

หักโค่นลงมาบนผิวจราจร ซึ่งหากต้นไม้ล้มฟาดลงบนสายไฟฟ้าก็จะท าให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาอีก และหากมีฝนตก

หนักด้วยก็จะยิ่งท าให้สถานการณ์วิกฤตมากขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเป็นเหตุ

สุดวิสัยท่ีจะหลีกเลี่ยงก็ควรท่ีจะมีวิธีเลือกท่ีดีท่ีสุด ด้วยสภาพถนนของประเทศไทยในปัจจุบันท้ังเขตเมืองและชนบท 

ได้รับการพัฒนาผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาลตลอดท้ังปี จึงสามารถเดินทางได้ท้ังกลางวันและกลางคืน 

ส่งผลให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาอยู่กับแหล่งท่องเท่ียวได้นานจนมืดค่ าแล้วค่อยออกเดินทางกลับท่ีพัก ซึ่งหากไม่เกิด

เหตุการณ์ลมฟ้าอากาศแปรปรวนก็สามารถขับขี่ยวดยานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากสภาพอากาศวิกฤตบวกกับความไม่

คุ้นชินกับภูมปิระเทศจะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงในการตัดสินใจเพ่ือควบคุมยานพาหนะให้ปลอดภัย  

 คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะช่วยท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะมี

ล าดับขั้นและทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง สมาชิก และผู้ร่วมทาง หากต้องเผชิญกับ

พายุในระหว่างการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อหาแนวทางปฏิบัตใิห้แกน่ักท่องเท่ียวสามารถควบคุมยานพาหนะในขณะเกิดพายุได้โดยปลอดภัย 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ ผู้ใชร้ถใชถ้นนท่ัวไป ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ตาม

ตารางขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ท่ีความเชื่อมั่น 95% จะได้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นจ านวน

ประมาณ 400 คน 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดประเด็นของข้อค าถาม 

เพื่อให้สามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ       

(Check list) จ านวน 3 ข้อ คือ เพศ อายุ และประเภทของรถที่ใช้ 

ตอนท่ี 2 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะขับขี่ โดยมีลักษณะค าถาม 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale ) 5 ระดับ คือ 

     5   หมายถงึ ส่งผลกระทบมากที่สุด   

     4    หมายถงึ ส่งผลกระทบมาก  

     3   หมายถงึ ส่งผลกระทบปานกลาง   

     2   หมายถงึ ส่งผลกระทบนอ้ย 

     1   หมายถงึ ส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ข้อแนะน าเพิ่มเตมิการปฏบัิต ิหรือข้อควรปฏบัิตใินการขับขี่ขณะเกิดพายุฝน โดยเป็นค าถามท่ี 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

3. ขั้นตอนการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 การสร้างแบบสอบถาม ท่ีได้ทบทวนจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใต้การขับรถขณะ

เกิดพายุฝน เพื่อปรับใชใ้นการสร้างแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี  

 ตอนท่ี 2 แจกแจงแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอยา่ง โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถาม และแบบสอบถาม

ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชากรได้อยา่งทั่วถึง 

 ตอนท่ี 3 วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น

การวจิัยเชงิส ารวจซึ่งได้มาจากการสัมภาษณโ์ดยตรง หรอืใชแ้บบสอบถามถามจากกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุม่ตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเองตามความสมัครใจ และจัดให้อยูใ่นรูปแบบในดา้นตา่งๆดังน้ี 

- ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) จะใช้วิธีหา

ค่าความถี่ (Frequency) แลว้สรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

- ผลกระทบ และสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะขับขี่ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะใชว้ธีิ หาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD 

- ผลจากการแก้ไขปัญหา ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) จะใชว้ธีิหาค่าความถี่ 

 4 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบและความแปรปรวน (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2555)  เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของตัวแปรท้ังสองกลุ่ม โดยจะแสดงคา่ตัวแปรดังนี้ 

N คือ จ านวนกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด 

μ    คือ คา่คะแนนเฉลี่ย 

ϭ    คือ ค่าเบ่ียงเบน 

t    คือ ค่าสถิตท่ีิใชพ้จิารณาใน t-distribution 

f    คือ คา่สถิตท่ีิใชพ้จิารณาใน f-distribution 

Sig. คือ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน โดย

พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน โดยใช้สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 5 สรุปผล เป็นการสรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล  
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ผลการศึกษา 

 1. การสร้างแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภัทรา นิคมานนท์, 2544) ในส่วนแรกสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ท าแบบสอบถาม ส่วนถัดมาสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะควบคุมยานพาหนะ 

ซึ่งแบ่งออกเป็นดา้นผู้ควบคุมยานพาหนะ ด้านยานพาหนะ ด้านสภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหา  รวมถึงผลจาก

การแก้ไขปัญหา ในสว่นสุดท้ายคือข้อเสนอแนะหรือข้อปฏิบัติในการควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝนจ านวน 400 

ชุด และตรวจสอบความถูกต้อง จึงน ามาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ 

 2 การเก็บข้อมูล  

การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  2.1 แบบสอบถามรายบุคคล 

 เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามไปแจกผู้หยุดพักรถท่ีสถานีบริการน้ ามันในเส้นทางสุพรรณบุรี  ชัยนาท 

ซึ่งมักเกิดพายุฝนรุนแรงเกือบทุกปี เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะมีวิธีอย่างไร ในการท าให้เกิดความ

ปลอดภัยมากที่สุด หรือหลบหลกีอันตรายให้เกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด 

  2.2 แบบสอบถามออนไลน์การท าแบบสอบถามออนไลน์จะได้ค าตอบจ านวนมากในเวลาท่ีน้อยกว่า
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การวิเคราะห์ผลกระทบ และสภาพแวดล้อมภายใต้การเกดิพายุฝนที่เกดิขึ้นขณะขับขี่ 

  ตารางที่ 1 แสดงระดับของผลกระทบ รอ้ยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ 

สภาพแวดลอ้มภายใต้การเกิด

พาย ุ

ระดับของผลกระทบ 

รวม 

ร้อยละ 

รวม 

คะแนน 
ส่ ว น

เบ่ียงเบน แ ป ล

ความ 
อันดับ 

ม า ก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้ อ ย

ท่ีสุด 

ม า ก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้ อ ย

ท่ีสุด 
เฉลี่ย มาตรฐาน 

1. ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ                                 

     1.1 ทัศนวสิัยด้านหน้า 171 152 70 7 0 400 42.75 38 17.5 1.75 0 100 4.22 0.792 มากที่สุด 1 

     1.2 การมองเห็นสิ่งกีด

ขวาง 
136 179 72 12 1 400 34 44.75 18 3 0.25 100 4.09 0.81 มาก 2 

     1.3 การมองเห็นผิวจราจร 123 161 100 15 1 400 30.75 40.25 25 3.75 0.25 100 3.98 0.855 มาก 3 

     1.4 การมองเห็นระดับ

ความตา่งของถนน 
118 152 100 25 5 400 29.5 38 25 6.25 1.25 100 3.88 0.947 มาก 4 

     1.5 การมองเห็นถนน

ช ารุด 
139 122 92 39 8 400 34.75 30.5 23 9.75 2 100 3.86 1.064 มากที่สุด 5 

     1.6 จ าเป็นต้องเปิดไฟหนา้ 127 119 99 53 2 400 31.75 29.75 24.75 13.25 0.5 100 3.79 1.056 มากที่สุด 6 

     1.7 ความวิตกกังวล 46 75 146 99 34 400 11.5 18.75 36.5 24.75 8.5 100 3 1.113 
ป า น

กลาง 
7 

 

ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ พบว่าได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุดจากทัศนวสิัยด้านหน้าเป็นอันดับท่ี 1 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.22  
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  ตารางที่ 2 แสดงระดับของผลกระทบ รอ้ยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านยานพาหนะ 

 

ด้านยานพาหนะ พบวา่ ผลกระทบจากรถเสียการทรงตัวอยูใ่นระดับมากและเกิดขึ้นเป็นอันดับท่ี 1 มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายใต้การ

เกิดพายุ 

ระดับของผลกระทบ 

รวม 

ร้อยละ 

รวม 

คะแนน 
ส่ ว น

เบ่ียงเบน แ ป ล

ความ 
อันดับ 

ม า ก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้ อ ย

ท่ีสุด 

ม า ก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้ อ ย

ท่ีสุด 
เฉลี่ย มาตรฐาน 

2. ด้านยานพาหนะ                                 

    2.1 รถเสียการทรงตัว 89 140 113 43 15 400 22.25 35 28.25 10.75 3.75 100 3.61 1.061 มาก 1 

    2.2 รถลื่นไถล 106 110 109 62 13 400 26.5 27.5 27.25 15.5 3.25 100 3.59 1.132 มาก 2 

    2.3 รถวิ่งไปตาม

ทิศทาง 
83 117 142 48 10 400 20.75 29.25 35.5 12 2.5 100 3.54 1.028 

ป า น

กลาง 
3 

    2.4 เครื่องยนต์ดับ 44 64 99 108 85 400 11 16 24.75 27 21.25 100 2.69 1.275 น้อย 4 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับของผลกระทบ รอ้ยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับ ด้านสภาพแวดลอ้ม 

สภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุ 

ระดับของผลกระทบ 

รวม 

ร้อยละ 

รวม 

คะแนน 
ส่ ว น

เบ่ียงเบน แ ป ล

ความ 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ม า ก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้ อ ย

ท่ีสุด 
เฉลี่ย มาตรฐาน 

3. ด้านสภาพแวดลอ้ม                                 

     3.1 ท้องฟา้มืดมดิ 69 159 131 28 13 400 17.25 39.75 32.75 7 3.25 100 3.61 0.96 มาก 2 

     3.2 ถนนลื่น 100 150 120 22 8 400 25 37.5 30 5.5 2 100 3.78 0.951 มาก 1 

     3.3 ท าให้น้ าท่วมบริเวณผิวทาง 82 148 108 41 21 400 20.5 37 27 10.25 5.25 100 3.57 1.085 มาก 3 

     3.4 ลมพัดแรง 49 179 130 35 7 400 12.25 44.75 32.5 8.75 1.75 100 3.57 0.879 มาก 4 

     3.5 เสาไฟฟ้าโค่นขวางทาง

จราจร 
71 106 117 74 32 400 17.75 26.5 29.25 18.5 8 100 3.28 1.187 

ป า น

กลาง 
6 

     3.6 สายไฟฟ้าพาดบริเวณถนน 65 90 133 80 32 400 16.25 22.5 33.25 20 8 100 3.19 1.167 
ป า น

กลาง 
8 

     3.7 กิ่งไม้หักลงบนผิวจราจร 66 106 135 61 32 400 16.5 26.5 33.75 15.25 8 100 3.28 1.149 
ป า น

กลาง 
5 

     3.8 ตน้ไม้ลม้ขวางทางจราจร 73 90 113 94 30 400 18.25 22.5 28.25 23.5 7.5 100 3.21 1.205 
ป า น

กลาง 
7 

 

ด้ า น ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม  พ บ ว่ า  ผู้ ค ว บ คุ ม ย า นพ า หน ะ ส่ ว น ใ หญ่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ทบจ า กถ นนลื่ น ม า ก ท่ี สุ ด เ ป็ น อั น ดั บ  1 แ ล ะ มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 3 . 7 8
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3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล ผู้ใชร้ถใชถ้นนท่ัวไป ที่เคยควบคุมยานพาหนะขณะท่ี

เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรง จ านวน 400 คน  

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ผลกระทบและสภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุฝนรุนแรงขณะขับขี่   

ด้านผู้ควบคุมยานพาหนะจะเป็นประเด็นทัศนวสิัยด้านหน้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22   

ด้านยานพาหนะสง่ผลให้รถเสียการทรงตัว ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 35  รถลืน่ไถล ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 26.5 

และเครื่องยนต์ดับ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 11 รถเสียการทรงตัว ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 35  

 ด้านสภาพแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ท้องฟ้ามืดมากร้อยละ 39.75 ถนนลื่นมากร้อยละ 37.5 น้ าท่วม

บริเวณผิวทางรอ้ยละ 37 ลมพัดแรงร้อยละ 44.75 เสาไฟฟา้โค่นขวางทางจราจรร้อยละ 17.75 สายไฟฟ้าพาดบริเวณ

ถนนร้อยละ 16.25 กิ่งไม้หักลงบนผิวจราจรร้อยละ 16.5 ตน้ไม้ลม้ขวางทางจราจร รอ้ยละ 18.25  

ตารางที่ 4 แสดงระดับการแก้ปัญหา 

สภาพแวดล้อมภายใต้การเกิด

พาย ุ

ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่ ว น

เบ่ียงเบน แ ป ล

ความ 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ป า น

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 
มาตรฐาน 

4. การแก้ปัญหา                   

     4.1 จอดรถบริเวณไหล่ทาง 72 128 127 53 20 3.45 1.084 มาก 2 

     4.2 จอดรถบริเวณใต้ตน้ไม้ 26 54 129 113 78 2.59 1.138 ปานกลาง 5 

     4.3 จอดรถบริเวณอาคาร

บ้านเรือน หรือ ป๊ัมน้ ามัน 
115 114 109 50 12 3.68 1.108 มากที่สุด 1 

      4.4 ขับตอ่ไปโดยไม่มีรถน า

อยู่ขา้งหน้า 
27 110 170 64 29 3.11 0.993 ปานกลาง 4 

      4.5 ขับตามรถที่อยู่

ข้างหนา้ 
35 150 152 51 12 3.36 0.918 ปานกลาง 3 

      4.6 ตัดสนิใจยอ้นกลับ 16 46 106 141 91 2.39 1.079 น้อย 6 
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ผลจากการตัดสินใจ 

ตารางที่ 5 ร้อยละของผลจากการตัดสินใจ 

ผลจากการตัดสินใจ ร้อยละ 

ไมไ่ด้รับความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สนิ 91.5 

รถได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10.25 

รถได้รับความเสียหาย และมีผู้บาดเจ็บ 3.75 

รถได้รับความเสียหาย มท้ัีงผู้บาดเจ็บและเสียชวีติ 3.25 

4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบสภาวะผู้ขับขี่ภายใต้การเกิดพายุฝนจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ 

สมมติฐาน  เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน 

 เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเพศหญิงกับเพศชาย ทางด้านความเครยีดเมื่อต้องเป็นผู้ควบคุมหรือ

ขับขี่ยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน พบว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระดับมากกว่าเพศชาย (μ = 3.89 และ 3.80) ซึ่ง

แตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใชส้ถิต ิt-test เปรียบเทียบความแตกต่างได้ค่า (t) เท่ากับ -

0.90 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.49   ทางด้านความเป็นหว่งดา้นความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระดับ

มากกวา่เพศชาย (μ = 3.54 และ 3.26) ได้คา่ (t) เท่ากับ  -2.22 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.11 ทางด้านความเชื่อมั่นเมื่อ

ต้องเป็นผู้ควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายอยู่ในระดับมากกว่าเพศหญิง (μ = 3.55 และ 

3.38) ได้คา่ (t) เท่ากับ -1.56 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.19 ทางด้านทักษะการแก้ปัญหาในสภาวะคับขัน พบว่า ค่าเฉลี่ย

ของเพศชายอยู่ในระดับมากกวา่เพศหญิง (μ = 3.16 และ 3.06) ได้คา่ (t) เท่ากับ  -0.89 และค่า (sig.) เท่ากับ 0.43 

 4.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของอายุ 

สมมติฐาน   แตล่ะชว่งอายุไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

 แตล่ะชว่งเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน13  

 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุกับกับสภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุฝนโดยรวม  พบว่า อายุ

ตา่งกันมีระดับพฤติกรรมการควบคุมยานพาหนะขณะขับขี่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F=1.64 

, P = 0.28)  ความแตกตา่งของผลกระทบในสภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ จ าแนกตาม

อายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกตา่งกันมีพฤติกรรมระดับผลกระทบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยปัจจัยดา้นผู้ควบคุมยานพาหนะส่งผลกับช่วงอายุ 41-50 ปี (μ = 3.98) มากที่สุด  ปัจจัยดา้นผู้ควบคุ ยานพาหนะ

ส่งผลกับอายุ 41-50 ปี (μ = 3.50) มากท่ีสุด  ปัจจัยด้านยานพาหนะส่งผลกับอายุ 41-50 ปี (μ = 3.73) มากท่ีสุด 
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4.3 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของประเภทรถ 

สมมติฐาน H_(o): ⍴=0  รถแต่ละประเภทไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

                       H_(1):  ⍴≠0  รถแต่ละประเภทมคีวามแตกตา่งกัน 

 พบวา่ ประเภทรถต่างกันมีระดับพฤติกรรมการควบคุมยานพาหนะขณะขับขี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 (F=3.57 , P = 0.07)  

4.4 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การควบคุมยานพาหนะ  

ใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ทดสอบสมมติฐานซึ่งใช้ t เป็น

ค่าสถิติ  พิจารณาคู่ปัจจัยท่ีได้เทียบกับระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 (ร้อยละ 99) หรือ 0.05  (ร้อยละ 95) ว่าอยู่ในพื้นท่ี

ยอมรับสมมติฐาน หรอื ปฏเิสธสมมติฐาน  โดยก าหนดเกณฑ์ความสัมพันธ์ ดังนี้ 

0    < I r I ≤ 0.05 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

0.05 < I r I ≤ 0.3 มคีวามสมัพันธ์น้อย 

0.3   < I r I ≤ 0.5 มคีวามสัมพันธ์ปานกลาง 

0.5   < I r I ≤ 0.8 มคีวามสัมพันธ์มาก 

0.8   < I r I ≤ 1 มคีวามสัมพันธ์มากที่สุด 

 กรณีที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนวสิัยกับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 

6 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 1  

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงคา่ r ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนวสิัยกับปัจจัย 6 ด้าน 
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กรณีที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกีดขวางกับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 6 คู่ 

โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกีดขวางกับปัจจัย 6 ด้าน 

กรณีที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นผิวจราจรกับปัจจัยดา้นอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง

ขึน้ไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่3 แสดงคา่ r ความสัมพนัธ์ระหว่างการมองเห็นผิวจราจรกับปัจจัย 3 ด้าน 

กรณีที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นระดับความต่างของถนน กับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน

ระดับปานกลางขึ้นไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที ่4 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นระดับความต่างของถนนกับปัจจยั 3 ด้าน 
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กรณีที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นถนนช ารุดกับปัจจัยดา้นอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง

ขึน้ไป 4 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 5 

0.33 0.375 0.403 0.347

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

 

ภาพที ่5 กราฟแสดงคา่ r ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นถนนช ารุดกับปัจจัย 4 ด้าน 

กรณีที่ 6 และ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความจ าเป็นต้องเปิดไฟหนา้ตอนกลางวันและความสัมพันธ์ระหว่างความวิตก

กังวลกับปัจจัยดา้นอื่น ปรากฎว่าไมม่คีู่ปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 

กรณีที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรถเสียการทรงตัวกับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้น

ไป 3 คู่ โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 6 

0.801
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0.601
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�         �                   �           

 

ภาพที ่6 กราฟแสดงค่า r ความสัมพันธ์ระหว่างรถเสียการทรงตัวกับปัจจัย 3 ด้าน 

กรณีที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างรถลื่นไถลกับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลางขึ้นไป 2 คู่ 

โดยมีคา่ r ดังภาพท่ี 7 

0.522 0.555
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ภาพที ่7 กราฟแสดงคา่ r ความสัมพันธ์ระหว่างรถลื่นไถลกับปัจจัย 2 ด้าน 
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กรณีที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมให้รถวิ่งไปตามทิศทาง กับปัจจัยด้านอื่น ท าให้ได้คู่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน

ระดับปานกลางขึ้นไป 1 คู่ คือกับเครื่องยนต์ดับ มีความสัมพันธ์เชงิบวกมาก โดยมีคา่ r อยู่ท่ี 0.522 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 1 ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มภายใตก้ารเกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า ปัจจัยด้านผู้ควบคุมยานพาหนะ

ท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ ทัศนะวิสัยด้านหน้า ส่งผลให้การมองเห็นสิ่งกีดขวาง ผิวจราจร ระดับความต่างของถนน 

และถนนช ารุด ลดลงตามล าดับ เมื่อการมองเห็นลดลง ผู้ควบคุมยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเปิดไฟหน้ารถ ขณะท่ี

ปัจจัยดา้นยานพาหนะท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ รถเสียการทรงตัว อาจส่งผลให้รถนั้นลื่นไถล อีกท้ังการควบคุมให้

รถวิ่งไปตามทิศทางยากขึ้น ส่วนเครื่องยนต์ดับความเห็นสว่นใหญ่ระบุว่าเกิดขึ้นนอ้ย และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีมี

ผลกระทบมากที่สุด คือ ถนนลื่น  

 2 ในด้านการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใต้การเกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า แนวทางในการ

แก้ปัญหามากท่ีสุด คือ จอดรถบริเวณอาคารบ้านเรือนหรือป๊ัมน้ ามัน รองลงมา คือ จอดรถบริเวณไหล่ทาง และขับ

ตามรถท่ีอยู่ข้างหน้า ตามล าดับ ซึ่งจากงานวิจัย (Zsolt Sándor, 2013) อธิบายว่าหากมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 20 

mm/h ผู้ควบคุมยานพาหนะควรลดความเร็วลงมากกว่า 40 km/h 

 3 ผลจากการวเิคราะห์ เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของผลกระทบระหว่างเพศและสภาพแวดล้อมภายใต้การ

เกิดพายุฝนท่ีเกิดขึ้นขณะขับขี่ พบว่า เพศหญิงได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชาย โดยมีผลกระทบมากท่ีสุดในช่วงอายุ 

41 - 50 ป ีส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การควบคุมยานพาหนะขณะเกิดพายุฝน พบว่า มีคู่ปัจจัยท่ี

มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากท่ีสุดอยู่ คือ คู่ปัจจัยรถเสียการทรงตัวกับรถลื่นไถล โดยมีค่า r อยู่ท่ี 0.801 สามารถ

อธิบายได้วา่ เมื่อรถเสียการทรงตัวมากเท่าใด โอกาสท่ีรถลื่นไถลก็จะเกิดมากขึ้น และหากรถขับมาด้วยความเร็วหรือ

มคีวามเร็วเพิ่มขึ้นอาจท าให้ลื่นไถลมากขึ้นตามไปดว้ย 
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อทิธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลเิคชัน 

TrueMoney Wallet 

The Influence of Online Marketing to TrueMoney Wallet Application 

Awareness 

พาขวัญ เสมพืช1 อารีรัตน์ หลังแก้ว1* เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และ กนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Pakwan Sampuech1, Areerat Langkaew1*, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้    

แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชงิปริมาณ กลุ่มตัวอยา่งที่ใช ้คือ สมาชิก

กลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.868 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยคือ Website Facebook Youtube และ Line ส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชั่น True Wallet อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์  = 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408) X6 แต่ Instagram 

และ Blog ไมส่่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชั่น True Wallet  

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การรับรู้แอปพลเิคชัน  

Abstract  

 The objective of this research was to study the Influence of online marketing to TrueMoney Wallet 

application awareness, to create a predictive equation by using quantitative research. The sample used in this 

research was TrueMoney Wallet group members of Facebook. The research tool was online questionnaire with 

reliability equal 0.868 The data was analyzed by multiple regression analysis. The result shows that marketing 

communication factors through Website Facebook YouTube Line which affecting TrueMoney Wallet application 

awareness at significance level 0.05 and equation is  = 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408) 

X6 but Instagram and Blog do not affect the recognition of the TrueMoney Wallet application 

Keywords: marketing communications application awareness 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Porvince 76120 
* Corresponding author: E-mail: adm.areerat@gmail.com 
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บทน า 

ในปัจจุบันประชากรไทยใชเ้งินสดกันน้อยลงและหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากรายงานระบบช าระเงิน (2559) ท่ีระบุว่าการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณธุรกรรม e-Payment ท้ังสิ้น 3,215.3 ล้านรายการ คิดเป็นอัตราการเติบโต

ร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ National  

e-Payment ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทย ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

อย่างครบวงจร (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยใชเ้งินสดนอ้ยลง และนิยมใช้เงินอเิล็กทรอนิกส ์(e-Money) มากขึน้ 

 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา e-Money มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ โดยได้ปรับเปลี่ยนจากบัญชีบน

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์มาเป็น แอปพลิเคชันบน Smart phone มากขึ้น TrueMoney Wallet ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันท่ี

เข้ามามบีทบาทในการท าธุรกรรมทางการเงินอเิล็กทรอนิกส ์ซึ่งการด าเนินธุรกิจทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

ถือว่าต้องท าการแข่งขันกันอย่างมาก จึงท าให้ TrueMoney Wallet ต้องพยายามหาช่องทางการสื่อสารการตลาด

ออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากประชากรไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลส ารวจ

พบวา่ ประเทศไทยมจี านวนผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตถึง 57 ล้านคนจากจ านวนประชากรท้ังหมด 69.11 ล้านคน ซึ่งใน 1 วันคน

ไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาที (Pigabyte, 2561) ดังนั้นการสื่อการการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึง

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 

 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ คือการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้น ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณาทางเว็บไซต์ การโฆษณาทาง

เฟซบุ๊ค การโฆษณาทางยูทูป เป็นต้น เมื่อมีการสื่อสารการตลาดผู้บริโภคก็จะเกิดการรับรู้จากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ผ่าน

การรับรู้ทางอวัยวะรับสัมผัสทัง้ 5 (วุฒ ิสุขเจริญ, 2559) แลว้จึงเกิดการตระหนักรู้ การเลือกรับ การจัดระเบียบ และ

การตคีวามหมาย ซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคแตล่ะคนแตกตา่งกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประสาทสัมผัสของแต่ละบุคคล 

และปริมาณความเขม้ขน้ของตัวกระตุ้นท่ีผู้บริโภคสัมผัส (ภาวนิ ีกาญจนาภา, 2558)  

จากท่ีกลา่วมาข้างตน้ผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet 

จ านวน 27,282 คน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney 

Wallet ซึ่งผลของการท าวิจัยในคร้ังนี้จะท าให้ทราบว่าผู้บริโภคส่วนมากรู้จักแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จาก

ชอ่งทางใดมากที่สุด และผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวจิัยในครัง้นี้จะสามารถน าไปใช้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดออนไลน์ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดออนไลนไ์ด้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet   
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 
       ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

         

  
 

 

สมมตฐิาน 

1.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet   

2.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet   

3.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet   

4.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet   

5.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Youtube ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet 

6.ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line ส่งผลตอ่การการรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet  

ทบทวนวรรณกรรม 

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

 การตลาดออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย า และรู้ได้ทันทีว่าจะสื่อสารไปให้ผู้ชายหรือ

ผู้หญิง อายุเท่าไร รสนิยมแบบใด อยู่จังหวัดไหน และประเทศอะไร  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสื่อออนไลน์จึงไม่

จ ากัดเฉพาะคนในประเทศ อกีทัง้รูปแบบของสื่อก็มคีวามหลากหลาย เช่น ภาพ เสยีง วดิีโอทางออนไลน์ ท าให้ผู้รับสื่อ

กลับมาดูเมื่อไรก็ได้ เรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการสื่อสารมากกว่าการตลาดแบบออฟไลน์ค่อนข้างมาก ข้อดีของการ

สื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อีกหนึ่งข้อคือ เจ้าของสินค้าไม่จ าเป็นต้องสื่อสารเอง  (Direct Communication) แต่

อาจจะให้คนอื่นๆท่ีมีอิทธิพลในโลกออนไลน์ (Online Influencer) สื่อสารแทนได้ผ่านทางโซเซียลมเีดียในรูปแบบสื่อสาร

ทางอ้อม (Indirect Communication) ซึ่งจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ สูงกว่าการสื่อสารในรูปแบบเดิม ๆ นอกจากนี้สื่อ

ออนไลน์ยังได้เปรียบกว่าสื่ออ่ืนๆ ตรงท่ีวัดผลได้อยา่งแม่นย ามาก เพราะว่าสามารถรู้ได้ว่าใครก าลังเข้าเยี่ยมชมตลาด

ออนไลน์ของเรา ท าให้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และงบประมาณท่ีใช้

ท าการตลาดผ่านสื่อออนไลนน์ัน้ไม่จ าเป็นต้องมากมาย (ภาวุธ พงษว์ทิยภานุ และดร. สุธาทพิ ยุทธโยธิน, 2558) 

กระบวนการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บรโิภค 

 กระบวนการสารสนเทศประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิดรับ การใส่ใจ การตีความหมาย และความทรงจ า 

ซึ่งการเปิดรับ การใส่ใจ และการตคีวามหมาย ประกอบเป็นการรับรู้ของผู้บริโภค การรับรู้ (Perception)  คือ การมองเห็น

โลกภายนอกท่ีอยู่รายล้อมรอบตัวของบุคคล บุคคลสองคนอาจสัมผัสตัวกระตุ้นตัวเดียวกันและภายใต้สภาพแวดล้อม

เดียวกัน แต่บุคคลท้ังสองจะมีการตระหนักรู้ การเลือกรับรู้ การจัดระเบียบ และการตีความหมาย ของตัวกระตุ้นท่ี

แตกตา่งกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับความตอ้งการหรือความจ าเป็น ค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละบุคคล บุคคลจะมีการับรู้

ตัวกระตุน้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และการสัมผัส (ภาวนิ ีกาญจนาภา, 2558) 

ปัจจัยดา้นการตลาดออนไลน ์

ไดแ้ก่ Website, Facebook, Blog, 

Instagram, Youtube, Line 

การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney 

Wallet 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด

ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ท่ี

สร้างขึน้และก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้ คือ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet จ านวน 27,282 คน เก็บข้อมูล 

ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ผู้วิจัยจงึได้ก าหนดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 27,282 คน จึงใช้สูตรการ

ค านวณขนาดตัวอย่างแบบทราบประชากร โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05                       

(ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) โดยสามารถค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่เหมาะสมได้ดังนี้ 

สูตร  

ก าหนดให้                                                                                                              

  = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง                                                                                

  = ขนาดของประชากร                                                                         

  = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอยา่งที่ยอมรับได้                           

 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1และระดับความเชื่อม่ัน 95% (  = 3.841)                                          

   = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร ถ้าไมท่ราบให้ก าหนด (  = 0.5) 

แทนคา่สูตรได้ดังนี้  

 

 
           

               

ตัวอย่าง จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 378 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความ

คลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัยนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Network Sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1903 

เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบได้เพียงค าตอบเดียว                                                

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้แอปพลิเคชันผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์จ านวน 8 ข้อ 

เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว เช่น ท่านรับรู้ข่าวสารของแอป

พลิเคชัน TrueMoney Wallet ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ชนิดใด , ใครคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้   แอป

พลเิคชัน TrueMoney Wallet ของท่าน                                                                                      

 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  จ านวน 6 ด้าน 

ด้านละ 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบได้

เพยีงค าตอบเดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552)  

            ส่วนท่ี 4 ปัจจัยในการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  จ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด

ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดเป็น 5 ระดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว และแปรผลตาม 

Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน         

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการ

สื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจน

ผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ี

ปรึกษารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความ

เท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา   

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ  

(Pre-test) กับกลุม่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิ จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้

มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และ 

น าข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผล 

การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้คา่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 แสดง

วา่ เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยน า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน าผล

ไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์การรับรู้แอปพลิเคชันผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยในการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา อิทธิพล

ของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) ตารางท่ี 1 ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ลักษณะท่ัวไปของตัวแปรข้อมูลท่ัวไปของ

แบบสอบถาม 

  
จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ                       ชาย 120 30.0 

หญิง 280 70.0 

รวม 400 100 

2.  อายุ 

16 – 21 ปี 121 30.3 

22 – 26 ปี 153 38.3 

27 – 32 ปี 105 26.3 

33 – 35 ปี 21 5.3 

35 ปีขึน้ไป 0 0.0 

รวม 400 100 
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3.  สถานภาพ 

 

 จ านวน ร้อยละ 

โสด 362 90.5 

สมรส/อยู่ดว้ยกัน 38 9.5 

หยา่รา้ง/แยกกันอยู่ 0 0.0 

4. ระดับการศกึษา 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 141 35.3 

ปริญญาตรี 252 63.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 7 1.8 

รวม 400 100 

5. อาชีพ 

 

นักเรียน/นักศกึษา 169 42.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 

 
104 26.0 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 3.8 

ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ 112 28.0 

อื่น ๆ 0 0.0 

รวม 400 100 

6. รายได้ตอ่เดอืน 

 

นอ้ยกว่า 15,000 บาท 180 45.0 

15,001 – 20,000 บาท 27 6.8 

20,001 – 30,000 บาท 113 28.3 

30,001 – 40,000 บาท 80 20.0 

40,001 บาทขึ้นไป 0 0.0 

รวม 400 100 

 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุ 22 – 26 ปี (ร้อยละ 38.3 ) ระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 42.3) รายได้ต่อเดือนน้อย

กว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.0) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข่าวสารของแอปพลิเคชันผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ทาง 

Facebook (ร้อยละ 42.8) ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพื่อน (ร้อยละ 

51.7) สาเหตุท่ีท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามใชแ้อปพลเิคชันคือ โปรโมช่ัน (ร้อยละ 59.8)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)  K Plus (ร้อยละ 38) และมีความถี่ในการใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ต่อ

เดอืน เดอืนละ 5 คร้ังขึ้นไป (ร้อยละ 67.3) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้การจัดโปรโมชั่นของ TrueMoney Wallet ผ่านสื่อ

ออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 42) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 42) การ

สื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 

Facebook (ร้อยละ 32.8) 
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 ส่วนท่ี  3  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชัน   TrueMoney 

Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, Facebook, Blog, Instagram, 

Youtube และ Line จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการรับรู้แอปพลิเคชัน 

TrueMoney Wallet ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean 3.74 และ S.D 0.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน 

Website (Mean = 3.54 S.D = 0.77), Facebook (Mean = 3.76 S.D = 0.49), Blog (Mean = 3.85 S.D = 0.54), 

Instagram (Mean = 3.89 S.D 0.67), YouTube (Mean = 3.75 S.D = 0.64), Line (Mean = 3.65 S.D 0.75)  

ส่วนท่ี  4  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้      

แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.82) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ของแอปพลิเคชัน 

TrueMoney Wallet (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.87)  การสังเกตรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet 

(Mean = 3.79 และ S.D. = 0.88)  และการจดจ าของแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (Mean = 3.90 และ S.D. = 

0.88)  จากการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผล

ตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet  
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ี

ส่งผลตอ่การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

แหล่งความแปรปรวน SUM of Squares df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 83.855 6 13.976 29.369 .000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 187.016 393 .476   

Total 270.871 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้การรับรู้

แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จากท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, Facebook, 

Blog, Instagram, YouTube, Line ส่งผลตอ่การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์ของอิทธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน 

TrueMoney Wallet โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

(Constant)  .717 .337  2.126 .034 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Website 

X1 .403 .091 .381 4.422 .000 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Facebook 

X2 -.677 .177 -.410 -3.817 .000 
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ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Blog 

X3 .078 .152 .052 .514 .608 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Instagram 

X4 .195 .112 .160 1.740 .083 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

YouTube 

X5 .413 .057 .326 7.258 .000 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน 

Line 

X6 .447 .061 .408 7.381 .000 

R=0. 556 , R Square = 0.310 , Adjusted R Square = 0.299 , Std Error of the Estimates = 0.689 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website การสื่อสารการตลาดออนไลน์

ผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการ

รับรู้การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แต่การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และ การสื่อสารการตลาด

ออนไลนผ์่าน Instagram ไมส่่งผลตอ่การรับรู้การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 

 = 1.022 +(0.381) X1 + (0.410) X2 + (0.326) X5 + (0.408) X6 

 

เมื่อ  แทน การรับรู้การรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet 

            X1 แทน ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website   

  X2 แทน ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook 

      X5 แทน ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube  

     X6 แทน ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line 

 จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ อทิธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การรับรู้    

แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน 

Website  การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และ                            

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลให้อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการรับรู้      

แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Website สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line สนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

การอภิปรายผลของข้อค้นพบตา่ง ๆ จากการวจิัยเร่ืองอทิธิพลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

เพื่ออธิบาย และยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

สมมตฐิานข้อ 1 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก 

Website ถูกออกแบบและพัฒนาขึน้มาเพื่อเนน้การให้บริการข่าวสารข้อมูลเป็นส าคัญ และน าเอาบริการ หรือข้อมูลต่าง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งถูกกล่าวไว้ในงานวิจัยของ รพีภัทร มานะสุนทร (2558) ชื่อเร่ือง การพัฒนาเว็บไซต์, และการสร้าง

สังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวันนครปฐม ท้ังนี้งานวิจัยของ เนณุภา  

สุภเวชย์ (2548) เร่ือง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสถาบันการศึกษา: กรณีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย ยังกล่าวไวว้า่ เว็บไซตท่ีด ีควรมเีนื้อหาท่ีทันสมัยและตองปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ  

สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney 

Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ แต่

เป็นในลักษณะตรงกันข้าม ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ Facebook เป็นจ านวนมากแต่การรับรู้ลดลง เนื่องจากในปี 2561 

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊ค ออกมาประกาศผ่านหน้าเฟซบุ๊คของตนเองว่าต่อไปนี้ News Feed จะให้

ความส าคัญกับโพสต์ของเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น และลดความส าคัญของ Public Post หรือโพสต์จากเพจลงไป 

(Ekapol Chucherd , 2561)  ท้ังนี้เฟซบุ๊คมีผู้เข้าใช้งานในประเทศไทยอยู่ท่ี 51 ล้านคน และเป็นช่องทางการสื่อสาร

ออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย (We Are Social , 2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์ เอี่ยมศิรินพกุล 

เร่ือง  การวิเคราะหเนื้อหาการสื่อสารใน Facebook Fanpage ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Globish English School 

กล่าวว่าเฟซบุ๊กสามารถใช้ในการสร้างแบรนด์เพื่อโปรโมทธุรกิจท ากิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการสื่อสารเพื่อ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences) นัน้สามารถท าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Blog มผีลตอ่การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog  ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก

ความถี่ในการแชร์ประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันและความน่าเชื่อถือของ Blog มีค่อนข้างต่ า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ศศินาฏ ปานทอง (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์

ผ่านทาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการอ้างอิงจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง

ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ใช้เคร่ืองส าอางตามท่ีโฆษณาจริง และการ

โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจผู้บริโภคให้ทดลองใช้เคร่ืองส าอางด้วยความเต็มใจ 

และวิจัยของ ศศิมา อุดมศิลป์ (2557)   เร่ือง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจ

ร้านอาหาร พบวา่  Blog จะมลีักษณะการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ าเสมอ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างผู้อา่นและบล็อกเกอร์ และเป็นบล็อกท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney 

Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ 

เนื่องจาก การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและความไมน่า่เช่ือถือของการสื่อสารการตลาดผ่าน Instagram ดังท่ีถูกกล่าวไว้ใน

วิจัยของ กรุณา จีนถนอม (2551)  เร่ือง การรับรู้ความส าคัญของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
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สุขภาพ ว่าการตรวจสอบข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้นกระท าได้ยาก เป็นผลมาจาก

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ตเป็นระบบอสิระไมม่ผีู้ควบคุม ผู้ท่ีสร้างเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านนั้น ข้อมูลท่ีเผยแพร่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลท่ีถูกต้องหรือถูกบิดเบือนไปจากความจริง หรือเป็นจริงเพียงบางส่วน 

และไมส่ามารถตรวจสอบท่ีมาของข้อมูลได้ 

สมมตฐิานขอ้  5  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน YouTube มีผลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney 

Wallet ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ 

เนื่องจาก กิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือของคนในประเทศไทยมากกวา่ 75% ใชเ้วลาไปกับการดูวดิีโอและเว็บไซต์ท่ีถูกใช้

มากที่สุดคอื YouTube พร้อมท้ังเป็นแอปพลเิคชันท่ีมีผู้ดาวนโ์หลดสูงสุดในประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 9 (We Are Social , 

2561) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ  รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส (2560) เร่ือง การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แนวโน้มของผู้บริโภค สื่อโฆษณาในสตรีมบนกลุ่ม วีดีโอออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชมวีดีโอออนไลน์เกือบทุก

วัน ระยะ เวลาท่ีชมประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง และชมผ่านยูทูปมากท่ีสุด กรณีท่ีไม่มีปุ่มให้ข้ามโฆษณา 

ส่วนใหญจะท า กิจกรรมอื่นๆ ระหว่างรอให้โฆษณาจบ และประมาณรอ้ยละ 22 จะชมโฆษณาจนจบ ส่วนกรณีท่ีมีปุ่ม 

ให้กดขา้ม รอ้ยละ 70 ของผู้ชมจะรอจนอนุญาตให้กดข้ามโฆษณาได้ 

สมมติฐานข้อ 6 ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดผ่าน Line มผีลต่อการรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ ในปี 2018 

กิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือท่ีนิยมท่ีสุดในประเทศไทยคือการสง่ข้อความแชท ทัง้นี้แอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชัน

ท่ีถูกใช้งานสูงท่ีสุดในประเทศไทย (We Are Social ,2561) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศุภัทรา นั้วตู้แก้ว (2559)  

เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มผู้ ใช้งานเจเนอเรชั่นเอ็กซ์   

ในกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวไว้ว่า การสื่อสารผ่านไลน์ เป็นช่องทางท่ีสะดวก และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการใช ้   

แอปพลเิคชันไลนเ์ป็นการสื่อสารท่ีส าคัญในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าในด้านความเห็น และความสนใจ แอปพลิเคชันไลน์

ได้เข้าไปครอบครอง พืน้ท่ีในการรับรู้ และสามารถสร้างความเป็นท่ีรู้สึกได้ในกลุ่มของผู้ใช้งานในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่ง 

อาจจะน ามาสู่การใช้งาน และท าให้ไลน์มีบัญชีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันไลน์จึงต้องมั่น สร้างการรับรู้แก่

ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้บริโภครู้สกึว่าการใช้แอปพลเิคชันไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการด าเนินชีวิต ท้ังนี้เพื่อเป็น

การสว่นแบ่งทางการตลาด เป็นการสร้างสว่นแบ่งในใจของผู้บริโภค และยังน าไปอยู่สว่นแบ่งในการตัง้ใจใช้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนตัว พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุ     

22 – 26 ปี (ร้อยละ 38.3 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา 

(ร้อยละ 42.3) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.0) และมีความถี่ในการใช้กระเป๋าอิเล็คทรอนิค          

(E-Wallet) ตอ่เดอืน เดอืนละ 5 ครัง้ขึน้ไป (ร้อยละ 67.3) ถือวา่เป็นผู้บริโภคกลุ่มหลัก ดั้งน้ันควรสื่อสารการตลาดเพื่อ

สร้างการรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet โดยเนน้กลุ่มผู้บริโภคเหลา่นีเ้ป็นหลัก และสร้างกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ด้วย 

จากข้อมูลปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แบ่ง

ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี ้ 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Website เป็นช่องทางท่ีสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครอบคลุม 

ให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนถูกต้อง ควรให้ความส าคัญกับการจัดการแพลตฟอร์มการน าเสนอเนื้อหาท่ีง่ายต่อการเข้าชมและมี

ความนา่เช่ือถือ จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้ได้ 
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ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีผู้คนนิยมและใช้งาน

เป็นจ านวนมากแต่เฟซบุ๊คมีการลดการมองเห็นโพสต์ของเพจลงไป ธุรกิจอาจต้องปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog เป็น

ช่องทางท่ีไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากเกินไปเนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือ

และมีความถี่ในการแชร์ประสบการ์ณการใชส้ินค้าค่อนข้างต่ า อาจท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีไม่ดตีอ่ตราสินคา้ได้ 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเนื่องจากข้อมูลไม่

ครบถ้วนและความไมน่า่เชื่อถอืของการสื่อสารธุรกิจอาจไมจ่ าเป็นต้องให้ความส าคัญแต่ Instagram เป็นแอปพลิเคชัน

แสดงรูปภาพหรือวดิีโอสัน้ๆท่ีงา่ยตอ่การรับรู้ หากธุรกิจปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันก็จะ

เป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้แอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet ของผู้บริโภค 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube เป็นช่องทางท่ีมีผู้บริโภคใช้งานค่อนข้างสูง ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ชมวีดีโอออนไลน์เกือบทุกวัน ระยะ เวลาท่ีชมประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง และชมผ่านยูทูปมาก

ท่ีสุด (รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส 2560) ควรให้ความส าคัญแก่การสื่อสารการตลาด เช่น การท า Video Content เพื่อดึงดูด

ผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้ 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Line เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีนิยมมากที่สุดในประเทศ 

สามารถใชส้่งข้อความ รูปภาพ วดิีโอ ฯลฯ เป็นชอ่งทางท่ีควรให้ความส าคัญ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 การศึกษาคร้ังนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ค TrueMoney Wallet เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรศกึษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และปัจจุบันผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อหลายช่องทาง ควรกระจายการเก็บข้อมูลไปตาม

ชอ่งทางต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและสามารถน ามาใชใ้นการวิจัยคร้ังต่อไปได้   

การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยและอิทธิพลด้านอื่น ๆ เช่น อิทธิพลด้านปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขา

การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากรทุกทา่นท่ีให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอดท้ังการให้ความรู้ 

ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าเพื่อให้งานวิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความ

ร่วมมอืและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  
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ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรมของผู้บริโภค 

Psychological Factors that Influence Decisions to Purchase Foundation under 

Innovation Competition 

นิธิทัศน์ ธัญญาอนันต์1 วัลลภา พรมด้วง1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Nitithat Tanyanan1*, Walrapa Promduang1 and Nopbhanont Homsud1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การ

แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภครองพื้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา และมีค่าสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อม่ันของครอนบาคเท่ากับ 0.709 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษา พบว่า 

ปัจจัยดา้นการจูงใจ (x1)  ด้านการรับรู้ (x2) ด้านทัศนคติ (x3)  และด้านบุคลิกภาพ (x4) มอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจเลือก

ซื้อรองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรมของผู้บริโภค ( ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 มีค่า R square = 48.5% 

โดยสมการพยากรณ์ คือ   = 0.397 + (0.910)x1 + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4  

ค าส าคัญ: ปัจจัยทางจิตวทิยา การตัดสนิใจเลอืกซือ้รองพืน้ การแข่นขันดา้นนวัตกรรม 

Abstract  

 The purpose of this research was to study the psychological factors that Influence decisions to purchase 

foundation under innovation competition. The sample of this study was 400 foundation consumers in Bangkok 

who participated in replying the questionnaires which were passed the content validity test and the value of 

reliability (Cronbach’s Alpha) = 0.709. The data was analyzed by multiple regression analysis. The motivation 

(x1), perception (x2), attitudes (x3), and personality (x4) Influence decisions to purchase foundation under 

innovation competition ( ) with a significance level of 0.01 and R square = 48.5%. The prediction equation was 

 = 0.397 + (0.910)x1  + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4 

Keywords: Psychological Factors, Decisions to purchase foundation, Innovation competition 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าความสวยความงามถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ

เพศหญิง ต่างให้ความสนใจกับความสวยความงาม รูปลักษณ์ภายนอก ท าให้ผู้คนเกิดความมั่นใจ โดยปัจจุบันตลาด

เคร่ืองส าอางและความงามในไทย พบว่ามีการเติบโตอย่างมาก มีมูลค่าถึง 57,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 3.8% ในปีท่ีผ่าน

มา เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มดูแลผิวหน้า หรือ Face Care เป็นสัดส่วนสูงสุด ถึง 40% รองลงมากลุ่มแฮร์แคร ์

33% กลุ่มเมคอัพ 16% และกลุ่มบอดี้แคร์ 11% แต่ถ้าดูในแง่ของการเติบโต กลุ่มเมคอัพโตสูงสุดท่ี 16% รองลงมา คือ 

กลุ่มดูแลผิวหนา้โตขึน้ 4.5% บอดีแ้คร์โตขึน้ 3.5% และแฮร์แคร์โตขึน้ 0.8% (กันตาร์ เวลิด์พาแนล, 2561)  

การเตบิโตของตลาดเครื่องส าอางดังกล่าวส่งผลให้มีเคร่ืองส าอางให้ผู้บริโภคเลือกสรรหลากหลาย แบรนด์

ตา่ง ๆ ออกผลิตภัณท์ของตัวเองมาแข่งกันในท้องตลาดให้วัยรุ่นและคนท่ัวไปได้เลอืกใช้ ไมว่า่จะเป็น Skin care ส าหรับ

การบ ารุงผิว หรือจะเป็น Make up ท่ีใชส้ าหรับการแตง่แตม้สสีันและแก้ไขจุดบกพ่องให้กับใบหน้า ซึ่งการแต่งหน้าถือ

ว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ท่ีได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานหรือแทบจะเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณกาล เช่น อียิปต ์

ไมเ่พยีงแต่ผู้หญิงเท่านัน้ท่ีนิยมแต่งแต้มสีสันในใบหนา้ แมแ้ตฟ่าโรห์ผู้เป็นกษัตริย์แหง่อยีปิต์ก็เขียนตาและแต่งหน้าให้ดู

ดีด้วยเชน่กัน จนกระท่ังตอนนีม้นุษยก์็ยังนยิมแตง่หนา้แต่งหนา้เพ่ือเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้า ลดจุดด้อยเพิ่มจุดเด่น

กันเร่ือยมาเพื่อใชค้วามมั่นใจและเพิ่มเสนห่์ทางเพศให้มากขึ้น Foundation (รองพื้น) ท่ีถือได้ว่าเป็นเคร่ืองส าอางท่ีแทบ

จะขาดไมไ่ด้เลยส าหรับการแตง่หน้า ถ้าต้องการให้ผิวดูเรียบเนียน สีผิวสม่ าเสมอ รอยสิวและรอยด าบนหน้าดูจางไป 

ก็ต้องใชร้องพืน้เพื่อแกไ้ขในสว่นน้ันๆของใบหนา้ 

จากการท่ีตลาดเครื่องส าอาง และความงามยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี สิ่งท่ีเห็นได้ชัดคือความต้องการ

ผู้บริโภคท่ีสูงขึ้น แบรนด์จึงต้องมีการปรับตัว ใส่นวัตกรรมใหม่ๆ และมีการท าตลาดท่ีเข้าถึงให้มากที่สุด เพื่อแข่งขันกับ

คู่แข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นมากเร่ือย ๆ (กันตาร์ เวิลด์พาแนล, 2561) รวมไปถึงรองพื้น ที่แบรนด์ต่าง ๆ มีการปรับสูตร เพ่ิม

นวัตกรรมตา่ง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคมาซื้อผลิตภัณฑ์รองพื้นของตนได้ นวัตกรรมรองพื้นมี

หลากหลายรูปแบบ รองพื้นเร่ิมใช้นวัตกรรมจากสมุนไพรต่างๆหรือพืชพันธ์ใหม่ในการท่ีน ามาเป็นส่วนผสมของรองพื้น 

เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือท าให้รองพื้นนัน้มสีรรพคุณท่ีต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคท่ีมีความต้องการท่ีต่างกัน

จึงท าให้มีผลต่อการแข่งขันตลาดเคร่ืองส าอางสูงมาก นวัตกรรมจึงเป็นเร่ืองส าคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และ

ช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขันได้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างแนวคิดใหม่  ๆ ให้กับผู้ประกอบการท้ังหน้าใหม่หน้าเก่า  

ก็น่าจะมสี่วนให้มูลค่าตลาดของแบรนด์เคร่ืองส าอางไทยเร่ิมใกล้เคียงกับแบรนด์น าเข้า (ภาณุพงษ์ ใจวุฒ,ิ 2560) 

คณะผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้ 

การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางจิตวิทยา และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและธุรกิจ

เครื่องส าอางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์และท าการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆอีกดว้ย 

 

 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1915 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
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การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรมของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ผู้บริโภครองพื้นในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื่องจากไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอนผู้วิจัยจึงอาศัยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 

1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ   

± 5 โดยมีการค านวณสูตร ดังนี้ 

n  =  

ก าหนดให้ 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งที่ตอ้งการ 

p = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร     

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้   

z = ค่า Z ท่ีระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยส าคัญ (ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า 

Z = 1.96)   

n =   

  = 384.16 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างส ารองเพื่อป้องกันความ

คลาดเคลื่อนไว้ 15 ตัวอย่าง โดยคิดรวมเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling)  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1916 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

คณะผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น

มกีารอา้งอิงจากงานวิจัยของ วิภาวดา แยม้สกุล (2552) ท่ีท าการศกึษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อผงซักฟอกภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงสร้าง

ค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด (Close end 

questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค าถามในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อรองพื้นของผู้บริโภค เป็นค าถามปลายปิด (Close end 

questions) เลอืกตอบได้ค าตอบเดียว จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองพืน้ภายใต้การแข่งขัน

ด้านนวัตกรรม เป็นค าถามแบบมาตรวัดแบบชว่ง (Interval Scale) จ านวน 17 ข้อ  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เป็น

ค าถามแบบมาตรวัดแบบชว่ง (Interval Scale) จ านวน 7 ข้อ  

 

การตรวจสอบเครื่องมอื  

คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า

แก้ไขจนได้ค่า IOC มากกว่า 0 และได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป (สุวิมล ติร

กานันท์, 2555) 

 ผลการทดสอบค่าค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 

  ในดา้นการจูงใจ เท่ากับ 0.803 

  ในดา้นการรับรู้ เท่ากับ 0.778 

  ในดา้นทัศนคติ เท่ากับ 0.769 

  ในดา้นบุคลิกภาพ เท่ากับ 0.829 

         ผลการทดสอบค่าค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ในแบบสอบถามส่วนท่ี 4 เท่ากับ 0.833 

พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนท่ี 3.2, ส่วนท่ี 3.4, ส่วนท่ี 4.2 และส่วนท่ี 4.4 มีค่าเท่ากับ 

0.709 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามนี้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง

ตอ่ไป 
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เกณฑ์การแปรผล  

เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม โดยใช้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภปิรายผล ซึ่งผลจากการค านวณใช้ 

 

        =  0.80 

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00    เห็นดว้ยมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20    เห็นดว้ยมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40    เห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60    เห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.75 อายุ 20 - 29 ปี จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 ระดับการศึกษาสูงสุด

คือ ปริญญาตรี จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 เป็นนักศึกษา จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีรายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่า 15,000 บาท จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

 

อายุ 

 

 

 

 

 

ระดับการศกึษาสูงสุด 

 

 

 

 

หญิง 

ชาย 

ต่ ากว่า 20 ปี 

20 - 29 ปี 

30 - 39 ปี 

40 - 49 ปี 

50 - 59 ปี 

60 ปีขึน้ไป 

มัธยมศกึษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

364 

33 

29 

346 

19 

6 

0 

0 

15 

21 

56 

297 

11 

91.75 

8.25 

7.25 

86.50 

4.75 

1.50 

0.00 

0.00 

3.75 

5.25 

14.00 

74.25 

2.75 
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 

 

 

 

 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

นสิิตนักศกึษา 

ธุรกิจส่วนตัว/อสิระ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

อื่นๆ 

นอ้ยกว่า 15,000 บาท 

15,000 – 30,000 บาท 

30,001 – 50,000 บาท 

50,001 – 100,000 บาท 

100,001 บาทขึ้นไป 

325 

34 

18 

17 

6 

309 

51 

18 

20 

2 

81.25 

8.50 

4.50 

4.25 

1.50 

77.25 

12.75 

4.50 

5.00 

0.50 

รวม 400 100.00 

 

 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซือ้รองพืน้ของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ

รองพืน้ในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 3 ครัง้ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ผู้ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองพื้น

คือ ตนเอง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และมีค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซื้อรองพื้นต่อคร้ังประมาณ 501 – 1,000 

บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลพฤตกิรรมการซือ้รองพืน้ 

พฤตกิรรมการซื้อรองพื้น จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการซื้อรองพืน้ในระยะเวลา 1 ปี 

  

 

 

 

 

บุคคลใดมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองพืน้ 

 

 

  

  

  

ค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการซื้อรองพืน้ต่อครัง้ 

ไมเ่คยเลย 

1 ครัง้ 

2 ครัง้ 

3 ครัง้ 

4 ครัง้ 

มากกวา่ 4 ครัง้ 

ครอบครัว 

ตนเอง 

เพื่อน 

คนรัก 

ดารา/นักร้อง 

บุคคลที่มชีื่อเสียง 

นอ้ยกว่า 500 บาท 

501 – 1,000 บาท 

1,001 – 1,500 บาท 

1,501 – 2,000 บาท 

2,001 – 2,500 บาท 

2,500 บาทขึ้นไป 

0 

41 

147 

166 

26 

20 

18 

148 

84 

12 

36 

102 

51 

159 

126 

30 

28 

6 

0.00 

10.25 

36.75 

41.50 

6.50 

5.00 

4.50 

37.00 

21.00 

3.00 

9.00 

25.50 

12.75 

39.75 

31.50 

7.50 

7.00 

1.50 

รวม 400 100.00 

 

 จากการวเิคราะห์ปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองพืน้ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 , S.D. = 0.38 ) และเมื่อพิจารณา

รายดา้น จะพบวา่มีระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการรับรู้อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยาด้าน

การจูงใจ (Mean = 3.87 , S.D. = 0.57) ด้านการรับรู้ (Mean = 3.85 , S.D. = 0.60) ด้านทัศนคติ (Mean = 3.93 , 

S.D. = 0.58) และด้านบุคลิกภาพ (Mean = 3.08 , S.D. = 0.55) ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขัน

ด้านนวัตกรรม 

ปัจจัยทางจติวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรม 
Mean S.D. 

ก า ร แ ป ล

ความหมาย 

1. ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นการจูงใจ 

2. ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นการรับรู้ 

3. ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นทัศนคติ 

4. ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นบุคลิกภาพ 

3.87 

3.85 

3.93 

3.08 

0.57 

0.60 

0.58 

0.55 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.38 มาก 

 

 และเมื่อพิจารณารายด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้รองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขัน

ด้านนวัตกรรมรายดา้น 

ปัจจัยทางจติวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรม 
Mean S.D. 

ก า ร แ ป ล

ความหมาย 

1. ด้านการจูงใจ 

1.1 ท่านมักซือ้รองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากบริษัทผู้ผลิตรองพื้นท่ี

เป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในดา้นการพัฒนานวัตกรรม 

1.2 ท่านมักซือ้รองพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง

และมีความทันสมัยอยูใ่นขณะนี้ 

1.3 ท่านมักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพดีกวา่รองพื้นธรรมดาท่ัวๆไป 

1.4 ท่านมักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ

ปลอดภัยสงู เช่น ไมร่ะคายเคืองผิว ไมท่ าให้เกิดการแพ้ 

3.79 

 

3.84 

 

3.96 

 

3.91 

0.59 

 

0.78 

 

0.72 

 

0.76 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.87 0.57 มาก 
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ปัจจัยทางจติวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรม 
Mean S.D. 

ก า ร แ ป ล

ความหมาย 

2. ด้านการรับรู้ 

2.1 ท่านมักซือ้รองพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆโดยพิจารณาจากบรรจุภัณฑข์องรองพืน้ 

2.2 ท่านมักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีพนักงานคอยให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชนข์องนวัตกรรมในรองพื้นนัน้ๆ 

2.3 ท่านมักซือ้รองพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่อง 

2.4 ท่านมักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีระบุไว ้

เชน่ ปกปิดนาน 12 ชั่วโมง คุมมัน ไม่ตอ้งเตมิระหว่างวัน 

4.02 

 

3.74 

 

3.87 

 

3.77 

0.79 

 

0.74 

 

0.88 

 

0.69 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.85 0.60 มาก 

3. ด้านทัศนคต ิ

3.1 ท่านคิดว่ารองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องผ่านกระบวนการทดลองจาก

ศูนยว์จิัยจนได้รับรองตามมาตรฐาน จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

3.2 ท่านคดิวา่การใชร้องพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ จะท าให้ท่านเป็นคนท่ีทันสมัย 

3.3 ท่านคดิวา่รองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติตรงตามท่ี

โฆษณา 

3.4 ท่านคิดว่ารองพื้นท่ีมีนวัตกรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพในด้านการคุมมัน การ

ปกปดิ และไมเ่ป็นคราบ 

3.87 

 

3.84 

3.94 

 

4.09 

0.80 

 

0.76 

0.67 

 

0.78 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.93 0.58 มาก 

4.  ด้านบุคลิกภาพ 

4.1 ท่านเป็นผู้ท่ีสนใจในนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ความทันสมัย และความแปลกใหม่

ของรองพืน้                 

4.2 ท่านเป็นผู้ท่ีมีเหตุผล มักศึกษาข้อมูลและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก่อน

ตัดสนิใจซื้อ 

4.3 ท่านเป็นผู้ท่ีชอบหาความรูเ้กี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆท่ีนอกเหนอืไปจากรองพื้น 

4.4 ท่านมักซือ้รองพืน้ย่ีหอ้ท่ีสะท้อนบุคลิกภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านได้ 

4.5 ท่านเป็นผู้ท่ีกลา้เส่ียง กล้าทดลอง และชอบสิ่งแปลกใหมอ่ยู่เสมอ 

4.17 

 

4.03 

 

3.99 

4.11 

4.13 

0.67 

 

0.67 

 

0.93 

0.59 

0.68 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.08 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.38 มาก 
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จากการวเิคราะห์การตัดสนิใจเลอืกซือ้รองพืน้ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(Mean = 3.94 , S.D. = 0.51 ) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อรองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรม 

การตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม Mean S.D. 
ก า ร แ ป ล

ความหมาย 

1. นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของรองพื้นมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของ

ท่าน 

2. ท่านมักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยค าแนะน าของบุคคลอื่น เช่น เพื่อน 

บิวตี้บล็อกเกอร์ เป็นต้น 

3. ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว หลังจากมีแคมเปญปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋

อย่างย่ังยนื 

4. ท่านมักซือ้รองพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ จากประโยชนท่ี์ได้รับของนวัตกรรมใหม่ๆ 

เหลา่นั้น 

5. ท่านจะแนะน าข้อมูลรองพืน้ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าให้กับบุคคล

ท่ีท่านรู้จัก 

6. ท่านจะแนะน าข้อมูลรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีท่านใช้เป็นประจ าให้กับ

บุคคลที่ท่านรู้จัก 

7. การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ด้วยราคาท่ีเหมาะสมช่วย

กระตุน้ให้ท่านตัดสนิใจซื้อ 

3.82 

 

3.86 

 

4.00 

 

3.96 

 

4.04 

 

3.82 

 

4.09 

0.50 

 

0.74 

 

0.78 

 

0.74 

 

0.79 

 

0.71 

 

0.78 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.94 0.51 มาก 

 

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรม 

Model Sum of Squares df Mean Square F sig. 

Regression 50.962 4 12.741 92.899 .000b 

Residual 54.172 395 .137   

Total 105.135 399    
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรอง

พื้นภายใตก้ารแขง่ขันดา้นนวัตกรรมจากตารางท่ี 6 พบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้

การแขง่ขันดา้นนวัตกรรม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 มีรายละเอียดการวิเคราะห์

ดังตอ่ไปนี ้ 

 พบวา่ปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม มีท้ังหมด 4 ด้าน 

ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวทิยาในด้าน การจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้

การแขง่ขันดา้นนวัตกรรมรายดา้น 

Model ตัวแปร B Std. Error Beta t sig. 

(Constant)  .397 .192  2.066 .039 

ด้านการจูงใจ x1 .091 .034 .101 2.637 .009 

ด้านการรับรู้ x2 .291 .033 .341 8.763 .000 

ด้านทัศนคต ิ x3 .220 .036 .249 6.175 .000 

ด้านบุคลิกภาพ x4 .295 .037 .318 7.992 .000 

R = 0.696, R square = 0.485, Adjusted R square = 0.480, Std. Error of the Estimate = 0.61736 

ท้ังนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรอง

พื้นภายใตก้ารแขง่ขันดา้นนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 4 ด้าน ดังนี ้

 = 0.397 + (0.91)x1 + (0.291)x2 + (0.220)x3 + (0.295)x4 

 แทน การตัดสินใจซือ้รองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรม 

X1 แทน ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นด้านการจูงใจ 

X2 แทน ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นด้านการรับรู้ 

X3 แทน ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นด้านทัศนคติ 

X4 แทน ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นด้านบุคลิกภาพ 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี 

เป็นนักศกึษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท  มีความถี่ในการซื้อรองพื้น 3 คร้ังต่อปี ผู้ท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อรองพืน้คอื ตัวผู้บริโภคเอง และมีคา่ใชจ้่ายท่ีใชใ้นการซื้อรองพืน้ต่อครัง้ประมาณ 501 – 1,000 บาท  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ้รองพืน้ภายใต้การแขง่ขันดา้นนวัตกรรม พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน จะพบว่ามีระดับความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้อยูใ่นระดับมากท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านทัศนคต ิ

และด้านบุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2000) ท่ีบอกว่า วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบ

ไปด้วย ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนความ

ตอ้งการ ความตระหนักในการท่ีมีสนิค้าให้เลอืกหลากหลาย และเม่ือพจิารณาผลการวจิัยรายดา้น จึงพบวา่ 

ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นการจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รองพืน้ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก

ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่  ๆ โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพดีกว่ารองพื้นธรรมดาท่ัว ๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ในขั้นการตอบสนอง

ความต้องการทุกล าดับขั้น แต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวของการใช้เทคโนโลยีจาก ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะแสวงหาการ

บริการท่ีมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีจะช่วยให้ ตัวผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถระบุได้เลยว่า

ความพงึพอใจสูงสุดของ ผู้ใชบ้ริการแตล่ะคนนัน้อยูท่ี่จุดใด 

ปัจจัยทางจิตวทิยาดา้นการรับรู้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก

ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่า  ส่วนใหญ่มักซื้อรองพื้นท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพิจารณาจากบรรจุภัณฑ์

ของรองพื้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีกล่าวไว้ว่าผู้บริโภคนั้นมีการตัดสินใจใน

การเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ ์โดยผ่านกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผูบ้ริโภค เร่ิมตน้จากความตอ้งการภายในหรือเกิดจากสิ่ง

กระตุ้น จากนั้นท าการค้นหาข้อมูลจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินทางเลือกซึ่งเป็นเกณฑ์การ 

พจิารณาคุณสมบัตผิลิตภัณฑท่ี์จะน าไปสู่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑท่ี์มีความชอบมากที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เนื่องจาก

ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รองพื้นท่ีมีนวัตกรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพในด้านการคุมมัน การปกปิด 

และไมเ่ป็นคราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพรรณ ยุตธิรรม (2552) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อครีม

บ ารุงผิวหน้าราคาปานกลางของสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีใช้เอง และมี

ความเหมาะสมเฉพาะกับตัวเองนั้น ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อจะเป็นตัวเองเท่ากัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัภภัค 

คนฑา (2549) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิงวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลอืกซือ้ครีมบ ารุงผิวหน้า ผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงคุณสมบัติให้เหมาะ

กับผิวหน้าตนเองเป็นหลัก 

ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองพื้นภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม 

เนื่องจากผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มักจะสนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ ความทันสมัย และความแปลก

ใหม่ของรองพื้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศราพรรณ ภูจ าปา และ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ท่ีท าการศึกษา

เร่ือง บุคลิกภาพและทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบรนด์เคร่ืองส าอางของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และ

สอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพของ Aaker (1997) ท่ีกล่าวว่าผู้บริโภคจะรับรู้ถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์และเลือก

ผลิตภัณฑซ์ึ่งสดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ตอ้งสามารถสะท้อนซึ่งความเป็นตัวตนของผู้บริโภค 

 

ข้อเสนอจากการวิจัย 
จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้นภายใต้การ

แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค พบว่าระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวทิยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ในทุก

ด้านมีคา่เฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก ดังนัน้การเข้ามาในธุรกิจรองพื้น ผู้ผลิตควรเน้นถึงเร่ืองนวัตกรรมของ

รองพื้นให้มาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงตอ่ยอดขายของรองพืน้ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระท่ีมีความเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและเป็น

ประโยชนต์อ่หน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้มากยิ่งขึ้น  

2. ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่าง นอกเหนือเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการใน

การ ต่อยอด พัฒนา แก้ไขและปรับปรุงในพืน้ท่ีอ่ืนอย่างครอบคลุม 

3. ศกึษาผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีนอกเหนอืจากรองพื้นและกลุ่มเครื่องส าอาง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

Marketing Mix and Technology Acceptance Factors Affecting Buying Decision 

on Online English Course at Crispy Froid Facebook Fanpage 

ณัฐกานต์ โจววิทูรกิจ1 ธนวัต พัฒทวี2 และนภนนท์ หอมสุด3 

Nattakarn Jovitoonkij1 Tanawat Pattawee2 and Nopbhanont Homsud3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ ของกลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ โดยมกีลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด(X4) ด้านบุคลากร(X5) ด้านลักษณะทางกายภาพ(X7) ด้านการรับรู้ประโยชน์(X8)และด้านการรับรู้ความง่ายใน

การใช้งาน(X9)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ (Y) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้สมการพยากรณ์ คือ Y = -0.577 - (0.019)x1 – (0.013)x2  - (0.015)x3  + (0.402)x4 + 

(0.134)x5  - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8  + (0.481)x9 

ค าส าคัญ: คอร์สเรียน เพจเฟสบุ๊ค 

Abstract 

 The research aims to study the factors affecting group of people purchasing English course in Facebook page 

Crispy Froid. The sample of 400 was people who like facebook page Crispy froid.The questionnaire was used as the 

research tool. The data was analyzed by using Multiple Regression Analysis which consist of Promotion(X4) People(X5)  

Physical(X7)  Evidence(X8)  and Easy to use(X9)  influencing The purchasing Online English course of Facebook page Crispy 

Froid (Y). A statistically significance level 0.05. The equation was Y = -(0.577) - (0.019)x1 – (0.013)x2  - (0.015)x3  + 

(0.402)x4 + (0.134)x5  - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8  + (0.481)x9 

Keywords: Learning Course, Facebook Page 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้มบีทบาทส าคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้

ในการติดต่อสื่อสารกับหลายประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับประเทศ

อื่น ๆ ท้ังในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากใน

ประเทศไทย ผลการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ “JobStreet.com English Language Assessmen” โดยมี

ผู้เข้าร่วมจาก 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียรวมถึงฟิลิปปินส์ นั้นพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ

สุดท้ายโดยมีคะแนนเพียง 55 เปอร์เซ็น และประเทศท่ีได้คะแนนสูงสุดคือประเทศสิงคโปร์ มีคะแนนเฉลี่ยท่ี 81 

เปอร์เซ็น (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)  

ในชว่งหลายสิบปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพ

ในการแข่งขันกับนานาชาติและเพื่อใช้พัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการพยายามใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อใช้

ติดต่อสื่อสาร และการท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งท าให้ประเทศไทยต้อง 

ให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีกขั้น ต้องมีการปรับการเรียนการสอน แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ

เพื่อให้นักเรียนหรือนักศกึษา สนใจท่ีจะเรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่านัน้มากขึ้น (ธนวัฒน ์อรุณสวา่ง และนรินทร์ สังฃรั์กษา, 2558)  

ปัจจุบันผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลท่ัวไปเร่ิมให้ความส าคัญกับการเรียนมากขึ้น ท้ังการศึกษาในห้องเรียนและ

การศึกษานอกห้องเรียนโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมท่ีผลักดันให้นักเรียนมีการเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น หรือการศึกษา

นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวของนักเรียนได้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น และทั้งตัวนักเรียนและตัวผู้ปกครองเอง 

ต่างคาดหวังจะได้มีท างานต าแหน่งสูง ๆ ท่ีได้ผลมาจากการเรียนดี รวมไปถึงสาเหตุท่ีมีการศึกษานอกห้องเรียนเพิ่มเติม 

อาจะเป็นเพราะขาดความเชื่อม่ันดา้นการเรียนการสอนของสถานท่ีศึกษาอยู่ (สุดารัตน์ วุฒมิงคลพาณชิ, 2559) 

อีกท้ังเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต

เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีก าลังมีอิทธิพลอย่างมากนั้นคือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตซึ่ง

เป็นเครอืขา่ยขนาดใหญ่ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้อยา่งรวดเร็วผ่านทางโลกออนไลน์ ท้ังนี้เฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี

ผู้ใช้บริการสูงสุด ส าหรับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2557 มีผู้ใช้งานเฟสบุ๊คมากเป็นอันดับ 9 ของโลก จ านวน 26 ล้าน

บัญชี และคนไทยใช้เฟสบุ๊ค มากเป็นอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ทเวิร์ค ซึ่งมีการใช้มากกว่ายูทูปถึง 2 เท่า 

และมากกว่าทวิตเตอร์ถึง 10 (ปัทมา ชูวงศ. 2558) และก าลังเป็นท่ีจับตามองของนักลงทุนและกลุ่มคน ท่ีหวังเข้าไป

ขยายธุรกิจของตัวเอง การเตบิโตของจ านวนผู้ใชบ้ริการเฟสบุ๊คท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย

ท้ังในรูปแบบของรูป วีดีโอ และไลฟ์สด ท าให้มีการใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น และพบว่าเร่ิมมีการสอน

ภาษาอังกฤษออนไลนผ์่านทางเฟสบุ๊ค มีการท าการส่งเสริมการตลาด เพจสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ และก าลังเป็นท่ี

สนใจของนักลงทุน เพราะมีผู้สนใจเรียนเป็นจ านวนมาก   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน 

ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ โดยน าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตัวแปรท่ีท าการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นได้ใน

อนาคต 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนท์าง

เพจเฟสบุ๊คครสิป้ี ฟรอยด ์

2.เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊คครสิป้ี ฟรอยด์ 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด ์

2. ปัจจัยดา้นราคาส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

3. ปัจจัยดา้นด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด ์

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด ์

5. ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด ์

6. ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด ์

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด ์

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

1.ด้านผลิตภัณฑ ์

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.ดา้นบุคลากร 

6.ดา้นกระบวนการ 

7.ดา้นลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.ด้านการรับรู้ประโยชน์ 

2.ดา้นการรับรู้ความงา่ยในการใชง้าน 

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด์ 
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8. ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด ์

9. ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน

เพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด ์
 

วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

และการรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด์ ผู้วิจัยเลอืกใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลนท่ี์สร้างขึน้และก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ จ านวน 367,133 คน เก็บข้อมูล 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2561 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 367,133 คน และท าการหา

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

5% หรือ 0.05 เมื่อเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

384 ตัวอยา่ง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวจิัย ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง

เพิม่เป็น 400 ตัวอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เลอืกสุม่ตัวอย่างประชากรโดยสุม่เป็นล าดับ

ขั้นมากกว่า 1 โดยมีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากผู้ท่ีมีโอกาสซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คริสป้ี 

ฟรอยด์ มากท่ีสุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มผู้กดถูกใจโพส และกลุ่มผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นบนโพส  

โดยเลอืกใช้แบบสอบถามออนไลนเ์พื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมอืในการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊คของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นของปัจจัยดา้นการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           ผู้วิจัยได้เลือกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค เมื่อผู้วจิัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน 400 คน ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ี

ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) และน าผลไป

ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

            ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

            1. สถิติเชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลทุก

พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
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            2. สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาใช้ส าหรับข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อคอร์ส เรียนออนไลน์ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

            1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย จากนั้นผู้วิจัยสร้าง

แบบสอบถามตามลักษณะปลายปิด และน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบด้าน

ความถูกต้องก่อนน าไปใชจ้รงิ 

            2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นผู้ท่ีติดตามเพจเฟสบุ๊ค Learning Tree มีลักษณะประชากร

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์แอลฟ่าของ Cronbach 

(Cronbach‘s Alpha) โดยค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.819  (ด้านผลิตภัณฑ์ = 0.856 ด้านราคา = 0.784 ด้านสถานท่ี = 0.811 

ด้านการส่งเสริมการตลาด = 0.732 ด้านบุคลากร = 0.806 ด้านกระบวนการ = 0.786 ด้านลักษณะทางกายภาพ = 

0.774 ด้านการรับรู้ประโยชน์ = 0.820 และด้านการรับรู้ความงา่ยในการใชง้าน = 0.832) 

ผลการด าเนินงานวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

53.3) อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 37.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 57.8) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 40.0) 

อาชพีรับราชการรัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ 30.8) รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 48.3)  
2. ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊คของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ระยะเวลาในการเข้าใช้เฟสบุ๊คใน 

1 วัน 1 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 37.3) ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้เฟสบุ๊คมากท่ีสุด 09:01 น.-12.00 น. (ร้อยละ 31.3) ใช้

เฟสบุ๊คในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 38.3) ติดตามเพจสอน

ภาษาอังกฤษอ่ืนๆท่ีติดตามเพื่อใชก้ารเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 2-5 กลุ่ม/เพจ (ร้อยละ 34.8) 

3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (Mean = 3.460 และ S.D. = 0.564) 

และน ามาพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.947 และ S.D. = 

0.534) ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.805 และ S.D. = 0.588) ปัจจัยด้านสถานท่ีอยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก (Mean = 4.279 และ S.D. = 0.636) ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 

4.073 และ S.D. = 0.526) ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.068 และ S.D. = 0.469) ปัจจัย

ด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.870 และ S.D. = 0.588) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.122 และ S.D. = 0.605) 

4. ระดับความเห็นเกีย่วกับปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยขีองผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.174 และ S.D. =0.570) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับ
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เห็นด้วยมาก (Mean = 4.198 และ S.D. = 0.596) และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.150 และ S.D. = 0.603) 

 5. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค คริสป้ีฟรอยด์ โดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย

ด้านเทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F-stat sig. 

การถดถอย (Regression) 140.823 9 15.647 717.150 0.000 b 

สว่นท่ีเหลอื (Residual) 8.509 390 0.022   

รวม 149.332 390    
  

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ การวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณสามารถอธิบายปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและปัจจัยดา้นเทคโนโลยี

ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

Model ตัวแปร B Std. Error Beta t-stat sig. 

(constant)  -0.577 0.105  -5.481 0.000 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ X1 -0.019 0.015 -0.016 -1.228 0.220 

ปัจจัยดา้นราคา X2 -0.013 0.014 -0.013 -0.973 0.331 

ปัจจัยดา้นสถานท่ี X3 -0.015 0.013 -0.016 -1.110 0.268 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด X4 0.402 0.046 0.346 8.774 0.000 

ปัจจัยดา้นบุลคล X5 0.134 0.017 0.103 7.768 0.000 

ปัจจัยดา้นกระบวนการ X6 -0.007 0.016 -0.007 -0.448 0.655 

ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพ X7 0.180 0.021 0.178 8.396 0.000 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ประโยชน์ X8 0.009 0.013 0.009 0.704 0.482 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ความงา่ยในการใชง้าน X9 0.481 0.039 0.474 12.277 0.000 

R = 0.971a, R Square = 0.943, Adjust R Square = 0.942, Std. Error pf Estimate = 0.14771 

 

จากตารางจะสามารถเขยีนสมการถดถอยได้ว่า 

Y = -(0.577) - (0.019)x1 – (0.013)x2  - (0.015)x3  + (0.402)x4 + (0.134)x5  - (0.007)x6 + (0.180)x7 + (0.009)x8  + (0.481)x9 
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ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ ท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดย

อธิบายได้ ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

3. ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดด้านสถานที่ไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

5. ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

8. ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการรับรู้ประโยชน์ไม่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

9. ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์  

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

สนับสนุน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

สนับสนุน 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด ์

สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี 

ฟรอยด ์

สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวจิัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน

เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.220 ซึ่งเป็นค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนัน้จึงปฎเิสธสมมติฐานท่ี 1 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ กล่าวคือ ในเร่ืองของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนั้น 

เนื้อหาหลักสูตรมีความใกล้เคียงกันนั่นคือมุ่งเน้นให้พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานในการตดิตอ่สื่อสารได้ ท าให้หลักสูตรการเรียนของหลายๆสถาบันใกล้เคียงกัน ดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึง

ไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์ส เรียนบนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ีฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ 

(2554)  ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดี

ไซด์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าเนื่องจากศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ นั้นมีสินค้าต่างๆท่ีเป็น

มาตรฐานเท่ากับศูนย์สนิค้าอ่ืนๆ ดังน้ันปัจจัยดา้นผลิตภัณฑไ์มส่่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.331 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 โดยอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ กล่าวคือ ในส่วนของราคานั้นไม่ได้ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อคอร์สเรียน 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบในคอร์สเรียนและตัวบุคคลของอาจารย์ผู้สอน ท าให้ไม่น าปัจจัยด้านราคามา

ตัดสนิใจซื้อ สอดคลอ้งกับงานวจิัยของปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางท่ีช่วยให้ผิวหน้าขาว กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคานั้น ในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาท่ี

เหมาะสมกับประโยชนท่ี์ได้รับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางท่ีช่วยให้ผิวหน้าขาว

ถ้าหากแบรนดม์ชีื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.268 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 โดยสามารถอธิบายความได้ว่าปัจจัยด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ กล่าวคือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักคือเฟสบุ๊ค และผู้บริโภค

สะดวกใช้งานเฟสบุ๊คเป็นประจ า ดังนั้นการท่ีมีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า

กีฬาไนกี้ (NIKE)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ของผู้บริโภค เนื่องจากมีสถานท่ีจัดจ าหน่ายอยู่มาก และมีพ่อค้าคนกลางท่ี

รับหิว้รองเท้ามาขายในราคาที่ถูกกวา่ 

สมมตฐิานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 โดยสามารถอธิบายความได้ว่าการท่ีมีโฆษณาในเฟสบุ๊ค และมีตัวอย่างการสอนให้ได้เรียนรู้

แบบฟรี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของภัสสราภรณ์ ดีวัน กรองกาญจน์ ณ นครพนม และธนายุส ธนธิติ (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาในร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชด าเนิน กล่าวว่าการให้

ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นั้นมีอิทธิพลต่อการซื้อวัสดุทางการศึกษาใน

ร้านคา้ศกึษาภัณฑ์พาณิชย ์สาขาราชด าเนนิ 

สมมตฐิานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน

เพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อธิบายความได้ว่า บุคลากรผู้สอนมีความส าคัญอย่างมากต่อความต้องการการเรียนของกลุ่ม

ผู้ซื้อ ถ้าถูกใจในตัวของครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนมีความสามารถหรือมีเทคนิคต่างๆท่ีช่วยท าให้เกิดการจดจ าเนื้อหา

หลักสูตรได้ง่ายท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยด้าน

บุคลากรนัน้การท่ีครูผู้สอนมคีวามรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดในการถ่ายทอดเนื้อหาให้ เข้าใจได้ง่าย สามารถ

สร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ รวมถึงประสบการณ์สอนท่ียาวนาน การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการมีเทคนิคช่วยใน

การจดจ าของครูผู้สอน ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขต กรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานข้อที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.655 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิ

เสธ สมมุติฐานท่ี 6 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
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ภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันมคีู่แขง่ด้านคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็น

จ านวนมาก ด้านกระบวนการในการบริการและการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จึงไม่ต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการเครอืขา่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเอไอเอสในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการนั้นไม่ได้มี

ส่วนให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการเคร่ือข่ายโทรศัพท์เคร่ือนท่ี เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนมีการ

แข่งขันท่ีสูง รวมถึงด้านกระบวนการในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาของพนักงานท่ีทุกเครือข่ายให้ความส าคัญไม่

ตา่งกัน มกีารแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปในทางดียวกัน 
 

สมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 โดยอธิบายความได้ว่าภาพลักษณ์ท่ีดีของเพจท่ีเปิดสอนและเพจท่ีมีการออกแบบท่ีท าให้ดู

น่าสนใจ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อเพจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจ

เฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร และพบว่า ภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงพยาบาลส่งผลต่อจ านวนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบริการ ดังนั้น

โรงพยาบาลจึงควรรักษาและพัฒนาการบริการอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้มภีาพลักษณ์ท่ีดี 

สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.482 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ กล่าวคือ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ์

เร่ืองการช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคทุกคนรับรู้อยู่แล้ว และเพจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บน

เพจเฟสบุ๊คทุกเพจก็มีคุณสมบัติช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

ซื้อครอส์เรียนภาษาอังกฤษออนไลนบ์นเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลปริยา นกดี (2558) ท่ี

ศกึษาการยอมรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของ บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากัด และพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้

ประโยชนข์องเทคโนโลยี GPS Tracking ท่ีเป็นเทคโนโลยีในการน าทาง พนักงานรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีช่วย

ในการน าทาง แต่พนักงานนัน้ได้เชื่อในประสบการณ์ของตนมากกว่า และคิดว่า GPS Tracking นั้นไม่สามารถน ามาใช้

งานได้จรงิ เพราะไมส่ามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ จึงท าให้เชื่อม่ันในประสบการณ์ของพนักงานมากกวา่ 
 

สมมติฐานข้อที่ 9 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสปี้ ฟรอยด์ 

ผลการทดลองสมมุติฐานพบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 โดยสามารถอธิบายความได้ว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์

สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ เนื่องจากลูกค้าท่ีซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ต้องการความสะดวกในด้านต่างๆท้ังการควบคุมตารางเรียนด้วยตนเอง และการติดตามข่าวสารได้ง่ายเพียงกดไลค์

เพจเฟสบุ๊ค ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน ท าให้การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีเป็นอีก
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คคริสป้ี ฟรอยด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย ์

มงคลทรัพย์กุล อัญณฐิา ดิษฐานนท์ อรพรรณ คงมาลัย และจันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ:กรณีศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์  และพบว่าปัจจัย

ด้านการรับรู้ความงา่ยในการใชง้านนัน้ท าให้ผู้บริโภคใชบ้รืการช าระภาษีออนไลน์เพิ่มขึ้น การบริการยื่นแบบและช าระ

ภาษีออนไลน ์ไมต่อ้งใชค้วามพยามในการใช้ ใช้งานได้ง่ายมท้ังในขั้นตอนการสมัครหรือยกเลิกการใช้บริการสามารถ

ท าได้โดยงา่ย เม่ือใชง้่ายท าให้ยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

The marketing mix factors affecting teenagers to purchasing computer study 

course of ENCONCEPT school in Bangkok ,Thailand 

นภนนท์ หอมสุด1 พีรพล ประกิจ1 และฤทธิรณ คงศักดิ์ศรสีกุล1 

Nopbhanont Homsud1, Perapon Prakij1 and Rittiron Kongsaksrisakul1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.706 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คือ ด้านราคา(X2) ด้านสถานท่ี(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านบุลคล

(X5) ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ(X7) ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน

ภาษาอังกฤษ Enconcept (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สมาการพายากรณ์คือ Y = 1.179 – (0.051)X1 + 

(0.104)X2 + (0.476)X3 + (0.483)X4 + (0.105)X5 – (0.060)X6 + (0.144)X7 

ค าส าคัญ: กลุ่มวัยรุ่น คอร์สเรียน 

Abstract 

 This research aims to study The marketing mix factors affecting teenagers to purchasing Computer Study 

course of Enconcept school for teenage in Bangkok. The sample of 400 was teenage who lived in Bangkok. The 

questionnaire was used as the research tool with confidence coefficients of 0.706. The data was analyzed by 

using Multiple Regression Analysis which consist of Price (X2) Place (X3) Promotion (X4) People (X5) 

Physical Evidence (X7) Influencing the Purchasing Computer Study Course of Enconcept school (Y) 

A statistically significant 0.05. The equation is Y = 1.179 – (0.051)X1 + (0.104)X2 + (0.476)X3 + (0.483)X4 + 

(0.105)X5 – (0.060)X6 + (0.144)X7  

Keywords: Teenage, Study Course 
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บทน า 

 ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นก าลังด าเนินเข้าสู่ยุคท่ีใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูก

พัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ท าให้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ กลายเป็นเร่ืองง่ายและใกล้ตัวมาก

ยิ่งขึน้ เทคโนโลยตีา่งๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น และยังเข้ามามีส่วนช่วยให้การท างาน

และการศกึษานัน้สามารถเขา้ถึงได้งา่ย ชว่ยให้ประหยัดเวลาและแรงงานได้อกีด้วย (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ ดวงกมล 

โพธ์ินาค, 2558) 

 ในด้านของการศึกษานั้น โลกของเราก าลังเข้าสู่ยุคท่ีดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการศึกษา ด้วย

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะท าให้ในอนาคตข้างหน้า ท าให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดด พัฒนา

ตนเองและเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้เท่าทันกับโลกในปัจจุบันและอนาคต (ชลัมพ์ ศุภวาที , 2561, สืบค้นจาก : 

http://www.theeleader.com) ในปัจจุบันมีการน านวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษา ท าให้ทุกคน

สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้สะดวกมากกว่าในห้องเรียน ท่ีในการสอนของอาจารย์หนึ่งท่านจะมีนักเรียนในห้อง

ท้ังหมดถึงสี่สิบคน (บุญรักษ ์ยอดเพชร, 2561, สบืค้นจาก : https://www.khaosod.co.th) 

 ในปีท่ีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกการสอบแบบใหม่ซึ่งเป็นการสอบเพื่อน าคะแนนมาใช้ในการยื่นเพื่อ

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีการใชผ้ลการเรียนของนักเรียนตลอดชว่งมัธยมศกึษาตอนปลายมามีส่วนในการยื่น

คะแนนด้วย และการศึกษาแค่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึง

เลอืกท่ีจะเรียนเสริมท่ีโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และผลการการเรียนให้สูงขึ้น จึงท าให้โรงเรียนกวดวิชาเข้า

มามีบทบาทมากขึ้นโรงเรียนกวดวิชามีจ านวนมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ใกล้กับ

สถานีรถไฟฟา้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนท่ีต้องการท่ีจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม (เหมือนฝัน ธัญญ

ศรีชัย, 2558) 

 จากผลการส ารวจ 9 โรงเรียนกวดวิชา ท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทยของไทยพับลิก้าเมื่อต้นปี 2558 ซึ่ง

ได้แก่ นวศึกษา หรือ JIA 43 สาขา, Enconcept 35 สาขา, ดาวองก ์34 สาขา, เดอะเบรน 33 สาขา, รัชดาวิทยา (RAC) 

30 สาขา, วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) 27 สาขา, เดอะติวเตอร์ (พลัส) 26 สาขา, แอพพลายด์ฟิสิกส์ 26 สาขา และครู

สมศรี 21 สาขา พบว่าโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เน้นการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าการสอนสดหรือคอร์สดีวีดี 

ท้ังนี ้จากการส ารวจประมาณการณร์ายได้ของโรงเรียนท้ัง 9 แห่ง โดยค านวณจากจานวนคอร์สท่ีเปิดสอนท้ังหมดคูณ

ด้วยราคาคอร์ส และคูณจ านวนผู้เรียนจากสมมติฐานโดยก าหนดให้แต่ละคอร์สมีผู้เรียน 30 คน พบว่า โรงเรียนกวด

วชิากลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อเทอม เป็นอย่างต่ า ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขท่ีสูงมากเลยทีเดียวท าให้เกิดการ

แข่งขันทางด้านธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาท่ีสูงขึ้นดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาแต่ละโรงเรียนจึงต้องพัฒนาท้ังศักยภาพในการ

สอน ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับหลักสูตรของทางกระทรวงศึกษาธกิาร รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจด้วย เพื่อท่ีจะ

สามารถแขง่ขันกับโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาดได้อยา่งเท่าเทียมหรือดีกวา่   (เหมอืนฝัน ธัญญศรีชัย, 2558) 

 ดังนั้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็น

การศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนภาษา Enconcept ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษา 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ 

ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

    ตัวแปรตน้       ตัวแปรตาม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา 

Enconcept ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept 

ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยดา้นสถานท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept 

ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดงผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน

ภาษา Enconcept ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจัยดา้นบุคลากรส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept 

ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา 

Enconcept ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

สอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

2. ปัจจัยดา้นราคา 

3. ปัจจัยดา้นสถานท่ี 

4. ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด 

5. ปัจจัยดา้นบุลคล 

6. ปัจจัยดา้นลักษณะกระบวนการ 

7. ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ทางกายภาพ 

 

 

เลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept 

ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการด าเนินการวจิัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในหัวข้อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยประกอบไปด้วย 

ลักษณะของประชากรการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

 ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนหรือเคยเรียนในคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนหรือ

เคยเรียนในคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวน

ประชากร จึงใช้วิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่า

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 โดยใชสู้ตรของครอแครน คือ 

n =   

n = ขนาดของกลุ่มประชากรท่ีต้องการ 

p = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจประชากร 

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ คือ 5% หรือ 0.05 

Z = ค่า z ท่ีระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยส าคัญ ระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

 n =  

ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่างและเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้วิจัยจึงได้เก็บ

แบบสอบถามเพิ่มเป็น 400 ชุด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี

กลุ่มวัยรุ่นท่ีเรียนหรือเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามแบบท่ัวไปและระบบออนไลน์ 

เครื่องมอืในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบท่ัวไปและระบบออนไลน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ 

  ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามแบบท่ัวไปและแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอยา่งครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน าผลไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป     
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและข้อมูล

พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

2. สถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) มาใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพวิเตอร์ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย จากนั้น

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามลักษณะปลายปิด และน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบ

ด้านความถูกตอ้งกอ่นน าไปใชจ้รงิ 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 

คน และหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยค านวณผ่านโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่ง

ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้คา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.706  

(ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ = 0.787 ปัจจัยด้านราคา = 0.704 ปัจจัยด้านสถานท่ี = 0.732 ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด = 0.705 ปัจจัยด้านบุคคล = 0.704 ปัจจัยด้านกระบวนการ = 0.701 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 

= 0.825) แสดงวา่เคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ัน และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

ผลการด าเนินงานวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.3) 

อายุ 16-18 ปี (ร้อยละ 48.3) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ร้อยละ 45.3) รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองอยู่ท่ี 30,001 – 

40,000 บาท (ร้อยละ 44.5) และศกึษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาล (ร้อยละ 66)  

 5.1.2 ค าถามเกี่ยวกับวัน เวลาการเข้าเรียนคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ และการรับรู้ถึงโรงเรียนสอนภาษา 

Enconcept โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนมากท่ีสุดในวันเสาร์-อาทิตย์ (ร้อยละ 56.3) มีการ

เข้าเรียนในช่วงเวลาระหว่าง 17:01-20:00 น.มากท่ีสุด (ร้อยละ 54.5) และผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงเรียน

สอนภาษา Enconcept มากจากค าแนะน าของเพื่อน (ร้อยละ 59.5) 

 5.1.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.066, S.D = 0.689) และน ามาพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ อยูใ่นระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.044, S.D. = 0.684), ด้านราคา อยูใ่นระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 3.933, 

S.D. = 0.687), ด้านสถานท่ี อยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.220, S.D. = 0.598), ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน

ระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.112, S.D. = 0.762), ด้านบุคลากร อยูใ่นระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 3.966, S.D. = 0.712), 
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ด้านกระบวนการ อยูใ่นระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.112, S.D. = 0.683) และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ อยู่ในระดับท่ี

เห็นด้วยมาก (Mean = 4.076, S.D. = 0.698) 

 5.1.4 ระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา 

Enconcept ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.139, S.D. = 0.743) และ

เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ด้านความคุ้มค่าของราคากับความรู้ท่ีได้รับส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept อยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.185, S.D. = 0.687), ด้าน

สภาพเศรษฐกิจและสภาพทางการเงินของคุณมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน

ภาษา Enconcept (Mean = 4.139, S.D. = 0.743), ด้านความน่าเชื่อถือของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ถ้าให้

ตัดสินใจใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนท่ีโรงเรียนสอนภาษา Enconcept หรือไม่ อยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.108, S.D. = 0.757) 

 5.1.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอน

ภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

เลอืกซือ้คอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept  

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F sig. 

การถดถอย (Regression) 56.837 7 8.120 38.829 0.000 b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 81.971 392 0.209   

รวม 138.809 399    

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept จากทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจัยดา้นราคา 

ปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ทางการภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อให้ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดเป็นตัวแปร 

Model ตัวแปร B Std. Error Beta t sig. 

(Constant)  1.179 0.321  3.668 0.000 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ X1 -0.051 0.063 -0.039 -0.810 0.418 

ปัจจัยดา้นราคา X2 0.104 0.052 0.097 2.001 0.046 

ปัจจัยดา้นสถานท่ี X3 0.476 0.068 0.316 6.980 0.000 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด X4 0.483 0.042 0.496 11.421 0.000 

ปัจจัยดา้นบุลคล X5 0.105 0.047 0.100 2.239 0.026 

ปัจจัยดา้นกระบวนการ X6 -0.060 0.066 -0.051 -0.907 0.365 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ทางกายภาพ X7 0.144 0.047 0.138 3.026 0.003 

R = 0.640a, R Square = 0.409, Adjust R Square = 0.399, Std. Error pf Estimate = 0.45729 
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จากตารางจะสามารถเขยีนสมการถดถอยได้ว่า 

 Y = 1.179 - 0.051  + 0.104  + 0.476  + 0.483  + 0.105  – 0.060  + 0.144  

 ผลจากการศึกษาตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส 

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept มีท้ังหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านสถานท่ี, 

ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทาง โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

ของโรงเรียน Enconcept ปฏเิสธสมมติฐาน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิว 

เตอร์ของโรงเรียน Enconcept ปฏเิสธสมมติฐาน 

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน ผลการวจิัย 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept 

สนับสนุน 

ปัจจัยด้านสถานท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept 

สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept 

สนับสนุน 

ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียน Enconcept 

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิว เตอร์

ของโรงเรียน Enconcept 

ปฏเิสธ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน Enconcept ยอมรับสมมติฐาน 

สนับสนุน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.418 ซึ่งเป็นค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานท่ี 1 โดยสามารถตีความได้ว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์

สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ในเร่ืองคอร์สภาษาอังกฤษ

โดยท่ัวไปนัน้มคีอร์สหลักสูตรเนื้อหาท่ีใกล้เคียงกันโดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการเตรียมสอบ GAT PAT หรือการเตรียมสอบ O-

net อยู่แล้วท าให้หลักสูตรท่ีสอนกันในโรงเรียนสอนภาษามีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงไม่

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิตา รัตนสมโชค(2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอ่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟา้เฉลมิพระเกยีรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

เนื่องจากผู้โดยสารมีการรับรู้ท่ีดีต่อคุณภาพของขบวนรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) อยู่แล้วและปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑเ์ป็นปัจจัยพืน้ฐานที่รถไฟฟา้โดยท่ัวไปจะมีมาตรฐานกาหนดไว้อยูแ่ลว้  

สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

สอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ การท่ีจะเสียเงินกับท่ีเรียนพิเศษสักท่ีต้องพิจารณา

จากราคาเป็นหลักวา่คุ้มค่ากับเงินท่ีจะเสียไปหรือไม ่และ ไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ว่าอาจจะถูกเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ 

ดังนัน้ปัจจัยดา้นราคาจึงสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์(2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเอไอเอสในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่า  ใน

ปัจจุบันนั้นโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคในแต่ละวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ

ตดิตอ่สื่อสาร รับส่งขอ้ความ ใชอ้นิเตอร์เน็ต ทาให้ผู้บริโภคจาเป็นต้องมกีารพจิารณาเร่ืองอัตราค่าบริการในดา้นต่างๆ 

เช่น อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับการใช้งาน, อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเหมาะสม, อัตราค่าบริการมี

ความเหมาะสมกับความเร็วและจานวนอินเตอร์เน็ต, อัตราค่าบริการเสริมพเิศษ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านสถานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 โดยสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจัยดา้นสถานท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ สถานท่ีตั้งของโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในแหล่งท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีน่าเรียน สะอาด สวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน มี

การรักษาความปลอดภัยท่ีน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านสถานท่ีจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของ สาวิตรี แสงสวัสดิ์, อัครนันท์ คิดสม (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุง เทพมหานคร กล่าวว่าการท่ีสาขามี

ความเรียบร้อย มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน มีท่ีนั่งรอเพียงพอต่อความต้องการสร้างความสะดวกสบายให้แก่

ผู้ใชบ้ริการ สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใชบ้ริการได้  

สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรี ยนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 

0.05 ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 โดยตคีวามได้ว่า ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาดส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์ส 

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด จะส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี  กล่าวว่าผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อน้ าดื่ม

บรรจุขวดให้ความส าคัญกับราคาเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งมคีวามส าคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การโฆษณาผ่าน

สื่อวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เนต การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการแจกของแถม ของสมนาคุณ มีการแจก

สินค้าตัวอย่าง พร้อมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นสนิค้าท่ีชัดเจนมากขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มคี่า sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งเป็นค่านอ้ยกว่าระดับนัยยส าคัญ 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 โดยตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคอืครูผู้สอนท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก มคีวามช านาญ และมี

เทคนิคการสอนท่ีโดนเด่น รวมไปถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการอยา่งรวดเร็วและเป็นมิตร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

จึงสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์ส เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย(2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลอืกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวว่า

บุคลากรและกระบวนการส่งผลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ท้ังในเร่ืองของ

เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรมีการออกแบบหลักสูตรท่ีเป็นระบบ มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

และหลากหลาย มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนท่ีตรงตามความเป็นจริง ครูผู้สอนมีความเข้าใจเด็ก มีมนุษย์

สัมพันธ์ท่ีด ีและครูผู้สอนมคีวามเป็นกันเอง 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนสอนภาษา Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสถิติ t-test มีค่า sig. เท่ากับ 0.365 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ0.05 

ดังนั้นจึงปฎิเสธสสมติฐานท่ี 6 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษผ่านคอมพวิเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคอื ผู้ใช้บริการอาจจะมองว่าความสะดวก

ในการสมัคร หรือช าระเงิน การสอบวัดระดับความรู้ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่แล้ว ผู้ใช้บริการจึงอาจไม่น าปัจจัย
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ดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจปัจจัยด้านกระบวนการจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ผ่านคอมพวิเตอร์ ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญาดา สมศักดิ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออีเกีย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณ กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการและการบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอยา่งมีนัยส าคัญ ผู้บริโภคอาจมองว่ากระบวนการตา่งๆ ทัง้กระบวนการช าระเงนิท่ีถูกต้อง รวดเร็ว มีช่อง 

บริการท่ีเพียงพอ การบริการขนส่งสินค้ากลับ และสามารถแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องได้ เป็นกระบวนการท่ีทุกบริษัท

ควรมีอยู่แล้ว และแต่ละบริษัทมีรูปแบบของกระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมิได้น าปัจจัยดังกล่าวมา

เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสนิใจซื้อสินค้ายี่ห้ออเิกีย 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าสถิติ t-test มคี่า sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีคา่น้อยกวา่ค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 

ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 โดยสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคอื ความมีช่ือเสียง มีความโดด

เด่น ทันสมัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพจึงส่งผล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ของกลุม่วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพมิพุมผกา บุญธนาพรัีชต์(2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มผีลตอ่การตัดสนิใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์

และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลได้ เนื่องจากการมีชื่อเสียงของร้าน ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจท่ีจะใช้บริการ ประกอบกับการสร้าง

สัญลักษณ์ท่ีสามารถจดจ าได้ง่าย รวมถึงการมีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารท่ีหลากหลาย จะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเกิด

ความสนใจและส่งผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการได้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ ของ

โรงเรียนสอนภาษา Enconcept เท่านัน้ โดยในการศึกษางานวิจัยคร้ังต่อไป วิจัยควรท่ีจะศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ หรือ

ศกึษาโรงเรียนกวดวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลท่ีมีความแตกต่าง และหลากหลาย และสามารถเป็นประโยชน์ได้โดย

การน าผลของการวจิัยท่ีได้ศึกษามา น ามาใชก้ับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในดา้นของการวางกลยุทธ์ 
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ความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติ 

Running Involvement Affecting Life Satisfaction 

นภนนท์ หอมสุด1* สุพิชญา ค าแดง1 และสุดารัตน์ นึกรัก1 

Nopbhanont Homsud1*, Supitchaya Khamdaeng, and Sudarat Nugrak1 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ท่ีวิ่งเป็นงาน

อดิเรก กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้ท่ีเคยวิ่งในงานวิ่งท่ีมีระยะทางตัง้แต ่10 กิโลเมตรขึน้ไปจ านวน 400 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้การวิจัย คือ 

แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการวิ่ง ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง (ความ

ดึงดูดใจ  การเป็นศูนยก์ลาง และการแสดงตัวตน) และความพงึพอใจในชวีติ สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณด้วยวิธี Enter ผลการวิจัย พบว่า ความ

เกี่ยวพันกับการวิ่งท้ังสามด้านส่งผลด้านบวกตอ่ความพงึพอใจในชวีติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ค าส าคัญ: ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง ความพงึพอใจในการใชช้วีติ 

Abstract  

 The objective of this research was to study running involvement affecting life satisfaction of who run as 

hobby. The sample was 400 runners who used to participate more than 10 kilometers running event. The 

research instrument was online questionnaire which was divided into 4 part consisting of general data, running 

behaviour, running involvement (attraction, centrality, and self-expression), and life satisfaction. The usage 

statistical technique consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression 

analysis with enter method. It was found that all three running involvement perspectives positively affected life 

satisfaction at significant level 0.05    

Keywords: Running Involvement, Life Satisfaction 
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บทน า 

 การจัดการแขงขันวิ่ง หรอืการจัดงานว่ิง เปนธุรกิจประเภทบริการท่ีใหบริการกับนักวิ่งซึ่งจะตอง สมัครหรือซื้อ

เบอรวิ่งเพื่อลงท าการแขงขันจุดประสงคของนักวิ่งแตละคนก็จะแตกตางกันออกไปโดยมีท้ังผูท่ี มีใจรักในสุขภาพและ

เพื่อการแขงขัน สวนใหญระยะทางท่ีใชในการแขงขันจะมีอยู ระยะ คือ มินมิาราธอน ฮาลฟมาราธอน และมาราธอน 

โดยเจาภาพของงานวิ่งมีอยู ประเภท คือ องคการท่ีมุงหวังในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด และการจัดงานวิ่ง

เพื่อการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (ดลยา เคราะห์ดี, 2555) 

   ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นสิ่งท่ีพึงพอใจปรารถนาของบุคคล เพราะเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญ ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของบุคคลท่ีประกอบด้วย  

หลักส าคัญ 2 ประการ คือ ความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคลกับความพึงพอใจในบทบาททางสังคมหรือการมี

ปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น (พรอุมา พุกกะณะสุต, 2549) 

 ความเกี่ยวพันกับการวิ่ง (Running Involvement) ถูกดัดแปลงมาจากความเกี่ยวพันกับการพักผ่อน (Leisure 

Involvement) ซึ่งถูกน าเสนอคร้ังแรกโดย Sherif and Hovland (1961) ในทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social 

Judgement Theory) ตอ่มา McIntyre’s (1989) ได้น าเสนอความเกี่ยวพันกับการพักผ่อนวา่สามารถวัดได้ในสามมิติ คือ 

ความดึงดูดใจ (Attraction) การเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และการแสดงตัวตน (Self-expression) ซึ่งถูกน าไปใช้ใน

งานวจิัยเชงิประจักษ ์เช่น Lee, Pae, and Bendle (2016) และ Ridlinger, Funk, Jordan, and Kaplanidou (2012) 

 ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัยเร่ืองนี้ขึ้น เพื่อศึกษาถึงการส่งผลของความ

เกี่ยวพันกับการวิ่งตอ่ความพึงพอใจในชีวิตของผู้ท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรก 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาการส่งผลของความเกี่ยวพันกับการวิ่งท้ังสามด้านอันประกอบด้วย ความดึงดู ดใจ การเป็น

ศูนยก์ลาง และการแสดงตัวตนตอ่ความพึงพอใจในชีวิตของผู้ท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรก 
 

สมมุติฐาน 
ความเกี่ยวพันกับการวิ่งส่งผลทางบวกต่อความพงึพอใจในชีวิตของผู้ท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรก  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต

ของผู้ท่ีวิ่งเป็นงานอดิเรกซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยท่ีเคยวิ่งในงานวิ่งท่ีมีระยะทางต้ังแต่ 10 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่ง

ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อก าหนดค่าความ

คลาดเคลื่อนไวท่ี้ 5% และก าหนดสัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุม่ตัวอย่าง เท่ากับ 385 

ตัวอย่าง โดยในการเก็บข้อมูลจริงมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 
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3. การวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าถาม

ปลายปิด (Close-ended Question) ค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และให้เลือกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุด

จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวิ่งและการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะ

ของค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) ค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และให้

เลอืกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดจ านวน 7 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจจ านวน 4 ข้อ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating Scale โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางจ านวน 3 ข้อ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating Scale โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 

 ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนจ านวน 3 ข้อ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating Scale โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 

 ส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating Scale โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 
   

4. การจัดท าแบบสอบถามมีขัน้ตอนตามล าดับดังนี้ 

4.1 การจัดท าแบบสอบถามเร่ิมต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในชีวิตและความเกี่ยวพันกับการวิ่งซึ่ง

ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ (Attraction) ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้าน

การเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน (Self-expression) มาใช้ในการท า

แบบสอบถาม   

4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยปรับปรุงแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ 

Sato, Jordan, Funk, and Sachs (2018)  

4.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาในด้าน

ความถูกต้องและเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม   

4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้คา่ความเช่ือมั่นดังตอ่ไปน้ี 

ความพงึพอใจในชีวิต เท่ากับ 0.882 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ เท่ากับ 0.819 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง เท่ากับ 0.855 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน เท่ากับ 0.848 

4.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนชาวไทยท่ี

ใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนเ์พื่อการท่องเท่ียวบนเครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต จ านวน 400 ชุด 
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5. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมุติฐานความ

เกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ท่ีวิ่งเป็นงานอดิเรก ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลอืกตัวแปรเข้าสมการด้วยวธีิ Enter ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญไวท่ี้ 0.05   
 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.75) อายุ 21-30 ปี 

(ร้อยละ 58.50) สถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 64.50) มกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 81.00) ส่วนใหญ่

มอีาชีพเป็นนักศกึษา (ร้อยละ 48.50) และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 65.50) 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วิ่งเป็นงาน

อดเิรกแล้ว 1-2 ปี (ร้อยละ 65.00) ไปร่วมงานวิ่งท่ีมีระยะไมต่่ ากว่า 10 กิโลเมตรจ านวน 6 – 10 คร้ัง (ร้อยละ 49.25) 

ใชเ้วลาวิ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ (ร้อยละ 50.50) ไปงานวิ่งกับเพื่อนเป็นหลัก (ร้อยละ 40.50) ร่วมงานวิ่งท่ีมี

ระยะไม่ต่ ากว่า 10 กิโลเมตรเฉลี่ยไตรมาสละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 38.50) สถานท่ีท่ีนิยมวิ่งคือสวนสาธารณะ (ร้อยละ 

78.50) และสาเหตุท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรกเพราะต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง (ร้อยละ 47.50)   

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.76 และ S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการวิ่งท าให้มีความสุข (Mean = 3.44 และ S.D. = 0.85) รู้สึกชอบการวิ่ง 

(Mean = 4.04 และ S.D. = 0.73) และการว่ิงเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (Mean = 3.80 และ S.D. = 0.78)  

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเวลาในงานอดิเรกส่วนใหญ่จะใช้ไปในกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวิ่ง (Mean = 3.98 และ 

S.D. = 0.81) การวิ่งเป็นกิจกรรมหลักส าหรับงานอดิเรก (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.74) และการวิ่งเป็นกิจกรรมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการใชช้วีติ (Mean = 3.89 และ S.D. = 0.80)  

ส่วนท่ี 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.85 และ S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นว่าการวิ่งได้อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง (Mean = 3.80 และ S.D. = 0.74) การวิ่งท าให้รู้จัก

ตนเอง (Mean = 3.85 และ S.D. = 0.77) และการวิ่งท าให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.74)  

ส่วนท่ี 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 3.87 และ S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นว่าชีวิตในปัจจุบันใกล้เคียงกับชีวิตในอุดมคต ิ(Mean = 3.84 และ S.D. = 0.74) เงื่อนไขต่างๆ

ในชีวิตปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.75) รู้สึกพึงพอใจกับชีวิต (Mean = 3.87 และ S.D. = 

0.76) รู้สกึได้รับสิ่งท่ีต้องการในชวีติเพยีงพอ (Mean = 3.91 และ S.D. = 0.78) และถ้าเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่จะขอใช้ชีวิต

แบบเดิม (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.76) 
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ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณของความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีสง่ผลต่อความพึงพอใจในชีวิต

ของผู้ท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรก  
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในชีวิตของผู้ท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรก 

แหลง่ความแปรปรวน SUM of Squares Df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 37.656 3 12.552 53.747 .000a 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 92.483 396 0.233   

Total 130.139 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้ท่ีวิ่งเป็น

งานอดิเรกเม่ือใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

 

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งท้ัง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการ

วิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง  และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดง

ตัวตนสง่ผลทางบวกตอ่ความพึงพอใจในชีวิต 

จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ี

ส่งผลตอ่ความพึงพอใจในชีวิตดังนี้ 
 

 Y = 1.152 + (0.365)X1 + (0.199)X2 + (0.147)X3 
 

เมื่อ Y    แทน  ความพงึพอใจในชีวิต 

 X1   แทน  ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ  

 X2  แทน  ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง 

 X3  แทน  ความเกี่ยวพันกับการว่ิงดา้นการแสดงตัวตน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งท้ัง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความ

เกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้าน

การแสดงตัวตนส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อใชค้วามเกี่ยวพันกับการวิ่งเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error t-stat sig. 

Constant  1.152 0.225 5.111 0.000 

ด้านความดึงดูดใจ   X1 0.365 0.043 8.489 0.000 

ด้านการเป็นศูนย์กลาง  X2 0.199 0.057 3.525 0.000 

ด้านการแสดงตัวตน X3 0.147 0.048 2.979 0.003 

R = 0.538 ,R Square = 0.289, Adjusted R Square = 0.284, Std. Error of the Estimate = 0.483 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจส่งผลทางบวกตอ่ความพึงพอใจในชีวิต สนับสนุน 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางส่งผลทางบวกตอ่ความพึงพอใจในชีวิต สนับสนุน 

ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนส่งผลทางบวกตอ่ความพึงพอใจในชีวิต สนับสนุน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของการวิ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วิ่ง

เป็นงานอดิเรกแล้ว 1-2 ปี ไปร่วมงานวิ่งท่ีมีระยะไม่ต่ ากว่า 10 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ไปงานวิ่งกับเพื่อนเป็นหลัก ร่วมงานวิ่งท่ีมีระยะไม่ต่ ากว่า 10 กิโลเมตรเฉลี่ยไตรมาสละ 1 คร้ัง สถานท่ีท่ีนิยมวิ่งคือ

สวนสาธารณะ และสาเหตุท่ีว่ิงเป็นงานอดิเรกเพราะต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  

2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับการวิ่งและความพึงพอใจในการใช้ชีวิต 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความ

ดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน และความพึง

พอใจในชีวิต 

3. จากผลการศึกษาความเกี่ยวพันกับการวิ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ความเกี่ยวพันกับการ

วิ่งแรงจูงใจที่มอีทิธิพลมท้ัีงสิ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ ความเกี่ยวพันกับการ

วิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง และความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน 

4. ส าหรับข้อเสนอแนะจากงานวจิัยเร่ืองนี้ คณะผู้วิจัยมีขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

4.1 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจ (Running Involvement: Attraction) จากผลวิจัย

พบว่า ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านความดึงดูดใจส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังนั้น ทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวกับการวิ่งควรจัดให้การวิ่งท าให้เกิดความสุข ท าให้ผู้ท่ีสนใจรู้สึกชอบการวิ่ง และท าให้การวิ่งเป็นกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน  

4.2 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลาง (Running Involvement: Centrality)  จากผล

วจิัยพบวา่ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังนั้น ทุกภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวกับการวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งเองควรใช้เวลาในงานอดิเรกส่วนใหญ่จะใช้ไปในกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวิ่ง  

ควรจัดให้การวิ่งเป็นกิจกรรมหลักส าหรับงานอดิเรก และท าให้การวิ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต  

4.3 ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตน (Running Involvement: Self-expression) จากผล

วจิัยพบวา่ ความเกี่ยวพันกับการวิ่งด้านการแสดงตัวตนส่งผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ดังนั้น ทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวกับการวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งควรสร้างการรับรู้ว่าการวิ่งจะสามารถอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง การวิ่งท าให้

รู้จักตนเอง และการวิ่งท าให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอยา่งไร  

5. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไปมดีังตอ่ไปน้ี 

5.1 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะงานอดเิรกในประเภทกีฬาวิ่งเท่านั้น ซึ่งยังมีงานอดิเรก

ท่ีเกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก เช่น จักรยาน การปีนเขา ดังนั้นควรศึกษางานอดิเรกประเภทอื่น ๆ เพื่อจะได้น าผลมา

เปรียบเทียบความแตกตา่งในแต่ละงานอดิเรก เพื่อจะได้ท าการส่งเสริมให้ถูกตอ้ง  
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5.2 ควรศกึษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีท าให้ผู้ท่ีสนใจในการวิ่งให้ความส าคัญกับความเกี่ยวพัน

กับการสิ่ง เพื่อน าผลวจิัยไปตอ่ยอดในการเชญิชวนบุคคลทั่วไปหรือท าให้เกิดความรู้สกึอยากวิ่งเป็นงานอดิเรก  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัตกิรณีศกึษาร้าน ATM tea bar 

Factors Influencing Consumers Satisfaction through the Automated Food 

Ordering System Service : a case study of ATM tea bar 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี¹ กนกวรรณ กิจชระภูมิ2 เนตรนภา มณีอนิทร์1* และทวีสิทธิ์ มุ่งผลกลาง¹ 

Kedwadee Sombultawee¹, Kanokwan Kitcharabhumi2 ,Netnapa Maneein¹* and Thawisit moongpholklang¹ 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และการยอมรับการใช้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ความยากง่ายในการใชง้าน ที่มอีทิธิพลตอ่ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้

โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัต ิกรณีศึกษารา้น ATM tea bar โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา และความนา่เช่ือถือ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 30 คน 

ได้ระดับความน่าเชื่อถือ 0.918 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี และปัจจัยด้านการใช้แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ  = 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3 ซึ่งผู้ท าวิจัยเสนอแนะให้

ร้านอาหารท่ีต้องการสร้างขั้นตอน และพัฒนาการบริการของร้านอาหารของตนให้ดีขึ้น สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้

ประกอบการตัดสนิใจ และการปรับใชใ้ห้เหมาะสมตอ่การพัฒนารา้นอาหาร  

ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, แรงจูงใจ, ความพงึพอใจ, ร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ 

Abstract  

 The purpose of this study was to study the marketing mix, motivation and the adoption of new technologies. 

Influencing Consumers Satisfaction through the Automated Food.: a case study of ATM tea bar. This independent 

study used 30 sampling questionnaires for clarify and correcting the content for reliability to this study. The reliability 

result of this selected group questionnaire is 0.918 and was analyzed by multiple regression analysis the research 

result found that technology recognition and motivation factor were significantly effect on consumer’s appreciations in 

using automatic ordering program at the level 0.05. and equation is  = 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3. 

Researchers suggest that restaurants want to create a procedure and improve the service of their restaurants. The 

results of this research can be used for decision making and to adapt to the development of restaurants. 

Keywords: Technology Recognition, Motivation, Appreciation, Restaurant with an Automatic Ordering Program 

                                                 
1 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Department of marketing, Faculty of Management Science, Silapakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Province 76120 
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บทน า 

 ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้น จากการส ารวจพฤติกรรม

ผู้บริโภคในประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคท้ังในด้าน ไลฟ์สไตล์ รูปแบบสินค้าและ

บริการท่ีผู้บริโภคตอ้งการ ซึ่งกลุม่คนรุ่นใหมแ่ละผู้ท่ีมีรายได้สูงยังมกีารใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมาเทรนด์การใช้จ่ายด้านขนมและเคร่ืองดื่ม รวมถึงทางเลือกในการรับประทานอาหารในกลุ่ม  Street 

Food กลับมาได้รับความนยิม ส่งผลให้เม็ดเงินการใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดื่มนอกบ้านของคนไทยกระจายตัวไป

ยังผู้ประกอบการกลุ่มนี้มากขึ้นจาก(กรุงเทพธุรกิจ ,2560) ข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจ

ร้านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ท่ี 411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560 เป็นความท้าทาย

ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในการชว่งชิงเม็ดเงินการใช้จ่ายดา้นอาหารและเครื่องดื่มนอกบา้นในปี 2561 

ในสภาวะการแข่งขันท่ีเข้มข้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในเร่ืองต่าง ๆ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้

ผู้ประกอบการเกิดความท้าทายในการแสวงหาโอกาส ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้ดี

ยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน การบริหารจัดการร้านอาหารแบบ

อัจฉริยะ  คือ การเปลี่ยนจากการใช้เมนูกระดาษ พนักงานรับออร์เดอร์ และการช าระเงินด้วยเงินสด มาเป็นการ

ให้บริการโดยใช้ระบบออนไลน์ อาทิ การใช้เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์และการสั่งอาหารแบบออนไลน์ การช าระเงิน

ผ่านแอพพลิเคชัน ซึ่งลูกค้าจะเป็นสมาชิกและสามารถสะสมคะแนนได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกใบสมัคร อีกท้ังยัง

สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนร้านออนไลน์ ท าให้ร้านสามารถรับทราบผลตอบรับของลูกค้า เพื่อน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการร้านอาหารให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ (หนังสอืพิมพฐ์านเศรษฐกิจ,2560) 

 ร้าน ATM Tea Bar เป็นร้านชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบท่ีใช้ท้ังหมดจากธรรมชาติ 100% ไร้ครีมเทียม ไม่มี

สารสังเคราะห์ สารปรุงแต่ง หรือสีผสมอาหารใดๆโดยร้านท่ีถูกเนรมิตรให้ออกมาอยู่ในรูปลักษณ์ท่ีละม้ายคล้ายตู ้

ATM เป็นการผสานระหว่างระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิด รวมเป็นในรูปแบบของร้านท่ีมีสไตล์ร้านโดด

เด่น นอกจากความแตกตา่งของรูปลักษณห์นา้รา้นแล้ว ยังมีการใช้รูปบริหารจัดการร้านเป็นร้านอาหารแบบอัจฉริยะ 

ซึ่งเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยกับการสั่งออร์เดอร์เคร่ืองดื่มและสามารถช าระเงินผ่านตู้ ATM Ordering Machine ถือ

เป็นหน่ึงธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยนีวัตกรรม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่ง

อาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar และน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาช่วยให้ผู้ประกอบการ

วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมและ สามารถแข่งขันกับคู่แขง่ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมท้ังน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคตอ่ไปในอนาคต และเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใน เร่ืองนี้น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ตามตอ้งการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้โปรแกรมสั่ง

อาหารอัตโนมัติ 

2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ความยากง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด และทฤษฎี เรื่องการยอมรับเทคโนโลย ี 

 Davis (1989) กล่าวถึงพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นการกระท าท่ีได้รับอิทธิพล

โดยตรงจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ว่าใช้งานง่ายและรับรู้ถึงประโยชน์ของ

ระบบ ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมแบบใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลนั้น ถ้าเป็นเชิงบวกก็จะมีการยอบรับ การใช้ระบบ

สารสนเทศน้ัน 

 Foster (1973) ได้นิยามไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คนได้รับการเรียนรู้โดยผ่านการศึกษาผ่าน

ขั้นตอนของการรับรู้ซึ่งจะเกดิจากการยอมรับและถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้ลองปฏบัิตเิองและรูว้า่สิ่งน้ันสามารถ

ให้ประโยชนไ์ด้จริงจึงกลา้ตัดสนิใจยอมรับสิ่งน้ัน 

แนวคิด และทฤษฎี เรื่องแรงจูงใจ  

 Morgan และ King (1966, pp. 232-233) จูงใจมี2 ประเภท ดังนี้ 

1) ตอ้งการผูกพันกับผู้อื่น (Affiliation Needs) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นจึงต้องอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเพื่อท่ีจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการตา่ง ๆ  

2) ต้องการฐานะ (Status Needs) เมื่อมนษยุ์อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก จึงต้องการระดับชั้นเพื่อแบ่งแยก

ความส าคัญของตนจากสังคมหรือเพื่อท าให้ตนเองเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 

เสรีวงษ์มณฑา (2542) แรงจูงใจ คือ สิ่งท่ีอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยพื้นฐาน แรงจูงใจ

ประกอบไปด้วย  

1) แรงจูงใจพื้นฐานมาจากความต้องการ (Base on Needs) เป็นแรงจูงใจท่ี เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการ

แรงจูงใจท่ีเป็นความหงุดหงิดหรือความเครียด (Frustration or Tension) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นแล้ว และเมื่อเกิด

แรงจูงใจขึ้นแลว้ไม่สามารถสนองตอบกลับความต้องการได้จะท าให้เกิด ความเครยีด หรือหงุดหงดิ 

2) มุ่งความส าคัญกับเป้าหมาย (Goal-Directed) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น

ปัญหาที่มลีักษณะชัดเจน 

3) การรวบรวมความพยายาม (Muster up all the Efforts) เป็นแรงจูงใจท่ีต้องรวบรวม ความพยายาม

ส าหรับแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

แนวคิด และทฤษฎี เรื่องความพึงพอใจ 

 วรุิฬ พรรณเทว ี(2542) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจ นั้นเป็นความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ใน

แต่ละคนว่าจะมีความคาดหวังกับสิงนั้น ๆ มากเพียงใด อย่างไรถ้าได้คาดหวังไว้มาก หรือมีความตั้งใจมาเอาไว้มาก 

และความต้องการนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองจะท าให้คน ๆ นั้น มีความ  พึงพอใจมาก แต่ถ้าหากไม่ได้รับการ

ตอบสนองแล้ว อาจท าผิดหวัง หรือเกิดความไม่พึงพอใจอย่างมาก เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีต้องท่ีตั้งไว้ท้ังนี้

ขึน้อยูค่วามตอ้งการของแต่ละคนว่ามมีากหรอืน้อย 

  Good (1973) กล่าววา่ ความพงึพอใจคือ สภาพ คุณภาพ หรือความพงึพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจในสิ่ง

ตา่ง ๆ และทัศนคติท่ีคนน้ันมตีอ่สิ่งนัน้ 

Oliver (1997) กล่าววา่ ความพงึพอใจ คือการสนองตอบตอ่ความต้องการ ความประสงค์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑแ์ละบริการ ซึ่งความพงึพอใจมีแนวคิดท่ีแตกต่างไปของแตล่ะคน 

Wolman (1973) ความพงึพอใจ คือการท าให้เกิดสุขเมื่อได้รับ ได้ประสบความส าเร็จที่ตอ้งการ ที่ตอ้งใจไว้ 
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แนวคิด และทฤษฎี เรื่องส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีใช้ใน การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็นเคร่ืองมือในการ

ตอบสนอง ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2012) ส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ ์(Product) ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customer needs) 2. ราคา (Price) ท่ีสะท้อน

คุณค่า สร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคกับสิ่งท่ีผู้บริโภคได้รับ (Cost to satisfy customer) 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Place) ท่ีสร้างความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) และ 4. การสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีสื่อสาร

ไปยังผู้บริโภค (Communication) (เอกก์ ภทรธนกุล, 2556) 

ผลิตภัณฑ ์(Product) ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งท่ีผู้ขายเสนอขายและมอบให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนอง ความ

ตอ้งการและให้ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้รับประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภัณฑ์ นัน้ๆ โดยผลิตภัณฑน์ั้น 

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนทางกายภาพ สามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน เช่น งาน

บริการต่างๆ (Kotler & Keller, 2012) 

  ราคา (Price) ราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงมูลค่าเพื่อการได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑก์ับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน์ัน้ ผู้บริโภคจะยอมจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑน์ัน้เมื่อราคาสะทอ้นคุณค่าของ ผลิตภัณฑ ์(Kotler & Keller, 2012)  

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยหมายถึง ชอ่งทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ของ ผู้ขายไปยังผู้บริโภค การสง่มอบนัน้อาจผ่านคนกลาง หรอืขายโดยผู้ขายเองโดยตรง การจัดจ าหน่ายมีผลต่อการ

รับรู้คุณค่าของผู้บริโภค จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผู้บริโภค ท้ังด้าน สถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง เวลา และ

วธีิการ (ปณิศา มจีินดา และ ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2554)  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้ขาย กับผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

บริการ ตราสินคา้ หรือองคก์ร และสร้างความพอใจ เกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการหรือ

กระตุน้เตอืนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดหวังวา่การสื่อสารทาง การตลาดจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤตกิรรมการซือ้ (Lovelock, 2010) 

วิธีการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ ( Quantitative Research ) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar  ซึ่งได้ใช้วิธีการ

เชงิส ารวจ ( Survey Research ) ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 

โดยได้ด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 

กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรตน้       ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

ปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ 

ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

ความพงึพอใจการใช้บริการ

โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัต ิ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคท่ีใช้เคยบริการร้าน ATM tea bar  เนื่องจากกลุ่มประชากรมี

ขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ

ด้วยสูตร  W.G.Cochran  ท่ีมีระดับความน่าเชื่อมั่นร้อยละ 95  และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา 

วาณิชยบั์ญชา, 2549)   

 

สูตร n =   

 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 

      P แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรท้ังหมด (ถ้าไม่ทราบ ให้ก าหนด p = 0.5) 

      Z แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 95 (มคี่าเท่ากับ 1.96) 

      e แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน (e=0.05) จากการสุม่ตัวอย่าง  

โดยค่า P  ตอ้งก าหนดไมต่่ ากวา่ร้อยละ 50  ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจึงจะอยูใ่นระดับท่ีเชื่อถือได้ (ธานนิทร์ ศลิป์จารุ,2550) 

กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคท่ีค านวณได้เท่ากับ 384 คน  จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ

ผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 คน

โดยใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตัวอยา่งดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง(Purposive sampling)โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายในยา่นสยามสแควร์ซอย 9  

ขั้นท่ี 2 ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช ้

ทฤษฎี  แนวคิดและจากการอ้างองิของงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท่ีในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่  เพศ  

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชพี  และรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ATM tea bar  จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีใน

ร้านอาหารท่ีท่านเคยม ี ท่านใชบ้ริการท่ีร้าน ATM tea bar บ่อยแคไ่หนเฉลี่ยต่อเดือน  สาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดของท่านใน

การตัดสินใจใช้บริการคือข้อใด  บุคคลใดต่อไปนี้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน ATM tea bar ของ

ท่านมากท่ีสุด  ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการบริการร้าน ATM tea bar ช่องทางใด   วันท่ีท่านมักไปใช้บริการร้าน 

ATM tea bar  และชว่งเวลาท่ีท่านมักไปใชบ้ริการร้าน ATM tea bar 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยมีอิทธิพลตอความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้ โปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษารา้น ATM tea bar โดยใชว้ธีิวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด แบบสอบถามมีลักษณะแบบประเมินค าตอบโดยเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียวโดยจะ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ข้อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 9 ข้อ  และ

ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี10 ข้อ  
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ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ  ใช้วิธีวัดแบบ Interval 

Scale มเีกณฑ์การให้ คะแนนค าตอบ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื   

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย

และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 เท่า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงตามประเด็นการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบของการวิจัย  ผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ท่ีได้มีค่ามากกว่า 0.5 

แสดงวา่ ข้อค าถามมีความเท่ียงตรงสูงน าไปใช้ได้การ 

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่ท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ซึ่งใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมา

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.918  แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่น

ค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลไว้ดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลในส่วนของข้อมูลท่ัวไป และพฤติกรรม

ผู้ใช้บริการ ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และใช้อธิบายข้อมูลใน

ส่วนของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และความพึง

พอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน     

2. สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ผู้วิจัยได้ใช้วิเคราะห์และอธิบายผลของ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อย

ละ 52.0 มอีายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.0   การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 67.3  เป็นกลุ่มพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ38.0  และมีรายได้ตอ่เดอืน น้อยกวา่ 15000 คิดเป็น

ร้อยละ 45.0 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ATM tea bar พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในร้านอาหารต่ ากวา่1 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8  ใชบ้ริการท่ีร้าน ATM tea bar  เฉลี่ย 1 

คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5  สาเหตุส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจใช้บริการเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือในการ

บริการ คิดเป็นร้อยละ 36.5  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน ATM tea bar คือสมาชิก

ครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 41.5  รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของการบริการร้าน ATM tea bar  จากเพื่อนหรือคนรู้จัก 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1962 

คิดเป็นร้อยละ 58.8  วันท่ีมักไปใชบ้ริการร้าน ATM tea bar คือจันทร์ คิดเป็นร้อยละ60.3  ช่วงเวลาท่ีมักไปใช้บริการ

ร้าน ATM tea bar คือ10.30- 12.30 น. คิดเป็นร้อยละ 70.5 

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยมอีทิธิพลต่อความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารท่ี

ใช ้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าอยู่ในระดับมาก  (Mean = 4.10  

และ S.D. = 0.45 ) และเมื่อพจิารณาองค์ประกอบในแตล่ะด้าน พบว่าระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก 3 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Mean = 4.13  และ S.D. = 0.51) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Mean = 

4.08  และ S.D. = 0.52 ) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี(Mean = 4.09  และ S.D. = 0.47 ) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13 

และ S.D. = 0.59 ) และเมื่อพิจารณา พบว่า พอใจกับการใช้งานโปรแกรมสั่งอาหารท่ีท าให้สะดวกต่อการ ใช้บริการ 

(Mean = 4.52 และ S.D. = 0.63)  พอใจกับการประหยัดเวลาในการใชบ้ริการ เช่น รอพนักงานมา รับค าสั่ง (Mean = 4.21 

และ S.D. = 0.69)  พอใจกับการรับรู้ข้อมูลท่ีต้องการเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง  (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.78)  

พอใจกับการท่ีได้รับข้อมูลปัจจุบันเสมอ เชน่ อาหารท่ียกเลิกไม่ท าขายแล้ว หรือขณะนี้ของหมด  (Mean = 3.92 และ S.D. 

= 0.99)  พอใจกบการสร้างไลฟส์ไตล์ท่ีทันสมัยให้กับผู้มาใช้บริการ  (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.78)  พอใจกับการสร้าง

ความหรรษาแก่ผู้มาใช้บริการขณะเลือกอาหาร  (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.99)  พอใจกับการค านวณค่าใช้จ่ายท่ี

ถูกต้อง และสามารถสั่งเรียกช าระเงินได้ทันที  (Mean =4.18  และ S.D. = 0.78)  พอใจกับประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการ

ใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัต ิ (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.99) 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคในการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตขิองผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar  ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคในการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตขิองผู้บริโภค กรณีศึกษารา้น ATM tea bar 

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ีมผีลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่ง

อาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05   

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df. Std. Error F Sig. 

การถดถอย(Regression) 180.070 3 60.023 267.145 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 88.975 396 0.225   

รวม 269.044 399    
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัตขิองผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.599 0.227  2.643 0.009 

ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด X1 -0.038 0.047 -0.023 -0.810 0.419 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ X2 0.618 0.073 0.585 8.449 0.000 

ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี X3 0.266 0.074 0.249 3.602 0.000 

R =0.784a , R square =0.615, Adjusted R square =0.612 , Std. Error of the Estimate =0.37346 
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการ

พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษารา้น ATM tea bar ท้ัง   ด้านดังนี้  

 = 0.599 + (0.618) X2 + (0.266) X3 

เมื่อ               แทน ความพึงพอใจการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ 

    X2 แทน ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ 

    X3 แทน ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใช้

บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค ท้ัง 2 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลย ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของผู้บริโภค กรณีศึกษา

ร้าน ATM tea bar  ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่ง

อาหารอัตโนมัติ 
ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความพงึพอใจการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ  สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยสี่งผลตอ่ความพึงพอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัติ 
สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ

ของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้า

ด้วยกันเพื่ออธิบายสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

 สมมติฐานการวจิัยท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อความพึง

พอใจการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ  เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มีการคิดราคาเหมาะสมกับการ 

ให้บริการ มคีวามถูกต้องตามท่ีต้องการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์ อนันต์โชคปฐมา (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง
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ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Line Giftshop พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความเห็นท่ีว่าราคามี

บทบาทต่อการตัดสินใจ และมีราคาในใจท่ีเต็มใจในการจ่ายสูงสุดต่อความคุ้มคา่และฟังชั่นของสนิค้า  

 สมมติฐานการวจิัยท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ

โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัต ิ เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มกีารบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัยเป็นเป็น

ท่ีได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ แย้มนิยม (2537)  ซึ่งได้ให้ความหมายว่า 

ผู้บริโภคมีการตัดสนิใจในการซื้อท่ีแตกต่างกันในแตล่ะบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอทิธิพลในทศิทางของหลักจิตวิทยาของแต่

ละคน โดยส่วนมากคือ การบริการท่ีดกีว่า การเลอืกในสิ่งท่ีให้ประโยชน์มากกว่าหรือสูงสุด และการบริการจากสิ่งใด

สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง เชน่ สถานที่สะดวก  

 สมมติฐานการวจิัยท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจ

การใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ เนื่องจาก ร้าน ATM tea bar มีโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติใช้งานง่าย 

สะดวกต่อการใช้งานในการค้นหา เลือกอาหารซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของขวัญพงศ์ พันธ์เจรญิวรกุล (2558)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้

บริการร้านอาหารท่ีใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีในการสั่งอาหาร ท าให้ใช้เวลาไม่นานในการบริการ และใช้งานได้ง่าย ท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยี 
 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการค้นคว้าวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร

อัตโนมัติ กรณีศึกษาร้าน ATM tea bar ผู้ท าวิจัยเสนอแนะให้ร้านอาหารท่ีต้องการสร้างขั้นตอน และ พัฒนาการ

บริการของร้านอาหารของตนให้ดีขึ้น สามารถน าผลการวจิัยนี้ไปใชป้ระกอบ การตัดสนิใจ และการปรับใชใ้ห้เหมาะสม

ตอ่การพัฒนารา้นอาหารได้ดังนี้ 

1.ด้านส่วนประสมทางการตลาดจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติดังนั้นธุรกิจจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง ให้

ความส าคัญมากนัก เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคยอมรับ 

2.ด้านแรงจูงใจจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้

บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติดังนั้นธุรกิจควรให้ความส าคัญ คือ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านให้ดูทันสมัย 

ออกแบบโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตใิห้ใช้งานง่ายเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าท่ีมา

ใชบ้ริการ 

3.ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติดังนั้นธุรกิจควรให้ความส าคัญ คือ ปรับปรุงโปรแกรมสั่ง

อาหารอัตโนมัติให้ใช้งานง่าย มีความแมน่ย้ า มีขอ้มูลเพยีงพอท่ีจะให้ลูกค้าตัดสินใจ และท่ีส าคัญคือต้องรวดเร็วให้ทัน

ตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 การท าการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ ใช้โปรแกรม

สั่งอาหารอัตโนมัตโิดยใชต้ัวแปร 3 ตัวแปร ซึ่งในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ท าวิจัยขอ เสนอแนะดังนี ้

1.การศึกษาคร้ังนี้เป็นเพียงการศึกษาในร้านการใช้โปรแกรมสั่งอาหารของร้าน  ATM tea bar เท่านั้นดังนั้น

การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึง ประสบการณ์การใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในร้านอื่นๆท่ี

คล้ายคลงึกันท่ีผู้บริโภคเคยได้รับ เป็นต้น 

2. เพิ่มตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อท าให้สามารถถึงอิทธิพล หรือผลวิเคราะห์  อื่น ๆ ท่ีมากกว่า

เดิมซึ่งผลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหาร หรือธุรกิจอื่นสามรถน าไปปรับ ใช้ได้เพื่อให้ท าให้เกิดความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ และเป็นผลดีต่อผู้บริโภคท่ีจะได้รับการบริการท่ีดี  

3. เพิ่มขอบเขตของกลุ่มสอบถามให้กวา้งขึ้น เพื่อท าให้ได้รับผลวิจัยท่ีมีความน่าเชื่อถือกว่าเดิม และท าให้ได้

ข้อมูลท่ีแตกต่างจากเดิม เพราะผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม 

แก้ไข ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละพื้นท่ีได้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศลิปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

Factors Influence Decision to play game Realm of Valor (ROV) of Silpakorn 

University Phetchaburi It campus Students 

เบ็ญจมาศ สีสังข์1 รัชดาวรรณ เทียนชัยทัศน์1* เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Benjamas Seesang1, Ratchadawan Tianchaitat1*, Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan 

Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้กลุ่ม

ตัวอยา่ง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.744 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ ปัจจัยด้านการจูงใจ(X1) ปัจจัยด้าน

การเรียนรู้(X3) และปัจจัยด้านค่านิยม(X4)ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี(Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ = 1.307 +(0.191) 

X1  + (0.135) X3 + (0.048) X4  

ค าส าคัญ: ตัดสนิใจ,เกมอาโอวี 

Abstract  

 This research aims to study the factors that affect the decision to play the game Realm of Valor (ROV) of 

Silpakorn University IT campus students. The equation by the method of quantitative research. The samples are 

Silpakorn University IT campus students 400 samples. Instruments used in this research. Is a questionnaire 

online coefficient of reliability 0.744 Data were analyzed by using the multiple regression analysis. The research 

is Motivating factors ( X1) Factors of learning (X3) And factor values (X4). Affecting the decision to play the game 

Realm of Valor (ROV) of Silpakorn University IT campus students. (Y) Significant of 0.05 and a regression 

equation   = 1.307 + (0.191) X1  + (0.135) X3  + (0.048) X4 

Keywords: Decision, Realm of Valor (ROV) 
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บทน า 

 เกมออนไลน์ถอืเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสุข  ความเพลดิเพลินให้ใครหลายๆคน  เกมยังช่วยในด้านการศึกษา  

ชว่ยในการแกไ้ชปัญหา พัฒนาความรู้ความสามารถ  และอย่างท่ีกล่าวมาเกมก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ดังนั้นการ

จะเล่นเกมก็ควรท่ีจะต้องรู้จักแยกแยะ เล่นให้รู้ว่านี่คือเกมเล่นแลว้จบไปและการเล่นก็เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย

เท่านัน้  และเมื่อไม่อาจปฏเิสธเทคโนโลยีก็จะต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันให้ได้  เช่นเดียวกับเกมท่ีพัฒนาก้าวไปจึงควรท่ี

จะมคีวามรู้ความเข้าใจในเกม เล่นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไม่เพียงเพื่อความผ่อนคลายเพลิดเพลินแต่ยังช่วยให้พ้นภัยไกล

จากเกมอันตราย (พงษ์พรรณ บุญเลิศ,2551) 

Garena  (ผู้น าในการให้บริการแพลทฟอร์ม ออนไลน์, มือถือ) ได้เปิดตัวเกม ROV หรือ Arena of Valor (ชื่อ

เดิมคือ Realm of Valor) เป็นเกมแนว MOBA  (Multiplayer Online Battle Arena) เป็นประเภทของเกมท่ีถอดแบบมา 

RTS (Real-Time Strategy) เป็นเกมแนววางแผนและต่อสู้กันแบบเรียลไทม์ แต่ไม่มีการสร้างยูนิตแบบเกม RTS ดังนั้น 

MOBA จึงเรียกได้ว่าเป็นเกมแนว RTS ผสมกับเกม Action (เรียบเรียงโดยทีมงาน MangoZero) เกมอาโอวี (ROV)  ได้

ถูกพัฒนาขึ้นมาสู่  “eSports” หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม พัฒนานักเล่นขึ้นมาเป็น “มือ

อาชีพ” มีการจัดการแข่งขันเหมือนกีฬาอาชีพจนสามารถจัดเป็น “ทัวร์นาเมนต์” ท่ีมีการถ่ายทอดกันออกไปท่ัวโลก  

ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้ นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพในประเทศไทยมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 

15,000– 20,000 บาท นับว่าเป็นรายได้แรกเร่ิมท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูง แต่ถ้าในระดับท่ีสูงขึ้นไป  จะมีรายได้เฉลี่ย 

30,000 บาท/เดอืน ซึ่งรายได้มาจากสปอนเซอร์ท่ีให้การสนับสนุนทีม หรอืจากสังกัดที่อยู่ (บริการขา่วไทยรัฐ,2561)  

เกมออนไลน์ได้ถูกพัฒนามาเป็นกีฬาท่ีสามารถลงแข่งในสนามได้อย่างสมจริง  มีผู้คนมากมายหลายล้าน

คนทีรอการแข่งขัน  ซึ่งเกมอาโอวี (ROV) เองเป็นเกมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ด้วยภาพลักษณ์ของ

เกมท่ีโดดเด่นในเร่ืองของกราฟฟิกภาพ  แสง  สี  เสียง  ซึ่งอาโอวีได้รังสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม  

อีกท้ังยังมีความสวยงามของตัวละคร  ความกลมกลืนของแมพ (Map) แอนนิเมชั่นของภาพ  และมีตัวละครให้เลือก

หลากหลาย (Signature Gaming,2559) ประกอบกับอาโอวี (ROV) เป็นเกมท่ีมีช่ือเสียง  ท าให้ผู้เล่นสามารถก้าวล้ าทัน

ยุคทันสมัย  ท าให้มีผู้คนจ านวนไม่น้อยสนใจและอยากท่ีจะพัฒนาทักษะในการเล่นเกมของตนเองให้ก้าวหน้า และเกม

อาโอวี (ROV)  ยังเป็นกีฬาอีสปอร์ตท าให้คนท่ีก าลังฝึกฝน  และรักในการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ใฝ่ฝันท่ีอยากจะ

ประสบความส าเร็จในดา้นอาชีพเกมเมอร์  และนอกจากจะเล่นอาโอวี (ROV)  เพื่อการผ่อนคลาย  สนุกสนานแล้วยัง

สามารถท าให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีแบบแผน  อกีทัง้ยังมีผลตอบแทนเป็นเงินรางวัลท่ีค่อนข้างสูงใน

อนาคตอกีด้วย        

 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อการเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   ผ่านปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ด้านการจูงใจ 

(Motivation) ด้านการรับรู้ (Perception) ด้านการเรียนรู้ (Learning) ด้านค่านิยม (Values) ว่ามีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อ

การเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งจะช่วยให้

ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และช่วยให้ออกแบบเกมได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เกมออนไลน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

       ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                 ตัวแปรตาม(Dependent Variable)  

 

         

  

 

 

 

 

สมมตฐิาน 

1. ปัจจัยดา้นการจูงใจ (Motivation) มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี (ROV)   

2. ปัจจัยดา้นการรับรู้ (Perception) มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี (ROV) 

3. ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ (Learning) มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี (ROV)   

4. ปัจจัยดา้นค่านยิม (Values) มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี (ROV) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ หมายถงึการเลอืกบน ทางเลือก (Choice of Altemative) ทางเลือกนั้นมีดังนี้ 1. ทางเลือกหลาย

ทางเลือก ถ้าหากมทีางเลือกเดียวจะไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจ 2. จะต้องใช้เหตุผลประกอบการพิจารณา ซึ่งใช้ข้อมูล

ตัวเลขตา่งๆมาช่วยในการพจิารณา ตัดสนิใจด้วย 3. จุดมุ่งหมายตอ้งชัดเจนว่าการตัดสินใจนั้นท าเพื่ออะไร (แสวง รัต

นมงคลมาศ , 2536, หนา้ 87) 

   - บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียง

ทางเดียว 

          - ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายวา่ การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะตัดสินใจ การหา

ทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลอืกจากงานตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ 

          - มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระท าท่ีต้องท าเมื่อไม่มีเวลาท่ีจะหาข้อเท็จจริงอีก

ตอ่ไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหา

ท่ีต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวมขอ้เท็จจริงเกี่ยวพันกับการใชจ้่ายและการใชเ้วลา 

 

ปัจจัยดา้นจิตวทิยา 

- ด้านการจูงใจ (Motivation) 

- ด้านการรับรู้ (Perception) 

- ด้านการเรียนรู้ (Learning) 

- ด้านคา่นิยม (Values) 

 

 

 

การเลอืกเล่นเกมอาโอว ี(ROV) ของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1970 

          - กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการ

ส าคัญขององคก์ารท่ีผู้บริหารจะตอ้งกระท าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้าง

องคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 
 

             -โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ท่ีจะแก้ไขปัญหาขององค์กร 

โดยการค้นหาทางเลอืกและเลอืกทางเลือกหรอืแนวทางปฏิบัตท่ีิดท่ีีสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปัจจัยจิตวิทยา 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

ด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน 

ประกอบด้วย 

การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น ( Drive) ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัต ิ

การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ ( 

Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการท่ีได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลท่ีต้องการแสวงหาความพอใจด้วย

พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ความ

ตอ้งการทางด้าน ตา่งๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินค้ามาบ าบัดความตอ้งการของตน 

การจูงใจ (Motivation) คือสิ่งกระตุ้นภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดการกระตุ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติ 

ซึ่งประกอบด้วยพลัง ความเครียด โดยเกิดจากผลของความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการและพยายามท า 

ให้ความตกึเครียดนอ้ยลง โดยใชพ้ฤตกิรรมท่ีจะสนองความต้องการของตนเองได้  (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 663) 

การรับรู้ (Cognitive) หมายถงึความรู้หรือความเชื่อของบุคคลที่มตีอ่สิ่งๆหนึ่ง ตัวอยา่งเช่น การเชื่อว่าเสื้อผ้าท่ี

น าเข้าจากตา่งประเทศจะมีคุณภาพท่ีดกีว่าเสื้อผ้าท่ีผลิตในประเทศ ซึ่ง เกิดจากความรู้และประสบการณ์ทางตรงของ

ตอ่ทัศนคติและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากหลายแหล่งขอ้มูล สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นตัวก าหนดความเชื่อ ซึ่งหมายถงึสภาทางจิตใจ

ซึ่งสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้เฉพาะอยา่ง ซึ่งน าไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอยา่ง (Solomon, 1992) 

การเรียนรู้ ( Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของ

บุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองตอ่สิ่งกระตุน้น้ัน (ราช ศริิวัฒน์, 2560) 

นอกจากนี้ ประดินันท์ อุปรมัย (2540: 121) ได้กล่าวสนับสนุนความหมายของการ เรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้คือ

การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันเป็นผลจากประสบการณ์ โดยจะท าให้บุคคล เผชญิสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง

ประสบการณ์น้ันหมายรวมถึงประสบการณ์ทางตรงและ ประสบการณ์ทางอ้อม 

ค่านยิม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมท่ีมีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปรารถนา 

คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เช่นค่านิยมของคนไทยท่ีถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการท าบุญให้ทาน

เป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งท่ีควรยกย่อง (IM2 , 2558) 
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     ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2522) ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่า สิ่งใดมีค่าและมี

ความส าคัญเป็นท่ีพึงปารถนาของเขา ค่านิยมท าหน้าท่ีเป็นมาตรฐานของการรับรู้ เป็น การประเมินและคัดเลือกการ

ตัดสนิใจในตัวบุคคลว่า อะไรดีอะไรไมด่ี ถูกหรอืผิด ส าคัญหรอืไม่ส าคัญ ควรท าหรอืไม่ควรท า 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม 

สุรพล พยอมแยม้ (2541, หนา้7-16) ได้แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยได้3 กระบวนการคือ 

 1.กระบวนการรับรู้(Perception process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นท่ีเร่ิมจากการท่ีบุคคลได้รับสัมผัส

หรือรับข่าวสารจากสิ่งเร้าตา่ง ๆโดยผ่านประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงการรู้สกึ(Sensation) กับสิ่งเร้าท่ีรับสัมผัสนัน้ด้วย 

 2. กระบวนการคิดและเข้าใจ(Cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่ากระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีประกอบไปด้วยการเรียนรู้การคิดและการจ าตลอดจนการน าไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้    

นั้น ๆด้วยการรับสัมผัสการรู้สึกท่ีน ามาสู่การคิดและเข้าใจนี้เป็นระบบการท างานท่ีมีความละเอียดซับซ้อนมากและ

เป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ 

 3. กระบวนการการแสดงออก(Spatial behavior process) หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจ

แล้วบุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งท่ีได้รับรู้นั้น ๆแต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ยังคงเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่

ภายใน (Covert behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกท่ีจะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้เราจะเรียกว่า

พฤตกิรรมภายนอก(Overt behavior)ซึ่งพฤตกิรรมภายนอกนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีมีอยู่ท้ังหมดภายในตัว

บุคคลนั้นเมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งการแสดงออกมาเพียงบางส่วนของท่ีมีอยู่จริงจึงเรียกว่า  

(Spatial behavior)  ในการเกิดกระบวนการย่อยท้ัง 3 ขั้นตอนนี้ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้เพราะการเกิด

พฤตกิรรมในแต่ละคร้ังนั้นจะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมากพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุคือการท่ีมนุษย์จะ

แสดงพฤติกรรมออกไปนั้นจะต้องมีสาเหตุต้นเหตุแห่งพฤติกรรมนั้นเรียกว่า  สิ่งเร้า (Stimulus) ส่วนพฤติกรรมซึ่ง

กระท าตอบตอ่สิ่งเร้านั้นเรียกว่า  ปฏิกิริยาตอบสนอง(Response) ปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างก็กระท าตอบสิ่งเร้าไป

ตรง ๆ  เชน่  ร้องไห้เมื่อถูกว่า  แตบ่างทเีราก็ไมไ่ด้ท าปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ่งเร้าตรง ๆดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย์จึง

เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เล่นเกมอาโอวี(ROV) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยใช้แบบสอบถาม  

(Questionnaire) และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มต้วอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 5,874คน (ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2 ตุลาคม 2561) เก็บ

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้และทราบจ านวนท่ี

แน่นอน คือ 5,874 คน  จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (krejcie and 

Morgan ,1970)โดยมีคา่ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 จะได้จ านวน

กลุ่มตัวอยา่ง 359 คน และใชว้ิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย  

เครื่องมอืในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค าตอบเดียว 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็นจ านวน 4ข้อ  

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยท่ีสุดถึง

มากที่สุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี เป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยแบ่งค าถาม

เป็น5ระดับ ตัง้แตน่อ้ยท่ีสุดถึงมากที่สุด 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนแล้วท่ี

ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for 

social science) (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2553).  และน าผลไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื    

1.ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยใช้แนวคิดทฤษฎ ี

รวมถึงงานวจิัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามท่ีสร้าง
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ขึน้เรียนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่า

เนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท าการศกึษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิจ านวน 30 ตัวอยา่ง ลักษณะของเครื่องมือ

ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.744 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  โดยค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standardy Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 

400 คน  ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเล่นเกมอาโอวีด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย

กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

(ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 
 

ผลการศกึษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

64.8) อายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 100.00 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 100.00) 

ประกอบอาชพีนักเรียนนักศกึษา (ร้อยละ 100.00) รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 5,001-7,000บาท (ร้อยละ 39.5) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานแอพพลิเคชั่นอาโอวีมาระยะเวลา 1-4เดือน (ร้อยละ 33.7) 

ความถี่ท่ีใช้งานแอพพลิเคชั่นเกมอาโอวีต่อ1วัน คือ 5-9 ชั่วโมง(ร้อยละ 45.5) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่น
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เกมอาโอวีมากท่ีสุด คือ เพื่อน (ร้อยละ 38.9) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากรับรู้ข่าวสารผ่านทาง เพื่อนและคนรู้จัก 

(ร้อยละ 42)  

 ส่วนท่ี  3  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเล่นเกมอาโอวีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =3.93 และ S.D.= 0.49 ) จากการพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่  ปัจจัยด้านการจูงใจความคิดเห็นอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean 3.88 และ S.D 0.54) ปัจจัยด้านการรับรู้อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.77 S.D = 0.59) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.17 S.D = 

0.45) ปัจจัยดา้นความนยิมอยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 3.90 S.D = 0.57)  

ส่วนท่ี  4  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพื่อการผ่อนคลาย ประลองปัญญา อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก (Mean = 4.19 และ S.D. = 0.58) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเล่นเกมอาโอวีเพื่อต้องการเป็นผู้น าทีม อยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.69)  ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพราะเป็น

เกมท่ีมีช่ือเสียง มีผู้คนเล่นมากมายหลายล้านคน อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.65)  

และ ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีเพราะสามารถพัฒนาตัวเองเป็นเกมเมอร์ได้ในอนาคต อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.69) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอว ี

(ROV)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม

อาโอวี (ROV)ของนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

แหล่งความแปรปรวน SUM of Squares Df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 42.499 4 10.625 87.467 .000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 47.738 393 .121   

Total 90.237 397    
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากท้ังหมด 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ด้าน

การจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านค่านิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะห์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. 

Error 

Beta T Sig. 

(Constant)  1.307 0.168  7.774   .000 

ปัจจัยดา้นการจูงใจ X1 0.191 0.046 0.220 4.144 .000 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ X2  0.059 0.047 0.074 1.254   .211 

ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ X3  0.135 0.053 0.128 2.560   .011 

ปัจจัยดา้นค่านยิม X4 0.313 0.048 0.374 6.571 .000 

R=.686a , R Square = .471 , Adjusted R Square = .466 , Std Error of the Estlimate = .34853 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีเพียง 3ด้าน คือ ด้านการจูงใจ ด้านการเรียนรู้ ด้านค่านิยม ท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมี 1 

ด้าน คือ ด้านการรับรู้ ท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเพชรบุรี ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 

= 1.307 +(0.191) X1  + (0.135) X3 + (0.048) X4 

เมื่อ แทน การตัดสินใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี 

            X1 แทน ปัจจัยดา้นการจูงใจ   

  X3 แทน ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ 

      X4 แทน ปัจจัยดา้นค่านยิม 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านการจูงใจ 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านค่านยิม สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นการจูงใจ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นค่านยิม สนับสนุน 
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สรุปและอธิปรายผล 

สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการจูงใจในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)  ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  เนื่องจากการท่ีผู้ท่ีเล่นได้รับแรงจูงใจจาก

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากเขา้รว่มแขง่ขันในกีฬาอสีปอร์ต  ท าให้ผู้เล่นได้คดิวเิคราะห์และแก้ปัญหา  เกิดความสนุกสนาน 

อกีทัง้ยังสามารถพัฒนาเป็นมอือาชพีได้ในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับ (ราช  ศิริวัฒน์,2560)  กล่าววา่  ความต้องการท่ี

ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ตอ้งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤตกิรรมท่ีมีเป้าหมาย  

สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการการรับรู้ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการการรับรู้ไม่ส่งผลต่อการเลือกเล่นเกม เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีเกมให้เลือกเล่น

มากมายหลากหลายรูปแบบ  และการเล่นเกมเองอาจจะไมต่อบสนองตอ่ความต้องการของใครหลายๆ คน  ท าให้การ

รับรู้มีผลน้อยต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  ซึ่งสอดคล้องกับ (มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ , 2554 : ออนไลน์)  

กล่าววา่  ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองตอ่วัตถุท่ีมองเห็นแตกต่างกัน   ถึงแม้ว่าความรู้สึกของบุคคลทุกคนจะ

เกิดขึ้นเหมือนกัน (คือมีความรู้สึกจากการรับรู้)  แต่การตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นของบุคคลจะมีการ

ตีความหมายได้ต่างกัน ท าให้การรับรู้ของบุคคลท่ีได้ออกมาต่างกัน   และการรับรู้ท่ีต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรม

ผู้บริโภคแตกตา่งกันไปด้วย 

 สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)  ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม  เมื่อมีการเล่นเกม  เร่ิมแรกผู้เล่นต้องฝึกฝน  

เรียนรู้ จนเกิดความช านาญและเชี่ยวชาญ   ท าให้สามารถพัฒนาใช้ทักษะกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันได้  ซึ่ง

สอดคล้องกับ (ราช  ศิริวัฒน์,2560)  กล่าวว่า  การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์

ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนองตอ่สิ่งกระตุน้น้ัน   

สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยด้านค่านิยมในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมอาโอวี (ROV)  ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่  ปัจจัยด้านค่านยิมส่งผลตอ่การตัดสนิใจเล่นเกม  เนื่องจากเกมอาโอวีเป็นเกมท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้  ท าให้ผู้

เล่นเกิดความคิดและความรู้สึกก้าวล้ าทันยุคทันสมัย ประกอบกับการเลือกเล่นเกมอาโอวีสามารถสร้างสัมพันธ์ท่ีดี

และเข้ากับผู้อื่นได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ  ( ทีมงานทรูปลูกปัญญา,2559)  กล่าวว่า  การยอมรับนับถือและพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติตามคุณค่าท่ีคนหรือกลุ่มคนท่ีมีอยู่ต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมท้ังการกระท าด้าน

เศรษฐกิจ สังคม จรยิธรรม และสุนทรียภาพ โดยได้ประเมินค่าจากทัศนคตติา่งๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแลว้  (พนัส

หันนาคินทร์,2521) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.8) อายุ 

18 – 22 ปี (ร้อยละ 100.00 ) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 100.00) ประกอบอาชีพ

นักเรียนนักศกึษา (ร้อยละ 100.00) รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 5,001-7,000บาท (ร้อยละ 39.5) 

จากข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเล่นเกมอาโอวี (ROV) แบ่งเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ 

ปัจจัยด้านการจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริโภคเลือกเล่นเกมอาโอวี  ผู้ประกอบการเกมอาโอวี

ควรพัฒนาคิดค้นฟังก์ชันใหม่ ๆ  พร้อมท้ังปรับปรุงเกมให้ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (Learning) ผู้ประกอบการเกมอาโอวีควรออกแบบและแนะน าวิธีการเล่นเกมอาโอวี

อย่างละเอยีด  เพ่ือเพิ่มศักยภาพของผู้เล่นเพื่อเอาชนะคู่แขง่ได้ 
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ปัจจัยดา้นค่านยิม (Value) ผู้ประกอบการเกมอาโอวีควรพัฒนาเนือ้หาหรือลูกเล่นของเกมให้มีความน่าสนใจ

และท าให้เกมอาโอวีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาครัง้นี้เลอืกกลุ่มตัวอยา่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้น  

ในการศึกษาครัง้ตอ่ไป  ควรศกึษากลุ่มอื่น ๆ เพราะปัจจุบันมีผู้เล่นเกมท่ีหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป  ควรกระจาย

การเก็บข้อมูลต่างช่องทางต่าง ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและสามาถน ามาใช้ในการวิจัยในคร้ังต่อไปได้  

นอกจากนี้ควรมกีารศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเตมิเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกเล่นเกมอาโอวี 
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ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnivalของผู้บริโภค

ในเขตกรุงกรุงเทพมหานครฯ 

The Marketing Factors Affecting Purchasing Decision of Carnival Brand in Bangkok 

จรยิา  จติต์ภิรมย์1 จามิกร บุญวานชิ1 เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 และกนกวรรณ กิจชระภูมิ1 

Jariya  Jitpirom1 
,Jamikon  Bunwanit1 ,Kedwadee Sombultawee1 and Kanokwan Kitcharabhumi1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อ

สินค้าแบรนด ์Carnival และ 2)ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีได้กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์ในการซือ้สนิค้าแบรนด์ Carnival จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิสุม่ตัวอย่างแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมันเท่ากับ 0.774 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือปัจจัยการตลาด(X)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าแบรนดC์arnival (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05และสมการพยากรณ์  = 1.323 + (0.129)X1 + (0.181)X2 + 

(0.067)X3+(0.113)X4 + (0.189)X5 

ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซือ้, พฤตกิรรมผู้บริโภค 

Abstract 

 This quantitative research was to investigate 1) the consumer behavior of carnival brand and 2) marketing 

factors that affecting consumer purchase decision goods from carnival brand of the consumer in Bangkok. The 

questionnaire was distributed to 400 samples that have experience of buying goods from carnival brand by 

convenience sampling. The research instrument is online questionnaire that have 0.774 of the cronbach’s alpha. 

And test the hypothesis by using the multiple regression analysis. The results showed the marketing factors (X) 

had significant impact on the consumer purchase decision from carnival brand (Y) (p < 0.05).  Express by 

equation  = 1.323 + (0.129)X1 + (0.181)X2 + (0.067)X3+(0.113)X4 + (0.189)X5 

Keywords: Marketing Factors, Purchase Decision, Consumer Behavior 
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บทน า  

 เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันค่อนข้าง

สูงมาก ธุรกิจรา้นค้าเพิ่มขึ้นมากเร่ือย ๆ ความสามารถในการเลอืกซือ้สนิค้าหรือบริการของผู้บริโภคจึงมากขึ้น  สร้าง

ผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับเจ้าของธุรกิจในเร่ืองของความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ  เจ้าของของ

ธุรกิจต้องเรียนรู้และเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีมีเข้ามามีบทบาท

ส าคัญในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ในการอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ สิ่ง

เหลา่นีท้ าให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังในสินคา้มากขึน้ ซึ่งธุรกิจรา้นค้าในปัจจุบันต้องเร่งสร้างศักยภาพในการแขง่ขัน ใน

ด้านบริการและด้านต่างๆให้ครอบคลุมลูกค้า (พันธิตรา กลีบพพิัฒน์, 2556) 

เสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มนั้นถือเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์จะ

สวมใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันอากาศท่ีหนาวเย็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันร่างกายจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

จากภายนอก นอกจากนี้เสื้อผ้ายังเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ รสนิยม 

วัฒนธรรม และค่านิยมตา่ง ๆ ในสังคมอกีด้วย ซึ่งสังคมไทยน้ันมักมองวา่ผู้ท่ีแต่งกายดูดี เป็นผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือและ

นา่เคารพ ท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคมได้โดยงา่ย เพราะเหตุนี้จึงท าให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเร่ืองการแต่งกาย

กันมากยิ่งขึน้ ปัจจุบันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความเจริญและเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ท า

ให้เสื้อผ้าได้ถูกพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย ดังนั้นผู้บริโภคท่ีตามสมัยนิยมจะได้รับอิทธิพล

จากแฟช่ันใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสินค้าและการ

บริการใหม ่ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองตอ่ความนิยมของผู้บริโภค (ภาวณิี แสงมณ,ี 2558) 

การพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ตา่งๆรวมถึงสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ปัจจัยทางการตลาดท่ีเข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตอบสนอง 

โดยการสร้างความแตกต่างของของสินค้าไม่ว่าจะเป็น การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าท่ีดี  การสร้างการจัดจ าหน่าย

ให้มีความสะดวกตอ่ผู้บริโภค การสร้างราคาท่ีแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจ หรือ 

การจัดโปรโมช่ัน ลดราคา ซื้อแล้วมีของแถม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริโภคนั้นหันมาสนใจกับการสื่อสารท่ี

ผู้ขายต้องการสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และต้องการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเอง 

แบรนด์ Carnival นั้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยเร่ิมจากเป็นร้านค้าเล็กๆ ร้านแรกท่ีเน้นการใช้โซเซียล

มีเดียและการท าการตลาดแบบออนไลน์ แบรนด์ Carnival มีความตั้งใจท่ีจะส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพดี  มีความเป็น

แฟชั่นน าสมัย  ในราคาท่ีถูก และให้ลูกค้าได้รู้จักและเปิดประสบการณ์กับแบรนด์ใหม่  ๆ ท าให้ Carnival กลายเป็นท่ี

รู้จักอย่างแพร่หลาย หลังจากนั้นจึงได้ท าการขยายร้าน โดยเปิดสาขาใหม่ เร่ิมมกีารน าสนิค้าแบรนดใ์หมท่ี่หลากหลาย

เข้ามาวางขายและได้มีการน าเสนอสินค้าท่ีออกแบบมาเพื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของผู้บริโภคเพื่อเป็นการ

ดึงดูดลูกค้าและความต้องการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน Carnival มีการขยายสาขาออกไป

ท้ังหมด 6 สาขาทั่วกรุงเทพ แสดงให้เห็นถึงการเตบิโตของแบรนด์ Carnival (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2559) 

จากการศกึษาข้อมูลขา้งต้น ท าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศกึษาปัจจัยทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

สินค้า Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม และความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อ  

Carnival และเข้าใจถึงปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง

ให้กับบริษัทในวางแผนการตลาด และสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ซือ้สนิค้าแบรนด ์Carnival 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน   

 กรอบแนวคิด 

             ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                                                 ตัวแปรตาม(Dependent 

Variable) 

 

 

 

 

  

 

สมมตฐิาน 

 1. ปัจจัยทางการตลาดดา้นลักษณะเฉพาะพเิศษ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้า Carnival 

2. ปัจจัยทางการตลาดดา้นความสามารถในการให้บริการ จะส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า Carnival 

3. ปัจจัยทางการตลาดดา้นการรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้า Carnival  

4. ปัจจัยทางการตลาดดา้นความเชื่อถอืได้ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า Carnival 

5. ปัจจัยทางการตลาดดา้นการสื่อสารการตลาด ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า Carnival 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หนา้ 46)  กล่าววา่ การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการคดิท่ีจะเลือก

อย่างใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมี ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ จะมาจากการเลือกตามข้อมูล

และข้อจ ากัดของผู้บริโภค ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่อยูใ่นจิตใจผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 145) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคมี 5 กระบวนการ คือ 1. 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 3. การประเมินผลทางเลือก 

(Evaluation of Alternative) 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post 

Purchase Behavior) 

   ปัจจัยคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

- ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ  

- ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ  

- ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

- ด้านความเชื่อถอืได้  

  ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด 

การตัดสินใจเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด ์

Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ไซมอน  (1960, หน้า 1)  ให้ความหมายว่า  การตัดสินใจ คือ การก าหนดขอบเขตของนโยบายท้ังหมด และ

เป็นภารกิจท่ีแผ่กระจายไปท่ัวการบริหารองค์การเช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน  แท้จริงแล้วการตัดสินใจมีความส าคัญ

เกี่ยวข้องกันกับทฤษฎีการบริหารโดยท่ัวไป 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง เป็นการคิดท่ีจะเลือกให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดโดยผ่านกระบวนการ

การตัดสินใจท่ีส าคัญตามข้อมูลและข้อจ ากัดของผู้บริโภค การตัดสินใจเป็นความคิดและการกระท ามีอยู่หลายทาง

เพื่อไปสูเ่ป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ทฤษฎีคุณภาพผลิตภัณฑ์  

คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความ คงทน มั่นคง มีสภาพดีสามารถใช้และ

ท างานได้ดีรวมถึงมีรูปร่างที่สวยงาม โดย ผลิตภัณฑห์รือบริการน้ัน จะต้องสร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพื่อสามารถ

ท าให้ ผู้บริโภคกลับมาใชผ้ลิตภัณฑน์ัน้อีกคร้ัง และมอบประโยชนใ์นการใช้งานให้แก่ ผู้บริโภคอย่างดีท่ีสุด ซึ่งคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ด้านสมรรถนะ(Performance) ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ (Features) ด้าน

ความเชื่อถือได้(Reliability) ด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด (Conformance) ด้าน ความทนทาน (Durability) ด้าน

ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ด้านความสวยงาม (Aesthetics หรือ Esthetics) และ ด้านการรับรู้

คุณภาพหรือ ชื่อเสียง (Perceived Quality หรือ Reputation) (วิชัย แหวนเพชร,2543) คุณภาพตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ี

ส าคัญในการประเมินคุณภาพของ ผลิตภัณฑส์ามารถรับรู้ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต้องมีลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการใช้งาน มีรูปแบบสวยงาม ความทนทาน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และ

ก่อให้เกิดความประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 

Kotler & Keller (2011 : 517) กล่าวว่า เป็นกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อติดต่อไปยังผู้บริโภคและ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า บริการหรือองค์กร วางแผนโดยการประเมินบทบาทการใช้วิธีการสื่อสาร

หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตอบสนองโดยตรง เป็น

การผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดความชัดเจนและได้ผลสูงสุด  โดยท าให้ข่าวสารถูกบูรณาการ

เชื่อมโยงกันอยา่งต่อเนื่อง และท าให้เกิดผลสูงสุดโดยสื่อสารผ่านการใชข้้อความได้เหมาะสม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่

(Uniqlo)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 422 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่(Uniqlo)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปัจจัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปัจจัย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยนดั งนี้ คือ 

ด้านกายภาพ  ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา 

ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยนสูงสุด 3 ล าดับแรก ด้านกายภาพ คือ รูปแบบการจัดร้านท่ีสะอาด ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่ายคือ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง ด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีให้เลือก

หลากหลาย 

พัชราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบ

รนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า พรีเมี่ยม แบรนด์ จากกลุ่ม

ตัวอยา่ง 398คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดับจามากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

และกระบวนการ คือ สถานท่ีจัดสะอาด ปลอดภัย มีท่ีจอดรถเพียงพอ ด้านผลิตภัณฑ์และราคาคือ มีคุณภาพ ทันสมัย 

ราคาคุ้มค่า ด้านท าเลท่ีตั้งคือ เดินทางได้สะดวก ด้านส่งเสริมการตลาดมีส่วนลดในโอกาสพิเศษ และปัจจัยด้าน

บุคลากรคอื พนักงานมีความสุภาพ ยิม้แย้ม จ านวนพนักงานเพยีงพอต่อการบริการ 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยเร่ือง “ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ซึ่งเป็นการวิจัย

เชงิปริมาณ(Quantitative Research) และผู้วิจัยเลอืกใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้าแบรนด์  Carnival และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผู้ท่ีเคยซือ้สนิค้าแบรนด์ Carnival ผู้วิจัยได้ใช้สูตรก าหนด

ขนาดแบบไมท่ราบจ านวนประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการ

สุ่มตัวอยา่งได้ 5% ด้วยการก าหนด P แทนสัดส่วนของผู้บริโภคท่ีผู้วจิัยก าลังสุ่ม 0.5 และ Z แทน ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% จะได้ Z=1.96 ดังนัน้สามารถค านวณขนาดของกลุ่มตัวอยา่งได้จากสูตร 

n =   

 จากการค านวนณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(n) คือ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 

2549:74) และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูล ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพราะฉะนั้นการ

วจิัยคร้ังนีผู้้วิจัยก าหนดขนาดตัวอยา่งทัง้หมดคอื 400 ตัวอยา่ง 

การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามให้กับประชากรท่ีอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและสามารถให้ขอ้มูลได้ตามจ านวนขนาดตัวอยา่งที่ก าหนดไวค้ือ 400 ชุด 

เครื่องมอืในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นวจิัยเชงิปริมาณ เครื่องมือท่ีใชค้ือแบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรส 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ได้แก่ สินค้าแบรนด์ท่ีเลือกซื้อ เหตุผลท่ีท าให้ตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า มูลค่าของสินค้าท่ีซื้อแต่ละคร้ัง และ

ช่องทางในการรับทราบข้อมูลของสินค้า เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค าตอบ

เดียว 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival จ านวน 15 ข้อ เป็นลักษณะ

ค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยท่ีสุดถึงมากที่สุด  

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด ์carnival จ านวน 4 ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายปิดโดยค าถาม

แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยท่ีสุดถึงมากที่สุด 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน าผลไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี

และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการศึกษา แล้วน าแลลสอบถามท่ีสร้าง

เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท าการวิจัย ท าการตรวจสอบความ

ถูกต้อง และน ามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มาหาค่าความ

เชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) และค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.774 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นและ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตพิรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชงิอา้งอิงโดยค านวณหา

ค่าสถิตดิ้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งจะใชว้ธีิทางสถิต ิดังนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและคุณสมบัติของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 

ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ CARNIVAL คือ สินค้าแบรนด์ท่ีเลือกซื้อ เหตุผลท่ีท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า มูลค่าของสนิค้าท่ีซือ้แต่ละคร้ัง และช่องทางใน

การรับทราบขอ้มูลของสินค้า 

2.สถิติเชงิอา้งอิง ที่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับตัวแปรท่ีศึกษา คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)   

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีทางสถิติคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ 

Carnival จ านวน 400 ตัวอยา่ง 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 

คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีการศึกษาอยู่ระดับน้อยกว่า

ปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อย

ละ 62.8 รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 สถานภาพโสด 

จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสื้อผ้า จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์

นี้เพราะชื่อเสียงของสินค้าแบรนด์ Carnival จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ

สินค้าคือ คนเอง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีความถี่ในการซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival 1 คร้ัง/เดือน จ านวน 

298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 มูลค่าในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละคร้ังเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 1 ,001 – 2,000 บาท จ านวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 โดยได้รับข้อมูลของสินค้าผ่านทางสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 214 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.5  

ส่วนที่ 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าแบรนด ์CARNIVAL 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ปัจจัยทางการตลาดด้าน

ความสามารถในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดดา้นการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความ

เชื่อถือได้ ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ี

ส่งผลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้า Carnival อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.24 และ S.D. = 0.34)  และเมื่อพิจารณาในแต่

ละด้าน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้าน

ลักษณะเฉพาะพิเศษ (Mean = 4.38 และ S.D. = 0.44) ด้านความเชื่อถือได้ (Mean = 4.23 และ S.D. = 0.45) ด้าน

การสื่อสารการตลาด (Mean = 4.24 และ S.D. = 0.49)  และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ Carnival 

อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการให้บริการ (Mean = 4.20 และ S.D. = 0.50) ด้านการรับรู้คุณภาพหรือ

ชื่อเสียง (Mean = 4.15 และ S.D. = 0.48) 

ส่วนที่ 4 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด (Mean = 4.21 และ S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความหลากหลายของสินค้าท่ี

จ าหน่ายในร้าน (Mean = 4.41 และ S.D. = 0.70) และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ในระดับมาก คือ 

ด้านสินค้ามีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.71) ด้านการลดราคาและจัดโปรโมชั่น (Mean 

= 4.10 และ S.D. = 0.70) และด้านการตัดสนิใจซื้อสินค้าในช่วงท่ีได้รับเงินเดอืน (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.79) 

ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression)  

ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ 

CARNIVAL ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 22.981 5 4.596 60.948 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 29.713 394 0.075   

Total 52.694 399    

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

1985 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถ

ในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ปัจจัย

ทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์  Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 

Constant  1.323 0.174  7.603 0.000 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ X1 0.129 0.045 0.156 2.890 0.004 

ด้านความสามารถในการให้บริการ X2 0.181 0.036 0.250 5.075 0.000 

ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง X3 0.067 0.033 0.089 2.006 0.046 

ด้านความเชื่อถอืได้ X4 0.113 0.036 0.140 3.135 0.002 

ด้านการสื่อสารการตลาด X5 0.189 0.036 0.253 5.283 0.000 

R = 0.660, R square = 0.436, Adjusted R Square = 0.429, Std. Error of the Estimate = 0.2746 
  

 = 1.323+ (0.129)X1+ (0.181)X2+ (0.067)X3+ (0.113)X4 +(0.189)X5 

 เมื่อ  แทน การตัดสนิใจซื้อสินค้า Carnival 

  X1 แทน ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ 

  X2 แทน ด้านความสามารถในการให้บริการ 

  X3 แทน ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

  X4  แทน ด้านความเชื่อถอืได้ 

  X5 แทน ด้านการสื่อสารการตลาด 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มท้ัีงหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ด้านความสามารถในการให้บริการ  

ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ด้านความเชื่อถอืได้ และด้านการสื่อสารการตลาด ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นลักษณะเฉพาะพเิศษ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้า CARNIVAL สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

CARNIVAL 
สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

CARNIVAL 
สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นความเชื่อถอืได้ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า CARNIVAL สนับสนุน 

ปัจจัยทางการตลาดดา้นการสื่อสารการตลาด ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้า CARNIVAL สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศกึษา ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยได้เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสมมตฐิานดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษผล ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะพึง

พอใจในความสวย มีเอกลักษณ์ และยังมีคุณภาพท่ีดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องตามแนวทฤษฎีของพิศุทธ์ิ พงศ์ชัยฤกษ์ 

(2554) กล่าววา่ คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้ามี 8 มิต ิสรา้งผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการ และผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจะต้องน าเสนอความมีประโยชน์เพื่อท าให้ผู้บริโภคเห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างความแตกตา่งให้แก่ผู้บริโภค และสรา้งนิยามในใจให้แกผู่้บริโภค 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านความสามารถในการให้บริการ ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวจิัยของ มาริสา นุโยค (2560) กล่าวว่า ในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละคร้ัง ลูกค้าไม่สามารถ

จับต้องสินค้าและบริการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการท่ีลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดจากการวัด

คุณภาพการบริการกอ่นการตัดสินใจซือ้สนิค้า 

 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าทางแบรนด์ เพราะสินค้าแบรนด์ Carnival ได้รับการ

ยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558) กล่าวว่า การรับรู้

คุณภาพหรือชื่อเสียง มอีทิธิพลเชงิบวกตอ่ความไวว้างใจท้ังทางตรง และทางออ้มตอ่การเลอืกซื้อสินค้าหรือบริการ 

 สมมติฐานท่ี 4 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้า Carnival เนื่องจากทางแบรนด์ Carnival ได้มีการควบคุมการผลิตและใช้วัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพท่ีดี 

ผู้บริโภคจึงสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนภัส โลกนิยม (2558) กล่าว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ พึง

พอใจและให้ความเชื่อม่ันในฝีมอืการตัดเย็บท่ีมีความประณีตเป็นมอือาชพี รวมไปถึงวัตถุดิบท่ีดมีคีุณภาพในการผลิต 

 สมมติฐานท่ี 5 ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้า Carnival เนื่องจากการสื่อสารการตลาดโดย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือ การจัดโปรโมชั่น เป็น
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เครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นการตอบสนองของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมา

ภรณ์ คุ้มทรัพย์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด

ทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ การจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์

ตอ่พฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง สกินฟูด้ ท าให้เกิดความตอ้งการและการตอบสนองของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ปัจจัยทางการตลาดด้าน

ความสามารถในการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดดา้นการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ปัจจัยทางการตลาดด้านความ

เชื่อถือได้ ปัจจัยทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคอื ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีตัดสนิใจเข้าใช้บริการของร้าน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพื่อให้ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถขยายได้กว้างขึ้น และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงขอ

เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยในอนาคต ดังนี ้

 ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้านอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น การสื่อสารทางการตลาดออนไลน ์

การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม เป็นต้น เพื่อน ามาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

 ควรศกึษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ Carnival กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อให้

ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี เพื่อน ามาเปรียบเทียบ และน ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในพืน้ท่ีน้ันๆ  

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์สาขาตลาด คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องท าให้วิจัยคร้ังนี้ออกมาส าเร็จตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมอืจนท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  
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การพัันาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการ

สอนเพลงแรป ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

The Development efficiency of instructional Packages in Thai Language for 

communication by using Instruction media Rap song for undergraduate students 

ศศพิงษ์ ศรสีวัสดิ์1* 

Sasipong Srisawat1* 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลง

แรป ให้มีคุณภาพในระดับดี 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอน

เพลงแรป ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 จ านวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ได้แก่ ชุด

การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป วิเคราะหขอมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard)  

 ผลการวิจัย พบวา  1) ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับดี ( x̄ = 4.34, S.D. = 0.11)   

2) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.85/84.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพของชุดการสอน สื่อการสอนเพลงแรป 

Abstract  

 The objectives of the present research study were 1) to develop instructional Packages in Thai Language 

for communication by using Instruction media Rap song to get good quality. 2) to develop efficiency of 

instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap song that had been 

score of 80/80 The sample group consisted of 50 undergraduate students of the academic year 2017 of which 

using a cluster sampling method. One instrument was used in the study included instructional Packages in Thai 

Language for communication by using Instruction media Rap song. The results were analyzed using percentage, 

mean and standard deviation values. 

The results show that: 

                                                 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 41000 
1 Thai for communication General Education Rajabhat University Udon Thani Province 41000 

*Corresponding author e-mail: penthai_88@windowslive.com 
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 1) instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap song that the 

researcher developed had been Quality Assessment from 5 professionals. Mean scores is ( x̄ = 4.34, S.D. = 0.11)   

 2) efficiency of instructional Packages in Thai Language for communication by using Instruction media Rap 

song is 86.85/84.37 which was higher than the prescribed criterion 

Keywords: efficiency of instructional Packages, Instruction media Rap song 

บทน า  

 ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษา ในปีการศึกษา 2559 นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่

ในระดับพอใช ้โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 2.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.87 เนื่องจากวิธีการสอนท่ีเน้น

การบรรยายจากผู้สอนเป็นหลัก ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ดังนั้นผู้สอนควรพัฒนาชุดการสอนให้มีความ

นา่สนใจ และสรา้งความสนุกสนานให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขดว้ยบทเพลงท่ีมีจังหวะและท านองท่ีหลากหลาย เข้าถึงจิตใจของผู้เรียนและเกิดการจดจ า   

 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนั้น มีเนื้อหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนต้องอาศัยความจ า

มากกว่าความเข้าใจ บางเนื้อหามีความน่าเบ่ือหน่าย ซึ่งบางบทเรียนมีเนื้อหาซ้ ากับเนื้อหาการเรียนรู้ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย บางเนื้อหาอาจไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพราะไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน แต่จ าเป็นต้องเรียนรู้

เพราะหลักสูตรก าหนดให้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจในการเรียนในการจัดการสอน หาก

ผู้สอนให้ผู้เรียนจดบันทึกในเนื้อหาท่ีมีอยู่แล้วในหนังสือเพื่อการจดจ าจะยิ่งทวีความน่าเบ่ือหน่ายและต้องอดทนเรียน

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต่อไปจนจบหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนควรจัดกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจและส่งเสริมให้

นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้งา่ยขึน้ สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ กฤษฎากร วิชัยสืบ (2549) พบว่า การจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนมักจะพบปัญหาว่าเป็นวิชาท่ีผู้เรียนให้ความสนใจน้อยเนื่องจากเห็นว่าเป็นภาษาท่ีใช้กันอยู่

เป็นประจ า 

 การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้บทเพลงช่วยสอนจะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข เป็นการท าให้

ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดบรรยากาศในการเรียนท่ีดีและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน และมี

ผลการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมณี แก้วพิกุล (2553) ได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนา

ชุดฝึกทักษะการอ่านเชงิวเิคราะห์ภาษาไทย จากบทเพลงไทยลูกทุ่ง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าชุดฝึก

ทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.13/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้ และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ดุษฎี พนมยงค์ (2544) ได้กล่าวถึงบทเพลงท่ีใช้บ าบัดผู้ป่วยในทางการแพทย์ พบว่าบทเพลงท่ีเลือกสรรแล้ว 

แสดงออกด้วยวิธีการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการร้อง การฟัง การเล่น หรือแม้แต่การเต้นของมนุษย์ จะช่วยกระตุ้นให้

สมองหลั่งสารแห่งความสุข (Endorphin) ซึ่งสง่ผลดตีอ่การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ตลอดจนระบบประสาท

ท างานสัมพันธ์กันและเป็นผลดีท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นพดล จันเพ็ญ (255 1) 

กล่าววา่ บทเพลงเป็นสื่อท่ีเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยได้กว้างขวาง มีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยมในสังคมได้อย่าง

ท่ัวถึง ง่ายดายและซึมลึก เพราะบทเพลงผ่านสื่อต่างๆ ไปถึงผู้คน ซึ่งบทเพลงหรือเนื้อเพลงนี้นับเป็นวรรณกรรมซึ่ง

เรียกว่า คีตวรรณกรรม หรือ วรรณกรรมเพลง  
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  การน าเนื้อหาจากบทเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมาร้อยเรียงท านองและน าเสนอออกมาเป็นเพลง

รูปแบบแรปอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนในในการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวถึงการน าเพลงแรปมาใช้ในการ

ปฐมนิเทศว่า ต้องเข้าใจว่าเด็กส่วนมากมักคิดว่าวันปฐมนิเทศนั้นน่าเบ่ือ ถ้าอยากเข้าถึงนักศึกษาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ เรา

ตอ้งปรับตัวตามเขา ยุคนี้เพลงแรปก าลังดัง เราเลยเขียนเพลงแนะน าคณะและมหาวิทยาลัยเป็นเพลงแรปเลย ดนตรี

เป็นสื่อของความสัมพันธ์และความเป็นมติร ดนตรีและศลิปะก็มีส่วนส าคัญในการสร้างคนไม่นอ้ยไปกว่ากัน 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า บทเพลงประกอบการสอนมคีวามส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน

เป็นอยา่งยิ่ง เพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้เรียนควรมีความสุขในการเรียน

จึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนัน้ผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจท่ีพัฒนาชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเพื่อการ

สื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีคุณภาพในระดับดี  

 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช้ในคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 550 คน 

 2. กลุ่มตัวอยา่ง กลุ่มตัวอยา่งได้แก่ นักศกึษาระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จ านวน 50 

คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนนิวจิัยมขีั้นตอนการด าเนิน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาและประเมินคุณภาพชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป 

 ขั้นตอนในการพัันาเครื่องมอืที่ใช้ในงานวิจัย 

 1. ชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มขีั้นตอนในการพัฒนาดังตอ่ไปน้ี 

     1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสาระการ

เรียนรู้ โครงสร้าง วิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ และค าอธบิายรายวชิา 

     1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป 

     1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเพลงแรป ได้แก่ การประพันธ์เนื้อเพลง การใช้ท านองเพลง ค าศัพท์

เฉพาะของการประพันธ์เพลงแรป การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านการประพันธ์เนื้อเพลงและการขับรอง  

     1.4 วเิคราะห์เนื้อหารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อก าหนดกรอบเนื้อหาส าหรับน ามาพัฒนาชุดการ

สอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป 
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     1.5 ก าหนดเนื้อหาส าหรับชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นจ านวน 6 บทเรียน ดังนี้ (1) ภาษาไทยพื้นฐาน งานก้าวหนา้ (2) การสื่อสาร วานบอกต่อ (3) ฟังให้ดี  

มสีุนทรียะ (4) พูดเป็นศรี มีรางวัล (5) รูก้ารอา่น ผ่านฉลุย (6) เขยีนทุกวัน มันทุกตอน 

     1.6 น าชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นจ านวน 

6 บทเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้วิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) และน าผลการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 คน มาประมวล มีคา่เฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

0.11 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ด ี

     1.7 ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็นจ านวน 6 บทเรียน จัดท าเป็นรูปเล่มเพื่อน าไปทดลองใชใ้นล าดับต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. น าแบบประเมินคุณภาพชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จากผู้เชี่ยวชาญ 

5 คน ท่ีประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายข้อ ด้วยค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และเปรียบเทียบระดับค่าตามแนวทางของ Likert (1967) 5 ระดับ เพื่อพจิารณาความระดับคุณภาพของชุดการสอน 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ศกึษาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป 

ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 

0.25 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 

 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 

 1. น าชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ไปสอนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 50 คน และท าการทดสอบท้ายบทเรียนจ านวน 6 บทเรียน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ

ท าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิท้ายบทเรียน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 
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ผลการวิจัย 

 1. การประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จ านวน 5 คน ผล

การประเมินคุณภาพแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป โดย

 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 

รายการประเมนิ 

ชุดการสอน จุดประสงค์ เนือ้หา กระบวนการ

เรียนรู้ 

ก า ร

ประเมินผล 

รูปแบบชุด

การสอน 

x̄  s.d. ร ะ ดั บ

คุณภาพ 

บทที่ 1 4.11 4.32 4.43 4.52 4.33 4.34 0.15 ด ี

บทที่ 2 4.13 4.33 4.41 4.41 4.34 4.32 0.11 ด ี

บทที่ 3 4.10 4.34 4.44 4.31 4.36 4.31 0.13 ด ี

บทที่ 4 4.18 4.33 4.45 4.44 4.44 4.37 0.12 ด ี

บทที่ 5 4.2 4.28 4.37 4.34 4.39 4.32 0.08 ด ี

บทที่ 6 4.21 4.36 4.38 4.40 4.47 4.36 0.10 ด ี

ภาพรวม 4.16 4.33 4.41 4.40 4.39 4.34 0.11 ด ี
 

 จากตารางท่ี 1 คุณภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป  จาก

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินคุณภาพดังน้ี (1) ภาษาไทยพื้นฐาน งานก้าวหนา้ (2) การสื่อสาร วานบอกต่อ (3) ฟังให้ดี มี

สุนทรียะ (4) พูดเป็นศรี มีรางวัล (5) รู้การอ่าน ผ่านฉลุย (6) เขียนทุกวัน มันทุกตอน มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.34, 

4.32, 4.31, 4.37, 4.32 และ 4.36 ตามล าดับ มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15, 0.11, 0.13, 0.12, 

0.08 และ 0.10 ตามล าดับ คุณภาพโดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.34 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.11 แสดงวา่ชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปอยู่ในระดับดี 
 

 2. ผลพัฒนาชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการแสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบท้ายชุดการสอน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน 
 

 ชุดการสอน  

(E1) 

 

(E2) 1 2 3 4 5 6 

ระหวา่งเรียน 81.55 82.51 86.22 85.88 86.27 88.46 86.85  

หลังเรียน   84.37 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลง

แรป จ านวน 6 ชุด จากแบบทดสอบระหว่างเรียนโดยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทเรียนของแต่ละชุด จ านวน 6 

ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของชุดการสอนคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.85 และคะแนนจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละเฉลี่ย 84.37 สรุปได้ว่าชุดการสอน มีประสิทธิภาพ 86.85/84.37 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้  
 

อภิปรายผล 

 1. คุณภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ประเมินคุณภาพโดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.34 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 แสดง

วา่ชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปอยู่ในระดับดีท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากผู้วิจัย

ได้ศึกษาหลักสูตรของรายวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับการใช้บทเพลงมาช่วยใน

การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาชุดการสอนแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมให้ค าแนะน าในการแก้ไข มี

ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา ในการจัดการเรียนการสอนจะจัดเนือ้หาจากง่ายไปยาก และใช้

วธีิการฝึกประพันธ์เพลงแรปบ่อยๆ ซ้ าๆ และแก้ไขด้วยการอภิปรายกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้ได้เพลงแรปท่ีดี

ท่ีสุดในช่วงเวลานั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษ์ตะวัน อุดมัฒนากูล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสร้างชุด

กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้ เพลง เกม ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านผาเวียงต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ออกแบบชุดกิจกรรมเป็น

ขั้นตอนจากง่ายหายาก ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ าๆ บ่อยๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Low Of 

Readiness) โดยเร่ิมจากรอ้งเพลงค าในมาตราตัวสะกดท่ีก าหนดให้เล่นเกม รอ้งเพลงค าในมาตราตัวสะกดเพื่อเป็นการ

ทบทวนอีกคร้ัง การปฏบัิตอิย่างเป็นระบบจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ชุด 

การสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มคีุณภาพอยูใ่นระดับดี 

 2. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มีประสิทธิภาพ 86.85/84.37  ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 80/80  เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหลักการสร้างชุดการสอนอย่างเป็นระบบ ผู้สอนมีการเตรียมตัว

ในการสอน มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน มีการเตรียมวีดิทัศน์บทเพลงประกอบการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

และมีวิธีวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525) โดย

เร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ แล้วน าไปออกแบบชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของชุด

กิจกรรมและแบบวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หลังจากนั้นน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอยา่ง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ และตื่นเต้นกับบทเพลงประกอบการสอนท่ีได้รับฟังในแต่ละชุดการ

สอน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ย  E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎากร วิชัยสืบ (2549) ได้

กล่าวถึงการใช้บทเพลงประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ผู้สอนควรเตรียมตัวในการใช้บทเพลงประกอบการสอนเป็น

อย่างด ีมีการเตรียมเอกสาร ท าเป็นแผนภูมิเพลง ท าบันทึกการสอน เตรียมสื่อและวิธีการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะท า

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมากและมีแรงจูงใจท่ีจะเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมณี 

แก้วพิกุล (2553) ได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชงิวเิคราะห์ภาษาไทยจากบทเพลงไทยลูกทุ่ง ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้คือ 80/80 เพราะ

ในการฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยจากบทเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้เรียนได้

เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์และ ได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพลงไทยลูกทุ่งตามขั้นตอนซึ่งในชุดฝึกหนึ่งๆ จะมี
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กิจกรรมจากง่ายไปหายาก นักเรียนได้ฝึกจากชุดฝึกทักษะท้ัง 12 ชุด ท าให้มีความเข้าใจคงทนในเร่ืองของการอ่านเชิง

วิเคราะห์ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรป มี

ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นกันเอง จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิด

ความเครยีด และควรมกีารเสริมแรง จะท าให้ผู้เรียนมกี าลังใจในการเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2 ก่อนท าชุดฝึกทักษะ ผู้สอนควรชี้แจงเร่ืองระยะเวลาและเน้นให้ศึกษาค าสั่ง ตัวอย่างในชุดฝึกแต่ละ

กิจกรรมให้เข้าใจก่อนลงมือท ากิจกรรมในชุดฝึกตามท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลาและผู้สอนควรคอย

ดูแลผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้า โดยอธิบายเพิ่มเตมิเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึน้และยืดระยะเวลาให้ตามความเหมาะสม 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะผู้เรียนแต่ละคนจะใช้เวลาใน

การท าความเข้าใจนัน้ไมเ่ท่ากัน ตามความพร้อมของร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนต้องใช้ความอดทนต่อ

การใชเ้วลาในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและต้องอยูใ่นเงือนไขของเวลาในแตล่ะคาบสอนท่ีได้ก าหนดไวด้้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ระหว่างชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อ

การสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น เช่น เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ระหว่างชุดการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์จ าลอง  

 2.2 ควรน าชุดการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารด้วยสื่อการสอนเพลงแรปกับการเรียนรู้เข้าสู่ระบบหนังสือ

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อให้ผู้ท่ีสนใจเขา้ไปศกึษาได้ตลอดเวลา และสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้  

 2.3 ควรจัดระบบชุดการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในอนาคต เช่น ปรับปรุงคุณภาพของเสียงและ

ภาพเคลื่อนไหวส าหรับวีดิทัศน์ในการน าเสนอมิวสิควีดิโอเพลงแรป ปรับปรุงเนื้อหาถ้อยค าโดยตัดค าหยาบและ

เปลี่ยนแปลงค าให้มีความสุภาพเหมาะแก่การเรียนรู้  
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การพัันาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

The  Development  of   Lesson  Plan  Knowledge and  Skill for Young Children 

of  Early Childhood Undergraduate Students through  Participatory Learning 

วัชรยี์ ร่วมคดิ1* 

Watcharee Ruamkid1*
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้ในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็ก

ปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย2)เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะ

เขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา

การศึกษาปฐมวัย 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  36 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling )  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้เร่ืองการเขียนแผนการสอน  และ2) แบบประเมิน

คุณภาพแผนการสอน     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation)  และการวเิคราะห์เนื้อหา  ผลการวจิัยพบวา่ 1) นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น และ 2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมมทัีกษะในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ 

ค าส าคัญ: แผนการสอน  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ความรู้ในการเขียนแผนการสอน  ทักษะการเขียน       

แผนการสอน   

Abstract  

 The objectives of this research were 1) to develop lesson  plan  knowledge for  young  children  through  

participatory learning  and 2) to  enhance  the  lesson  plan  skill   for  young  children . The 36  fourth-year 

students registering for Learning  Management in Early Childhood  Education 1 of the  first  semester   of 

academic year in 2017, Faculty of Loei Rajabhat  University, taken  by  Purposive  Sampling , were used as  the 

population. The  procedures  consisted of 1) Lesson  Plan  Test  and 2) Lesson plan assessment form. Data 

collected were statistically analyzed by mean, standard deviation and content analysis. 

 The findings were : 1) The average post-test scores of lesson  plan  knowledge of  the students was higher than 

pre-test  2) The average post-test scores of the students  in lesson plan skill  was  higher than pre-test.   

Keywords: Lesson Plan   Participatory Learning    Lesson Plan  Knowledge   Lesson  Plan  Skill 

                                                 
1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Early Childhood Education. Faculty of Education. Loei RaJabhat University,Loei Province 42000 
*Corresponding author e-mail : ruamkid_wat@yahoo.com  
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บทน า 

แผนการสอน คือ ให้ความหมายของแผนการสอนว่าแผนการสอน คิอ แผนการหรือโครงการท่ีจัดท าเป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็น

เครื่องมือท่ีช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : 1) หรือเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน 

การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  (เขียน วันทนยีตระกูล, 2552 ) 

การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  เป็นสิ่งท่ีครูปฐมวัยต้องรู้และเข้าใจ 

เพราะแผนการจัดประสบการณ์ท่ีครูเขียนนั้นจะน าไปสู่การเตรียมการ  การด าเนินการ และการประเมินผลกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีตรงกับแผนการสอนนั่นเอง การเขียนแผนการสอนเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีครูต้องวางแผนคิดเพื่อเชื่อมโยง

ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ( ศรีกัญภัสสร์  รังสีบวรกุล, 2560 : 81) เนื่องจากจุดประสงค์ของการเขียนแผนการสอนหรือ

แผนการจัดประสบการณ์ คือ เพื่อให้ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพื่อให้ผู้สอนน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ประจ าวันให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เนื่องจากการสอนในระดับปฐมวัยนั้น ไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดใน

รูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุก

ด้านตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรนั้น ครูต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบัิตจิรงิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กรมวชิาการ, 2548 : 67 ) 

การเขียนแผนการสอนให้มคีุณภาพนัน้ ตอ้งอาศัยความรู้ความเข้าใจท้ังในศาสตร์ของการออกแบบการสอน

และการเขียนแผนการสอน จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ และศิลปะในการสื่อสารท่ีถูกต้องชัดเจนร่วม

ด้วย   ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในการถา่ยทอดความรู้ ทักษะและเจตคติต่างๆ ไปยังผู้เรียน ต้องมีการปรับการ

เรียนเปลี่ยนการสอน  ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควธีิสอนใหม่ๆ  เพื่อสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อการวางแผนการสอน จัดเตรียมแผนการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการสอนตามล าดับ  

 การเก็บขอ้มูลจากแบบประเมินของอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีฝึกปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา 1 และฝึกปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 ระหวา่งปกีารศึกษา 2558-2559จากจ านวนนักศึกษา 23  คนจาก 37 คน พบว่า นักศึกษายัง

ไม่สามารถเขียนแผนการสอนได้มีคุณภาพมากนัก  โดยอาจารย์นิเทศได้บันทึกข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต ท่ีควร

ปรับปรุงหลายประเด็น  ได้แก่ ด้านรายละเอียดทั่วไปของแผน  การสอน  พบว่า  แผนการสอนมีองค์ประกอบไม่

ครบ แผนการสอนไมเ่นน้การปฏบัิต ิแผนการสอนไมเ่ป็นปัจจุบัน แผนการสอนยังไม่ครอบคลุม ไม่มีค าถามปลายเปิด  

ไม่เน้นทักษะการคิด  ไม่มีการบันทึกหลังสอน  เขียนวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไม่ละเอียด ควรเน้น

กิจกรรมท่ีเน้นทักษะในการคิดและการลงมือปฏิบัติในกระบวนการการสอน ใช้ภาษาไม่สื่อความไม่ถูกต้องเหมาะสม

ด้านจุดประสงค์  พบว่า เขียนจุดประสงค์กว้างเกินไป  ไม่สามารถประเมินได้  การก าหนดจุดประสงค์ควรชัดเจน 

เป็นจุดประสงค์  เชงิพฤตกิรรมและไม่พว่งกันหลายพฤตกิรรมเพราะจะประเมินยาก  ด้านการเขียนกิจกรรม พบว่า 

กิจกรรมไม่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนไม่เป็นระบบระเบียบ  สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา)  คือ สอนเนื้อหาอะไร  เร่ืองอะไร  

ไม่มีสื่อเพียงพอ/ไม่เน้นสื่อของจริง /เด็กไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า  กิจกรรมควรเขียนโดยตัดทอนให้เป็นล าดับ

ขั้นตอนและจัดตามแผนฯ  กิจกรรมบางกิจกรรมท่ีจัดจริง ไม่มีในแผนฯ  ควรออกแบบกิจกรรมโดยเน้นให้เด็กมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมโดยลงมือท ามากกว่าการนั่งฟัง หรือตอบค าถามครูเท่านั้น  ด้านสื่อการสอน พบว่า  สื่อประกอบ

กิจกรรมไม่สอดคล้องกับเร่ืองท่ีสอน ไม่ระบุสื่อประกอบ  สื่อประกอบไม่มีความหลากหลายกิจกรรมในแผนฯไม่เน้น
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การคิด/การลงมอืปฏบัิต ิ ควรน าสื่อท่ีเป็นรูปธรรมมาใช้ให้มากเพราะเด็กเรียนรู้จากสื่อของจริง เน้นประสาทสัมผัสท้ัง 

5 และใชเ้พลง ค าคล้องจองในการสอนทุกคร้ัง  ด้านสาระและประสบการณ์ส าคัญ พบว่า ประสบการณ์ส าคัญไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมท่ีจัด  ถ้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ประสบการณ์ส าคัญแทบจะเป็น

สิ่งเดียวกับสาระการเรียนรู้  ด้านการประเมินผล พบว่า การประเมินแม้จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์แต่ก็ไม่ได้

เขียนเหมอืนกัน  

 ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับศรีกัญภัสสร์  รังสบีวรกุล ( 2560 : 81-85)  ท่ีได้ประมวลปัญหาท่ีพบบ่อยใน

การเขียนแผนการสอนของนิสิตชั้นปีท่ี 4 และ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  โดยสรุปเป็น 8 ปัญหาหลักได้แก่  1) ความไม่สอดคล้องระหว่างสาระท่ีเรียนรู้และหน่วยท่ีสอน 2) การ

วเิคราะห์เนื้อหาที่ไมเ่หมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กและปัจจัยเกี่ยวข้อง    3) การใช้ภาษาเขียนท่ีไม่เป็น

ระบบในตารางวเิคราะห์กจิกรรมหลัก 4) การเขียนแนวคิดและเนื้อหาซ้ าซ้อนปะปนกัน 5) การเขียนกิจกรรมขั้นน าไม่

สัมพันธ์กับขั้นสอนและขั้นสรุป 6) การไม่อ้างอิงรายการสื่อท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์ในภาคผนวก 7) การเขียนมุม

ตา่งๆ ที่สัมพันธ์กับเร่ืองหรือหนว่ยท่ีสอน 8) การเขียนเกณฑ์การประเมินท่ีวัดได้ยาก พรอ้มได้ระบุว่า ปัญหาเหล่านี้มัก

เกิดจากความสับสนความไม่แน่ใจหรือความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้เขียน 

 การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม (Participatory Learning)  พัฒนามาจากการนักปรัชญาการศึกษา คือ Dewey ท่ีได้เร่ิมใช้

วิธีการเรียนรู้จากการกระท า (learning by doing)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนด้วยความเชื่อท่ีว่า

ผู้เรียนคือผู้สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้

มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว กระบวนการสร้างความรู้จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 

เพื่อสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้

เกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ออกไปอยา่งกวา้งขวาง  ชว่ยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกับชีวิตจริง  ได้รับผิดชอบ

ต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท างานกลุ่มโดยผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการช่วยเหลือพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม ชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนความ

เป็นประชาธิปไตย ฝึกการชว่ยเหลอืเกือ้กูลกัน ฝึกการอยูร่่วมกันอย่างเป็นสุขช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ  การเรียน 

ต่อครู ต่อสถานศึกษา และต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2550 : 1-25)  ดังนั้น  การเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมจึงตอ้งอาศัย ประสบการณ์เดิมและกระบวนการกลุ่มเป็นหลัก 

 การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  น่าจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้รับประโยชนใ์นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ี

จะด าเนนิการวจิัยเพื่อพัฒนานักศกึษาปีท่ี 4 ในรายวชิาการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย 1 เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ

ท่ีเชื่อมโยงไปสู่รายวชิาการจัดการเรียนรู้วิชาการศกึษาปฐมวัย 2  และการฝึกประสบการณ์วิชาชพีตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้ในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ของนักศกึษาสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 2. เพื่อศกึษาผลการเสริมสร้างทักษะเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 1. คะแนนความรู้ในการเขียนแผนการสอนของนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

2. คะแนนทักษะการเขียนแผนการสอนของนักศกึษาท่ีเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมหลังเรียนสูงกวา่ 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  แบบแผนการทดลอง คือ  การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง   1 กลุ่ม และ

มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง( One-group pretest-posttest  design)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย 1    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  36 คน ท่ีได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่   แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

เขียนแผนการสอน และแบบประเมินคุณภาพแผนการสอน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดย 1)แบบทดสอบความรู้

ความเข้าใจเร่ืองการเขียนแผนการสอน จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาได้คัดเลือกข้อสอบ

ปลายภาคจากรายวิชาท่ีมีเนื้อหาการเขียนแผนการสอน คือ รายวิชา การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ

รายวชิาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 จ านวน 35 ข้อ ส่งให้อาจารย์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ท่ีเคยสอน

ท้ังสองรายวชิา จ านวน 2 คน ได้ร่วมคัดเลอืกข้อสอบให้เหลอื 30 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม  ความครอบคลุม

ความรู้ด้านการเขียนแผนการสอน  และความสอดคล้องของข้อค าถามจากอาจารย์ผู้สอนท้ัง 2 คน และ 2) แบบ

ประเมินคุณภาพแผนการสอน ผู้วิจัยได้ปรับใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยของ วัชรีย์  ร่วมคิด 

(2551) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์มิติคุณภาพ (Rubrics Scoring) จากเดิม 5 ระดับ  คือ 1-5  เป็น 3 ระดับ 

คือ 1-3  โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดรายละเอียดหรือข้อความ (items) อย่างชัดเจนส าหรับทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผล

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมคีวามเป็นปรนัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและให้มีความเป็นปรนัยในการให้คะแนน 

ท้ังนี้ ได้ปรับจาก 13 ข้อเป็น 15 ข้อ  แบบประเมินคุณภาพแผนการสอนดังกล่าว  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพ

ตามประเด็นย่อยภายใต้กรอบแนวคิดการเขียนองค์ประกอบแผนการสอนท่ีเหมาะสม  ได้แก่ การเขียนสาระส าคัญ  การ

เขียนประสบการณ์ส าคัญและสาระการเรียนรู้  การเขียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้   การออกแบบและเขียนกิจกรรมการ

เรียนรู้  การเขียนสื่อและแหล่งเรียนรู้  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 – 

ธันวาคม  2560  โดยใชเ้วลาเรียนรายวชิาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1  ระหว่างเวลา 09.00- 12.00 น. ทุก

วันศุกร ์รวม 8 สัปดาห ์

 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตพิื้นฐาน  ได้แก่  

1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) ของคะแนนความรู้ในการเขียน

แผนการสอน และคะแนนการเขียนแผนการสอน 

2. วิเคราะห์เนื้อหาด้วยข้อมูลเชงิคุณภาพ 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบความรู้เร่ืองการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

ตารางที่  1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

คะแนนการท าแบบทดสอบความรู้

เร่ืองการเขียนแผนการสอน 

x̄  S ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน 

ก่อน 18.42 2.56 +2.52 

หลัง 20.94 3.33 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.42  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 ส่วน

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมคี่าเท่ากับ 20.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน  2.52 คะแนน 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนรู้แบบ       

มสี่วนร่วม 

คะแนน 

การเขียนแผนการสอน 

x̄  S ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน 

ก่อน 7.03 0.87 +0.47 

หลัง 7.50 1.00 
  

 จากตารางท่ี 2  พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.03  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87  ส่วนคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนมคี่าเท่ากับ 7.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 0.47 คะแนน 

3.   ข้อค้นพบจากประเมินทักษะการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

 ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนรู้  นักศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ได้ทุกคร้ัง และสามารถ

น าเสนอภาพรวมของการเขียนองค์ประกอบของแผนการสอนท่ีดไีด้ เมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการ

เขียนแผนการสอนโดยรวม  พบว่า นักศึกษาท้ัง 36 คน เขียนระบุส่วนน า(ส่วนหัว) หัวข้อท่ีส าคัญ ๆ ของแผน คือ  

มหีนว่ยการเรียน  เร่ืองท่ีสอน ระดับช้ัน โดยบางรายมรีายละเอยีดมากกวา่นี ้เช่น สัปดาห์ท่ี  วัน/เดือน/ปีท่ีสอน เวลาท่ี

ใช้ชื่อกิจกรรม และเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีเหมือนกันทุกคน คือ บอกประโยชน์ของไข่ได้(โจทย์ ท่ีผู้สอน

มอบหมายให้ คือ เขยีนแผนการสอนเร่ืองประโยชนข์องไข่ ทัง้ก่อนทดลองและหลังทดลอง) ภาพรวม  พบว่าการเขียน

แผน  การสอนของนักศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ  คะแนนเขียนแผนการสอนเพิ่มขึ้น คะแนนเขียนแผนการสอนลดลง  

และคะแนนเขียนแผนเท่าเดิม (นักศึกษาเขยีนแผนการสอนเหมอืนเดิมท้ังก่อนและหลังทดลอง)  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาความรู้ในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

นักศกึษาสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   พบวา่  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมมคีวามรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของภัทธรวดี 

สีสด (2553 ) ท่ีพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ท่ีได้รับการสอนโดย

ใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 2) ความสามารถ

ในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลัง

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 2. ผลการเสริมสร้างทักษะการเขียนแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีทักษะในการเขียนแผนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับบรรชร กล้าหาญ (2551 )ท่ีได้ท าวิจัย เร่ือง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง

จิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พบว่า ท าให้

เกิดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีกาเรียนรู้  3  ประการ คือ  การสร้างกระบวน

ทัศนแ์บบไทย  ซึ่งเป็นวธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้เร่ืองราวความเป็นจริงเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น   การใช้

มติทิางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏบัิตใินชุมชนท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและซึมซับท่ีเน้นการ

มสี่วนร่วมสูงสุดและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันเช่นเดียว กับอานนท์ พึ่งสาย ( 2554 ) ท่ีพบว่า ผลการจัดการ

เรียนรู้แบบมสี่วนท าให้นักเรียนมเีจตคตใินการเรียนพลศึกษาอยู่ในระดับสูง และพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ

ยังท าให้นักเรียนมเีจตคตกิ่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกตา่งกัน อยา่งมนีัยส าคัญท่ีระดับ .05 

  นอกจากนี้  ผลวจิัยคร้ังน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของ ลักษณ์นารา ยะแก้ว (2556) ท่ีพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียน วิชาหลักการตลาด รหัส 3200-1015 โดยการสอน

แบบมีส่วนร่วม  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา หลักการตลาด รหัส 

3200-1015 ของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง วทิยาลัยเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ก่อนและ

หลังการทดลองใช้การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นไป

ตามประสงค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ( 2558) ท่ีได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม

เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับแกนน าเด็กและเยาวชนต าบลหลวงใต้  พบว่าสามารถเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ี

ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเชื่อมโยงทักษะชีวิตให้สามารถพัฒนาตนเองกับชวีติจริงอยา่งมีคุณค่าและด ารงตนในสังคมได้

อย่างมคีวามสุขได้ในระดับมากท่ีสุด  การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ด าเนินไปตามแนวคิดของวรพล  

หนูนุ่น (ออนไลน์ ) คือ นักศึกษาท่ีเรียน ได้มีส่วนร่วมในการหาเป้าหมายการเรียนรู้เร่ืองย่อยแต่ละเร่ือง มีการถก

อภิปรายกันในกลุ่ม และมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟนอย่างกว้างขวางก่อนท่ีจะสรุปเป็น

ข้อความรู้ของกลุ่มตนเอง ได้น าเสนอและได้ปรับขยายโครงสร้างความรู้จากการฟังการเสนอผลงานของกลุ่มอื่น และ

ฟังการสรุปเนื้อหาด้วยเพาเวอร์พอยท์ของผู้สอนด้วย  การเรียนรู้เพื่อให้เกิดท้ังความรู้และทักษะคร้ังนี้  จึงมาจาก

หลายปัจจัย ได้แก่ 1)เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  2)   เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้

ใหม่ๆ  อย่างตอ่เนื่องและท้าทาย 3) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นท่ีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอน 4)ปฏสิัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นน าไปสู่ปการขยายเครอืขา่ยความรู้ของทุกคน ทั้งผู้เรียน และผู้สอน 5)  เป็นการเรียนรู้

ท่ีอาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ (พูด เขียน วาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ) ท่ีน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์สังเคราะห์ท่ีน าไปสู่ข้อสรุป หรือองค์ความรู้ใหม่  หลักการ

เรียนรู้ท่ีส าคัญจึงมี 2 ประการ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แก่  การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุม่ (Group Process) 

  อย่างไรก็ตาม  แม้ว่านักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะมีคะแนนความรู้ด้านการเขียน

แผนการสอนและคะแนนคุณภาพการเขียนแผน(ทักษะ) เพิ่มขึ้น  ก็ยังคงมีประเด็นท่ีควรพิจารณาว่า คะแนนความรู้ท่ี

เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดทักษะเพิ่มขึน้ได้มากนอ้ยเพยีงใด  เนื่องจากเร่ืองของทักษะ หรือความช านาญนั้น ต้องอาศัยการท าอย่าง

สม่ าเสมอด้วยความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น ๆ  ซึ่งนักศึกษาก็ยังคงต้องศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติในการเขียนแผนการ

สอนให้มากขึ้น  เนื่องจากแผนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  ไม่ได้มีรูปแบบและองค์ประกอบตายตัว  แม้ แต่ในคู่มือ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  ก็เป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ครู หรือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

น าไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยค านงึถึงมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพท่ีพึงประสงค์ 

ในเด็กแตล่ะกลุ่มอายุ  ประสบการณ์ส าคัญ สื่อ กิจกรรมและการประเมนิผล(กระทรวงศกึษาธิการ, 2547)  

ข้อเสนอแนะ  

  1. อาจารย์ผู้สอนในทุกระดับ ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรม ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนและ

เพื่อนในการสร้างความรู้ ก่อให้เกิดประโยชนแ์ละความเข้าใจมากกวา่การสอนโดยผู้สอนเพยีงฝ่ายเดียว 

  2. แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สามารถน าไปใช้ได้ทุกระดับ  แต่ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจให้

ลึกซึ้งว่า ผู้เรียนมีวุฒิภาวะ หรือความสามารถในระดับใด  เพราะหากน าไปใช้โดยไม่เข้าใจผู้เรียน ประสิทธิภาพของ

การใช้อาจไม่คุ้มค่า  เช่น กรณีท่ีผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตน  อาจท าให้เกิดปัญหาและการไม่

ยอมรับในแนวปฏบัิต ิเพราะอาจมองวา่ การมสี่วนร่วมเป็นเร่ืองยุง่ยากมากกวา่จะเป็นสิ่งท่ีดี 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิัยชั้นเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะ

ครุศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์ฉัตรวิไล  สุรินทร์ชมพู  ท่ีอนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและตรวจสอบแบบทดสอบขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วรศิษฏ์  ศรีบุรินทร์ ท่ีให้ค าแนะน าด้านสถิติและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณ ขอบคุณนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย ท่ีให้ความร่วมมอืในการท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยด ี 

 

https://www.gotoknow.org/archive/2005/10/18/00/41/45/e5519
https://www.gotoknow.org/archive/2005/10/18/00/41/45/e5519
https://www.gotoknow.org/archive/2005/10/18/00/47/09/e5520
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

A Study of Mathematics Learning Achievement of Linear Equation System  

by Using Cooperative Learning Management on Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) of Mathayom Suksa Three Students. 

ปทุมมา  จรรยา1 ปรวีณ ์ โชติพทิยสุนนท์1* และนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์1 

Patumma  Janya1, Porawee  Chotpitayasunon1* and Nantaporn  Chuensupantharat1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการ  

เชงิเส้น โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 2) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์

ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 10 แผน ท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

ชนิดปรนัยจ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท่ีมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.28-0.74 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง  

0.20-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิตทิดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

 2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดับมาก 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

 ความพงึพอใจที่มตีอ่การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD 

 
 

                                                 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 10160 
1 Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok  10160 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study mathematics learning achievement of linear equation 

system by using cooperative learning management on student teams achievement divisions (STAD) of 

mathayom suksa three students, and 2) study the satisfaction of mathayom suksa three students toward student 

teams achievement divisions (STAD) of linear equation system. The research sample consisted of 42 students of 

mathayom suksa 3/4 in academic year 2018 of Chanpradittaram Wittayakom school. The research instruments 

used to collect data were 1) 10 mathematics lesson plans based on STAD method was in high level after 

assessed by three experts 2) 20 multiple 4 choices of mathematics achievement tests with each item has 

difficulty index (p) during 0.28 - 0.74 discrimination index (r) during 0.20-0.88 and reliability of the whole test 

is 0.84. 3) 10 items of questionnaire  of satisfaction learning toward cooperative learning management on 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, 

and t – test.  

 The result of the research revealed that  

 1) the mathematics learning achievement of linear equation system  by using cooperative learning 

management on student teams achievement divisions (STAD)  was significantly higher at the .05 level, 

 2) the satisfaction toward cooperative learning management on Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) was in high level. 

Keywords: Cooperative Learning Management on Student Teams Achievement Divisions (STAD), mathematics 

learning achievement, satisfaction toward cooperative learning management on Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 

บทน า 

 การเรียนในศตวรรษท่ี 21 คณิตศาสตร์จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะ

ความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จากผลการทดสอบ

การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 พบวา่นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 26.30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่ากับ 33.44 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมระดับเท่ากับ 27.13 คะแนน จากคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนยัง

ขาดความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับคณติศาสตร์ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) และจากการท่ีผู้วิจัยได้เข้า

ไปฝึกทักษะวชิาชีพครูในขั้นสังเกตการสอน และขั้นทดสองสอน ปัญหาท่ีพบคือ เมื่อสั่งงานในชั้นเรียน นักเรียนท่ีเรียน

เก่ง จะท างานส่งทันเวลาท่ีก าหนด ขณะท่ีนักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนปานกลาง จะส่งงานช้าหรือท างานไม่ทันตาม

เวลาท่ีก าหนด และในบางคร้ังนักเรียนท่ีเรียนอ่อนไม่เข้าใจเนื้อหาจะนั่งเล่นรอลอกงานจากเพื่อนหรือรอเฉลย ส่งผล

กระทบต่อการเรียนในหัวข้อถัดไป เพราะขาดความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นพื้นฐาน และส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน รวมท้ัง

ส่งผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอีกดว้ย 

 การเรียนแบบร่วมมือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นมีความสามารถใน  

การแก้ปัญหา ท างานกับผู้อื่นได้ด ีมีทักษะทางสังคม เช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
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กลุ่ม รวมท้ังมีทักษะการคิดและมีเจตคติท่ีดตีอ่การเรียน (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2559, น.189) ผู้วิจัยได้เลอืกการจัดการ

เรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบ STAD เพราะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD สามารถช่วยพัฒนา

นักเรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นเทคนิคท่ีชว่ยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียน ท าให้นักเรียนเก่ง

ภูมิใจในตนเองในการช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อน เกิดการยอมรับกันมากขึ้นระหว่างนักเรียน รวมท้ังนักเรียนท่ีเรียน

ออ่นกล้าถามเพื่อนมากขึน้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2559, น.206) 

 การท างานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของ

กลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัล (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 

2559, น.200) จากผลการวิจัยของสายชล  โพธ์ิดง (2556, บทคัดย่อ) เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง การประยุกต์ของ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

งานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนากิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเซต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต โดยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของนาถรพี ฤทธ์ิชู (2559, 

บทคัดย่อ) เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเทคนคิ STAD หลังเรียนสูงขึน้กวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05  

 จากความส าคัญของปัญหาและหลักการข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น เพื่อ

กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิง

เส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

สมมติฐาน 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดับมากขึ้นไป 
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กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยสนใจศกึษาเกี่ยวกับการศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบ

สมการเชงิเส้น โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

การจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่ ม ร่ วมมื อ 

เทคนิค STAD 

 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชงิเส้น  

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง ระบบสมการเชงิเส้น 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD 

 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD 

 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2559, น.200) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD (Student 

teams achievement division) เป็นเทคนิคการสอนครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏบัิตสิิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันท างานท่ีได้รับมอบหมาย ในกลุ่ม

หนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในคณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถ

ช่วยเหลือกันในการท างานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็น

คะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่ อ

เรียนครบ 5-6 สัปดาห์ แล้วผู้เรียนสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ 

 สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2553, น.170) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD เป็นการ

เรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกับเทคนิค TGT ท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อ

ท างานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้

แลว้ท าการทดลองความรู้ คะแนนท่ีได้จาการทดสอบของสมาชกิแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอน

จะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย เป็นต้น ดังนั้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย

ร่วมกันช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 

 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดย

ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ในคณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือ

กันในการท างานในเนื้อหานั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคล คะแนนท่ีได้จาการทดสอบของสมาชิกแต่

ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย เป็นต้น 

ดังนัน้ สมาชกิกลุ่มจะต้องมกีารก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
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 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD 

 สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2553, น.171) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มี

องคป์ระกอบส าคัญ ดังนี้  

 1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วและน าเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด

ใหม ่

 2. การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกันและชี้แจงให้ผู้เรียน

ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มท่ีจะต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้ เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคน

ส่งผลตอ่ผลรวมของกลุ่ม 

 3. การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนรู้หรือท า

กิจกรรมแลว้ 

 4. คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน ซึ่ง

ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันก าหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ขึ้นมาก็ได้ 

 5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกย่อง

ชมเชยในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ปดิประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 

 ทิศนา  แขมมณ ี(2556, น.66-67) กล่าววา่ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ STAD มดีังนี้ 

 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้ว่า บ้านของเรา 

(home group)  

 2. สมาชิกในบา้นของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลาย

ตอน ซึ่งผู้เรียนต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว้ 

 3. ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครัง้สุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวมยอดและน าคะแนนของตนไปหาคะแนน

พัฒนาการ (improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 

  คะแนนพื้นฐาน: ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบยอ่ยหลาย ๆ คร้ังท่ีผู้เรียนแต่ละคนท าได้ 

  คะแนนท่ีได้: ได้จากการน าคะแนนทดสอบครัง้สุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน 

  คะแนนพัฒนาการ: ถ้าคะแนนท่ีได้คอื 

   -11 ลงมา คะแนนพัฒนาการ = 0 

   -1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10 

   +1 ถึง 10  คะแนนพัฒนาการ = 20 

   +11 ขึน้ไป คะแนนพัฒนาการ = 30 

 4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา น าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม 

กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุม่สูงสุด กลุ่มนัน้ได้รางวัล 

 จากองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค STAD ข้างตน้ สรุปได้ดังนี้ 

 1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วและน าเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด

ใหม ่

 2. การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 

คน และชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มท่ีจะต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้ เพราะผลการเรียน

ของสมาชกิแต่ละคนส่งผลตอ่ผลรวมของกลุ่ม 
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 3. การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนรู้หรือท า

กิจกรรมแลว้  

 4. คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนาการหรือความก้าวหนา้ของสมาชิกแตล่ะคน 

 5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกย่อง

ชมเชยในรูปแบบตา่ง ๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนากิจกรรมทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD 

ผลการวิจัยพบว่า (1) กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือเซต ของนักเรียนชั้นปีท่ี 4 ท่ีใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ

แบบเทคนิค STAD มปีระสิทธิภาพท่ีระดับ 84.26/82.90 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต โดยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้จากการจัดการ

เรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คิด

เป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 

 นาถรพี ฤทธ์ิชู (2559, บทคัดยอ่) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ืองอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียน

สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

ด้านเนื้อหา มีความพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านกิจกรรมการเรียน มีความพอใจอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ มีความพอใจอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.70 

 บัญชา  ชนิโณ (2556, บทคัดยอ่) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

รูปแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์ ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

4 ผลการวจิัยพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชรู้ปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์ มีคา่เท่ากับ 72.46/71.44 (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 

0.6034 (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืโดยใชรู้ปแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์มีความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (5) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับ

กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 
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 สายชล  โพธ์ิดง (2556, บทคัดยอ่) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค 

STAD เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า  

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD เร่ือง การประยุกต์ของ

สมการเชงิเส้นตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(2) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับดี  

(3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

อยู่ในระดับดีมาก 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 345 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม

วทิยาคม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ

เจาะจง โดยพิจารณาคัดเลอืกหอ้งเรียนท่ีมีนักเรียนคละความสามารถ 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 

STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 10 แผน มีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.42  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 4 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.28-0.74 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.20-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.84 

 3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการ

เชงิเส้น ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 10 ข้อ มคีุณภาพความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.63 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลาในการสอบ 1 คาบ 

และตรวจให้คะแนน 

2. ด าเนนิการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบสมการเชงิเส้น โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 8 แผน จนกระท่ังครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ(ฉบับเดียวกับก่อนเรียน) 

โดยใชเ้วลาในการสอบ 1 คาบ และตรวจให้คะแนน 
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4. สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิง

เส้น โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยแบบสอบถาม และ

น าผลไปวเิคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย

ใช ้t-test (Dependent Samples) 

2. วเิคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิง

เส้น โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา 

ตารางที่  1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น  

โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนคิ STAD ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ n x̄  S df t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 42 4.74 2.31 41 
13.76* 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลังเรียน 42 10.40 2.96 41 

*ค่า t มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ท่ีระดับ .05 df=41 เท่ากับ 1.6829) 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.31 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96 และเมื่อเปรียบเทียบค่า t ท่ีค านวณได้คือ 13.76 กับค่าวิกฤตของ t ตาราง เท่ากับ 

1.6829 พบว่า ค่า t ท่ีได้จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t ตารางแสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบ

สมการเชงิเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

รายการประเมนิ 
n=42 คน ระดับ 

ความพึงพอใจ x̄  S 

1. วธีิการเรียนท าให้ขา้พเจ้าเขา้ใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึน้ 3.83 0.85 มาก 

2. เนื้อหาที่ข้าพเจ้าเรียนมกีารเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 3.62 0.82 มาก 

3. ข้าพเจ้าได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามตัวชี้วัด 3.88 0.86 มาก 

4. ข้าพเจ้าพอใจต่อการเรียนท่ีมีการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 3.83 0.93 มาก 

5. ข้าพเจ้ารูส้ึกสนุกเม่ือได้เรียนคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มและชว่ยเหลอืกันท างาน 3.86 0.81 มาก 
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รายการประเมนิ 
n=42 คน ระดับ 

ความพึงพอใจ x̄  S 

6. การเรียนโดยใช้กจิกรรมกลุ่ม ชว่ยท าให้ขา้พเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และ

ชว่ยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนให้มากขึน้ 
3.71 0.81 มาก 

7. ในขณะเรียนขา้พเจ้าชอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เสมอ 3.40 1.11 ปานกลาง 

8. ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
3.95 0.82 มาก 

9. ข้าพเจ้ามีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้กลา้คิด และกล้าแสดงออก 3.81 0.97 มาก 

10. แบบทดสอบท่ีใชเ้หมาะสมกับเวลา และกิจกรรมการเรียนรู้ 3.74 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.76 0.89 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 

STAD เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมี 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมคี าถามจ านวนจ านวน 9 ข้อ ที่มรีะดับความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62-3.95 และมีข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ ท่ีมีระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.40 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 สามารถสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

2.31 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนา

กิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือ

แบบเทคนิค STAD  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต โดยวิธีการจัดการเรียน

แบบร่วมมอืแบบเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนาถรพี ฤทธ์ิชู (2559, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัย

พบว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ มร่วมมือ

เทคนิค STAD หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

บัญชา  ชนิโณ (2556, บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับ
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กระบวนการสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกเหนอืจากนี ้การท าแบบทดสอบยอ่ยท้ายคาบสอนยังอาจจะเป็นการกระตุ้น

ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพอใจในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์และการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ พลเยี่ยม (2558, 

บทคัดยอ่) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้จาก

การจัดการเรียนการสอนตามวธีิการจัดการเรียนแบบร่วมมอืแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาถรพี ฤทธ์ิชู (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

งานวจิัย เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวจิัยพบวา่ ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของผู้เรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา มีความพอใจ

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.89 ด้านกจิกรรมการเรียน มีความพอใจอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.79 ด้านประโยชนท่ี์

ได้รับ มีความพอใจอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.70 นอกเหนอืจากนีจ้ะเห็นว่าการสร้างบรรยากาศและรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้นับเป็นสว่นส าคัญที่ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน

ความพงึพอใจที่ได้จากการทดลองวจิัย 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ครูควรให้ค าแนะน าและชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักเรียน

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยครูควรย้ าเร่ืองความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน และความมี

ระเบียบวนิัยในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื เทคนิค STAD ครูผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย 

และวิธีการขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจก่อนการสอนเนื้อหา เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าเทคนิคนี้ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กับการจัด 

การเรียนรู้แบบอื่น ๆ 

2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ในเนื้อหาอื่น ๆ 

เชน่ พื้นท่ีผิวและปริมาตร ความคล้าย ความนา่จะเป็น เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วย 

3. ควรมกีารศึกษาพืน้ฐานทางความรู้ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ 
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4. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนต้องการ/สนใจ หรือมีความ

เหมาะสมกับนักเรียนก่อนท าการทดลองวจิัย 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ซึ่งเสียสละ

เวลาให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ท าให้การวิจัย

ครัง้นี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด  
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การใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 

จังหวัดพะเยา 

Using English Supplementary Reading Material Focusing on Content-Based 

Instruction (CBI) to promote English Language Learning of Matthayom Suksa 

2 Students, Choomchonbanmaesai School, Phayao 

เยาวรัตน์ เม็งขาว1* 

Yaowarut Mengkow1* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ

ทดสอบสื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสง่เสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้น

เนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใชภ้าษาอังกฤษของนักเรียน 

และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการ

อ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 

จังหวัดพะเยา จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนจ านวน 5 แผน และสื่อเสริมการอ่าน

จ านวน 6 หัวขอ้ ส าหรับเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินสื่อ

เสริมการอา่น และ แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample 

จากการด าเนนิการวิจัย สามารถสรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

1) จากการประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อสง่เสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา (CBI) พบวา่นักเรียนมคีวามพงึพอใจในระดับดีมาก  

2) ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ี

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเนน้เนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3) ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนหลังการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยการเนน้เนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ค าส าคัญ:  สื่อเสริมการอา่น วิธีเนน้เนื้อหา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส    

                                                 
1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 56000 
1 English Department, School of Liberal Arts, University of Phayao,Province 56000 
* Corresponding author : myaowarut@hotmail.com 
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Abstract  

This research aimed at 1) testing English supplementary reading materials on local culture topics 

focusing on content-based instruction (CBI) on Matthayom suksa 2 students at Choomchonbanmaesai School, 

Phayao Province 2) to compare the students’ English Language ability before and after using English 

supplementary reading materials on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI) and 3) to 

compare the students’ local culture awareness before and after using English supplementary reading materials 

on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI). The population of this study was 25 

Matthayom suka 2 students from Choomchonbanmaesai School, Phayao Province . The research tools included 5 

lesson plans and 6 reading materials comprising the following topics:  1) History of Maesai  2) Crafts 3) Santat  

4) Food  5) Blacksmiths and  6) Songkran Festival. The data collection tools consisted of pre-test and post-test, 

supplementary reading materials evaluation questionnaires, and   local culture awareness questionnaires. The 

statistics used were frequency, mean, S.D. and t-test dependent sample. 

The results indicated that 

1) The Matthayom suksa 2 students from Choomchonbanmaesai School, Phayao Province felt highly 

satisfied English supplementary reading materials on local culture topics focusing on content-based instruction (CBI). 

2) The students’ English language ability after the experiment was higher than that before doing the 

experiment at the .05 level of significance. 

3) The students’ local culture awareness after the experiment was higher than that before doing the 

experiment at the .05 level of significance.   

Keywords: supplementary reading material, content-based instruction, Choomchonbanmaesai School 

บทน า 

ตามท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชวีติอยา่งยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกชว่งวัยให้มีภูมคิุ้มกันเพื่อเข้าสูส่ังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญารอบรู้ และมี

จิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ควบคู่กับการเสริมเสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนใน

ชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมุ่ง

สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคน มีนสิัยใฝ่รู้รักการอา่นตัง้แตว่ัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้

ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง

เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงสง่เสริมการศึกษาทางเลอืกท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะ

น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของ

สถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อตอ่การพัฒนาคน สรา้งค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ข้อนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม ท่ีมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญท่ีมีความจ าเป็น

ต้องการผลงานในพื้นท่ีด้วย และในกลยุทธ์การวิจัยเร่ืองต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์นั้น การปฏิรูปการศึกษาเป็นกลยุทธ์

ตน้ ๆ ท่ีมีความส าคัญ 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ท้ังในและนอกระบบ 

ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้อง

กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน 

 

จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นเร่ืองเร่งด่วน และการสร้างความหวงแหนในวัฒนธรรมชุมชนนั้น 

สามารถสร้างได้ด้วยการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมของตน 

อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชวีติอยา่งยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ประกอบกับการท่ีมหาวิทยาลัยพะเยามีความพยายามท่ีจะด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบรรลุ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินงานโรงการ 1 คณะ 1 

โมเดล ที่เนน้การพัฒนาพืน้ท่ีในจังหวัดพะเยาตามนโยบาย 1 มหาวทิยาลัย 1 จังหวัด โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานระดับ

คณะรับผิดชอบหลักอย่างน้อย 1 อ าเภอ เพื่อเลอืกพื้นท่ีท่ีมีโอกาสหรือมีปัญหาท่ีมีผลกระทบสูงและผู้น าชุมชนมีความ

เข้มแข็งและเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับมคีวามตัง้ใจจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้ด าเนินการดครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพื้นท่ี

ต าบลแมใ่ส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อน าความรู้ทางด้านวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ไปบูรณาการร่วมพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลักในการช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน

เป้าหมายได้อย่างตรงจุด ท้ังนี้เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้คิดเป็น ท าเป็นและพึ่งพาตนเองได้ อันจะน าไปสู่การเป็น

ชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างย่ังยนืในอนาคต พรอ้มท้ังขยายผลการพัฒนาของชุมชนเป้าหมายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ตามนโยบาย 1 

มหาววทิยาลัย 1 จังหวัดของรัฐบาล 

ชุมชนบ้านแม่ใสนั้น แต่เดิมชื่อ “บ้านนางเหลียว” ประชาชนสว่นใหญ่ย้ายมาจากบ้านทุ่งป่ายะและบ้านทุ่งโค้ง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2299 มีประชนประมาณ 12 หลังคาเรือน มาก่อสรร้าง

บ้านเรือนติดกับสายน้ าแมใ่ส (ท่ีมาของช่ือบ้านแม่ใส ยึดเอาจากล าน้ าแม่ใสมาเป็นชื่อหมู่บ้าน) ซึ่งไหลมาจากบ้านร่อง

ค าน้อย โดยมีพระวงศ์ ธมมวโส เป็นผู้น าและได้จัดตั้งวัดขึ้นเป็นคร้ังแรก ชื่อว่า “วัดนางเหลียว” โดยมีนายหลาน นา

แพร่ เป็นก านันคนแรก ขึ้นกับต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย หมู่ท่ี 2  ต่อมามีนายสุนันท์ ชุ่มวงศ์ ได้

ปรับปรุงบ้านพร้อมท้ังพัฒนาหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,395 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันต าบลแม่ใส มีเนื้อท่ีประมาณ 21.36 

ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 13,275 ไร่ ต าบลแมใ่สมลีักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุม่ ติดกับกวา๊นพะเยา มีแม่น้ าแม่ใสเป็

ฯแมน่้ าสายหลักท่ีไหลผ่านต าบลลงสู่กวา๊นพะเยา ชุมชนแม่ใสมีศักยภาพในการได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดพะเยา เนื่องจาก ชุมชนแม่ใสมีประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรม รวมท้ังเป็นแหล่งหัตถกรรมท่ีน่าสนใจ ดังจะเห็นได้จาก ค าขวัญของต าบลแมใ่สท่ีว่า 

แห่ไม้ค้ าศรี ประเพณีโบราณ 

เชี่ยวชาญตมีดี ปั้นอฐิเป็นสนิค้าออก 

ส่งขายนอกผักตบชวา จักสานน าหน้าพัฒนาต าบลแมใ่ส 
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จากศักยภาพการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมดังกลา่ว คณะศิลปศาสตร์จึงด าเนินการโครงการบริการวิชาการสู่

สังคม โครงการ “ยุวมัคคุเทศก์” ขึ้นท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556 โดยมีรูปแบบการอบรมคอืเป็นการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และการศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

นอกเหนือไปจากการอบรมยุวมัคคุเทศก์แล้ว  ได้มีการบูรณาการโครงการยุวมัคคุเทศก์ดังกล่าวเข้ากับ

รายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม (146341) ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับท่ีนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีการน านิสิต

จ านวน 199 คน ลงพื้นท่ีต าบลแม่ใส เพื่อส ารวจข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม อันได้แก่ จารีต ประเพณี ความเชื่อ การ

แต่งกาย ความเป็นอยู่ อาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน ามาจัดท าเป็นสมุดภาพพร้อมข้อความบรรยาย

ภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของต าบลแมใ่ส ผลผลิตท่ีได้จากการบูรณาการในคร้ังนี้คือสมุดภาพพร้อม

ข้อความบรรยายภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของต าบลแม่ใสโดยตรง จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าสมุดภาพ

ท้ังหมดไปท าประโยชนใ์ห้แก่ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสโดยอ้างอิงเนื้อหาจัดท าเป็นสื่อการสอนท่ีเน้น

เนื้อหาด้านวัฒนธรรม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (content-based instruction) เป็นวิธีการสอนภาษาท่ีได้รับ

ความนิยมในบริบทของการสอนภาษาท่ีสองและเป็นภาษาต่างประเทศ (Lakovos, 2011) เนื่องจากการเรียนการสอน

ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเน้น

เนื้อหานั้น ผู้เรียนจะมีโอกาสอ่านบทความจากสื่อสภาพจริง ได้ตีความและประเมินผลข้อมูจากสื่อนั้น ๆ ได้ร่วมกลุ่ม

กับเพื่อน เพื่อท่ีจะน าเสนอผลการเรียนรู้ออกมาท้ังในรูปแบบการน าเสนอปากเปล่าและการเขียน (Stoller, 1997) ใน

การวจิัยท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อการสอนท่ีเน้นเนื้อหา (Singer, 1990 cited in Lakovos, 

2011) ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาโดยวิธีเน้นเนื้อหาหรือเป็นท่ีรู้จักในยุโรปว่าการสอนภาษาแบบบูรณาการภาษา

และเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning (CLIL)) จึงเป็นแนวคิดท่ีว่าภาษาท่ีจะเรียนรู้จะถูกใช้ในการ

สอนเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ตัวภาษา (Lightbrown and Spada, 2000) ค าว่า “เนื้อหา” ในบริบทของการสอนภาษา

หมายถงึ การใชป้ระเด็น เนื้อเร่ือง หรอืหัวข้อ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนภาษาที่สอง (Mahawattha, 2013) 

ศิริพร นามจันทรา (ม.ป.ป.) ใน แบบเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทาน

พื้นบ้านอีสานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้น าเสนอแนวคิดท่ีว่าการใช้สื่อท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่น นิทาน

พื้นบ้าน และการท่ีนักเรียนมีความรู้พื้นฐานเดิมจากประสบการณ์ตรงเป็นเร่ืองท่ีง่ายส าหรับนักเรียนท่ีจะเรียนรู้ภาษา 

ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของ Krashen ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง (Second 

Language Acquisition) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจ (Motive) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) และมี

ความวิตกกังวลน้อย (Low Anxiety) เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นตัวกรองความรู้สึก (Affective Filters) ในการเรียนรู้

ภาษาท่ีสองให้น้อยลง และนิทานพื้นบ้านอีสานเป็นสิ่งท่ีนักเ รียนคุ้นเคย และมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว จะช่วย

ตอบสนองกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการบอก

หลักเกณฑ์ (A Theory of Subsumption) ของ Asubel ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้าในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น 

ผู้เรียนเคยมพีื้นฐานความรู้ท่ีเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท าให้การเรียนสิ่งใหม่นั้นมีความหมาย นอกจากนี้ นิทาน

ยังช่วยส่งเสริมวิธีคิดและยุทธวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดจินตภาพในการรับรู้ภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการรับรู้ระยะยาว โดยจะเกิดขึ้นได้งา่ยและรวดเร็ว 

ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษาในหัวข้อการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่งส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อน าผลวิจัยไปต่อยอดในการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา การสร้างความหวงแหน
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ในวัฒนธรรมชุมชนด้วยการพัฒนาเยาวชนนท้องถิ่นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมของตน 

อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมท้ังเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเน้น

เนื้อหาทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีสามารถเอาไปต่อยอดในการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในปีต่อ ๆ ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท่องถิ่น เพื่อ

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 

จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

ชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้น

เนื้อหา 

3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใชส้ื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษโดยการเนน้เนื้อหา 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่องส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น โดยวิธีการเน้นเนื้อหา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเน้นเนื้อหา 

โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา 

จ านวน 25 คน  

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือคือแผนการสอน สื่อเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษท่ี

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน รวมไปถึงแบบประเมินสื่อเสริมการอ่าน และ 

แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใชค้วามถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample 
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ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมนิความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  (n=25) 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น   

(n=25) 

หัวข้อประเมิน x̄  S.D 

ด้านเนื้อหา 4.62 0.59 

1. เนื้อหาไมย่าก ไมซ่ับซ้อน เข้าใจง่าย 4.52 0.71 

2. ได้รับประโยชนจ์ากเร่ืองท่ีอ่าน 4.88 0.33 

3. เนื้อหาเหมาะสม 4.68 0.56 

4. เนื้อหาใกล้ตัว 4.56 0.65 

5. กระตุน้เกิดการคดิ 4.48 0.71 

ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.68 0.54 

1. ได้เรียนรู้ค าศัพท์ 4.68 0.63 

2. ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ 4.72 0.54 

3. มคีวามกระตอืรือร้นท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ 4.56 0.65 

4. รู้สกึไมเ่ครยีด 4.52 0.65 

5. มคีวามสนใจท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ 4.72 0.54 

6. สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4.76 0.44 

7. เกิดการเรียนรู้ได้งา่ย 4.76 0.44 

8. สามารถจดจ าความรู้ได้นาน 4.72 0.46 

ด้านการอา่น 4.36 0.69 

1. เข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้เร็ว 4.44 0.65 

2. อา่นแลว้จับใจความได้ 4.36 0.70 

3. อา่นแลว้ตอบค าถามได้ 4.36 0.64 

4. นักเรียนชอบการอา่น 4.28 0.79 

ด้านการน าไปใช้ 4.74 0.45 

1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในทอ้งถิ่นตัวเอง 4.84 0.37 

2.  สามารถน าความรู้เร่ืองท้องถิ่นมาใชใ้นการเรียน 4.80 0.41 

3.  ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.64 0.49 

4. ชว่ยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 4.68 0.56 

5. สามารถเอาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 4.76 0.44 

ด้านกจิกรรมและสื่อ 4.78 0.9 

1. นัก เ รียนคิดว่ากิ จกรรมนี้มีประโยชน์ส าห รับการเ รียน

ภาษาอังกฤษ 

4.88 0.33 

2. นักเรียนชอบสื่อเสริมการอา่นเร่ือง 4.72 0.54 
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หัวข้อประเมิน x̄  S.D 

            History of Mae Sai 4.76 0.60 

            Crafts 4.72 0.61 

            San Tat 4.68 0.56 

            Food 4.88 0.44 

            Blacksmiths 4.80 0.41 

           Song Kran Festival 4.84 0.74 

3. นักเรียนชอบรูปภาพประกอบ 4.72 0.54 

4. นักเรียนสนุกสนานเพลดิเพลนิ 4.80 0.41 

เฉลี่ย 4.66 0.63 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อสื่อเสริมการอ่านอยู่ในระดับดีมาก (4.66) โดย

นักเรียนมีความพึงพอใจเนื้อหาของสื่อเสริมการอ่านในระดับดีมาก (4.62) โดยหัวข้อท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือการได้รับประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน (4.88) รองลงมาคือเนื้อหามีความเหมาะสม (4.68) และ มีเนื้อหาใกล้ตัว 

(4.56) ตามล าดับ 

ส าหรับด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.68) โดยหัวข้อท่ีนักเรียน

พึงพอใจมากท่ีสุดคือ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย (4.76) รองลงมาคือ ได้

เรียนรู้ไวยากรณ ์มีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถจดจ าความรู้ได้นาน (4.72) และนักเรียนได้

เรียนรู้ค าศัพท์ (4.68) 

ด้านการอ่าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.36) ซึ่งหัวข้อท่ีนักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เข้าใจ

เร่ืองท่ีอ่านได้เร็ว (4.44) อา่นแลว้จับใจความได้ และ อ่านแล้วตอบค าถามได้ (4.36) และนักเรียนชอบการอ่าน (4.28) 

ตามล าดับ 

ด้านการน าไปใช้ พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.74) โดยหัวข้อท่ีนักเรียนมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (4.84) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถน า

ความรู้เร่ืองท้องถิ่นมาใชใ้นการเรียน (4.80) และสามารถเอาไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน (4.76) ตามล าดับ 

ด้านกจิกรรมและสื่อ พบวา่นักเรียนมคีวามพอใจในกิจกรรมในระดับดีมาก (4.78) ซึ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรม

นี้มีประโยชน์ส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ (4.88) รองลงมาคือนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน (4.80) และ นักเรียน

ชอบสื่อเสริมการอา่นและชอบรูปภาพประกอบในระดับมากที่สุด (4.72) 

ส าหรับความพงึพอใจในสื่อเสริมการอ่านนั้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อเร่ือง Food ในระดับท่ีมาก

ท่ีสุด (4.88) รองลงมาคือสื่อหัวข้อ Songkran Festival (4.84) และ Blacksmiths (4.80) 
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ตอนท่ี 2 ความสามารถในด้านการใชภ้าษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

ก่อนและหลังการใชส้ื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีการเนน้เนื้อหา (n=25) 

ตารางที่ 2 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

นักเรียนคนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่าง 

 

Pre-test Post-test   

1 20 20 0 

2 19 22 3 

3 18 19 1 

4 20 21 1 

5 20 21 1 

6 15 17 2 

7 20 21 1 

8 20 23 3 

9 19 23 4 

10 17 20 3 

11 16 18 2 

12 20 22 2 

13 15 17 2 

14 20 22 2 

15 20 21 1 

16 19 22 3 

17 19 19 0 

18 20 22 2 

19 20 22 2 

20 20 22 2 

21 19 22 3 

22 20 22 2 

23 18 19 1 

24 13 15 2 

25 16 19 3 

 

จากตารางท่ี 2 ได้น าข้อมูลวา่วิเคราะห์โดยใชส้ถิต ิt-test dependent ได้ขอ้มูลดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ

เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 (n = 25) 

การทดสอบ x̄  S.D   t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 18.52 2.02 
1.92 1.00 9.63* 0.0000 

หลังเรียน 20.44 2.08 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 18.52 คะแนนและ 20.44 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ตอนท่ี 3 ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นกอ่นและหลังเรียน (รายข้อ) 

ข้อ ข้อความ 
ก่อน หลัง 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

1 นักเรียนทราบประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ้่าน 3.32 0.48 4.80 0.41 

2 นักเรียนสามารถเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว

และแมน่ย า 

3.48 0.51 4.80 0.41 

3 นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดทัศนศกึษาแหลง่ผลิตสินค้าพื้นบ้าน 3.32 0.48 4.56 0.51 

4 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น ท่ีเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านควรสบืทอดตอ่ไป 3.40 0.50 4.56 0.51 

5 ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้าน นักเรียนจะน ามาประยุกตใ์นการ

ประดิษฐ์ของใชใ้ห้ได้ 

3.48 0.51 4.68 0.56 

6 นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตมีดีท่ีแสดงถึงภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 3.36 0.49 4.80 0.41 

7 นักเรียนจะชว่ยส่งเสริมให้มีการอนุรักษก์ารตมีดีของท้องถิ่น 3.44 0.51 4.76 0.44 

8 เมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนา นักเรียนจะชวนพ่อแม่หรือผู้ปกครองไป

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

3.20 0.41 4.64 0.49 

9 นักเรียนไปร่วมงานสงกรานตท่ี์จัดในต าบลทุกปี 3.52 0.51 4.96 0.20 

10 นักเรียนต้องการให้ประเพณีสงกรานตป์ระจ าต าบลคงอยู่ตลอดไป 3.68 0.48 4.96 0.20 

11 นักเรียนทราบประวัตขิองโบราณสถานในชุมชน 3.48 0.51 4.88 0.33 

12 นักเรียนไปเยี่ยมชมโบราณสถานในต าบลเป็นประจ า 3.44 0.51 4.92 0.28 

13 นักเรียนชักชวนผู้อ่ืนให้ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน  3.60 0.50 4.80 0.41 

14 การท า อาหา ร เอง ท่ี บ้ า นอ ร่อยกว่ าทานอาหา รตาม ร้ าน ใ น

ห้างสรรพสนิค้า 

3.48 0.51 4.12 0.67 

15 นักเรียนท าอาหารพืน้บ้านเป็นประจ า 3.52 0.51 4.20 0.65 

16 นักเรียนชวนเพื่อนมารับประทานอาหารท่ีบ้าน 3.60 0.50 4.08 0.76 

17 ความคิดท่ีว่า “มเีทคโนโลยใีหม ่ๆ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ”

เป็นความคิดท่ีไม่ถูกต้อง 

3.52 0.51 4.80 0.41 

18 การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเร่ืองท่ี 3.44 0.51 4.84 0.37 
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ข้อ ข้อความ 
ก่อน หลัง 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

นักเรียนให้ความสนใจ 

19 นักเรียนต้องการให้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นคงอยูต่อ่ไป 3.60 0.50 4.88 0.33 

20 นักเรียนจะช่วยส่งเสริมให้มีการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

3.56 0.51 4.88 0.33 

 เฉลี่ย 3.47 0.50 4.70 0.43 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นหรือการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักและความหวงแหนน

วัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียน (4.70) ขณะท่ีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นหรือการปฏิบัติคือ (3.47) ต่อมาได้น าข้อมูลค่าเฉลี่ย

ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นท้ังก่อนและหลังเรียนเพื่อหาค่า t-test dependent  

 

ตารางที่ 5 แสดงความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน 

นักเรียนคนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่า 

 

Pre-test Post-test 

 1 3.2 4.6 1.4 

2 4 4.8 0.8 

3 3.5 4.5 1 

4 3.5 4.9 1.4 

5 3.5 4.4 0.9 

6 3.7 4.7 1 

7 3.7 4.9 1.2 

8 3.5 4.8 1.3 

9 3.3 4.4 1.1 

10 3.3 4.4 1.1 

11 3.6 5 1.4 

12 3.5 4.8 1.3 

13 3.5 4.8 1.3 

14 3.2 4.9 1.7 

15 3.4 4.9 1.5 

16 4 4.9 0.9 

17 3.6 4.7 1.1 

18 3.7 4.7 1 

19 3.6 4.8 1.2 

20 3.4 5 1.6 

21 3.1 4.4 1.3 
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นักเรียนคนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลต่า 

22 3.1 4.3 1.2 

23 3.4 4.9 1.5 

24 3.6 4.7 1.1 

25 3.3 4.8 1.5 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สอบและหลัง

การทดลอง (n = 25) 

การทดสอบ x̄  S.D   t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 3.49 0.23 
1.23 0.27 26.32* 0.0000 

หลังเรียน 4.72 0.21 

 

จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 สอบและหลังการทดลอง เท่ากับ 3.49 คะแนนและ 4.72 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อน

และหลังเรียน พบวา่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปผลและอธิปรายผล 

งานวิจัยเร่ืองการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ

ทดสอบสื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสง่เสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้น

เนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใชภ้าษาอังกฤษของนักเรียน 

และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมการ

อา่นภาษาอังกฤษโดยการเนน้เนื้อหา โดยมีกลุ่มประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 

จังหวัดพะเยา จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนจ านวน 5 แผน และสื่อเสริมการอ่าน

จ านวน 6 หัวขอ้ ส าหรับเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินสื่อ

เสริมการอา่น และ แบบสอบถามความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample 

สรุปผล 

จากการด าเนนิการวิจัย สามารถสรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

1. จากการทดสอบสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา 

พบวา่นักเรียนมคีวามพงึพอใจในระดับดีมาก  

2. ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสหลัง

การใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

หลังการใชส้ื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษโดยการเนน้เนื้อหาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

อภปิรายผล 

 งานวิจัยเร่ืองการใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา มีประเด็นอภิปรายตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จากการทดสอบสื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา (CBI) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา 

พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก สาเหตุอาจจะมาจากนักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่าน รวมไปถึง

เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และท่ีส าคัญเนื้อหาใกล้ตัว นักเรียนแต่ละคนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 

นอกจากนี้แล้ว จากการพูดคุยอยา่งไมเ่ป็นทางการกับนักเรียน พบวา่นักเรียนให้ความส าคัญกับค าศัพท์ เมื่อ

สื่อเสริมการอา่นท่ีได้จัดท าขึ้นมคี าศัพท์ใหม่ ๆ มาสอนแก่พวกเขา พวกเขาคิดวา่เกดิการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา  

อนึ่งการใช้เนื้อหาท่ีนักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีนักเรียนมี

ประสบการณ์ตรงอยู่แล้วมาท าจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ท่ีกล่าวว่าความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่ก่อนแล้วมีส่วนส าคัญในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

(Carrell, 1988 อ้างถึงใน ปรัชวัน คงแก้ว, 2552, หน้า 26) นักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้

เป็นเคร่ืองน าทางให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถหาความหมายในสิ่งท่ีได้รับฟังหรือได้อ่านโดยกระบวนการน าเอาความรู้

เก่าที่พวกเขาได้เคยประสบมาแล้วมาใชใ้นการหาความหมาย นอกจากนี้ผู้เรียนยังผู้เรยนนอกจากจะเข้าใจวัฒนธรรม

ของตนเองแล้ว ยังสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นด้วย (ปรัชวัน คงแก้ว, 2552, หน้า 26-27) ฉะนั้นจะเห็นว่า

เนื้อหาท่ีใช้ในการอบรมยุวมัคคุเทศก์คือเนื้อท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน นักเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเป็นภาษาไทยมา

หมดแล้ว จึงท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาไปพร้อม ๆ กับเรียนภาษาอังกฤษ ทัง้ในดา้นรูปแบบประโยค และค าศัพท์ใหม่ ๆ 

เมื่อนักเรียนไม่ตอ้งกังวลเร่ืองเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ตัวภาษาดว้ยความผ่อนคลาย 

2. ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสหลัง

การใช้สื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอ่ไปน้ี 

บรรยากาศในห้องเรียนมีความผ่อนคลาย สาเหตุหนึ่งมาจากการท่ีนักเรียนมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเร่ืองท่ีได้

เรียน รวมไปถึงการสร้งบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกสนุนสนานเพลดิเพลนิ ไม่เครียด มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่ง

บรรยากาศท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรู้แล้ว

เข้าใจภาษาได้เป็นอยา่งดี  

สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้บรรยากาศในห้องเรียนผ่อนคลายคือ ผู้วิจัยกับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์

ด้วยกันมาก่อน เมื่อนักเรียนมคีวามคุ้นเคยกับผู้วิจัยจึงไมเ่กิดการประหม่า มีความมั่นใจและตั้งใจในการเรียน จึงส่งผล

ให้ผลการทดสอบหลังเรียนมคีะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ 

นอกจากนี้นักเรียนได้รับความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ทางภาษาและเนื้อหาไปพร้อม ๆ กัน 

ผลประโยชนท่ี์ได้รับคือ นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนมากขึน้และนักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการมากขึ้นด้วย 
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 3. ความตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

หลังการใชส้ื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษโดยการเนน้เนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ความรู้ จิตส านกึรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่านักเรียนคิดว่าได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้รับรู้เร่ืองราวท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดความ

ภาคภูมิใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านการสืบสานวัฒนธรรม ประกอบการการสร้าง

บรรยากาศให้นักเรียนรับรู้ว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว จึงเกิดความเข้าใจใน

วัฒนธรรมท้องถิ่นลึกซึ้งขึ้น จากที่แตเ่ดิมนักเรียนมพีื้นความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในฐานต่าง ๆ อยู่แล้ว ส าหรับจิตส านึกรัก

และหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีนักเรียนคิดเห็นว่าอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุดนั้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนเห็นว่า

วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้ถูกน ามาเป็นเนื้อหาในการอบรม ซึ่งนอกจากจะท า ให้พวกเขาเข้าใจในเนื้อหาได้

โดยง่ายแล้ว อาจจะยังส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน  
 

ข้อเสนอแนะ 

งานวจิัยเร่ืองการใช้สื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา (CBI) เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

 1. กิจกรรมการเรียนไม่สัมพันธ์กับเวลาเรียน เนื่องจากนักเรียนมกีิจกรรมหลักท่ีต้องท า เช่น กิจกรรมการเรียน

การสอนในห้องเรียน และกิจกรรมนอกเวลาเรียนท่ีแน่นขนัด จึงท าให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดสรรเวลาให้แก่ผู้วิจัย

ได้มากไปกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งถอืได้วา่น้อยมากกับการสอนอ่าน ผู้วิจัยจึงตอ้งให้นักเรียนท าสื่อเสริมการอ่านเป็นการบ้าน

ในบางครัง้ 

 2. นักเรียนมีความรู้เดิมไม่เท่ากัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมในการ

เรียน จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและมีความรู้ภาษาอังกฤษท่ีดีกว่าจึงได้คะแนนในการทดสอบ

หลังเรียนมากกว่านักเรียนท่ีมีความรู้ต่ า  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าวิจัย  

2. ควรสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อได้ขอ้มูลเชงิคุณภาพมากขึน้ 

 3. ควรมกีารบูรณาการรายวชิาภาษาอังกฤษกับรายวชิาอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ประโยชนน์อกเหนอืจากเนื้อหา

แลว้ยังได้ประโยชนใ์นดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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แนวความคดิการออกแบบอนิโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน 

Infographics design concept for enhancing the quality of learning in the 

community. 

อภวิัฒน์ ปันทะธง1* และปิยฉัตร อุดมศรี1 

Apiwat Puntatong1 and Piyachat Udomsri1 

บทคัดย่อ 

อินโฟกราฟิกเป็นสื่อท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในชุมชน จะท าให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่ต้องใช้เวลามาก 

และชว่ยท าให้จดจ าสิ่งท่ีจะน าเสนอได้อยา่งง่าย และรวดเร็ว ง่ายต่อการสื่อสารด้วยขอ้ความเพียงอย่างเดียว อีกท้ังยัง

สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีมีอยู่ในอินโฟกราฟิก 

ซึ่งความเข้าใจในการสื่อสารในการเรียนรู้นั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความชัดเจน และความเข้าใจท่ีได้รับจากการ

สื่อสารผ่านผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร อินโฟกราฟิกท่ีดีจะสามารถน าผู้ชมเข้า  ไปในเนื้อหาท่ีต้องการสื่อสารได้ตลอด

เร่ืองราว นอกจากนั้นยังตอ้งสามารถท าให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจในวินาทีแรกๆ ท่ีได้พบเห็นชิ้นงานจากชื่อเร่ือง และ

รูปภาพท่ีน่าสนใจ หลังจากนัน้จึงจะน าผู้ชมเข้าสูเ่นื้อหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญ อินโฟกราฟิกสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง

ได้ส้ัน กระชับ และสวยงาม  

ผู้วิจัยประเมินแนวทางการออกแบบอนิโฟกราฟิกออกมาเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการมองเห็น คือ สิ่งท่ี

ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ได้รับรู้การมองเห็น เช่น การเลือกใช้สีท่ีมีความเหมาะสมกับสื่อ การจัดวางองค์ประกอบของ

รูปภาพ การเลอืกใช้ภาพประกอบ การเลอืกใช้ตัวอักษร และการใชห้ลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ด้านเนื้อหา คือ 

ข้อมูลของเนื้อหา สถิต ิข้อเท็จจริง เนื้อหาที่น ามาท าการออกแบบตอ้งมีความชัดเจนถูกต้อง มีการย่อเนื้อหาให้กระชับ

เข้าใจได้งา่ย และเขา้ใจเนือ้หาได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสรุปวา่กระบวนการเรียนรู้จะชว่ยพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ของชุมชนในการคิดการปฏิบัติ เพื่อ

แก้ปัญหาซึ่งสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลายวิธี ได้แก่ การสนทนา พบปะหารือ และประชุม การให้ทดลอง

ปฏบัิตจิรงิ การถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรม และดูงานในพื้นท่ีจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน การเรียนรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านประเพณี 

และพิธีกรรมต่างๆ โดยการใช้สื่ออินโฟกราฟิกให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะท าให้ชุมชนมีความรู้และข้อมูลจริง 

สามารถน าไปปฏบัิตไิด้จริง มปีระสิทธิภาพ เข้าใจง่ายสื่อความหมายได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ : อนิโฟกราฟิก, การเรียนรู้ในชุมชน 
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Abstract 

 Infographics are the media used in learning in the community. It will make understanding that does not 

take much time and it makes it easy to remember what's going on. Easy to communicate with text only and can 

be used as a learning media, satisfy the learning by efficiency with the communication efficiency available in 

Infographics. The understanding of communication in learning is associated and the insights gained from 

communicating through the messenger to the receiver. A good Infographics can bring in viewers to the content 

you want to communicate throughout the story. They must also be able to make the intended recipient in the 

first moment. Have seen the piece from the title and interesting pictures. After that, it will take the viewer into 

the content that matters. Infographics can keep everything short, compact and beautiful. The researchers 

evaluated the design of Infographics as two components. Visual is what the messenger and receiver have seen. 

For example, choosing the right color for the media. Picture composition Optional. Selection of characters And the 

use of design principles of infographics. Content is the content of the data, statistics, facts, content, and the 

design must be clear. The content is compact, easy to understand. And understand the content quickly. It can 

also effectively convey knowledge to the target audience. And concluded that the learning process would 

improve the quality of community learning to think of action. To solve problems, the learning process can be 

arranged in several ways include conversation, meeting, experimental trial, the wisdom of the villagers, learning 

from technology transfer centers, as well as learning through tradition and rituals Using Infographics to learn 

continuously. It will give the community real knowledge and information can be practiced and effective easy to 

understand meaningful meaning. 

Keywords: Infographics, community learning 

บทน า 

อนิโฟกราฟิก (Info graphics) หรือ อินฟอร์เมชันกราฟิก (Information graphic) เป็นการน าข้อมูลท่ีเข้าใจยาก

หรือข้อมูลท่ีเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข จ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองได้

ด้วยตัวเองมี องคป์ระกอบท่ีส าคัญ คือ หัวข้อท่ีน่าสนใจภาพ และเสยีง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอแล้ว 

น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียงแสดงออกมาเป็นภาพ จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบาย เพิ่มเติม

กราฟกิที่ใชอ้าจเป็นภาพสัญลักษณ์เชงิกราฟกิ ท่ีสามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน (จงรัก เทศนา,2557) 

 สื่ออินโฟกราฟิกมีกันอย่างแพร่หลายไม่ว่า จะเป็นการโฆษณา การรณรงค์หรือแม้กระท้ังการ น าเอาข่าวสาร

ปัจจุบันท่ีเข้าใจยาก มาถ่ายทอดให้เข้าใจ ได้ง่ายมากขึ้น จากท่ีสังเกตพบว่าอินโฟกราฟิกท่ีเป็นท่ีติดตาคนท่ัวไปจะ

ถ่ายทอดมา โดยลักษณะตัวการ์ตูนท่ี นา่รัก บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเข้าใจง่าย รวมไปถึงการใชส้ี และการอนิเมทท่ีน่าสนใจ

ท าให้เป็นท่ีสนใจ และตดิตาคนท่ัวไป (จงรัก เทศนา,2557) 

 คุณภาพการเรียนรู้นับเป็นสิ่งส าคัญมากในทุกการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ท่ีดี และมีคุณภาพย่อม หมายถึงการ

เรียนรู้ด้วยความสนใจ เรียนแล้วเข้าใจ เรียนแล้วจดจ าน าไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะท่ีการเรียนรู้ท่ีไม่ดี และไม่มีคุณภาพ 

หมายถึงการไม่สนใจท่ีจะเรียน ไม่เข้าใจสิ่งท่ีเรียน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ ซึ่งอินโฟกราฟิกจัดเป็น

เคร่ืองมือท่ีทรงพลังเคร่ืองมือหนึ่งท่ีช่วยในเร่ืองการเรียนรู้ เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจและการ
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จดจ าได้เป็นอยา่งดี อกีท้ังการใช้อินโฟกราฟิกมีลักษณะเป็นท้ังภาพ และข้อความท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

ตื่นตัว (Active Learning) เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย  

 ดังนัน้ อนิโฟกราฟิกจึงเป็นสื่อท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช้ในการเรียนรู้ในชุมชน อันจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้

เวลามาก และชว่ยท าให้จดจ าสิ่งท่ีจะน าเสนอได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ง่ายต่อการส่ือสารด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว 

อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สร้างความพึ่งพอใจในการเรียนรู้ด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีมีอยู่ในอินโฟ

กราฟิก ซึ่งความเข้าใจในการสื่อสารในการเรียนรู้นั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความชัดเจน และความเข้าใจที่ได้รับจาก

การสื่อสารผ่านผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร การท าความเข้าใจในความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ ขั้นตอนการจัดท า 

ประเภทของข้อดีขอ้เสีย แนวทางการน าไปใช ้และแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก รวมท้ังผลของการน าไปใช้

อนิโฟกราฟิกในงานวจิัยตา่งๆ จะชว่ยให้การน าอนิโฟกราฟิกมาเพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชนได้มายิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1. เพื่อให้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมาของอินโฟกราฟิก ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกและแนวทางการ

จัดท าสื่อในรูปแบบอนิโฟการกราฟกิเพ่ือให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชน 

 2. เพื่อหืทราบถึงท่ีมา ความส าคัญ ประโยชน์และตัวอย่างการน าเอาอินโฟกราฟิกไปใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิด

คุณภาพของการเรียนรู้ในชุมชน 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคัญ ในท่ีนี้เน้น น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

หลัก เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ คือ สมอง รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ตาท าให้

มองเห็น  หูท าให้ได้ยิน จมูกท าให้ได้กลิ่น ลิ้นท าให้ได้รับรส และผิวกายท าให้เกิดการสัมผัส การเรียนรู้เกิดท่ีสมอง เกิด

จากลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการเรียนรู้โดย ประสบการณ์ตรง ผ่านการเข้าร่วมหลากหลายรูปแบบตาม ความ

สนใจและแตกตา่งระหวา่งบุคคล ในการนี้สมองมหีนา้ท่ี สร้างกระบวนการเรียนรู้ ท้ังการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ และการ

จ า ควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมท้ังควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม และการเรียนรู้ใน สิ่งท่ี

สนใจสามารถรับรู้ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ อาจารยจ์ึง จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเร้าใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้ ท้าทาย 

ปราศจากความเครียด รวมท้ังจัดการเรียนรู้แบบสร้าง ความเข้าโดยเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของเขา ก็จะ

เกิดการเรียนรู้ได้ดี มจีุดมุง่หมาย จากประสบการณ์ใน สถานการณ์จริง ได้อยา่งเท่าเทียมกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2555) 

ความหมายของการเรียนรู้ในชุมชน 

การเรียนรู้ (Learning) มีขอบข่ายกว้างกว่าการศึกษาหรือการฝึกอบรม การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการ

ก่อให้เกิดรูปแบบและพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behaviour) ซึ่ง

เป็นผลมาจากการศึกษา (Education) ฝึ กอบรม (Training) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และประสบการณ์ 

(Experience) การ เรียนรู้จะก่อให้เกิดการปรับตวั การยอมรับ การมีแนวทางการปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่า งไรก็ดีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันท้ังในแง่ของเวลา และขอบเขต บาง

คนเรียนรู้ได้ เร็ว บางคนเรียนรู้ไดชา้ บ้างคนเรียนรู้ได้ครบถ้วน บางคนเรียนรู้ได้เฉพาะส่วน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของ 

แตล่ะบุคคล ได้แก่ 
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1. ความปรารถนาและแรงจูงใจ 

2. คุณภาพ และวิธีการสอนหรือการเรียนรู้ 

3. สภาพบังคับท่ีจะเรียนรู้ท้ังท่ีเกิดจากตัวเขาเองท่ีต้องการศึกษา ตอ้งการเพิ่มทักษะ หรือ คุณภาพงาน หรือ

เกิดจากการบังคับของผู้อ่ืนหรือองคก์รท้ีตอ้งการให้เข้ามคีวามรู้หรือทักษะหรือคุณภาพงาน ตามท่ีต้องการ 

4. เกิดจากแรงเสริมของตนเองท่ีต้องการพัฒนาในการสร้างโอกาสในหนา้ที่การงานของตนเอง  

5. ทัศนคติของแตล่ะคนท่ีต้องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ต้องการเพิ่มพนู ความรู้ และทักษะของตนเอง การเรียนรู้

นอกจากเป็นการเพิ่มพนู ความรู้ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว้ยังท าให้มีความคิด แนวคิดในกรอบท่ีกว้าง และ

รอบคอบมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น ดังนั้นถ้าชุมชนใดมีการเรียนรู้อย่า งต่อเนื่อง  จะท า ให้คนในชุมชนมีเหตุมีผลใน

การเลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ของชุมชน ชุมชนเองก็จะมีเหตุ และผลในการ

เลอืกผู้น าของเขาได้ถูกคน เลอืกคนดใีนสายตาของชุมชนทีจะน าพาชุมชนของตนเองพฒั นาได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาชุมชน 

ชุมชนตอ้งปรับตัวให้อยูร่อดตลอดเวลา เนื่องจากสภาพแวดล้อม ไมว่า่จะเป็นการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศ และโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ชุมชนท่ีฉลาดในการปรับตัวเองนั้นต้องเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (Learning Community) องคก์รท่ีฉลาดตอ้งเป็นองค์กรท่ีมีการมอบหมายให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ในหมู่สมาชกิ (Commitment) และสมาชกิมีความสามารถที่จะเรียนรู้ (Capacity to Learn) โดยมีหลักการของการเรียน

รู้อยู่ 5 ประการ ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ความสามารถท่ีจะเรียนรู้หรือเก่งท่ีจะเรียนรู้ 

(Peresonal Mastery) มีความเข้าใจรูปแบบภาพหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต  (Shared Vision) ซึ่งอาจเกิดจากการ

ตัง้สมมตฐิานหรือสามัญการ (Generalization) การมีรูปแบบของการพัฒนาท่ีต้องการ บรรลุ (Mental Model) นั่นคือมี

เป้าหมายท่ีชดัเจน และเป้าหมายท่ีเกิดขึ้นต้องมาจากความคิดความเห็น ร่วมกันของสมาชิก (Building a Shared 

Vision) และหลักการสุดท้ายต้องเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) 

การพัฒนาชุมชนต้องเร่ิมด้วยกระบวนเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของชุมชน คือ วิธีการพัฒนา

ชุมชนซึ่งเป็นการผสมผสานกันในหลายศาสตร์ การเรียนรู้เป็นความรู้ท่ีกว้างกว่าการเรียนรู้ ในระดับตนเอง และ

ครอบครัว การเรียนรู้ยังเป็นการเสียสละท่ีจะท างานให้กับส่วนรวมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสภาพแวดล้อมท่ีจะยกระดับ

ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนให้ ก้าวหน้าโดยการอาสาร่วมงาน การร่วมคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ให้กับชุมชน ความรู้ท่ีควรรู้ ได้แก่ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการทางประชาธิปไตย 

(Democratic Procedures) การท างานร่วมกันอย่างจริงใจ (Voluntary Cooperation) การพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเอง 

(Self Help) การน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชก้ับการพัฒนาชุมชนของตนเองให้สามารถอยู่รอด และพึ่งตนเอง

ได้โดยการศึกษานั้นตอ้งเป็นการพัฒนาตนเองโดยการพึ่งพาทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้

ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสมรรถนะของชุมชน คือการปฏิบัติได้จริง ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ใน

ความหมายนีต้อ้งมีการปฏบิตกิาร เพ่ือส่งเสริมชุมชนตา่งๆ ให้ริเร่ิมโครงการพัฒนาของตนเอง ขั้นด าเนินโครงการด้วย

ตนเอง และใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการแกไข้ปัญหาเศรษฐกิจ  ของตนเอง การสร้างสมรรถนะ

ของชุมชน ให้เข้มแข็งในระยะยาว กระท าอย่างผสมผสานกับมติทิางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนประกอบด้วย  

1. รวมคน เร่ิมจากการรวบรวมคนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสังคม โดยวตัถุประสงค์เพื่อรวมพลังใจ 

เป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดจิตส านึกร่วม ในการแกปั้ญหารว่มกัน 

2) ร่วมคิด เพื่อระดมพลังความคดิ โดยผ่านการระดมสมองเพื่อระดมความคิด สร้างความเข้าใจร่วมกัน ร่วม

วเิคราะห์ปัญหาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดแนวทางวิธีการ และแผนงานในการแกปั้ญหา  

3) ร่วมท า เพื่อรวมพลังการจัดการตามแผนงาน และบทบาทหน้าท่ีก าหนด  

4) ร่วมสรุปบทเรียนเพื่อสร้าง พลังปัญญา ท าให้เกิดการเชื่อมต่อ และน าไปสู่การพัฒนา  

5) ร่วมรับผลจากการกระท าเพื่อสร้างโดยการยกย่องชื่นชม และให้ก าลังใจคนท่ีเสียสละ และท างาน  ให้

ชุมชน และสังคม ท าใหเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขจากการท างานรว่มกัน 

ความหมายของอินโฟกราฟิก (Infographic( 

 ธัญธัช  นันท์ชนก (2559) กล่าววา่ Information หมายถงึ สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ส่าจะเป็นข่าว

คราวความเคลื่อนไหว, ข้อมูลความรู้, ไอเดีย, ข้อมูลสถิติ, การรายงานผลต่างๆ , การรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์ 

ฯลฯ Graphic หมายถงึ ภาพในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ หรือภาพท่ีแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ รวมถึง

อุปกรณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ดังนั้น Infographic (อินโฟกราฟิก) จึงหมายถึง การ

น าเสนอข้อมมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใชก้ราฟกิเป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งอนิโฟกราฟิกนีม้ักจะตอ้งประกอบด้วย 2 ส่วน

หลัก ๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสอื) และ “ภาพกราฟิก”  

 จุติพงศ ์ ภูสุมาศ (2560)  ค าว่าอินโฟกราฟิกเกิดจากการผสมระหว่างค าว่า Information ซึ่งแปลว่าข้อมูล กับ

ค าว่า Graphic ซึ่งหมายถงึอะไร ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพให้ปรากฎขึ้น ดังนั้น Infographic จึงมคีวามหมายถึง

การน าข้อมูลมาสรุปและจัดท าเป็นสื่อกราฟิก  ดังนัน้ อนิโฟกราฟิกท่ีดจีะชว่ยให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถ

เปลี่ยนขอ้มูลท่ีดูยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจได้งา่ยผ่านกราฟิกรูปแบบตา่ง ๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องมใีครมาน าเสนอเพิ่มเตมิ  

ประโยชน์ของอนิโฟกราฟิก 

โดยปกติสมองของมนุษยม์กีารรับรู้ขอ้มูลผ่านประสาทสัมผัส และตัวรับประสาทสัมผัสในร่างกายร้อยละ 70 

อยู่ท่ีดวงตา อนิโฟกราฟิกจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้โดยการมอง สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในข้อมูล และความคิด 

ยกระดับความสามารถในการคิด และพัฒนาการจัดการกับแนวคิด ท าให้ผู้รับสารมีความจ าในเร่ืองท่ีรับรู้เพิ่มมากขึ้น 

นานมาแลว้ท่ีมนุษยม์ปีระสบการณ์การส่ือสารผ่านทางรูปภาพ ดังนัน้การรับรู้ขอ้มูลผ่านทางรูปภาพจึงเป็นความเข้าใจ

โดยอัตโนมัต ิไมจ่ าเป็นต้องมกีารเรียนรู้เพิ่มเตมิแต่อย่างใด นอกจากนั้นการท่ีสังคมปัจจุบันส่วนมากใช้การเรียนรู้โดย

การอ่าน และการท าความเข้าใจ ท าให้เกิดสภาวะการใช้ความจ าในเร่ืองเหล่านี้มากจนเกินไป  ดังนั้นการสลับ

สับเปลี่ยนมาใช้การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปภาพบ้าง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ า และท าให้มี

การจดจ าท่ีดขีึน้ได้ การสื่อสารแบบอนิโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากการสื่อสารในรูปแบบนี้มีเนื้อหาท่ี

ดึงดูดใจผู้รับสาร สื่อท่ีออกมามใีจความส าคัญที่เข้าใจง่าย และข้อมูลครบถ้วนโดยท่ีผู้รับสารไม่ต้องใช้เวลามากในการ

ท าความเข้าใจ นอกจากนั้นสื่ออินโฟกราฟิกยังสามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่งในวารสาร 

ภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลย ี

อินโฟกราฟิกจึงได้รับความสนใจ เนื่องจากความสามารถในการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ และใช้

เวลานอ้ยในการท าความเขา้ใจเมื่อเทียบกับการสื่อสารแบบเก่า ซึ่งก็คือการใช้ตัวอักษรท่ังหมดในการสื่อสาร มีข้อมูล

แสดงให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของการเรียนรู้เกิดจากการมอง และมีเพยีงร้อยละ 20 เท่านัน้ท่ีการเรียนรู้เกิดจาก

ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีข้อมูลท่ีอ้างถึงโรงเรียน สอนธุรกิจ Wharton ในสหรัฐอเมริกาท่ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ
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น าเสนอผลงาน ร้อยละ 67 ของผู้ฟังถูกชักจูงผ่านค าพูดร่วมกับการมองเห็น เมื่อเทียบกับการใช้ค าพูดอย่างเดียว ท่ี

สามารถชักจูงได้เพยีงร้อยละ 50 และยังพบวา่การใชรู้ปภาพ ท าให้ลดระยะเวลาในการประชุมได้ถึงร้อยละ 24 การใช้

อินโฟกราฟิกท าให้บทความถูกอ่าน มากกว่าการใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวถึง 30 เท่า นอกจากนั้นการใช้รูปภาพ

แทนขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นเร่ือยมา อนิโฟกราฟิกเพิ่มขึ้นตามหน้าเว็บไซต์ร้อยละ 12 และการใช้ ภาพท่ีมีสีสัน

สวยงามสามารถเพิ่มนักอ่านได้ถึง ร้อยละ 80  

อินโฟกราฟิกท่ีดีจะสามารถน าผู้ชมเข้าไปในเนื้อหาท่ีต้องการสื่อสารได้ตลอดเร่ืองราว นอกจากนั้นยังต้อง

สามารถท าให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจในวินาทีแรกๆ ท่ีได้พบเห็นชิ้นงานจากชื่อเร่ือง และรูปภาพท่ีน่าสนใจ หลังจาก

นัน้จึง จะน าผู้ชมเข้าสูเ่นื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญ อนิโฟกราฟิกสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างได้สั้น กระชับ และสวยงาม 

ยกตัวอย่างเชน่ หากมีงานท่ี ต้องการน าเสนอ 50 แผ่น เมื่อใช้การน าเสนองานรูปแบบอินโฟกราฟิกก็อาจจะสามารถ

น าเสนอได้เพยีงแค ่4 แผ่น โดยเนน้แต่ใจความส าคัญที่ตอ้งการน าเสนอ หรอืหากตอ้งการน าเสนอผลงานตามเว็บไซต์

บนอินเทอร์เน็ต หากมีหลายเว็บไซต์ท่ีน าเสนอผลงานแบบเดียวกัน เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ และใช้เวลาน้อยกว่าในการท า

ความ เข้าใจก็จะมีผู้ชมเข้ามาสนใจมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น มีการศึกษาท่ีท าการประยุกต์อินโฟกราฟิกลงในการ

เรียนวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่า เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกต่อชิ้นงานอินโฟกราฟิกผู้ชมชื่นชอบชิ้นงานอินโฟกราฟิก 

เนื่องจากท าให้เข้าใจเนื้อหาได้งา่ยขึน้ และเป็นการสรุปความคิดของผู้บรรยายออกมาเป็นภาพ นอกจากนั้นยังสามารถ

ท าให้ผู้ชมให้ความสนใจมากกว่าการใชเ้พยีงตัวอักษรในการอธิบาย มกีารศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อการ

สื่อสารในรูปแบบอนิโฟกราฟกิ และการรณรงค์เพื่อสังคม การศึกษานีท้ าการศกึษาในผู้ท่ีมีบัญชใีนเครือข่ายสังคมโดย

จะได้รับแบบสอบถามหลังจากดูสื่อท้ัง 3 รูปแบบ คือ สื่อท่ีน าเสนอข้อมูลแบบข้อความล้วนๆ สื่อท่ีน าเสนอข้อมูลท่ี

ประกอบด้วยรูปภาพร้อยละ 30-60 (อินโฟกราฟิก) และสื่อท่ีน าเสนอข้อมูลท่ีประกอบด้วย รูปภาพมากกว่าร้อยละ 

60 (อนิโฟกราฟิก) ผู้เข้าร่วมการวจิัยจะต้องตอบค าถามในเร่ืองของความต้ังใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคต ิ

และความเข้าใจสื่อ ผลจากการศึกษาพบวา่ ค่ากลางในตัวแปรทุกด้านของการน าเสนอข้อมูลดว้ยอินโฟกราฟิกท้ังสอง

แบบมากกวา่การ ใชเ้พยีงข้อความอย่างเดียว และการน าเสนอข้อมูลท่ีประกอบด้วยรูปภาพร้อยละ 30-60 เป็น การ

น าเสนอข้อมูลท่ีดท่ีีสุด 

จากประโยชน์ของอินโฟกราฟิก สามารถสรุปได้ว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีของอินโฟกราฟิกไว้

มากมายเมื่อเทียบกับการใช้เพียงตัวอักษรอย่างเดียว ในการสื่อสารข้อมูล แต่การใช้อินโฟกราฟิกก็มีข้อควรระวังใน

เร่ืองของการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และการออกแบบข้อมูลให้รอบคอบ มิเช่นนั้นการใช้อินโฟกราฟิกจะกลายเป็น

ข้อเสียส าหรับผู้รับสาร เนื่องจากความไม่เข้าใจ และความสับสนในตัวเนื้อหาที่ตอ้งการแสดง 

กรอบในการวิเคราะห์และแนวความคิดการออกแบบอินโฟกราฟิก 

กระบวนการสร้างอนิโฟกราฟิก  

ผู้เขียนหนังสือ และบทความเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกมากมายหลาย  

ทฤษฎี บางทฤษฎมีเีพยีงไม่กี่ขัน้ตอน ในขณะท่ีบางทฤษฎีมีขั้นตอนมากมาย เมื่อพิจารณาจากหัวใจหลักแล้วสามารถ

สรุปกระบวนการได้ ดังนี้  

1. วิเคราะห์ (Analysis) ค้นคว้า ส ารวจ และรวมรวมข้อมูล น าข้อมูลท่ีหาได้มาจับใจความส าคัญของเนื้อหา 

และย่อยเนื้อหาให้กระชับ แยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจัดล าดับใจความส าคัญ  พิจารณา

ข้อมูลท่ีมีว่าจะน าเสนอสร้างเร่ืองราวให้เข้าใจง่ายและนา่สนใจได้ อย่างไร  
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2. ออกแบบ (Design) พิจารณาวิธีการเล่าเร่ืองหรือรูปแบบ การน าเสนอ วางแผนการเล่าเร่ืองว่าจะเร่ิมต้น

อย่างไร (ค าน า) จัดล าดับความ ส าคัญโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีประเด็นหลักและประเด็นรอง 

(เนื้อหา) และจะลงท้ายอย่างไร (บทสรุป) ผู้ออกแบบต้องมีทักษะในการเล่าเร่ือง ให้กระชับ มีความสามารถในการ

เลอืกใช้ถอ้ยค าที่สั้นแตม่คีวามหมายครบถ้วน และโดนใจผู้อ่าน  

3. ด าเนินการ (Implement) เปลี่ยนข้อความเป็นภาพ สร้าง และจัดเรียงกราฟิกซึ่งมีลักษณะต่างๆ เช่น เส้น 

กล่อง ลูกศร สัญลักษณ ์กราฟ แผนภูม ิแผนภาพ แผนท่ี ฯลฯ ให้สื่อความหมายตามท่ีออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้อง

มทัีกษะในการใชอ้งคป์ระกอบศิลป์ เพื่อดงึดูดความสนใจ ให้มีคนมาดูมาอา่น 

องคป์ระกอบศิลป์ท่ีควรค านึงถึง ได้แก่ การใช้สีและสัญลักษณ์ท่ีเป็นสากลเพื่อให้เข้าใจง่ายและจดจ าได้เร็ว 

เชน่ สีเขียวแทนต้นไม ้สีฟา้ แทนทะเล การใชส้ัดสว่นตามธรรมชาติ เพราะจะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุด ความสมดุล

ซ้าย-ขวาเท่ากัน ใชก้รณมีขี้อมูลท่ีส าคัญเท่ากัน ภาพซ้ายขวาไม่เท่ากันกรณีต้องการเน้นให้เห็นความแตกต่าง การใช้

จังหวะซ้ าๆ จะ ท าให้จัดกลุ่มของข้อมูลในการน าเสนอได้ง่าย แต่ควรมีการเว้นระยะเพื่อพัก สายตา และลดความอึด

อัด การเลือกใช้สีให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ ก่อให้เกิดความเร้าอารมณ์ เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและการ

สื่อสารของ สมอง เช่น การใชส้ีแดงในส่วนท่ีเป็นอันตราย ควรเลือกใช้สีท่ีเข้ากันได้เพื่อ ให้มีความเป็นเอกภาพ และใช้

สีท่ีแตกตา่งเฉพาะจุดที่ตอ้งการเนน้ให้เด่น 

4. ตรวจสอบ (Testing) วา่กราฟิกมคีวามถูกต้องตรงกับขอ้มูลหรือไม่  

5. ประเมินผล (Evaluation) ว่าสามารถสื่อสารได้ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่สามารถสื่อ

ความหมายตามตอ้งการได ้ให้วิเคราะห์อีกคร้ัง แลว้ปรับปรุงวธีิการเล่าเร่ืองหรือรูปแบบการน าเสนอ รวมท้ังปรับปรุง

กราฟกิหรอืสร้างชิ้นงานใหม่ สุดท้ายคือทดสอบและประเมิน ผล ด าเนินการเช่นนี้เร่ือยไปจนกว่าชิ้นงานท่ีสร้างขึ้นจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ จึงน าไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ต่อไป 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการสร้างอนิโฟกราฟิก 
 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics Design) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ด้านขอ้มูล ข้อมูลท่ีจะน าเสนอตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจเร่ืองราวเปิดเผยเป็นจริง มคีวามถูกต้อง 

2. ด้านการออกแบบ การออกแบบตอ้งมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน และความสวยงาม 

โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใชง้านง่าย และใชไ้ด้จริง 
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 การสร้างอนิโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)  

ข้อมูลสารสนเทศสามารถน ามาจดัท าให้สวยงาม และมีประโยชน์หากมีการน าเสนอท่ีดี ท่ีผ่านมาข้อ้มูล

สารสนเทศ จ านวนมากถูกน ามาจัดกลุ่มท าให้ไม่น่าสนใจ การจัดท าข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิก จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 

อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบให้เป็นภาพท่ีช่วยอธิบายข้อ มูลท่ีซับซ้อนให้  เข้าใจง่าย Hyperakt’s Josh Smith 

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ ได้คน้พบกระบวนการท่ีดใีนการออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographics) 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล (Gatheringdata) คัดเลือกข้อมูลดิบท่ีรวบรวมมาแต่ท่ียังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้

โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงท่ีมาของข้อมูล ท่ีเป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จาก

แหลง่ข้อมูลท่ีหลากหลาย ไมค่วรแยกภาพ หรอืแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน  

2. การอา่นข้อมูลท้ังหมด (Reading everything) การอา่นข้อมูลเฉพาะจุดเนน้ หรืออา่นอย่างผิวเผินให้ผ่านไป

อย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะท าให้ได้ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของ

ประเด็นส าคัญ ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกควรมีทักษะในการจัดการข้อ้มูล และแน่ใจว่าข้อมูลท่ีส าคัญไม่ถูกละเลยท่ีจะ

มาสนับสนุนเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอ 

3. การค้นหาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative) การเล่าเร่ือง การบรรยาย การน าเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อน

จะท าให้อินโฟกราฟิกไม่น่าสนใจ เว้นแต่ว่าจะค้นพบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดึงดูดความสนใจ อินโฟกราฟิกเร่ิมท่ี

จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลท่ีซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นท่ีแนวโน้ม หรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง การหา

วธีิการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจอาจจะยุง่ยากในระยะแรก เมื่อคุน้เคยกับข้อมูลท่ีมีอยูจ่ะท าให้สามารถเล่าเร่ืองราวได้ การใส่

ใจกับเนื้อหาที่ส าคัญที่จะชว่ยให้การน า เสนอขอ้มูลมคีุณค่า 

4. การระบุปัญหา และความต้องการ (Identifying problems) หาเอกลักษณ์ระบุชื่อ ชี้ตัว แสดงตัว เมื่อได้

ข้อมูลมาแลว้ น ามาตรวจสอบความถูกต้อง อาจมีขอ้มูลท่ีไม่สนับสนุนหัวขอ้หรือประเด็นท่ีต้องการน าเสนอ ควรมีการ

อภิปรายหา ข้อสรุปท่ีแท้จริง เพื่อระบุปัญหา และความต้องการ ผู้ชมต้องการข้อมูลท่ีมีการจัดการ และมีการ

ออกแบบท่ีดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐานท่ีไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้อง และไม่ผิดพลาด  ปรับปรุงข้อมูล และ

เร่ืองราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อ ศึกษาทบทวนหลายๆ คร้ัง หาวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีคุณค่า 

ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชมนัก การออกแบบท่ีดีต้องมีมุมมอง และเห็นคุณค่าในรายละเอียดของ

ข้อมูลท่ีชัดเจน 

5. การจัดล าดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) การจัดล าดับชั้นของข้อมูลเป็นท่ีนิยมในการสรุป

ข้อมูล เป็นการน าผู้ชมให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้างอินโฟกราฟิก และ

ตรึงผู้ชมตามโครงสร้างล าดับชั้น ของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามล าดับจะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วง

ระยะของการเล่าเร่ือง ซึ่งกลายเป็นวธีิการท่ีแพร่หลายในการออกแบบอนิโฟกราฟิก 

6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียด

แล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นล าดับชั้น และ ออกแบบโครงสร้างของของข้อมูล ผู้ออกแบบควรท าความเข้าใจกับภาพ หรือ

กราฟิกท่ีเป็น ตัวแทนของข้อมูลส าคัญ ที่จัดไว้เป็นล าดับชั้นแล้วน าไปให้ผู้ชมพิจารณา การออกแบบท่ีผ่านการโต้เถียง

จากบุคคลในหลายมุมมองท่ีให้ขอ้เสนอแนะแตกตา่งกันออกไป จะเป็นข้อสรุป ของการจัดท าโครงสร้างอนิโฟกราฟิก 

7. การเลอืกรูปแบบอนิโฟกราฟิก (Choosing a format) เมื่อสิ้นสุดการก าหนดภาพ หรือกราฟิกท่ีเป็นตัวแทน

ของข้อมูลแล้ว วิธีจัดกระท าข้อมูล ท่ีดีท่ีสุดคือ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนผังกราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น 

กราฟวงกลม หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมาประกอบในการ

เล่าเร่ือง หรอืบางทกีารใชต้ัวเลขน าเสนอข้อมูลงา่ยๆ อาจเป็นวธีิท่ีดท่ีีสุด  
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8.การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพในการท าให้อินโฟ

กราฟิกให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดท าเป็นกราฟ หรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สีในการพิมพ์ และการจัด

โครงสร้างในการออกแบบ งานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้นวาดภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลข

ออกมาอย่างชดัเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟ หรือแผนผังเท่านั้น  ไม่ควรยึดติดกับวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้น หรือน า

ภาพท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกัน  อาจเสริมด้วยข้อมูลสื่อ ตราสัญลกัษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้

ตรงกับหัวข้อ 

 9. การตรวจสอบข้อมูล และทดลองใช้ (Refinement and testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วเร่ิม

ตรวจสอบข้อมูลอยา่งละเอียด ผู้ช มจะดูทัง้ ข้อมูล และภาพท่ีเล่าเร่ืองราว เพื่อให้แน่ใจวา่ผลงานท่ีเสร็จแล้วมีคุณภาพ

ตรงกับหัวข้อ และ เป้าหมาย ประเมินท้ังการออกแบบ และจุดเน้น จนกระท่ังผลงานชัดเจน และเข้าใจง่าย ทดลองให้

กลุ่มตวัอย่างชมผลงาน และให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน 

ประเมินกลับไปกลับมาระหวา่งผู้ชม และกลุ่มตัวัอย่าง จนกระทั่งลงตัวได้ขอ้ยุต ิจึงน าเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ 

 10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันใน

อินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงาน ข้อมูลท่ีมีลักษณะท่ีน่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ีถูกตรวจสอบ และพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเร่ืองราวนั้น 

ถึงแมว้า่ผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวพิากษว์จิารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะชว่ยขยายข้อโตแ้ยง้ และค้นพบวธีิการ

น าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา

เหมอืนเป็นรางวัลในการท างาน การออกแบบท่ีถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้น เป็นสว่นหนึ่งท่ีจะสะกดผู้ชมได้ 

การสร้างอนิโฟกราฟิกให้มปีระสิทธิภาพ (Designing Effective Infographic) 

 อินโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบท่ีมีศิลปะ

อย่างแท้จริง เป็นภาษาสากลท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวแม้ว่าดูแค่ภาพท่ีน าเสนอ  สามารถพูดได้ว่าอินโฟกราฟิกไม่มี

ขอบเขต และขีดจ ากัดในการเล่าเร่ืองผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่วยเพิ่มความสวยงามแก่สิ่งต่างๆ ท าให้ข้อมูลน่า

ประทับใจ มคีุณค่าอย่างมนีัยเพื่อท่ีจะเผยแพร่สูส่าธารณะ 

 1. เน้นท่ีหัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้างอินโฟ

กราฟิกจะมผีลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบค าถามเดียวจะชัดเจน ถ้ารู้ทิศทางของสิ่งท่ีจะท าสิ่งนั้จะขจัดความ

ยุง่ยากส าหรับผู้อ่าน และผู้ชม หลังจากก าหนดหัวข้อ แล้วก าหนดค าถามเฉพาะท่ีต้องการค าตอบในอนิโฟกราฟิก 

 2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เร่ิมออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อน

สับสน เข้าใจได้งา่ย ไมท่ าให้ผู้อ่าน และผู้ชมยุ่งยาก ภาพท่ีซับซ้อนจะท าให้การตคีวามผิดพลาดไมม่ปีระสิทธิภาพ 

 3. ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิกต้องค านึงถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับหัวข้อเป็น

ส าคัญ การออกแบบต้อง ไม่ท าเกินขอบเขตของหัวข้อ ซึ่งจะเป็นการท าลายข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องแน่ใจว่าการออกแบบ

เนน้ท่ีขมู้ล และรูปแบบของอินโฟกราฟิก 

 4. แนใ่จว่าข้อเท็จจริงถูกตอ้ง (Be sure facts are correct) การท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าไมถู่กต้องจะ

ลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิก ดั้งนั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหา

ข้อเท็จจริง และใชข้้อมูลท่ีถูกต้อง อยา่ลืมอา่นผลงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง  
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5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเร่ือง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเล่าเร่ืองราว

ด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอย่าง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่าน

ข้อมูลมาก่อน  

6. การออกแบบท่ีดที าให้มีประสิทธิภาพ (Good designis effective) การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบท่ี

ดีจะดึงดูดใจผู้ชม สิ่งส าคัญ คือออกแบบอินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ 

ภาพกราฟิก สี และชอ่งว่าง 

7. ใช้สีท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สีเป็นสิ่งจ าเป็นควรเลือกใช้สีท่ีกระตุ้นดึงดูด

ความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎกีาร ใชส้ีด้วย ใชส้ีให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับหัวข้อวา่จะออกแบบอินโฟกราฟิกให้ใครชม 

ไมจ่ าเป็นต้องท าให้มีสสีันมาก อนิโฟกราฟิกบางชิ้นมสีีเพยีงเล็กน้อยก็มปีระสิทธิภาพได้ 

8. ใชค้ าพูดท่ีกระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพท่ีใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้น

กระชับตรงกับจุดหมายท่ีต้องการน าเสนอ อาจใช้แผ่น ป้าย หรือข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การท าเร่ืองราว  ให้

ดึงดูดความสนใจอาจใชต้ัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบข้อมูล และควรใชต้ัวหนังสอืท่ีอ่านเข้าใจง่าย 

9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check yournumbers) ถ้าน าเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟ และแผนผัง ควร

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข และภาพวาด และต้องรู้ว่าตัวเลขไหนควรใช้ และไม่ควรมีอยู่ด้วย วิธีนี้จะท าให้

อนิโฟกราฟิกมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

10. ท าไฟลอ์นิโฟกราฟิกให้เล็ก (Make the file size small) ท าไฟลอ์นิโฟกราฟิกให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึง และ

ดาวนโ์หลดขอ้มูลได้งา่ย และน าไปใชต้อ่ได้ดตีามจุดประสงค์ท่ีต้องการ ดาวน์โหลดเร็ว และใชเ้วลานอ้ยในการถ่ายโอน

ข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟลส์่งอีเมลไ์ปให้ผู้อื่น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพ ควรใช้ไฟล์ท่ีมีคุณภาพสูง

เพื่อท่ีจะดึงดูดผู้ชม 

การประยุกต์ใช้อนิโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน 

ควรค านึงถึงบทบาท คุณภาพของสื่อ และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อใช้อินโฟกราฟิกเป็น

เครื่องมือสื่อสารในสื่อการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 

1. การเพิ่มบทบาทให้กับอินโฟกราฟิกในการใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ในชุมชน ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม ไม่มาก

เกินไปจนท าลายความส าคัญของเนื้อหาการเรียนรู้ หรือไมน่อ้ยเกินจนท าให้สื่ออินโฟกราฟิกดูนา่เบ่ือไมแ่ตกตา่งจากปกติ 

2. ควรปรับบทบาทของผู้สร้างสื่อร่วมด้วย ให้จัดการสื่อการเรียนรู้เชิงรุกมากขึ้น วางแผนก าหนดเนื้อหา 

มุง่เนน้เฉพาะเนื้อหาส าคัญ เลอืกวธีิการและออกแบบอนิโฟกราฟิกท่ีช่วยให้การเรียนรู้ในชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

3. ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนรู้ให้มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อย่างกระตือรือร้น สร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี รวมท้ังช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาท่ีจ าเป็น และแลกเปลี่ยนพูดคุยจนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง อัน

น าไปสู่การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในท่ีสุด 

ด้วยประโยชน ์และข้อดีเหล่านี้จึงท าให้ผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ มีการน าเอาอินโฟกราฟิกมาประยุกต์ใช้กับการ

ผลิตสื่อการการเรียนรู้มากขึ้นเร่ือยๆ 

ประโยชน์ของอนิโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน 

1. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารท่ีช่วยสร้างความนา่สนใจ ความเข้าใจ 

และการจดจ าได้ดีย่ิงขึ้น 
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การสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้เป็นเร่ืองพื้นฐานส าคัญของการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยผลของการใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสาร อินโฟกราฟิกจะยิ่งช่วยกระตุ้นเร่ืองดังกล่าว 

และส่งผลให้การเรียนการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ช่วยสร้างความพงึพอใจในการเรียนรู้ 

ซึ่งเกิดจากการสื่อสารผ่านสื่อท่ีมีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจน และความเข้าใจง่าย ช่วยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการ จึงส่งผลให้เกิดความพงึพอใจในการเรียนรู้ได้ท้ังกับผู้เรียน และผู้สง่สาร 

3. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ 

การท าเช่นนี้ช่วยเสริมสร้างบรรยากกาศในการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบของการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

ตามแต่รูปแบบของอินโฟกราฟิกท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ช ้ท าให้ผู้เรียนรู้สนุกสนานกับสื่อเรียนการเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่ซ้ า

อยู่กับแค่การอ่านขอ้ความ หรือหนังสือท่ีมีแต่ตัวอักษรเพยีงอยา่งเดียวเท่านัน้ 

4. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้กับการเรียนรู้ในพื้นท่ีหา่งไกล 

สื่อการเรียนรู้ และอินโฟกราฟิกสามาถเขามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้ ท าให้ผู้เรียนรู้ในพื้นท่ีห่างไกล

สามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ได้ ไม่แตกตา่งจากคนในสังคมเมอืง เป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ไปดว้ยในตัว 

5. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ ชว่ยแบ่งเบาภาระในการเตรียมเนื้อหา 

ในบางครัง้ผู้เรียนรู้สามารถเขา้ไปศกึษาความรู้ได้จากสื่อการอินโฟกราฟิก รวมถึงเนื้อหาบ้างเร่ืองก็สามารถ

น ามาใชซ้้ าได้ จึงช่วยแบ่งเบาระยะเวลาในการเตรียมขอ้มูล และเนือ้หาเหลา่นั้นลงได้ 

6. การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้ทบทวนความรู้เองได้ง่าย และน่าอ่านกว่า เพิ่ม

โอกาสการอ่านซ้ าได้ 

จากการท่ีสื่อการเรียนรู้ สามารถน ามาเปิดซ้ าได้ ดังนัน้สื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกก็สามารถท าให้ผู้เรียนรู้ไม่

วา่อยู่ท่ีไหนก็สามารถทบทวนเนื้อหา และข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย รวมถึงสื่อการเรียนรู้ท่ีน าเอาอินโฟ

กราฟิกมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ยังช่วยให้มีความน่าอ่านมากกว่า ยังช่วยให้เกิดโอกาสการทบทวน และอ่านซ้ าของผู้

เรียนรู้ได้งา่ยขึน้ดว้ย 
 

การประเมนิแนวความคดิในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

 ผู้วิจัยได้ประเมนิแนวความคิดในการออกแบบอนิโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ 2 องค์ประกอบ คือ 

 1. ด้านการมองเห็น (Visual) คือ สิ่งท่ีผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ได้รับรู้การมองเห็น เช่น การเลือกใช้สีท่ีมีความ

เหมาะสมกับสื่อ การจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ การเลือกใช้ภาพประกอบ การเลือกใช้ตัวอักษร และการใช้

หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เป็นต้น 

 2. ด้านเนื้อหา (Content) คือ ข้อมูลของเนื้อหา สถิติ ข้อเท็จจริง เนื้อหาท่ีน ามาท าการออกแบบต้องมีความ

ชัดเจนถูกต้อง มีการย่อเนื้อหาให้กระชับเข้าใจได้ง่าย และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังสามารถถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป 

อนิโฟกราฟิกจัดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ

สื่อสารโดยเน้นกระบวนการพื้นฐานส าคัญ 5 ประการของการของการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพในด้าน

การวเิคราะห์ การออกแบบ การด าเนนิการ การตรวจ และการประเมินผล  ซึ่งเมื่อน าอินโฟกราฟิกไปใชก้็สามารถชว่ย

ให้การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความน่าสนใจ และการจดจ าเนื้อหาส าคัญท่ีน าเสนอได้ดี และน าไปสู่การเรียนรู้ท่ี
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ดีกวา่การสื่อสารท่ีอธิบายดว้ยข้อมูลเพียงอย่างเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารผ่านภาพ และข้อความในรูปแบบ

อนิโฟกราฟิกช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดกีว่า อกีทัง้ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจ กระตุ้นให้

ผู้เรียนรู้เกิดความต้องการ ท่ีจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดยเน้นท่ีความพึงพอใจ เมื่อใช้สื่ออินโฟกราฟิกประกอบการเรียนรู้ 

เพราะสื่ออินโฟกราฟิกได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ด้วยภาพ และข้อความท่ีตอบสนองพฤตกิรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนรู้ ส่วนใหญ่การเรียนรู้ได้ดีมาจากการสื่อสารผ่านการมองเห็น รวมท้ังสื่อท่ีมองเห็นได้ ก็จัดเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเชน่เดียวกัน 

ด้วยศักยภาพของอินโฟกราฟิกในการน ามาปรับใช้เป็นเคร่ืองมือจัดการเรียนการรู้ ดังท่ีกล่าวมาแล้วนับว่ามี

ประโยชนอ์ย่างมากต่อการเรียนรู้ หากสนับสนุนให้อินโฟกราฟิกเข้ามามีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้นในการเรียนรู้ ก็จะ

ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคท่ีความรู้มีอยู่ท่วมท้น  การเรียนรู้จากความรู้ท่ีมีอยู่

มากมายมหาศาลย่อมเป็นเร่ืองยาก และใช้เวลานาน แต่ถ้ามีเคร่ืองมืออย่างอินโฟกราฟิกช่วยย่นย่อข้อมูลเหล่านั้น 

และเน้นย้ าเฉพาะส่วนส าคัญท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ก็น่าจะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองพฤตกิรรมการเรียนรู้มองเห็นได้ดกีว่า 

แต่การจะดึงเอาศักยภาพของอินโฟกราฟิกออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ควรมีการก าหนดบทบาทของ

อินโฟกราฟิก เพื่อให้การน าไปประยุกต์ใช้ให้ผลลัพธ์ในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทอินโฟกราฟิกให้มีการ

น ามาใชเ้ป็นสื่อประกอบกิจกรรมกาเรียนรู้ เพื่อช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมดึงดูดผู้เรียนรู้ และท าให้การ

เรียนรู้เป็นเร่ืองง่าย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกควรพัฒนาทักษะด้านการจัดท าอินโฟกราฟิก เพื่อ

จะได้กลั่นกรองความรู้ท่ีมีอยู่มากมาย เน้นข้อมูลเฉพาะสิ่งท่ีส าคัญ และหมั่นพัฒนาทักษะการออกแบบสื่ออินโฟ

กราฟกิอยู่เสมอให้ทันยุคทันสมัย เขา้ถึงผู้เรียนรู้มากขึ้น เพราะผู้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกก็เป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้น

ให้ผู้ท่ีเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ท่ีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีผู้เรียนรู้เองเกินกว่าคร่ึงนั้นเป็นผู้เรียนรู้ท่ีเน้นการมองเห็นท่ีจะ

เรียนรู้ได้ดี เมื่อการสื่อสารท าผ่านการมองเห็นอินโฟกราฟิกจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดการตื่นตัวในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วม และลงมอืปฏบัิตจินเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ 

กระบวนการสาคัญในการการจัดการความรู้สูชุ่มชน จะอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการจากสื่ออนิโฟกราฟิก จะช่วย

เสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ กระบวนการรู้จากการเรียนรู้จากอินโฟกราฟิก จะมีบทบาทในความเข้าใจในการเรียนรู้

ได้อย่างรวจเร็วจากสื่ออินโฟกราฟิก และได้รับข็อมูลท่ีถูกต้องรวจเร็ว เพื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม 

โดยผ่านแนวความคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย กระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟ

กราฟกิให้ดึงดูดความสนใจ และการสร้างอนิโฟกราฟิกให้ประสิทธิภาพ จึงจะท าให้เกิดการประยุกตใ์ชอ้นิโฟกราฟิกใน

การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน และประโยชนข์องอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน 

ในส่วนของผู้วิจัยสรุปว่ากระบวนการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ของชุมชนในการคิดการ

ปฏบัิต ิเพื่อแกปั้ญหาซึ่งสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลายวธีิ ได้แก่ การสนทนา พบปะหารือ และประชุม การให้

ทดลองปฏิบัติจริง การถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรม และดูงานในพื้นท่ีจริง การเรียนรู้ผ่าน

สื่อต่างๆ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน การเรียนรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่าน

ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ โดยการใช้สื่ออินโฟกราฟิกให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะท าให้ชุมชนมีความรู้และ

ข้อมูลจริง สามารถน าไปปฏบัิตไิด้จริง มปีระสิทธิภาพ เข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ดี และรวดเร็ว กว่าการอธิบายด้วย

ข้อมูลเพยีงอยา่งเดียวดว้ยข้อมูท่ีเป็นขอ้ความท่ีมีจ านวนมากเพียงอย่างเดียว  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี

สายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 47 คน และปีการศกึษา 2558 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ สถิติแบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

บุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 59.57 และ 72.00) เพศชาย (ร้อยละ 55.32 และ 52.00) อายุ 30–34 ปี (ร้อยละ 

59.57 และ 80.00) ระดับการศึกษา ปริญญาโท (ร้อยละ 40.42 และ 56.00) ต าแหน่ง อาจารย์ (ร้อยละ 40.43 และ 

60.00) ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี (ร้อยละ 55.32 และ 56.00) และมีประสบการณ์การท างานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 1-2 ปี (ร้อยละ 31.91 และ 44.00) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.91 และ 3.80) เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ 

(ค่าเฉลี่ย 3.77 และ 3.49) ด้านบุคลากรภายในคณะ (ค่าเฉลี่ย 3.58 และ 3.34) และด้านสภาวการณ์จากภายนอก 

(ค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.28) ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งปกีารศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยทุกด้านในปีการศึกษา 2558 มีค่านอ้ยกว่า 

ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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Abstract  

 This paper aims to study factors affecting to internal quality assurance processes development of School 

of Information and Communication Technology, University of Phayao. The population used in this study are staff 

of School of Information and Communication Technology, University of Phayao, including the school executives, 

lecturers and supporting staff in the academic year 2014 are comprised of 47 people and in the academic year 

2015 are comprised of 25 people. The instrument used in the study is a questionnaire. The statistics used in this 

study are descriptive statistics by frequency, percentage, standard deviation and content analysis. The 

comparative study of 2 academic years is found that most of the samples are academic staff (59.57% and 

72.00%), male (55.32% and 52.00%), aged 30-34 years (59.57% and 80.00%), master degree (40.42% and 

56.00%), lecturer (40.43% and 60.00%), work experience 1-5 years (55.32% and 56.00%) and internal 

quality assurance work experience 1-2 years (31.91% and 44.00%). The results indicate that first important 

factor is the school executives (  = 3.77 and 3.49). The second is the management of the school (  = 3.77 and 

3.49). The third is the factor of lecturers and supporting staff (  = 3.58 and 3.34). Finally is the factor of 

external circumstances (  = 3.69 and 3.28). The comparison results between academic year 2014 and 

academic year 2015 determine that mean of all factors in the academic year 2015 are smaller. 

Keywords: Internal Quality Assurance, Council of University Presidents of Thailand, Office of the Higher 

Education Commission 

บทน า  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นระบบการวัดและประเมินผลการ

ด าเนินงานรอบ 1 ปีการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่ างๆ ท่ีครอบคลุม

ภารกิจท่ีควรปฏิบัติของสถาบัน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การให้บริการวิชาการแก่

สังคม และ (4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏบัิตขิองสถาบัน เพื่อให้บรรลุภารกิจทัง้ 4 ด้านดังกล่าว สิ่งส าคัญท่ีควบคู่กับระบบการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, 

SAR) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถาบัน เพื่อเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.)  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน  ในราช

กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 44 ก วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 18 มาตรา 40 ระบุวา่ มหาวทิยาลัยตอ้งจัดให้มี

การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  [1] ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2557 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance    

(AUN-QA) [2] ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และใช้เกณฑ์ Council of the University 

Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT-QA) [3] ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการ
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ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน ส าหรับตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้พัฒนามาจาก

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อให้เป็นแนวเดียวกับกรอบการ

ประกันคุณภาพในระดับภูมภิาคและนานาชาติ ในขณะท่ีตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ CUPT-QA ได้พัฒนาจากตัวบ่งช้ีของ สกอ., 

ทปอ. และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) หรอื สมศ. 

ใน Guide to AUN-QA at Programme Level (Version 3.0) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร

ออกเป็น 11 ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยน าเข้า การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตของ

หลักสูตร ในการประเมินก าหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 7 ระดับ โดยระดับสูงสุด คือ 7 เป็นระดับ world class ซึ่ง

เป็นไปตามหลักการของการประกันคุณภาพท่ีต้องตัง้เป้าหมายไวสู้งเพื่อให้สะท้อนถึงปรัชญาท่ีน าไปสู่การพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 มีการประเมินใน 3 ระดับ 

คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน

ระดับสถาบัน [4] โดยในระดับคณะได้ก าหนดตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 

3 ตัวบ่งชี้ (S.1 ถึง S.3) ซึ่งเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ท้ังหมดจะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 

ด้าน ของ สมศ. ได้แก่ (1) คุณภาพศิษย ์(2) คุณภาพครู/อาจารย์ (3) การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (4) 

ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม (5) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6) อัตลั กษณ์และเอกลักษณ์ และ (7) 

มาตรการสง่เสริมและครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 6 

ด้าน ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ในการประเมินใชเ้กณฑก์ารประเมิน 7 ระดับ ของ AUN-QA [5] 

ด้วยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 [6] ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 – 2561) [7] โดยส่งเสริมการน าเกณฑ์ AUN-QA มา

ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และส่งเสริมการน าเกณฑ์ CUPT-QA มาใช้ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ รวมถึงก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ การด าเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีไวอ้ย่างชัดเจนโดยมีการควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน ประเมินคุณภาพการศึกษา และ

น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการท างาน มกีารจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดท าระบบ

สารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏบัิตท่ีิดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อคน้หาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เช่น พรเลิศ ยี่โถขาว (พ.ศ. 

2546) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหาร

ขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก” ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กองทัพบก และความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนฯ ปัจจัยส่วนบุคคลคือ ด้านชั้นยศ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนฯ ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกองทัพบก กับความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน [8] ภาณุ อดกลั้น และคณะ (พ.ศ. 2555) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี” ดังนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อย่างมาก คือ ความผูกพันต่อวิทยาลัย รองลงมา คือ ความเป็นนักวิชาการ 

นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับคณะวชิาของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9] ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (พ.ศ. 2551) ได้

ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ดังนี้ ปัญหา อุปสรรค 

และผลกระทบในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ (1) นโยบายด้านการประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยน

ระบบอย่างเร่งด่วน (2) ปัญหาด้านผู้บริหารยังขาดการก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ (3) ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด (4) ปัญหาด้านระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ยังไม่สามารถตรวจประเมินสภาพจริง 

คณะกรรมการตรวจประเมินขาดประสบการณ์และความจริงจังในการตรวจประเมิน (5) ปัญหาด้านตัวชี้วัดดัชนีและ

เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี [10] ลักขณา จาตกานนท์ และคณะ (พ.ศ. 2554) ได้

ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ดังนี้ การด าเนินงานประกันคุณภาพท าให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความพึงพอใจ

ระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ (1) สนับสนุนให้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน

ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ (2) ควรมีการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานท่ีท าให้

ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ (3) ลดภาระงานเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ (4) ควรสร้างความเข้ารู้

ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความส าคัญ เกิดความร่วมมือ ประสานการท างานด้วยระบบ PDCA การ

จัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ (5) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรวางแผนในการด าเนินงาน หาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยระบบสารสนเทศ [11] อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีอ้างอิงได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยตามบริบทของหน่วยงานท่ี

ศึกษา เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบริบทท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านโครงสร้างองค์กร ทรัพยากร และหลักเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในบทความนี้น าเสนอผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการส ารวจข้อมูลในปีการศึกษา 2557 และ 

2558 จากกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุน ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้

ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของคณะ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิธีการศึกษา 

 บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูล คือ แบบสอบถามเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ 
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บุคลากรของคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 47 คน และในปี

การศึกษา 2558 จ านวน 25 คน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ แบ่งออกเป็น 4 

ด้าน ได้แก่ (1) ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) (2) บุคลากรภายในคณะ (สายวิชาการและสาย

สนับสนุน) (3) การบริหารจัดการ (ระดับคณะและระดับหลักสูตร) (4) สภาวการณ์จากภายนอก และส่วนท่ี 3 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด การวิเคราะห์

ข้อมูลในส่วนท่ี 1 และ 2 ใช้สถิติแบบพรรณนา ในส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

ในสว่นท่ี 2 วเิคราะห์คา่เฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ส่วนท่ี 3 ใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษา  

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร จากการเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 59.57 และ 72.00) เพศชาย (ร้อยละ 55.32 และ 52.00) 

อายุ 30–34 ปี (ร้อยละ 59.57 และ 80.00) ระดับการศึกษา ปริญญาโท (ร้อยละ 40.42 และ 56.00) ต าแหน่ง 

อาจารย์ (ร้อยละ 40.43 และ 60.00) ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี (ร้อยละ 55.32 และ 56.00) มีประสบการณ์

การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1-2 ปี (ร้อยละ 31.91 และ 44.00) รายละเอียดข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม

ประชากรแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากร 

ข้อมูลทั่วไป 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        สถานะ     

บุคลากรสายวชิาการ 28 59.57 18 72.00 

บุคลากรสายสนับสนุน 19 40.43 7 28.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 

         เพศ     

ชาย 26 55.32 13 52.00 

หญิง 21 44.68 12 48.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 

         อายุ     

51 ปี ขึน้ไป 1 2.13 0 0.00 

41 – 50 ป ี 2 4.26 2 8.00 

30 – 40 ปี 28 59.57 20 80.00 

ต่ ากว่า 30 ปี 16 34.04 3 12.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 

         ระดับการศึกษา     

ปรญิญาเอก 12 25.53 5 20.00 

ปรญิญาโท 19 40.42 14 56.00 

ปรญิญาตร ี 14 29.79 6 24.00 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 4.26 0 0.00 
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ข้อมูลทั่วไป 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รวม 47 100.00 25 100.00 

         ต าแหน่ง     

ผู้บริหารคณะ 4 8.51 3 12.00 

หัวหน้าสาขาวิชา 5 10.63 0 0.00 

อาจารย์ 19 40.43 15 60.00 

เจ้าหน้าที่ / ครู 19 40.43 7 28.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 

     

         ประสบการณ์การท างาน     

15 ปีขึน้ไป 2 4.26 0 0.00 

11 – 15 ปี 1 2.13 1 4.00 

6  – 10 ปี 15 31.91 9 36.00 

1 – 5 ปี 26 55.32 14 56.00 

น้อยกว่า 1 ปี 3 6.38 1 4.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 

         ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

4 ปีขึน้ไป 7 14.90 3 12.00 

3 – 4 ป ี 5 10.64 2 8.00 

2 – 3 ปี 5 10.64 5 20.00 

1 – 2 ปี 15 31.91 11 44.00 

ไม่มีประสบการณ์ 15 31.91 4 16.00 

รวม 47 100.00 25 100.00 
 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัันากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ในการศึกษาจ าแนก

ปัจจัยออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะ การบริหารจัดการ และสภาวการณ์ภายนอก ในแต่ละ

ส่วนหลักจะมีปัจจัยแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ 

2.1 ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี( ในภาพท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นผู้บริหาร สังเกตวา่ 

ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยส าคัญท่ีสุดเหมือนกัน คือ (1) การมีทัศนะคติท่ีดีและมีความมุ่งมั่นในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการด าเนินงาน

ภายในคณะอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2557 ยังมีปัจจัยส าคัญท่ีสุดอีก คือ (1) การมีความรู้และความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การน าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ

วางแผนการพัฒนาคณะอย่างตอ่เนื่อง  

ปัจจัยส าคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความสามารถวางแผนและก ากับติดตามงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อยา่งเป็นระบบ และ (2) ความสามารถน าผลการประเมินการประกันคุณภาพไป

ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญอันดับสองในปีการศึกษา 

2558 คือ (1) การน าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง และ (2) 

การมคีวามรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2050 

ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยน้อยสุดเหมือนกัน คือ (1) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มความสามารถ โดยในปีการศึกษา 2558 ยังมีปัจจัยส าคัญ

น้อยสุดอีก คือ (1) ความสามารถน าผลการประเมินการประกันคุณภาพไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและ

ด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และ (2) ความสามารถวางแผนและก ากับติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาได้อยา่งเป็นระบบ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 

2558 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง 
 

 
 

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นผู้บริหาร 
 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นบุคลากรภายในคณะ 
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2.2 บุคลากรภายในคณะ (สายวิชาการและสายสนับสนุน( ในภาพท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นบุคลากรภายในคณะ สังเกตวา่  

ท้ัง 2 ปีการศกึษามปัีจจัยส าคัญท่ีสุดเหมือนกัน คือ (1) การน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

มาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และ (2) การมีทัศนะคติท่ีดีและมีความมุ่งมั่นใน

การด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยส าคัญท่ีสุดอกี คือ (1) การมีจ านวนเพียงพอและ/

หรือมภีาระงานเหมาะสมตอ่การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (2) การน าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา

มาใชใ้นการวางแผนตามหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง และ (3) ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยส าคัญอันดับสองเหมือนกัน คือ (1) ความตระหนักและให้ความส าคัญกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีปัจจัยส าคัญอันดับสองอกี คือ (1) การน าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การวางแผนตามหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง และ (2) ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ปัจจัยส าคัญน้อยสุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การมีจ านวนเพียงพอและ/หรือมีภาระงาน

เหมาะสมตอ่การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 

2558 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง ขณะที่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าสูงขึ้น 

2.3 การบริหารจัดการ (ระดับคณะและระดับหลักสูตร( ในภาพท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นการบริหารจัดการ สังเกตว่า  

ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยส าคัญท่ีสุดเหมือนกัน คือ (1) ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ นโยบาย และ

แผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ (2) การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยส าคัญท่ีสุดอีก คือ (1) โครงสร้างการ

บริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีความเหมาะสม และ (2) การบริหารจัดการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้ 

ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยส าคัญอันดับสองเหมือนกัน คือ (1) การน าผลการประเมินการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง ปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยส าคัญอันดับสองอกี คือ (1) การ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม (2) การ

มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

และ (3) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบแก่บุคลากร 

นอกจากนี้ปีการศึกษา 2558 ยังมีปัจจัยส าคัญอันดับสองอีก คือ (1) การบริหารจัดการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นการบริหารจัดการ 

 

ปัจจัยส าคัญอันดับสามในปีการศึกษา 2557 คือ (1) การมีระบบสารสนเทศท่ีเอื้ออ านวยต่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยส าคัญอันดับสามในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม (2) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะมีความเหมาะสม และ (3) การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม  

ปัจจัยส าคัญน้อยสุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบแก่บุคลากร และ (2) การมีระบบสารสนเทศท่ีเอื้ออ านวยต่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 

2558 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าลดลง 

2.4 สภาวการณ์จากภายนอก ในภาพท่ี 4 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนน

จากปัจจัยดา้นสภาวการณ์จากภายนอก สังเกตวา่  

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความชัดเจนในแผนการด าเนินการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย (2) ความชัดเจนในนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/

สกอ. (3) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่คณะอย่างเหมาะสม และ (4) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับผู้ปฏิบัติงาน

ภายในมหาวทิยาลัยและมีการจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  

ปัจจัยส าคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2557 คือ (1) ความชัดเจนของการก าหนดรูปแบบเอกสาร 

หลักฐานและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (2) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับผู้ปฏิบัติงาน

ภายในมหาวิทยาลัยและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (3) ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
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มหาวิทยาลัย และ (4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  
 

 
 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นสภาวการณ์จากภายนอก 

ปัจจัยส าคัญอันดับสองในปีการศึกษา 2558 คือ (1) ความชัดเจนในนโยบายดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย/สกอ. (2) ความชัดเจนในแผนการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย และ (3) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏบัิตขิองมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยส าคัญอันดับสามในปีการศึกษา 2558 คือ (1) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออ านวยต่อการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา (2) ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ (3) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

งานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะอยา่งเหมาะสม 

ปัจจัยส าคัญน้อยสุดในปีการศึกษา 2558 คือ (1) ความชัดเจนของการก าหนดรูปแบบเอกสาร 

หลักฐานและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 

2558 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ มคี่าลดลง ขณะที่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนของปัจจัยต่างๆ มีค่าสูงขึ้น 

จากการน าค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยต่างๆ มาค านวณค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยแต่ละด้าน

แล้วแสดงการเปรียบเทียบดังในภาพท่ี 5 พบว่า ท้ัง 2 ปีการศึกษามีปัจจัยส าคัญท่ีสุด คือ (1) ด้านผู้บริหาร (2) ด้าน

การบริหารจัดการ โดยในปีการศึกษา 2557 มีปัจจัยส าคัญอันดับสองและส าคัญน้อยสุด คือ (1) สภาวการณ์จาก

ภายนอก และ (2) บุคลากรภายในคณะ ตามล าดับ ขณะท่ีในปีการศึกษา 2558 มีปัจจัยส าคัญอันดับสองและส าคัญ

นอ้ยสุด คือ (1) บุคลากรภายในคณะ และ (2) สภาวการณจ์ากภายนอก ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ผู้ตอบแบบสอบถามได้

ให้ขอ้เสนอแนะจ าแนกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานในระดับหลักสูตร  ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ข้อเสนอแนะดังนี ้ 
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 (1) ควรก าหนดนโยบายให้ครบทุกประเด็นเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ CUPT-QA และ AUN-QA  

 (2) ควรก าหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรายปีและรายเดอืน 

 (3) ควรยดึการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวปฏบัิตหิลักในการพัฒนาและบริหารคณะ  

 (4) ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกณฑ์คะแนนจากปัจจัยดา้นตา่งๆ 

บุคลากรภายในคณะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

 (1) ควรก าหนดนโยบายดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนและตอ่เนื่อง  

 (2) ควรส่งเสริมการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

 (3) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากร

สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 (4) ควรก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบแก่คณาจารยใ์นระดับหลักสูตร 

 (5) ควรมคีณะกรรมการติดตาม/ควบคุมการด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

 (6) ควรมนีักวชิาการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าแต่ละสาขาวชิา 

ระบบสารสนเทศ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรมรีะบบสารสนเทศท่ีสามารถใชง้านได้จริง 

เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

อธิปรายผล 

จากการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถพจิารณาปัจจัยท่ีมีความส าคัญในภาพรวมท้ัง 2 ปีการศึกษา 

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (1) ด้านผู้บริหาร (2) ด้านการบริหารจัดการ (3) ด้านบุคลากรภายในคณะ 

และ (4) ด้านสภาวการณจ์ากภายนอก ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเร่ิมต้นจาก

การท่ีผู้บริหารของคณะเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารงาน โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานตามท่ีได้รับ

มอบจากมหาวิทยาลัย ก าหนดระบบและกลไกในการบริหารงานภายในคณะ และก าหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมิ น

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามพันธกิจของคณะและตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย ก ากับ ควบคุม และติดตาม
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การบริหารจัดการโดยก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตามตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนหลายรูปแบบ เช่น การ

ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น และมีการ

สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในคณะ และการอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ปัจจัยด้าน

ผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญที่สุด รองลงมาคือปัจจัยดา้นการบริหารจัดการภายในคณะ ในส่วนของบุคลากร

ภายในคณะมีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในต าแหน่งและตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของ

คณะ โดยมีสิ่งจูงใจ คือ การผลประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินความดีความชอบเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจ าปี ในด้านสภาวการณ์จากภายนอกมีผลกระทบน้อยท่ีสุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการก าหนดเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาและมอบให้ผู้บริหารของคณะเป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดลงสู่บุคลากรภายในคณะ ท าให้

บุคลากรภายในคณะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการตอบแบบสอบถามรับทราบแค่นโยบายของมหาวิทยาลัยผ่าน

ทางผู้บริหารของคณะเท่านัน้ แตไ่มท่ราบรายละเอยีดอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ จึงท าให้ไม่ทราบถึงผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นจากการด าเนนินโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

ด้านผู้บริหาร มีปัจจัยหลักท่ีส าคัญ คือ (1) การมีทัศนะคติท่ีดีและมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา และ (2) การน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและการ

ด าเนนิงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนส าคัญท่ีผู้บริหารน ามาใช้

เป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานของคณะ อีกท้ังมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ใช้ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในการประเมินการปฏบัิตงิานประจ าปีของผู้บริหารคณะ ปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริหาร

สามารถบริหารงานตามแผนให้ส าเร็จลุล่วงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

มหาวทิยาลัยประกาศใช ้รวมถึงตอ้งมีทัศนคติท่ีดตีอ่การปฏบัิตติามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของภาณุ อดกลัน้ และคณะ (2555 : 62) พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี อุดรธานี คือ นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้น า 

ด้านการบริหารจัดการ มีปัจจัยหลักท่ีส าคัญ คือ (1) ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2) การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ และ (3) การบริหารจัดการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามรูปแบบ PDCA และการจัดการความรู้ อาจเป็นเพราะบุคลากรเห็นว่าคณะยังขาดความชัดเจนใน

การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะในการปฏบัิตงิานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในบทความนี้ คือ (1) ควรก าหนดนโยบายให้

ครบทุกประเด็นเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (2) ควรก าหนดแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นรายปีและรายเดือนเพื่อให้บุคลากรทราบและเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  (3) ควรยึดการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นแนวปฏิบัติหลักในการพัฒนาและบริหารคณะ (4) ควรก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง และ (5) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุ อดกลั้น และคณะ 

(2555 : 62) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คือ 

นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า 

ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นโยบายด้าน

การประกันคุณภาพมกีารปรับเปลี่ยนระบบอย่างเร่งด่วน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท์ และ
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คณะ (2554 : 86-87) พบว่า การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ควรสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็น

ความส าคัญ เกิดความร่วมมอื ประสานการท างานด้วยระบบ PDCA การจัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ 

ด้านบุคลากรภายในคณะ มปัีจจัยหลักที่ส าคัญ คือ (1) การมทัีศนะคติท่ีดแีละมีความมุ่งม่ันในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา (2) การน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (3) ความตระหนักและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ (4) การมี

ความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อาจเป็นเพราะบุคลากรมีทัศนคติเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการเพิ่มภาระนอกเหนอืจากงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอ้เสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในบทความนี้ คือ (1) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทุกระดับ (2) ควรเพิ่มการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรสามารถ

ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (3) ควรก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบแก่คณาจารย์ในระดับหลักสูตร และ 

(4) ควรมนีักวชิาการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าแต่ละสาขาวิชา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรเลิศ ยี่โถขาว 

(2546 : 37-38) พบว่า ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก และความรู้ความเข้าใจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการ

ด าเนนิการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวช้ีวัด รวมถึงสอดคลอ้งกับงานวจิัยของลักขณา จาตกานนท์ และ

คณะ (2554 : 86-87) พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพท าให้เกิดการพัฒนางานและสร้างความพึงพอใจระบบ

ประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ควรสร้างความ

เข้ารู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความส าคัญ เกิดความร่วมมือ ประสานการท างานด้วยระบบ PDCA การ

จัดการความรู้ การเสริมแรงจูงใจ 

ด้านสภาวการณจ์ากภายนอก มปัีจจัยหลักที่ส าคัญ คือ (1) การสร้างเครอืขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับผู้ปฏบัิตงิานและมกีารจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง (2) ความชัดเจนในนโยบายด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ สกอ. (3) ความชัดเจนในแผนการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และ (4) ความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อาจเป็น

เพราะหน่วยงานกลางซึ่งรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารกับคณะ

ค่อนขา้งน้อยในเร่ืองข้อมูลต่างๆ เช่น นโยบาย แผนการด าเนินงานรายปีและรายเดอืน และขั้นตอนการด าเนินงาน เป็น

ตน้ รวมถึงขาดการสนับสนุนการสร้างเครอืขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและคณะ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 53) พบว่า ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นโยบายด้านการประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่าง

เร่งด่วน และปัญหาด้านตัวชี้วัดดัชนีและเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท์ และคณะ (2554 : 86-87) พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพท า

ให้เกิดการพัฒนางานและสรา้งความพึงพอใจระบบประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คือ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพเพื่อให้ประสบความส าเร็จ

ในผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  
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ข้อเสนอแนะ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน าผลการศึกษานีไ้ปใชใ้นการพัฒนากระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การด าเนนิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจ าแนกเป็นดา้นตา่งๆ ดังนี้ 

1. ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารควรมีทัศนคติท่ีเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้

การปฏบัิติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบมีความราบร่ืน และควรน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดมาใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการควบคุมและติดตามการ

ด าเนนิงานอยา่งสม่ าเสมอเพือ่ให้ส าเร็จสุล่วงตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

2. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ คณะควรก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ประกาศให้บุคลากรรับทราบเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และควรจัด

กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ กระตุ้น และสร้างจิตส านึกในการท างานโดยมีการประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นสว่นหนึ่งของงานประจ า เป็นต้น 

3. ด้านบุคลากรภายในคณะ ได้แก่ คณะควรมีกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีในการท างานแก่บุคลากร และควรน าเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษามาเป็นสว่นหนึ่งในการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4. ด้านสภาวการณ์จากภายนอก ได้แก่ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการก าหนด

นโยบายและการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรประกาศให้คณะทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

รวมถึงควรสร้างเครอืขา่ยกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลขา่วสารด้านการประกันคุณภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน : มหาวิทยาลัยพะเยา 

Effects of the opening semester according to ASEAN Community : University 

of Phayao. 

คมกฤต เมฆสกุล1* 

Khomkit Meksagul1* 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาและส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน และ 2.) ศกึษาผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดย

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 269 คน, กลุ่มนิสิตใน

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 400 คน และกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา จ านวน 296 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าไคสแคว ์

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทุกประเภท ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนถึงร้อยละ 74.72 และกลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 35.50 แตก่ลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นต่อ

การเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ร้อยละ 38.85  

ค าส าคัญ: ผลกระทบ อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 

Abstract  

 The purpose of this research was to 1.) study and survey recommendations from all concern people with 

beginning the semester in according to the ASEAN community for University of Phayao. and 2.) study the impact 

with beginning the semester in according to the ASEAN community. The samples were 269 personals work in 

University of Phayao, 400 students in University of Phayao and 296 students of high school in Phayao province. 

Statistics for data analysis were the percentages, the mean, the one-way ANOVA and Chi – square test. 

Research result indicated that the personals work in University of Phayao (74.72%) were not agree with 

beginning the semester in according to the ASEAN community. Secondly, the most of students in University of 

Phayao (35.50%) were not agree with beginning the semester in according to the ASEAN community. But, the 

students of high school in Phayao province (38.85) were not any recommendations with beginning the semester 

in according to the ASEAN community. 

Keywords: Effect, ASEAN, University of Phayao. 

                                                 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: khomkit.me@up.ac.th  
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บทน า 

นับตัง้แตปี่การศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนการศึกษาให้

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คือ ภาคการเรียนท่ี 1 เปิดเรียนในเดือนกันยายน – 

ธันวาคม และ ภาคการเรียนท่ี 2 เปิดเรียนในเดือนมกราคม - พฤษภาคม ส่งผลให้ระบบการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับแนวปฏิบัตินี้ เช่น อาจารย์ นักเรียน นิสิต 

บุคลากรด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและผู้ปกครอง ท าให้มีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและได้สร้าง

ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเรียนการสอนด้านการเกษตรท่ีจะเป็นไปอย่างยากล าบาก 

เนื่องจาก ฤดูกาลท่ีเปิดภาคเรียนตามอาเซียนนัน้ ไมเ่อื้อตอ่การขยายพันธ์ุพืชบางชนิด สง่ผลตอ่การเรียนเกษตรในการ

เพาะปลูกพืช (อริยา คูหา, 2559) นอกจากผลกระทบในเชิงลบแล้ว ก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกท่ีจะช่วยท าให้การ

แลกเปลี่ยนนิสติ/นักศกึษาง่ายขึน้ เมื่อมีการปิดเทอมหรือเปิดเทอมตรงกันกับต่างประเทศ นสิิตก็จะสามารถไปเรียนต่อ

บางภาคการศกึษาในมหาวิทยาลัยตา่งประเทศได้โดยไม่เสียเวลา (เชยีงใหม่นิวส์, 2559) เป็นต้น 

การปรับตัวอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ สู่ประชาคมอาเซียนย่อมมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

จึงมคีวามจ าเป็นต้องมกีารปรับกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติ และการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหมใ่ห้เป็นไป

อย่างมีเป้าหมาย อย่างคนรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (วั นดี ศรี

สวัสดิ์, 2558) ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมท่ีดี มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถยีนหยัด

แข่งขันและอยู่รอดต่อไปได้ (สุกัญญา ดวงอุปมา และคณะ, 2552) จากค ากล่าวของ Charle Darwin ท่ีได้กล่าวว่า 

“สิ่งมีชีวิตท่ีแข็งแรงท่ีสุดหรือฉลาดที่สุด ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องมชีวีติอยูร่อดได้ แตส่ิ่งมีชีวิตท่ีอยู่รอดได้ ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตท่ี

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวอยู่เสมอต่างหากท่ีจะอยู่รอดต่อไป” (Thomas L. Wheelen and J. David 

Hunger, 2008) ซึ่งมหาวทิยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขต

ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (วกิิพเีดีย, 2559) ตอ่มา มกีารตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อ

วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ราชกิจา-

นุเบกษา, 2553) ถือได้ว่ามหาวทิยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวทิยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอยา่ง

เต็มรูปแบบ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 15 คณะ 1 วิทยาลัย (หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) และต้องได้รับผลกระทบอีกคร้ังจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน หลังจากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีต้องแยกตัวออกจากมหาวทิยาลัยนเรศวร  

ดังนั้น ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทย เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยเสนอต่อ

ผู้เกี่ยวข้องในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนการศึกษาให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาและส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมี

ตอ่การเปิดภาคเรียนตามอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 ความเป็นมาของการเปิด – ปิดภาคเรียนของประเทศในภูมภิาคต่าง ๆ 

การเปิดภาคเรียนของระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะมีการเปิดและปิด

ภาคเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมหาวิทยาลัยในทวปีอเมริกาส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนแรกในเดือนกันยายนของทุก

ปี ขณะที่มหาวิทยาลัยในทวปียุโรปจะเปิดเรียนแรกชา้กว่าในทวปีอเมริกาเล็กน้อย โดยเปิดเรียนในปลายเดอืนกันยายน

ถึงตน้เดอืนตุลาคม และปดิภาคเรียนแรกราวกลางเดอืนธันวาคม ส่วนภาคเรียนท่ีสองเปิดเรียนกลางเดือนมกราคมไป

จนถึงกลางเดือนมีนาคมก่อนท่ีจะมีการเปิดภาคเรียนท่ีสามหรือภาคเรียนฤดูร้อนปลายเดือนเมษายน ในขณะท่ี

ประเทศออสเตรเลีย จัดระบบการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ซึ่งภาคเรียนแรกจะเปิดในเดือนมกราคมถึง

เดือนมีนาคม ภาคเรียนท่ีสองเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ภาคเรียนท่ีสามเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และ

ภาคเรียนท่ีสี่เดอืนตุลาคมถึงเดอืนธันวาคม ในสว่นการเปิด – ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศแถบอาเซียนก็

มคีวามหลากหลายและแตกตา่งกัน ดังนี้ 

1. ประเทศท่ีเปิดภาคเรียนแรก ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และเปิดภาคเรียนท่ีสอง ในเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดอืนกรกฎาคม คือ ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว 

2. ประเทศท่ีเปิดภาคเรียนแรก ในเดอืนสิงหาคมถึงเดอืนธันวาคม และเปิดภาคเรียนท่ีสอง ในเดือนมกราคม

ถึงเดอืนพฤษภาคม คือ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน 

3. ประเทศท่ีเปิดภาคเรียนแรก ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเปิดภาคเรียนท่ีสอง ในเดือน

มกราคมถึงเดอืนเมษายน คือ ประเทศเมยีนร์ม่า 

4. ประเทศท่ีเปิดภาคเรียนแรก ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และเปิดภาคเรียนท่ีสอง ในเดือน

พฤศจิกายนถึงเดอืนมนีาคม คือ ประเทศฟิลปิปินส์ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บรรจบ ภิรมย์ค า และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า นักวิชาการและผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดปิด

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา โดยนักวิชาการเห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ 

50.8 ไมเ่ห็นดว้ย ร้อยละ 29.4 รู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 19.8 และเห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 44.9 ไม่

เห็นดว้ย รอ้ยละ 36.9 และรู้สึกเฉย ๆ รอ้ยละ 18.2 ซึ่งนักวิชาการท่ีเห็นด้วยคิดว่ามีประโยชน์หรือข้อดี คือ ความเป็น

สากลสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือการ

แลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษา ในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลการเปิดปิดภาค

เรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีนักเรียนไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 46.7 ทราบ

ข้อมูล ร้อยละ 38.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 14.8 และมีความรู้สกึเฉย ๆ กับการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
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ของสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 66.0 ซึ่งนักเรียนท่ีเห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนดังกล่าว ระบุเหตุผลว่า มี

โอกาสหารายได้เสริมช่วงปิดเรียน ร้อยละ 2.5 รองลงมา คือ ได้เปิดภาคเรียนพร้อมกับอาเซียน ร้อยละ 2.0 ส่วน

นักเรียนท่ีไม่เห็นดว้ย ระบุเหตุผลว่า ปดินานเกินไป ร้อยละ 2.5 รองลงมา คือ ท าให้การเรียนช้าลง รอ้ยละ 2.0 

อริยา คูหา (2559) ได้ท าการศกึษา ความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัย

สมาชิกท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย ์

บุคลากรสายสนับสนุนและนักศกึษา จ านวนท้ังหมด 27 มหาวิทยาลัย จ านวนท้ังสิ้น 5,540 คน ท าการจัดเก็บข้อมูลใน

ระหว่าง เดือนสงิหาคม ถึง เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน โดยกลุม่เป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันตอ่การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน คือ  

1). ในดา้นการเรียนการสอน มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่ในระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด โดยรายการท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประเด็นการเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เนื่องจากไม่สอดคล้อง

กบับริบทสภาพอากาศของประเทศไทย 

2). ในดา้นความตอ่เนื่องกับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่

ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท าให้ขาดความต่อเนื่องกันในการจัดระบบ

การศึกษาของระดับมัธยมศกึษาและระดับอุดมศึกษา  

3.) ในดา้นการหางานท าของนักศึกษา มีความคิดเห็นการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนอยู่ในระดับมาก

และปานกลาง โดยรายการท่ีมีความคิดเห็นมาก คือ ไมส่อดคล้องกับการหางานท าของ 

4). ในด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยรายการท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ส่งผลต่อการบริหารงานการใช้เงิน

งบประมาณในโครงการต่าง ๆ  

ท้ังนี้ ความคิดเห็นต่อการเปิดและปิดภาคเรียนตามอาเซียนของกลุ่มคณาจารย์ท่ีเห็นด้วยกับการเปิด-ปิด

ภาคเรียนมเีพยีง 365 คน (26.8%) และ ท่ีไม่เห็นด้วย 996 คน (73.2%) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นด้วย

กับการเปิด-ปิดภาคเรียน มีจ านวน 482 คน (37.0%) และที่ไม่เห็นดว้ยจ านวน 820 คน (63.0%) และกลุ่มนักศึกษาท่ี

เห็นดว้ยกับการเปิด-ปิดภาคเรียน มจี านวน 1124 คน (39.1%) และที่ไม่เห็นดว้ยมจี านวน 1,753 คน (60.9%) 

รัฐกรณ์ คิดการ และคณะ (2559) ได้ท ารายงานผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน

ภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส ารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 

สถาบันการศึกษาของรัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ท้ังสิ้น 1,817 คน (แยกเป็น

บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย 653 คน นักศกึษา 721 คน และผู้เกี่ยวข้องภายนอก 443 คน) เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 

– 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสอบถามผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนใน 4 ด้าน คือ 1.) ด้าน

การเรียนการสอน 2.) ด้านการบริหารจัดการ 3.) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และ 4.) ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี โดยทุกกลุ่มได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง

ภายนอก บุคลากรภายในสถาบัน และนักศึกษา ตามล าดับ ซึ่งมีผลกระทบด้านการเรียนการสอนมากท่ีสุด และด้าน

การบริหารจัดการ รองลงมา ทัง้นี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรกลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิมสูงถึงร้อยละ 72.10 

โดยร้อยละ 62.33 มีความเห็นว่าการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต อาชีพ 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของไทย  
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สมมติฐานการวจิัย 

1. ความคิดเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยามคีวามแตกตา่งกัน 

2. ผลกระทบท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยามีความแตกตา่งกัน 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังภายในและภายนอกจากผลกระทบตอ่การเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกจากผลกระทบต่อ

การเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยพะเยา, กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา 

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

ขนาดตัวอย่างจะใช้วิธีการค านวณของ Taro Yamane โดยใช้สูตรค านวณ ในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากร

เป้าหมาย (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2540) ดังนี ้

n   =    N 
          

    1+Ne2 

เมื่อ  n  = จ านวนตัวอยา่งที่ตอ้งการ 

   N = จ านวนประชากร 

   e  = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

ผู้วิจัยก าหนดความคลาดเคลื่อนท่ีร้อยละ 5 ในการค านวณกลุม่ตัวอย่าง โดยจ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมาย

และขนาดตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย แสดงรายละเอยีดตามตารางดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่1 จ านวนขนาดตัวอย่างในแตล่ะกลุ่ม 

ประเภท (กลุ่ม) จ านวนประชากร 

(คน) 

ขนาด

ตัวอยา่ง (คน) 

เผื่อเพิ่มอีก 10% 

ส าหรับกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

1. กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. กลุ่มนิสติในมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

พะเยา 

1,633* 

20,461** 

10,602*** 

322 

393 

386 

360 

440 

430 

รวมทั้งสิ้น 32,696 1,101 1,230 

*กองการเจ้าหน้าที่, 2560. **ระบบบรกิารการศึกษา, 2560.  ***ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารการศึกษา, 2560. 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามจากคณะผู้วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน ที่ได้ในการด าเนนิการวิจัย เร่ือง ผลกระทบการเลื่อน เปิด – ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา

ตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น ามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจิัยในครัง้นี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยเป็นแบบค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(multiple choice question) อันได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศกึษา ชัน้ปี เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน โดย

แบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) และการแปลงให้คะแนนแต่ละข้อเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ กลุ่มทางบวก หากตอบมากท่ีสุดให้ 5 คะแนน หากตอบ มาก ปานกลาง 

เล็กน้อย และไม่มีเลยให้ 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ โดยแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 

และมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00  หมายถงึ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50  หมายถงึ มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50  หมายถงึ น้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50  หมายถงึ น้อยท่ีสุด 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล

คุณลักษณะสว่นบุคคลในแต่ละกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์ค่าไคสแคว์ (Chi-Square) เพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนของผู้มสี่วนได้สว่นเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 1 

3. การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อการ

เปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อทดสอบ

สมมุติฐานข้อท่ี 2 
 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนท้ัง 3 กลุ่ม 

ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกลับคนืเป็นจ านวน 269 คน (หรือคิดเป็น 83.54%) กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มนิสติท่ีก าลังศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลัยพะเยา ได้รับกลับคืนเป็นจ านวน 400 คน (หรือคิดเป็น 101.78%) และ กลุ่ม

ท่ี 3 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ได้รับกลับคืนเป็นจ านวน 296 คน (หรือคิดเป็น 

76.68%) โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย ได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนท้ัง 3 กลุ่ม ดังตาราง  
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ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละ ของขอ้มูลลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละกลุ่ม  

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ  

กลุ่มท่ี 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา   N = 269 คน 

เพศ    

 1.) ชาย 107 39.78  

 2.) หญิง 162 60.22  

 รวม 269 100.00  

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ  

ประเภทบุคลากร    

 1.) สายบริหาร 9 3.35  

 2.) สายวชิาการ 98 36.43  

 3.) สายสนับสนุน 162 60.22  

 รวม 269 100.00  

ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน  

 เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน 21 7.81  

 ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม 201 74.72  

 เฉย ๆ ไม่มีความเห็น  47 17.47  

 รวม 269 100.00  

กลุ่มท่ี 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา   N = 400 คน 

เพศ    

 1.) ชาย 141 35.25  

 2.) หญิง 258 64.50  

 ไม่ระบุ 1 0.25  

 รวม 400 100.00  

ประเภทระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา    

 1.) ชั้นปีที่ 1 76 19.00  

 2.) ชั้นปีที่ 2 127 31.75  

 3.) ชั้นปีที่ 3 73 18.25  

 4.) ชัน้ปีที่ 4 หรือ มากกว่า 117 29.25  

 ไม่ระบุ 7 1.75  

 รวม 400 100.00  

ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน   

 เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน 119 29.75  

 ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม 142 35.50  

 เฉย ๆ ไม่มีความเห็น  136 34.00  
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 ไม่ระบุ 3 0.75  

 รวม 400 100.00  

กลุ่มท่ี 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา  N = 296 คน 

เพศ    

 1.) ชาย 103 34.80  

 2.) หญิง 193 65.20  

 รวม 296 100.00  

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ  

ประเภทของขนาดโรงเรียน 

1.) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

2.) โรงเรียนขนาดใหญ่ 

3.) โรงเรียนขนาดกลาง 
รวม 

 

76 

131 

89 

296 

 

25.68 

44.26 

30.07 

100.00 

 

ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน   

 เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน 107 36.15  

 ไม่เห็นด้วย ควรเปิดภาคเรียนตามเดิม 74 25.00  

 เฉย ๆ ไม่มีความเห็น  115 38.85  

 รวม 296 100.00  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของกลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มนสิิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความไม่เห็นด้วยกับเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน

ตามประชาคมอาเซียน อยู่ในอันดับแรก คือ ร้อยละ 74.72 และ 35.50 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มีไม่มคีวามเห็นหรือรู้สกึเฉย ๆ อยูใ่นอันดับแรก คือ รอ้ยละ 38.85 
 

2. การวิเคราะห์ค่าไคสแคว์ (Chi-Square) เพื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนของผู้มสี่วนได้สว่นเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา ดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่3 จ านวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มสี่วนได้สว่นเสียท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเภท (กลุ่ม( ของผู้มีส่วน

ได้ ส่วนเ สีย ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียน (n = 962) 

% ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน แยกตามประเภทบุคลากร 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ 

กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัย

พะเยา 
21 (2.18%) 201 (20.89%) 47 (4.89%) 7.81% 74.72% 17.47% 

กลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 119 (12.37%) 142 (14.76%) 136 (14.14%) 29.97% 35.77% 34.26% 

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดพะเยา 
107 (11.12%) 74 (7.69%) 115 (11.95%) 36.15% 25.00% 38.85% 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ประเภท (กลุ่ม) ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.) กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา, 2.) กลุ่มนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา และ 3.) กลุ่ม

นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดพะเยานัน้ มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน

แตกต่างกัน (2= 162.993) โดยกลุ่มบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด แต่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มีไม่มีความเห็นหรือรู้สึก 

เฉย ๆ ต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภท

บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียน (n = 269) 

% ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน แยกตามประเภทบุคลากร 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ 

สายบรหิาร (n = 9 คน) - 9 (3.35%) - - 100.00% - 

สายวชิาการ (n = 98 คน) 8 (2.97%) 74 (27.51%) 16 (5.95%) 8.16% 75.51% 16.33% 

สายสนับสนุน (n = 162 คน) 13 (4.83%) 118 (43.87%) 31 (11.52%) 8.02% 72.84% 19.14% 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียนไมแ่ตกตา่งกัน (2= 3.486) โดยไม่เห็นดว้ยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนมากท่ีสุดใน

ทุกประเภท 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภทชั้นปี

ของนิสติในมหาวทิยาลัยพะเยา 

กลุ่มที่ 2 ประเภทชั้นปีของ

นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียน (n = 393) 

% ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน แยกตามชั้นปีท่ีก าลังศึกษา 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ 

ชั้นปีที่ 1 (n = 76 คน) 33 (8.25%) 17 (4.25%) 26 (6.50%) 43.42% 22.37% 34.21% 

ชั้นปีที่ 2 (n = 127 คน) 55 (13.75%) 28 (7.00%) 44 (11.00%) 43.31% 22.05% 34.65% 

ชั้นปีที่ 3 (n = 73 คน) 11 (2.75%) 41 (10.25%) 21 (5.25%) 15.07% 56.16% 28.77% 

ชั้ น ปี ที่  4 ห รื อ ม า ก ก ว่ า  

(n = 117 คน) 
20 (5.00%) 56 (14.00%) 41 (10.25%) 17.09% 47.86% 35.04% 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ประเภทชั้นปีของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน

ตามประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน (2= 46.315) โดยในชั้นปีท่ี 1 และ 2 มีความเห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ส่วนในช้ันปีท่ี 3 และ 4 ไมเ่ห็นดว้ยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนมากที่สุด 
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ตารางที ่6 จ านวนและเปอร์เซ็นต์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนกับข้อมูลประเภทขนาด

โรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา 

กลุ่มที่ 3 ประเภทขนาดโรงเรียน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดพะเยา 

จ านวนความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียน (n = 296) 

% ความเห็นเก่ียวกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน แยกตามชั้นปีท่ีก าลังศึกษา 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เฉย ๆ 

ขนาดใหญ่พเิศษ (n = 76 คน) 32 (10.81%) 17 (5.74%) 27 (9.12%) 42.11% 22.37% 35.53% 

ขนาดใหญ่ (n = 131 คน) 42 (14.19%) 33 (11.15%) 56 (18.92%) 32.06% 25.19% 42.75% 

ขนาดกลาง (n = 89 คน) 33 (11.15%) 24 (8.11%) 32 (10.81%) 37.08% 26.97% 35.96% 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา มี

ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน (2= 2.643) โดยทุกขนาดโรงเรียนไม่เห็น

ด้วยต่อกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนนอ้ยท่ีสุด 
 

3. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับผลกระทบในแต่ละ

ปัจจัยท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ

เปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับผลกระทบในแต่ละปัจจัยท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียน

ตามอาเซียนท่ีแบ่งตามประเภท (กลุ่ม)  

ปัจจัย Mean S.D. ระดับ 

กลุ่มท่ี 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา    

1.) ด้านการเรียนการสอน 3.84 0.75 มาก 

2.) ด้านการวิจัย 3.71 0.78 มาก 

3.) ด้านการบรกิารวิชาการ 3.83 0.82 มาก 

4.) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.77 0.95 มาก 

5.) ด้านกระแสไฟฟา้และพลังงาน 4.06 0.94 มาก 

6.) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร 3.24 0.87 ปานกลาง 

7.) ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า 3.67 0.74 มาก 

8.) ด้านการท่องเที่ยว 3.20 0.98 ปานกลาง 

9.) ด้านการด าเนินชีวติประจ าวันและอื่น ๆ 3.75 0.82 มาก 

กลุ่มท่ี 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา    

1.) ด้านการเรียนการสอน 3.37 0.69 ปานกลาง 

2.) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร 3.29 0.84 ปานกลาง 

3.) ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า 3.55 0.71 มาก 

4.) ด้านการด าเนินชีวติประจ าวันและอื่น ๆ 3.61 1.00 มาก 
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ปัจจัย Mean S.D. ระดับ 
 

กลุ่มท่ี 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา   

1.) นักเรียนมีโอกาสไปเรยีนต่อในต่างประเทศ 3.25 1.10 ปานกลาง 

2.) นักเรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 3.77 0.97 มาก 

3.) นักเรียนมีโอกาสหาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา 
3.79 1.03 มาก 

4.) นักเรียนสามารถไปท างานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือ

ครอบครัว 
3.82 1.02 มาก 

5.) นักเรียนสามารถพักผ่อน ไปเที่ยว ไปเย่ียมญาติ 

6.) นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

3.64 

3.34 

 

1.10 

1.05 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

7.) นักเรียนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 3.29 1.21 ปานกลาง 

8.) นักเรียนมีเวลาการปิดเทอมของสมาชิกในครอบครัวไม่

ตรงกัน 
3.25 1.10 ปานกลาง 

 

 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีแบ่งตามประเภท (กลุ่ม) 

กลุ่มท่ี 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา Mean S.D. ระดับ F 

ประเภทบุคลากร     

ด้านการเรียนการสอน    8.821** 

 1.) สายบริหาร 3.96 0.86 มาก  

 2.) สายวชิาการ 4.07 0.72 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.69 0.73 มาก  

ด้านการวิจัย    4.900** 

 1.) สายบริหาร 3.75 0.99 มาก  

 2.) สายวชิาการ 3.89 0.76 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.59 0.76 มาก  

ด้านการบรกิารวิชาการ    8.691** 

 1.) สายบริหาร 4.22 0.93 มาก  

 2.) สายวชิาการ 4.07 0.83 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.67 0.76 มาก  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    2.467 

 1.) สายบริหาร 3.72 1.12 มาก  

 2.) สายวชิาการ 3.94 1.01 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.67 0.89 มาก  
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ด้านกระแสไฟฟา้และพลังงาน    12.193** 

 1.) สายบริหาร 4.33 0.86 มาก  

 2.) สายวชิาการ 4.40 0.83 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.84 0.94 มาก  

ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร    1.593 

 1.) สายบริหาร 2.86 1.15 ปานกลาง  

 2.) สายวชิาการ 3.34 0.98 ปานกลาง  

 3.) สายสนับสนุน 3.21 0.77 ปานกลาง  

ประเภทบุคลากร     

ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า    2.945 

 1.) สายบริหาร 3.28 0.81 ปานกลาง  

 2.) สายวชิาการ 3.79 0.79 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.62 0.70 มาก  

ด้านการท่องเที่ยว    3.192* 

 1.) สายบริหาร 2.39 0.86 ปานกลาง  

 2.) สายวชิาการ 3.24 1.15 ปานกลาง  

 3.) สายสนับสนุน 3.22 0.86 ปานกลาง  

ด้านการด าเนินชีวติประจ าวันและอื่น ๆ    6.331** 

 1.) สายบริหาร 3.74 0.92 มาก  

 2.) สายวชิาการ 3.98 0.80 มาก  

 3.) สายสนับสนุน 3.61 0.80 มาก  

กลุ่มท่ี 2 นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา Mean S.D. ระดับ F 

ประเภทระดับชั้นที่ก าลังศกึษา    

ด้านการเรียนการสอน    5.915** 

 1.) ชั้นปีที่ 1 3.15 0.62 ปานกลาง  

 2.) ชั้นปีที่ 2 3.29 0.67 ปานกลาง  

 3.) ชั้นปีที่ 3 3.53 0.60 มาก  

 4.) ชัน้ปีที่ 4 หรือ มากกว่า 3.48 0.77 ปานกลาง  

ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและบุคลากร    1.203 

 1.) ชั้นปีที่ 1 3.36 0.78 ปานกลาง  

 2.) ชั้นปีที่ 2 3.31 0.80 ปานกลาง  

 3.) ชั้นปีที่ 3 3.38 0.93 ปานกลาง  

 4.) ชัน้ปีที่ 4 หรือ มากกว่า 3.17 0.87 ปานกลาง  

ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า    0.152 

 1.) ชั้นปีที่ 1 3.51 0.71 มาก  
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 2.) ชั้นปีที่ 2 3.54 0.73 มาก  

 3.) ชั้นปีที่ 3 3.59 0.67 มาก  

 4.) ชัน้ปีที่ 4 หรือ มากกว่า 3.53 0.72 มาก  

ด้านการด าเนินชีวติประจ าวันและอื่น ๆ    3.312* 

 1.) ชั้นปีที่ 1 3.35 1.11 ปานกลาง  

 2.) ชั้นปีที่ 2 3.56 1.02 มาก  

 3.) ชั้นปีที่ 3 3.82 0.87 มาก  

 4.) ชัน้ปีที่ 4 หรือ มากกว่า 3.71 0.97 มาก  

กลุ่มที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด   

พะเยา 
Mean S.D. ระดับ F 

ประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา  

นักเรียนมีโอกาสไปเรยีนต่อในต่างประเทศ    2.018 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.22 0.92 ปานกลาง  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.35 1.30 ปานกลาง  

 3.) ขนาดกลาง 3.05 0.98 ปานกลาง  

นักเรียนมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ    3.502* 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.20 0.94 ปานกลาง  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.42 1.23 ปานกลาง  

 3.) ขนาดกลาง 3.03 0.98 ปานกลาง  

นักเรียนมีโอกาสหาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา   1.637 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.74 0.99 มาก  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.88 0.94 มาก  

 3.) ขนาดกลาง 3.64 0.98 มาก  

นักเรียนสามารถไปท างานเพื่อหารายได้ชว่ยเหลือครอบครัว    1.044 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.68 1.13 มาก  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.89 0.95 มาก  

 3.) ขนาดกลาง 3.74 1.06 มาก  

นักเรียนสามารถพักผ่อน ไปเที่ยว ไปเย่ียมญาติ    0.348 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.87 1.24 มาก  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.85 0.94 มาก  

 3.) ขนาดกลาง 3.74 0.94 มาก  

นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัย    3.121* 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.80 1.14 มาก  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.70 1.03 มาก  

 3.) ขนาดกลาง 3.40 1.13 ปานกลาง  

นักเรียนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้    1.501 
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 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.25 0.89 ปานกลาง  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.46 1.14 ปานกลาง  

 3.) ขนาดกลาง 3.25 1.03 ปานกลาง  

นักเรียนมีเวลาการปิดเทอมของสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกัน    0.618 

 1.) ขนาดใหญ่พเิศษ 3.34 1.10 ปานกลาง  

 2.) ขนาดใหญ่ 3.34 1.29 ปานกลาง  

 3.) ขนาดเล็ก 3.17 1.19 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 8 เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัย

พะเยา จะพบว่า ด้านการเรียนการสอน, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน และ

ด้านการด าเนนิชีวิตประจ าวันและอื่น ๆ มีระดับผลกระทบท่ีแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ส่วนด้าน

การท่องเท่ียว มีระดับผลกระทบท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มประเภท

ระดับช้ันปีของนสิิตท่ีก าลังศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยาก็จะพบวา่ ด้านการเรียนการสอน มีระดับผลกระทบท่ีแตกต่าง

กัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และด้านการด าเนนิชีวิตประจ าวันและอื่น ๆ มีระดับผลกระทบท่ีแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนกลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดพะเยา ซึ่งพบว่า นักเรียนมีเวลาว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสไป

ศกึษาดูงานในตา่งประเทศ มรีะดับผลกระทบท่ีแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปประเด็นและอภปิรายผลจากผลการศกึษาความคิดเห็นและปัจจัยท่ีเป็นผลกระทบของการเปิดภาคเรียนตาม

อาเซียนของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มประเภทบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียน

ตามประชาคมอาเซียน โดยเมื่อเปรียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

เนื่องจากข้อมูลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบมีขนาดท่ีไม่เท่ากันและให้ผลการทดสอบท่ีน่าเชื่อถือได้ดีกว่าวิธี Tukey’s 

W-Procedure และ Scheffe's method (วิไลลักษณ์ องค์จิระวุฒิ์, 2522) โดยมีด้านการเรียนการสอน, ด้านการวิจัย, 

ด้านกระแสไฟฟ้าและพลังงาน และด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันและอื่น ๆ ซึ่งสายวิชาการมีระดับผลกระทบสูงกว่า

สายสนับสนุน เนื่องจากพนักงานสายวิชาการมีหน้าท่ีด้านการสอนและด้านการวิจัยเป็นหน้าท่ีหลักจึงท าให้สัมผัสต่อ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าประเภทบุคลากรอื่น ๆ ส่วนด้านการบริการวิชาการ สายบริหารและสาย

วิชาการมีระดับผลกระทบสูงกว่าสายสนับสนุน แต่ด้านการท่องเท่ียว สายการบริหารมีระดับผลกระทบต่ ากว่าสาย

วิชาการและสายสนับสนุน อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าท่ีท าให้ความรู้สึกอิสระในการได้รับการ

ท่องเท่ียวนอ้ยกว่าพนักงานประเภทอื่น ๆ 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มประเภทชัน้ปีของนสิิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาค

เรียนตามประชาคมอาเซียน โดยเมื่อเปรียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

มีด้านการเรียนการสอน และด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันและอื่น ๆ ซึ่งนิสิตท่ีก าลังศึกษาในชั้นปีท่ี 3 และ 4 จะมี

ระดับผลกระทบสูงกว่าชั้นปีท่ี 1 เพราะนิสิตได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยและได้พบกับการเปลี่ยนแปลงการปิดภาคเรียนท่ีไม่

*P < .05, ** p< .01 
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ตรงกับชั้นมัธยมศึกษาหลายคร้ัง จึงท าให้เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งมี

ผลกระทบทางด้านจิตใจและการด าเนินชีวิต (เอกชัย แผ่นทอง และคณะ, 2560) ท าให้ระดับผลกระทบมีอัตราท่ี

เพิ่มขึ้นสูงขึน้โดยสอดคล้องกับผลการส ารวจความเห็นท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิซึ่งเกี่ยวกับการเปิด

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนโดยในระดับชั้นปีท่ี 1 และ 2 มีความเห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนแตใ่นระดับช้ันปีท่ี 3 และ 4 กลับไม่เห็นดว้ยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มประเภทขนาดโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา พบว่า ส่วน

ใหญ่ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเทอมตามประชาคมอาเซียน รู้สึกเฉย ๆ ไม่มีผลกระทบใด ๆ โดยนักเรียนมีเวลา

ว่างนานก่อนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและมีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่และ

ขนาดใหญ่พิเศษระดับผลกระทบสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง เพราะช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในด้าน

การศึกษา ยังมีในสังคมไทย โดยนักเรียนท่ีในเขตเทศบาลเมืองจะมีโอกาสสูงกว่าภาคอื่น ๆ (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย ์

และปัทมา อมรสิริสมบูรณ์, 2550)  

แมว้า่ ความเห็นดา้นผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของแต่ละกลุ่มจะมี

ความแตกต่างกันไป โดยกลุ่มของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียนจึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาออกมาให้ความเห็นของคณะกรรมการ

มหาวทิยาลัยวา่ “เบือ้งต้นจะเร่ิมกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิมในปี 2562” (มณฑล สงวนเสริมศรี, 2561) 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยช้ินนีไ้ด้ผ่านการรับรองโครงการการวจิัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวจิัยในคน จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้ว ตามเลขท่ีโครงการวิจัย 2/249/60 และขอขอบพระคุณ รอง

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ หนึ่งในทีมคณะผู้วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ได้ในการด าเนนิการวิจัย เร่ือง ผลกระทบการเลื่อน เปิด – ปิดภาค

เรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนาท่ีให้ความอนุเคราะห์แบบสอบถามและข้อมูล

สนับสนุนด้านต่าง ๆ ส าหรับงานวจิัยช้ินนี ้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. กองการเจ้าหนา้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2560). สรุปอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา. ได้จาก : 

http://www.personnel.up.ac.th/Main/Staff.aspx. สบืค้นเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2560. 

2. เชยีงใหม่นิวส์. (2559). เปิด-ปิดเทอมพร้อมอาเซียน วันน้ีคนต้าน…เสียงค้านเร่ิมดัง!! ไดจ้าก: 

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/479916. สืบค้นเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2559. 

3. ธานินทร์ ศลิป์จารุ. (2552). การวจิัยและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตดิ้วยวิธี SPSS. พมิพค์รัง้ท่ี 10. กรุงเทพฯ: โรง

พมิพเ์จรญิพัฒน์. 

4. บรรจบ ภริมย์ค า และคณะ. (2556). ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของ

สถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย. วารสารคุรุศาสตร์, 42(4), 63-77. 

5. บุญธรรม จิตตอ์นันต์. (2540). การวจิัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

6. มณฑล สงวนเสริมศรี. (2561). มน.-มพ.พร้อมกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนเหมอืนเดิม. ได้จาก : 

https://www.dailynews.co.th/education/651276. สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2074 

7. ระบบบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา. (2560). ข้อมูลจ านวนนสิิตปัจจุบัน. ได้จาก : 

http://www.reg.up.ac.th/rpt/rpt_std_present/preview. สบืค้นเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2560. 

8. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2560). ข้อมูลพืน้ฐาน

โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36 (เชยีงราย- พะเยา). ได้จาก : http://data.bopp-

obec.info/emis/school.php?Area_CODE=101736. . สืบค้นเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2560. 

9. รัฐกรณ์ คิดการ และคณะ. (2559). รายงานผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิด

ภาคเรียนของสถาบันอุดมศกึษาภายหลังการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน. ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยแ์ละ

ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

10. ราชกิจานุเบกษา. (2553). พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยพะเยา. ได้จาก: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ PDF/2553/A/044/4.PDF. สบืค้นเมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2560. 

11. วันดี ศรีสวัสดิ์. (2558). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปรับตัวด้านภาษาของนักศกึษาคณะศลิปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. 

12. วไิลลักษณ์ องคจ์ิระวุฒิ์. (2522). การเปรียบเทียบวิธีการต่าง ๆ ที่ใชใ้นการทดสอบความแตกตา่ง ระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของประชากร โดยพิจารณาจากความผิด 3 ชนดิ. วิทยานิพนธ์ิ พ.ม. (สถิต)ิ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

13. วกิิพเีดีย. (2559). มหาวิทยาลัยพะเยา. ได้จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวทิยาลัยพะเยา. สบืค้นเมื่อวันท่ี 

8 ตุลาคม 2560. 

14. สุกัญญา ดวงอุปมา และคณะ. (2552). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มการท างานที่มตีอ่ผลการ

ด าเนนิงานของธุรกิจประกันชวีติในประเทศไทย. 

15. หนว่ยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา. (2559). มหาวิทยาลัยพะเยา. ได้จาก: http://www.up.ac.th/UP_All.aspx. 

สบืค้นเมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2560. 

16. อริยา คูหา. (2559). รายงานการศกึษาความคิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยสมาชิก

ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ที่ประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลัยแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท.) 

17. เอกชัย แผ่นทอง คมกฤต เมฆสกุล และเอราวิล ถาวร. (2560). คุณภาพชีวิตและความเครยีดของนสิิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครัง้ท่ี 6 (หน้า 2400 – 

2415). มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา.  

18. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย ์และปัทมา อมรสิริสมบูรณ์. (2550). ความไม่เท่าเทียมดา้นการศึกษา : เมอืงและชนบท. 

ได้จาก : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/annualconference/conferenceiii/Articles/Article04.htm สบืค้นเมื่อ

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561. 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2075 

การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของ

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Opinion towards the English Examination by Using Speexx Program, 

Undergraduate Students, University of Phayao 

วรรณา เสริมสุข1* 

Wanna Sermsook1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx 

Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ     

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศและชั้นปี การศึกษานี้   

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังเพศชาย

และเพศหญิงทุกชั้นปีท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา ท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 314 คน แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และน าข้อมูลท่ีได้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับความคิดเห็นคิดเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 3 ระดับ และเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ โดยการสัมภาษณก์ลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย 

จ านวน 11 คน ที่ตอบแบบสอบถามและมีคะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นปี โดยสรุปเป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 4 ด้าน คือ 

ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ์ ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อ 

การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาจ าแนกตามเพศ 

และชั้นปี จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยค่าระดับ 

ความคิดเห็น (x̄ = 2.811) แบ่งเป็นเพศชาย (x̄  = 2.825) แบ่งเป็นเพศหญิง (x̄  = 2.797) ด้านข้อสอบเพศชาย 

และเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยคา่ระดับความคิดเห็น (x̄ = 2.52) แบ่งเป็นเพศชาย (x̄  = 2.54) แบ่งเป็น

เพศหญิง (x̄ = 2.50) ด้านเวลาและสถานท่ีเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยค่าระดับ 

ความคิดเห็น (x̄ = 2.65) แบ่งเป็นเพศชาย (x̄ = 2.66) แบ่งเป็นเพศหญิง (x̄  = 2.65) และด้านสื่อและอุปกรณ์ 

เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยคา่ระดับความคิดเห็น (x̄  = 2.51) แบ่งเป็นเพศชาย (x̄  = 2.46) 

แบ่งเป็นเพศหญิง (x̄  = 2.57) ผลจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาให้การสอบภาษาอังกฤษ 

โดยใช ้Speexx Program มศีักยภาพมากขึ้น  

ค าส าคัญ: การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program       
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Abstract 

 The purposes of this study were aim to investigate The Opinion towards the English examination by using 

Speexx program, undergraduate students, University of Phayao.  The data were collect from the sample who 

attend the English examination by using Speexx Program. The methodology of this study are quantitative 

research by using questionnaire and  analyzed by using descriptive statistics for quantitative data meanwhile 

content analysis was applied for qualitative one. The result of the study in 4 topic: 1) the process of examination 

2) the content of the test 3) time and place examination 4) media and equipment and found that 1) the sample 

have the opinion in high level for the process of examination (x̄  = 2.811). 2) the sample have the opinion in high 

level for the content of the test (x̄  = 2.52). 3) the sample have the opinion in high level for time and place for 

examination (x̄  = 2.65). 4) the sample have the opinion in high level for media and equipment (x̄  = 2.51) 

Keywords: English Examination by Using Speexx Program 

บทน า 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญของโลก เนื่องด้วยในปัจจุบันภาษาอังกฤษคือ ภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางท่ี

มนุษย์ใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่น       

ท่ีต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจ าเป็นต้องใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ด้วยเหตุน้ีทุกชาต ิทุกภาษาจึงบรรจุวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่

ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพะเยา         

(พ.ศ. 2558- 2561) ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพและ             

ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับใช้สังคม (Community Engagement University) 

และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจน  เป็นการยกระดับ

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ (นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2558-2561, พมิพค์รัง้ท่ี 2, น. 9)  

 จากเดิม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ (Paper-Pencil Test : P&P Test) คือ         

เป็นวธีิการสอบท่ีผู้สอบจะได้รับแบบทดสอบชุดเดียวกันและมจี านวนข้อสอบเท่ากัน (ธนาวุธ บุญลปิตานนท์, กมลชนก 

ข าแก้ว, อรยา ปรีชาพานิช, และสุดา เธียรมนตรี, Thaksin J, Vol 20 (3), 2017) โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนด      

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบดังกล่าว จ านวนปีละ 1 คร้ัง ซึ่งการทดสอบแบบวิธีนี้ จะพบปัญหาว่า มีนิสิต

ท่ีเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ ท าให้นิสิตไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีก าหนดไว ้

จากปัญหานี้ นิสิตต้องไปทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามสถาบันอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง       

การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2556 ข้อ 5 นิสิตสามารถ           

น าผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย                

ให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) 

ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CMU-TEGS (Chiang Mai University-Test of English for 
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Graduate Studies) และ CMU-eTEGS (Chiang Mai University-Electronic Test of English for Graduate Studies)      

ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้แทนการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ (คู่มือนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโทปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา, 

น. 111) โดยน าผลคะแนนมายื่นส าเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว ้ 

 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่า การก าหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบประเพณี

นิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ (Paper-Pencil Test : P&P Test) จ านวนปีละ 1 คร้ัง  ซึ่งเร่ิมมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 และ 2556 นิสิตไม่สามารถยื่นจบได้ตรงตาม

หลักสูตร ประกอบกับการจัดทดสอบแบบทดสอบประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษ  และดินสอ 

(Paper-Pencil Test : P&P Test) ต้องใช้จ านวนข้อสอบจ านวนมาก เพื่อลดจ านวนข้อสอบ และปรับพื้นฐานฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษของนิสิตให้ดียิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนาการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ

ประเพณีนิยมหรือเรียกว่าแบบทดสอบใช้กระดาษและดินสอ(Paper-Pencil Test : P&P Test)  เป็นการทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง การรับ

สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรกใน

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช ้Speexx Program โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับรหัสผ่าน

เพื่อเข้าไปฝึกท าข้อสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program เพื่อให้นสิิตสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต

อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประกอบกับจะท าให้นิสิตมีความคุ้นเคยและเข้าใจวิธีการทดสอบแบบออนไลน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้การทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยามี

คุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล     

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน

ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 คร้ัง จึงจะสามารถส าเร็จ

การศึกษาได้ และข้อ 4 นิสิตสามารถเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง โดยสามารถ  

เข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา     

และผลการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ใน U23 (ตามโครงสร้างหลักสูตร)(คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน         

2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา, น. 111) ท้ังนี้ การสอบ

ภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นการทดสอบโดยการใช้ Speexx Program โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดปฏิทินการสอบ     

ใน   1 ปี จะทดสอบจ านวน 4 คร้ัง และเพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                

มปีระสิทธิภาพท้ังดา้นความรู้ ประสบการณ์ ความคุ้นเคยและความเข้าใจวธีิการสอบแบบออนไลน์ท่ีนิสติเคยฝึกท า 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิัยจึงตอ้งการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและ

สถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ์ เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ ไปพัฒนาระบบการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ โดยใช ้Speexx Program ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี   

มหาวทิยาลัยพะเยา  

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศและชัน้ปี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้ 
 

1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความคดิเห็น 

2. ความเป็นมาของการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

3. การวัดผลประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

4. งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช ้Speexx Program 

1.ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความคดิเห็น 

 ความคดิเห็น หมายถงึ การแสดงออกดา้นความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่ง ผ่านการพูดหรือการเขียน มีท้ังคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยหลายท่าน 

เช่น โคลสนิค (Kolesnik. 1970: 296 อ้างถึงใน จักรพันธ์ ศรีมกุฏ 2552, น. 7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแปล

ความหมาย หรือการลงความเห็นท่ีเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริง ซึ่งแต่ละบุคคลคิดว่าถูกต้อง แต่คนอื่นๆอาจจะไม่เห็นด้วย  

เช่นเดียวกับ กูด (Good. 1973: 113 อ้างถึงใน จักรพันธ์ ศรีมกุฏ 2552, น. 7) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น หรือทัศนะ 

หมายถึง ความเชื่อ ความคิด หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม ่

 นอกจากนี้ นายพิสิทธ์ิ อุดชาชน นายฉัตรชัย ศรีแก้ว นายค าหล้า ท ามะวง นางสาวบุษบาวรรณ โพธ์ิศรี 

(2558, น. 7) ได้กลา่วว่า ความคิดเห็น เป็นการศึกษาความรูส้ึก ของบุคคลที่มตีอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดงออกความเชื่อและความรูส้ึกใดๆออกมาโดยการพูดหรือการเขียน และจักรพันธ์ ศรีมกุฏ 

(2552, น. 8) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านความรู้สึก ความนึกคิด ความเชื่อ        

ซึ่งมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้และสภาพแวดล้อมท่ีได้พบเจอมา ซึ่งความคดิเห็นของแตล่ะบุคคลอาจเป็น

ท่ียอมรับ หรืออาจปฏิเสธจากบุคคลอื่นก็ได้ 

 อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็น ยังรวมถึงการน าประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีพบเจอมาประกอบการ

แสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นกัน ดังท่ี สมรรถชัย คันธมาทน์ (2555, น. 8) ได้

กล่าววา่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกดา้นความรู้สกึโดยอาศัยพื้นความรู้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาหรือท่ีได้พบเจอมา 

รวมถึง ไพฑูรย ์คุ้มคง (2557, น. 8) ได้กลา่วว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออกถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องเหมอืนกันซึ่งขึน้อยูก่ับ ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นได้รับมา 

และ วรัทยา พรหมสุนทร (2555, น. 5) ได้กลา่วว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออก ทางด้านความเชื่อและความรู้สึก

ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ได้โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ 
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  สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่ งเป็น    ความ

คิดเห็นท่ีเกิดจากความรู้สึก ความเชื่อ ประสบการณ์ ความเข้าใจ ส่วนบุคคล โดยความคิดเห็นท่ีได้แสดงออกไปอาจ

เป็นเร่ืองท่ีผู้อื่นเห็นดว้ยและไมเ่ห็นดว้ย โดยการแสดงความคิดเห็นสามารถสื่อสารได้ท้ังภาษาพูดและภาษาเขยีน 

 แนวความคดิเกี่ยวกับความคดิเห็น  

 การศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นนั้น เป็นการศึกษาจากองค์ประกอบของความคิดเห็นของบุคคลโดยท่ัวไป  

3 ประการ (John W. Best, 1997, P.172) คือ บุคคลท่ีถูกวัด สิ่งเร้า และการตอบสนอง ซึ่งจะแสดงออกมาในระดับท่ี

สูงต่ า มากหรือน้อย โดยท่ัวไปแล้ว วิธีวัดความคิดเห็นนั้นจะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ท้ังนี้เพื่อจะ

ค้นหาความรูส้ึก การตัดสนิใจ จากการประเมินค่า หรือทัศนะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง

ตา่ง ๆ 

 L.W. Ferguson (1952, p. 81) กล่าวว่าความคิดเห็นจะเกี่ยวข้องกับความคิดความเข้าใจ (The Cognitive 

Component) เป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้า เป็นสว่นประกอบทางด้านความรู้ ซึ่งจะชว่ยในการประเมินค่า และสรุปผลต่อ

สิ่งเร้าตา่ง ๆ ความคิดเห็นจะแสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อว่าอะไรถูก อะไรผิด อกีทัง้ความคิดเห็นจะเกี่ยวข้อง

กับท่าทีความรู้สึก (The Affective Component) เป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ท่ีสืบเนื่องมาจากท่ีบุคคลได้รับ

ประเมิน ความรู้สกึต่อสิ่งเร้านั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ โดยความคิดเห็นจะแสดงออกมาในลักษณะของความชอบ

หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ นอกจากนี้ การแสดงความคิดเห็นยังรวมถึงด้านพฤติกรรมหรือด้านปฏิบัติ  

(The Behavioral Component) โดยเป็นการแสดงแนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรม หรือการแสดงออกความ

คิดเห็นในลักษณะการยอมรับหรือปฏเิสธ  

 กาญจนา ค าสุวรรณ และนิตยา เสาว์มณี (2524, น. 231) กล่าวว่า ความคิดเห็นมีหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจให้

บุคคลปรับตัว เมื่อมีความคิดเห็นท่ีดีต่อสิ่งใด ย่อมเข้าหาสิ่งนั้น และย่อมหลีกหนีสิ่งท่ีมีความคิดเห็นไม่ดี ประกอบกับ

ความคิดเห็นยังมีหน้าท่ีให้ค่านิยมหรือให้ความชื่นชอบต่อเนื่องไปถึงสิ่งอื่นๆ และยังท าหน้าท่ีช่วยให้ตีความหมายของ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 ประดินันท์ อุปรมัย (2533, น. 117) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าเป็นสิ่งก าเนิดเอง 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ซึ่งได้แก่ ความเชื่อในสังคม ขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคมสื่อมวลชน

ตา่ง ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ เช่นการอบรม สั่งสอน ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลโดยทางตรง รวมถึงการสะสมและรวบรวม

ประสบการณ์ของบุคคลหลายๆคร้ัง ท าให้เกิดความคิดเห็นท้ังในทางบวกและทางลบได้ การรับเอาแบบของความคิดเห็น

ของผู้ท่ีเหนอืกวา่มาปฏบัิตติ่อ รวมถึงอทิธิพลจากสื่อมวลชน เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความคิดเห็น 

 อุทัย หิรัญโต (2519, น. 81) กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นของบุคคล จะเกี่ยวข้องกับ ทิศทาง  หมายถึง 

ความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ เกี่ยวข้องกับ องศา หมายถึง การแสดงออกมากน้อยหรือ

พอใจไม่พอใจ ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และเกี่ยวข้องกับ ความแน่นอน หมายถึง ความรู้สึก

ชอบหรือไมช่อบ เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านยิม ท้ังน้ี อุทัย หิรัญโต (2519, น. 82) กล่าววา่ การวัดความคดิเห็นวัดได้จาก

สังเกตพฤตกิรรมของบุคคล รวมถึงวิธีรายงานด้วยค าพูด โดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ วิธีการวัดความคิดเห็น

วิธีนี้ เป็นท่ีนิยมกันมากกว่าในกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับบุคคลจ านวนมาก นอกจากนี้ วิธีแปลความ เป็นการวัด 

ความคิดเห็น โดยผู้ถูกวัดจะแสดงความรู้สึกนึกคิด โดยจะต้องตอบค าถามได้อย่างไม่ถูกจ ากัดในด้านเวลา และ

ขอบเขตของเนื้อหา 
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2530, น. 5) กล่าวว่า ความคิดเห็นมีประโยชน์ คือ ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม่ดี 

หรือปกปิดความจริงบางอย่าง ท าให้เข้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีสลับซับซ้อนได้ 

ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถแสดงออกในด้านคา่นิยม ความรูส้ึกของตนเอง อันจะน าความพอใจมาสู่บุคคลนั้น ๆ 

 สรุปได้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น ประกอบด้วย ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและค่านิยม 

ของแต่ละบุคคล บุคคลจะแสดงความรู้สึกและอารมณ์ ไปในทางบวกหรือลบ ชอบหรือ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ 

ขึ้นอยู่กับได้ประเมินความรู้สึกต่อสิ่งนั้นผ่านจากประสบการณ์ ค่านิยมและสิ่งแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้น อย่างไร  

ก็ตามแต่ละบุคคลจะมีความคิดเห็นในเร่ืองท่ีพบเหมือนหรือต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม 

และค่านิยม ของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยในการแสดงความคิดเห็น  

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program เป็นวิธีการทดสอบแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการทดสอบท่ีท า

ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นิสิตสมารถฝึกท าข้อสอบได้ด้วย

ตัวเอง ส่งผลให้นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจวธีิการท าข้อสอบก่อนการเข้าสอบจริง ท าให้นิสิตรู้สึกผ่อนคลายในการสอบ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตราพร เป่ียมใส. การส ารวจความคิดเห็นในการใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ชั้นปีท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

 น. 55, ภาษาปริทัศน์. กล่าวว่า การน าแบบสอบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผลความความสามารถภาษาอังกฤษ มี

ท้ังขอ้ดแีละข้อจ ากัด ดังนั้น จึงต้องมกีารเตรียมการให้พร้อมตัง้แตก่ารสร้างโปรแกรมแบบสอบ จนกระท่ังการจัดสอบ 

และบันทึกข้อมูลของผู้สอบ  

รวมท้ัง Toby Gibbs, Glen Craigie, Suwaree Yordchim. Thai Student Ability on Speexx Language Training 

Program, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 

Vol. 9, No 3, 2015, P. 1014. กล่าวว่า Speexx Program ประกอบด้วยหลากหลายบทเรียน หลากหลายแบบฝึกหัด 

หลากหลายแนวข้อสอบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้จากบทเรียน 

ประกอบกับ Chao Wang, Jiaolan Yan & Bao Liu. An Empirical Study on Washback Effects of the 

Internet-Based College English Test Band 4 in China, English Language Teaching, Vol. 7. No. 6, 2014, p. 26 

กล่าววา่ การสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพวิเตอร์จะชว่ยให้ผู้เรียนมอีสิระการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ

การอา่นและการเขียน 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาวรรณกรรม ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการ

สอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ์ เนื่องด้วยวรรณกรรมท่ีได้ศึกษาพบว่าการทดสอบ

ภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีท้ังข้อดีและข้อจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์จะประมวลผลการสอบ

ทันทีหลังจากผู้สอบเสร็จสิ้นการสอบ ดังนั้น การสอบผ่านคอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอบต้องท าความเข้าใจ

วิธีการสอบ ท้ังนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสอบ และสามารถควบคุมเวลาการท าข้อสอบได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้เนื้อหาของข้อสอบมีผลต่อผลการสอบ ผู้สอบจะมีความกังวลกับการท าข้อสอบแบบ Cloze test เพราะ

ผู้สอบคิดว่ายาก ดังนั้นการท าข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยลดความกังวลในการสอบ กอปรกับระบบการ

ท างานของคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสอบมีความเสถียร จะท าให้ผู้สอบมั่นใจในการสอบและถ้าสถานท่ีการสอบมีส่วน

ท าให้ผู้สอบรู้สกึไมก่ดดันต่อการสอบ ที่นั่งสอบไม่ติดกันจนเกินไป บรรยากาศในห้องสอบเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนขณะ

ท าการสอบ จะท าให้การสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น วิ ธีการสอบ ข้อสอบ เวลาและสถานท่ีสอบ  
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สื่อและอุปกรณ์ อาจมีผลต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยต้องการศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา

และสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ ์
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้วิจัยจะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้วิธีแบบสอบถาม (Questionnaires) และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ

สัมภาษณ ์(Interview)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีท่ียังไม่ส าเร็จ

การศึกษา ท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2561 จ านวน 1,451 คน 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนิสติมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปี ท่ียังไม่ส าเร็จ

การศึกษา ท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ท าการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ซึ่งเป็นตารางส าเร็จรูปท่ีใช้หาขนาด 

ของกลุม่ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดวา่สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 

และระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% (Taro Yamane’, 1973 : 727-728) ตามรายละเอียดดังนี้  

 

  n =  N   

                         1+Ne2 

 โดย n =     ขนาดตัวอย่างเมื่อทราบประชากร 

  N =     กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 

  E =     ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอยา่งโดยก าหนดความคลาดเคลื่อนของ 

                                    การสุม่ตัวอย่าง รอ้ยละ 5 หรือ 0.05 

แทนค่า  n =       1,451 
            1+ (1,451 X (0.05)2) 

   = 313.56 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งตามสูตรดังกล่าว ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 314 คน 
 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอยา่งที่เป็นนิสติมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา        ท่ี

สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัคร

เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ออกเป็น
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แต่ละชั้นปี ท้ังเพศชายและเพศหญิง แล้วท าการเลือกสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร หลังจากนั้น    

ท าการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดยเลือกแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบ          

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ท้ังเพศชายและเพศหญิง      

ทุกชั้นปี ท่ีได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นไว้แล้ว (ดังแสดงในตารางท่ี 1) เหตุท่ีเลือกวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เพราะเป็น

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีผู้วิจัยเป็นคณะกรรมการก ากับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่าง          

ท่ีกล่าวมา เป็นการการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ส าหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการเลือกแบบ        

มีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ท าการเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา       

ท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา ท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีได้ท าแบบสอบถาม โดยเลือกเพศชายชั้นปีละ 1 คน               

ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแตล่ะชั้นปี จ านวน 6 คน และเพศหญิงชั้นปีละ 1 คน ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี จ านวน 5 คน 

เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ ์ 

 ตารางแสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามช้ันปีและเพศ 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามช้ันปีและเพศ 

ล าดับที่ ชั้นปีที่นิสิตศึกษา จ านวนประชากร (นิสิต) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(นิสิต) 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 

1 7 1 0 0 0 0.00 0.00 

2 6 4 2 1 0 1.02 0.00 

3 5 19 47 4 10 3.92 4.63 

4 4 173 271 37 59 37.75 27.31 

5 3 92 229 20 50 20.40 23.14 

6 2 92 230 20 50 20.40 23.14 

7 1 75 216 16 47 16.32 21.75 

รวมจ านวน 456 995 98 216 100 100 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,541 314 100 

 

 เครื่องมอืในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวบข้อมูลในเชิงปริมาณการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่ง

ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ คณะ/วทิยาลัยและชัน้ปีท่ีศึกษา 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้าน

สื่อและอุปกรณ ์โดยระดับความคดิเห็นคดิเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ม ี3 ระดับ  
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 ระดับความคดิเห็นมาก ให้ 3 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นปานกลาง ให้ 2 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นน้อย ให้ 1 คะแนน 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและเพิ่มเตมิ 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวบข้อมูลในเชิงคุณภาพการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยท าการเลือกนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปีท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา ท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ครัง้ท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2561 ท่ีได้ท าแบบสอบถาม โดยเลอืกเพศชาย

ชัน้ปีละ 1 คน ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี จ านวน 6 คน และเพศหญิงชั้นปีละ 1 คน ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี 

จ านวน 5 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ดา้นวธีิการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่             

และด้านสื่อและอุปกรณ ์
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิต ิดังนี้ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลลักษณะประชากร คือ เพศและชั้นปี โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา

ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devision) โดยนิสิตท่ีกรอก

แบบสอบถามจะแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง 

และนอ้ย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ตัวเลอืก                    คะแนน 

มาก       3 

ปานกลาง      2 

น้อย       1 

ท้ังนี้ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx 

Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประยุกต์มาจากเกณฑ์ ของวิเชียร  เกตุสิงห์ (2538 : 9) 

เป็น 3 ระดับ ดังนี ้

 

คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00   หมายถงึ  ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยาอยูใ่นระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33   หมายถงึ  ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยาอยูใ่นระดับปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66   หมายถงึ  ความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยาอยูใ่นระดับน้อย 

โดยมีวิธีการดังนี้ คือ 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด  = 3-1 

          จ านวนชัน้                  3 

    = 0.66 

3. วเิคราะห์ความคดิเห็นต่อการสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ Speexx Program ตามเพศและชั้นปี โดยวิเคราะห์

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devision)  ดังนี้ 

3.1 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ 

3.2 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยาโดยจ าแนกตามชัน้ปีเหมอืนกันท้ังเพศชายและเพศหญิง 

3.3 ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยาโดยจ าแนกตามชัน้ปีท่ีต่างกันของเพศชาย และจ าแนกตามช้ันปีท่ีต่างกันของเพศหญิง 

4. ผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวธีิการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และ

ด้านส่ือและอุปกรณ ์จากการสัมภาษณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศและชัน้ปี 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามเพศ และชั้นปี 

ชั้นปีที่นิสิตศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เพศชาย ร้อยละ เพศหญงิ ร้อยละ 

6 1 1.02 0 0.00 

5 4 3.92 10 4.63 

4 37 37.75 59 27.31 

3 20 20.40 50 23.14 

2 20 20.40 50 23.14 

1 16 16.32 47 21.75 

รวม 98 100 216 100 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-6 จ านวน 98 คน เป็นเพศชาย ชั้นปีท่ี 4     

มากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาเป็นเพศชาย ชั้นปีท่ี 2 และ 3 จ านวนชั้นปีละ 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.40 เป็นเพศชาย ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32 เป็นเพศชายชั้นปีท่ี 5 จ านวน 4 คน          

คิดเป็นร้อยละ 3.97 คน และเป็นเพศชาย ชั้นปีท่ี 6 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-6 จ านวน 216 คน เป็นเพศหญิงชั้นปีท่ี 4 

มากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31 รองลงมาเป็นเพศหญิง ช้ันปีท่ี 2 และ 3 จ านวนชัน้ปีละ 50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.14 เป็นเพศหญิง ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และเป็นเพศหญิงชั้นปีท่ี 5 จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.63 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 98 31.21 

หญิง 216 68.79 

รวม 314 100 

 

จากตารางท่ี 2 จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง ตั้งแต่ชั้นปี    

ท่ี 1-6 จ านวนท้ังสิ้น 314 คน แบ่งเป็นเพศชาย 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21 และแบ่งเป็นเพศหญิง 216 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.79 คน 
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1. ความคดิเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 3 ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยจ าแนกตามเพศ 
 

ข้อค าถาม 

เพศชาย ทุกชั้นปี จ านวน 98 คน เพศหญงิ ทุกช้ันปี จ านวน 216 คน 

ความหมาย 

3 2 1 
 

S.D. 3 2 1 
 

S.D. 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปาน

กลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  

1.1 ค าชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย

และมีความสมบูรณ์  

74 24  2.80 0.40 155 60 1 2.71 0.46 ระดับมาก 

(75.51%) (24.49%)    (71.76%) (27.78%) (0.46%)   

1.2 นสิิตสามารถปฏบัิตติามค าแนะน าวิธีการทดสอบได้ 75 23  2.80 0.40 175 39 2 2.80 0.42 ระดับมาก 

(79.62%) (19.74%)    (81.02%) (18.06%) (0.92%)   

1.3 นิสิตสามารถย้อนกลับไปท าข้อสอบในข้อท่ีนิสิต

ตอ้งการทบทวนได้ 

83 15  2.80 0.40 187 27 2 2.86 0.38 ระดับมาก 

(84.70%) (15.30%)    (86.58%) (12.50%) (0.92%)   

1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้

คอมพิวเตอร์ เป็นวธีิการทดสอบท่ีงา่ยไม่ยุง่ยาก 

84 14  2.90 0.40 178 37 1 2.82 0.40 ระดับมาก 

(85.71%) (14.29%)    (82.40%) (17.14%) (0.46%)   

2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความ

ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอน 

52 41 5 2.50 0.60 105 107 4 2.47 0.54 ระดับมาก 

(53.06%) (41.84%) (5.10%)   (48.61%) (49.54%) (1.85%)    

2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยาก

ง่าย เหมาะสมกับนสิิตระดับปริญญาตรี 

51 44 3 2.46 0.53 100 114 2 2.45 0.52 ระดับมาก 

(52.04%) (44.90%) (3.06%)   (46.30%) (52.78%) (0.92%)   
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1. ความคดิเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 3  ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

โดยจ าแนกตามเพศ  

ข้อค าถาม 

เพศชาย ทุกชั้นปี จ านวน 98 คน เพศหญงิ ทุกช้ันปี จ านวน 216 คน 

ความหมาย 

3 2 1 
 

S.D. 3 2 1 
 

S.D. 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปาน

กลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  

2.3 ค าถามและค าตอบใน Speexx Program ท่ีปรากฎ

ข้อสอบมคีวามชัดเจน นิสติสามารถอ่านแลว้เข้าใจ 

55 35 8 2.50 0.60 101 112 3 2.45 0.53 ระดับมาก 

(56.12%) (35.71%) (8.17%)   (46.76%) (51.85%) (1.39%)   

2.4 จ านวนข้อสอบท่ีใช้ในการสอบแต่ละคร้ัง มีความ

เหมาะสมกับเวลาการสอบท่ีก าหนดให้ 

69 25 4 2.70 0.60 145 69 2 2.66 0.49 ระดับมาก 

(70.41%) (25.51%) (4.08%)   (67.13%) (31.95%) (0.92%)   

3.1 การก าหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 คร้ัง ต่อปี

การศึกษา มคีวามเหมาะสม 

70 27 1 2.70 0.50 150 58 8 2.66 0.55 ระดับมาก 

(71.43%) (27.55%) (1.02%)   (69.45%) (26.85%) (3.70%)   

3.2 การจัดรอบการสอบ 5 คร้ังต่อวันมีความเหมาะสม

มากน้อยเพยีงใด 

63 34 1 2.60 0.50 121 87 8 2.52 0.57 ระดับมาก 

(64.29%) (34.69%) (1.02%)   (56.02%) (40.28%) (3.70%)   

3.3 การจัดท่ีนั่งสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมาก

น้อยพียงใด 

70 28  2.70 0.50 155 53 8 2.68 0.54 ระดับมาก 

(71.43%) (28.57%)    (71.76%) (24.54%) (3.70%)   

3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการ

สอบมากน้อยเพยีงใด 

68 25 5 2.60 0.60 157 50 9 2.69 0.55 ระดับมาก 

(69.39%) (25.51%) (5.10%)   (72.68%) (23.15%) (4.17%)   
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1.  ความคดิเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 3  ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

โดยจ าแนกตามเพศ  

ข้อค าถาม 

เพศชาย ทุกช้ันป ีจ านวน 98 คน เพศหญงิ ทุกช้ันปี จ านวน 216 คน 

ความหมาย 

3 2 1 
 

S.D. 3 2 1 
 

S.D. 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปาน

กลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

  

3.5 ห้องสอบมีความสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อย

เพยีงใด 

71 24 3 2.70 0.50 162 44 10 2.70 0.55 ระดับมาก 

(72.45%) (24.49%) (3.06%)   (75%) (20.37%) (4.63%)   

4.1 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสอบมีประสิทธิภาพต่อการ

ด าเนนิการสอบ 

65 30 3 2.60 0.50 150 56 10 2.65 0.57 ระดับมาก 

(66.33%) (30.61%) (3.06%)   (69.45%) (25.93%) (4.63%)   

4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์เพยีงพอกับจ านวนผู้เข้าสอบใน

แตล่ะรอบ 

68 25 5 2.60 0.60 160 48 8 2.70 0.53 ระดับมาก 

(69.39%) (25.51%) (5.10%)   (74.07%) (22.23%) (3.70%)   

4.3 การเชื่อมตอ่ระบบอนิเตอร์เน็ตมคีวามเสถียร 35 50 13 2.20 0.70 105 84 27 2.36 0.69 ระดับปากลาง 

(35.71%) (51.02%) (13.27%)   (48.61%) (38.89%) (12.50%)   
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 จากตารางท่ี 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกชั้นปี  มีความ

คิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ 

ด้านเวลาและสถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ ์ดังนี ้

 เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.825) เพศหญิง มีความคิดเห็นวิธีการ

สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.797) สรุปท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านวิธีการสอบโดยรวมใน

ระดับมาก (x̄ = 2.811) ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx 

Program ด้านวิธีการสอบในระดับมาก 

 เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.54) เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อด้าน

ข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.50) สรุปท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านข้อสอบโดยรวมในระดับ

มาก (x̄  = 2.52) ดังนัน้เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ด้าน

ข้อสอบในระดับมาก 

 เพศชาย มีความคิดเห็นต่อด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.66) เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ

ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.65) สรุปท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อด้านเวลาและ

สถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.65) ดังนัน้เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดย

ใช ้Speexx Program ด้านเวลาและสถานที่ในระดับมาก 

 เพศชาย มีความคิดเห็นต่อสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.46) เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้าน

ต่อสื่อและอุปกรณ์โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.57) สรุปท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อสื่อและอุปกรณ์

โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.51) ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช ้

Speexx Program ด้านเวลาและสถานที่ตอ่สื่อและอุปกรณ์ในระดับมาก 

 เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน  4 ด้าน คือ 

ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.63)  
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ตารางที่ 4 ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

โดยจ าแนกตามชั้นปีเหมอืนกันทั้งเพศชายและเพศหญงิ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปี 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

1.1 ค าชี้แจงวธีิการทดสอบมคีวามชัดเจน  เข้าใจง่ายและมีความสมบูรณ์  3.00 2.77 2.72 2.81 2.74 2.71 

1.2 นสิิตสามารถปฏบัิตติามค าแนะน าวิธีการทดสอบได้ 3.00 2.82 2.79 2.83 2.74 2.73 

1.3 นสิิตสามารถย้อนกลับไปท าข้อสอบในขอ้ท่ีนิสติ ตอ้งการทบทวนได้ 3.00 2.82 2.87 2.81 2.87 2.81 

1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการ

ทดสอบท่ีงา่ยไม่ยุง่ยาก 

2.00 2.95 2.88 2.87 2.82 2.77 

2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับเนื้อหา

การเรียนการสอน 

2.00 2.68 2.46 2.39 2.44 2.54 

2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยากง่าย เหมาะสมกับ

นสิิตระดับปริญญาตรี 

2.00 2.70 2.48 2.49 2.43 2.39 

2.3 ค าถามและค าตอบใน Speexx Program ท่ีปรากฏข้อสอบมีความ

ชัดเจน นิสติสามารถอ่านแลว้เข้าใจ 

3.00 2.80 2.50 2.46 2.40 2.38 

2.4 จ านวนข้อสอบท่ีใช้ในการสอบแต่ละคร้ัง มีความเหมาะสมกับเวลา

การสอบท่ีก าหนดให้ 

3.00 2.67 2.73 2.77 2.55 2.55 
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ตารางที่ 4 ศกึษาความคิดเห็นตอ่การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช ้Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

 

โดยจ าแนกตามชั้นปีเหมอืนกันทั้งเพศชายและเพศหญงิ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชัน้ปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

3.1 การก าหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 คร้ัง ต่อปี การศึกษา มีความ

เหมาะสม 

3.00 2.67 2.63 2.70 2.71 2.68 

3.2 การจัดรอบการสอบ 5 คร้ังต่อวันมีความเหมาะสมมากน้อย

เพยีงใด 

3.00 2.70 2.57 2.50 2.58 2.60 

3.3 การจัดท่ีน่ังสอบมคีวามเหมาะสมตอ่การสอบมากน้อยพียงใด 3.00 2.90 2.65 2.79 2.68 2.64 

3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อย

เพยีงใด 

2.00 2.77 2.62 2.71 2.72 2.59 

3.5 ห้องสอบมคีวามสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพยีงใด 2.00 2.90 2.64 2.73 2.77 2.63 

4.1 คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบมปีระสิทธิภาพตอ่การด าเนินการสอบ 2.00 2.82 2.61 2.72 2.64 2.53 

4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์เพยีงพอกับจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ 1.00 2.95 2.57 2.76 2.76 2.60 

4.3 การเชื่อมตอ่ระบบอนิเตอร์เน็ตมคีวามเสถียร 2.00 2.47 2.31 2.36 2.30 2.09 
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 จากตารางท่ี 4 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามชั้นปีเหมือนกันท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปี

เหมือนกันท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 4 

ด้าน คือ ด้านวธีิการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ ์ดังนี้ 

 ชัน้ปีท่ี 6 ผลการวจิัยมเีพยีงเพศชาย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.75) ด้านข้อสอบ

โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.50) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.60) และด้านสื่อและอุปกรณ์

โดยรวมในระดับน้อย (x̄ = 1.66)  

 ชั้นปีท่ี 5 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก  (x̄  = 2.84) 

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.71) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.78) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.74) 

  ชั้นปีท่ี 4 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก  (x̄  = 2.81) 

ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.54) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.62) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.49) 

 ชั้นปีท่ี 3 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก 

 (x̄  = 2.83) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.52) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.68) 

และด้านสื่อและอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.61) 

 ชั้นปีท่ี 2 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก 

 (x̄  = 2.79) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.45) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.69) 

และด้านสื่อและอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.56) 

 ชั้นปีท่ี 1 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก  (x̄  = 2.75) 

ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.46) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.62)  และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.40) 
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ตารางที่ 5 ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยจ าแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศชาย 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปี 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

1.1 ค าชี้แจงวิธีการทดสอบมีความชัดเจน  เข้าใจง่ายและมีความ

สมบูรณ์ 

3.00 2.75 2.75 2.90 2.75 2.75 

1.2 นสิิตสามารถปฏบัิตติามค าแนะน าวิธีการทดสอบได้ 3.00 2.75 2.80 2.80 2.70 2.69 

1.3 นิสิตสามารถย้อนกลับไปท าข้อสอบในข้อท่ีนิสิตต้องการ

ทบทวนได้ 

3.00 2.75 2.90 2.75 2.80 2.88 

1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็น

วธีิการทดสอบท่ีงา่ยไม่ยุง่ยาก 

2.00 3.00 2.90 2.90 2.85 2.81 

2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับ

เนื้อหาการเรียนการสอน 

2.00 2.75 2.50 2.35 2.35 2.63 

2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยากง่าย 

เหมาะสมกับนิสติระดับปริญญาตรี 

2.00 3.00 2.50 2.55 2.40 2.31 

2.3 ค าถามและค าตอบใน Speexx Program ท่ีปรากฏข้อสอบมี

ความชัดเจน นิสติสามารถอ่านแลว้เข้าใจ 

3.00 3.00 2.50 2.55 2.25 2.44 

2.4 จ านวนข้อสอบท่ีใช้ในการสอบแต่ละคร้ัง มีความเหมาะสมกับ

เวลาการสอบท่ีก าหนดให้ 

3.00 2.75 2.75 2.80 2.50 2.50 
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ตารางที่ 5  ศกึษาความคิดเห็นตอ่การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช ้Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

โดยจ าแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศชาย 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

3.1 การก าหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 คร้ัง ต่อปีการศึกษา มีความ

เหมาะสม 

3.00 2.75 2.73 2.70 2.60 2.75 

3.2 การจัดรอบการสอบ 5 คร้ังต่อวันมีความเหมาะสมมากน้อย

เพยีงใด 

3.00 3.00 2.68 2.55 2.55 2.63 

3.3 การจัดท่ีน่ังสอบมคีวามเหมาะสมตอ่การสอบมากน้อยพียงใด 3.00 3.00 2.73 2.80 2.65 2.56 

3.4 บรรยากาศในห้องสอบมีความเหมาะสมต่อการสอบมากน้อย

เพยีงใด 

2.00 2.75 2.65 2.65 2.65 2.63 

3.5 ห้องสอบมคีวามสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพยีงใด 2.00 3.00 2.68 2.70 2.80 2.56 

4.1 คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบมปีระสิทธิภาพตอ่การด าเนินการสอบ 2.00 2.75 2.68 2.65 2.65 2.50 

4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์เพยีงพอกับจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ 1.00 3.00 2.59 2.65 2.80 2.56 

4.3 การเชื่อมตอ่ระบบอนิเตอร์เน็ตมคีวามเสถียร 2.00 2.25 2.32 2.25 2.30 1.88 
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 จากตารางท่ี 5 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามชั้นปีท่ีต่างกันของเพศชาย ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปีท่ีต่างกัน

ของเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ 

ด้านขอ้สอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ ์ดังนี ้

 ชั้นปีท่ี 6 เพศชายผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.75)        

ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.50) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.60) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับน้อย (x̄  = 1.66)  

 ชั้นปีท่ี 5 เพศชายผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.81) 

 ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.87) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.90) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.66) 

  ชั้นปีท่ี 4 เพศชาย ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.83) 

 ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.56) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.69) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.53) 

 ชั้นปีท่ี 3 เพศชายผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.83) 

ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.56) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.68) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.51) 

  ชั้นปีท่ี 2 เพศชายผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.77) 

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.37) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.65) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.58) 

  ชั้นปีท่ี 1 เพศชายผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.78) 

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.47) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.62) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับปานกลาง (x̄  = 2.31) 

  ชั้นปีท่ีต่างกันของเพศชายมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 

4 ด้าน คือ ด้านวธีิการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.79) ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.55) ด้านเวลา

และสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.69) และด้านสื่อและอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.37)  
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ตารางที่ 6: ศึกษาความคดิเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดยจ าแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญงิ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปี 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

1.1 ค าชี้แจงวธีิการทดสอบมคีวามชัดเจน  เข้าใจง่าย และมีความสมบูรณ์ - 2.80 2.69 2.72 2.74 2.68 

1.2 นสิิตสามารถปฏบัิตติามค าแนะน าวิธีการทดสอบได้ - 2.90 2.78 2.86 2.78 2.77 

1.3 นสิิตสามารถย้อนกลับไปท าข้อสอบในขอ้ท่ีนิสติตอ้งการทบทวนได้ - 2.90 2.85 2.88 2.94 2.74 

1.4 วิธีการทดสอบ Speexx Program โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการทดสอบท่ีง่าย

ไมยุ่ง่ยาก 

- 2.90 2.86 2.84 2.80 2.74 

2.1 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการ

สอน 

- 2.62 2.42 2.44 2.54 2.45 

2.2 เนื้อหาข้อสอบของ Speexx Program มีความยาก ง่าย เหมาะสมกับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

- 2.40 2.46 2.44 2.46 2.47 

2.3 ค าถามและค าตอบใน Speexx Program ท่ีปรากฏข้อสอบมีความชัดเจน นิสิต

สามารถอ่านแล้วเข้าใจ  

- 2.60 2.51 2.38 2.56 2.32 

2.4 จ านวนข้อสอบท่ีใช้ในการสอบแต่ละคร้ัง มีความเหมาะสมกับเวลาการสอบท่ี

ก าหนดให้ 

- 2.60 2.71 2.74 2.60 2.60 
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ตารางที่ 6 ศกึษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

โดยจ าแนกตามชั้นปีที่ต่างกันของเพศหญงิ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลี่ย x̄  

ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

3.1 การก าหนดช่วงเวลาในการสอบ 4 คร้ัง ตอ่ปีการศึกษา มคีวามเหมาะสม - 2.60 2.53 2.70 2.82 2.62 

3.2 การจัดรอบการสอบ 5 คร้ังต่อวันมีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด - 2.40 2.47 2.46 2.62 2.57 

3.3 การจัดท่ีน่ังสอบมคีวามเหมาะสมตอ่การสอบมากน้อยเพยีงใด - 2.80 2.58 2.78 2.72 2.72 

3.4 บรรยากาศในห้องสอบมคีวามเหมาะสมตอ่การสอบมากน้อยเพยีงใด - 2.80 2.59 2.78 2.80 2.55 

3.5 ห้องสอบมคีวามสะดวกต่อการเข้าสอบมากน้อยเพยีงใด - 2.80 2.61 2.76 2.74 2.70 

4.1 คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบมปีระสิทธิภาพตอ่การด าเนินการสอบ - 2.90 2.54 2.80 2.64 2.57 

4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์เพยีงพอกับจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ - 2.90 2.56 2.88 2.72 2.64 

4.3 การเชื่อมตอ่ระบบอนิเตอร์เน็ตมคีวามเสถียร - 2.70 2.31 2.48 2.30 2.30 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2098 

 จากตารางท่ี 6 ศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามชั้นปีท่ีต่างกันของเพศหญิง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชั้นปีท่ีต่างกัน

ของเพศหญิง มคีวามคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวธีิการสอบ 

ด้านขอ้สอบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ ์ดังนี้  

 ชั้นปีท่ี 5 เพศหญิงผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.87)         

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.55) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.68) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.83) 

  ชั้นปีท่ี 4 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.79)     

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.52) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.55) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.47) 

 ชั้นปีท่ี 3 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.82)       

ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.50) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.69) และด้านสื่อ

และอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.72) 

  ชั้นปีท่ี 2 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.81)       ด้าน

ข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.54) ด้านเวลาและสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.74) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.55) 

  ชั้นปีท่ี 1 เพศหญิงผลการวิจัย สรุปได้ว่า ด้านวิธีการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.73)            

ด้านขอ้สอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.46) ด้านเวลาและสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.63) และด้านสื่อและ

อุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.50) 

  ชัน้ปีท่ีต่างกันของเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program จ านวน 

4 ด้าน คือ ด้านวธีิการสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.80) ด้านข้อสอบโดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.51) ด้านเวลา

และสถานที่โดยรวมในระดับมาก (x̄ = 2.65) และด้านสื่อและอุปกรณโ์ดยรวมในระดับมาก (x̄  = 2.61)  

 

ผลสรุปจากการสัมภาษณ์  
 ผลจากการสัมภาษณน์สิิตชัน้ปีท่ี 1-6 จ านวน 11 คน เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 5 คน โดยก าหนดเพศชาย

ชั้นปีละ 1 คน ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี และเพศหญิงชั้นปีละ 1 คน ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้นปี เข้ารับ 

การสัมภาษณเ์พื่อแสดงความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช ้Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้  

 ผู้ให้ขอ้มูลมคีวามคิดเห็นดา้นวธีิการสอบ ดังนี ้ 

 ด้านวิธีการสอบ พบว่าเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถกลับไปทบทวนหรือตรวจสอบความถูกต้องได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ท าให้รู้สึกไม่กดดัน ไม่เครียด ในขณะท าข้อสอบ  ไม่ต้องกังวลเร่ือง 

การเตรียมอุปกรณใ์นการสอบ 
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ผู้ให้ขอ้มูลมคีวามคิดเห็นดา้นขอ้สอบ ดังนี ้

  ด้านขอ้สอบ พบว่าข้อสอบมคีวามยากง่ายรวมกัน แตค่รอบคลุมเนื้อหาในบทเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 

และข้อสอบมคีรบ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อา่น เขยีน 

 ผู้ให้ขอ้มูลมคีวามคิดเห็นดา้นเวลาและสถานที่ ดังนี้ 

 ด้านเวลาและสถานที่ พบว่าช่วงเวลาการสอบและบรรยากาศในหอ้งสอบ มีผลต่อการสอบ 

 ผู้ให้ขอ้มูลมคีวามคิดเห็นดา้นสื่อและอุปกรณ ์ดังนี้ 

 ด้านส่ือและอุปกรณ ์พบว่าคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบควรมคีวามเสถียร เพื่อให้การด าเนินการสอบราบร่ืน 

ท าให้ไม่มีความกังวลในการสอบ 

 

ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้านสื่อ

และอุปกรณ ์ดังนี้ 

 ข้อสอบท่ีเกี่ยวกับการฟัง ควรมีหูฟังให้กับผู้เข้าสอบ เพื่อช่วยให้การฟังได้ยินชัดมากขึ้น นอกจากนี้

สถานท่ีในการจัดสอบควรสะดวกต่อการเดินทางมาสอบ รวมถึงคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสอบการเชื่อมต่อกับระบบ

อินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียร เพราะถ้าอินเตอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อในขณะท าข้อสอบ จะท าให้เกิดความกังวล    

และเครยีด ท าให้ผลการสอบไมม่ปีระสิทธิภาพ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 สรุปได้ว่า การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการวิจัย นิสิตโดยรวมมีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx 

Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา

และสถานที่ และด้านสื่อและอุปกรณ ์ในระดับมาก ตามผลการวจิัยท่ีผู้วจิัยได้สรุปไวข้้างตน้  

 ท้ังนี ้โดยรวมนิสติเห็นดว้ยวา่การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ท่ีต้องมกีารเชื่อมตอ่กับระบบ

อินเตอร์เน็ตมีความเสถียร มีความส าคัญต่อการสอบอย่างมากเพราะถ้าระหว่างการทดสอบอินเตอร์เน็ตไม่มี

ประสิทธิภาพจะท าให้การทดสอบของนิสติไม่ประสบความส าเร็จ สิ่งท่ีตามมาคือ นิสติจะรูส้ึกเป็นกังวลต่อการทดสอบ 

และมีความตื่นตระหนกในการท าข้อสอบ ท าให้นิสิตไม่สามารถควบคุมเวลาการท าข้อสอบให้เสร็จสิ้นตามเวลาการ

สอบ และท าให้นิสิตไม่ต้องการท าการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นสื่อและอุปกรณ์การสอบต้องมี

ประสิทธิภาพตอ่การสอบ เช่นเดียวกับผลวจิัยท่ี Bachman, 2000 (อา้งในฉัตราพร เป่ียมใสการส ารวจความคิดเห็นใน

การใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

ชั้นปีท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น. 53, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่า เราสามารถพัฒนาแบบสอบคอมพิวเตอร์ให้

สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง (authentic) และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอบ (interactive) มากกว่า

ข้อสอบท่ัวๆไป หรือข้อสอบแบบ paper and pencil การสร้างแบบสอบสามารถท าได้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ได้

จ ากัดอยู่ท่ีขอ้สอบแบบหลายตัวเลอืก (multiple choice) นอกจากนี้ ผู้สอบสามารถเร่ิมท าข้อสอบในแต่ละข้อเมื่อพร้อม 

และสามารถควบคุมการสอบด้วยตัวเอง แบบสอบคอมพิวเตอร์ยังสามารถรายงานผลการสอบให้ผู้สอบได้ในทันที 
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 นอกจากนี้ Alessi และ Trolip, 1991 (อ้างในฉัตราพร เป่ียมใส . การส ารวจความคิดเห็นใน 

การใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ชั้นปีท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น. 53, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์มีข้อดีหลายประการ คอมพิวเตอร์ 

ให้ความส าคัญแก่ปัจเจกบุคคล (individualism) แบบคอมพิวเตอร์บางประเภท เช่น adaptive test สามารถปรับระดับ

ความยากง่ายของค าถามให้เหมาะสมกับผู้สอบได้ ซึ่งตรงกับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีนิสิตมีความคิดเห็นว่าก่อนจะท าการทดสอบความเข้าใจวิธีการสอบ

และสามารถท าข้อสอบได้อย่างเข้าใจ ดังนั้นนิสิตท้ังเพศชายและเพศหญิงในแต่ละชั้นปีจึงมีความคิดเห็นด้วยในระดับ

มาก ระดับปานกลาง ด้านข้อสอบ และด้านวิธีการสอบ เช่นเดียวกับท่ี Bachman, 2003 (อ้างในฉัตราพร เป่ียมใส 

การส ารวจความคิดเห็นในการใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น. 54, ภาษาปริทัศน์) กล่าวว่า การใช้แบบ

สอบคอมพิวเตอร์ ตอ้งค านงึถึงการเข้าถึงขอ้มูลท่ีต้องการ เช่น ผู้สอบอาจต้องการค าสั่งอกีครัง้ หรือครูต้องการเข้าไป

ดูผลการสอบของผู้สอบ นอกจากนี้ ผู้สอบควรสามารถควบคุมโปรแกรมได้ โดยสามารถตัดสินใจว่าจะท าอะไรต่อไป

มากกว่าท่ีจะต้องท าตามค าสั่งของคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวและโปรแกรมแบบสอบคอมพิวเตอร์มีกลไกป้องกัน

ไมใ่ห้ผู้สอบ log out ออกจากโปรแกรมโดยไม่ได้ต้ังใจ 

 อย่างไรก็ตาม นิสิตเพศชายและเพศหญิงยังมีความคิดเห็นด้านเวลาและสถานท่ีในการทดสอบภาษาอังกฤษ

โดยใช้ Speexx Program ท้ังในระดับมากและระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลการวิจัย Bocijและ Greasley, 1996  

(อ้างในอาจารย์ ดร.ฉัตราพร เป่ียมใส, การส ารวจความคิดเห็นในการใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนสิิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีชั้นปีท่ี 4 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, ภาษา

ปริทัศน์, น. 53) กล่าวว่า ทัศนคตท่ีิดขีองผู้สอบท่ีมีต่อการสอบด้วยแบบสอบคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยดังกล่าว ผลสอบ

ของนักเรียนท่ีใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์นั้นสูงกว่าท่ีใช้ข้อสอบแบบ Paper and Pencilท้ังนี้ ผู้วิจัยให้เหตุผลว่าผลการ

สอบท่ีดีกว่าอาจเป็นผลมาจากเวลาท่ีผู้สอบใช้ในการตอบค าถามนั้นน้อยลงส่งผลให้มีเวลาคิดมากขึ้น นอกจากนี้ 

ผู้สอบยังรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเมื่อสอบในห้องปฏิบัติการทางภาษาเมื่อเปรียบเทียบกับการสอบในห้องสอบท่ัวไป 

โดยให้ความเห็นว่าการสอบท่ีใช้แบบสอบคอมพิวเตอร์สะดวกและท าให้ท าข้อสอบได้รวดเร็ว นอกจากนี้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังในการตอบค าถามมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมให้ยืนยันค าตอบก่อนผ่านไป

ยังขอ้ถัดไป 

โดยสรุป จากการวิจัยพบว่า นิสิตท้ังเพศชายเพศหญิง ทุกชั้นปี มีความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ

โดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการสอบ ด้าน

ข้อสอบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ ์ในระดับมาก ตามท่ีได้กล่าวแล้วเบือ้งต้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ   

 การศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ดา้นวธีิการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลา และสถานท่ี และด้านสื่อและอุปกรณ์ 

มคีวามส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ ไปพัฒนาระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ 

โดยใช ้Speexx Program ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น ประเด็นท่ีผู้วจิัยควรพจิารณาคือ 
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1) นสิิตมคีวามเข้าใจวธีิการสอบ 

2) เนื้อหาข้อสอบมคีวามครอบคลุมกับบทเรียนท่ีนิสติได้เรียน 

3) เวลาและสถานที่การจัดสอบมคีวามเหมาะสมในการด าเนนิการทดสอบ 

4) สื่อและอุปกรณก์ารทดสอบมคีวามพร้อมในการจัดการทดสอบ 

  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 4 ด้าน คือ ดา้นวธีิการสอบ ด้านข้อสอบ ด้านเวลาและสถานที่ 

และด้านสื่อและอุปกรณ์ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และจ านวนผู้สัมภาษณ์อาจยังไม่ครอบคลุม  

ต่อการ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยในด้านอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมี ความชัดเจน 

มากยิ่งขึ้น  

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา และท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมถึงทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า 

ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
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การแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอาย ุอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

The Lexical Variation of Yo Language among Two Generations in Tha Uthen 

District, Nakhon Phanom Province 

 

โชติกา บ ารุงหงษ์1* และ ยุทธพร นาคสุข1  

Chotika Bamrunghong1* and Yuttaporn Naksuk1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความงานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุ และศึกษา

ความเหมอืนและความแตกตา่งของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบันในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้วิจัย

เก็บขอ้มูลโดยใชห้นว่ยอรรถจ านวนท้ังสิ้น 500 หนว่ยอรรถ ในการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาสองระดับอายุ คือระดับอายุ

ท่ี 1 อายุ 55 ปีขึน้ไป และระดับอายุท่ี 2 อายุ 18 - 25 ปี ผลการศึกษาพบว่ามีการแปรใช้ศัพท์ 8 รูปแบบท่ีจ าแนกได้

เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน และศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้

แตกต่างกัน  โดยผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 

2 ใช้ภาษาศัพท์อื่นมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 นอกจากนี้ คนในปัจจุบันใช้ศัพท์อื่นท่ีแตกต่างจากในอดีตเป็น

จ านวนร้อยละ 21 
 

ค าส าคัญ: การแปรการใช้ศัพท์, คนสองระดับอาย,ุ ภาษาญ้อ 
 

Abstract  
 This research article aimed 1) to study lexical usage variation in two generations and 2) to study the 

similarities and the differences in lexical usage of Yo language between the past time and the present time in 

Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province. The researcher used 500 semantic units to collect the data by 

interviewing the informants divided into 2 generations: the first generation was more than 55 years old while 

the second generation was 18-25 years old. The results showed the lexical usage variation was classified into 8 

patterns, which were classified into two major patterns, including the lexical items that both two generations 

used similarly and the lexical items that both two generations used diversely. The first generation used Yo’s 

lexical items higher than the second generation. Also, the first generation used both Yo and other lexical items 

higher than the second generation. The second generation, however, used the other lexical items more than the 

first generation and the present informant’s lexical usage, which is different from the past, equals to 21 percent. 
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บทน า 

 จังหวัดนครพนมมผีู้คนหลากหลายทางชาติพันธ์ุอาศัยอยู่ร่วมกันถึง 7 ชาติพันธ์ุ ได้แก่ ชาวผู้ไท ไทยแสก ไทย

กะเลงิ ไทยโส้ ไทยขา่ ไทยลาว (ไทยอีสาน) และไทยญอ้ จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแรกท่ีชาวไทยญ้อได้อพยพเข้ามา

อาศัยอยูใ่นประเทศไทย โดยมีชาวไทยญ้ออาศัยหนาแนน่ท่ีสุดในอ าเภอท่าอุเทน ไทยญอ้เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีถิ่นอาศัย

เดิมอยู่ท่ีเมอืงหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป ลาว) ในปี พ. ศ. 2351 ตรงกับสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือสมัยรัชกาลท่ี 1 ชาวไทยญ้อส่วนใหญ่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน

ใหมท่ี่เมอืงไชยบุรี ปากน้ าสงคราม ริมฝั่งแมน่้ าโขง ปัจจุบันคอื ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตอ่มาใน

สมัยรัชกาลท่ี 3 หรือสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ กองทัพเจ้า

อนุวงศ์ได้กวาดตอ้นเอาชาวไทยญอ้จากเมอืงไชยบุรีไปไว้ ณ เมอืงปุงลิง ฝั่งซ้ายของแมน่้ าโขง ซึ่งอยูใ่นเขตแขวงค าม่วน

ประเทศลาว ซึ่งปัจจุบันคอืแขวงค าม่วน ส.ป.ป ลาว  ในปี พ. ศ. 2373 ชาวไทยญ้อกลุ่มน้ัน ได้กลับมาตั้งเมืองใหม่ทาง

ฝั่งขวาของแมน่้ าโขง ซึ่งปัจจุบัน คือ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 ชาวไทยญ้อ ใชภ้าษาญ้อเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง ภาษาญ้อจัดอยู่

ในภาษากลุ่มไท-ลาว ซึ่ง Brown, J. M (1965, p. 90) ได้จัดให้ภาษาญ้อเป็น 1 ใน 3 ของภาษาท่ีอยู่ในกลุ่มของภาษา

ลาว ได้แก่ ลาวหลวงพระบาง ลาวเวียงจันทน ์และญ้อ ลักษณะเด่นของภาษาญ้อ คือ การแยกตัวและการรวมตัวของ

เสียงวรรณยุกต์ท่ีแตกต่างไปจากภาษาในกลุ่มลาวด้วยกัน มีการออกเสียงสระไอเป็นเสียงเออ เช่นค่าว่า “ใจ” 

ภาษาญ้อ จะออกเสียงเป็น “เจอ” และนอกจากนี้ ยังมีศัพท์ส่วนหนึ่งมีใช้เฉพาะภาษาญ้อเท่านั้น เช่น ในภาษาญ้อ 

เรียก “ปู่” หรือพอ่ของพอ่ว่า “พอ่อุ้ย” ส่วนภาษาไทยถิ่นอสีานจะเรียกว่า “พอ่เฒา่” เป็นต้น  

 ในงานวิจัยท่ีผ่านมา มผีู้ศึกษาภาษาญ้อไว ้5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประเด็นด้านเสียง ท่ีมีผู้ศึกษาวรรณยุกต์

เป็นสว่นมาก  ได้แก่ กาญจนา คูวัฒนะศริิ (2524) ศรีพิน ศิริวิศิษฐ์กุล (2529) พณิรัตน์ อัครวัฒนากุล (2541) ป่ินกนก 

ค าเรืองศรี (2545) และพรวล ีเขม้แข็ง (2545) 2) ประเด็นดา้นศัพท์ มีผู้ศึกษาไปแลว้ 1 เร่ือง คือวทิยานิพนธ์ของนันต-

พร นิลจินดา (2532) เร่ือง“การศึกษาเร่ืองศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค าศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี ด้านความ

แตกต่างและความเหมือนของศัพท์ท่ีใช้ในแต่ละจังหวัด โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาท่ีอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่ง

แมว้า่จะได้ผ่านการศึกษามาแล้ว แตผ่ลการศึกษานั้นเป็นผลการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว  3) ประเด็น

ด้านอรรถศาสตร์ จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของกิ่งแก้ว แห้วสุโน (2552) และประมวล ชนะบุญ (2553)  4) 

ประเด็นดา้นวากยสัมพันธ์ มีผู้ศึกษาไปแลว้  2 เร่ือง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของวุฒิชัย โจทย์กิ่ง (2523) และ พระสุขุม มัช

ชิกานัง (2542) 5) ประเด็นด้านการสอนและชาติพันธ์ุศึกษา มีผู้ศึกษาไปแล้ว 2 เร่ือง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของเอมอร 

พพิัฒนสุข (2533) และปราณี จงจอหอ (2551) ตามล าดับ  

 ในประเด็นด้านค าศัพท์ ผู้วิจัยพบว่าชาวไทยญ้อรุ่นใหม่ใช้ศัพท์ภาษาญ้อเก่าน้อยลงและมีการใช้ศัพท์จาก

ภาษาอืน่เข้ามาปะปนค่อนข้างมาก เช่น ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยกรุงเทพ เป็นต้น ด้วยยุคสมัยมีการพัฒนาไปอย่าง

รวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทท าให้ผู้คนสามารถติดต่อได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้มีการกระทบต่อภาษาท่ี

ไม่ใช่ภาษาราชการท่ีมีแนวโน้มว่าจะสูญหายไป ศัพท์ภาษาญ้อ ก็เป็นหนึ่งในศัพท์ของหลายๆ ภาษาท่ีมีแนวโน้มว่าจะ

สูญหายไป จากการรับอิทธิพลของภาษาไทยกรุงเทพซึ่งเป็นภาษาราชการท่ีใช้ในระบบโรงเรียนและสถานท่ีราชการ

อื่นๆ นอกจากนี้ศัพท์ภาษาญ้อถูกใช้ในสภาพท่ีแวดล้อมท่ีมีภาษาชาติพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน 7 ภาษาของชาติพันธ์ท่ีได้

กล่าวข้างต้น ท าให้มีโอกาสแทรกแซงโดยศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานท่ีใชส้ื่อสารมากในจังหวัดนครพนม 
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 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ชาวไทยญ้อท่ีเป็นวัยสูงอายุกับชาวไทยญ้อรุ่นใหม่มีการใช้ศัพท์เหมือนหรือ

แตกตา่งกันอย่างไร  เนื่องจากการน าอายุมาศึกษาในการแปรภาษามีความส าคัญและเป็นประโยชน์  ดังจะเห็นได้จาก

แนวคิดของ Labov (อา้งถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2556, น.39) ท่ีว่าการแปรของภาษาตามอายุเป็นปรากฏการณ์

ท่ีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีด าเนินอยู่เร่ือยๆ โดยภาษาของคนอายุมากท่ีสุดเปรียบให้เป็นภาษาของอดีต 

ส่วนภาษาของคนอายุนอ้ยจะเปรียบให้เป็นภาษาท่ีจะเกดิในอนาคต นอกจากนี้ผู้วจิัยยังสนใจอกีว่าผู้สูงอายุรุ่นเดียวกัน

ในปัจจุบันกับผู้สูงอายุเมื่อ 30 ปีท่ีแล้วท่ีนันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จึงเลือกศึกษา

งานวิจัยนี้ในพื้นท่ีอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ท่ีนันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไว้ งานวิจัยจะท าให้เห็นแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงภาษาญ้อและอาจเป็นแรงกระตุน้ให้ชาวไทยญอ้ได้ตระหนักถึงการอนุรักษภ์าษาญ้อให้คงอยูต่อ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับอายุในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

2. เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบันในอ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม    

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การแปรการใช้ศัพท์ หมายถึง รูปแบบการใชศ้ัพท์ท่ีแทนหน่วยอรรถเดียวกันของคนไทยญ้อสองระดับอาย ุ

2. คนสองระดับอายุ หมายถึง ชาวไทยญ้อใน ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับอายุ คือ 1) ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 2) ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 มีอายุ

ระหว่าง 18-25 ปี โดยไม่จ ากัดเพศ 

3. ศัพท์ภาษาญ้อ หมายถงึ ศัพท์ภาษาญ้อซึ่งเป็นภาษายอ่ยของภาษาลาว โดยน ารายการศัพท์จากภาษาญ้อ 

ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน ท่ีนันตพร นลิจินดาเคยศึกษาไวเ้มื่อปี 2532 

4. ศัพท์อ่ืน หมายถึง ศัพท์ท่ีแตกต่างไปจากศัพท์ภาษาญ้อ โดยยมืมาจากภาษาอื่น 

5. หนว่ยอรรถ คือ หน่วยความหมาย แต่ละหน่วยอรรถอาจแทนดว้ย 1 ศัพท์ หรือมากกวา่กไ็ด ้

6. ค า หมายถงึ ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบสอบถาม ยังไม่ได้ผ่านขัน้ตอนของการวเิคราะห์ศัพท์ 

7. ศัพท์ คือ ค าหนึ่งค าท่ีวิเคราะห์แล้ววา่เป็นสมาชกิของหน่วยอรรถ แตล่ะศัพท์อาจมหีรือไม่มรูีปแปรก็ได้ 

  

วิธีวิทยาการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้มวีธีิการด าเนนิการวจิัยท้ังสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล การคัดเลือกผู้บอกภาษา 

การออกแบบเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 1. การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลอืกจุดเก็บขอ้มูลภาษาญ้อท่ี บ้านโพนแก้ว หมู ่4 ต าบลท่าอุเทน 

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื่องจากผู้วิจัยต้องการจะเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน ซึ่ง 

นันตพร นิลจินดาได้เคยศึกษาไวเ้มื่อปี 2532  หรือ 30 ปมีาแลว้ ในหมู่บ้านเดียวกันนี้  
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 2.การคัดเลือกผู้บอกภาษา  

  2.1 อายุและเพศของผู้บอกภาษา 

  ผู้วิจัยคัดเลือกผู้บอกภาษาระดับอายุละ 2 คน รวมเป็น 4 คน และแต่ละระดับอายุเลือกผู้บอก

 ภาษาเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน ดังรายละเอยีดในตารางข้างลา่งนี ้ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบการใช้

 ศัพท์ภาษาญ้อ ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนของผู้พูดภาษาญ้อในปัจจุบัน จากผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 คนท่ี 1 

 ซึ่งเป็นเพศชายอายุ 68 ปี เพราะนันตพร นิลจินดาเคยเก็บข้อมูลค าศัพท์ในพื้นท่ีเดียวกันนี้ จากผู้บอก

 ภาษาเพศชายวัยสูงอายุเชน่เดียวกัน  

 

ระดับอายุ รายละเอยีดของผู้บอกภาษา 

ผู้บอกภาษาคนที ่ เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับอายุท่ี 1 1 ชาย 68 พระสงฆ ์

2 หญิง 78 แมบ้่าน 

ระดับอายุท่ี 2 1 ชาย 18 นักเรียน 

2 หญิง 18 นักเรียน 

 

  2.2 คุณสมบัติต่างๆ ของผู้บอกภาษา ผู้บอกภาษาตอ้งมีภูมลิ าเนาและอาศัยในพื้นท่ีบ้านโพนแก้ว 

 หมู ่4 ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และใชภ้าษาญ้อในชีวิตประจ าวัน มีอวัยวะในการออก

 เสียงท่ีครบถ้วนท่ีจะให้ความร่วมมอืในการเก็บขอ้มูล 

 3. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกรายการค าศัพท์ภาษาญ้อจากนันตพร 

นลิจินดา (2532) จ านวน 500 หนว่ยอรรถ จากทัง้หมด 978 หนว่ยอรรถ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1) เป็นศัพท์ท่ี

ไม่ซ้ ากับภาษาไทยถิ่นกลางและ 2) เป็นศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ หมวดศัพท์ต่างๆ ดังนี้ 1) ส่วนต่างๆ ของคน 

สัตว์ พืช จ านวน 33 หน่วยอรรถ 2) เครือญาติ จ านวน 13 หน่วยอรรถ 3) ค าสรรพนาม จ านวน 10 หน่วยอรรถ 4) 

เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดับ จ านวน 17 หน่วยอรรถ 5) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ านวน 51 หน่วยอรรถ 6) อาหาร 

จ านวน 16 หน่วยอรรถ 7) ค ากริยา จ านวน 265 หน่วยอรรถ 8) ค าเรียกพืชและสัตว์จ านวน 80 หน่วยอรรถ 9) 

ปรากฏการณธ์รรมชาติ จ านวน 15 หนว่ยอรรถ 

 4. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยน าหน่วยอรรถจ านวน 500 หน่วยอรรถท่ีเตรียมไว้แล้ว ไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา

โดยใชข้องจริงและรูปภาพประกอบการสัมภาษณเ์พื่อประหยัดเวลา ผู้วิจัยจดบันทึกค าท่ีได้ยินลงในสมุดบันทึก โดยใช้

ตัวอักษรไทยและสัทอักษรสากล (IPA) นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเสียง เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

ภายหลังอกีด้วย 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิัยได้น าค าทัง้หมดท่ีได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอน

ดังนี้  

  5.1 วเิคราะห์ศัพท์ โดยผู้วิจัยได้น าค าท้ังหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษามาวิเคราะห์ว่า ค า

 ใดเป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน และค าใดเป็นคนละศัพท์ (ไม่ใช่ศัพท์เดียวกัน) โดยน าเกณฑ์การวิเคราะห์

 ศัพท์จากจริยา เสียงเย็น (2560) มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับงานวจิัยนี้ ซึ่งมขีั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 
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  1) เกณฑ์การพิจารณาให้เป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน 

   1. หากค า 2 ค า ท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกัน มีความแตกต่างกันในหน่วยเสียง

พยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หรือ หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่ง หรือมีความแตกต่างกันในบาง

 พยางค์ และความแตกต่างนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง จะถือว่าเป็นรูปแปรของ

ศัพท์เดียวกัน ดังตวัอยา่งต่อไปนี้ 

   1.1 ค าท่ีมีความแตกต่างท่ีเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์ และทางสัทศาสตร์

สามารถอธิบายได้ เช่น  

    หนว่ยอรรถ ‘มะเขือเทศ’ มรูีปแปรคือ บักเขียเคีย และ หมากเขียเคีย 

    1.2 ค าที่มคีวามแตกตา่งที่เสียงพยัญชนะทา้ยของพยางค์ เชน่  

    หนว่ยอรรถ ‘พังพอน’ มรูีปแปรคือ  จอมพอน และ จอนพอน   

    1.3 ค าที่มคีวามแตกตา่งที่เสียงสระ เชน่ 

    หนว่ยอรรถ ‘จิ้งจก’ มรูีปแปรคือ ขีแ้จ้ม และ ขีเ้จี้ยม 

   2. หากค าท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกัน มีความแตกต่างท่ีอธิบายได้ด้วยเกณฑ์

  ทางหน่วยค าวา่เป็นการละพยางค์หรือการเพิ่มพยางค์ จะถือวา่รูปแปรของศัพท์เดียวกัน เชน่  

 หนว่ยอรรถ  ‘คางคก’ มรูีปแปรคือ กะตู ่และ ขีก้ะตู ่

   3. หากค าท่ีเป็นสมาชกิของหนว่ยอรรถเดียวกันมกีารสลับพยางค์ของค าเดยีวกัน จะถือว่า

  เป็นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เชน่  

   หนว่ยอรรถ  ‘ผ้าขีร้ิ้ว’ มรูีปแปรคือ  เสดผ้า และ ผ้าเสด 

  2) เกณฑ์การพิจารณาให้แยกเป็นคนละศัพท์  

   1. หากค าท่ีเป็นสมาชกิของหนว่ยอรรถเดียวกันท่ีมีรูปตา่งกันโดยส้ินเชงิ เป็นค าพยางค์เดยีว 

  หรือมากกวา่ 1 พยางค์ก็ได้ แตไ่ม่สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรรูปทางด้านเสียงและการแปร

  ด้านรูปค า จะถือวา่เป็นคนละศัพท์ เชน่  

   หนว่ยอรรถ ‘ค้างคาว’ มรูีปแปรคือ บ้ิง และ คา้งคาว 

   2. หากค าท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยอรรถเดียวกันประกอบด้วยหน่วยค าตั้งแต่ 2 หน่วยค า

  ขึน้ไป มจี านวนพยางค์เท่ากัน และอาจมีหน่วยค าหนึ่งเหมือนกันและมีหน่วยค าหนึ่งแตกต่างกัน จะ

  ถือวา่เป็นคนละศัพท์ เชน่ 

   หนว่ยอรรถ ‘ตดิผล’ มรูีปแปรคือ ออกหมาก และ เป็นหมาก 

  5.2 วิเคราะห์รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์หลังจากเก็บข้อมูลและการสอบถามผู้พูดภาษาญ้อสอง

 ระดับอายุท้ัง 4 คน ผู้วิจัยจะศกึษาการรูปแบบแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ โดยการใชเ้กณฑ์การ พิจารณาจาก

 ข้อท่ี 1  ในการวิเคราะห์  

  5.3 ค านวณค่าร้อยละของรูปการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ และท าแผนภูมิเพื่อแสดงการ

 เปรียบเทียบ  

  5.4 ศึกษาการรักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อของผู้พูดภาษาญ้อท้ังสองระดับอายุ โดยการ

 จัดอันดับหมวดศัพท์ 

  5.5 ศกึษาความเหมอืนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน  

  5.6 เขียนอภปิรายและสรุปผลการวจิัย 
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ผลการศึกษา 
 เมื่อน ารายการหนว่ยอรรถท้ัง 500 หน่วยอรรถไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาท้ัง 2 ระดับอายุ ได้ค าท้ังหมด 887  

ค า คิดเป็น 687 ศัพท์ ผลการศกึษาเป็นดังน้ี 

 1. รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ 

 จากการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาญ้อของผู้บอกภาษาสองระดับอายุในอ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สองระดับอายุใช้เหมอืนกัน และ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษา

ท้ังสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน 

  1.1 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้เหมือนกัน คือ การใช้ศัพท์เดียวกันของผู้บอกภาษา

ท้ังสองระดับอาย ุแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 รูปแบบที ่1 คือ ผู้บอกภาษาใชภ้าษาญ้อเหมือนกันท้ังสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ 

จ านวน 309 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 61.8 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ   ศัพท์ภาษาญ้อ   ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘สไบ’    /phaː5biaŋ3baːy5/ /phaː5biaŋ3baːy5/ /phaː5biaŋ3baːy5/ 

    ผ้าเบ่ียงบ้าย  ผ้าเบ่ียงบ้าย  ผ้าเบ่ียงบ้าย  

 ‘ไม้สอยผลไม’้   /may6sɛ:3/  /may6sɛ:3/  /may6sɛ:3/  

    ไมแ้ซ ่   ไมแ้ซ ่   ไมแ้ซ ่

 รูปแบบที่ 2 คือ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์อื่นเหมือนกันท้ังสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ 

จ านวน 52 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 10.4 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ   ศัพท์ภาษาญ้อ   ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘ดอกมะล’ิ   /dɔːk3sɔːn6/  /dɔːk3ma2li6/  /dɔːk3ma2li6/ 

    ดอกซ้อน   ดอกมะล ิ  ดอกมะล ิ

       (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

‘ดินเหนียว’   /din2daːk3/  /din2 niaw3/  /din2 niaw3/ 

    ดินดาก   ดินเหนยีว  ดินเหนยีว 

       (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

 รูปแบบที่ 3 คือ ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นเหมือนกันท้ังสองระดับอายุ ผู้บอกภาษาใช้

ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จ านวน 10 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 2 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ   ศัพท์ภาษาญ้อ   ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘กวนขนม’   /khon2/   /khon2/   /khon2/ 

    คน   คน   คน 

       /kuan2/   /kuan2/ 

       กวน   กวน 

       (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 
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‘แหย’่    /thaŋ4/   /thaŋ4/   /thaŋ4/   

(ไข่มดแดง)   ทั่ง   ทั่ง   ทั่ง 

       /ɲɛː3/   /ɲɛː3/ 

       แหญ ่   แหญ่ 

       (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

 1.2 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน คือ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาญ้อท้ังสองระดับอายุใช้

แตกตา่งกัน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบดังตอ่ไปน้ี 

 รูปแบบที่ 4 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์อื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ  ผู้

บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้จ านวน 8 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 1.6 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

 ‘แตะ’   /baːy2/    /suːn2/   /baːy2/ 

   บาย    ซูน   บาย 

       (ยมืภาษาไทยอสีาน) 

 รูปแบบที่ 5 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์

ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน ผู้บอกภาษาทัง้สองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้จ านวน 21 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย

ละ 4.2 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที1่   ระดับอายุที่ 2 

‘ค้างคาว’  /biŋ5/    /biŋ5/   /biŋ5/  

   บิ้ง    บิ้ง   บิ้ง 

          /khaːŋ6khaːw2/ 

          ค้างคาว 

          (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

‘พังพอน’  /cɔːn2pɔːn2/   /cɔːn2pɔːn
2/  /cɔːm2pɔːn

2/ 

   จอนพอน   จอนพอน  จอมพอน 

          /phaŋ2pɔːn2/ 

          พังพอน 

          (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 
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 รูปแบบที่ 6 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 

ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จ านวน 31 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 

6.2 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘ฝาน’   /paːt3/    /paːt3/   /paːt3/ 

   ปาด    ปาด   ปาด 

       /phaːn3/     - 

       ฝาน 

       (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

‘โมโห’   /yaːk4haːy6/   /yaːk4haːy6/  /yaːk3haːy6/ 

   ยากฮ้าย    ยากฮ้าย   อยากฮ้าย 

       suːn3hɛːŋ2    - 

       สูนแฮง 

       (ยมืภาษาไทยอสีาน)    

 รูปแบบที่ 7 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 

ใชศ้ัพท์อ่ืน ผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จ านวน 31 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.2 ดัง

ตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘ถลก’   /cɔːn5/    /cɔːn5/     - 

(ผ้านุ่ง)   จ้อน    จ้อน    

       /hɨː6/    /thək
3/ 

       ฮื้อ   เถิก 

       (ยมืภาษาไทยอสีาน) (ยืมภาษาไทยอีสาน) 

‘แปรงฟนั’  /thuː1khɛw3/   /thuː1khɛw3/    -  

   ถูแข่ว    ถูแข่ว    

       /siː1khɛw3/  /siː1khɛw3/ 

       สีแข่ว   สีแข่ว 

       (ยมืภาษาไทยอสีาน) (ยมืภาษาไทยอสีาน) 

 รูปแบบที่ 8 คือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์อื่น ผู้

บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้ศัพท์ภาษาญ้อรูปแบบนี้ จ านวน 38 หน่วยอรรถ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.6 ดังตัวอย่าง

ตอ่ไปนี ้
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หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที่ 2 

‘จูบด้วยความรัก’ /dom2/    /dom2/   /cuːp2/ 

   ดม    ดม   จูบ 

          (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

 ‘กระเปา๋เสื้อผ้า’  /hiːp3/    /hiːp3/   /kaʔ3 paw1/  

   หีบ    หีบ   กะเป๋า 

          (ยมืภาษาไทยกรุงเทพ) 

 รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของผู้บอกภาษาสองระดับอายุข้างต้นจะพบว่า จากรายการหน่วยอรรถท่ีได้

น าไปสัมภาษณผ์ู้บอกภาษาจ านวน 500 หน่วยอรรถ มีรูปแบบการแปรใช้ศัพท์รูปแบบต่างๆ จ านวนท้ังสิ้น 8 รูปแบบ 

คิดเป็นร้อยละดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 ดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุ อ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม 

รูปแบบ

ที ่

รูปแบบการแปรการใชศ้ัพท ์ หน่วย

อรรถ 

ร้อย

ละ 

1 ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์ภาษาญ้อเหมอืนกันท้ังสองระดับอายุ 309 61.8 

2 ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์อ่ืนเหมอืนกันท้ังสองระดับอายุ 52 10.4 

3 ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนเหมอืนกันท้ังสองระดับอายุ 10 2 

4 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์อ่ืน ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อ 8 1.6 

5 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อ ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน 21 4.2 

6 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อ 31 6.2 

7 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์อ่ืน 31 6.2 

8 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อ ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์อ่ืน 38 7.6 

 รวม 500 100 

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาสองระดับอายุในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้ศัพท์

ภาษาญ้อร่วมกันเป็นจ านวนมากท่ีสุด (รูปแบบท่ี 1) คือ 306 หน่วยอรรถ รองลงมา คือการใช้ศัพท์อื่นแทนศัพท์

ภาษาญ้อ (รูปแบบท่ี 2)  จ านวน 52 หนว่ยอรรถ  

 เมื่อพิจารณารอ้ยละของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ การใชศ้ัพท์อื่น และการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นของผู้

บอกภาษาสองระดับอายุพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74 และใช้ศัพท์

อื่นน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 และ

ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6 ดังแผนภูมท่ีิ 1 และตารางท่ี 2 ดังตอ่ไปนี้ 
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แผนภูมทิี ่1 เปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาทัง้สองระดับอายุ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อ การใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่น และการใช้ศัพท์อื่นของผู้พูดสอง

ระดับอาย ุ

 ศัพท์ภาษาญ้อ ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อืน่ การใช้ศพัท์อื่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับอายุที่ 1 368 74 72 14 60 12 

ระดับอายุที่ 2 347 69 31 6 122 24 

 จากแผนภูมท่ีิ 1 และ ตารางที ่2 ข้างตน้ จะเห็นว่าในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้บอกภาษาระดับอายุ

ท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 และใชศ้ัพท์อื่นนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12  ส่วนผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 2 ใช้ศัพท์อื่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24 และใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6 

นอกจากนี้ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 มกีารใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืนมากกวา่ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ถึงร้อย

ละ 8 แม้ว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 จะใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 แต่ผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 1 ก็ยังใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าศัพท์อื่นได้เข้า

มามีอิทธิพลในการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 บ้างแล้ว ท าให้เกิดการคาดการณ์ได้ว่า ผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 1 อาจมโีอกาสท่ีจะหลงลมืศัพท์ภาษาญ้อได้จากการใชศ้ัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อ่ืน 

 2. ลักษณะการแปรรูปศพัทภ์าษาญ้อ 

 ลักษณะการแปรรูปศัพท์ภาษาญ้อมีท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การเพิ่มพยางค์และการยืม

ศัพท์ดังนี้ 

 2.1 การละพยางค์ คือ การแปรรูปศัพท์ท่ีเกิดขึ้นจากการตัดบางพยางค์ โดยพยางค์ท่ีแสดงความหมายหลัก

ยังใชรู้ปเดิม ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที ่2 

‘รกเด็ก’   /saːy2 hɛː3/   /say2 hɛː1 /  /hɛː5/  

   สายแห ่    สายแห   แฮ ่

 ในหน่วยอรรถ ‘รกเด็ก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์วา่ /say2 hɛː1/ สายแห ม ี2 พยางค์  ได้เกิดการละ

พยางค์ท่ี 2 ของระดับอายุท่ี 2 ซึ่งใชศ้ัพท์ /hɛː5/ แฮ่ โดยท่ีความหมายยังคงเดิม 

ตัวอย่างที ่2 

  หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที ่2 

‘ผักชหีอม’  /phak6hɔːm1pɔːm5/   /phak6hɔːm1pɔːm5/ /phak6hɔːm1/ 

   ผักหอมป้อม   ผักหอมป้อม  ผักหอม 

 ในหน่วยอรรถ ‘ผักชีหอม’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ /phak6hɔːm1pɔːm5/ ผักหอมป้อม แต่เมื่อ

พจิารณาผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ได้มีการละพยางค์ท่ี 3 เป็น /phak6hɔːm1/ ผักหอม โดยท่ีมีความหมายคงเดิม 

 2.2 การเพิ่มพยางค ์คือ การแปรรูปศัพท์ท่ีเกิดขึ้นจากการเพิ่มบางพยางค์โดยพยางค์ท่ีแสดงความหมาย

หลักยังใชรู้ปเดิม ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที ่2 

 ‘บุ้ยปาก’  /biː2sop5/   /biʔ5sop5/  /bi2khi5sop5/  

   บีซบ    บิซบ   บีขี้ซบ 

 ในหน่วยอรรถ ‘บุ้ยปาก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ /biʔ5sop5/ บิซบ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 

ได้มีการเพิ่มพยางค์ท่ี 2 เป็น /bi2khi5sop5/ บีขี้ซบ โดยท่ีมีความหมายคงเดิม 

 2.3 การยืมศัพท์ คือ การแปรรูปศัพท์โดยการยืมศัพท์จากภาษาอื่น ในงานวิจัยนี้พบว่ามีการยืมจาก 2 

ภาษา ได้แก่ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่และภาษาไทยกรุงเทพ ซึ่งใช้ในระบบการเรียนการสอนและ

สื่อสารมวลชน ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที ่2 

‘เหยี่ยว’   /l ɛːw1/    /l ɛːw1/   /yiaw3/   

   แหลว    แหลว   เหยี่ยว 

 ในหน่วยอรรถ ‘เหยี่ยว’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ /l ɛːw1 / แหลว ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ได้

มกีารใช้ศัพท์ว่า /yiaw3/ เหยี่ยว ซึ่งเป็นศัพท์ท่ียืมมาจากมาจากภาษาไทยกรุงเทพ  

ตัวอย่างที่ 2 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที ่1   ระดับอายุที ่2 

 ‘ต าลงึ’   / tam2nin2/   / tam2nin2/  / tam2 lɨŋ2/ 

    ต านนิ    ต านนิ   ต าลึง   

 ในหน่วยอรรถ  ‘ต าลึง’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ / tam2nin2/ ต านนิ ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 

ใชศ้ัพท์ว่า / tam2 lɨŋ2/ ต าลึง ซึง่เป็นศัพท์ท่ียืมมาจากมาจากภาษาไทยกรุงเทพ  
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ตัวอย่างที่ 3 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ภาษาญ้อ    ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2 

‘ทวารหนัก’  /kon5khiː5/   /kon5khiː5/  /hu2khiː5/ 

   ก้นขี้    ก้นขี ้   ฮูขี ้  

 ในหน่วยอรรถ  ‘ทวารหนัก’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ /kon5khiː5/ ก้นขี ้ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 

2 ใชศ้ัพท์ว่า /hu2khiː5/ ฮูขี้ ซึ่งเป็นศัพท์ท่ียืมมาจากมาจากภาษาไทยอีสาน 

  

 3. การรักษาศัพท์ภาษาญ้อและการสูญศัพท์ภาษาญ้อ  

 จากตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 1 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาญ้อท่ีผู้บอกภาษาท้ังสองระดับ

อายุใชศ้ัพท์ภาษาญ้อเหมอืนกันและใชศ้ัพท์อ่ืนมาจ าแนกออกตามหมวดความหมาย จะแสดงให้เห็นถึงจ านวนของการ

รักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อ ดังตารางท่ี 3   
 

ตารางที ่3  จ านวนและค่ารอ้ยละของการรักษาศัพท์และการสูญศัพท์ภาษาญ้อตามหมวดความหมาย 

หมวด การรักษาศพัท ์

(ใช้ศัพท์ภาษาญ้อทั้งสองระดบัอาย)ุ 

การสูญศัพท ์

(ใช้ศัพท์อืน่ทั้งสองระดับอาย)ุ 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

เครื่องแต่งกาย 12 71 1 1 6 8 

สรรพนาม 7 70 2 0 0 9 

ปรากฏการณธ์รรมชาติ 10 67 3 1 7 6 

กรยิา 11 54 4 26 10 4 

ค าเรียกพชื สัตว ์ 51 64 5 6 8 5 

ส่วนต่างๆ ของ คน สัตว์ พืช 19 58 6 2 6 7 

เครอืญาต ิ 7 54 7 4 31 1 

อาหาร 8 50 8 3 19 2 

เครื่องมือเครื่องใช้ 24 47 9 9 18 3 

 

 จากการจัดล าดับในตารางท่ี 3  ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์ภาษาญ้อในหมวดเครื่องแต่งกายเป็นล าดับท่ี 1 เนื่องจาก

ในปัจจุบัน ชาวไทยญ้อยังมีการแตง่กายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าอยู่บ้าง มกีารแตง่กายร่ายร าในประเพณีต่างๆ ซึ่งคน

วัยหนุม่สาวก็ได้มีโอกาสท่ีจะคุ้นเคยกับเคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ ท าให้ยังคงรักษาศัพท์หมวดเคร่ืองแต่งกายไว้อยู่ เช่น 

คนรุ่นใหมย่ังคงเรียกผ้าสไบเป็นภาษาญ้อวา่“ผ้าเบ่ียงบ้าย” เชน่เดียวกันกับวัยสูงอายุ  ส่วนสาเหตุท่ีในหมวดสรรพนาม

เป็นล าดับท่ี 2  อาจเป็นเพราะค าสรรพนามเป็นค าใชแ้ทนค านาม ท าให้มีการใช้ประจ าฉะนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนไป

ใช้ศัพท์อื่นยาก เช่น ท้ังสองระดับอายุเรียก เพื่อนสนิทโดยใช้ค าว่า “โต” แทน “เธอ” ในภาษาไทย  ในทางกลับกัน

หมวดเครื่องมือเครื่องใชเ้ป็นหมวดท่ีใชศ้ัพท์ภาษาญ้อนอ้ยท่ีสุด 

 นอกจากนี้  ผู้บอกภาษาใช้ศัพท์อื่นในหมวดเครือญาติเป็นล าดับท่ี 1 อาจเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพล

จากภาษาไทยกรุงเทพท่ีของสื่อสารมวลชนและสถานศกึษา จึงน าศัพท์ไทยกรุงเทพมาใชแ้ทนศัพท์ภาษาญ้อ เช่น “ตา” 

(พอ่ของแม)่ ในอดีตเรียกว่า “พอ่เถ้าไหญ่” ในขณะท่ีปัจจุบันเรียกว่า “ตา”ส่วนสาเหตุท่ีผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์อ่ืนในหมวด
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อาหารเป็นล าดับท่ี 2 อาจเป็นเพราะว่าเกดิจากวัฒนธรรมดา้นอาหารท่ีเผยแพร่เข้าในภายหลัง ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิม  

เช่น คนในอดีตเรียกหน่วยอรรถ “ไข่เยี่ยวม้า” ว่า “ไข่เน่า” ในขณะท่ีคนในปัจจุบันเรียกว่า “ไข่เญี้ยวม้า” นอกจากนี้ 

หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สูญศัพท์เป็นล าดับท่ี 3 อาจเป็นเพราะว่า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้บางประเภทเป็นนวัตกรรม

สมัยใหม ่ท าให้เครื่องมือเครื่องใช้ดั้งเดิมถูกลดบทบาทลงไป เช่น หน่วยอรรถ “สว่าน” ในอดีตเรียกว่า “เหล็กซี” เป็น

สวา่นท่ีท าด้วยไม้ แตใ่นปัจจุบันเรียกว่า “สวา่น” เป็นอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ในทาง

กลับกัน ค าสรรพนามไม่มีการใช้ศัพท์อื่นเลย อาจเป็นเพราะค าสรรพนามเป็นค าใช้แทนค านาม ท าให้มีการใช้เป็น

ประจ า ฉะนั้นจึงท าให้มีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนไปใชศ้ัพท์อื่นยาก 
 

 4. ความเหมอืนและความแตกต่างของการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจุบัน 

 เมื่อน าหน่วยอรรถท้ัง 500 หน่วยอรรถ  ท่ีแยกตามหมวดศัพท์ต่างๆ ตามท่ีได้แสดงไว้ในหัวข้อท่ี 3 ในวิธี

วทิยาการวิจัย ไปสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุท่ี 1 และน ามาเปรียบเทียบกับรายการค าศัพท์ของนันตพร 

นลิจินดา (2532) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาญ้อเพศชาย จ านวน 1 ราย อายุมากกว่า 55 ปี ซึ่งเป็นระดับอายุ

เชน่เดียวกับผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ไว้แล้ว เมื่อน าศัพท์มาเปรียบเทียบแล้ว พบศัพท์ท่ี

ใชเ้หมอืนกันและใชต้า่งกันดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและค่ารอ้ยละความเหมอืนและความแตกต่างของการใชศ้ัพท์ภาษาญ้อในอดตีกับปัจจุบันในอ าเภอ

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

หมวด ศัพท์ภาษาญ้อ (เหมอืนกัน) ศัพท์อืน่ (ต่างกัน) 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

เครื่องแต่งกาย 16 94 1 1 6 9 

สรรพนาม 9 90 2 1 10 8 

ค าเรียกชื่อพืชและชื่อสัตว์ 70 88 3 10 13 7 

กรยิา 210 79 4 55 21 6 

เครื่องมือเครื่องใช้ 38 75 5 13 25 5 

เครอืญาต ิ 9 69 6 4 31 4 

ปรากฏการณธ์รรมชาติ 10 67 7 5 33 3 

ส่วนต่างๆ ของคน สัตว ์และพชื 22 67 7 11 33 3 

อาหาร 10 63 9 6 38 1 

รวม 395 79 - 105 21 - 

  

 จากตารางท่ี 4 ศัพท์ภาษาญ้อ แสดงถึงจ านวนศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาญ้อในปัจจุบันยังคงใช้เหมอืนกันกับศัพท์ท่ี

ใชอ้ดตี การใช้ศัพท์ท่ีเหมอืนกันในอดีตกับปัจจุบัน สะทอ้นให้เห็นถึงจ านวนศัพท์ภาษาญ้อท่ีอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

หมวดเครื่องแต่งกาย หมวดสรรพนาม และหมวดค าเรียกพชืและสัตว์เป็นหมวดท่ีถูกอนุรักษ์ไว้มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ส่วนหมวดอาหารเป็นหมวดท่ีอนุรักษ์ไว้จ านวนน้อยท่ีสุด ท้ังนี้การน าศัพท์ตามกลุ่มความหมายมาวิเคราะห์หาร้อยละ

ของความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละหมวด จะท าให้ทราบได้ว่าหมวดศัพท์ใดมีการรักษาและสูญศัพท์ไปมาก

นอ้ยเพยีงใด ส่วนศัพท์อื่น แสดงถึงจ านวนศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาญ้อในปัจจุบันใชต้า่งจากศัพท์ท่ีใชอ้ดตี สะท้อนให้เห็นถึง

จ านวนศัพท์อ่ืนท่ีถูกน ามาใชแ้ทนท่ีภาษาญ้อ จะเห็นได้วา่หมวดอาหาร หมวดส่วนต่างๆ ของ คน สัตว์ พืช และ หมวด
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเป็นหมวดท่ีใช้ศัพท์อื่นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ส่วนหมวดเคร่ืองแต่งกายเป็นหมวดท่ีใช้

ศัพท์อื่นจ านวนน้อยท่ีสุด และจากตารางท่ี 4 จะเห็นว่าผู้บอกภาษาเพศชายระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ท่ีแตกต่างจากใน

อดตีเป็นจ านวนร้อยละ 21  

   

สรุปผลและอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่าในแต่ละ

ระดับอายุมีการใช้ศัพท์อยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้เหมือนกันและศัพท์ท่ีผู้บอก

ภาษาสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน โดยศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุใช้เหมือนกันพบท้ังหมด 3 รูปแบบ ส่วน

ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้แตกต่างกัน พบท้ังหมด 5 รูปแบบ รวม 8 รูปแบบ  

 นอกจากนี้ยังพบวา่ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 มกีารใช้ศัพท์ภาษาญ้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 สว่นผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 2 มีการใช้ศัพท์ภาษาญ้อคิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งต่างกันเป็นจ านวนร้อยละ 5 ด้านการใช้ศัพท์อื่น ผู้

บอกภาษาระดับอายุท่ี  2 มกีารใช้ศัพท์อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนภาษาระดับอายุท่ี  1 มีการใช้ศัพท์อื่นคิดเป็นร้อยละ 

12   ซึ่งต่างกันเป็นจ านวนร้อยละ 12 ส่วนการใช้ศัพท์ภาษาญ้อร่วมกับศัพท์อื่นนั้น ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้

มากกวา่ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ผลการวจิัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ยังรักษาการใชภ้าษาญ้อได้

ดีกวา่บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 เนื่องจากเป็นรุ่นอายุท่ีการเก็บรักษาภาษาดั้งเดิมได้มากกว่าวัยรุ่น มีความช านาญและ

อาจจะเคยใช้ศัพท์ภาษาญ้อในวัยเด็กหรือเคยได้ยินคนรุ่นก่อนใช้ศัพท์ภาษาญ้อมาก่อน ในทางกลับกันผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์อื่นมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1  เนื่องจากระดับอายุนี้เป็นรุ่นอายุท่ีได้เกิดการปน

ภาษามากกว่าผู้บอกภาษาวัยสูงอายุ  อาจได้รับการปนภาษาท่ีมีอิทธิพลจากโรงเรียนท่ีมีระบบการเรียนการสอนโดย

ใช้ภาษาไทยกรุงเทพและอาจได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนต่างๆ ท าให้ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์อื่นท่ี

อาจจะยมืมาใชห้รือน ามาดัดแปลงใหม่มาจากเพื่อน อาจารย์ หรือคนท่ีติดต่อด้วย  

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า เมื่อพิจารณาการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของผู้บอกภาษาท้ังสองระดับอายุ พบ

หมวดศัพท์ภาษาญ้อท่ีมีการรักษาไว้ได้มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) หมวดเคร่ืองแต่งกาย 2) หมวดสรรพนาม 3) 

หมวดปรากฏการณ์ธรรมชาติ สาเหตุท่ีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษาญ้อในหมวดเหล่านี้เป็นล าดับแรกๆ อาจเป็นเพราะ

ชาวไทยญ้อยังรักษาประเพณีการแต่งกายของชนเผ่าส่วนหนึ่ง การใช้ศัพท์เป็นประจ า และมีวิถีชีวิตส่วนหนึ่งยังอยู่

ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงท าให้ยังคงรักษาศัพท์หมวดนี้ไว้ค่อนข้างดี ส่วนหมวดศัพท์ท่ีมีการสูญศัพท์ 3 ล าดับแรก คือ 1) 

หมวดเครือญาติ 2) หมวดอาหาร 3) หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาจเป็นเพราะอิทธิพลของภาษาราชการ ความไม่

คุ้นเคยในการเรียกชื่ออาหารท่ีเป็นอาหารถิ่นอื่นๆ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 เมื่อเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ท่ีเหมือนกันในอดีตกับปัจจุบัน พบว่าสามารถจัดอันดับหมวดศัพท์ภาษาญ้อท่ี

รักษาไว้มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) หมวดเคร่ืองแต่งกาย 2) หมวดสรรพนาม 3) หมวดค าเรียกพืชและสัตว์ 

นอกจากนี้ หมวดศัพท์ภาษาญ้อท่ีสูญศัพท์มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) หมวดอาหาร 2) หมวดส่วนต่างๆ ของ คน 

สัตว์ พชื และ 3) หมวดปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากการเปรียบเทียบพิจารณาการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของท้ังสองระดับ

อายุ กับความเหมอืนและความแตกตา่งของการใชศ้ัพท์ภาษาญ้อในอดีตกับปัจจบัุน พบวา่หมวดศัพท์ภาษาญ้อท่ีรักษา

ไว้มากท่ีสุด คือ หมวดเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าภาษาญ้อได้สูญศัพท์ไปท้ังสิ้น

ร้อยละ 21  
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 จากผลการวิจัยท้ังหมดท าให้ทราบได้ว่า ภาษาญ้อในปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการรักษาศัพท์ได้

มากกว่าการสูญศัพท์ อย่างไรก็ดี หากชาวไทยญ้อเพิกเฉย ไม่อนุรักษ์ ก็อาจจะท าให้มีการสูญศัพท์มากยิ่งขึ้นและ

ผลการวจิัยท่ีได้น าเสนอมาท้ังหมดนี้จะเป็นประโยชนต์อ่การอนุรักษศ์พัท์ภาษาญ้อ ซึ่งเป็นภาษาท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไป

ตามภาษาท่ีอยู่แวดล้อมและผลการศึกษาสามารถคาดการณ์สถานการณ์การใช้ภาษาญ้อในอนาคตท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ทุกจังหวัด เพื่อท่ีจะให้

เห็นการแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อในประเทศไทย ซึ่งจะให้ทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นใน

อนาคต นอกจากนี้ควรศกึษาประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติการใชภ้าษาญ้อ และประเด็นอ่ืนๆ เป็นต้น 
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 ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บอกภาษาญ้อท้ัง 4 ท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมอืให้บทความนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบค าประพันธ์ ภาษา และเนื้อหาท่ีปรากฏ ตลอดจนคุณค่าต่อสังคมของวรรณกรรม

เภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมเภสัชกรรม

เร่ืองนี้ ใช้รูปแบบค าประพันธ์ชนิดร้อยแก้วภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรค หรือบอก

วธีิการรักษาของโรคด้วยการใชส้มุนไพรท่ีมีอยูใ่นท้องถิ่นชนดิตา่ง ๆ พบตัวยาท่ีใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ 

ท้ังหมดจ านวน 167 ขนาน พบสมุนไพรท้ังหมด 269 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยาท้ังหมด 16 ชนิด และพบกรรมวิธีท่ี

ใช้ในการปรุงยาท้ังหมด 20 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมเร่ืองนี้บันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคน

ในพื้นท่ีวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก โดยมีคุณค่าต่อสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์

ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทยโบราณของบรรพบุรุษ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพษิณุโลกได้อยา่งดี  

ค ำส ำคัญ: วรรณกรรมเภสัชกรรม ,วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพษิณุโลก ,การศึกษาเชิงวิเคราะห ์

Abstract 

 This article research aim to study a format, language, content and value to social of Pharmacy literature 

of Wat Sunthornpradit, Tambol Bangrakam, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok Province. This result is a Pharmacy 

literature is use Thai prose format, Thai language and some Khmer Alphabet in manuscript. This literature has 

content about a symptom of disease or method of treating disease with Thai local herb. It found a medicine for 

treating disease amount 167 diseases. It found Thai herb amount 269 type. It found ingredient of make 

medicine 16 type and found the process of make a medicine amount 20 process. This pharmacy literature record 

a symptom of disease, medicine and the process of make a medicine of people in Wat Sunthornpradit, Tambol 

Bangrakam, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok Province Area. This literature have a value to social. It is reflect to 

Knowledge in ancient Thai medicine of Thai people and local wisdom of Phitsanulok province. . This literature 

must be to study and conserve to wisdom of local medicine. 

Keywords: Pharmacy literature, Wat Sunthornpradit  Changwat Phitsanulok, An analytical Study 
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บทน ำ 

 วรรณกรรมเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตมนุษย ์จะเห็นได้วา่ชนชาติใดที่เจรญิแล้วชนชาตินั้นย่อมมีวรรณกรรมเป็นของ

ตนเอง วรรณกรรมกลายเป็นเคร่ืองชี้วัดความเจริญในด้านต่าง ๆ ยุคใดท่ีวรรณกรรมมีความเจริญ วรรณกรรมจะ

สะท้อนให้เห็นความเจริญในสังคมนั้น หากยุคใดวรรณกรรมตกต่ า เนื้อหาในวรรณกรรมย่อมสะท้อนให้เห็นความ

ตกต่ าของสังคมดว้ย วรรณกรรมต ารายาท้องถิ่นเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นท่ีได้จากการลองผิด

ลองถูก สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความส าคัญในด้านการสะท้อนความรู้ความสามารถใน

การเอาชนะโรคภัยต่าง ๆ โดยใช้สมุนไพรปรุงเป็นยารักษาโรค วรรณกรรมเภสัชกรรมท้องถิ่นมีประโยชน์ท้ังต่อ

ชาวบ้านในอดีตในดา้นการบรรเทาและรักษาโรค และเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนามาเป็นแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบัน 

 ในอดีตการรักษาโรคยังเป็นเร่ืองยากส าหรับชาวบ้าน ในบางพื้นท่ีวิทยาการต่าง ๆ ยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงวิทยาการทางการแพทย ์เมื่อยามเจ็บป่วยชาวบ้านจึงต้องรักษาเท่าท่ีตนเองจะท าได้ จากนั้นจึงเร่ิมน าสมุนไพร

ต่างๆ ใช้เป็นยารักษาโรค โดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ เมื่อได้กินยาสมุนไพรแล้วมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร  

จึงน ามาปรับใชใ้นคน ลองผิดลองถูกจนได้สูตรยาท่ีแน่นอน แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ง่ายต่อการรักษา

โรคในคร้ังต่อไป อีกท้ังยังเป็นการบันทึกข้อมูลไว้เป็นความรู้แกค่นรุ่นหลัง วรรณกรรมต ารายาจึงเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้าน

ในการรักษาโรคมายาวนาน  

 ส่วนใหญ่ต าราโบราณถูกเก็บรักษาไว้ท่ีวัด เน่ืองจากวัดเป็นสถานที่ยดึเหนี่ยวจิตใจท่ีส าคัญของคนไทยมาตั้งแต่

อดตี กล่าวคือ พธีิกรรมตัง้แตเ่กิดจนตายก็ผูกพันกับวัดอยา่งแน่นแฟน้ ทัง้ยังเป็นศูนย์รวมของศลิปะหลายๆ แขนง รวม

ไปถึงต ารายารักษาโรคภัยของคนในสมัยน้ันด้วย วัดจึงเปรียบได้กับห้องสมุดและโรงเรียนในปัจจุบัน 

 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความส าคัญกับวรรณกรรมเภสัชกรรม คือ คร้ังหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นความส าคัญของต ารายา เห็นได้จากทรงโปรดเกล้าฯให้พระยา

บ าเรอราชแพทยา สืบหาต ารายาที่ศักดิ์สิทธ์ิมาจารึกในแผ่นศิลาติดไว้ในท่ีต่างๆ ตามศาลาราย วัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม ส าหรับให้เป็นธรรมทาน ให้ผู้คนสามารถเรียนกันได้เต็มท่ีตามสติปัญญา ไม่ว่าชนชั้นใดก็เรียนได้ ไม่มีผู้ใด

หวงแหน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนสืบเนื่องต่อไป  (สมพร ช้างเผือก, 2553: 10) จะเห็นได้ว่าการท่ี

พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความส าคัญกับวรรณกรรมเภสัชกรรมโดยทรงมีพระบรมราชโองการให้จารึกต ารายาไว้ท่ี

ศาลาราย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนท่ัวไป ดังนั้นวรรณกรรมเภสัชกรรมจึงมี

ความส าคัญกับคนทุกชนชั้น การมีความรู้เร่ืองการรักษาโรคถือเป็นเร่ืองดีท้ังต่อตนเองและผู้อื่น สมควรท่ีจะสืบทอด

ไมใ่ห้สูญหายไปดังเจตนารมณข์องบรรพบุรุษในอดีต 

 วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่ม

หนึ่งท่ีบันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นท่ีชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอ

บางระก า จังหวัดพิษณุโลกหรือชุมชนใกล้เคียง เดิมทีถูกเก็บรักษาไว้ท่ีวัดสุนทรประดิษฐ์ ภายหลังถูกน ามาเก็บรักษาไว้ท่ี

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก  

 วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยเรียกชื่อนี้ตามต้นฉบับ

ท่ีพบท่ีวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว จ านวน 54 

หน้า ส่วนใหญ่ใช้อักษรไทยในการบันทึก และมีอักษรขอมบ้างเล็กน้อย ใช้หมึกด าในการบันทึกหน้าละประมาณ 10 

บรรทัด โดยลักษณะตัวอักษรท่ีพบนัน้สว่นใหญ่เป็นอักษรไทย ภาษาไทย แต่ใช้อักขรวิธีท่ีแตกต่างจากโบราณ เช่น ค า

วา่ บวัหลวง (บัวหลวง) เกสรบุณนาก (เกสรบุนนาค) ฝักคูณ (ฝักคูน) เป็นต้น โดยความแตกตา่งนั้นคือ การวางรูปสระ 

พยัญชนะและวรรณยุกตท่ี์ไม่ตรงกับปัจจุบันท้ังหมด  
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 ในปัจจุบันนี้ วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก ยังไม่

มผีู้ใดท าการศึกษาวิจัยและปริวรรต ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาวรรณกรรมเภสัชกรรมเร่ืองนี้โดยเน้น

ไปท่ีการศึกษาวิเคราะห์ในดา้นรูปแบบค าประพันธ์ ภาษาและเนื้อหาท่ีปรากฏ ตลอดจนคุณค่าส าคัญท่ีมีต่อสังคมไทย

อกีด้วย 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน  

2. ศกึษาวเิคราะห์รูปแบบค าประพันธ์ ภาษาที่ปรากฏ และเนื้อหา  

3. ศกึษาวเิคราะห์คุณค่าตอ่สังคม 

ทบทวนวรรณกรรม 

 กฤษฏา ศรีธรรมา  ศรินทร์  ทองธรรมชาติ และพิษณุ เข็มพิลา (2552) ศึกษาเร่ืองการสืบค้นภูมิปัญญาแพทย์

พื้นบ้านอีสานในคัมภีร์ยาใบลาน เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ต ารายาจากไมโครฟิล์มไว้ในรูปดิจิทัล ปริวรรตคัมภีร์ยาใบลาน

อสีานเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน และศกึษาองค์ความรู้ในการบ าบัดรักษาโรคท่ีปรากฏในคัมภีร์ยาใบลานอีสาน ผลการวิจัย

พบว่า คัมภีร์ยาในใบลานอีสานบันทึกด้วยอักษรไทยน้อยและอักษรธรรมเป็นภาษาอีสานโบราณ กล่าวถึงโรคและการ

รักษาโรค โดยใช้สมุนไพรท่ีได้จากพืชและสัตว์ แร่ธาตุในท้องถิ่น ใช้วิธีการนวดในการรักษาผู้ป่วยทางด้านร่างกายและ

จิตใจ แพทยพ์ื้นบ้านจะรักษาด้วยคาถา พธีิกรรม การใชส้มุนไพรประกอบ เพื่อให้เกิดผลให้ผู้ป่วยหายเร็วขึน้ 

 จันทร์ทิรา เจียรณัย (2557) ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้

สมุนไพร รวมท้ังต ารายาโบราณของหมอพื้นบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณในพื้นท่ีเขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชน

ใกล้เคียงภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกุมารี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 

เพื่อรวบรวมขอ้มูลความหลากหลายของสมุนไพรในพื้นท่ีเขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร 

รวมท้ังต ารับยาของหมดพื้นบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ เพื่อน าความรู้ท่ีได้

ศึกษาและรวบรวมได้มาจัดท าประมวลสาระรายวิชา 701108 ภูมิปัญญาไทยและพืชพันธ์ุเพื่อคุณภาพชีวิต ( thai’s 

Traditional wisdom and Plants for Qquality of life) ผลการวิจัยพบว่า หมอสมุนไพร หรือหมอฮากไม้ ท่ีอาศัยในเขต

พื้นท่ีเขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้สมุนไพร

มาจากบรรพบุรุษและส่วนใหญ่ ไม่ได้จดบันทึกเป็นหลักฐาน มีเพียง 1 คน ท่ีจดบันทึกด้วยตนเอง และอีกคนท่ีมีสมุด

บันทึกใบลาน สภาพเก่ามากท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษส่วนใหญ่หมอสมุนไพรใช้หลักการจ าและความคุ้นเคยกับป่า 

ท าให้รู้จักกับชนิดของสมุนไพรเป็นอย่างดี บางรายผ่านการอบรมวิชาสมุนไพรหลักสูตรพิเศษ ระดับผู้น า เผยแพร่

สมุนไพร จากมูลนิธิในโครงการพระราชด ารสิวนป่าสมุนไพร สมาคมสมุนไพรแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย และ

ประกอบอาชพีเป็นหมอสมุนไพร ปลูกและขายสมุนไพร มีต ารายาสมุนไพร แหล่งท่ีมาของสมุนไพร ส่วนใหญ่ จะขึ้นไป

เก็บท่ีอุทยานแห่งชาติภูพาน เพราะมีสมุนไพรจ านวนมากและครบทุกชนิด มากกว่าพื้นท่ีบริเวณเขื่อน ถึงแม้ว่าเขต

อุทยานแห่งชาติจะเป็นเขตหวงห้ามก็ตาม วธีีการรักษาดว้ยสมุนไพร มีท้ังการตม้ดื่ม การฝนทา อม โดยมีท้ังตัวยาหลัก 

และเข้ายา ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้เดี่ยว ๆ ส่วนของสมุนไพรท่ีใช้ สามารถใช้ได้ทุกส่วน เช่น ราก เมล็ด เปลือก ล าต้น  

ใบ ดอก จากการรวบรวมต ารับยาสมุนไพรโบราณ พบวา่มีมากถึง 10 กลุ่ม  
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 ณัฐณิชา นิมิตนนท์ และจันธิดา อินเทพ (2548) ศึกษาเร่ืองกรณีศึกษาการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ

สมุนไพรและยาต ารับท่ีใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของหมอพื้นบ้าน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และต ารับยาสมุนไพรท่ีใชรั้กษาโรค และสร้างเสริมสุขภาพของ

หมอสายยนต์ ใหญ่กระโทก ผลการวจิัยพบว่าสมุนไพรท่ีเป็นยาตามองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นยาท่ีใช้

ในโรคผิวหนัง และใช้วิธีการท่ีคล้าย ๆ กัน เช่น การหุงเคี่ยวเป็นขี้ผึ้งหรือครีมท าเป็นน้ ามันเพื่อทาบริเวณท่ีเป็นโรค

ผิวหนัง และผลจากการศึกษาต ารับยาสมุนไพรของหมอสายยนต์ ใหญ่กระโทก จ านวน 15 ต ารับ พบว่า การรักษา

โรคทุกต ารับล้วนมีสมุนไพรแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการหรือโรคแต่ละโรค ใช้ท้ังสมุนไพรตามกลุ่มอาการสมุนไพรท่ี

เป็นตัวยาชว่ย และสมุนไพรแตง่กลิ่น แต่งรส เพ่ือให้รับประทานงา่ยขึน้ 

 ทิพย์วารี สงนอก (ม.ป.ท.) ท าการวิจัยเร่ืองภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับต ารายาพื้นบ้าน โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่ปริวรรตต ารายาพื้นบ้านให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน และจัดระบบต ารับยาพื้นบ้านให้เป็นฐานข้อมูลเชิง

เอกสาร และวิเคราะห์ภาษาท่ีใช้บันทึกเกี่ยวกับยาพื้นบ้านอีสานในเอกสารใบลาน เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านต ารา

ยาพื้นบ้านท่ีปรากฏในเอกสารใบลาน ผลการวิจัยพบว่าหมอยาพื้นบ้านได้บันทึกต ารายาไว้ในคัมภีร์ใบลานฉบับนี้ถึง 

178 ต ารับ ได้แก่ ยารักษาอาการไข้ออกตุม่ 98 ต ารับ ยาแก้ไข้สันนบิาต พบ 15 ต ารับ ยารักษาเก่ียวกับระบบ ขับถ่าย/ 

ชอ่งคลอด พบ 11 ต ารับ ยาเกี่ยวกับสตรีก่อนคลอด ระหวา่งคลอดบุตรและหลังคลอดบุตร 16 ต ารับ ยาเกี่ยวกับเลือด 

6 ต ารับ ยาเกี่ยวกับช่องปาก คอ 11 ต ารับ ยาแกสะอกึ 5 ต ารับ ยาแก้ ขัดสันหลัง 3 ต ารับ ยาแก้เหงื่อไม่ออก 1 ต ารับ 

ยาแก้ฝี 2 ต ารับ ยาแก้คันทะมาลา 5 ต ารับ ยาแก้ ลมบ้าหมู 1 ต ารับ ยามะเร็ง (โรคผิวหนัง) 2 ต ารับ และยาแก้ไข้

ธรรมดา 4 ต ารับ ทางด้านภาษาพบว่า ภาษาท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นร้อยแก้ว ใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย

เหมือนกับภาษาท่ีใช้พูดคุย หรือติดต่อสื่อสารในท้องถิ่น ส่วนค าท่ีใช้แทนชื่อยา ส่วนมากเป็นชื่อเฉพาะท่ีใช้ในท้องถิ่น

อสีาน มีบางค า ที่ปรากฏการใชค้ าเรียกชื่อยาเป็นภาษากลาง สลับกับภาษาอีสาน และส่วนหนึ่งใช้เช่นเดียวกับค าไทย

มาตรฐาน ทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอื่นท่ีสอดแทรกในต าราพื้นบ้าน พบภูมิปัญญาทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับ

พุทธศาสนา ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับเร่ืองของบุญ – กรรม ในต ารายาจะพบว่า หากชาวบ้านรักษาตามท่ีหมอยาบอก

แล้วกลับไม่หายแสดงว่าคนป่วยคนนั้นมีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ – ยาม วันท่ีรักษาแล้วได้ผลดี ชาวบ้านเชื่อว่า

จะต้องเป็นวันเพ็ญ หรือวันพระ ความเชื่อเกี่ยวกับครู เชื่อว่า ตัวยาต้องมีค่าครูเพราะมีเจ้าของยา และพบพิธีกรรม

ปลุกยาโดยการท่องคาถา เพื่อให้เกิดความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธ์ิ ในตัวยาที่จะน าไปรักษาโรค  

พมิพพ์รรณ  ไพบูลยห์วังเจรญิ  อุษา เก็จวลวีรรณ และณิชารีย์ เนตรทอง (2555) ศึกษาเร่ืองคัมภีร์ธาตุพระ

นารายณ์ ฉบับใบลาน (ต าราพระโอสถพระนารายณ์) เพื่อปริวรรต และวิเคราะห์องค์ความรู้ของคัมภีร์ธาตุพระ

นารายณ์ ผลการวิจัยพบว่า คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ อธิบายถึงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานของโรคความ

ผิดปกติของธาตุท้ัง 4 วิธีการและขั้นตอนในการรักษา การปรุงยา และสูตรต ารับยาท่ีใช้ท้ังสมุนไพรไทยและสมุนไพร

ตา่งประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการรักษาโรคของคนในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ภัทรธิรา ผลงาม (2560) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาต ารับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคในชุมชน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต ารับยาสมุนไพรพื้นบ้านในรักษาสุขภาพของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถน าไปสู่การใช้

ประโยชน ์ผลการวจิัยพบวา่ มสีมุนไพรท่ีใชรั้กษาโรคจ านวน 566 ชนดิ โดยจ าแนกการรักษาโรคตามระบบตา่ง ๆ ของ

ร่างกายได้แก่ 1) สมุนไพรท่ีรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ 2) ระบบไหลเวยีนเลอืด 3) ระบบประสาท 4) ระบบทางเดิน

อาหาร 5) ระบบสบืพันธ์ุ 6) ระบบปัสสาวะ กล้ามเนื้อกระดูก โรคไข้ทุกชนิด โรคสัตว์มีพิษกัดต่อยและโรคผิวหนัง ผล

การพัฒนาต ารับยาสมุนไพรพื้นบ้านในรักษาสุขภาพของชุมชม ได้ต ารับยาท่ีพัฒนานั้นมีท้ังสิ้นจ านวน 344 ต ารับดังนี้ 

1) โรคระบบทางเดินอาหาร มีจ านวน 51 ต ารับ 2) โรคระบบทางเดินหายใจ มีจ านวน 55 ต ารับ 3) โรคระบบ
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กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นมีจ านวน 56 ต ารับ 4) โรคระบบการเวียนโลหิตมีจ านวน 17 ต ารับ 5) โรคระบบประสาทมีจ านวน 

14 ต ารับ 6) โรคระบบผิวหนังมีจ านวน 35 ต ารับ 7) พิษเข้าสูร่่างกายมจี านวน 14 ต ารับ 8) ระบบธาตุ บ ารุงก าลัง ยา

อายุวัฒนะ ยาปรับธาตุ มีจ านวน 12 ต ารับ 9) ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุ มีจ านวน 26 ต ารับ 10) 

ระบบโรคต่อมไรท่้อ (เบาหวาน) มีจ านวน 11 ต ารับและ 11) ระบบอื่น ๆ เชน่ ปว่ยเป็นไข้ มะเร็งรวมหรือมะเร็งทุกชนิดมี

จ านวน 53 ต ารับ 

 รัตนา จันทร์เทาว์  พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และสาริสา อุ่นทานนท์ (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการปริวรรต

ใบลานอีสาน : ต ารายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปริวรรตต ารายาจากใบลาน จ านวน 4 ผู ก ท่ีวัดธาตุ อ.เมือง จ.

ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลการปริวรรตให้กับประชาชนท่ีสนใจ ในรูปแบบเอกสารงานวิจัย และการจัดเสวนา 

ผลการวิจัยพบว่าอักษรท่ีใช้ในการจาร (เขียน) ใบลาน ส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรม บางผูกมีการใช้ท้ังอักษรธรรมและ

อักษรไทน้อย เนื้อหาเกี่ยวกับต ารายา ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกสูตรยาพื้นบ้านท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยโรคท่ีพบ 

ได้แก่ โรคไข้ต่าง ๆ วธีิปรุงยานัน้ พบวา่ ไมไ่ด้ระบุวิธีและขั้นตอนอย่างละเอยีด เป็นแค่เพียงการบันทึกชื่อสมุนไพรส่วน

ทัศนคติของหมอยาพื้นบ้านและคนอีสานเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร พบว่าหมอยาในหมู่ บ้านโนนกู่ ยังคงสืบ

ทอดการรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ปัจจัยข้างต้น ได้แก่ ความยากของการอ่านเอกสารใบลาน ความไม่สมบูรณ์

ของใบลาน ค าศัพท์พืน้บ้านท่ีไม่เข้าใจ 

 เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ (2551) ศึกษาเร่ืองสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากระหร่าง บ้านโป่งลึก อ าเภอแก่ง

กระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรพื้นบ้าน และองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของชน

เผ่ากะหรา่งในพืน้ท่ีบ้านโปง่ลึก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านของ

ชนเผ่ากะหรา่งบา้นโป่งลกึ พบพรรณพชืสมุนไพรท่ี ชนเผ่ากะหร่างน ามาใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนและ

สัตว์ได้แก่ใช้เพื่อเป็นยาใช้เป็น อาหาร และพืชพิษ จ านวน 165 ชนิด โดยสามารถจ าแนกชนิด 159 ชนิด และยังไม่

สามารถจ าแนก ชนิด 6 ชนิด รายชื่อพรรณพืชสมุนไพรท่ีชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึกน ามาใช้ประโยชน์ จ าแนกเป็ น 

เฟิร์น 1 ชนิด จาก 1 วงศ ์1 สกุล กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ์ 24 สกุล กลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ 133 ชนิดจาก 

50 วงศ์ 114 สกุล สมุนไพรจากสัตว ์1 ชนิด จาก 1 วงศ ์1 สกุล เมื่อจ าแนกสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหรา่งบา้นโป่ง

ลึกตามการใชป้ระโยชน ์พบว่าสามารถจัดแบ่งสมุนไพรท่ีชนเผ่ากะหรา่งบา้นโป่งลกึใชป้ระโยชนไ์ด้เป็น 3 กลุ่มคือ พืชท่ี

ใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาโรค จ านวน 97 ชนดิ พืชท่ีใชเ้ป็นอาหาร จ านวน 83 ชนิด และพืชพิษท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพจ านวน 10 ชนิด  

 สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ (2548) วิจัยเร่ืองการวเิคราะห์ต ารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา โดย

มวีัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการเขียน การใช้ภาษา วิเคราะห์ความเชื่อ พิธีกรรม บริบทของพิธีกรรมใน

ฐานะการแสดง และการสื่อความหมาย และบทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรม ต ารายา และหมอยา ผลการศึกษาพบว่า 

สมุดไทยท่ีใช้ศึกษาในต ารายาแผนโบราณของจังหวัดพังงามีท้ังสมุดไทยขาวและสมุดไทยด า ลักษณะรูปเล่มมีขนาด

ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กลักษณะการเขียนต ารายามีการใช้อักขรวิธีท่ีแตกต่างจากปัจจุบัน และไม่มีกฎเกณฑ์ท่ี

แนน่อน และมีการใชเ้ครื่องหมายตา่ง ๆ ในการประกอบการเขียน ด้านกลวธีิการเขียน มีการขึ้นต้น และค าลงท้ายของ

ต ารายาทุกเล่มในจังหวัดพังงาท่ีเหมือนกัน ด้านการใช้ภาษามีการบันทึกด้วยภาษาร้อยแก้ว ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย

กลางและมีภาษาถิ่นใต้แทรกอยู่ดว้ย นอกจากนี้ยังมกีารใช้ความเปรียบ เกี่ยวกับสี ขนาด ลักษณะโรค และอาการของ

โรคท่ีน่าสนใจ และยังพบว่ามีส านวนภาษาท่ีใช้เฉพาะในการบันทึกต ารายา ท่ีไม่แตกต่างกัน ด้านความเชื่อท่ีปรากฎ

พบวา่มี 2 ประเภท คือความเชื่อทางพุทธศาสนา ได้แก่ เร่ืองบุญกรรมและนรก ส่วนความเชื่อพืน้บ้าน ได้แก่ ความเชื่อ

เร่ืองไสยศาสตร์ ได้แก่ คาถาอาคมและยันต์ ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ได้แก่ แม่ซื้อ เทพเจ้า เทวดาต่าง ๆ และครูยา 
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นอกจากนี้ยังมคีวามเชื่อเร่ืองเคล็ดลับและข้อห้ามดว้ย ด้านพธีิกรรมท่ีพบมี 2 พิธี ได้แก่ พิธีไหว้ครู และพิธีบัตรพลีแม่

ซื้อ การศึกษาเชิงบทบาทหน้าท่ีจ าแนกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรม ต ารายา และหมอ

ยาซึ่งท าให้เห็นได้ว่าบทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรม ต ารายา และหมอยานั้นล้วนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส่งผลต่อจิตใจเป็น

ส าคัญ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลความนิยมในการรักษาโรคกับหมอยาแผนโบราณในจังหวัดพังงา ซึ่งท าให้ความ

นยิมในการรักษาโรคกับหมอยาโบราณลดลง 

 เสาวรส โพธิเศรษฐ  วิชัย โชควิวัฒน และศุภลักษณ์ พักค า (2560) ท าการศึกษาคัมภีร์แพทย์แผนไทย :

กรณีศึกษาคัมภีร์มหาโชตรัตผูก 2 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมต ารายา อันเป็นภูมิปัญญา

พื้นบ้านของคนไทยสมัยโบราณให้เป็นท่ีปรากฏ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร์มหาโชตรัต 

ฉบับใบลาน ผูก 2 ว่า มีความแตกต่างจากคัมภีร์มหาโชตรัต เล่ม 2 ในแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์อย่างไร ท้ังด้าน

ปริมาณและคุณภาพของตัวยาสมุนไพร เพื่อรวบรวม และอธิบายศัพท์ภาษาโบราณท่ีใช้ในคัมภีร์มหาโชตรัต ฉบับ

ใบลาน ผูก 2 เป็นศัพท์ภาษาปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าต ารับยาของคัมภีร์มหาโชตรัต ผูก 2 ฉบับใบลานมี 97 ต ารับ 

ต ารับยาของคัมภีร์มหาโชตรัต เล่ม 2 ของแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ มี 108 ต ารับ จะเหมือนกันเป็นส่วนมาก คัมภีร์

มหาโชตรัต เล่ม 2 ของแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มีต ารับยามากว่าฉบับใบลานเพียง 11 ต ารับ แต่การใช้ตัวยาสมุนไพร

ในต ารับยาแตกต่างกัน 

 อุษา กลิ่นหอม (2554) ศึกษาการสังคายนาต ารายาพื้นบ้านอีสานท่ีบันทึกลงในใบลาน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบในการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับต ารายาพื้นบ้านอีสานในใบลานท่ีเป็นอักษร

ธรรมและอักษรไทยน้อยให้มาเป็นภาษาไทยในปัจจุบันการด าเนินงานในคร้ังนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยใช้

เอกสารต ารายาของโครงการอนุรักษใ์บลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ านวน 3 เล่ม (เล่ม

1,2 และ 3) ซึ่งต้นฉบับจ านวน 27 ฉบับได้มาจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามจ านวน 9 วัด ประกอบด้วยใบลาน 

488 ลาน 952 หน้า ผลการวิจัยพบว่า สาระท่ีมีการบันทึกลงบนใบลานประกอบด้วย วันและเวลาท่ีเหมาะสมในการ

เก็บยา ชื่อโรค อาการ วิธีการปรุงยาและองค์ความรู้อื่น ๆ เช่น การปราบช้างตีเหล็ก ต ารายาท้ัง 27 ฉบับ 

ประกอบด้วยต ารายาทัง้สิน้ 3,475 ต ารับ วิธีการปรุงยา 26 แบบ และวิธีการใชย้า 18 วธีิ แหลง่ท่ีมาขององค์ความรู้ มี

การบันทึกท่ีมาเพียง 6 แหล่ง ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดว่ามาจากภูมิภาคใดหรือส่วนใดของประเทศ แต่เมื่อพิจารณา

จากการเรียกชื่อโรคและพืชสมุนไพรพบว่าองค์ความรู้ท่ีใช้ในการบันทึกมาจากภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ผลจากการ

สังเคราะห์พบว่า การจดบันทึกในต ารายาใบลานไม่ได้เป็นการลอกต่อท้ังฉบับ แต่เป็นจดบันทึกเมื่อได้ต ารับยาดีจาก

หมอยาคนอ่ืน ๆ การจดบันทึกควบคู่ไปกับการจดจ า จึงจะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพได้ รูปแบบและ

ขั้นตอนในการสังคายนาถอดองคค์วามรู้เกี่ยวกับต ารับยาพื้นบ้านอีสานควรประกอบด้วย หมอยาท่ีสามารถอ่านอักษร

ธรรมและอักษรไทยน้อยได้ นักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในท้องถิ่นและนักวิชาการทางด้าน

ภาษาศาสตร์/ภาษาโบราณ เมื่อกลุ่มบุคคลท้ัง 3 ส่วนนี้ถอดองค์ความรู้จากต าราออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้ว

ต้องจัดประชุมหมอยาพื้นบ้านท่ีมีความเชี่ยวชาญจ าเพาะโรคนั้น เพื่อทบทวนและสังคายนาความถูกต้องและความ

เหมาะสมขององค์ความรู้ ก่อนท่ีจะจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
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วิธีกำรศึกษำ 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1   ศกึษาเอกสารงานวจิัย/วทิยานพินธ์/บทความท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม 

1.2  ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด

พษิณุโลก ตามต้นฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากค าใดไม่แนใ่จ หรือเป็นอักษรขอม

จะคงรูปตามตน้ฉบับ 

1.3   จัดท าเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดท่ีเป็นชื่อพื้นบ้านด้วยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของชื่อ

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายตอ่การศึกษาค้นควา้ต่อยอดตอ่ไป 

2. ขั้นด าเนนิการ/วเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1  ศกึษาวเิคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด

พษิณุโลกในดา้นรูปแบบค าประพันธ์ ภาษาและเนือ้หาท่ีปรากฏ 

2.2  ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าต ารายาวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด

พษิณุโลก ต่อสังคม 

ผลกำรศึกษำ 

ตำรำงที ่1 ยาแก้คุณผีทั้งหลาย 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 

(ถอดตำมต้นฉบับ) 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก  

(ภำษำไทยปัจจุบัน) 

ยาแก้คุณผี ท้ังหลาย เอาว่ ารน้ า  ๗ ไบรงด้วย 

 ละบี  ว่ารหางช้าง ๗     ไบรง

ด้วย  ขิง ๔ แวน่  

รงพริก  ๑ เกรอื ๑ ต ากรองเอา 

น้ าเส็กดว้ย พระเจ้า ๕ พระองค์ กินรงหายแล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 52  

ยาแก้คุณผีท้ังหลาย เอาว่านน้ า ๗ ใบรงด้วย  

ละบ ี  วา่นหางชา้ง ๗ 

ใบรงด้วย   ขิง ๔ แว่น รง

พริก  ๑ เกลือ ๑ ต ากรองเอา 

น้ าเส็กด้วย พระเจ้า ๕ พระองค์ กินรงหายแล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 52  

  

จากตัวอยา่งข้างตน้ จะเห็นได้วา่ ภาษาที่ปรากฏมี 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาขอม เนื้อหาท่ีเป็นภาษาไทย

ผู้วิจัยได้ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันเพื่อให้ผู้สนใจอ่านได้ง่ายขึ้น ในส่วนของภาษาขอมผู้วิจัยได้คงรูปแบบเดิมไว ้

ค าว่า ว่าน ในต้นฉบับใชต้ัวสะกด ร ในปัจจุบันใช ้น ค าว่า ด้วย ในต้นฉบับวาง - ้ ไวบ้น ว ในปัจจุบันวางไว้บน ด  

ในด้านอักขรวิธีจะใช้วิธีการสะกดค าตามเสียงท่ีได้ยินหรือตามความนิยม เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มี

หลักการเขียนท่ีแน่นอน ประกอบกับยังไม่มีพจนานุกรมเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องพยายาม ตีความของค า

ให้ถูกตอ้งโดยอาศัยการสังเกตความหมายตามบริบทของแต่ละประโยค ดังตัวอยา่ง 
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ตำรำงที ่2  ยาแก้สันนบิาต 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 

(ถอดตำมต้นฉบับ) 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก  

(ภำษำไทยปัจจุบัน) 

ยาแก้สาริบาทหนาเลือง ตัวเลอืง ตาแดง  

เอาเกษรบวัหลวง ๑ เกษรบุณนาก ๑ 

ลากขี่กาแดง ๑ สน ๑ จันท้ัง ๒ ฝักคูณ ๑ แฝกหอม 

๑ ตม้กินหาย ฯ 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ หนา้ 1 

ยาแก้สันนบิาต หน้าเหลอืง ตัวเหลอืง ตาแดง 

เอาเกสรบัวหลวง ๑ เกสรบุนนาค ๑ 

 

รากขี้กาแดง ๑ สน ๑ จันทนท้ั์ง ๒ ฝักคูน ๑ 

แฝกหอม ๑ ตม้กินหาย ฯ 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ หนา้ 1 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าในเอกสารต้นฉบับ วาง - ั ไว้บนพยัญชนะ -ว แต่ยังสามารถอ่านได้ว่า บัว 

ตน้ฉบับเขียนวา่ เกษรบุณนาก ปริวรรตได้ว่า เกสรบุนนาค ต้นฉบับเขียนว่า ลากขี่กาแดง ปริวรรตได้ว่า รากขี้กาแดง 

ตน้ฉบับเขียนวา่ ฝักคูณ ปริวรรตได้วา่ ฝักคูน 

 เนื้อหาที่ปรากฏอีกเร่ืองหนึ่ง คือ มาตราชั่งน้ าหนักแบบไทยโบราณ โดยหนังสอืคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบ

ลาน (ต าราพระโอสถพระนารายณ์) (พมิพพ์รรณ ไพบูลยห์วังเจรญิ อุษา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย์ เนตรทอง, 2555: 

13) ให้ความหมายของมาตราชั่งน้ าหนักแบบไทยโบราณไว้ว่า ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนโบราณ เรียกว่า ตีนครุฑ หรือ 

ตนีกา บอกปริมาณ โดยมีอัตราส่วน 6 ล าดับคอื ชั่ง ต าลึง บาท สลึง เฟ้ือง ไพ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

โดยมาตราส่วนแบบโบราณเปรียบเทียบกับมาตราเมตริก ได้ดังนี้ 

1 ช่ัง  เท่ากับ  20  ต าลึง   หรือ 80 บาท  หรือเท่ากับ     1,200    กรัม 

 1 ต าลงึ เท่ากับ    4  บาท     หรือเท่ากับ      60    กรัม 

 1 บาท   เท่ากับ    4  สลงึ     หรือเท่ากับ       15    กรัม 

 1 สลงึ  เท่ากับ    2  เฟื้อง     หรือเท่ากับ      3.750  กรัม 

 1 เฟื้อง  เท่ากับ    4  ไพ      หรือเท่ากับ      1.875     กรัม 

 1 ไพ  เท่ากับ    2  กล่ า               หรือเท่ากับ     0.46875   กรัม 
 

 

 

 

 

 

 

ชั่ง 
บาท 

เฟื้อง สลงึ 
ไพ 

ต าลึง 
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ตำรำงที ่3 ยาแก้หดืไอ 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 

(ถอดตำมต้นฉบับ) 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก  

(ภำษำไทยปัจจุบัน) 

ยาแก้หดืไอ ทาีนไห้เอาขี่มีนออ่ย ๓ หัว ขวักเอา 

ไนออกเสีย แล้วเอาการะบูญ     ๑  ไสไนขีมีนออยนั้น 

แลว้เอาสุมไฟแกรบ ไห้สุกดีแลว้เอา 

แช้สุลา 3 คืน จึงกีนเถิดหายแล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 36 

ยาแก้หดืไอ ท่านให้เอาขมิ้นออ้ย ๓ หัว ควักเอา 

ในออกเสีย แล้วเอาการบูร     ๑   ใส่ในขมิ้นอ้อยนั้น 

แลว้เอาสุมไฟแกลบ ให้สุกดีแลว้เอา 

แช่สุรา 3 คืน จึงกินเถิดหายแล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 36 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะอ่านได้ว่า “ยาแก้หืดไอ ท่านให้เอาขมิ้นอ้อย 3 หัว ควักเอาในออกเสีย แล้วเอาการบูร  

1 บำท (15 กรัม) ใส่ในขมิ้นออ้ยนัน้ แล้วเอาสุมไฟแกลบ ให้สุกดีแล้วเอาแช่สุรา 3 คืน จึงกินเถิดหายแล” ค าว่า ท่าน 

ในต้นฉบับวาง - ่ ไว้บน -า ปัจจุบันวางไว้บน ท ค าว่า ให้ ในต้นฉบับใช้ ไ- ปัจจุบันใช้ ใ- ค าว่า ขมิ้นอ้อย ในต้นฉบับ

เขียนว่า ขี่มีนออ่ย ปัจจุบันเขียนว่า ขมิ้นอ้อย ในต้นฉบับเขียนว่า การะบูญ ปัจจุบันเขียนว่า การบูร ค าว่า ใส่ ใน

ตน้ฉบับใช ้ไ- ไมม่วีรรณยุกต์ ปัจจุบันใช้ ใ- มีวรรณยุกต์เอก ค าว่า ใน  ในต้นฉบับใช้ ไ- ปัจจุบันใช้ ใ- ในต้นฉบับค า

วา่ แกลบ ใช ้ร ควบกล่ า ปัจจุบันใช ้ล ควบกล่ า ในต้นฉบับค าว่า กิน ใช ้ - ี ปัจจุบัน ใช ้ - ิ 

 

ตำรำงที ่4 ยากล่อนลงฝัก 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 

(ถอดตำมต้นฉบับ) 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก  

(ภำษำไทยปัจจุบัน) 

ยาแก้กร่อนรงฝกั  ใส่เลื่อน แล 

ใสยอ่น แดงดังเนื่อง นกกะหูง เอาผิวมะกรูด ๑ สน ๑ 

ยาเข้าเยน  ตม้กินหาย 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 40 

ยาแก้กลอ่นลงฝัก  ใส่เลื่อน แล 

ใสยอ่น แดงดังเนื่อง นกกะหูง เอาผิวมะกรูด ๑ สน ๑ 

ยาข้าวเย็น  ตม้กินหาย 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ฯ  

หนา้ 40 

 

จากตารางดังกลา่วเป็นการรักษาโรคกรอ่นลงฝัก อาการอักเสบของลูกอัณฑะ ท าให้ลูกอัณฑะข้างหนึ่งโต มี

อาการปวดเสียด ถ่วง (วงศ์สถิต ฉั่วกุล, 2539: 259) มีตัวยาคือ ผิวมะกรูด 1 ส่วน สน 1 ส่วน และยาข้าวเย็น ใช้

วธีิการต้ม แล้วน ามารับประทาน โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี ้

1. ผิวมะกรูด มสีรรพคุณ ขับลมในล าไส้ แก้ท้องอดื ทอ้งเฟอ้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ

พชื, 2556: 161) 

2. สน มสีรรพคุณ แก้ไข้ แก้ออ่นเพลยี แก้คลื่นไส้อาเจียน (วุฒ ิวุฒิธรรมเวส, 2540: 414)  

3. ยาข้าวเย็น มีสรรพคุณ แก้ประดง แก้น้ าเหลืองเสีย แก้ปัสสาวะพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวส , 2540: 

135) 
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ภำพที ่1 สน https://pxhere.com/zh/photo/558679 เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2561 

คุณค่ำ 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก เป็นวรรณกรรม

เภสัชกรรมเล่มหนึ่งท่ีบันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นท่ีชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง

วัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก คุณค่าในด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึงองค์

ความรู้ในด้านการแพทยแ์ผนไทยโบราณของบรรพบุรุษ รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ่นพิษณุโลกได้อยา่งดี  

นอกจากนี้เนื้อหาสาระยังสะทอ้นบริบทของสังคมได้หลายประการ คือ  

1. การรักษาโรคของคนในอดีตมหีลายอยา่ง เชน่ ยากิน ยาทา ยาอม เป็นต้น 

2. การแทรกคติแนวคิดความเชื่อ คือ 

2.1 ด้านไสยศาสตร์ คือ การลงคาถาในสมุนไพร เช่น  

    “...แก่นขนุนลง  แก่นปรูลง  ...” มคีวามเชื่อว่าถ้าลงคาถาใส่ตัวสมุนไพรท่ีใช้จะ

ท าให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 ด้านศาสนา ปรากฏความเชื่อเร่ืองบาปบุญ เช่น   “...แล้วเอาเงินท าบุญแล...” มีความเชื่อว่า ถ้าทานยา

ขนานนีค้วบคู่กับการท าบุญจะท าให้หายจากอาการป่วยเร็วขึน้ 

3. การใช้ค าศัพท์ท่ีแตกต่างจากปัจจุบันในความหมายเดียวกัน สะทอ้นถึงอักขรวิธีในการเขียนและการใช้ภาษาของ

คนในสมัยท่ีบันทึก เช่น ค าว่า ลาก ปัจจุบันใช ้ราก เป็นต้น 

4. อัตราส่วนของยาแต่ละชนิด สะท้อนสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละตัว คือ สมุนไพรตัวเดียวกัน แต่ใช้

อัตราส่วนไมเ่ท่ากัน  

 จากข้อความขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีถูกเก็บรักษา และส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ ท้ังยังมีคุณค่าต่อสังคม

มากมาย อันควรค่าแก่การศึกษา เผยแพร่ ตลอดจนควรจะอนุรักษแ์ละสบืทอดให้คงอยูส่บืไป 
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สรุปผล 

 วรรณกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยรูปแบบค าประพันธ์ท่ี

ปรากฏเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทยและภาษาขอมบางส่วน (ในส่วนท่ีเป็นคาถา) เป็นวรรณกรรมท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกอาการของโรค ยารักษาโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในพื้นท่ีชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลกหรือชุมชนใกล้เคียง โดยผลการวิจัยพบตัวยาส าหรับการรักษาโรค

ท้ังหมด 167 ขนาน พบสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาโรคจ านวน 269 ชนิด อกีทัง้ยังพบส่วนประกอบท่ีใช้ปรุงยาชนิดต่าง ๆ 

จ านวน 16 ชนดิ และพบกรรมวธีิในการปรุงยาท้ังสิ้น 20 วธีิ  

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกพบตัวยาท่ีใช้ใน

การรักษาโรคท้ังหมด 167 ขนาน เช่น 

   

พบตัวยาที่ใชใ้นการรักษาโรคท้ังหมด 167 ขนาน เช่น 

1. สันนบิาต พบ 2 ขนาน 

2. ไข้ปวดท้อง พบ 1 ขนาน 

3. แก้ราก พบ 1 ขนาน 

4. สะอึก พบ 3 ขนาน 

5. ระดูทับไข้ พบ 1 ขนาน 

6. ไข้ทับระดู พบ 2 ขนาน 

7. รากสาด (ไข้เรือ้รัง) พบ 3 ขนาน 

8. รากสาดสันนิบาต พบ 2 ขนาน 

9. ไข้มันให้คลั่ง พบ 3 ขนาน 

10. แก้ลง พบ 4 ขนาน 

11. กระหายน้ า พบ 1 ขนาน 

12. ไข้กรับ พบ 3 ขนาน 

13. ไข้เรือ้รังปานด าปานแดง พบ 1 ขนาน 

14. ไข้เส้น พบ 3 ขนาน 

 

สมุนไพรท่ีปรากฏ มท้ัีงหมด 269 ชนดิ เชน่ 

1. มหาหิงค ์

2. ยาด า 

3. เทียนด า 

4. กานพลู  

5. สกูนเทศ  

6. กะล าพัก  

7. กฤษณา  

8. ดองดึง  

9. เจตมูล  

10. พริก  

11. ดีปลี  

12. ว่านน้ า  

13. สมอเทศ   

14. โหระพา  

15. กระวาน  

16. ใบหนาด  

17. โกฐสอ  

18. ขิง

ส่วนประกอบในการปรุงยาท่ีไม่ใชส่มุนไพร มีท้ังสิ้น 16 ชนดิ

1. เขาควายเผือก 

2. เกลือกะตัง  

3. เกลือสินเธาว์  

4. สารสม้  

5. ดินประสิว 

6. เกลือ 

7. ขีค้รั่ง 

8. ดินสอพอง 

9. เกลือสินเธาว ์

10. ขีว้ัว 

11. ขีม้า้ 

12. ฟางข้าวเผา 

13. หอยกาบ 

14. ข้าวเปลอืก 

15. รังมดลี ่

16. น้ าปูน
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กรรมวธีิการปรุงยามท้ัีงหมด 20 วิธี คือ 

1. ต้ม 

2. ต าผงละลายน้ า ผสมชา น้ าขิง น้ าร้อน หรือน้ ากะเทียม 

3. สุมไฟแกลบ แลว้น าไปแช่สุรา 

4. เผาไฟละลายน้ า 

5. บดละลายสุรา น้ ามะนาว หรอืน้ าร้อน 

6. ต้มให้แห้งผสมดคีวาย 

7. รวมใส่กระบอกขัดมรจุกน้ าปูน 

8. แชสุ่รา 

9. บดเป็นแท่ง แลว้น ากวาดคอ 

10. เก็บใส่หม้อไวส้ามเดอืน แล้วน ามาต้ม 

11. ต้มผสมดเีกลือ 

12. ต้มท้ิง 2 น้ า จนได้น้ าตน้คร้ังท่ี 3 แล้วน ามารับประทาน 

13. ย่างไฟให้แห้ง ฝนกับเหลา้ 

14. ต ากรองน้ า 

15. บด แลว้น ามาทา 

16. คั่วท าเป็นเม็ด 

17. ฝน น ามาทาท้องนอ้ย 

18. ต้มด้วยน้ าปูนขาว 

19. ละลายน้ าดอกไม้ 

20. ต า 

กิตติกรรมประกำศ 

 วิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน าเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ภัครพล แสงเงิน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยท่ีได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนวิจัยเล่มนี้เสร็จ

สมบูรณ์ คณะผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ท่ีให้ทุนทรัพย์และให้ค าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ รวมท้ังเป็น

ก าลังใจที่ดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณพระครูนวิฐิวีรธรรม (อ.วรัิช) รองเจ้าคณะอ าเภอบางระก า ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุนทรประดิษฐ์ 

ต าบล.บางระก า อ าเภอ.บางระก า จังหวัดพษิณุโลก ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัตขิองต ารายาเล่มนี้ 

 ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ส านักศลิปะและวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับต ารายา

วัดสุนทรประดิษฐ์ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 

 ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีอ านวย

ความสะดวกเร่ืองสถานท่ีในการท าวิจัยในคร้ังน้ี 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ชว่ยให้แนะน าดี ๆ เกี่ยวกับการท าวิจัยเร่ืองวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่มนี้ 

 สุดท้ายขอบใจคณะผู้วิจัย ท่ีร่วมกันท าวิจัยเล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบค าประพันธ์ ภาษาท่ีปรากฏและเนื้อหา ตลอดจนคุณค่าต่อสังคม ของ 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรม

เภสัชกรรมเร่ืองนี้ใช้รูปแบบค าประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

อาการของโรคหรือ บอกวิธีการรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นชนิดต่างๆ โดยวรรณกรรมเภสัชเร่ืองนี้

พบตัวยาท่ีใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ จ านวน 191 ขนาน พบสมุนไพรท้ังหมด 265  ชนิด พบ

ส่วนประกอบในการปรุงยาท้ังหมด 39 ชนิด และพบกรรมวิธีท่ีใช้ในการปรุงยาท้ังหมด 37 วิธี โดย วรรณกรรมเภสัช

กรรมนี้มีคุณค่าต่อสังคมโดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการแพทย์แผนโบราณและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของจังหวัดพจิิตร  

ค ำส ำคัญ: วรรณกรรมเภสัชกรรม, วัดนครชุม จังหวัดพิจิตร, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

Abstract 

 This article research aim to study a format, language, content and value to social of Pharmacy literature 

of Wat Nakhorn Chum, Tambol Mueang Kao, Amphoe Mueang Pichit, Changwat Pichit. This result is a Pharmacy 

literature is use Thai prose format, Thai language and some Khmer Alphabet in manuscript. This pharmacy 

literature has content about a symptom of disease or method of treating disease with Thai local herb. This result 

found a medicine for treating disease amount 191 group, found Thai herb amount 265 types, found ingredient of 

make medicine 39 types and found the process of make a medicine amount 37 process. This pharmacy 

literature have a value to social especially Thai local wisdom to reflect of ancient Thai medicine and Thai local 

wisdom of Pichit Area. So, This pharmacy literature is an appropriate literature to study about Local wisdom. 

Keywords:  Pharmacy literature, Wat Nakhorn Chum, Changwat Pichit, An analytical Study 
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บทน ำ 

สังคมไทยในอดีตมีการรักษาการแพทย์และเทคโนโลยียังไม่มีบทบาทมากนักในด้านการด าเนินชีวิตหรือการ

รักษาอาการเจ็บป่วย การรักษาท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีมีการสืบทอดต่อกันมา  สิ่งท่ีถือว่ามีปัจจัยต่อการ

รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยนั้นก็เกิดจากสิ่งใกล้ตัวหรือธรรมชาติรอบ ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน แม้กระท่ัง

สิ่งมึนเมา เช่น สุราก็สามารถน ามาปรุงเป็นยารักษาโรคได้ ทุกส่วนล้วนมีความส าคัญต่อการรักษาท้ังสิ้น  การศึกษา

วรรณกรรมเภสัชกรรมจึงน่าสนใจเนื่องจาก มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต การรักษาโรคของคนในอดีตซึ่งเป็น

ทางเลือกในการรักษาโรคท่ีดท่ีีสุด 

 เนื่องจากในอดีตนั้นไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคหรือเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้าน วัดจึง

เป็นแหล่งศูนย์กลางในหลาย ๆ ด้านไม่ใช่แค่เป็นท่ีพึ่งพาในทางด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา

เท่านั้นแต่วัดยังเป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เพราะคร้ังอดีตไม่มีโรงเรียนจึงใช้วัดเป็นแหล่งสอนให้ความรู้และ

รวมถึงการเก็บรวบรวมต าราในเร่ืองต่าง ๆ รวมไปถึงต ารายาท่ีมีการเขียนบันทึกไว้ในใบลานหรือเอกสารโบราณอื่นๆ 

และวัดก็ยังเป็นท่ีพึ่งพาทางการรักษาโรคอีกด้วย เพราะต ารายาสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตนั้นเกิดจากคนในท้องถิ่น

ดั้งเดิมท่ีมีการศึกษาและเกิดการทดลองจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองในการรักษาร่างกายจากโรคต่าง ๆ  

 ดังนั้นต ารายาท่ีได้บันทึกไว้ถือว่าเป็นข้อมูลท่ีมีความเชื่อถือได้จริงท่ีสืบทอดต่อกันมาจึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญใน

การรักษาโรคของคนในอดีต แมใ้นปัจจุบันทางเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละยามคีวามนยิมใชใ้นการรักษาในปัจจบัุนแต่

ในชนบทยุคปัจจุบันก็ยังมีความนิยมในการใช้สมุนไพรรักษาโรคแสดงให้เห็นว่าต ารายาสมุนไพรพื้นบ้านยังมี

ความส าคัญต่อผู้คนสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบทความวิจัยนี้จะเรียกต ารายาท่ีถูกบันทึกไว้เหล่านี้ด้วยค าว่า 

วรรณกรรมเภสัชกรรม ซึ่งหมายถึง วรรณกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับตัวยาท่ีใช้ในการรักษาโรคของคนในสมัยโบราณ 

โดยเนน้ไปท่ีตัวยามากกว่าเนน้ไปท่ีวิธีการรักษา 

 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมมคีวามส าคัญต่อประชาชน คือ วิชาแพทยแ์ผนโบราณถือได้ว่า

มคีวามจ าเป็นต่อประชาชนยุคก่อนเป็นอย่างมาก คร้ังเมื่อสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และสงครามมหาเอเชียบูรพา มีความ

ขาดแคลนยามาก ท าให้ยาต่าง ๆ มีราคาสูง แม้แต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนยา ยิ่งชนบทท่ีห่างไกลความเจริญแล้วไม่

ต้องพูดถึงยาเหล่านี้เลย จึงท าให้ชาวบ้านจ าเป็นท่ีต้องพึ่งพายาสมุนไพรในการรักษาเป็นอย่างมาก เพราะดีกว่าไม่มี

อะไรช่วยรักษาเลย (สมพร ช้างเผือก, 2553: 13 ) จะเห็นได้ว่านอกจากปัญหาการขาดแคลนโรงพยาบาลและแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ ผลจากสงครามยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีท าให้วรรณกรรมเภสัชกรรมยิ่งมีความส าคัญต่อชาวบ้านมากขึ้น 

ในตอนนี้อาจจะยังไม่มีประโยชน์ต่อคนในปัจจุบัน เพราะวิทยาการการแพทย์ก้าวหน้าและทันสมัย แต่ในอนาคตไม่

สามารถทราบได้ว่าจะเกิดสงครามอีกหรือไม ่ดังนั้นถ้าเราอนุรักษว์รรณกรรมเภสัชกรรมไว้ ในภายภาคหนา้อาจจะเป็น

ประโยชนต์อ่คนรุ่นหลังสบืตอ่ไป 

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม แต่เดิมทีถูกเก็บรักษาไว้ท่ีวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกน ามาจัดเก็บไว้ท่ีศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จังหวัดพษิณุโลกเพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละยังไม่มใีครสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองนี้ผู้วิจัยจึงน ามาศึกษา เพื่อเผยแพร่และน า

วรรณกรรมเภสัชกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นอนาคต 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยเรียกชื่อนี้ตาม

ตน้ฉบับ คือพบท่ีวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว จ านวน 55 หน้า 

ส่วนใหญ่ใช้อักษรไทยในการบันทึก และอักษรขอมบ้างเล็กน้อย ใช้หมึกด าในการบันทึกหน้าละประมาณ 10 บรรทัด  

โดยลักษณะตัวอักษรท่ีพบนั้นส่วนใหญ่เป็นอักษรไทย ภาษาไทย แต่ใช้อักขรวิธีท่ีแตกต่างจากโบราณ เช่น ค าว่า หน า
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มันงูเลอืม (น้ ามันงูเหลอืม) โกษค:เมา้ (โกฐเขมา) บ ดลายน า (บดละลายน้ า) เป็นต้น โดยความแตกต่างนั้นคือการวาง

รูปสระ พยัญชนะและวรรณยุกตท่ี์ไม่ตรงกับปัจจุบันท้ังหมด  

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรยังไม่มีผู้ใดปริวรรตออกมา

เป็นภาษาไทยปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวรรณกรรมเภสัชกรรมเร่ืองนี้ โดยละเอียดผ่าน

กระบวนการวิจัยทางภาษาไทย และการวิจัยคร้ังนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ด้านยาเป็นอยา่งยิ่งอกีด้วย 

จุดประสงค์กำรศึกษำ 

1. ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน 

2. ศกึษาวเิคราะห์รูปแบบค าประพันธ์ ภาษาที่ปรากฏ และเนื้อหา 

3. ศกึษาวเิคราะห์คุณค่าตอ่สังคม 

วิธีกำรศึกษำ 

1. ข้ันเตรยีมกำร 

1.1 ศึกษาเอกสารงานวจิัย/วทิยานพินธ์/บทความท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม 

1.2 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ท่ีตาม

ตน้ฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากค าใดไม่แนใ่จ หรือเป็นอักษรขอมจะคงรูปตามตน้ฉบับ 

1.3 จัดท าเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดท่ีเป็นช่ือพื้นบ้านดว้ยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของชื่อทาง

วทิยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายตอ่การศึกษาค้นควา้ต่อยอดตอ่ไป 

2. ข้ันด ำเนินกำร/วิเครำะห์ข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจิตรใน

ด้านรูปแบบค าประพันธ์ ภาษาและเนือ้หาท่ีปรากฏ 

2.2 ศึกษาวเิคราะห์คุณค่าต ารายาวัดนครชุม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิิตร จังหวัดพจิิตร ท่ีมีต่อสังคม 

3. ข้ันสรุปและน ำเสนอผลกำรวิจัย 

ผลกำรศึกษำ 

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมท่ีได้

มีการเขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของชาวบ้านในพื้นท่ีวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  

โดยข้อความท้ังหมดเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรท่ี

น ามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการน ามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคท้ังหมด 191 ขนานพบสมุนไพร

ท้ังหมด 265 ชนดิ พบส่วนประกอบในการปรุงยาท่ีไมใ่ชส่มุนไพร 39 ชนดิ และพบกรรมวธีิในการปรุงยา 37 วธีิ  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2137 

กำรวิเครำะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจติร 

ตำรำงที่ 1 ยาแดงน้อยรักษาโรคเลอืดจาง ขนานท่ี 1 

ต ำรำยำวดันครชุม 

ต ำบลเมืองเกำ่ อ ำเภอเมอืงพจิิตร จังหวัดพิจติร 

( ถอดตำมต้นฉบับ ) 

ต ำรำยำวดันครชุม 

ต ำบลเมืองเกำ่ อ ำเภอเมอืงพจิิตร จังหวัดพิจติร 

( ปริวรรตเป็นค ำไทยปันจุบนั) 

ยาแดง 

นอย  เอาลูกจัน ๑ ดอกจัน ๑ ก:วาน ๑ การพูล ๑  

สังกร:นิ ๑ หวารลอัน  

ทอง ๑ โกษค:เมา้ ๑ เนร:พูสิ ๑ ก าม:ท้นแดง 

 ๑ ดิงูเป็นก:สายบ ดลายน า 

หนา้ 1 

ยาแดง 

นอ้ย เอาลูกจันทน ์๑ ดอกจันทน ์๑ กระวาน ๑ กานพลู 

๑ สังกรณี ๑ หวารลอัน  

 ทอง ๑ โกฐเขมา ๑ เนระพูสี ๑ ก ามะถันแดง  

๑ ดีงูเป็นกระษัยบดละลายน้ า 

หนา้ 1 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิธีการเขียนการสะกดค าตามเสียงท่ีได้ยินหรือตามความนิยมในอดีต 

เนื่องจากในอดีตไม่มีหลักการเขียนและพจนานุกรมเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาเขียนให้ถูกต้องโดยดูจาก 

บริบทของแต่ละประโยค เช่นค าว่า การพูล ในต้นฉบับจะใช้ ร แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือค าว่ากานพลู  

, ค าว่าลูกจัน ในต้นฉบับจะไม่มี ทน์ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือค าว่า ลูกจันทน์ , ค าว่าดอกจัน  

ในต้นฉบับไม่มี ทน์ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือค าว่า ดอกจันทน์ , ค าว่าก:วาน ในต้นฉบับใช้สระ –:  

ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน และไม่มี ร ควบคล้ า  แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือค าว่า กระวาน , ค าว่า 

สังกร:นิ  ในต้นฉบับมกีารใช้สระ - : ไมต่รงตามรูปในปัจจุบัน และเขยีนค าว่า ณี เป็น น ิ 

แตผู่้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ สังกรณ ี, ค าว่าหวารลอัน ผู้วิจัยไม่สามารถแปลค านี้ได้จึงได้คงค า

เดิมไว้ , ค าว่าโกษค:เม้า ในต้นฉบับมีการใช้ – : ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน ใช้ ษ เขียนค าว่า เขมา เป็น ค:เม้า  

แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ โกฐเขมา , ค าว่า เนร:พูสิ ในต้นฉบับ มีการใช้สระผิด คือ – ิ และใช้สระ – : 

ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ เนระพูสี , ค าว่า ก าม:ท้นแดง ในต้นฉบับมี 

การสะกดค าผิดใช้สระ – : ไม่ตรงตามรูปสระในปัจจุบัน ใช้ ท และ ใช้ – ้ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ 

ก ามะถันแดง , ค าว่าดิงู ในต้นฉบับใช้สระ – ิ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ ดีงู ,ค าว่า ก:สาย ในต้นฉบับ 

มีการเขียนค านี้ตามความเข้าใจ แต่ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ กระษัย และค าว่า บ ดลายน า ในต้นฉบับ  

มกีารเขียนเครื่องหมายนฤคหิต เขยีนสระไวเ้ป็นสระ –  ั และแตเ่ขียนสระไมค่รบ ผู้วิจัยได้ปริวรรตมาเป็นค าปัจจุบัน คือ 

บดละลายน้ า จากตัวอย่างข้างต้นนี้ผู้วจิัยได้น ามาปริวรรตโดยยึดหลักการเขียนตามพจนุกรมไทยในปัจจุบัน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2138 

ตำรำงที่ 2 อำกำรตะคริว ขนำนที่ 2 

ต ารายาวัดนครชุม 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

( ถอดตามตน้ฉบับ ) 

ต ารายาวัดนครชุม 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

( ปริวรรตเป็นค าไทยปันจุบัน) 

วา่ล ม  ตะขิวโห้ยเอาน ามันหมู ๑  หัวดอนดงื ๑  พรืก ๕ 

ไสยม่อฟงไ้วย้ 

โห้ยโด้ย  ๓ วน้แลว  เอาขิ่นหูงโห้ยค งยุแตน าม้น   

จิงเอาก่ระบูน ๑ พมิเสน ๑ 

 ก:วาน ๑ การพูล ๑ หน ามันงูเลิอม  ไสยล งทาตากแดด

ไวแล   

หนา้ 1 

ว่าลม  ตะคริวให้เอาน้ ามันหมู ๑ หัวดองดึง ๑  พริก ๕  

ใส่หมอ้ฝังไว้ 

ให้ได้ ๓ วันแล้ว  เอาขิ่นหูงให้คงอยู่แต่น้ ามัน  

จึงเอาการบูร ๑ พมิเสน ๑  

กระวาน ๑ กานพลู ๑ น้ ามันงูเหลือม ใส่ลงทาตากแดด

ไวแ้ล  

หนา้ 1 

 

จากตารางดังกล่าวเป็นการรักษาอาการตะครวิ คือให้เอาน้ ามันหมู 1 ชั่ง หัวดองดึง 1 ชั่ง พริก 5 ต าลึง ใส่หม้อ

ฝังไว้ให้ได้ 3 วัน แล้วเอาขิ่นหูงให้เหลือไว้แต่น้ ามัน แล้วน าการบูร 1 ส่วน พิมเสน 1 ส่วน กระวาน 1 ส่วน กานพลู 1 

ส่วน และน้ ามันงูเหลอืมใส่ลงไปแลว้ตากแดดไว้ โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้ 

1. หัวดองดึง มีสรรพคุณ แก้ปวดข้อ แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ (วุฒิ วุฒธิรรมเวส, 2540: 190) 

2.  พริก มีสรรพคุณ แก้ปวดตามขอ้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556: 144) 

3.  การบูร มีสรรพคุณ แก้ปวด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556: 30) 

4.  พมิเสน มสีรรพคุณ แก้ปวด (พงษ์ศักดิ์ พลเสนา และคณะ, 2550: 138) 

5.  กระวาน มีสรรพคุณ ฟอกเลอืด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556: 21) 

6.  กานพลู มีสรรพคุณ ลดอาการจุกเสยีด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556: 29) 

7.  น้ ามันงูเหลอืม มสีรรพคุณ ท าให้เส้นเอ็นหยอ่น (วุฒิ วุฒธิรรมเวส, 2540: 255) 

 

 
ภำพที่ 1 พมิเสน 

ที่มำ: http://sukkaphap-d.com/ เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2561 
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คุณค่ำ 

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมเล่ม

หนึ่งท่ีมีการเขียนในรูปแบบร้อยแกว้ เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโรค ยารักษาโรค สมุนไพรท่ีใช้ในการรักษา

โรค การเลอืกใช้สรรพคุณของยาที่สามารถใช้รักษาได้หลายโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในชุมชนท่ีเกิดจากความคิด

และการด ารงชวีิตท่ีมีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญ คุณค่าด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ใน

การแพทย์แผนโบราณของบรรพบุรุษท่ีมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร

น ามาตอ่ยอดในดา้นการแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบันได้เป็นอยา่งดี 

สรุปผล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัช

กรรมท่ีได้มีการเขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของชาวในพื้นท่ีวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

โดยข้อความท้ังหมดเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้น

สมุนไพรท่ีน ามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการน ามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคท้ังหมด 191 ขนาน 

พบสมุนไพรท้ังหมด 265 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยท่ีไม่ใชส่มุนไพร 39 ชนิด และพบกรรมวธีิในการปรุงยา 37 

วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จั งหวัดพิจิตร จึงเป็นวรรณกรรมท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในด้านการรักษาโรคโดยเฉพาะสมุนไพรต่างๆ ได้เป็นอยา่งดี 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบตัวยาท่ีใช้ในการรักษา

โรคทัง้หมด 191 ขนาน เชน่  

1. ยาแก้ไข้ (อาการเหงื่อออก ปวดศีรษะ ออ่นเพลยี หนาวสั่น อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ) พบ 12 ขนาน 

2 ยาถอนพษิไข้ พบ 1 ขนาน 

3 ยาแก้ตะครวิ พบ 1 ขนาน 

4. ยาแก้ไข้เสื่อม พบ 1 ขนาน 

5. ยาแก้มึนมัว (วงิเวยีนศีรษะ) พบ 1 ขนาน 

6. ยาแก้ไข้สันนิบาต พบ 6 ขนาน 

7. ยาแก้โรคซาง พบ 46 ขนาน 

8. ยาแก้โรคซางลงท้อง (เบ่ืออาหาร ซึม มีเม็ดขึ้นในปากและคอ ลิ้นเป็นฝ้า และท้องเสีย) พบ 2 ขนาน 

9. ยาแก้ท้องเสีย พบ 1 ขนาน 

10. ยานอนหลับ พบ 1 ขนาน 

 

พบสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาโรค 265 ชนดิ เช่น

1. รากแกนขนุน 

2 ฝาง 

3 ใบกันลกิา 

4. น้ ามันหมู  

5. หัวดองดึง 

6. พริก 

7. การบูร 

8. พิมเสน 

9. กระวาน 

10. กานพลู 

11. น้ ามันงูเหลอืม 

12 ลูกจัน 
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13 สังกรณี 

14. ว่านร่อนทอง 

15. โกฐเขมา 

16. เนระพูส ี

17. ก ามะถันแดง 

18. ฝิ่น 

19. กัญชา 

20. ดอกบุนนาค 

 

พบส่วนประกอบในการปรุงยาท่ีไม่ใชส่มุนไพร 39 ชนดิ เช่น 

1. ดีง ู

2 ขี้แมลงสาบ 

3 เขากวาง 

4. ดีหมูเทียม 

5. น้ าตาลทราย 

6. เกลือ 

7. ลิน้ทะเล 

8. หมูปรอย 

9. เขากระทงิ 

10. กะทิ 

11. เขีย้วเสื้อ 

12 ปูปลาตายซาก 

13 ปากกา 

14. เขีย้วแรด 

15. เขี้ยวจระเข ้

16. น้ าตาลกรวด 

17. กระดูกแร้ง 

18. กระดูกกา 

19. กระดูกงูเหลอืม 

20. กระดูกงูเห่า 

 

 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นวรรณกรรมเภสัช

กรรมเล่มหนึ่งท่ีมีการเขียนในรูปแบบร้อยแก้ว เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโรค ยารักษาโรค สมุนไพรท่ีใช้ใน

การรักษาโรค การเลือกใช้สรรพคุณของยาท่ีสามารถใช้รักษาได้หลายโรค และวิธีการปรุงยา ของคนในชุมชนท่ีเกิด

จากความคิดและการด ารงชีวิตท่ีมีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญ คุณค่าด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึง

องคค์วามรู้ในการแพทย์แผนโบราณของบรรพบุรุษท่ีมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

จังหวัดพจิิตรน ามาตอ่ยอดในดา้นการแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบันได้เป็นอยา่งดี 
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นอกจากนี้เนื้อหาสาระยังสะทอ้นบริบทของสังคมได้หลายประการ คือ 

1. การรักษาโรคของคนในอดีตมหีลายอยา่ง ได้แก่ ต าเป็นผงละลายน้ ากิน บดละลายน้ ามะพร้าว แช่น้ าสุรา

ตม้ดว้ยน้ ามะพร้าว แกงผสมน้ าผึ้งกิน ท าแท่งละลายน้ าซาวข้าว  เป็นต้น 

2. การใชค้ าศัพท์ท่ีแตกต่างจากปัจจุบันตามความนิยมของคนในสมัยนั้น แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการใช้

ภาษาไทยในอดีต เช่น  

ค าว่า เหน ปัจจุบันใชค้ าว่า เห็น 

ค าว่า ฃิง   ปัจจุบันใชค้ าว่า ขิง 

ค าว่า วารกีบแรด  ปัจจุบันใชค้ าว่า ว่านกลีบแรด 

ค าว่า เกสรบุนนาก ปัจจุบันใชค้ าว่า เกสรบุนนาค 

ค าวา่ บระเพด  ปัจจุบันใชค้ าว่า บอระเพ็ด 

3. อัตราส่วนของยาแต่ละชนิด สะท้อนสรรพคุณทางสมุนไพรแต่ละตัว คือ สมุนไพรตัวเดียวกัน แต่ใช้

อัตราส่วนท่ีไม่เท่ากัน เช่น 

ยาแก้โรคตานขโมย ใช ้“…ขิง 3 บาท...” 

ยาแก้โรคเสียดแหง้ ใช ้“…ขิง 1 สว่น...” 

ยากวาดแก้ซาง   ใช ้“…ขิง 7 ส่วน…” 

แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมท่ีควรเก็บรักษา และส่งต่อความรู้ท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีมีคุณค่าต่อสังคมมาก ท้ังด้าน

การแพทย์แผนไทย การศึกษาด้านภาษา การศึกษาด้านคติชนวิทยาเกี่ยวกับ ความเชื่อ วิถีชีวิต น ามาเผยแพร่และ

อนุรักษว์รรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุมสบืตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกำศ 

 วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ภัครพล 

แสงเงิน อย่างยิ่ง ท่ีท่านได้สละเวลาให้ค าปรึกษาและชี้แนะ และให้ก าลังใจแก่คณะผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนแก้ไข 

และตรวจสอบวิจัยฉบับนี้อย่างละเอียดจนเสร็จสมบูรณ์ ตามวัตุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา มส.ภท.393 ระเบียบ

วจิัยทางภาษาไทย ท่ีกรุณาสอนและให้ค าปรึกษาแก่คณะผู้วิจัย และเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังตรวจสอบให้วิจัย

ฉบับนี้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอขอบคุณ นายบก เจรญิสุข นางทองค า เจรญิสุข และ พระปลัดอนุชาติ อยู่ยิ่ง (นรินโท) เจ้าอาวาส วัดนครชุม 

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ท่ีกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมเภสัชกรรม ฉบับนี้ท าให้

คณะผู้วิจัยสามารถปริวรรณเนื้อหาในวรรณกรรมเภสัชกรรมได้อย่างสมบรูณ์ 

ขอขอบคุณ ศูนยศ์ลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ท่ีกรุณาให้เข้าไปน า

วรรณกรรมเภสัชกรรมมาศกึษา 

ขอขอบคุณ ส านักวิทยบริการ ท่ีกรุณาเอื้อเฟื้อสถานท่ี และ หนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้วิจัยมีความ

นา่เช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
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สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ท่ีคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ

เป็นก าลังใจตั้งแต่เร่ิมท าจนวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช. (2556). พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศำสตร์และสวนรุกขชำติในประเทศ

ไทย. กรุงเทพฯ : กรม. 

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา และคณะ. (2550). พืชสมุนไพรในสวนป่ำสมุนไพรเขำหินซ้อน. ปราจีนบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เจตนารมณภ์ัณฑ.์ 

วุฒ ิวุฒิธรรมเวส. (2540).สำรำนุกรมสมุนไพร :รวมหลักเภสัชกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

สมพร ช้างเผือก. (2553). ต ำรำยำเภสัช. กรุงเทพฯ:สุวริียาสาส์น. 
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สัญชำตญำณแห่งควำมตำยของฟรอยด์ที่สะท้อนในพฤติกรรมก้ำวร้ำวของแคทนิส 

เอเวอร์ดีน ในนวนิยำยไตรภำคชุดเกมล่ำชีวิต 

Freud’s Theory of Death Instinct as Reflected in the Aggressive Character of 

Katniss Everdeen in The Hunger Games Trilogy 

มธุริน  ผิวออ่น1* และพรวีร ์ ทันนิเทศ1 

Maturin  Pew-on1* and Pornrawee  Thunnithet1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร แคทนิส เอเวอร์ดีน ซึ่งเป็นตัวละครหลักใน  

นวนิยายไตรชุดเกมล่าชีวิตของซูซาน คอลลินส์ (Suzanne Collins) โดยน าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ในด้าน

สัญชาตญาณแห่งความตายมาใช้ในการวิเคราะห์แบบบรรยายเชิงลึกเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสะท้อน

ของทฤษฎีสัญชาตญาณแห่งความตายในแง่มุมของพฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมนผ่านทางพฤติกรรม

ของแคทนิส เอเวอร์ดีน ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาอย่างชัดเจนใน

หนังสือเล่มท่ีหน่ึง เชน่ การท าลายสิ่งของ การท าร้ายผู้อื่น และการฆ่าผู้อื่น และลดลงเร่ือยๆในหนังสือเล่มท่ีสองและ

สามเนื่องจากเกมล่าชีวิตมีช่วงเวลาท่ีสั้นลงและเธอก็มีคนคอยช่วยเหลือเสมอจนท าให้เธอไม่ต้องแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวด้วยตนเอง โดยเธอได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูออกมาอย่างโดดเด่น ในขณะท่ีพฤติกรรมก้าวร้าวท่ี

เป็นเคร่ืองมือนั้นไม่ค่อยปรากฏให้เห็น ตลอดหนังสือท้ังสามเล่มของนวนิยายชุดเกมล่าชีวิตนี้แคทนิสได้แสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลมาจากสัญชาตญาณแห่งความตายโดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ขณะท่ีเร่ืองราวด าเนินไป โดยพบว่าปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว คือ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ คุณค่า 

เป้าหมายระยะยาว เป็นต้น และปัจจัยด้านสถานการณ์ เชน่ สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว ความผิดหวัง 

ค ำส ำคัญ: ทฤษฎีจิตวิเคราะห์, สัญชาตญาณแห่งความตาย, พฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมน, ตัว

ละครหลัก, นวนิยายไตรภาคชุดเกมล่าชีวิต 

Abstract  

 This study aims to analyze the characterization of Katniss Everdeen, the main character in Suzanne 

Collins’s the Hunger Games Trilogy through the application of Freudian psychoanalytic theory of death instincts 

and Anderson and Bushman’s (2002) human aggression of as a supportive framework. An in-depth descriptive 

analysis was applied to shed light on Freudian psychoanalytic theory of death instincts on the characterization of 

Katniss. The results showed that in the Hunger Games Trilogy, Katniss presented aggressive behaviors mostly in 

the first book of the Hunger Games Trilogy such as destroying things, harming, and killing other people and 

                                                 
1 สาขาภาษาองักฤษ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 English, Graduate School,  Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
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decreased continuously in the second and third book. This is because the hunger game in the second book had 

short time and she always had others to help her so she did not need to present aggression behaviors herself. 

Katniss presented hostile aggression behaviors remarkably mostly in the first book but instrumental aggression 

behaviors were presented inconsequentially. All the books of the Hunger Games Trilogy showed that Katniss had 

presented aggressive behaviors which were raised from death instincts. The aggressive behaviors were modified 

to follow the situation in the books. The factors of aggressive behaviors were person factors which were sex, 

values, long-term goals, etc. and situation factors such as provocation, aggressive cues, frustration, etc. 

Keywords: Freudian psychoanalytic theory, death instincts, human aggression of Anderson and Bushman, 

main character, the Hunger Games Trilogy 

บทน ำ 

นวนิยายเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วท่ีมีความเกี่ยวข้องกับจินตนาการท่ีมาจากประสบการณ์ของมนุษย ์

(Burgess, 2017) และนยิายเยาวชนก็เป็นเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักท่ีเป็นเยาวชน และมีมุมมองการเล่าเร่ือง

ของตัวละครหลักท่ีเป็นเยาวชน (Cole, 2009) โดยเยาวชนวัยรุ่นคือผู้ท่ีมีอายุ 15-24 ปี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง

ฮอร์โมนจนส่งผลท้ังทางร่างกายและจิตใจ (สุพร อภินันทเวช, 2557) ซึ่งมุมมองในด้านความคิดทางจิตวิทยาและ

ประสบการณ์ท่ีเยาวชนได้ประสบมาจะมีบทบาทส าคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นการศึกษาเยาวชนผ่าน

กระบวนการทางจิตวิทยาในมุมมองด้านสัญชาตญาณซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมจึงมี

ความส าคัญ (Pelusi, 2011) โดยงานวจิัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของแคทนสิ เอเวอร์ดนีซึ่งเป็นตัวละครหลัก

ของนวนยิายชุดเกมล่าชีวิตและเป็นเยาวชนผ่านทฤษฏีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด์โดยมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว 

 ฟรอยด์ได้แบ่งสัญชาตญาณออกเป็นสองรูปแบบ คือ สัญชาตญาณแห่งชีวิต (Life Instinct) และ

สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) โดยสัญชาตญาณแหง่ชีวิตหรือ Eros เป็นความต้องการทางร่างกายท่ีให้

เกิดความพงึพอใจเพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ สว่นสัญชาตญาณแห่งความตายหรือ Thanatos เป็นการมุ่งเน้นไปยังการ

กลับคืนสู่อนินทรีย์หรือความตาย สัญชาตญาณนี้จะปรากฏออกมาในรูปแบบของการฆ่าตัวตายและพฤติกรรม

ก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ฆาตกรรม เป็นต้น (Cherry, 2016; ศักดิ์ บวร, 2554) ปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงกันในเร่ือง

ของการมีอยู่ของสัญชาตญาณนี้ แต่เราก็ยังคงเห็นถึงพฤติกรรมท าร้ายตนเองและก้าวร้าวซึ่งเป็นผลมาจาก

สัญชาตญาณแห่งความตาย ( Wiszniowska-majchrzyk, 2012) ดังนั้นเพื่อท่ีจะเข้าใจถึงสัญชาตญาณแห่งความตาย

โดยเฉพาะในดา้นของพฤติกรรมก้าวร้าวและการมีอยูข่องสัญชาตญาณนีใ้นมนุษยโ์ดยเฉพาะในวัยรุ่นผู้เป็นอนาคตของ

ชาติแล้ว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงความก้าวร้าวโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม

ก้าวร้าวของ แอนเดอร์สันและบุชแมน (2002) ผ่านทางการวิเคราะห์นวนิยายชุดเร่ืองเกมล่าชีวิต ซึ่งเขียนโดยซูซาน 

คอลลนิส ์(Suzanne Collins) ในแงมุ่มพฤติกรรมของตัวละครหลัก แคทนิส เอเวอร์ดีน ในด้านความก้าวร้าว รวมไปถึง

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าว 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบพฤตกิรรมก้าวร้าวของแคทนสิ เอเวอร์ดนี ตามทฤษฏีของแอนเดอร์สันและบุชแมน 

 2. เพื่อศกึษาถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดนี ตามทฤษฏขีองแอนเดอร์สันและบุชแมน 
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ค ำถำมวิจัย 
1. พฤตกิรรมก้าวร้าวของแคทนสิ เอเวอร์ดนี สะทอ้นรูปแบบพฤตกิรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมน

อย่างไร 

 2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของแอนเดอร์สันและบุชแมนใดบ้างท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของ

แคทนสิ เอเวอร์ดนี 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงบทบาท พฤติกรรม

ของแคทนิส เอเวอร์ดนีตัวละครเอกของนวนิยายชุดเร่ืองเกมล่าชีวิตในแง่มุมทางจิตวิทยาโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรม

ก้าวร้าวและปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

เกมล่ำชวีิต (The Hunger Games Trilogy) 

เกมล่าชีวิต (The Hunger Games Trilogy) เป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนท่ีเขียนขึ้นโดย 

Suzanne Collins นวนิยายชุดเร่ืองนี้มีท้ังหมดสามเล่มคือ 1. เกมล่าชีวิต (The Hunger Games) 2. ปีกแห่งไฟ (Catching 

Fire และ 3. ม็อกกิ้งเจย์ (Mocking Jay) โดยผลงานเร่ืองเกมล่าชีวิตนี้ได้รับค าชื่นชมและรางวัลมากกว่า 20 รางวัล
ส าหรับหนังสือเยาวชน เช่น การได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดอเมริกันว่าเป็นหนึ่งในสิบหนังสือท่ีดีท่ีสุดส าหรับ

เยาวชน (The American Library Association's Top Ten Best Books for Young Adults) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดว่า

เป็นหนังสือท่ีช่วยกระตุ้นการอ่านส าหรับเยาวชน (Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers) และได้รับรางวัล 

Choice Book ของ Teen Choice Awards ในปี 2012 (“The Hunger Games Wins Choice Book at 2012 Teen Choice 

Awards”, 2012) นวนิยายชุดนี้ได้ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์จนประสบความส าเร็จมากมาย เร่ืองราวของนวนิยาย

ชุดนี้เป็นการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของแคทนิส เอเวอร์ดีนซึ่งเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นท่ีต้องเผชิญโลกท่ีเต็มไปด้วย

อันตรายและความยากล าบากจนท าให้เธอต้องพยายามท าทุกอย่างเพื่อความอยูร่อด 

หนังสือชุดนี้เป็นเร่ืองราวของเด็กสาววัยสิบหกปี ‘แคสนิส เอเวอร์ดีน  (Katniss Everdeen)’ ผู้ท่ีต้องเข้าร่วม

เกมการแข่งขันท่ีต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยเธอยอมเสียสละตนเองแทนน้องสาวแล้วเลือกก้าวเข้าสู่เกมท่ีจะเปลี่ยนชีวิต

ของเธอไปตลอดกาลโดยมีความตายอยู่แค่เอื้อม แคทนิสเป็นเด็กสาวท่ีก าพร้าพ่อและต้องคอยดูแลแม่ท่ีตรอมใจกับ

การตายของสามีและน้องสาวของเธอให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้ หลังจากเข้าสู่เกมส์แล้วแคทนิสได้มีการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาไปอย่างมากมายท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เธอกลายเป็นคนท่ีมีศักยภาพ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีภาวการณ์

ตัดสินใจท่ีดีขึ้น ในการเข้าร่วมการแข่งขันนั้นแคทนิสต้องใช้ทุกวิธีการและทักษะทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของเธอไว ้

หลังจากเธอชนะเกมล่าชีวิตแล้ว เธอกลับไม่ได้รับความสงบอย่างท่ีหวัง เธอยังคงต้องอยู่ภายใต้อ านาจของแคปิตอล

ซึ่งเป็นรัฐบาลท่ีปกครอง ควบคุมท้ัง 12 เขตอย่างเบ็ดเสร็จ และยังต้องหวาดระแวงและกลัวท่ีจะสูญเสียคนท่ีเธอรัก 

จนน าไปสู่การปฏิวัติเพื่อความหวังในการปกป้องชีวิตของตนเอง ครอบครัว คนรัก และเพื่อนพ้องของเธอ แต่ภายใต้

ความแข็งแกร่งท่ีมีอยู่ภายในตัวของเธอยังมีบางสิ่งบางอย่างท่ีน่าหดหู่ เต็มไปด้วยโทสะ ก้าวร้าวและโดดเดี่ยวอยู่

ภายในตัวของเธอ ท้ังความแข็งแกร่ง หดหู่ ก้าวร้าวจึงกลายเป็นสิ่งท่ีน่าดึงดูดใจของตัวละครหลักและความสนุกของ

เร่ืองส่งผลให้หนังสอืนวนยิายเร่ืองเดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ เป็นหนังสือชุดท่ีขายดีในล าดับต้นๆ และเป็นหนังสือชุดท่ีขายดี

ท่ีสุดตลอดกาลบนเว็บอเมซอน (Amazon.com)(Digital Book World, 2012)   
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สัญชำตญำณแห่งควำมตำย (Death Instinct) ของฟรอยด์ 

 สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) เป็นสัญชาตญาณท่ีมุ่งไปสู่ความตายเพื่อตอบสนองความ

ปรารถนาท่ีจะอยู่อยา่งสงบ แต่ในบางครัง้สัญชาตญาณแห่งความตายปรากฏออกมาในรูปแบบพฤตกิรรมก้าวร้าวและ

ท าร้ายตนเอง โดยพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behaviors) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท้ังทางวาจาและการ

กระท าต่อสิ่งมีชีวิตและไมม่ชีวีติ มีความโกรธเป็นต้นตอของความก้าวร้าว เพื่อเป็นการระบายความโกรธ แสดงความ

เป็นเจ้าของ ตอบสนองต่อความเจ็บปวด หรือเป็นการแสดงถึงอ านาจเหนือผู้อื่น โดยเราสามารถแบ่งความก้าวร้าว

ออกมาเป็นสองรูปแบบ คือ ความก้าวร้าวเยี่ยงศัตรู (Hostile Aggression) และความก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือ 

(Instrumental Aggression) ส่วนพฤติกรรมท าร้ายตนเอง (Self-Destructive Behaviors) เป็นพฤติกรรมท่ีท าร้ายตนเอง

ท้ังทางรา่งกายหรือจิตใจหรือท้ังสองอยา่ง ซึ่งพฤตกิรรมท ารา้ยตนเองเป็นกลไกการรับมือต่อความเจ็บปวดหรือภาวะ

ทางอารมณท่ี์ผิดปกติ พฤตกิรรมท ารา้ยตนเองเป็นผลมาจากการขาดประสบการณ์การเรียนรู้ในการรับมือกับปัญหา 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพียงสัญชาตญาณแห่งความตายในส่วนของพฤติกรรมก้าวร้าวเท่านั้น เพื่ อให้เข้าถึง

สัญชาตญาณแห่งความตายโดยเฉพาะในส่วนของพฤติกรรมก้าวร้าวและการมีอยู่ของสัญชาตญาณนี้ในมนุษย์

โดยเฉพาะในวัยรุ่นท่ีซึ่งเป็นอนาคตของชาติในอนาคต 

วิธีกำรวจิัย 

ประเภทของงำนวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่ออธิบายหรือบรรยายถึงการมีอยู่ของแรงขับ

ของสัญชาตญาณแห่งความตายโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behaviors) โดยงานวิจัยนี้เป็น

การศึกษาผ่านลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวละครเอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ของเร่ืองเกมล่าชีวิต(The Hunger 

Games Trilogy) ท่ีได้แสดงออกมา 

กำรออกแบบงำนวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมของตัวละครท่ีแสดงให้เห็นถึงท้ังพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งเป็นผลมาจาก

สัญชาตญาณแห่งความตาย ดังนัน้จากการศึกษาตัวละครท้ังหมด ผู้วิจัยจึงเลอืกศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวละคร

เอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ของเร่ืองเกมล่าชีวิต(The Hunger Games Trilogy) เพราะเธอได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม

ก้าวร้าวอยา่งเห็นได้ชัดและบ่อยคร้ังท่ีสุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นวธีิการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิด ทัศนคต ิและลักษณะนิสัยของแคทนิส เอเวอร์ดีนท่ี

มคีวามเชื่อมโยงกับรูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวทีปรากฏออกมาผ่านทางพฤติกรรมทางค าพูด การกระท า ท่าทาง 

ความเห็นจากผู้เขียนและความเห็นจากตัวละครอ่ืนๆโดยใชมุ้มมองทางจิตวทิยา โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้จัดท าทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏีจิตวิเคราะห์ 

สัญชาตญาณ รูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าว รวมไปถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 

วารสาร งานวจิัย อินเทอร์เน็ต วิทยานพินธ์ เป็นต้น 

2. ในขณะท่ีอ่านนวนิยายเกมล่าชีวิต ผู้วิจัยได้ส ารวจหาเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอกของเร่ืองเกมล่า

ชวีติ แคทนิส เอเวอร์ดนี ท้ังในด้านของพฤติกรรม ค าพูด และความคิดของแคทนิส เอเวอร์ดีน โดยเหตุการณ์นั้นอาจ

เป็นบทพูดของแคทนิส เอเวอร์ดีน หรือบทพูดของตัวละครอื่นท่ีพรรณนาถึงพฤติกรรมบางอย่างของแคทนิส เอเวอร์
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ดีนก็ได้ และเหตุการณ์นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม

ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002)  

3. ผู้วิจัยได้วเิคราะห์พฤติกรรมก้าวร้าวและท าร้ายตนเองของแคทนิส เอเวอร์ดีนโดยใช้รูปแบบของพฤติกรรม

ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002) และวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวตามทฤษฎีของ 

Anderson and Bushman (2002)  

ผลกำรศึกษำ 

 หนังสือชุดเกมล่าชีวิต (The Hunger Games Trilogy) ประกอบด้วยหนังสอืท้ังหมดสามเล่ม ในแต่ละเล่มแคทนิส 

เอเวอร์ดนีต้องเผชญิกับสถานการณท่ี์เหมอืนกันและตา่งกันออกไป สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆล้วนกระตุ้น

ให้แคทนสิแสดงพฤตกิรรมตา่งๆออกมา โดยหนึ่งในพฤติกรรมท่ีปรากฏชัดเจนคือ พฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งเป็นผลมาจาก

แรงขับของสัญชาตญาณแห่งความตายเท่านัน้  

ในหนังสือเล่มแรก เกมล่าชีวิต (The Hunger Games) ซึ่งเป็นเร่ืองราวในอนาคตท่ีรัฐต่างๆตกอยู่ภายใต้การ

ปกครองของ "แคปิตอล" ท่ีก าหนดให้ท้ัง 12 เขตจะต้องส่งเด็กผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กผู้ชายหนึ่งคนเข้าร่วมเกมล่าชีวิต 

(The Hunger Games) ซึ่งเด็กทัง้ 24 คนตอ่สูก้ันผ่านทางโทรทัศน์จนเหลอืผู้รอดเพยีงคนเดียว แคทนิส เอเวอร์ดีนอาสา

เข้าร่วมเกมแทนน้องสาว เธอจึงต้องเป็นตัวแทนจากเขต 12 และต้องเดินทางไปเข้าร่วมเกมกับพีตา เมลลาร์กตัวแทน

จากเขตอกีคน แคทนสิตอ้งเผชญิกับสถานการณเ์ลวร้ายและปัญหามากมายท่ีอาจท าลายชีวิตของเธอได้ สถานการณ์

ท่ียากล าบากและเลวร้ายเหลา่นั้นกระตุน้ให้แคทนสิตอ้งแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เช่น การตะคอก การท าลาย

สิ่งของ การท ารา้ยผู้อื่น เป็นต้น โดยเฉพาะขณะท่ีอยูใ่นเกมล่าชีวิต เธอได้แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวออกมาบ่อยคร้ังเพื่อ

รักษาชีวิตของตนเองและได้กลับบ้าน โดยในเล่มแรกนี้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมามากท่ีสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนังสอืเล่มอื่น  

ในปีกแห่งไฟ (Catching Fire) แคทนิสต้องออกทัวร์เพื่อพบปะกับผู้คนในเขตอื่นๆและให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชน และเธอต้องแต่งงานกับพีต้า จากการกระท าของเธอในเกมล่าชีวิตในเล่มแรกเป็นการท้าทายอ านาจของ

แคปิตอล เธอท าให้ผู้คนในเขตต่าง ๆ ตระหนักถึงพลังของตนเองท่ีจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อ านาจของแคปิตอลอีกต่อไป 

จนท าให้ประธานาธิบดีสโนว์จัดการแข่งขันเกมล่าชีวิตคร้ังท่ี 75 ซึ่งเป็นการแข่งขันพิเศษท่ีจะต้องน าอดีตผู้ชนะเกมล่า

ชีวิตท้ังหมดจากท้ัง 12 เขตมาต่อสู้กัน แคทนิสและพีต้านั้นต้องเข้าร่วมเกมอีกคร้ังและต้องเจอกับคู่ต่อสู้ ท่ีมี

ความสามารถอย่างเหลือล้น การต้องเข้าร่วมเกมล่าชีวิตอีกคร้ังและภาวะกดดันท่ีเธอต้องแต่งงานกับพีต้ากระตุ้นให้

แคทนสิแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา แต่พฤติกรรมก้าวร้าวในเล่มนี้เร่ิมลดลงเนื่องจากเกิดการรวมกลุ่มช่วยกันใน

เกมล่าชีวิต ซึ่งสง่ผลให้เธอไม่ต้องแสดงความก้าวร้าวเพื่อป้องกันตนเองมากนัก  

และในม็อกกิ้งเจย์ (Mocking Jay) แคทนสิตอ้งอยูใ่นฐานะ "ม็อคกิ้งเจย์" ซึ่งเป็นผู้น าในการลุกขึ้นต่อต้านแคปิ

ตอล จากการปฏิวัติ เขตต่างๆถูกท าลาย พีต้าถูกแคปิตอลจับไปตั้งแต่เล่มท่ีแล้ว  แคทนิสรู้สึกเสียใจและคิดว่าทุก

ความสูญเสียล้วนเป็นความผิดของเธอ ถึงแมว้่าในท้ายท่ีสุดฝั่งของแคทนิสก็ได้รับชัยชนะ แต่แคทนิสกลับต้องสูญเสีย

นอ้งสาวท่ีเธอรักยิ่งไป เธอเสียใจเป็นอยา่งมากและยังคงโทษวา่เป็นความผิดของตนเองอยู่เสมอ เธอทนไม่ได้ต่อความ

เจ็บปวดในครัง้นี้จนเลอืกหาหนทางแห่งความตาย เหตุการณเ์ลวร้ายท่ีเธอต้องเผชิญส่งผลให้เธอหมดแรงใจในการท า

กิจกรรมตา่งจนท าให้พฤตกิรรมก้าวร้าวลดลงไปดว้ย ดังนั้นพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมักเป็นผลมาจาก

ความโกรธ เช่น การท าลายข้าวของและการตะคอก  
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เพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อท่ี 1. พฤติกรรมก้าวร้าวของแคทนิส เอเวอร์ดีน สะท้อนรูปแบบพฤติกรรม

ก้าวร้าวของ Anderson and Bushman อย่างไร  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวท่ี

สะท้อนรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวของ Anderson and Bushman (2002) ท้ังสองรูปแบบคือ พฤติกรรมก้าวเยี่ยงศัตรู

และพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเครื่องมือ 

 1. พฤตกิรรมก้ำวร้ำวเยี่ยงศัตรู (Hostile Aggression) ของแคทนิส เอเวอร์ดีน 

ในหนังสือเล่มท่ีหนึ่ง เกมล่าชีวิต แคทนิสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูหลายคร้ังเนื่องจากเธอต้อง

ด าเนินชีวิตอย่างยากล าบากโดยเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวท่ีต้องดูแลน้องสาวและแม่ของเธอท่ีมีภาวะโศกเศร้า

อย่างรุนแรง และแคทนสิยังตอ้งเข้าร่วมเกมล่าชีวิตท่ีเต็มไปด้วยอันตราย ดังนัน้เพื่อให้รักษาชีวิตของตัวเอง เธอจึงต้อง

แสดงความก้าวร้าวออกมาอย่างตอ่เนื่อง โดยพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและ

ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน เป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การตะโกนด้วยน้ าเสียงท่ีเต็มไปด้วยโทสะใส่แม่

ของเธอ เพราะเธอหวาดกลัวว่าแมข่องเธอจะไมส่ามารถดูแลน้องสาวของเธอได้ ความกังวลส่งผลให้แสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูด้วยการตะโกนใส่แม่ของเธออย่างทันทีทันใดท่ีได้คุยกับแม่ของเธอ ซึ่งการกระท านี้เป็นการแสดง

พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมทางด้านวาจาต่อแม่ของตัวเอง 

My voice has risen to a shout. In it is all the anger, all the fear I felt at her abandonment. (Collins, 2009, p. 35) 

พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูท่ีปรากฏในเล่มท่ีหนึ่งนี้มีตั้งแต่ในระดับท่ีเบาสุดดังตัวอย่างข้างบนซึ่งคือ

พฤติกรรมก้าวร้าวด้านวาจา จนไปถึงระดับท่ีหนักท่ีสุดคือ การฆ่าผู้อื่น เช่น การท่ีแคทนิสยิงธนูใส่เด็กผู้ชายจากเขต

หนึ่งจนถึงแก่ความตายนัน้เป็นการตอบสนองตอ่สถานการณอ์ย่างทันทีทันใด เนื่องจากเธอเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ก าลังท า

ร้ายรูว์ การฆ่าเด็กหนุ่มจากเขตหนึ่งคนนี้เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูซึ่งเป็นการกระท าของแคทนิสท่ีปราศจาก

ความมุ่งมั่นเพราะเธอยิงธนูใส่เด็กผู้ชายคนนี้โดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน และเธอไม่รู้จักเด็กผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย 

เธอเพยีงแต่รู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มาจากเขตหนึ่งเท่านัน้ 

The boy from District 1 dies before he can pull out the spear. My arrow drives deeply into the center of 

his neck. He falls to his knees and halves the brief remainder of his life by yanking out the arrow and 

drowning in his own blood. I’m reloaded, shifting my aim from side to side, while I shout at Rue, “Are 

there more? Are there more?” (Collins, 2009, p. 233) 

ในเล่มท่ีสอง ปีกแห่งไฟ แคทนิสได้เดินทางไปยังเขตอื่นๆหลังจากได้รับชัยชนะในเล่มแรกและต้องเตรียมตัว

ส าหรับการแต่งงานท่ีเธอไม่ต้องการ เธอจึงแทบจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พอเธอเข้าร่วมเกมล่าชีวิต           

แคทนสิได้รวมกลุ่มกับผู้ชนะจากเขตอื่นๆท าให้เธอมีผู้ช่วยเหลือและไม่จ าเป็นต้องแสดงความก้าวร้าวในทุกคร้ังท่ีเกิด

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และระยะเวลาท่ีเข้าร่วมเกมล่าชีวิตในคราวนี้ก็ไม่นานเท่าการเข้าร่วมเกมล่าชีวิตในหนังสือ

เล่มแรก ดังนั้นแคทนิสจึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูลดลง เช่น แคทนิสได้ฆ่าลิงขณะอยู่ในเกมล่าชีวิต ซึ่งลิง

พวกนี้เป็นลงิท่ีแคปิตอลทดลองขึน้มาเพื่อมาท าร้ายพวกเธอ พวกลงิเข้าจู่โจมเพื่อนของเธอและตัวเธอเอง ดังนั้นเธอจึง

ตอ้งก าจัดพวกลิงอยา่งทันทีโดยไม่ได้มกีารวางแผนไวก้่อน 

I know every arrow must count, and they do. In the eerie light, I bring down monkey after monkey, 

targeting eyes and hearts and throats, so that each hit means a death. (Collins, 2010, p. 309) 

และในตอนท่ีแคทนิสต้องผิดหวังเพราะเธอไม่อาจปกป้องพีต้าไว้ได้ แคทนิสได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ ม

ปฏิวัติ แต่พีต้าถูกจับตัวไป ท าให้แคทนิสโกรธเฮมิชย์ท่ีไม่ช่วยพีต้าไว้ก่อนตามท่ีเฮมิชย์ได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องพีต้า

ดังนัน้เมื่อตอนท่ีเธอเผชญิหนา้เฮมิชยน์ัน้ท าให้เธอโกรธจึงพุง่เข้าไปท ารา้ยเฮมิชยอ์ย่างทันที 
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Technically, I am unarmed. But no one should ever underestimate the harm that fingernails can do, 

especially if the target is unprepared. I lunge across the table and rake mine down Haymitch’s face, 

causing blood to flow and damage to one eye. Then we are both screaming terrible, terrible things at 

each other, and Finnick is trying to drag me out, and I know it’s all Haymitch can do not rip me apart, 

but I’m the mockingjay. (Collins, 2010, p. 387) 

และในหนังสือเล่มท่ีสาม ม็อกกิ้งเจย์ แคทนิสต้องเผชิญกับการสูญเสียในหลายคร้ัง เช่น การสูญเสียพีต้า

ให้กับแคปิตอล การสูญเสียเมืองท่ีเธอรัก และหนักที่สุดคือการสูญเสียน้องสาวในเหตุการณ์ระเบิด จากความสูญเสีย

ท้ังหมดส่งผลให้แคทนิสหมดแรงใจท่ีจะมีชีวิตอยู่ และเธอก็มีคนคอยปกป้องตลอดเวลา ดังนั้นเธอจึงแทบจะไม่ได้อยู่ใน

สถานการณ์ท่ีอันตรายเลย ดังนั้นเธอจึงแทบไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรู การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยง

ศัตรูของแคทนสิเกิดขึน้ในตอนท่ีเธอต้องเข้าร่วมแทรกซึมเข้าไปในแคปิตอล ซึ่งเธอต้องเผชิญกับอันตรายมากมายจนต้อง

แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูออกมา ดังตอนท่ีเธอต้องฆ่าสัตว์กลายพันธ์ุท่ีเข้ามาโจมตีเธอและเพื่อนของเธอ ขณะท่ี

เธออยู่ในท่อระบายน้ าพยายามหาทางออกที่ปลอดภัย โดยเธอโดนสัตว์กลายพันธ์ุเข้ามาจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวจนท าให้

เธอตอ้งฆา่สัตวเ์หล่านัน้ซึ่งเป็นพฤตกิรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูท่ีกระท าทันทีเพื่อตอบสนองตอ่สถานการณ์อันตราย 

Along our bank, everyone opens fire. I choose my arrows without discretion, sending arrowheads, fire, 

explosives into the mutts’ bodies. They’re mortal, but only just. No natural thing could keep coming with 

two dozen bullets in it. Yes, we can eventually kill them, only there are so many, an endless supply 

pouring from the pipe, not even hesitating to take to the sewage. (Collins, 2010, p. 311) 

นอกจากนั้นเธอยังฆ่าผู้อื่นโดยไม่ได้วงแผนไว้ก่อน แคทนิสต้องฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งท่ีเธอเจอระหว่างทางไป  

สู่แคปิตอลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นร้องเรียกคนของแคปิตอลให้มาจับเธอและเพื่อนของเธอ ดังนั้นพฤติกรรม

ก้าวร้าวดว้ยการฆา่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้วางแผนไวก้่อนนี้จึงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูเชน่กัน 

Without hesitation, I shoot her through the heart. (Collins, 2010, p. 314) 
 

  2. พฤตกิรรมก้ำวร้ำวที่เป็นเครื่องมอื (Instrumental Aggression) ของแคทนิส เอเวอร์ดีน 

 พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีมีการเตรียมการไว้ก่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

ซึ่งปรากฏไม่บ่อยคร้ังนักในหนังสือท้ังสามเล่มเนื่องจากโดยนิสัยของแคทนิสแล้ว เธอเป็นคนท่ีเก็บตัว เธอไม่ชอบ  

การเข้าสงัคมดังนัน้เธอจึงไม่คอ่ยได้สร้างปัญหากับคนอ่ืนหรือตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียุ่งยากจนต้องวางแผนแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวออกมา แคทนิสได้แสดงความก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือโดยการวางแผนท าร้ายกลุ่มมืออาชีพท่ี

พยายามจะฆ่าเธอ โดยแคทนิสวางแผนตัดกิ่งไม้ท่ีมีรังต่อให้ตกลงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือ กลุ่มมืออาชีพ เพื่อท่ีเธอ

จะสามารถหนีออกไปจากการถูกฆ่าได้ ดังนั้นพฤติกรรมก้าวร้าวนี้จึงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือเพราะมี

การวางแผนท าร้ายคนอื่นเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุถึงเป้าหมายซึ่งคือการรอดตายนั่นเอง 

That nest may be the sole option I have left. If I can drop it down on them, I may be able to escape. 

But I’ll risk my life in the process. (Collins, 2009, p. 186) 

ส่วนในหนังสอืเล่มท่ีสอง ปีกแห่งไฟ แคทนสิแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือน้อยมาก เนื่องจากเหตุผลท่ี

กล่าวไว้ข้างต้นคือเธอเป็นคนท่ีไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นและเธอมีเพื่อนร่วมทีมท่ีช่วยกันร่วมคิดแก้ปัญหา เธอจึงไม่ค่อยได้

ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอันตราย พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเธอแสดงออกมาในเล่มนี้ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวท่ี

เป็นเคร่ืองมือท่ีเธอใช้ในการช่วยเหลือพีต้า เพราะพีต้าท าให้กลุ่มผู้สร้างเกมไม่พอใจ ดังนั้นเธอจึงต้องท าให้กลุ่มผู้สร้าง

เกมไมพ่อใจเธอมากกวา่พตีา้เพื่อให้กลุ่มผู้สร้างเกมนัน้หันมาสนใจและมุง่เป้ามาท าร้ายตัวเธอแทน 
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I feel a pang of worry. That isn’t good. I don’t want Peeta singling himself out as a target for the 

gamemakers’ anger. That’s part of my job. To draw fire away from Peeta. But how did he upset them? 

Because I’d love to do just that and more. To break through the smug veneer of those who use their 

brains to find amusing ways to kill us. To make them realize that while we’re vulnerable to the 

Capital’s cruelties, they are as well. (Collins, 2010, p. 235-236) 
 

 และในหนังสอืเล่มท่ีสาม ม็อกกิ้งเจย์ แคทนสิยังคงแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเครื่องมือออกมาน้อยคร้ังด้วย

เหตุผลดังท่ีกล่าวไว้แล้ว และในเล่มนี้เธอก็ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือออกมาผ่านทางค าพูด โดยเธอ

พูดว่าพตีา้ไมม่คีวามเป็นคนแล้ว เขาเป็นเพยีงสัตวก์ลายพันธ์ุอีกตัวของแคปิตอล การว่าพีต้าในคร้ังนี้เป็นพฤติก้าวร้าว

ท่ีเป็นเคร่ืองมือเพราะแคทนิสใช้การว่าร้ายพีต้าเพื่อตอบสนองค าดูถูกท่ีว่าเธออ่อนแอและท าให้ตนเองสบายใจจาก

ความอัปยศอดสูท่ีเธอได้รับเพราะการกลับมาของพีต้าท่ีไม่ปกติจนคอยท ารา้ยแคทนสิสง่ผลให้คนอื่นมองเธอแปลกไป 

It feels good to say something horrible about him, out loud, in public, after all the humiliation I’ve felt 

since his return. (Collins, 2010, p. 267) 

 นอกจากนี้แคทนิสยังแสดงความก้าวร้าวท่ีเป็นเครื่องมือโดยการลงมอืฆ่าคอยนเ์พื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกมล่าชีวิต

ขึน้อีก แคทนิสได้คิดไตร่ตรองแล้วจึงเบนธนูยิงคอยน์ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการตายของพริมเพราะเธอรู้ว่าหากคอยน์

ยังอยูต่อ่ไปเกมลา่ชวีติก็จะยังคงมีอยูแ่ละความเจ็บปวดก็จะไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจฆ่าคอยน์ จากการคิด

ไตร่ตรองฆ่าคอยน์นั้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือโดยมีเป้าหมายคือป้องกันความเจ็บปวดและ

สูญเสียจากเกมลา่ชวีติ 

The point of my arrow shifts upward. I release the string. And President Coin collapses over the side of 

the balcony and plunges to the ground. Dead. (Collins, 2010, p. 372) 
 

ส าหรับค าถามวิจัยข้อท่ีสอง คือ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวของ Anderson and Bushman 

ใดบ้ำงที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวของแคทนิส เอเวอร์ดีน ผลลการวิจัยพบว่ามีท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย

ด้านสถานการณ์ท่ีสง่ผลให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ซึ่งจะอธิบายตอ่ไปโดยเริมจากปัจจัยสว่นบุคคล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Person Factors) 

ในนวนิยายชุดเกมล่าชีวิตนั้น ถึงแม้จะพบพฤติกรรมก้าวร้าวมากแต่พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเกิดมาจากปัจจัย

ส่วนบุคคลมีเพยีงห้าปัจจัย โดยหนังสือเล่มท่ีหนึ่งพบพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีมีผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลมากท่ีสุด ส่วน

หนังสือเล่มท่ีสองและสามพบเพยีงเล็กน้อย ปัจจัยสว่นบุคคลที่พบในนวนยิายชุดเกมล่าชีวิตท้ังหา้ปัจจัยย่อย คือ 

- เพศ (Sex) เพศมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้ชายมักจะแสดงออกในรูปแบบ 

การก้าวร้าวโดยตรง (Direct Aggression) การแสดงความกา้วร้าวต่อสิ่งของหรือบุคคลท่ีท าให้โกรธหรือคับข้องใจ เช่น 

การเตะ ต่อย ด่าทอด้วยค าหยาบคาย ส่วนผู้หญิงมักจะแสดงออกในรูปแบบความก้ าวร้าวทางอ้อม ( Indirect 

Aggression) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีเป็นต้นเหตุแห่งความโกรธนั้น เช่น รู้สึก

โกรธครูแตไ่ปตวาดใส่เพื่อนแทน โมโหคู่รักแต่ไปท าลายสิ่งของแทน เป็นต้น แคทนิสเป็นเพศหญิง ความเป็นเพศหญิง

ของเธอสง่ผลให้เธอแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมออกมา กล่าวคอืเธอจะแสดงความก้าวร้าวต่อสิ่งอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลที่เป็นต้นเหตุแห่งความโกรธนั้น แคทนิสมักจะกระแทกประตูใส่คนอื่นและท าลายข้าวของแทนท่ีจะท าร้ายคนท่ี

ท าให้เธอเกิดความขุน่ขอ้งใจ โดยปัจจัยดา้นเพศปรากฏในหนังสือทุกเล่มของนวนิยายชุดนี้ เช่น ในหนังสือเล่มท่ีสามท่ี      
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แคทนิสปัดกล่องดินสอลงพื้นและท าให้ดินสอกระจายไปท่ัว โดยกล่องดินสอนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขุ่นข้องใจของ

แคทนสิเลย 

I spring up, upsetting a box of a hundred pencils, sending them scattering around the floor. (Collins, 

2010, p. 30) 

ส่วนสิ่งท่ีก่อให้เกิดความขุ่นข้องใจในคร้ังนี้คือภาพอดีตแห่งความเจ็บปวดในอดีต เช่น การตายของรูว์ ภาพ

เกลที่ถูกเฆี่ยนต ีภาพศพมากมายท่ีบ้านของเธอ เป็นต้น การท่ีแคทนสิเห็นภาพเหล่านี้ในหัวของเธอท าให้เธอรู้สึกโกรธ

แค้นแคปิตอล จนน าไปสู่การปัดกล่องดินสอลงพื้นซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมโดยมีปัจจัยส่วนบุคคลใน

ด้านเพศ 

- คุณค่ำ (Values) แคทนิสมีความเชื่อว่าบางคร้ังเราจ าเป็นต้องแสดงความก้าวร้าวออกมาเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย ดังเช่นเหตุการณ์ท่ีเธอได้มกีารเตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้อยู่เสมอ เธอเตรียมพร้อมท่ีจะแสดงความก้าวร้าวเพื่อ

รักษาชีวิตของตนเองตามท่ีปรากฏในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึง โดยปัจจัยดา้นคุณค่าได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวในหนังสือ

เล่มท่ีหน่ึงและสองเท่านัน้ 

“There’s always hand-to-hand combat. All you need is to come up with a knife, and you’ll at least 

stand a chance. If I get jumped, I’m dead!” I can hear my voice rising in anger. (Collins, 2009, p. 90) 

- เป้ำหมำยระยะยำว (Long-Term Goals) แคทนิสใช้ความก้าวร้าวเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของเธอ ดังนัน้แคทนสิจึงวางแผนใชค้วามก้าวร้าวเพื่อให้เฮย์มิชรู้สึกประทับใจด้วย

การแสดงความเชี่ยวชาญในการขว้างมีดให้ปักท่ีเป้าหมาย การท่ีแคทนิสเลือกท่ีจะใช้มีดในคร้ังนี้เพราะต้องการแสดง

ให้เฮย์มชิเห็นว่าเธอมีความสามารถหลากหลายเพื่อให้เฮย์มิชประทับใจจนน าไปสู่การแนะแนวทางรอดชีวิตและความ

ชว่ยเหลอืขณะอยู่ในเกมล่าชีวิต โดยปัจจัยดา้นเป้าหมายระยะยาวปรากฏเดน่ชัดในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึง 

The bow and arrow is my weapon. But I’ve spent a fair amount of time throwing knives as well. 

Sometimes, if I’ve wounded an animal with an arrow, it’s better to get a knife into it, too, before I 

approach it. I realize that if I want Haymitch’s attention, this is my moment to make an impression. I 

yank the knife out of the table, get a grip on the blade, and then throw it into the wall across the room. 

I was actually just hoping to get a good solid stick, but it lodges in the seam between two panels, 

making me look a lot better than I am. (Collins, 2009, p. 57-58) 

- ลักษณะนิสัย (Traits) แคทนสิมนีสิัยท่ีไม่ไว้ใจใคร โดยเฉพาะกับแมข่องตัวเอง เธอมีความคิดในแง่ลบ

ตอ่แม่ของเธอเอง แคทนสิไม่ไวใ้จแม่วา่จะสามารถดูแลน้องสาวของเธอได้ ดังนัน้เมื่อเธออยู่ในภาวะเครียดและต้องคุย

กับแม่ของตัวเอง เธอจึงแสดงพฤติกรรมก้าวด้วยวาจาด้วยการตะโกนออกมาใส่แม่ของเธอ โดยปัจจัยด้านลักษณะ

นสิัยจะปรากฏเฉพาะในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึงเท่านัน้ 

I didn’t trust her. And some small gnarled place inside me hated her for weakness, for her neglect, for 

the months she had put us through. Prim forgave her, but I had taken a step back from my mother, put 

up a wall to protect myself from needing her, and nothing was ever the same between us again. 

(Collins, 2009, p. 53) 

- ทัศนคติ (Attitudes) ปัจจัยดา้นนี้ปรากฏเฉพาะในหนังสอืเล่มท่ีสองเท่านั้น แคทนิสมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ

กลุ่มมืออาชีพ จากประสบการณ์และการได้ฟังฟินนิคท่ีว่า อย่าเชื่อใจคนจากเขตหนึ่งและสอง “Don’t trust One or 
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Two,” (Collins, 2010, p. 271) ท าให้แคทนสิมองคนจากเขตหน่ึงและสองเป็นกลุ่มอันตราย และเธอต้องมุ่งท าร้ายหรือ

ก าจัดคนจากเขตเหลา่นีก้่อนท่ีพวกเขาจะมาก าจัดเธอ 
 

2. ปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์ (Situation Factors) 

 ในนวนยิายชุดเกมล่าชีวิต พฤติกรรมก้าวร้าวสว่นใหญ่มปัีจจัยมาจากปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่สถานการณ์

หรือสภาวะภายนอกคอยกระตุ้นให้แคทนสิแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเสมอ ดังที่จะได้อธิบายตอ่ไปน้ี 

- สิ่งเร้ำ (Provocation) แคทนสิแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยมสีิ่งเร้าเป็นปัจจัยบ่อยคร้ังท่ีสุด สิ่งเร้า เช่น 

ค าดูถูก การเหยียดหยาม การท าร้ายร่างกาย หรือการขัดขวางทางไปสู่ความส าเร็จ โดยปัจจัยด้านสิ่งเร้าปรากฏใน

หนังสือทุกเล่ม สิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เช่น ค าพูดดูถูกของเอฟฟี่ท่ีว่าผู้เข้า

แข่งขันคนก่อนว่าไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารและกินอาหารมูมมาม พอแคทนิสได้ยินแล้วเธอจึงแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวออกมาท าให้เอฟฟีไ่มส่บายใจ ดังปรากฏในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึง 

“The pair last year ate everything with their hands like a couple of savages. It completely upset my 

digestion.” (Collins, 2009, p. 44) 

และการท่ีเธอถูกสัตวก์ลายพันธ์ุท ารา้ยในเล่มท่ีสองก็ท าให้เธอแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวออกมา โดยสัตว์

กลายพันธ์ุนีก้็คือส่ิงเร้านั่นเอง เพราะสัตว์กลายพันธ์ุท่ีมุ่งท ารา้ยเธอเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีมุ่งท าร้ายเธอและขัดขวางเธอไม่ให้

ไปถึงแคปิตอล ดังนั้นแคทนสิจึงตอ้งแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวออกมาด้วยการฆ่าสัตว์กลายพันธ์ุเหล่านี้ไม่ให้มาท าร้าย

เธอและเพื่อนของเธอ และเพื่อท่ีเธอจะได้ไปถงึแคปิตอลตามจึงมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

I know every arrow must count, and they do. In the eerie light, I bring down monkey after monkey, 

targeting eyes and hearts and throats, so that each hit means a death. But still it wouldn’t be enough 

without Finnick spearing the beasts like fish and flinging them aside, Peeta slashing away with his knife. 

I feel claws on my legs, down my back, before someone takes out the attacker. (Collins, 2010, p. 309) 

- ควำมผิดหวัง (Frustration) ปัจจัยด้านความผิดหวังปรากฏในหนังสือท้ังสามเล่ม ความผิดหวังได้ไป

กระตุน้ให้แคทนสิแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อบุคคลที่ตอ้งรับผิดชอบตอ่เหตุการณ์หรือความตอ้งการท่ีไม่สมปรารถนา 

เช่น ในหนังสือเล่มท่ีสองท่ีเธอไม่อาจช่วยพีต้าไว้ได้จนท าให้เธอไปท าร้ายเฮมิชย์ท่ีเคยบอกว่าจะพยายามช่ วยพีต้า 

ความผิดหวังสง่ผลให้แคทนิสท ารา้ยเฮมิชย์ 

Technically, I am unarmed. But no one should ever underestimate the harm that fingernails can do, 

especially if the target is unprepared. I lunge across the table and rake mine down Haymitch’s face, 

causing blood to flow and damage to one eye. Then we are both screaming terrible, terrible things at 

each other, and Finnick is trying to drag me out, and I know it’s all Haymitch can do not rip me apart, 

but I’m the mockingjay. (Collins, 2010, p. 387) 

- สิ่งกระตุ้นควำมก้ำวร้ำว (Aggressive cues) สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าวมักเป็นสิ่งของท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวในอดีต และภาพความรุนแรงต่างๆท่ีกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา สิ่งกระตุ้น

ความก้าวร้าวอาจเป็นสิ่งของ การเห็นภาพท่ีรุนแรงจะผลักดันให้แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้ าวร้าวออกมา ดังเช่นท่ี

ปรากฏในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึงท่ีแคทนสิเห็นภาพเพื่อนถูกท าร้ายจนท าให้เธอแสดงพฤติกรรมก้าวร้ายด้วยการฆ่าคนท่ีท า

ร้ายเพื่อนของเธอ เป็นต้น ดังนั้นภาพความรุนแรงท่ีเพื่อนถูกท าร้ายจึงเป็นสิ่งกระตุ้นความก้าวราวท่ีกระตุ้นให้เกิด

พฤตกิรรมก้าวร้าว โดยส่ิงกระตุน้ความก้าวร้าวเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าวในเล่มท่ีหน่ึง สอง 
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When I break into the clearing, she’s on the ground, hopelessly entangled in a net. She just has time to 

reach her hand through the mesh and say my name before the spear enters her body. (Collins, 2009, 

p. 232) 

- ควำมเจ็บปวดและควำมอึดอัด (Pain and Discomfort) แคทนิสต้องเผชิญกับหลากหลาย

สถานการณ์ท่ีอันตราย จนท าให้เธอต้องเจ็บปวดและรู้สึกอึดอัดจนเธอทนไม่ไหวและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา 

เชน่ การท่ีแคทนสิรู้สกึอึดอัดท่ีต้องถูกบังคับให้แต่งงานก็ส่งผลท าให้แคทนสิตะคอกใส่เอฟฟีใ่นหนังสอืเล่มท่ีสอง  

Finally I just can’t stand to listen to her anymore. (Collins, 2010, p. 49) 

โดยปัจจัยดา้นความเจ็บปวดและความอึดอัดปรากฏในหนังสอืเล่มท่ีหน่ึง สอง 

- แรงจูงใจ (Incentives) แคทนิสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยมีปัจจัยมาจากแรงจูงใจในหนังสือเล่มท่ี

สองและสาม แรงจูงใจจัดเป็นปัจจัยด้านสถานการณ์เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสภาวะภายนอกท่ี

กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เช่นในเล่มท่ีสองท่ีพีต้าได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับกลุ่มผู้สร้างเกมในการแสดง

ความสามารถ แคทนิสรู้สกึได้ถงึความขุ่นเคืองใจนั้น ดังนั้นเธอจึงหาทางเพื่อช่วยให้พีต้าปลอดภัยจากการเป็นเป้าของ

ผู้สร้างเกมด้วยการให้ผู้สร้างเกมหันมามุ่งท่ีเธอแทน เธอจึงท าพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีมุ่งท ารา้ยจิตใจกลุ่มผู้สร้างเกม เพื่อ

หันเหความโกรธท่ีกลุ่มผู้สร้างเกมมีต่อพีต้ามายังเธอแทน ความต้องการช่วยพีต้าเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญท่ีท าให้เธอ

แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 

I feel a pang of worry. That isn’t good. I don’t want Peeta singling himself out as a target for the 

gamemakers’ anger. That’s part of my job. To draw fire away from Peeta. But how did he upset them? 

Because I’d love to do just that and more. To break through the smug veneer of those who use their 

brains to find amusing ways to kill us. To make them realize that while we’re vulnerable to the 

Capital’s cruelties, they are as well. (Collins, 2010, p. 235-236) 

 สรุปคือท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสถานการณ์ล้วนมีบทบาทส าคัญท่ีกระตุ้นให้แคทนิสแสดง

พฤตกิรรมก้าวร้าวออกมาเพื่อตอบสนองตอ่สถานการณห์รือสภาพแวดล้อมท่ีเธอต้องเผชิญ และเพราะความโดดเด่น

ของพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆเหลา่นีท่ี้มีลักษณะคล้ายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในชีวิตจริงจึงท าให้แคทนิส เอเวอร์ดีนเป็น

ตัวละครท่ีมีชีวิต และส่งผลให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งจนท าให้ผู้อ่านรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับนว

นยิายชุดนี้ได้อยา่งง่ายดาย 
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สรุปผลและอธิปรำยผล 

 จากการศึกษานวนิยายชุดเร่ืองเกมล่าชีวิต (The Hunger Games Trilogy) คือ 1. เกมล่าชีวิต (The Hunger 

Games) 2. ปกีแห่งไฟ (Catching Fire) และ 3. ม็อกกิง้เจย์ (Mocking Jay)  พบวา่แคทนิส เอเวอร์ดนีได้แสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวออกมาท้ังสองรูปแบบ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูและความก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือ โดยมีการแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูบ่อยคร้ังกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเคร่ืองมือ โดยมีสภาวะภายนอกหรือปัจจัยด้าน

สถานการณ์ เช่น สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว ความผิดหวัง เป็นตัวการส าคัญท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม

ก้าวร้าวท้ังสองรูปแบบออกมา ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอมากนัก เนื่องด้วย

นิสัยของแคทนิสนั้นไม่ใช่คนก้าวร้าว เธอชอบอยู่ล าพังและไม่สนใจใคร แต่ก็มีบทบาทส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม

ก้าวร้าว เชน่ เพศ คุณค่า เป้าหมายระยะยาว เป็นต้น พฤติกรรมก้าวร้าวส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในหนังสือท้ังสามเล่มเป็น

การกระท าท่ีมุ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเป็นภัยหรือท าให้แคทนิสรู้สึกอึดอัดใจจนน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวท้ังสองรูปแบบคือ พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรูและพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีเป็นเครื่องมือ  

จะเห็นได้วา่พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งท าร้ายผู้อื่นและเป็นผลมาจากสัญชาตญาณแห่งความตาย

ท่ีมีอยู่ในตัวของแคทนิส เอเวอร์ดีน และในตัวของมนุษย์ทุกคน พฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆท่ีปรากฏในหนังสือล้วน

สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นจึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลมาจาก

สัญชาตญาณแห่งความตายนั้นมีอยู่จริงและยังคงปรากฏให้เราเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา โดยเฉพาะท่ีเกิดใน

วัยรุ่นท่ีความคึกคะนองและสับสนของวัยได้บวกรวมกับสัญชาตญาณแห่งความตายจนน าไปสู่การแสดงออกถึง

พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีคอยท าร้ายผู้อื่นท้ังทางร่างกายและจิตใจจนเกิดเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องศึกษาถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ของพฤติกรรมก้าวร้าวกับเยาวชนไทยเพื่อท่ีจะได้ศึกษาถึงแนวทางป้องกัน

พฤตกิรรมก้าวร้าวและความรุนแรงเพื่อท าให้เยาวชนไทยของเราเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไป  
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วชิำภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศกึษำ 

New Kinds of Word in Thai and the Disunity of Explanation in Thai Textbook 

for High School 

ธงชัย แซ่เจี่ย1* 

Thongchai Sae-Chia1* 

บทคัดย่อ 

 บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร เป็นต าราไวยากรณ์ท่ีถือเป็นบรรทัด

ฐานของการอธิบายภาษาไทยในปัจจุบัน ความแตกต่างจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารซึ่งเป็น

ต าราท่ีใช้อธิบายภาษาไทยมายาวนาน คือ มีค าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ท าให้ปัจจุบันค าในภาษาไทยจ าแนกได้ 12 

ชนิด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอธิบายค าชนิดใหม่ในต าราปัจจุบันเปรียบเทียบกับการอธิบายชนดิของค า

ในต าราเดิม และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับค าชนิดใหม่ในต าราไวยากรณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มีค าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นจากต าราเดิม 6 ชนิด 

และค ากริยากับค าวิเศษณ์ซึ่งมีอยู่ในต าราเดิมปรากฏค าชนิดย่อย ๆ แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาแบบเรียนวิชา

ภาษาไทยของส านักพิมพ์ต่าง ๆ พบว่า มีเพียง 2 แห่งท่ีเรียบเรียงแบบเรียนโดยเพิ่มการอธิบายค าชนิดใหม่เข้าไปใน

แบบเรียนด้วย อย่างไรก็ดี เนื้อหาเร่ืองค าชนิดใหม่ท่ีปรากฏในแบบเรียนเหล่านั้นกลับไม่สอดคล้องกับการอธิบายค า

ชนิดใหมใ่นต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการเรียนการสอน

เร่ืองค าชนิดใหม่ในภาษาไทย และน าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาว่า

ควรด าเนนิต่อไปอย่างไร 

ค ำส ำคัญ: ความไมเ่ป็นเอกภาพ ค าชนดิใหม่ แบบเรียนวชิาภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย 

                                                 
1สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
1Department of Thai for Career, Faculty of Humanities and Social Sciences, NaKhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom, 

73000 

*Corresponding author e-mail: thepurpleink@yahoo.com  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2156 

Abstract  

Thai Standard 3: Kinds of Word, Phrase, Sentence, and Discourse is a present-standardized grammar 

book. The difference of it, compared with the former grammar book, is new kinds of word added, which make 

the amount of them increased to 12. The purpose of this research were to study an explanation of new kinds of 

word in Thai, which appeared in the new grammar book, compare with the former one, and to consider the 

concordance between explanation in present grammar book and textbooks for high school. The result is: the 

present grammar book, compared with the former one, added 6 kinds of new word, and verb and adjective, 

which appeared in both grammar books, have new sub-kinds differently. By considering high school textbooks, 

it is found that there are only 2 printing presses that compiled the explanation on new kinds of word in Thai in 

their textbooks, but the content of it in those textbooks are not totally matched to the present grammar book. 

The disunity of explanation of new kinds of word in Thai resulted in the question about the way which Thai 

grammar teaching in high school should be.   

Keywords: Disunity, New kinds of word, Thai textbook, Thai grammar  

บทน ำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกล่าวประกาศใช้เป็นกรอบ

และทิศทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2551 

เร่ือยมาจนกระท่ังปัจจุบัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสืออุเทศภาษาไทย 

เพื่อพัฒนาหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยส าหรับใช้ “เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิงส าหรับครูภาษาไทยทุกชั้นและ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป” (สถาบันภาษาไทย, 2552, ค าน า) มิเพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูตร

ดังกล่าวยังส่งผลให้ส านักพิมพต์า่งๆ จ าตอ้งเรียบเรียงแบบเรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรด้วย 

เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีเปิดโอกาสให้ส านักพิมพ์ต่างๆ เรียบเรียงแบบเรียนเพื่อจัดจ าหน่าย จากเดิมท่ีมีแต่แบบเรียนของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

ชนิดของค าในภาษาไทยเป็นเนื้อหาหนึ่งท่ีอยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทย และเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น แบบเรียนวิชาภาษาไทย

ของส านักพิมพ์ต่างๆ ส่วนมากบรรจุเร่ืองชนิดของค าไว้ในแบบเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างไรก็ดี 

จากการสังเกตในเบือ้งต้น พบว่า ค าชนิดใหม่ท่ีอยูใ่นหนังสอืชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาไทย

บางส านักพิมพ์ ขณะท่ีแบบเรียนวิชาภาษาไทยบางส านักพิมพ์ก็ไม่ปรากฏค าชนิดใหม่ท่ีอยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐาน

ภาษาไทยเลย จากข้อสังเกตดังกล่าวน าไปสู่ค าถามว่า หากพิจารณาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา

ท้ังหมดแล้ว ค าชนิดใหม่จะได้รับการอธิบายในแบบเรียนเหล่านั้นหรือไม่ และจะส่งผลต่อการเรียนการสอนในแต่ละ

โรงเรียนซึ่งใชแ้บบเรียนต่างกันไปอยา่งไรบ้าง 

เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อ พ.ศ. 2524 เบ็ญจวรรณ สุนทรากูลได้เขียนหนังสือ 

ววิัฒนาการแบบเรียนไทย เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนเล่มต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่

สมัยอยุธยาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนภาษาไทยในสมัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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พัฒนาการด้านหลักเกณฑ์การเขียนภาษาไทยท่ีชัดเจนและมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 2559) 

นอกจากนี้ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (2550) ยังได้เสนอรายงานการวิจัยเร่ือง แบบเรียนภาษาไทยโบราณ: การศึกษา

เชิงวิเคราะห์ ในรายงานการวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่ จินดามณี ในสมัยอยุธยา

จนกระท่ังถึงชุด แบบเรียนหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นการ

เรียบเรียงเนื้อหาด้านไวยากรณ์ไทย ลักษณะการเรียนการสอนในแบบเรียนภาษาไทยโบราณ รวมถึงค่านิยมและการ

สะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฏในแบบเรียนเล่มต่างๆ เมื่อพิจารณางานท่ีศึกษาเปรียบเทียบค าใน

ต าราไวยากรณ์ พบว่า หนังสือ ระบบค าภาษาไทย ของสุนันท์ อัญชลีนุกูล (2546) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจ าแนก

ชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมและแนวไวยากรณ์โครงสร้าง อย่างไรก็ดี ยังมิ เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบค า

ชนิดใหม่ท่ีอยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยกับแบบเรียนวิชาภาษาไทยมาก่อน อีกท้ังยังไม่เคยมีการศึกษา

แบบเรียนท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบันดว้ย 

การน าต าราไวยากรณ์และแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษามาศึกษาเปรียบเทียบการอธิบาย

ความรู้เร่ืองค าชนดิใหม่จะท าให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการเรียนการสอนเร่ืองนี้ และอาจน าไปสู่การทบทวน

การอธิบายความรู้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศกึษาการอธิบายค าชนิดใหม่ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทย เลม่ 3: ชนิดของค า วล ีประโยค และสัม-

พันธสาร ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปรียบเทียบกับการอธิบายชนดิของค าในต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร  
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับค าชนิดใหม่ในต าราไวยากรณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา 

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

1. ศึกษาเปรียบเทียบต าราไวยากรณ์ไทย ระหว่างต ารา บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี 

ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ซึ่งเป็นต้นเค้าของการปรับปรุงเนื้อหาตาม

เป็นหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ศกึษาแบบเรียนวชิาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 ซึ่งปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แลว้วเิคราะห์เฉพาะแบบเรียนท่ีปรากฏค าชนิดใหม่  

ผลกำรศึกษำ 

 1. ค าชนดิใหม่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ 

ต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ กล่าวถึงชนิดของค าในภาษาไทยจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม 

ค ากริยา ค าช่วยกริยา ค าวิเศษณ์ ค าที่เกี่ยวกับจ านวน ค าบอกก าหนด ค าบุพบท ค าเช่ือม ค าลงท้าย ค าอุทาน และค า

ปฏิเสธ เมื่อเปรียบเทียบกับต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารซึ่งอธิบายค า 7 ชนิดในภาษาไทย ได้แก่ 

ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน พบว่า ชนดิของค าท่ีแตกต่างกันระหว่าง

ต าราทัง้สองเล่ม มี 6 ชนิด ได้แก่ ค าชว่ยกรยิา ค าท่ีเกี่ยวกับจ านวน ค าบอกก าหนด ค าเช่ือม ค าลงท้าย และค าปฏเิสธ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2158 

ส่วนอีก 6 ชนิด แม้จะปรากฏในต าราท้ังสองเล่มเหมือนกัน แต่ค าบางชนิดในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ก็มีชนิด

ย่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือแปลกออกไปจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในท่ีนี้จะได้น าเสนอเกี่ยวกับค า

เหลา่นั้น ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  1.1 ค าชนดิใหม่ท่ีไม่ปรากฏในต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

 ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ชนิดของค าท่ีแตกต่างกันระหว่างต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ กับต ารา หลัก

ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ม ี6 ชนิด ได้แก่ ค าช่วยกริยา ค าท่ีเกี่ยวกับจ านวน ค าบอกก าหนด ค าเชื่อม ค า

ลงท้าย และค าปฏเิสธ แต่ละชนดิมรีายละเอยีดดังนี้ 

  1.1.1 ค าช่วยกริยา 

  ค าช่วยกริยา คือ ค าที่ไมใ่ชค่ ากริยาและไมป่รากฏตามล าพัง แต่จะปรากฏร่วมกับค ากริยาเสมอ

เพื่อบอกความหมายทางไวยากรณ์ของกริยา เช่น ฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้ ค าว่า “จะ” เป็นค าช่วยกริยา แสดง

ความหมายบอกกาล เป็นต้น (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 40) ค าชว่ยกรยิานี้แต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า 

“กรยิานุเคราะห”์ และจัดเป็นชนดิยอ่ยของค ากรยิา แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นค าชนิดใหม่ต่างจากค ากริยา 

  1.1.2 ค าที่เกี่ยวกับจ านวน 

  ค าที่เกี่ยวกับจ านวน จ าแนกออกเป็นชนดิยอ่ยๆ 4 ชนดิ ได้แก่ ค าบอกจ านวน ค าบอกล าดับ ค า

หนา้จ านวน ค าหลังจ านวน (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 46-49) 

   ค าบอกจ านวน คือ ค าที่มคีวามหมายถึงจ านวน มักปรากฏหน้าค าลักษณนาม หน้าค านาม หรือ

ปรากฏหลังกรยิาตอ้งเตมิเต็ม เชน่ ตน้ไม้ 100 ตน้ คนเป็นร้อย ค าที่ขีดเส้นใตเ้ป็นค าบอกจ านวน 

   ค าบอกล าดับ คือ ค าที่แสดงล าดับท่ี โดยท่ัวไปมักใช้ตามหลังค าลักษณนาม เช่น เขาได้รางวัลท่ี

หนึ่ง เขาเป็นลูกคนเดียว ค าที่ขีดเส้นใตเ้ป็นค าบอกล าดับ 

  ค าหน้าจ านวน คือ ค าท่ีปรากฏอยู่หน้าค าบอกจ านวน และมักมีค าลักษณนามตาม ค าหน้า

จ านวนจะขยายความหมายของค าบอกจ านวนอีกทีหน่ึง เชน่ เขาซือ้เสื้ออีก 5 ตัว ค าวา่ “อีก” เป็นค าหนา้จ านวน 

  ค าหลังจ านวน คือ ค าท่ีปรากฏอยู่หลังค าบอกจ านวน อาจปรากฏอยู่หน้าหรือหลังค าลักษณ

นามก็ได้ เชน่ มีคนร้อยกว่าคน ไก่สองกิโลพอด ีค าที่ขีดเส้นใตเ้ป็นค าหลังจ านวน 

  อนึ่ง ค าบอกจ านวนแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประมาณวิเศษณ์” และจัดเป็นชนิด

ยอ่ยของค าวเิศษณ์ แตใ่น บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นค าชนิดใหม่และรวมอยูใ่นค าที่เกี่ยวกับจ านวน  

  1.1.3 ค าบอกก าหนด 

  ค าบอกก าหนด คือ ค าขยายนามท่ีอยูต่ าแหนง่ท้ายสุดในนามวลี แบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด คือ ค า

บอกก าหนดช้ีเฉพาะ และค าบอกก าหนดไม่ช้ีเฉพาะ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 49-51) 

  ค าบอกก าหนดช้ีเฉพาะ คือ ค าขยายนามเพื่อก าหนดช้ีเฉพาะว่าค านามนัน้อยูใ่กล้หรือไกล จะใช้

เป็นค าในต าแหน่งสุดท้ายของนามวลีเสมอ เช่น เสื้อนั่นยังไม่ได้ซัก บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นค าบอก

ก าหนดชีเ้ฉพาะ ค าชนดินี้ในภาษาไทยมี 8 ค า ได้แก่ นี่ นั่น โนน่ นูน่ และ นี้ นัน้ โนน้ นูน้ 

  ค าบอกก าหนดไม่ช้ีเฉพาะ คือ ค าขยายนามท่ีไม่ระบุระยะใกล้ไกลอย่างค าบอกก าหนดชี้เฉพาะ 

และไม่ระบุแน่ชัดหรือเจาะจงลงไปว่าเป็นผู้ใด ชิ้นใด ตัวใด เป็นต้น เช่น รถอื่นเข้าอู่หมด ธัญพืชชนิดต่างๆ ล้วนมี

ประโยชน ์ค าที่ขีดเส้นใตเ้ป็นค าบอกก าหนดไม่ช้ีเฉพาะ  
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  อนึ่ง ค าบอกก าหนดชี้เฉพาะแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “นิยมวิเศษณ์” ส่วนค าบอก

ก าหนดไม่ชี้เฉพาะเรียกว่า “อนิยมวิเศษณ์” ท้ังสองจัดเป็นชนิดย่อยของค าวิเศษณ์ แต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ 

จัดเป็นค าชนิดใหม่ต่างหาก 

  1.1.4 ค าเช่ือม 

   ค าเช่ือม คือ ค าที่ใชเ้ชื่อมค า วล ีหรอืประโยคเข้าด้วยกัน ค าเชื่อมมี 4 ชนิด คือ ค าเชื่อมสมภาค 

ค าเช่ือมอนุประโยค ค าเชื่อมเสริม และค าเช่ือมสัมพันธสาร (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 53-60) 

  ค าเชื่อมสมภาค คือ ค าเชื่อมท่ีใช้เชื่อมหน่วยทางภาษาตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเข้าเป็นหน่วยภาษา

หน่วยเดียวกัน หน่วยภาษาท่ีเชื่อมด้วยค าเชื่อมสมภาคต้องเป็นหน่วยภาษาประเภทเดียวกัน อาจเป็นค ากับค า วลีกับ

วล ีหรอืประโยคย่อยกับประโยคย่อยก็ได้ ค าเชื่อมสมภาค ได้แก่ กับ กะ และ หรือ แต่ 

  ค าเชื่อมอนุประโยค คือ ค าท่ีน าหน้าอนุประโยคในประโยคซ้อน แล้วท าหน้าท่ีร่วมกันเป็น

ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลัก อาจเป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรม หน่วยเติมเต็ม หรือเป็นส่วนขยาย 

ค าเช่ือมอนุประโยคม ี3 ชนดิ ได้แก่ ค าเชื่อมนามานุประโยค ค าเชื่อมคุณานุประโยค และค าเชื่อมวเิศษณานุประโยค 

  ค าเช่ือมเสริม คือ ค าเช่ือมท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อท าให้หนว่ยภาษา 2 หน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ 

จึง เลย ถึง ก็ 

  ค าเชื่อมสัมพันธสาร คือ ค าเชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสาร

เดียวกัน  

   อนึ่ง แม้ค าเชื่อมจะมีหน้าตาคล้ายกับ “ค าสันธาน” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร แต่ใน บรรทัด

ฐานภาษาไทยฯ ถือวา่ค าเชื่อมมคีวามหมายไม่ตรงกับค าสันธาน และไมน่ับเป็นค าชนิดเดียวกัน  

  1.1.5 ค าลงทา้ย 

  ค าลงทา้ย คือ ค าที่ปรากฏในต าแหน่งท้ายสุดของประโยค ไม่มีความหมายเด่นชัดในตัว และไม่

มหีนา้ที่สัมพันธ์กับสว่นใดส่วนหน่ึงของประโยค ค าลงท้ายแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ ค าลงท้ายแสดงทัศนภาวะ และค า

ลงท้ายแสดงมารยาท (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 60-63) 

  ค าลงทา้ยแสดงทัศนภาวะ คือ ค าลงท้ายท่ีแสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่าง ๆ 

กัน เช่น เงนิทอนล่ะ เข้ามาเถอะ เขาคงสนทิกันมากซินะ ค าที่ขีดเส้นใต ้คือ ค าลงทา้ยแสดงทัศนภาวะ 

  ค าลงทา้ยแสดงมารยาท คือ ค าลงทายแสดงความสุภาพหรือไมสุ่ภาพ ขณะเดียวกันก็อาจแสดง

สถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดดว้ย เช่น รถมาแล้วครับ จะไปไหนด ีจะไปไหนดีวะ อายุ 14 แล้วฮ่ะ ค าท่ีขีดเส้น

ใต ้คือ ค าลงท้ายแสดงมารยาท 

  อน่ึง ค าลงทา้ยแสดงมารยาทแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประติชญาวิเศษณ์” จัดเป็น

ชนิดย่อยของค าวิเศษณ์ แตใ่น บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นค าชนิดใหม่ดังกล่าวขา้งต้น 

  1.1.6 ค าปฏเิสธ 

  ค าปฏเิสธ คือ ค าที่ใชบ้อกปัดหรือไม่ยอมรับ จ าแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ค าปฏิเสธกริยา และค า

ปฏเิสธข้อความ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 64-65) 

  ค าปฏเิสธกรยิา ได้แก่ มิ ไม่ หาไม่ และ หา...ไม่ เช่น ผมมิใช่คนดี ตอนเท่ียงไม่ค่อยมีคนอยู่ เขา

จะส านึกผิดก็หาไม่ เธอหาทราบไม่วา่ก าลังท ารา้ยตัวเอง 

  ค าปฏเิสธข้อความ ได้แก่ หามิได้ มิได้ เปล่า มักใชป้ฏเิสธค าถาม 
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  อนึ่ง ค าปฏิเสธแต่เดิมพระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า “ประติเษธวิเศษณ์” จัดเป็นชนิดย่อยของ

ค าวิเศษณ์ แตใ่น บรรทัดฐานภาษาไทยฯ จัดเป็นค าชนิดใหม่อีกชนดิหนึ่ง 

  1.2 ค าชนดิท่ีเคยปรากฏในต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศลิปสารแตม่ีชนดิย่อยๆ แตกต่างกัน  

  แม้ต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ และต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารจะปรากฏค า 6 

ชนิดเหมอืนกัน คือ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท และค าอุทาน แต่ค าบางชนิดในต ารา บรรทัด

ฐานภาษาไทยฯ ได้แก่ ค ากรยิา และค าวิเศษณ์ก็มีชนิดย่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือแปลกออกไปจากต ารา หลักภาษาไทย ของ

พระยาอุปกิตศิลปสาร ดังจะกล่าวได้ต่อไปนี้ 

   1.2.1 ค ากริยา 

  ค ากริยาในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ซึ่งแตกต่างไปจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิต

ศลิปสาร ได้แก่ ค ากริยาทวกิรรม ค ากริยาคุณศัพท์ ค ากริยาน า ค ากริยาตาม (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 32-39) 

  ค ากริยาทวิกรรม คือ ค ากริยาท่ีมีนามวลี 2 นามวลีตามหลัง นามวลีแรกท าหน้าท่ีกรรมตรง 

ส่วนนามวลีท่ีสองท าหน้าท่ีกรรมรอง เช่น พี่ป้อนข้าวน้อง ค าว่า “ป้อน” เป็นค ากริยาทวิกรรม “ข้าว” เป็นกรรมตรง 

และ “น้อง” เป็นกรรมรอง เป็นต้น 

  ค ากริยาคุณศัพท์ คือ ค ากริยาท่ีไม่ต้องมีนามวลีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยกรรม หน่วยเติมเต็ม หรือ

หน่วยเสริมความ ตามหลัง และเป็นค ากริยาท่ีแสดงคุณสมบัติหรือสภาพของค านามหรือค าบุรุษสรรพนาม เช่น เด็ก

คนนีด้ ีเขาสูงขึน้มาก ค าว่า “ด”ี และ “สูง” เป็นค ากรยิาคุณศัพท์ เป็นต้น 

  ค ากริยาน า คือ ค ากริยาที่ต้องปรากฏหน้าค ากริยาอื่นเสมอ เช่น เขาชอบเป็นหวัด นักเรียนตั้งใจ

ฟังครู ค าว่า “ชอบ” และ “ตัง้ใจ” เป็นค ากรยิาน า เป็นต้น 

  ค ากริยาตาม คือ ค ากริยาท่ีปรากฏตามหลังค ากริยาอื่นเสมอ เช่น เขาส่งพัสดุ ไปแล้ว เธอเก่ง

ออก ค าว่า “ไป” และ “ออก” เป็นค ากรยิาตาม เป็นต้น 

  1.2.2 ค าวิเศษณ์ 

  ค าวิเศษณ์ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ซึ่งแตกต่างไปจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยา

อุปกิตศิลปสาร ได้แก่ ค าวเิศษณ์สามัญ และค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 41-43) 

  ค าวิเศษณ์สามัญ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีขยายค ากริยาโดยท่ัวไป เช่น วันนี้รถติดจัง ต ารวจจับผู้ตอ้งหา

ได้โดยละม่อม ค าว่า “จัง” และ “โดยละม่อม” เป็นค าวิเศษณ์สามัญ เป็นต้น 

  ค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีใช้ขยายค ากริยาค าใดค าหนึ่งโดยเฉพาะ แสดง

ลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของค ากริยา เช่น แดงแจ๋ สูงปร๊ีด แบนแต๊ดแต๋ ค าว่า “แจ๋” “ปร๊ีด” และ “แต๊ดแต ๋

เป็นค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ เป็นต้น  

2. แบบเรียนวชิาภาษาไทยกับค าชนิดใหม่ 

ดังได้กล่าวไปตอนต้นว่า การพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้

ประกาศใช้เป็นกรอบและทิศทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและ

เยาวชนตั้งแต่ปี 2551 เร่ือยมาจนกระท่ังปัจจุบัน ท้ังยังส่งผลให้ส านักพิมพ์ต่างๆ จ าต้องเรียบเรียงแบบเรียนให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือพจิารณาแบบเรียนของส านักพิมพ์ต่างๆ จ านวน 

6 แห่ง พบว่า มีเพียง 2 แห่งท่ีเรียบเรียงแบบเรียนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร คือ เพิ่มการอธิบาย

ค าชนดิใหม่เข้าไปในแบบเรียนดว้ย ได้แก่ แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 2 และ 3 ของกระทรวงศึกษาธกิาร และ
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แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ในท่ีนี้จะได้พิจารณาการน าเสนอเนื้อหาเร่ือง

ค าชนดิใหม่ในแบบเรียนท้ังสองแหง่ 

 2.1 ค าชนิดใหม่ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธกิาร 

  แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงค าชนิดใหม่ท่ีระบุไว้ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ และเป็นค าท่ีต ารา หลัก

ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสารไม่นับเป็นชนิดของค า รวมท้ังสิ้นมีเพียง 1 ชนิด คือ ค าเชื่อม ดังท่ีแบบเรียน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2554, หน้า 23-24) กล่าวถึงค าเช่ือม 2 ชนดิ คือ “ค าเช่ือม

หน่วยท่ีเสมอภาคกัน” และ “ค าเชื่อมหน่วยท่ีไม่เสมอภาคกัน” ซึ่งตรงกับ “ค าเชื่อมสมภาค” และ “ค าเชื่อมอนุ

ประโยค” ใน บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร ตามล าดับ ขณะท่ีแบบเรียน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2556, หน้า 136-137) อธิบาย “ค าเชื่อม” อีก 1 ชนิด คือ 

“ค าเช่ือมท่ีตามด้วยกริยาวลีหรือประโยคย่อย” ซึ่งตรงกับ “ค าเช่ือมเสริม” ใน บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของ

ค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร อนึ่ง ค าเชื่อมสัมพันธสารซึ่งเป็นค าชนิดย่อยหนึ่งของค าเชื่อม รวมถึงค าชนิดอื่นๆ 

ได้แก่ ค าช่วยกริยา ค าท่ีเกี่ยวกับจ านวน ค าบอกก าหนด ค าลงท้าย และค าปฏิเสธ ไม่ปรากฏในแบบเรียนของ

กระทรวงศึกษาธกิาร  

  ส่วนค ากริยาและค าวิเศษณ์ซึ่งเป็นค าชนิดท่ีเคยปรากฏในต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลป

สารแต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มีชนิดย่อยๆ แตกต่างกัน พบว่า แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กาญจนา 

นาคสกุล และคณะ, 2554, หน้า 125) กล่าวถึง “ค าวิเศษณ์ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นหน่วยขยายกริยาโดยตรง” กับ “ค าท่ี

แสดงลักษณะเฉพาะของกิริยา” ซึ่งตรงกับ “ค าวิเศษณ์สามัญ” และ “ค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ” ตามล าดับ 

ขณะเดียวกัน แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2556, หนา้ 118) ก็ได้กลา่วถึง “ค า

วเิศษณ์สามัญ” และ “ค าวิเศษณ์เฉพาะ” เชน่กัน นอกจากนี้ แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 (กาญจนา นาคสกุล 

และคณะ, 2556, หน้า 116-117) ก็ได้กล่าวถึง ค ากริยาทวิกรรม ค ากริยาคุณศัพท์ ค ากริยาน า ค ากริยาตาม ท้ังยังมี

ค าอธิบายตรงกับท่ี บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ระบุไว้ดว้ย 

 2.2 ค าชนิดใหม่ในแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

  ขณะท่ีแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้

กล่าวถึงค าชนิดใหม่ท่ีระบุไว้ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ และเป็นค าท่ีต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร

ไมน่ับเป็นชนดิของค า รวมท้ังสิ้นจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ค าช่วยกริยา ค าที่เกี่ยวกับจ านวน และค าเช่ือม พร้อมท้ังอธิบาย

ค าแต่ละชนิดไว้ ค าช่วยกริยา คือ ค าท่ีใช้ร่วมกับค ากริยา ไม่สามารถปรากฏตามล าพังได้ และไม่ใช่ค ากริยา (นาวิน ี

หล าประเสริฐ, 2559, หน้า 36) ค าที่เกี่ยวกับจ านวน มีท้ังค าบอกจ านวนและค าบอกล าดับ ค าบอกจ านวนมักปรากฏ

หนา้ค าลักษณนามหรือหลังค ากรยิาตอ้งเตมิเต็ม สว่นค าบอกล าดับมักปรากฏหลังค านามหรือหลังค าลักษณนาม (นา

วนิ ีหล าประเสริฐ, 2559, หน้า 38) ขณะท่ีค าเชื่อม คือ ค าท่ีใช้เชื่อมค า กลุ่มค า หรือประโยคเข้าด้วยกัน (นาวินี หล า

ประเสริฐ, 2559, หน้า 39) ส่วนค ากริยาและค าวเิศษณ์ซึ่งเป็นค าชนิดท่ีเคยปรากฏในต ารา หลักภาษาไทย ของพระยา

อุปกิตศิลปสารแต่ใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มีชนิดย่อยๆ แตกต่างกัน พบว่า ปรากฏชนิดย่อยๆ 3 ชนิด ได้แก่ 

ค ากริยาคุณศัพท์ ค าวิเศษณ์สามัญ และค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ ค ากริยาคุณศัพท์ คือ ค ากริยาท่ีแสดงคุณสมบัติหรือ

แสดงสภาพของประธานในประโยค ไมต่อ้งมีกรรมตามหลัง (นาวินี หล าประเสริฐ, 2559, หน้า 36) ค าวิเศษณ์สามัญ 

คือ ค าซึ่งท าหน้าท่ีขยายค ากริยาโดยท่ัวไป ส่วนค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ คือ ค าซึ่งท าหน้าท่ีแสดงลักษณะเฉพาะอย่าง
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ใดอย่างหนึ่งของค ากริยา (นาวินี หล าประเสริฐ, 2559, หน้า 37) อนึ่ง แบบเรียนเล่มนี้ไม่ปรากฏการอธิบายค าบอก

ก าหนด ค าลงทา้ย และค าปฏเิสธ 

สรุปผลและอธิปรำยผล 

การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ น ามาซึ่ง

ความเปลี่ยนแปลงสองประการ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยฯ เพื่อใช้เป็นหนังสือ

ค้นควา้อ้างอิงส าหรับครูภาษาไทยทุกชัน้และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนา

แบบเรียนของส านักพิมพ์ต่างๆ ส าหรับให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอน ชนิดของค าใน

ภาษาไทยเป็นเนื้อหาหนึ่งท่ีอยูใ่นหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยฯ และเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อง

เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า ค าชนิดใหม่ท่ี

อธิบายอยู่ในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏไม่ตรงกับแบบเรียนวิชาภาษาไทยของส านักพิมพ์ต่างๆ น าไปสู่

การศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายความรู้เร่ืองค าชนิดใหม่ในต าราไวยากรณ์และแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้น

มัธยมศกึษา 

จากการศกึษาเปรียบเทียบต าราไวยากรณ์ไทย ระหว่างต ารา บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี 

ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กับต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร พบวา่ ค าชนิดใหม่ท่ีไม่ปรากฏในต ารา หลัก

ภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร แตป่รากฏใน บรรทัดฐานภาษาไทยฯ มี 6 ชนดิ ได้แก่ ค าชว่ยกรยิา ค าท่ีเกี่ยวกับ

จ านวน ค าบอกก าหนด ค าเชื่อม ค าลงท้าย และค าปฏิเสธ นอกจากนี้ ค ากริยาและค าวิเศษณ์ซึ่ง เคยปรากฏในต ารา 

หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ได้ปรากฏชนิดย่อย ๆ แตกต่างกัน กล่าวคือ 

ค ากริยาในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทย ฯ ปรากฏค ากริยาทวิกรรม ค ากริยาคุณศัพท์ ค ากริยาน า ค ากริยาตาม 

เพิ่มเตมิจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ส่วนค าวิเศษณ์ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ปรากฏ

ค าวิเศษณ์สามัญ และค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ ซึ่งแตกตา่งไปจากต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ในฐานะที่เป็นต าราไวยากรณปั์จจุบันน่าท่ีจะเป็น

แนวทางในการเรียบเรียงแบบเรียนวชิาภาษาไทยของทุกๆ ส านักพิมพ ์เนื่องจากเป็นความเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังยังมีสถานะเป็น “บรรทัดฐาน” ด้วย ทว่าเมื่อพิจารณา

แบบเรียนของส านักพิมพ์ต่างๆ จ านวน 6 แห่ง พบว่า มีเพียง 2 แห่งท่ีเรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาไทยโดยเพิ่มการ

อธิบายค าชนิดใหม่เข้าไปในแบบเรียนดว้ย อยา่งไรก็ดี เม่ือได้ศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เกี่ยวกับค าชนิดใหม่ใน

แบบเรียนดังกล่าวกลับปรากฏว่า การอธิบายค าชนิดใหม่ในแบบเรียนของ 2 ส านักพิมพ์กลับปรากฏไม่สอดคล้อง

ตรงกันกับค าชนดิใหม่ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ ข้อค้นพบดังกล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึงความไมเ่ป็นเอกภาพของการ

เรียนการสอนเร่ืองค าชนิดใหม่ในภาษาไทย ลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น

มัธยมศกึษาเพราะแต่ละโรงเรียนใชแ้บบเรียนแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแตกตา่งกัน  

ข้อเสนอแนะอันจะพึงมีต้อผู้เกี่ยวข้องก็คือ หากค าชนิดใหม่ในต ารา บรรทัดฐานภาษาไทยฯ เป็นความรู้ท่ี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจ าเป็นต้องเรียน แบบเรียนทุกส านักพิมพ์ก็ควรต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน แตห่ากเป็นความรู้ท่ีนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาไมจ่ าเป็นตอ้งทราบ แบบเรียนของส านักพิมพ์สองแห่งท่ี

ปรากฏการอธิบายค าชนิดใหม่ก็ควรต้องปรับเนื้อหาดังกล่าวออกเหมือนเช่นท่ีแบบเรียนของส านักพิมพ์อื่น ๆ ไม่ปรากฏ

เนื้อหานี้ และนั่นอาจหมายถึงความจ าเป็นตอ้งทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ทบทวนงำนศกึษำเกี่ยวกับ จ่ำง แซ่ต้ัง ในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม่ 

Review of Studies About Tang Chang in Context of Modern Art in Thailand 

นวภู แซ่ตั้ง1* 

Nawapooh Tang Chang1* 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ต้องการจะทบทวนงานศึกษาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับจ่างในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะของจ่างในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลักซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยมีภาวะของอาณา

นิคมอ าพรางจากตะวันตกอันท าให้ศิลปินบางคนเช่นจ่างถูกมองว่าไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก 

หรืออีกนัยหนึ่งคือการเป็นศิลปินชายขอบในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก งานศึกษาเกี่ยวกับ จ่าง แซ่ตั้ง  

มีปรากฏท้ังในพื้นท่ีของวงวิชาการทางวรรณกรรมและวงวิชาการทางทัศนศิลป์ ด้วยความท่ีจ่างประกอบไปด้วยสอง

สถานะ คือการเป็นจิตรกรและกวี ในขณะเดียวกันสองสถานะของจ่างก็เป็นสถานะท่ีมีลักษณะขบถและปฏิเสธขนบการ

สร้างงานท่ีมีมาตั้งแต่อดีต ในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ สถานะของจ่างในประวัติศาสตร์เป็นเพียงการ

ปรากฏอยู ่หากแตข่าดความกลมกลนืและสัมพันธ์กับเร่ืองเล่าหลักในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกระแสหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

“ตะวันตก” “ศลิปะตามหลักวชิา” “สถาบันการศกึษา” และ “ความเป็นไทย” ตลอดจนผลงานของจ่างท่ีได้รับอิทธิพลจาก

ปรัชญาจีนเป็นหลัก จึงท าให้จ่างมลีักษณะลักษณะ “ไมล่งรอย” (misfit) กับความเป็นสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

สมัยใหม ่อันเป็นสมัยใหมท่ี่เป็นเพยีงรูปค าและปราศจากฐานท่ีม่ันในศลิปะไทย 

Keywords: ศลิปะไทย, ศลิปะสมัยใหม่, ความเป็นสมัยใหม,่ จ่าง แซ่ตัง้, ประวัตศิาสตร์ศิลปะ 

Abstract 

 The aim of this article is to review existing academic research on the artist Tang Chang who has been 

part of the modern art context in Thailand. The article particularly seeks to highlight the position of Chang as a 

marginalized artist within the crypto-colonial mainstream art historiography. Existing works on Tang Chang can 

be found in both literature and visual art disciplines as Chang was a painter as well as a poet. However, this 

border-crossing art practice made it difficult for him to be canonized within the classical art history in Thailand. 

In the context of classical Thai modern art, the main narrative has long been related to the notions of “western 

tradition”, “academic art”, “institutionalization” and “Thainess”. These terms are ones which Chang did not 

associate with. In addition, Chang’s body of work was influenced by Chinese philosophy and Chinese culture. 

Consequently, Chang has a complicated ‘misfit’ status within the context of Thai modern art, despite being an 

influential public figure in the media in the 1970s. Writings about Chang’s artworks also reveal a complicated 

notion of ‘modern’ within the canon of modern art in Thailand. 

Keywords: Thai Art, Modern Art, Modernity, Tang Chang, Art History 
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บทน ำ 

 จ่าง แซ่ตั้ง (Tang Chang, also known as Chang Sae-tang) เป็นศิลปินไทยผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2477 - 

2533 โดยจ่างเกิดในครอบครัวชาวจีนอพยพ และไม่เคยไดเข้ารับการศึกษาทางศิลปะในสถาบันใด  ๆ ภายใต้

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ท่ีศิลปินถูกนิยามผ่านการมีส่วนร่วมกับการศึกษาศิลปะแบบสถาบันโดยศิลป พีระศรี 

และมหาวิทยาลัยศิลปากร จ่างและศิลปินจ านวนหนึ่งท่ีไม่ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาในขณะนั้น เช่น 

ประเทือง เอมเจริญ, สมชัย หัตถกิจโกศล, สุชาติ วัจนดิลก หรือสมเกียรติ ปานะศิริศิลป์ จึงถือเป็นศิลปินท่ีอยู่นอก

สายตาและถูกมองวา่เป็นกลุ่มคนชายขอบของวงการศิลปะไทยสมัยใหมไ่ปโดยปริยาย (ดูเพิ่ม Teh, 2017a ; Teh, 2017b) 

ในปี พ.ศ. 2560 ผลงานของจ่างได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Misfits : Pages from Loose-

leaf Modernity ร่วมกับ Bagyi Aung Soe ชาวเมียนมาร์ และ Rox Lee ชาวฟิลิปปินส์ ณ Haus der Kulturen der Welt 

กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยมี เดวิด เทห์ (David Teh) ภัณฑารักษ์และนักวิชาการชาวออสเตรเลียผู้สนใจงาน

ศิลปะสมัยใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นภัณฑารักษ์ ในค าประกาศของภัณฑารักษ์ในนิทรรศการดังกล่าว เทห์อธิบายว่า 

นิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานของศิลปินสามคนท่ีท างานอยู่ท่ีชายขอบของความเป็นสมัยใหม่ ( fringes of 

modernism) ในสถานการณต์า่งกัน ท้ังสามคนเป็นท่ีรู้จักในท้องถิ่นท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ แตด่้วยเหตุผลบางประการ พวก

เขาจึงมีบทบาทไม่มากนักในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ของชาติ อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นศิลปินนอกสายตา 

(outsiders) ในเวลาท่ีพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ (Teh, 2017b, p.7) ค าถามท่ีตามมาจาก

ข้อความข้างต้นคือ เหตุใดกลุ่มศิลปินดังกล่าวจึงมีพื้นท่ีท่ีจ ากัดในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ของชาติ โดยเฉพาะใน

กรณขีอง จ่าง แซ่ตัง้ ผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนไทยวา่เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงในประเทศ   

ถึงแมเ้ทห์จะชี้ให้เห็นว่า ภาวะไมล่งรอยของจ่างเป็นเพราะจ่างได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมต่างประเทศ 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีน ผลงานของเขาจึงแตกต่างไปจากสิ่งท่ีเรียกว่า แบบพิมพ์แห่งชาติ (national forms) (Teh, 

2017b, p.15 - 19) ทวา่อีกนัยหน่ึง แบบพมิพแ์ห่งชาติก็เป็นผลผลิตจากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์

ศิลปะไทยกระแสหลักท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นชาติ (national canon) ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับ “ตะวันตก” 

“ศิลปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ “ความเป็นไทย” ควบคู่กันไปเสมอ ซึ่งประวัติศาสตร์ศิลปะกระแส

หลักนี้เองท าให้ศิลปินบางคน เช่น จ่าง มีภาวะของการไม่ลงรอยอย่างมนีัยส าคัญ ความเป็นลูกจีนและความไม่ลงรอย

กับประวัติศาสตร์ศิลปะกระแสหลักของจ่างส่งผลให้เทห์พยายามจัดวางจ่างไว้กับศิลปินสิงคโปร์อย่าง Cheo Chai-

Hiang ท่ีท างานจิตรกรรมโดยได้รับอทิธิพลจากการเขียนอักษรจีน และเป็นศิลปินท่ีไม่ได้รับการยอมรับในสงิคโปร์ ทว่า

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน Cheo ได้รับการพูดถงึอย่างกว้างขวางในการศกึษาท่ีเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ศิลปะสิงคโปร์ (Teh, 

2017, p.44) ซึ่งแตกต่างจากกรณขีองจ่างและประเทศไทย 

แม้ความพยายามของเทห์จะช่วยสร้างท่ีทางในบริบทศิลปะให้กับจ่าง ทว่าค าอธิบายของเทห์ก็ไม่ได้ให้

รายละเอียดท่ีชัดเจนมากไปกว่าการพูดถึงอิทธิพลจีนและความไม่เข้าพวกซึ่งเป็นสิ่งท่ีรู้กันดีในหมู่ผู้สนใจศึกษา

ประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่  ถึงแม้ผลงานของจ่างจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก แต่ก็ปฏิเสธ

ไมไ่ด้ว่าบริบทชีวิตของจ่างก็มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างชัดเจน จ่างเกิดในครอบครัวชาวจีนอพยพและใช้ชีวิต

อยู่ในย่านฝั่งธนบุรีมาโดยตลอดชีวิตของเขา ในช่วงเวลาท่ีจ่างมีชีวิต จ่างมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจ านวนมาก มีความ

เกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะการเมืองในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2510 จนถึงช่วงต้นทศวรรษท่ี 2520 และยังปรากฏตัว

ผ่านสื่อมวลชนท้ังหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อยู่บ่อยคร้ังในช่วงท่ีเขามีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ผลงานของจ่างหลายชิ้นท้ัง

จิตรกรรมและบทกวีลว้นเกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแยกไม่ออก อาทิ ผลงานจิตรกรรมชิ้นส าคัญ 14 ตุลา 

16 หรอืกวนีพินธ์บทตา่งๆ ท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและการเมอืงในขณะนั้น  
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บทความนี้ต้องการจะทบทวนงานศึกษาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับจ่างในบริบทศิลปะไทยสมัยใหม ่

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะของจ่างในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลักซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยมี

ภาวะของอาณานิคมอ าพรางจากตะวันตกอันท าให้ศิลปินบางคนเช่นจ่างถูกมองว่าไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ศิลปะ

นิพนธ์กระแสหลัก หรืออีกนัยหนึ่งคือการเป็นศิลปินชายขอบในประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก แม้ว่าผลงาน

ของเขาจะมีความส าคัญและได้รับความสนใจจากทัง้ในและนอกประเทศ ท้ังน้ี จะท าให้เห็นบทบาทของจ่างท่ีถูกพูดถึง

ผ่านงานวิชาการท่ีมีอยู ่ตลอดจนน าไปสู่การเปิดพืน้ท่ีทางการศกึษาในมุมมองใหม่ ๆ ต่อบทบาทของจ่างท่ียังไม่ถูกพูด

ถึงในปัจจุบัน 

ว่ำด้วย “ศิลปะไทยสมัยใหม่” 
ผลงานศิลปะของจ่างท่ีคน้พบและได้มีการจัดเก็บอยูใ่นปัจจุบันช้ีให้เห็นว่าจ่างเร่ิมต้นสร้างผลงานศิลปะอย่าง

จริงจังในช่วงหลังทศวรรษท่ี 2500 หากพิจารณาตามช่วงเวลา ในขณะนั้น บริบทของวงการศิลปะไทยเร่ิมท่ีจะก้าวสู่

กระแสของศลิปะสมัยใหม่ มกีารจัดตัง้มหาวทิยาลัยศลิปากรและมกีารเรียนการสอนศลิปะในแบบตะวันตก การพูดถึง

จ่างและปมปัญหาต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ส าหรับการเร่ิมตน้อธิบายดว้ยการพูดถงึศลิปะไทยสมัยใหม่ 

แม้ว่าศิลปะไทยสมัยใหม่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีเรียกว่าเป็นสมัยใหม่ แต่ความเป็นสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะ

ไทยสมัยใหม่ก็แตกต่างออกไปจากนิยามของความเป็นสมัยใหม่ในแบบตะวันตก ในแง่หนึ่งศิลปะไทยสมัยใหม่มักถูก

มองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับกลุ่มงานท่ีเรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีหรือศิลปะแบบประเพณีนิยมซึ่งสนับสนุนโดยรัฐ

และสัมพันธ์กับศาสนาพุทธ ทว่าในอีกแง่หนึ่ง ศิลปะไทยสมัยใหม่นี้สัมพันธ์กับบริบทของรัฐไทย และความเป็นไทย

อย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะความเป็นไทยท่ีเชื่อมโยงกับความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกผ่านลักษณะอาณานิคมอ า

พราง ความซับซ้อนของความเป็นสมัยใหม่ในบริบทศลิปะไทยจึงจ าเป็นต้องพูดถึง ศิลปะแบบไทยประเพณี และความ

เป็นไทยแบบตะวันตกอย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ 

ปฏเิสธไมไ่ด้ว่าศิลปะไทยประเพณีด ารงอยู่ในฐานะเครื่องมือทางชนชัน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงรสนิยมและความมี

อารยะของชนชั้นน า ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ศิลปะไทยผูกติดอยู่กับชนชั้นน าและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ชนชั้น

ปกครองท่ีมาจากทั้งวังหลวง วังหน้า และเจ้านายท้องถิ่น มักจะสนับสนุนการสร้างงานศิลปะในวัดหรือวังหลวงต่างๆ 

สุธี คุณาวิชยานนท์ (2545, น.2-3) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อกล่าวถึงงานศิลปะของสยามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ งานดังกล่าว

จะหมายถึงศิลปะในราชส านักและวัดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์กลางอ านาจอย่างกรุงเทพฯ ศิลปะของอาณาจักร

ท้องถิ่นท่ีอยูต่ามชายขอบของอ านาจรัฐสยามหรืองานช่างชาวบ้านจะไม่ค่อยได้รับการบรรจุในท าเนียบศิลปะแห่งชาติ

ไทย และเนื้อหาของศิลปะมักจะให้ความส าคัญกับความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา ใน

มุมมองของปัจจุบัน ศลิปะในราชส านักและวัดอาจจัดประเภทได้เป็นเร่ืองของงานช่าง ทว่าส าหรับสังคมไทยดั้งเดิม ดู

เหมอืนวา่งานชา่งกับศิลปะจะมีสว่นเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไมอ่อก สุชาติ สวัสดิ์ศรี (2545, น.20 อ้างใน สุธ ีคุณาวิชยา

นนท์, 2545) แสดงทัศนะว่า ค าวา่ “ศลิปะ” นา่จะมาจากค าว่า “สิบ” หรือ “สิปปะ” อันหมายถงึช่างสิบหมู่ ซึ่งมีความ

เป็นไปได้ท่ีค าว่า “สิปปะ” จะเพี้ยนมาเป็นค าว่า “สิลปะ” และต่อมากลายเป็น “ศิลป” และ “ศิลปะ” ซึ่งเกี่ยวโยงกับ

รากเหงา้ชา่งโบราณทัง้สิบ ทัง้นี้งานช่างในอดีตหรือช่างสิบหมู่มิได้รวมเอางานช่างพื้นบ้านเข้าไปด้วย ช่างสิบหมู่จึงถูก

ท าให้กลายเป็นของสูงส่งอันผูกอยู่กับชนชั้นน า ในส่วนของรูปแบบงานศิลปะ ทีปกร (2540, น.47) กล่าวว่างาน

จิตรกรรมไทยในอดีตสะท้อนแต่ภาพชนชั้นปกครองท่ีสวยงามเลิศลอยแบบอุดมคติ เหมือนภาพเทวดามากกว่าคน

ธรรมดา ส่วนรูปของไพร่และทาสมักเขียนให้ดูหยาบโลน เป็นเพียงภาพย่อยๆ อยู่ตามตีนภาพใหญ่ ทีปกรยังกล่าว

เสริมวา่ นอกจากชนช้ันศักดนิาจะไมส่นับสนุนให้เขียนภาพแสดงถึงวิถีชีวิตจริงของประชาชนแล้ว ยังกีดกันมิให้ศิลปิน
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เขียนรูปรับใชป้ระชาชนดว้ย ดังปรากฎกรณีท่ีขรัวอินโข่งเขียนภาพเหมอืนของสุนทรภูแ่ละได้รับพระบรมราชโองการให้

ท าลายทิง้เพราะเป็นเพยีงไพร่ หากแต่กรณีท่ีเขียนพระบรมสาทิสลักษณรั์ชกาลท่ี 4 กลับได้เก็บไว้ในพพิธิภัณฑสถาน 

การเร่ิมต้นของศิลปะไทยสมัยใหม่ (ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก) อาจต้องย้อนกลับไป

ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 6 ผ่านการเดินทางของประติมากรชาวฟลอเรนซ์นาม คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) ผู้ได้รับ

คัดเลือกจากรัฐบาลอิตาลีให้เข้าท างานเป็นช่างป้ันในกรมศิลปากรเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ตามค าขอของรัฐบาลสยามใน

ขณะนั้น ต่อมาคอร์ราโด เฟโรจี ได้แปลงสัญชาติเป็นไทย เปลี่ยนช่ือเป็น ศลิป พีระศรี และกลายเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ในช่วงเร่ิมตน้ของศลิปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเป็นอยา่งมากคนหน่ึง ศิลป พีระศรี เร่ิมตน้วางรากฐานการศึกษาศลิปะ

ผ่านการจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม และต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามล าดับ ศิลป พีระศรีสามารถสื่อสารได้ในภาษาไทยจึง และเป็นเร่ียวแรงส าคัญในการร่างหลักสูตรตามแบบ

สถาบันศิลปะแบบยุโรป จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของศิลป พีระศรี ในแง่หนึ่งท าให้เกิดการศึกษาศิลปะในแบบ

ตะวันตก ในขณะเดียวกันการท างานภายใต้รัฐ และสถาบันการศึกษาของศิลปได้สร้างรูปแบบงานแบบประเพณีท่ีผูก

ตดิอยู่กับชนชัน้และศาสนาขึน้มาอีกแบบหนึ่ง 

ศิลปะแบบหลักวิชาของตะวันตก ซึ่งปรากฎในผลงานของศิลป พีระศรี และศิลปินท่ีได้รับการศึกษาผ่าน

บริบทสถาบันการศึกษาเกดิขึน้บนฐานคิดของความเป็นสมัยใหม่ โดยเร่ิมจากรูปแบบศลิปะเชิงสัจจนิยม (realism) การ

เกิดขึ้นของศิลปะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าทางด้านทัศนียภาพ ( linear perspective) กายวิภาค 

องค์ประกอบศิลป์ แสงและเงาเพื่อถ่ายทอดภาพ รูปร่าง รูปทรง แสงสีตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้สมจริงมากท่ีสุด 

ระบบทัศนียวทิยาของบรูเนลเลสกิ ท าให้ศิลปะกับความเป็นจริงถูกผูกเขา้หากัน พัฒนาการต่อมาของศิลปะในรูปแบบ

จินตนยิม (romanticism) ให้ความส าคัญกับอารมณค์วามรู้สกึ และธรรมชาติ โดยลดความเชื่อในเร่ืองเหตุ และระเบียบ

แบบแผน รวมท้ังให้ความส าคัญแก่มนุษยใ์นฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวม ศลิปะท้ังสองรูปแบบนี้สะท้อนให้

เห็นถึงแนวทางเร่ิมตน้ของศลิปะสมัยใหม่ซึ่งความจริงสามารถตีความได้ในสองลักษณะ การน าเสนอ “ความจรงิ” ทาง

กายภาพยังคงเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเฉพาะศิลปะแบบสัจจนิยม ซึ่งมีศิลปินเป็นผู้

น าเสนอความจริงแท้ ในบริบทศิลปะจินตนิยมความจริงแท้นั้นมิใช่เพียงแค่ความจริงแท้จากโลกภายนอก แต่ยัง

เกี่ยวกับความมนุษยไ์มส่ามารถแยกออกจากอารมณไ์ด้ ศิลปะจินตนิยมเข้ามาท าให้สถานะของความเป็นมนุษย์ชัดเจน

ขึ้นในแนวทางมนุษยนิยมแบบสมัยใหม่ ซึ่งเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงท่ีจะ

น าพามนุษย์เข้าสู่ความเป็นจริงได้ (กีรติ บุญเจือ, 2545, น.47) ศิลปะจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับอารมณ์มนุษย์และการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในฐานะมนุษย์ มุมมองแนวคิดความเป็นสมัยใหม่ยังน ามาสู่การตั้งค าถามกับขนบการ

ท างานในแบบเดิม และตั้งค าถามกับการท างานของตนเองของศลิปินเพื่อน าไปสู่ความกา้วหน้า (progressive) อนึ่งราก

ศัพท์ของค าว่า modern ซึ่งแปลวา่สมัยใหม่มาจากค าว่า modo ในภาษาลาตนิ (Lyotard, 1984, p.79) ซึ่งมีความหมาย

ในภาษาอังกฤษวา่ “just now” หรือขณะนี ้การปรากฏของช่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อผ่านพน้อะไรบางอย่าง

มาก่อน now จึงเป็นสิ่งท่ีไม่เสถียรและปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ตามบริบทเวลา ยุคสมัยท่ีเกิดขึ้นหลังยุคสมัยใดยุคสมัย

หนึ่ง ยุคสมัยนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นยุค “สมัยใหม่” อาทิ ยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (renaissance) ซึ่งย้อนกลับไปฟื้นฟู

องคค์วามรู้และวิทยาการต่างๆ ในสมัยกรีกและโรมัน ก็ถูกเรียกว่า “สมัยใหม่” ในแง่หนึ่งอาจมองว่าการตระหนักถึง

บริบทเวลาปัจจุบัน หรือ now คือการตระหนักถึงตัวตนของศิลปินซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่) 

ความเป็นสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งท่ี post ตัวเองอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือความเป็นสมัยใหม่ไม่เคยหยุดท่ีจะวิพากษ์สิ่งท่ี

กลายเป็นอดีตอันรวมถึงตัวมันเอง ประวัติศาสตร์ของความเป็นสมัยใหม่จึงเป็นเร่ืองเล่าของความพยายามท่ีจะท าสิ่ง

ใหมใ่ห้กา้วหนา้ต่อไปอยู่เสมอโดยการวพิากษส์ิ่งท่ีมีอยูใ่นอดีต 
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เมื่อศิลปะในรูปแบบตะวันตกเข้ามาในบริบทไทยมุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าดังกล่าวก็ได้รับการ

ปรับเปลี่ยนไปตามอุดมการณ์ของศิลปิน รัฐชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ในบริบทการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ประเทศไทย สิ่งท่ี

น่าสังเกตคือการให้ความส าคัญกับอารมณ์ในฐานะของสิ่งท่ีแสดงความเป็นมนุษย์ มากกว่าภาวะของสิ่งท่ีเป็น

ความก้าวหน้า และมีแนวโน้มท่ีจะปรับเปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าในความหมายแบบอาณานิคม คือการได้รับอิทธิพล

และอุดมคติแบบตะวันตกโดยมองว่าความก้าวหน้าดังกล่าวควรเป็นความก้าวหน้าท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกับโลก

ตะวันตกอันเป็นประเทศผู้เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา 

จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของศิลปะไทยสมัยใหม่มักจะถูกอธิบายโดยแยกไม่ออกจากการได้รับอิทธิพล

ตลอดจนการวางรากฐานจากตะวันตก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศลิปากรโดยมศีิลป พีระศรี เป็นผู้เขียน

หลักสูตร และหลักสูตรนั้นก็เป็นตะวันตกท่ีมีภาวะของการแปลข้ามวัฒนธรรม (cultural translation) จากตะวันตกให้

กลายเป็นไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ไทยในทุกส านวนกล่าวถึงศิลปะไทยสมัยใหม่ไปในแนวทางเดียวกันแทบจะ

ท้ังหมด งานของ พิริยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง ทองเจือ (2559) เร่ิมต้นจากการกล่าวว่า “จะเสียอะไรไม่ว่าขอให้

ก้าวหนา้แล้วกัน” พริิยะและเผ่าทองวางต าแหนง่ของศิลปะแบบใหมใ่ห้อยูต่รงข้ามกับศลิปะไทยประเพณี (ศลิปะสยาม) 

โดยตรง โดยในตอนหนึ่งพิริยะและเผ่าทองอธิบายว่า “ศิลปะสยามเร่ิมตกต่ าลงเมื่อมีการเปิดพระราชอาณาจักรเพื่อ

รับอารยธรรมตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้เสื่อมลงอย่างสุดขีดในรัชสมัยต่อมา

คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สาเหตุท่ีท าให้ศิลปะแนวประเพณีนิยมเสื่อมลงนั้นก็เนื่องมาจาก

นโยบายการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย และการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา” (พิริยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง 

ทองเจือ, 2559, น.99) ถึงแม้ว่าพริิยะและเผ่าทองจะเขียนถึงความก้าวหน้าอันเป็นมิติหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ แต่

อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในท่ีนี้อาจมีความหมายท่ีแตกต่างจากความก้าวหน้าในกระแสสมัยใหม่ เพราะ

ความก้าวหน้าของพิริยะและเผ่าทองกลับกลายเป็นการสูญเสียรากทางวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นไทย มิได้เป็น

ความก้าวหน้าท่ีเกิดขึ้นจากการวิพากษ์และตั้งค าถามต่อขนบและข้อจ ากัดของสิ่งท่ีมีอยู่ในอดีตจนน าไปสู่การเกิดขึ้น

ของสิ่งท่ีเป็นสมัยใหม่ นอกจากนี้พิริยะและเผ่าทองยังเนน้ย้ าถึงอิทธิพลของศิลป พีระศรี ในฐานะครูฝร่ังผู้วางรากฐาน

ศลิปะไทยสมัยใหม่ไว้ในตอนหน่ึงว่า “มรดกของศาสตราจารย์ศิลปท่ีมีต่อประเทศนี้ก็คือผลิตผลของศิลปะสมัยใหม่ใน

ประเทศไทยท้ังหมด” (พริิยะ ไกรฤกษ์ และ เผ่าทอง ทองเจือ, 2559, น.114) เช่นเดียวกับงานของ สุธี คุณาวิชยานนท์ 

(2545) ท่ีกล่าวถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงจาก “สยามเก่า” มาสู่ความเป็น “ไทยใหม่” ถึงแม้ว่าสุธีจะยอมรับว่าศิลปะ

ไทยสมัยใหม่ยังคงได้รับอทิธิพลตะวันตกมาอย่างเต็มท่ี แตสุ่ธีก็เห็นว่าพัฒนาการของศิลปะไทยสมัยใหม่มีความผกผัน

ไร้ระเบียบ ไมไ่ด้พัฒนาเป็นเส้นตรงตามล าดับขั้นก่อน - หลัง ตามแบบของอารยธรรมตะวันตกท่ีเป็นแบบฉบับ ในตอน

หนึ่งของบทสรุป สุธีได้ให้อรรถกถาธิบายของศิลปะไทยสมัยใหม่ไว้อย่างชัดเจนว่า “ศิลปะลัทธิสมัยใหม่ของตะวันตก

เกิดจากกระแสการต่อตา้นและท้าทายศิลปะตามหลักวิชา สถาบันศิลปะ และรูปแบบเหมือนจริง แต่ไทยรับเอาศิลปะ

ตามหลักวิชาและรูปแบบเหมือนจริงเข้ามาในฐานะศิลปะสมัยใหม่ (สุธี คุณาวิชยานนท์ , 2545, น.235 - 236) งาน

ของสุธีจึงมิได้อธิบายศิลปะไทยสมัยใหม่ในแนวทางที่แตกตา่งไปจากเดิมนัก และเป็นอีกงานหน่ึงท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหนา้ในมติขิองความเป็นสมัยใหม่โดยการตัง้ค าถามตอ่ขอ้จ ากัดที่มอียู่ในอดีต กล่าวคอืเป็นการได้รับอิทธิพล

ตะวันตกผ่านการวางรากฐานในสถาบันการศึกษาและการเป็นศิลปะตามหลักวิชา 

งานของอภนิันท์ โปษยานนท์ (Poshyananda, 1992) ไมไ่ด้ปฏเิสธอทิธิพลของความเป็นตะวันตกในศิลปะไทย

สมัยใหม ่โดยเฉพาะเมื่อคอราโด เฟโรจี หรือศลิป พีระศรี กลายเป็นแกนน าในการพัฒนาศิลปะไทยสมัยใหม่ผ่านการ

ตัง้มหาวทิยาลัยศลิปากร ซึ่งศิลป พีระศรี และกลุ่มปัญญาชนในสมัยนัน้ เช่น หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, พระ

สาโรชรัตนนมิมานก ์และพระยาอนุมานราชธน ได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะไทยสมัยใหม่ให้กับศิลปิน โดยเฉพาะ
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ศิลปะรูปแบบอิมเพรสชันนิสม์ (impressionism) และคิวบิสม์ (cubism) แต่อย่างไรก็ตาม อภินันท์ก็เห็นว่าพัฒนาการ

ของศิลปะไทยสมัยใหม่มีแนวทางเฉพาะของตน โดยปรับปรุงมาจากทิศทางท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับความ

ตอ้งการแสดงออกแบบไทย (Poshyananda, 1992, p.231) ภายหลัง งานของอภินันท์กลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์

ศิลปะนิพนธ์ไทยท่ีได้รับการอ้างอิงและยอมรับมากท่ีสุด และกลายเป็นแนวทางหลักในการอธิบายถึงศิลปะไทย

สมัยใหม ่กล่าวคอืไม่ปฏเิสธอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกผ่านการสร้างชาติและการวางรากฐานโดยศิลป พีระศรี แต่ก็

ถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทย 

ธนาว ิโชติประดิษฐ (2553) นักประวัตศิาสตร์ศิลปะในยุคต่อมา ยืนยันถึงสิ่งท่ีอภินันท์ (Poshyananda, 1992) 

ได้เสนอว่าศิลปะไทยสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติและการรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและปรับให้เหมาะสม

กับบริบทความเป็นไทย ธนาวิเห็นว่าการรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยเป็นความพยายามในการสร้าง

ชาติและความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปพร้อมกัน หลังจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ศิลปะไทยสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นไปเพื่อสง่เสริมสถาบันกษัตริย์มาเป็นการส่งเสริมรัฐบาลไทย 

จอมพล ป.พิบูลสงครามยกสถานะของโรงเรียนศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัย ศิลปากรภายใต้การด าเนินการของศิลป พี

ระศรี โดยงานของศิลป พีระศรี มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับรสนิยมทางศิลปะแบบนาซี การสถาปนาความเป็นชาติไทย

ออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมสง่ผลตอ่การเกิดขึ้นของพระบรมรูปและอนุสาวรีย์ต่างๆ ในแบบตะวันตก แต่เป็นไปเพื่อการ

แสวงหาความเป็นไทย และถึงแม้ว่ายุคสมัยเผด็จการทหารได้ผ่านพน้ไปแลว้ แต่ธนาวิก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการแสดงออกถึง

ชาตินิยมในงานศิลปะยังคงอยู่ ในบริบทเมื่อศิลปะไทยก้าวเข้าสู่กระแสนานาชาติ กระบวนการดังกล่าวท าให้เกิดการ

แสวงหา “ความเป็นไทย” ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (ธนาวิ โชติประดิษฐ, 2553, น.108 - 109) มุมมองของธนาวิ

ดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ เดวิด เทห์ (2559) โดยเทห์เห็นว่าศิลปะไทยสมัยใหม่ไม่สามารถแยกออกจากรสนิยม

ของรัฐได้ ตัวของศิลป พีระศรี เองในฐานะผู้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของศิลปะไทยสมัยให ไม่ได้มีความคิดในการ

ต่อต้านขนบเดิม ในทางตรงกันข้ามเขากลับระมัดระวังเลือกสรรให้การสอนศิลปะแบบยุโรปสมัยใหม่ของเขาแสดง

ความเคารพขนบธรรมเนยีมประเพณีสยาม เทห์เห็นว่าสิ่งท่ีศิลป พีระศรี ท าเป็นการบ่มเพาะสร้างความก ากวมขึ้นมา

อย่างรอบคอบให้กับสิ่งท่ีอาจจะมองว่ามีความเป็นไทยก็ได้ หรือเป็นตะวันตกก็ได้ และให้ความส าคัญกับ “การ

แลกเปลี่ยนท่ีต่อเนื่องและตอบสนองกันท้ังสองฝ่าย ท้ังในทางความคิดและสไตล์รูปแบบทางศิลปะ” (บัณฑิต จันทร์โร

จนกิจ, 2550 อา้งใน เดวดิ เทห์, 2559, น.136) 

จากงานท้ังหมดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ไทยโดยส่วนใหญ่ กล่าวถึงศิลปะไทย

สมัยใหมท่ี่มีจุดร่วมเดียวกัน กล่าวคือเกี่ยวข้องกับ “ตะวันตก” “ศลิปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ “ความ

เป็นไทย” สิ่งเหล่านี้ประกอบเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่กระแสหลัก (Thai national canon) ท่ีเกิดขึ้นบน

ค าอธิบายแบบเดียวอันเป็นค าอธิบายท่ีละท้ิงศลิปินท่ีไม่ลงรอยไว้อยู่นอกพื้นท่ีของศิลปะไทยสมัยใหม่ แน่นอนว่า หาก

มองจากมุมของประวัตศิาสตร์ศิลปะนิพนธ์ เป็นไปไม่ได้ท่ีประวัตศิาสตร์จะบอกกล่าวเร่ืองราวทุกเร่ือง เพราะการสร้าง

ประวัตศิาสตร์คอืการสร้างเร่ืองราวของอดีตบนฐานของความทรงจ าและอ านาจ ดังนั้นจึงมสีิ่งท่ีถูกจ า ในขณะเดียวกัน

สิ่งท่ีไม่ลงรอยกับประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นสิ่งท่ีถูกลืม ในทางกลับกัน หากมองผ่านตัวศิลปินและผลงานของศิลปิน 

และแนวทางการสร้างผลงานท่ีเชื่อมโยงและขับเบียดกับขนบ ยังคงปรากฏศิลปินบางคนท่ีดูจะไม่ลงรอยกับ

ประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ในแบบกระแสหลัก ทวา่ผลงานของเขายังคงส่งอทิธิพลต่อสาธารณะและได้รับความ

สนใจในวงกว้างจนถึงปัจจุบัน จ่าง แซ่ตั้ง คือหนึ่งในศิลปินดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ท่ีน่าสนใจว่า หากเปลี่ยนมุมมองจาก

การมองผ่านประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่อันเป็นกระแสหลักน ามาสู่การมองผ่านบริบทของผลงานและตัวศิลปิน

ตลอดจนวาทกรรมแวดล้อมในช่วงท่ีศิลปินผลิตผลงาน อะไรเป็นสิ่งท่ีท าให้ศิลปินและผลงานของเขาถูกมองว่าไม่ลง
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รอยกับศิลปะกระแสหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับความสนใจจากในและนอกประเทศ ซึ่งในเวลาต่อมาผลงาน

หลายช้ินกลายเป็นผลงานที่ถูกศึกษาในสถาบันการศึกษา และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะจัดวางศิลปินและผลงานไว้ในส่วน

ไหนของประวัตศิาสตร์ 

ในกรณีของจ่าง แซ่ต้ัง แมจ้่างจะไมไ่ด้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งมีขนบการศึกษาศิลปะชัดเจน แต่

งานของจา่งอาจถูกอธิบายผ่านมุมมองศลิปะแบบจินตนยิมได้ ในบทความศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ศิลป พีระศรี 

อธิบายว่า “ศิลปินเป็นผู้มีความรู้สึกอ่อนไหวกว่าบุคคลท่ัวไปโดยเฉลี่ย ฉะนั้นเองศิลปินจึงได้รับการกระตุ้นเตือนจาก

สิ่งแวดล้อมตน และโดยท่ีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ อันมีสภาวะตกต่างไปจากสมัย

โบราณ ศลิปินจึงมอีารมณส์ะเทือนใจสร้างงานศิลปของเขาขึ้น ดังนั้น ศิลปร่วมสมัยจ าตอ้งแตกต่างไปจากศลิปในอดีต

อย่างไม่ค านึงถึงอิทธิพลโดยตรงของต่างประเทศ” (ศิลป พีระศรี, 2545, น.24) แม้งานของจ่างจะได้รับอิทธิพล

ความคิดและวัฒนธรรมจีนมากกวา่ตะวันตก แตง่านของจา่งก็สามารถอธิบายผ่านมุมมองศิลปะสมัยใหม่ได้ 

งำนศึกษำเกี่ยวกับ จ่ำง แซ่ตั้ง 

 ผลงานของจ่างมีผู้เลอืกศึกษาทัง้ในสว่นของงานวรรณกรรมและงานจิตรกรรม ในขณะเดียวกันการท างานของ

จ่างยังต้ังค าถามกับเส้นแบ่งของงานจิตรกรรมและกวีนิพนธ์ ผ่านงานประเภทบทกวีรูปธรรม ด้วยเหตุนี้จึงมีงานศึกษา

ท่ีเกี่ยวกับจ่างจากท้ังผู้ท่ีศึกษางานวรรณกรรมและงานทัศนศิลป์ อย่างไรก็ดีการท างานของจ่างในลักษณะข้ามสื่อนี้

เป็นปัญหาในการนิยามและจัดวางจ่างอย่างชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งในประวัตศิาสตร์ศิลปะ  

สินธ์ุชัย สุขสวา่ง (2520) ได้ท าการศกึษาวิเคราะห์วรรณกรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง โดยงานชิ้นนี้สินธ์ุชัยได้ท าการ

เก็บขอ้มูลจากตัวศิลปินโดยตรงในขณะท่ีศิลปินยังมชีวีติอยู ่สินธ์ุชัยสรีุปวา่จ่างเขียนวรรณกรรมในลักษณะรูปแบบและ

เนื้อหาต่าง ๆ กัน เพื่อเสนอแนวคิดทางปรัชญา ท้ังการพูดถึงเอกภาพแห่งสรรพสิ่งหรือปรัชญาเต๋า การเสนอมุมมอง

เกี่ยวกับชีวทัศน์ท่ีว่ามนุษยค์วรมชีวีติท่ีสงบสุข ด าเนินชวีติอยา่งง่าย ๆ ตามธรรมชาติ งานของจ่างน าเสนออุดมคติทาง

การเมอืงในระบบเสรีนิยมผนวกกับธรรมชาตินิยม และเสนอปฏิปทาคุณสมบัติของนักปกครองท่ีดี ซึ่งงานของสินธ์ุชัย

อาจถือว่าเป็นงานวิชาการชิ้นแรกที่ศกึษาเกี่ยวกับจ่างและท าการศกึษาในขณะท่ีจ่างยังมีชีวิตอยู่ มุมมองนี้สะท้อนการ

จัดวางจ่างโดยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนและปรัชญาเต๋า ซึ่งสืบต่อมาถึงงานศึกษาต่อ ๆ มาท้ังในส่วนของวรรณกรรม

และงานศึกษาทางทัศนศิลป์ ซึ่งการท่ีจ่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนท้ังในแง่ของผลงานและภูมิหลังของการเกิดใน

ครอบครัวของลูกจีนพลัดถิ่น ท าให้จ่างแปลกแยกจากวงการศิลปะและวรรณกรรมในช่วงนั้น ท้ังการท่ีจ่างมิได้เขียน

บทกวีในแบบขนบฉันทลักษณ์ตลอดจนการสร้างผลงานจิตรกรรมท่ีมีกลิ่นอายวัฒนธรรมจีน และความเป็นจีนถูกท า

ให้ด้อยค่าในบริบทของสังคมไทยในอดีต ต่อมา ดวงมน จิตร์จ านงค์ และกอบกาญจน์ ภิญโญมารค (2548) ได้

ท าการศกึษาโลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ์ร่วมสมัย โดยการศึกษาจากบทกวีของจ่าง แซ่ตั้ง และอังคาร กัล

ยาณพงศ์ โดยดวงมนและกอบกาญจน์เห็นว่างานของจ่างและอังคารสะท้อนพื้นฐานวิธีคิดในสังคมไทยท่ีสืบมาจาก

สมัยเก่า ท่ีว่าวิชาความรู้ท่ีพึงยกย่องคือวิชาความรู้ท่ีน าคนท้ังผองไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผลงานของ

อังคารและจ่างเป็นศิลปะท่ีสามารถน าทางไปสู่การค้นหาความจริง กรอบโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าท่ี

อังคารและจ่างยึดถือตามล าดับเป็นปัจจัยให้กวท้ัีงสองเห็นพ้องกันว่า มนุษยต์อ้งเข้าใจความจรงิของการไมเ่ท่ียงแท้ ซึ่ง

วิธีคิดของกวีท้ังสองเป็นสิ่งท่ีสอดรับกับความตระหนักว่าปัญหาของปัจเจกบุคคลและปัญหาสังคมไม่ใช่สิ่งท่ีจะแยก

ออกจากกันได้ งานของดวงมนและกอบกาญจน์ยังคงจัดวางจ่างให้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนและลัทธิเต๋า ใน

ขณะเดียวกันก็ท าให้จ่างมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยและวิธีคดิในสังคมไทยท่ีสบืทอดมาจากสมัยเก่า แตอ่ย่างไรก็ตาม
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ดวงมนและกอบกาญจน์ก็มไิด้ท าให้เห็นถึงลักษณะของจ่างที่แปลกแยกจากวงการศิลปะและวรรณกรรมในชว่งนัน้และ

ภาวะของการท่ีจ่างวพิากษแ์นวทางการสร้างสรรค์บทกวีท่ีมีอยูใ่นอดีต 

 งานศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมของจ่างท้ังหมดเกิดขึ้นหลังจากท่ีจ่างเสียชีวิต อัจฉราพร ตั้งพรประเสริฐ (2545) 

ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของจ่างจ านวน 354 ชิ้น อัจฉราพรพบว่าแนวความคิดในการสร้างผลงาน

จิตรกรรมของจ่าง คือ หลักการวาดภาพของจิตรกรเต้าฉี ตัวอักษรจีน ปรัชญาจีน ศิลปะการวาดภาพพู่กันจีนของ

ปรัชญาเต๋าและเซ็น กวี และกวีรูปธรรม สอดคล้องกับงานศึกษาของ ศภิสรา เข็มทอง (2552) โดยศภิสราให้ความ

สนใจกับอทิธิพลของวัฒนธรรมจีนในผลงานจิตรกรรมของ จ่าง แซ่ต้ัง ศภิสราอธิบายวา่ จ่าง แซ่ตัง้ ใชเ้ทคนิคกลวิธีใน

การสร้างผลงานแบบประเพณีจีน คือให้ความส าคัญกับเส้นและสีท่ีฉับไว รวดเร็ว ส าแดงอารมณ์ แต่ก็แฝงไปด้วย

ภาวะนามธรรม ธรรมะ และความสงบนิ่งของจิตใจไวด้้วยกัน อกีทัง้ยังสร้างผลงานด้วยกลวิธีและวัสดุเดียวกันกับจิตร

กรแบบจีนประเพณี โดยงานของจ่างได้อิทธิพลจากปรัชญา ภาษา และศิลปะจีนแบบประเพณี คือการแสวงหาแนว

ทางการสร้างสรรค์ท่ีเป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนหรือท าซ้ ากับผู้ใด และมโนทัศน์ของจ่างในการศึกษาปรัชญา ภาษา 

และศิลปะแบบจีนประเพณี ก็เพื่อเข้าถึงหลักปฏิบัติ หลักคิดท่ีประกอบไปด้วยธรรมะ ธรรมชาติ ความจริง และสัจ

จธรรมอันหล่อหลอมเป็นแนวความคิดและแนวทางการสร้างสรรค์ท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อให้ตนเองเป็นผู้มีปัญญาบริสุทธ์ิ ท้ัง

งานของอัจฉราพร (2545) และศภสิรา (2552) ถือเป็นงานเพยีงสองช้ินท่ีให้ความสนใจไปท่ีผลงานของจ่างโดยตรง แต่

อย่างไรก็ตามงานศึกษาทัง้สองชิ้นยังคงศึกษาอยู่แต่เพียงการวิเคราะห์เทคนิคและแนวคิดในตัวผลงาน งานท้ังสองยัง

ไมไ่ด้ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับบริบทโดยรอบท้ังบริบทของประวัติศาสตร์และบริบทของชีวิตศิลปิน 

นอกจากนี้งานท้ังสองชิน้ยังสนใจเพยีงบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนเพยีงอยา่งเดียว ซึ่งดูจะเป็นการเหมารวมและ

ลดทอนอทิธิพลของสังคม วัฒนธรรม การเมอืง และบริบทรายรอบในขณะท่ีจ่างสร้างผลงาน  

ในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ จ่างมักจะถูกกล่าวถึงในฐานะของศิลปินผู้สร้างผลงานจิตรกรรม

นามธรรมโดยไม่ได้รับอทิธิพลจากตะวันตก และในฐานะของศิลปินผู้สร้างงานท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะเพื่อชีวิต

อันสมัพันธ์กับเหตุการณ์ทางการเมอืงในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2510 สุธ ีคุณาวิชยานนท์ (2545, น.72, 93) ได้กล่าวถึง

จ่างในฐานะศิลปินไรส้ังกัดท่ีเร่ิมสร้างช่ือเสียงในวงการตัง้แตต่น้ทศวรรษท่ี 2500 จ่างศกึษาค้นคว้าศิลปะโดยไม่ได้ผ่าน

สถาบันศกึษาศิลปะใด ๆ ท้ังสิ้น สุธเีสนอวา่จ่างเป็นจิตรกรไทยคนแรกที่สร้างงานนามธรรมโดยปราศจากภาพตัวแทน

ของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุใด ๆ ในโลกท่ีเรารู้จัก  งานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างเป็นงานท่ีเน้นการแสดงออกอย่าง

ฉับพลันดว้ยฝีแปรง แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของงานเขียนพู่กันจีน และมีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ลัทธิ เซน และ

เตา๋ อันมท่ีีมาจากการท่ีเขามีเชื้อสายจีนและมีความสนใจในปรัชญาและกวนีพินธ์จีน งานของสุธีให้ภาพของการเกิดขึ้น

ของศิลปะไทยสมัยใหม่ตามล าดับเวลา ซึ่งเร่ืองราวของจ่างปรากฏอีกคร้ังในสว่นของบทท่ี 5 เส้นขนานแห่งอุดมการณ์ 

อันเป็นบทท่ีสุธีกลา่วถึงงานศิลปะไทยสมัยใหม่หลังทศวรรษท่ี 2510 โดยเกี่ยวข้องกับศิลปะการเมอืงและแนวคิดศิลปะ

เพื่อประชาชน ซึ่งในบทดังกล่าวสุธีพูดถึงผลงาน จ่าง แซ่ตั้ง ในปี 1973 (ผลงานชิ้นนี้มักถูกอ้างถึงในชื่ออื่นๆ อีก เช่น 

14 ตุลาคม 1973 (Poshyananda, 1992, p.162) หรือชื่อตัดมือกวี ควักตาจิตรกรตามชื่อท่ีทายาทใช้อ้างอิงอยู่เสมอ) 

สุธีเล่าวา่ “จ่าง แซ่ตัง้ ก็เป็นอีกคนท่ีลุกขึ้นมาถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ในคร้ังนี้ (14 ตุลาคม 2516) 

ในภาพของตัวเองขนาดใหญ่ จ่าง แซ่ตัง้ ในปี 1973 ภาพสีน้ ามันนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของฝีแปรงและการระบายป้ายสี

ด้วยนิ้วและมือ แสดงออกถึงอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านรุนแรง เป็นภาพเขียนท่ีถูกอ้างอิงถึงเสมอ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง

ศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลา ท้ัง ๆ ท่ีในภาพนี้มีแต่รูปของตัวศิลปิน ไม่มีการใช้สัญลักษณ์หรือปัจจัยใด ๆ  

ท่ีโยงไปสู่เ ร่ืองการเมืองและสังคมโดยตรงเลย” งานของสุธีสอดคล้องกับหนังสือของอภินันท์ โปษยานนท์ 

(Poshayananda, 1992, p.135 - 137, 162) อภินันท์อธิบายว่าความสนใจของจ่างอยู่บนฐานของการศึกษาธรรมชาต ิ
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ปรัชญาจีน และกวีนิพนธ์ ดังนั้นนิยามของงานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างจึงสัมพันธ์กับปรัชญาเซ็น เต๋า และพุทธ 

อภินันท์เชื่อมโยงผลงานของจ่างเข้ากับศิลปะแบบส าแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (abstract expressionism) และกัม

มันตจิตรกรรม (action painting) โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างผลงานของจ่างท่ีมักจะสร้างงานอย่างฉับพลันผ่าน

ชิ้นส่วนของร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิ้ว มือ แขน หรือเข่า นอกจากนี้จ่างยังมีอิทธิพลถึงศิลปินในรุ่นถัดมา เช่น 

สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมยศ หาญอนันทสุข, ชุมพล อภิสุข และนิตยา ศักดิ์เจริญ อีกด้วย ชื่อของจ่างปรากฏอย่าง

ชัดเจนในหนังสือของอภินันท์อีกคร้ังเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 อภินันท์กล่าวถึ งผลงาน  

14 ตุลาคม 1973 ของจ่างในฐานะความทรงจ าของเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ อภินันท์วิเคราะห์ถึงภาพดังกล่าวอันเป็นภาพ

ของตัวศิลปินเองท่ีปรากฏโดยแยกออกจากบุคคลและสังคม  ตัวศิลปินน่ังอยู่กลางภาพ แสดงให้เห็นถึงหนวดเครา ตา

ท้ังสองข้างถูกควักออก แขนท้ังสองข้างถูกตัดออก นั่นเป็นเพราะว่าตัวศิลปินไม่ต้องการเห็นถึงความเลวร้ายและไม่

ตอ้งการสร้างผลงานศิลปะที่เป็นสักขีพยานให้กับความเลวร้ายป่าเถื่อนนี้ ภาพใบหน้าท่ีทรมานของศิลปินและร่องรอย

ของฝีแปรงเปรียบเสมือนการย้ าเตือนถึงความเลวร้ายป่าเถื่อนท่ีเคยเกิดขึ้นจริงในส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย 

ข้อสังเกตจากงานของสุธีและอภินันท์คือท้ังสองพูดถึงจ่างโดยมีบริบทร่วมกัน คือ จ่างเป็นศิลปินท่ีสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมจีน พุทธศาสนา และเต๋า อันเป็นสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจากวาทกรรมของศิลปะไทยสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

การแปลงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับความเป็นไทย และนอกจากนี้ท้ังสองยังจัดวางจ่างไว้ในบริบทของศิลปะการเมือง

และขบวนการศลิปะเพ่ือประชาชนท่ีเกิดขึ้นในทศวรรษท่ี 2510 ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีเดวิด เทห์ (2559, น.138 

- 139) มองวา่เป็นจุดส าคัญจุดแรกที่รัฐกับศลิปะสมัยใหม่แยกออกจากกัน และเป็นเวลาสั้นๆ ท่ีศิลปินในกระแสศิลปะ

เพื่อประชาชนแยกตัวเป็นอิสระจากรสนิยมแบบราชการได้ ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์ท้ังสองส านวนจะเป็น

หนังสือท่ีมักถูกใชอ้า้งอิงกันและยังมีพืน้ท่ีกลา่วถึงจ่าง แต่การจัดวางจ่างให้อยู่นอกเหนือจากวาทกรรมของศิลปะไทย

สมัยใหม่และสัมพันธ์กับกระแสศิลปะเพื่อประชาชนก็เป็นการเน้นย้ าถึงภาวะของความเป็นชายขอบและลักษณะหัว

ขบถของจ่างในประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

จุนอิชิ ชิโอดะ (Shioda, 1995, p.239) ชี้ให้เห็นว่าจ่างเป็นศิลปินคนหนึ่งท่ีสร้างความเป็นสมัยใหม่ขึ้นโดยตัว

ของเขาเอง และได้รับมรดกของคนรุ่นก่อนไว้ด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งส าหรับชิโอดะ แล้วงานศิลปะสมัยใหม่แบบนี้มี

ความนา่สนใจกว่าแนวทางการพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ในกรอบท่ีถูกสร้างขึ้นโดยศิลป พีระศรี สิ่งท่ีน่าสนใจของงานจ่าง

อยู่ท่ีการสร้างผลงานภาพใบหน้าตนเอง (self-portrait) ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชิโอดะกล่าวว่าบนก าแพงบ้านของ

จ่างมีภาพใบหน้าตนเองติดอยู่มากกว่า 10 ชิ้น (ซึ่งท่ีจริงแล้วจากนิทรรศการ จ่าง แซ่ตั้ง ก็คือ จ่าง แซ่ตั้ง ในปี พ.ศ. 

2543 หลังมรณกรรมของจ่างได้ท าให้เห็นว่า จ่างสร้างภาพใบหน้าตนเองไว้มากกว่า 400 ชิ้น) ภาพใบหน้าตนเอง

เหลา่นั้นเป็นเสมอืน ผลผลิตของความเป็นสมัยใหม่อันสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ค าถามส าคัญอย่าง “ฉันเป็นใคร” (Who 

am I ?) อันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นสมัยใหม่ และการเคลื่อนย้ายระหว่างการท างานในฐานะของภาพตัวแทน 

(representation) และการท างานศิลปะนามธรรม (abstraction) ก็แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของ การรุดหน้า (progress) 

อันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ ท้ังนี้ ชิโอดะตั้งข้อสังเกตว่างานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างมีความใกล้เคียง

กับการเขียนพู่กันจีนมากกวา่ความสัมพันธ์กับขบวนการศิลปะส าแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรมของตะวันตก จะเห็น

ได้ว่างานของชิโอดะยังคงจัดวางจ่างไวโ้ดยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจีนมากกวา่ตะวันตกเช่นเดียวกับงานชิน้อ่ืน 

ในปี พ.ศ. 2560 หลังจากท่ีผลงานของจ่างได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกคร้ังในช่วงกลางจนถึงปลาย

ทศวรรษท่ี 2550 โดยผลงานของจ่างได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงในมหกรรมศิลปะ เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ คร้ังท่ี 10 (10 th 

Shanghai Biennale) ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ซึ่งการเข้าร่วมแสดงในมหกรรมศิลปะครั้งนี้จ่างถูกน าเสนอในฐานะ

ของศิลปินลูกจีนพลัดถิ่นท่ีเตบิโตในประเทศไทยและยังมีได้รับอทิธิพลจีนปรากฏในผลงานของเขา การเข้าร่วมแสดงใน
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มหกรรมศิลปะ เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ ถือเป็นการแสดงผลงานของจ่างในแผ่นดินแม่อันเป็นต้นก าเนิดของบรรพบุรุษของ

จ่าง ต่อมาผลงานของจ่างได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ The World is Our Home ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ

นทิรรศการ Reframing Modernism ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เดวิด เทห์ (David Teh, 2017) ได้

เขียนบทความกล่าวถึงการกลับมาผ่านกาลเวลา (untimely remittance) ของจ่าง โดยชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของ

วงการศิลปะโลกตลอดจนความพยายามท่ีจะกลับมาศึกษาความเป็นสมัยใหม่ท่ีอยู่นอกเหนือจากกรอบของรัฐชาติ

เช่นเดียวกับงานของชิโอดะ จ่างจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกคร้ังจากสถานะของการเป็นชายขอบของความเป็น

สมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเทห์อธิบายถึงความเป็นชายขอบของจ่างผ่านการมีเชื้อสายจีนของจ่างและการท่ีงานของ

จ่างปราศจากสิ่งท่ีเรียกว่าความเป็นไทย พร้อมกันนั้น เทห์ได้ท าการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ Misfits : Pages from 

loose-leaf modernity และท่ี Haus der Kulturen der Welt โดยมีผลงานของจ่างร่วมแสดงด้วย ท้ังบทความและ

นทิรรศการของเทห์เนน้ย้ าถึงสถานะความเป็นชายขอบและภาวะของการไม่ลงรอย (misfit) กับศิลปะไทยสมัยใหม่ของ

จ่างให้ชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของเทห์มุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมและบทกวี

รูปธรรมโดยสัมพันธ์กับการวพิากษป์ระวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่เป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับภาวะของการไม่

ลงรอยกับประวัตศิาสตร์ศิลปะที่แฝงฝังอยู่กับความสัมพันธ์ต่ออ านาจรัฐในประเทศไทย ตลอดจนพยายามจัดวางจ่าง

ในบริบทของภูมิภาคร่วมกับศิลปินชาวเมียนมาร์อย่าง Bagyi Aung Soe และศิลปินชาวฟิลิปปินส์อย่าง Rox Lee แต่

อย่างไรก็ตาม งานของเทห์ยังไมค่รอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของจ่างกับกระแสศิลปะการเมืองและศิลปะเพื่อประชาชน 

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของชีวิตจ่างและบริบททางสังคมในช่วงเวลานั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบริบทของชีวิต

ศลิปิน บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้น ต่างก็สัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นชายขอบและการไม่

ลงรอยของจ่างกับศลิปะไทยสมัยใหม่ได้อยา่งชัดเจน และการศึกษาในประเด็นเหลา่นีจ้ะท าให้เห็นถึงตัวตนของจ่างและ

ผลงานของจ่างได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

บทสรุป 

 งานศึกษาเกี่ยวกับ จ่าง แซ่ตัง้ มีปรากฏทัง้ในพื้นท่ีของวงวิชาการทางวรรณกรรมและวงวิชาการทางทัศนศิลป์ 

ด้วยความท่ีจ่างประกอบไปด้วยสองสถานะ คือการเป็นจิตรกรและกวี ในขณะเดียวกันสองสถานะของจ่างก็เป็น

สถานะท่ีมีลักษณะขบถและปฏิเสธขนบการสร้างงานท่ีมีมาตั้งแต่อดีต ในแง่หนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับจ่างจึงมักจะเป็น

การศึกษาความหมายและตัวผลงานของจ่างอย่างเป็นเอกเทศ มากกว่าการศึกษาในเชิงบริบทท่ีมองจ่างโดยสัมพันธ์

กับบริบทอื่น ๆ ท้ังสังคม ประวัตศิาสตร์ อ านาจ หรือวาทกรรมรายรอบ งานศึกษาแต่ละชิ้นจึงเป็นการศึกษาท่ีเกิดขึ้น

โดยขาดบทสนทนาระหว่างกัน ในขณะเดียวกัน ความพยายามจัดวางจ่างบนพื้นท่ีของประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียง  

การกล่าวถึงอยา่งเสียมไิด้ และไมไ่ด้ท าให้เห็นถึงบทบาทหรือความส าคัญของจ่างท่ีสัมพันธ์กับบริบทหรือเชื่อมต่อเป็น

เนื้อเดียวกันกับประวัติศาสตร์ศิลปะนิพนธ์กระแสหลัก จ่างจึงมักถูกมองว่าเป็นศิลปินท่ีท างานอยู่ชายขอบของศิลปะ

สมัยใหม ่และมีลักษณะที่ไมล่งรอยกับประวัตศิาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย เพราะในบริบทของประวัติศาสตร์

ศลิปะไทยสมัยใหม่ สถานะของจ่างในประวัติศาสตร์เป็นเพียงการปรากฏอยู่ หากแต่ขาดความกลมกลืนและสัมพันธ์

กับเร่ืองเล่าหลักในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกระแสหลัก กล่าวคือประวัติศาสตร์นิพนธ์แต่ละชิ้นมีการกล่าวถึงจ่าง 

หากแต่จ่างมไิด้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความเป็นสมัยใหม่อันเป็นความเป็นสมัยใหม่ท่ีมีรากฐานจากตะวันตก 

ปัจจัยทางชาตพิันธ์ุ ความเป็นจีน และลักษณะของผลงานที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและปรัชญาจีนของจ่าง ท าให้จ่างไม่

สามารถเป็นสัญลักษณ์และเป็นสว่นหนึ่งของประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ได้ เพราะความเป็นจีนถูกให้ค่าอย่างต่ า

ต้อยในบริบททางประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันการท่ีผลงานสัมพันธ์กับความเป็นจีน ผลงานของจ่างจึงไม่อาจถูก
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ผสมกลมกลืนเข้ากับนิยามความเป็นไทยท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่มาโดยตลอด จ่างจึงถูกมอง

เป็นเพยีงศิลปินอีกคนหน่ึงท่ีมีลักษณะ “ไมล่งรอย” (misfit) กับความเป็นสมัยใหม่ท่ีเป็นเพียงรูปค าอันปราศจากฐานท่ี

มั่นในศิลปะไทย 

การท่ีผลงานของจ่างได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Misfits : Pages from loose-leaf modernity ณ Haus der 

Kulturen der Welt กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีโดยมี เดวดิ เทห์ ภัณฑารักษ์และนักวิชาการชาวออสเตรเลียผู้สนใจ

งานศิลปะสมัยใหม่ในอุษาคเนย ์เป็นภัณฑารักษ์ของงานนทิรรศการ ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากภาวะไม่ลงรอยท่ีมีเดวิด 

เทห์ เป็นผู้ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นดังกลา่ว จากการทบทวนของจ่าง แซ่ตัง้ ในประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ก็ยังชีใ้ห้เห็น

วา่ จ่างถูกมองวา่เป็นศิลปินอีกคนหน่ึงท่ีมีลักษณะไมล่งรอยกับประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ จึงท าให้เกิดประเด็น

ศึกษาต่อไปว่า นอกจากข้อเขียนเกี่ยวกับจ่างตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยังมีค าอธิบายใดอีกท่ีสามารถอธิบายได้ชัดเจน

มากขึ้นวา่อะไรท าให้สถานะของจ่างเป็นเชน่น้ัน และค าถามท่ีตามมาก็คือ หากจ่างมีลักษณะท่ีไม่ลงรอยกับศิลปะไทย

สมัยใหม ่แล้วเราจะจัดวางจ่างไวใ้นพืน้ท่ีใดจึงจะเหมาะสม จะเห็นได้วา่จากประเด็นของนทิรรศการน าไปสู่ค าถามสอง

ค าถาม คือ 1.อะไรท าให้จ่างมีลักษณะเป็นชายขอบของสมัยใหม่หรือมีภาวะไม่ลงรอยกับศิลปะไทยสมัยใหม่ และ   

2. เราสมควรจะจัดวางจ่างไวใ้นพืน้ท่ีใดจึงจะเหมาะสมกับตัวศิลปินและผลงาน  

ในการท่ีจะตอบค าถามข้อแรก การท าการวจิัยโดยทบทวนเร่ืองราวของจ่างผ่านการอ่านประวัตศิาสตร์ศิลปะ

ไทยสมัยใหม่เสียใหม ่ตลอดจนการทบทวนงานวชิาการหรือข้อเขียนอ่ืนๆ อันรวมถึงข่าว บทความ และข้อมูลท่ีปรากฏ

ในสื่อสารมวลชนรูปแบบตา่ง ๆ โดยควบคู่ไปกับผลงานบางชิ้นของจ่าง อาจจะพอให้ค าตอบได้บ้าง ซึ่งค าตอบข้อแรก

จะน าไปสู่การศึกษาในข้อท่ี 2 ว่าเราสมควรจะจัดวางจ่างอย่างไร เพราะจ่างเป็นเพียงศิลปินท่ีไม่ลงรอยกับ

ประวัตศิาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ในแบบกระแสหลักที่แยกไม่ออกจากอ านาจรัฐ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจ่างไม่เป็น

ศลิปินผู้ท างานศลิปะสมัยใหม่ นอกจากการศึกษาผลงานของจ่างโดยควบคู่ไปกับบริบท ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความเป็นสมัยใหม่จึงนา่จะตอบค าถามเกี่ยวกับศูนย์กลางและชายขอบของความเป็นสมัยใหม่ได้ไม่มากก็น้อย. 
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กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียนทุน

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัยพะเยำ 

A Study of problem and problem solving in Thai Writing in the students of 

Princess Maha Chakri Sirindhorn scholarship, Demonstration School, 

University of Phayao. 

คงอมร เหมรัตนร์ักษ์1* 

Khongamon Hemmaratrak1*  

บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนจากประเทศกัมพูชาท่ีมาศึกษาในโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 5 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบทดสอบเขียนตามค าบอกเป็นเคร่ืองมือใน

การศกึษาด้านความจ าและความเข้าใจในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุน แล้ววเิคราะห์ขอ้มูลน ามาสรุปและอภิปรายผล    

 ผลการวิจัยพบปัญหาของนักเรียนทุนฯ ดังนี้ 1. ด้านความจ า นักเรียนทุนฯ มีความสับสนในรูปพยัญชนะ รูป

สระ รูปวรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอ่ืน ๆ ได้แก่ ก–ถ,ฟ-ฝ,ฒ–ณ,ฎ–ฏ,ช–ซ,เอะ-เอ,แอะ-แอ,เอาะ–ออ,ไม้หันอากาศ – 

ไมไ้ตคู่้  นักเรียนทุนฯ ไมส่ามารถจ ารูปพยัญชนะบางตัว ได้แก่ ฃ,ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ,ฑ,ฬ และรูปสระบางตัวได้แก่ เอียะ,เอือะ, 

อัวะ 2.ดา้นความเข้าใจ พบปัญหาที่ท าให้เขียนภาษาไทยไมถู่กต้อง ดังนี้  1. ปัญหาสืบเนื่องจากความจ าเมื่อนักเรียนไม่

สามารถจ าหรอืเกิดความสับสนในรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ 2. นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจ

ระบบเสียงในภาษาไทย ท้ังเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์  3.นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจความหมายของ

ค าศัพท์บางค า ได้แก่ ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ค าท่ีจากภาษาต่างประเทศ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้

วเิคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ ได้ 3 แนวทางดังนี้ 1. แนวทางจัดการเรียน

การสอนเพื่อทบทวนความจ าและสร้างความเข้าใจเร่ืองเสียงกับรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  2. แนวทาง

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกการเขียนและเพิ่มค าศัพท์ใหม่ 3. การใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาการเขียน

ภาษาไทย ส่วนสมมุติฐานท่ีตั้งไว้คือ นักเรียนทุนท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีพัฒนาทักษะการเขียนท่ีดีกว่า

นักเรียนทุนฯ ท่ีเข้ามาศกึษาภายหลัง นั้นไมส่อดคล้องกับผลการวจิัยในครัง้นี้   

ค ำส ำคัญ: ปัญหาการเขียนภาษาไทย   แนวทางแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทย นักเรียนทุน 

 

 

 

                                                 
1สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Thai. School of Liberal Arts and Demonstration School, University of Phayao.  Phayao Province. 56000 
*Corresponding author e-mail: amon607pr@hotmail.com   
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Abstract  

 The purposes of this research are to study problems and to find the problem solutions of Thai writing of 

the 5 students of Princess Maha Chakri Sirindhorn scholarship who came from Cambodia for studying in 

Demonstration School, University of Phayao in Mattayom 4 – 6 (High school). The researcher used the dictation 

test as a tool for the study to measure memorization and understanding of Thai writing and subsequently 

analyzed the information for summarizing and discussing the results. 

 The research results of the students presented as 1. Memorization part; the students are confused in 

the consonants, vowels, tonal symbols and other symbols in Thai language such as ก – ถ , ฟ - ฝ , ฒ – ณ , ฎ - 

ฏ , ช – ซ , เอะ-เอ , แอะ-แอ , เอาะ – ออ , (- ั) (Mai han a kad) , (- ็) (Mai thai koo). The students cannot 

remember some consonants such ฃ, ซ, ฅ, ฎ, ฐ, ฏ, ฑ, ฬ, and some vowels such as เอียะ, เอือะ, อัวะ. 2. 

Understanding part; there were problems in incorrectly Thai language writing included 1. The problems due to 

memorization problem, students cannot remember or feel confused the vowel, tones, and other symbols. 2. The 

scholarship students did not understand the sound system in Thai language comprised consonant, vowel and 

tones. 3. The scholarship students did not comprehend the meaning of some word including synonyms, antonym, 

words from foreign languages etc. According to the problems, the researcher has analyzed 3 methods to solve 

the problem of Thai writing for the scholarship students included 1. Teaching and learning procedures for learning 

to review memory and understanding of sounds with consonants, vowels and tones. 2. Teaching and learning 

procedures for learning to practice writing and adding more new vocabulary. 3. Using innovation to solve the 

problem of Thai writing. The hypothesis is not consistent with the results. 

Keywords: problem of Thai writing, solve the problem of Thai writing, students of Princess  Maha Chakri 

Sirindhorn scholarship 

บทน ำ 

“ การรู้ภาษาและอ่านเขียนได้นี้เป็นประโยชน์มาก ประการหนึ่ง ท าให้มีความสะดวกในการติดต่อ  เช่น  ติดต่อ

การงานกับทางราชการ  หรือติดต่อประสานกับผู้ท่ีมาปฏิบัติงานพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งถ้าติดต่อพูดจากันได้ไม่ติดขัด ก็จะมี

ความเข้าอกเข้าใจกัน  และสามารถร่วมมือกันท างานสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้  อีกประการหนึ่ง  การอ่าน

เขียนหนังสือได้จะช่วยให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่าง ๆ ได้มากมาย  และความรู้ความเข้าใจในสิ่ง

เหล่านี้สามารถน ามาใช้ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ตามท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ภาษายังเป็นปัจจัย

ส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด รวมท้ังคุณธรรมความดีทุกอย่าง ” จากพระบรมราโชวาทใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีได้พระราชทานแก่ผู้น าศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 วันพฤหัสบดีท่ี  24  กันยายน  2530 (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน, 

2544, หน้า 59) ท าให้เห็นความส าคัญของภาษาที่นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแล้วยังเป็นเคร่ืองมือท่ี

ส าคัญในการเรียนรู้อีกด้วย  
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ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และมีความสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างยิ่งเพราะความส าเร็จในการ

เรียนของนักเรียนสว่นใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใชภ้าษา แตปั่จจุบันเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ นักเรียนมักเขียนสะกด

ผิดพลาดมาก จากการศึกษาผลงานวิจัยและความคิดเห็นของนักการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีนักเรียนสะกดค าผิดนั้น 

เนื่องมาจากการไม่ระมัดระวังในการเขียน ขาดการฝึกฝน ไม่รู้ความหมายของค า ไม่พยายามศึกษาหลักเกณฑ์ทาง

ภาษา อีกท้ังได้รับตัวอย่างการใช้ภาษาผิด ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ มาใช้จนเกิดความเคยชิน  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 31) จนกลายเป็นปัญหาทางการเขียน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นท่ีท าให้ผู้เรียนเกิด

ปัญหาทางการเขียนภาษาไทยดังรายงานการวิจัยของ ทัศพร เกตุถนอม (2542) ท่ีศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารของนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีนักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มมีปัญหาในด้าน

การใชภ้าษา เพราะเป็นนักเรียนท่ีมาจากตา่งชาต ิท าให้ใชภ้าษาไทยได้ยังไมค่ล่อง จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอยา่งยิ่งในโรงเรียน

ท่ีมีนักเรียนจากต่างประเทศมาเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้รับนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ามาศกึษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2556 ด้วยนักเรียนทุนฯเหล่านี้เป็นนักเรียนมาจากประเทศกัมพูชาท่ีเพิ่งเร่ิมเข้ามาศึกษาในประเทศไทยและไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศไทยมาก่อน ท าให้ไม่คุ้นชินกับภาษาไทยอันส่งผลให้เกิดปัญหาทางภาษาไทยใน

การศกึษา เชน่ เขียนชา้อา่นชา้ อา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ ขาดความเข้าใจในการอ่านการเขียน ไม่สามารถจดจ าเร่ืองท่ีอ่านหรือ

เขียนได้ ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนเกิดความ

เบ่ือหน่ายตลอดจนวิตกกังวลในการเรียน ครูภาษาไทยจึงส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนทุนฯ ดังกล่าว เพราะครูผู้สอน

จะต้องพัฒนาผู้เรียนทางภาษาท้ังทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถึง

กัน ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อลดปัญหาในการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้

แบบทดสอบการเขียนตามค าบอก เพื่อท าให้ทราบถึงปัญหาการเขียนภาษาไทย ตลอดจนวเิคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทางการการเขียนภาษาไทย   

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช ้แบบทดสอบการเขียนตามค าบอก  

2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยให้กับผู้สอนภาษาไทย ท่ีสอนนักเรียนทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
3. เพื่อพิสูจนส์มมุติฐานท่ีต้ังไว้วา่นักเรียนทุนท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทยก่อนจะมีพัฒนาทักษะการเขียนท่ี

ดีกวา่นักเรียนทุนฯ ท่ีเข้ามาศกึษาภายหลัง   

กรอบแนวคิด  

              ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 

 

 
1.นักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา 

2.ระยะเวลาการเข้าเรียนในประเทศไทย 

 

ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุน ฯ  

และ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 การศึกษาปัญหาการเขียนโดยแบบทดสอบเขียนตามค าบอกของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะท าให้พบความสามารถในการเขียนภาษาไทยและปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ 

เมื่อพบปัญหาผู้วิจัยก็สามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ามาต่อยอดงานวจิัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ของนักเรียนทุนต่อไป   

สมมตฐิำน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ทางด้านการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ตั้งแต่ปี

การศกึษา 2556 ปัจจุบันมนีักเรียนทุนฯ จ านวน 5 คน ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 จ านวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 คน  ท้ังนี้ โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่า นักเรียนทุนฯ ท่ีมี

ประสบการณ์มาศกึษาในประเทศไทยก่อนจะมีการพัฒนาทักษะภาษาไทยมากกวา่นักเรียนทุนท่ีเข้ามาศกึษาภายหลัง  

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนจากประเทศกัมพูชาท่ีได้รับทุนพระราชทานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 คน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 คน  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดรหัส 3 ตัว เพื่อใช้แทน

นักเรียน ดังนี้   

S16 หมายถงึ นักเรียนทุนฯ คนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  ระยะเวลาศกึษาในประเทศไทย 2 ปี 6 เดอืน 

S26 หมายถงึ นักเรียนทุนฯ คนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ระยะเวลาศกึษาในประเทศไทย 2 ปี 6 เดอืน 

S35 หมายถงึ นักเรียนทุนฯ คนท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ระยะเวลาศกึษาในประเทศไทย 1 ป ี6 เดือน 

S45 หมายถงึ นักเรียนทุนฯ คนท่ี 4 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ระยะเวลาศกึษาในประเทศไทย 1 ป ี6 เดือน 

S54 หมายถงึ นักเรียนทุนฯ คนท่ี 5 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ระยะเวลาศกึษาในประเทศไทย 6 เดือน 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในกำรศึกษำ 

2.1  แบบทดสอบเขียนตามค าบอก 

2.2  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเขียนตามค าบอกส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมอืที่ใช้ในกำรวิจัย  

การสร้างแบบทดสอบเขียนตามค าบอก ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี  

3.1 แบบทดสอบเขียนตำมค ำบอก 

  3.1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย ตลอดท้ังการสร้างแบบทดสอบ

จากเอกสารการวัดและประเมินผลตา่ง ๆ 

            3.1.2 สร้างแบบทดสอบเขียนตามค าบอกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้ผู้วิจัยเป็น  

ผู้ก าหนดเนื้อหา เลอืกวธีิวัดผล และเครื่องมือท่ีใชใ้นการวัดผล ดังนี้ 
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   1) แบบทดสอบเขียนตามค าบอกด้านความจ า  เป็นแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเพื่อใช้วัดความจ า

รูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ จ านวน 108 ตัว ประกอบไปด้วย การเขียนพยัญชนะไทย 

จ านวน 44 ตัว  การเขียนพยัญชนะควบกล้ า จ านวน 15 ตัว  การเขียนพยัญชนะ ห น า, อ น า จ านวน 9 ตัว  การเขียนรูป

สระ 30 ตัว  การเขียนรูปวรรณยุกต์เเละเคร่ืองหมายอื่น ๆ จ านวน 10 ตัว 

   2) แบบทดสอบความเข้าใจในการเขียนตามค าบอก เป็นแบบเขียนตามค าบอกโดยผู้วิจัยได้แบ่ง

ระดับความยาก-ง่าย ตามโครงสร้างของพยางค์ ประกอบไปด้วย โครงสร้างพยางค์ 3 ส่วน (พยัญชนะต้น+สระ+

วรรณยุกต์) และโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน (พยัญชนะต้น+สระ+พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด+วรรณยุกต์) จ านวน 150 ค า 

ดังนี้ การเขียนค าแบบง่าย (ค าท่ีประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 3 ส่วน) จ านวน 90 ค า   การเขียนค าแบบปานกลาง (ค าท่ี

ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดตรงตามมาตรา) จ านวน 40 ค า การเขียนค าแบบยาก (ค าท่ีประสมด้วย

โครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดไมต่รงตามมาตรา) จ านวน 20 ค า   

3.1.3 น าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ

สอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกตอ้งด้านภาษา 

3.1.4  บันทึกผลการพจิารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน แตล่ะคนในแตล่ะข้อ 

3.1.5  น าแบบทดสอบเขียนตามค าบอก ท่ีผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC จากการพิจารณาค่า IOC ผู้วิจัยได้

คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 

3.1.6 น าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 5 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาปัญหาใน

การเขียนของนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งดังกล่าว 

3.1.7 น าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกศัพท์พืน้ฐานท่ีนักเรียนได้ท าการทดสอบแล้ว ไปตรวจให้คะแนน 

โดยค าท่ีเขียนถูกให้ 1 คะแนน ค าท่ีเขียนผิดหรือไมไ่ด้เขียนให้ 0 คะแนน 

3.1.8 น าผลคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) และแปรค่า  

3.2 แบบประเมนิคุณภำพของแบบทดสอบเขียนตำมค ำบอกส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเขียนตามค าบอกส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

ซึ่งมีขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 

3.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

3.2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ของแบบทดสอบ 

3.2.3 สร้างแบบประเมิน 1 ชุด คือ แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความ

เหมาะสมทางภาษา ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวชิาภาษาไทย 3 ท่าน โดยใชด้ัชนคีวามสอดคล้อง  

  3.2.4 น าแบบประเมนิไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวชิาภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ

แบบทดสอบเขียนตามค าบอก การวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง(IOC)   

3.2.5 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ

แบบทดสอบเขียนตามค าบอก ผู้วิจัยได้คัดเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่ดัชนคีวามสอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2181 

3.2.6 น าแบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเขียนตามค าบอกท่ีประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปจัดพมิพฉ์บับสมบูรณ์  

4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

      4.1 ทดสอบการเขียนตามค าบอกนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 5 คน ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยการทดสอบแบ่งเป็นล าดับดังนี้  

4.1.1 ทดสอบความจ าการเขียนภาษาไทย 108 ตัว 

1) การเขียนพยัญชนะไทย จ านวน 44 ตัว   

2) การเขียนพยัญชนะควบกล้ า จ านวน 15 ตัว   

3) การเขียนพยัญชนะ ห น า, อ น า จ านวน 9 ตัว   

4) การเขียนรูปสระ 30 ตัว   

5) การเขียนรูปวรรณยุกตเ์เละเครื่องหมายอื่น ๆ จ านวน 10 ตัว 

โดยผู้วจิัยก าหนดการให้ค่าคะแนนข้อท่ีถูกต้อง 1 คะแนน รวม 108 คะแนน ซึ่งท้ังหมดนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้

ก าหนดเนื้อหา เลอืกวธีิการวัดผล และเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวัดผล 

4.1.2 ทดสอบความเข้าใจในการเขียนตามค าบอก 150 ค า 

  1) การเขียนตามค าบอกค าท่ีประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 3 ส่วน จ านวน 90 ค า   

2) การเขียนค าที่ประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดตรงตามมาตรา จ านวน 40 ค า     

3) การเขียนค าท่ีประสมด้วยโครงสร้างพยางค์ 4 ส่วน แบบสะกดไมต่รงตามมาตรา จ านวน 20 ค า  

โดยผู้วจิัยก าหนดการให้ค่าคะแนนข้อท่ีถูกต้อง 1 คะแนน รวม 150 คะแนน ซึ่งท้ังหมดนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้

ก าหนดเนื้อหา เลอืกวธีิการวัดผล และเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวัดผล 

               4.2 เมื่อสิ้นสุดการทดสอบน าผลท่ีได้ไปทดสอบหาค่าร้อยละ (Percentage) และแปรค่า เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเขียนตามค าบอกและวิเคราะห์หาปัญหาการเขียน ของนักเรียนทุนฯ 

           5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 ผลการทดสอบเขียนตามค าบอก โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

5.2 ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ รายบุคคล โดยการวิเคราะห์การเขียนของนักเรียนทุน

เป็นรายบุคคล  

5.3 หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนทุนฯ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
  

6. สถิตทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ค่ำร้อยละ   

     

 

 เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน คะแนนท่ีได้ 

   N แทน คะแนนเต็ม 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง  

   
N
R

IOC 
  

 IOC  =  ดัชนคีวามสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

         N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   

ผลกำรศึกษำ 
 การศึกษาในคร้ังนี้ทางผู้วิจัยจะใช้แบบทดสอบเขียนตามค าบอกท่ีสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการเขียน แล้วน ามาทดสอบกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 5 คน ได้ผลดังนี้  

1.นักเรียน รหัส S16 

ตำรำงที่ 1 สรุปคะแนนการเขียนตามค าบอกของนักเรียน รหัส S16 

ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมค ำบอกของนักเรียน รหัส S16 

ประเภท เรื่อง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ แปรค่ำ 

ความจ า พยัญชนะไทย  68 58 85.29 ดีเยี่ยม 

ความจ า สระ 30 22 73.33 ด ี

ความจ า วรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ 10 8 80.00 ด ี

รวมคะแนนประเภทควำมจ ำ 108 88 81.48 ดีมำก 

ความเข้าใจ แบบง่าย 90 59 65.56 ค่อนขา้งดี 

ความเข้าใจ แบบปานกลาง 40 30 75.00 ดีมาก 

ความเข้าใจ แบบยาก 20 7 35.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ 150 96 64.00 ปำนกลำง 

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมค ำบอก 258 184 71.32 ด ี

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ นักเรียน รหัส S16 ได้คะแนนการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเฉลี่ย ร้อยละ 71.32  

อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ร้อยละ 81.48 ซึ่งอยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ร้อยละ 

64.00 ซึ่งอยูใ่นระดับปานกลาง จากการท าแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกยังพบปัญหาดังนี้  

  1. ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ของนักเรียน รหัส S16  คือ นักเรียนไม่

สามารถจ ารูปสระ (เอาะ,เอือะ,อัวะ,อัว) รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ (ไม้ไต่คู้, ไปยาลน้อย, ไปยาลใหญ่) 

ตลอดจนมีความสับสนในรูปตัวพยัญชนะและรูปสระท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ก–ถ,ฟ-ฝ,ฒ–ณ,ฎ-ฏ,เอะ-เอ

,แอะ-แอ เป็นต้น   
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  2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S16  คือ                1) 

นักเรียนไม่สามารถเขียนตามค าบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจ ารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและ

เคร่ืองหมายพิเศษ  2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต ์

ท าให้เกิดความสับสน เชน่ ค าว่า ผุ เขียน พุ , โท เขียน โถ , หรูหรา เขียน รูรา , หมู เขียน หมู่ เป็นต้น 3) นักเรียนไม่

เข้าใจความหมายของค า เชน่ ค าว่า บาตร เขยีน บาด , เมฆ เขียน เมก เป็นต้น  
 

2.นักเรียน รหัส S26 

ตำรำงที่ 2 สรุปคะแนนการเขียนตามค าบอกของนักเรียน รหัส S26 

ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมค ำบอกของนักเรียน รหัส S26 

ประเภท เรื่อง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ แปลค่ำ 

ความจ า พยัญชนะไทย 68 60 93.94 ดีเยี่ยม 

ความจ า สระ 30 20 66.67 ค่อนขา้งดี 

ความจ า วรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ 10 5 50.00 ผ่านเกณฑ์ 

รวมคะแนนประเภทควำมจ ำ 108 85 70.20 ด ี

ความเข้าใจ แบบง่าย 90 46 51.11 ผ่านเกณฑ์ 

ความเข้าใจ แบบปานกลาง 40 23 57.50 พอใช ้

ความเข้าใจ แบบยาก 20 6 30.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ 150 75 50.00 ผ่ำนเกณฑ์ 

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมค ำบอก 258 160 60.10 ปำนกลำง 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียน รหัส S26 ได้คะแนนการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเฉลี่ย ร้อยละ 

60.10  อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ร้อยละ 

70.20 ซึ่งอยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ 

ร้อยละ 50.00 ซึ่งอยูใ่นระดับผ่านเกณฑ์ จากการท าแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกยังพบปัญหาดังนี้  

1 .ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ของนักเรียน รหัส S26 คือ นักเรียนไม่

สามารถจ ารูปพยัญชนะ (ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ) รูปสระ(เออะ,เออ,โอะ,โอ,เอียะ,เอือะ,อัวะ) รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ 

(จัตวา ,ไมห้ันอากาศ, ไมไ้ตคู่้,ไมย้มก,ไปยาลน้อย,ไปยาลใหญ่)   

2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S26  คือ 1) นักเรียน

ไมส่ามารถเขียนตามค าบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจ ารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเคร่ืองหมายพิเศษ  

2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ท าให้เกิดความสับสน 

เชน่ ค าว่า ยอ เขยีน ย่อ , เพราะ เขียน เพาะ , พลุ เขยีน พรุ เป็นต้น 3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของค า เช่น ค าว่า 

เณร เขยีน เณน , ญาติ เขยีน ญาท เป็นต้น  
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3. นักเรียน รหัส S35 

ตำรำงที่ 3 สรุปคะแนนการเขียนตามค าบอกของนักเรียน รหัส S35 

ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมค ำบอกของนักเรียน รหัส S35 

ประเภท เรื่อง คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละ แปลค่ำ 

ความจ า พยัญชนะไทย 68 63 92.65 ดีเยี่ยม 

ความจ า สระ 30 29 96.67 ดีเยี่ยม 

ความจ า วรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ 10 6 60.00 ปานกลาง 

รวมคะแนนประเภทควำมจ ำ 108 98 90.74 ดีเยี่ยม 

ความเข้าใจ แบบง่าย 90 75 83.33 ดีเยี่ยม 

ความเข้าใจ แบบปานกลาง 40 31 77.50 ดีมาก 

ความเข้าใจ แบบยาก 20 9 45.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ 150 115 76.67 ดีมำก 

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมค ำบอก 258 213 82.56 ดีเยี่ยม 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียน รหัส S35 ได้คะแนนการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเฉลี่ย ร้อยละ 

82.56  อยู่ในระดับ ดเียี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ร้อยละ 90.74 

ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย

ละ 76.67 ซึ่งอยูใ่นระดับดีมาก จากการท าแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกยังพบปัญหาดังนี้  

1.  ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ของนักเรียน รหัส S35 คือ นักเรียนไม่

สามารถจ ารูปพยัญชนะ (ฃ,ฅ,ฆ,ฐ) รูปสระ(ออ) รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ (ไม้จัตวา,ไม้หันอากาศ,ไม้ไต่คู้,

ไปยาลน้อย,ไปยาลใหญ่)   

2. ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหั ส S35  คือ                

1) นักเรียนไม่สามารถเขียนตามค าบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจ ารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและ

เคร่ืองหมายพิเศษ  2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต ์

ท าให้เกิดความสับสน เช่น ค าว่า กว่า เขียน ควา , แปร เขียน แปล , คลอ เขียน กรอ , ขรุขระ เขียน ครุคระ เป็นต้น 

3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของค า เชน่ ค าว่า ผิวพรรณ เขยีน ผิวพันท์ , บุญคุณ เขยีน บุนคุน เป็นต้น  
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4. นักเรียนทุนฯ รหัส S45 

ตำรำงที่ 4 สรุปคะแนนการเขียนตามค าบอกของนักเรียน รหัส S45 

ผลกำรทดสอบกำรเขยีนตำมค ำบอกของนักเรียน รหัส S45 

ประเภท เรื่อง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ แปลค่ำ 

  พยัญชนะไทย  68 66 97.06 ดีเยี่ยม 

  สระ 30 27 90.00 ดีเยี่ยม 

  วรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ 10 9 90.00 ดีเยี่ยม 

รวมคะแนนประเภทควำมจ ำ 108 102 94.44 ดีเยี่ยม 

ความเข้าใจ แบบง่าย 90 65 72.22 ด ี 

ความเข้าใจ แบบปานกลาง 40 32 80.00 ดีเยี่ยม 

ความเข้าใจ แบบยาก 20 15 75.00 ดีมาก 

 รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ 150 112 74.67 ด ี

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมค ำบอก 258 214 82.95 ดีเยี่ยม 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า นักเรียน รหัส S45 ได้คะแนนการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเฉลี่ย ร้อยละ 

82.95  อยู่ในระดับ ดเียี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ร้อยละ 94.44 

ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย

ละ 74.67 ซึ่งอยูใ่นระดับดี  จากการท าแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกยังพบปัญหาดังนี้  

1. ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ของนักเรียน รหัส S45 คือ นักเรียนไม่

สามารถจ ารูปสระ (ออ,เอะ,เออะ) รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ (ไม้จัตวา,ไม้หันอากาศ,ไม้ไต่คู้,ไปยาลใหญ่) 

ตลอดจนมคีวามสับสนในรูปตัวพยัญชนะท่ีมีลักษณะคล้ายคลงึกัน ได้แก่ ช-ซ 

2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S45  คือ  1) นักเรียน

ไมส่ามารถเขียนตามค าบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจ ารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเคร่ืองหมายพิเศษ  

2) นักเรียนไมเ่ข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ท าให้เกิดความสับสน 

เชน่ ค าว่า สิ เขียน ซิ, ลิง เขยีน ลิ่ง , กีด เขยีน กิด เป็นต้น 3) นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของค า เช่น ค าว่า กรรไกร 

เขียน กรรไกล, ผิวพรรณ เขยีน ผิวพัน เป็นต้น  
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5. นักเรียน รหัส S54  

ตำรำงที่ 5 สรุปคะแนนการเขียนตามค าบอกของนักเรียน รหัส S54 

ผลกำรทดสอบกำรเขียนตำมค ำบอกของนักเรียน รหัส S54  

ประเภท เร่ือง คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ แปลค่า 

ความจ า พยัญชนะไทย  68 67 98.53 ดีเยี่ยม 

ความจ า สระ 30 27 90.00 ดีเยี่ยม 

ความจ า วรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่นๆ 10 8 80.00 ดีเยี่ยม 

รวมคะแนนประเภทควำมจ ำ 108 102 94.44 ดีเยี่ยม 

ความเข้าใจ แบบง่าย 90 50 55.56 พอใช ้

ความเข้าใจ แบบปานกลาง 40 22 55.00 พอใช ้

ความเข้าใจ แบบยาก 20 7 35.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 รวมคะแนนประเภทควำมเข้ำใจ 150 79 52.67 ผ่ำนเกณฑ์ 

คะแนนกำรทดสอบเขียนตำมค ำบอก 258 181 70.16 ด ี 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า นักเรียน รหัส S54 ได้คะแนนการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเฉลี่ย ร้อยละ 

70.16  อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ร้อยละ 94.44  

ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ร้อย

ละ 70.16 ซึ่งอยูใ่นระดับดี  จากการท าแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกยังพบปัญหาดังนี้  

1. ปัญหาท่ีพบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความจ า ของนักเรียน รหัส S54 คือ นักเรียนไม่

สามารถจ ารูปพยัญชนะควบกล้ า (พร) รูปสระ(เอะ,เอ,แอะ,แอ,เออะ) รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ (ไปยาล

น้อย,ไปยาลใหญ่)  

2. ปัญหาที่พบในแบบทดสอบเขียนตามค าบอกประเภทความเข้าใจ ของนักเรียน รหัส S45  คือ  1) นักเรียน

ไมส่ามารถเขียนตามค าบอกได้เพราะสืบเนื่องมาจากปัญหาการจ ารูปพยัญชนะ สระ พยัญชนะและเคร่ืองหมายพิเศษ  

2) นักเรียนไม่เข้าใจในระบบเสียงพยัญชนะ สระของภาษาไทย ตลอดจนการผันเสียงวรรณยุกต์ ท าให้เกิดความสับสน 

เชน่ ค าว่า เกะ เขียน ก่ะ , พุ เขียน ผุ , ทาเขียน ทา้ และไมส่ามารถประสมค าตามเสียงอา่นได้อีกหลายค า 3) นักเรียน

ไมเ่ข้าใจความหมายของค า เชน่ ค าว่า กราฟ เขียน กราบ, ธูป เขยีน ทูป เป็นต้น  

สรุปผลและอภิปรำยผล 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวจิัย ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใช ้แบบทดสอบการเขียนตามค าบอก  

ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบการเขียนตามค าบอก และแบ่งแบบทดสอบเป็น 2 ส่วน คือแบบทดสอบเขียนตาม

ค าบอกเพ่ือวัดความจ า และแบบทดสอบเขียนตามค าบอกเพ่ือวัดความเข้าใจ พบว่า 
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1. การวัดดา้นความจ า โดยใชแ้บบทดสอบเขียนตามค าบอก มวีัตถุประสงค์เพื่อวัดความจ าในรูปพยัญชนะรูป

สระ รูปวรรณยุกตแ์ละเครื่องหมายอื่น ๆ พบวา่ นักเรียนทุนฯ มีความจ าในรูปตัวพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และ

เครื่องหมายอื่น ๆ อยูใ่นระดับ ดเียี่ยม 3 คน ดีมาก 1 คน ดี 1 คน และพบปัญหา คือ นักเรียนทุนฯ มีความสับสนในรูป

พยัญชนะ รูปสระ รูปเครื่องหมายอื่น ๆ ได้แก่ ก – ถ , ฟ - ฝ , ฒ – ณ , ฎ - ฏ , ช – ซ , เอะ-เอ, แอะ-แอ , เอาะ – 

ออ , ไมห้ันอากาศ – ไมไ้ต่คู้ เป็นต้น เป็นเพราะรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปเคร่ืองหมายอื่น ๆ ดังกล่าวมีความคล้ายคลึง

กันเป็นเหตุท าให้นักเรียนทุนฯ เกิดความสับสนและไม่มีความมั่นใจในการเขียน ตลอดจนนักเรียนทุนไม่สามารถจ ารูป

พยัญชนะบางตัวได้แก่ ฃ,ซ,ฅ,ฎ,ฐ,ฏ,ฑ,ฬ รูปสระประสมเสียงสั้นบางตัวได้แก่ เอียะ, เอือะ, อัวะ เป็นเพราะรูป

พยัญชนะเหล่านี้เขียนยากและไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนปัจจุบันจึงส่งผลให้นักเรียนทุนฯ ลืมรูปพยัญชนะและรูปสระ

เหลา่นีไ้ปซึ่งปัญหาเหล่านี้สอดคล้องกับ ประเทิน มหาขันธ์ (2528) ได้กลา่วไวว้า่ พยัญชนะไทยจัดเรียงล าดับเร่ิมจาก ก 

ข จนถึง อ ฮ เป็นการยากในการเขียนเพราะลักษณะ ก และ ข ตางกันมาก พยัญชนะไทยสวนใหญมีรูปรางคลายกันอยู

หลายกลุม ท่ีมีความแตกตางกันก็เปน สวนยอยเล็กนอย และในส่วนของสระพบว่านักเรียนมีปัญหาในเร่ืองของสระ

ประสมคือเขียนสระประสมเสียงสั้นไมไ่ด้ คือ สระ อัวะ เอียะ เออืะ    

2. การวัดความเข้าใจ นักเรียนทุน ฯ ความเข้าใจในการเขียน อยู่ในระดับ ดีมาก 1 คน ดี 1 คน ปานกลาง 1 

คน ผ่านเกณฑ์ 2 คน และพบปัญหาท่ีท าให้เขียนค าผิดสามารถสรุปได้ ดังนี้  1. ปัญหาสืบเนื่องจากความจ า เมื่อ

นักเรียนไม่สามารถจ าหรอืเกิดความสับสนในรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์และเคร่ืองหมายอื่น ๆ  ก็จะท าให้ไม่

สามารถเขียนได้ถูกต้อง 2. นักเรียนทุนฯ ไม่เข้าใจระบบเสียงในภาษาไทย ท้ังเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง

วรรณยุกต์ ถึงแม้ว่านักเรียนทุนฯ จะสามารถจ ารูปพยัญชนะได้ก็ไม่สามารถแยกเสียงตัวพยัญชนะได้ รวมไปถึง เสียง

สระ และการผันวรรณยุกต์ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อการเขียนเป็นอย่างมากเพราะการเขียนคือการถ่ายทอดเสียงเป็น

ตัวหนังสือ   3.นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์บางค า โดยเฉพาะค าพ้อง ภาษาไทยได้ยืมค ามาจาก

ภาษาต่างประเทศหลายค าท าให้มีค าพ้องเกิดขึ้นมาก นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของค านั้นก่อนจึงจะสามารถ

เขียนได้ถูกต้อง ตัวอย่างเชน่ ค าที่อ่านว่า พัน สามารถเขียนได้หลายรูป พัน (จ านวน), พัน (ค ากริยา),  พรรณ (สีผิว),  

พันธ์ุ (เชื้อสาย) เป็นต้น จากปัญหาท่ีพบเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความจ าและความเข้าใจ หากนักเรียนไม่สามารถ

จ ารูปและเสียงของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ์หรอืรูปของค าศัพท์ท่ีมีความเฉพาะ นักเรียนก็จะไม่สามารถเข้าใจในสิ่ง

ท่ีเขียนได้ ท้ังนี้นักเรียนต้องใช้ทักษะการดูเพื่อจดจ ารูป และทักษะการฟังเพื่อรับรู้เสียง ตลอดจนทักษะการอ่านออก

เสียงเพื่อตรวจสอบวา่ค าท่ีเขียนนั้นอ่านว่าอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ การเขียนจึงเป็นทักษะขั้นสูงท่ีต้องบูรณาการทักษะ

อื่น ๆ เข้าด้วยกัน ดังท่ี นภดล  จันทร์เพ็ญ (2539) ได้กล่าวว่า การเขียน เป็นทักษะท่ีมีความสลับซับซ้อนกว่าทักษะ

การใช้ภาษาทักษะอื่น ๆ เป็นการผสมผสานทักษะการฟัง อ่าน พูด และคิดเอาไว้ด้วยกัน โดยอาศัยตัวอักษรหรือ

สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแทนเสียงพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ข่าวสารและ

จินตนาการจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยให้กับผู้สอนภาษาไทย ท่ีสอน

นักเรียนกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

ผู้วิจัยได้พบปัญหาการเขียนภาษาไทยจากการใช้แบบทดสอบการเขียนตามค าบอก ตามท่ีได้กล่าวมาใน

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยท่ีท า ให้ผู้สอน

ภาษาไทยสามารถน าไปเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือท าวิจัยเพื่อแกไ้ขปัญหาการเขียนของนักเรียนทุนฯ ได้ ดังนี้  

1. แนวทางจัดการเรียนการสอนหรือท าวิจัยเพื่อพัฒนาความจ าและสร้างความเข้าใจเร่ืองเสียงกับรูปของ

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ์โดยจัดเป็นกิจกรรม เช่น การคัดไทย การฝึกอ่านออกเสียงค าง่าย การร้องเพลงไทยท่ี
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ช่วยการปรับเสียงและส าเนียงของนักเรียน ฯลฯ ซึ่งการสร้างความเข้าใจเร่ืองเสียงในภาษาไทยนี้ผู้วิจัยเข้าใจถึง

อุปสรรคเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนเป็นชาวต่างประเทศ การรับรู้เสียงหรือส าเนียงอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมผู้สอน

จะตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหา  

2. แนวทางจัดการเรียนการสอนหรือท าวิจัยเพื่อฝึกการเขียนเพิ่มค าศัพท์ใหม่ โดยการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ี  

บูรณาการทักษะการอ่าน การฟัง การพูด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเขียน เช่น เกมต่ออักษรภาษาไทยค าคม ทาย

ค าศัพท์โดยการเขียน บันทึกค าศัพท์จากบทเพลงไทย ฝึกเขียนตามค าบอก ฯลฯ ครูผู้สอนควรให้นักเรียนบันทึก

ค าศัพท์ใหม่ลงสมุดเพื่อเพิ่มความจ าในรูปของค าศัพท์ใหม่   

3. การใชน้วัตกรรมในการชว่ยแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทย เช่น Application พจนานุกรม หรือ อ่านอย่างไร

เขียนอย่างไร Application ท่ีพัฒนาขึ้นโดยส านักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งสามารถดาวโหลดลงในมือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบค าท่ีเขียนสร้าง

ความถูกต้องและความมั่นใจในการเขียนภาษาไทย  

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนฯ ท่ีได้เสนอมานี้เป็นเพียงสมมุติฐานท่ีผู้วิจัยได้

คิดหาทางแก้ไขปัญหาจากปัญหาท่ีพบ ดังนั้นผู้สอนภาษาไทยจึงตอ้งน าแนวทางไปทดลองใชแ้ก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจ

ใชรู้ปแบบของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนทุนฯ ท้ังนี้ยังมีงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยอีก

มากที่มผีู้วิจัยท่ีสนใจในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยอกีหลายท่านได้ท าวิจัย ดังท่ีจะได้ยกตัวอยา่ง ดังนี้        

ทิพวมิล  วรรณชัย (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยการ

จัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีพัฒนาการ

ความสามารถในการเรียนดขีึน้ตามล าดับ  

เจตนาภรณ์  อยูสุ่ขี (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 

โดยใชก้ารเขียนค าคม ผลการศึกษาพบวา่นักเรียนมคีะเเนนความสามารถการเขียนสะกดค าภาษาไทย ร้อยละ 82.66 

ซึ่งสูงกวา่คะเเนนท่ีต้ังไว้คอื ร้อยละ 60   

พรศรี  ใจภพ (2552) ที่ได้พัฒนาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวการันต์ โดยใช้วิจัยเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลวิจัยพบว่านักเรียนรี้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดและมี

คะเเนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา่คะเเนนก่อนเรียน   

พูล ทิมา (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 2 โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด  พบว่า ความสามารถด้านการเขียนสะกดค าของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค า ตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระภาษาไทย 

โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด มีค่าคะเเนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  

งานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมานี้ผู้สอนภาษาไทยสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนได้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพิสูจนส์มมุติฐานท่ีต้ังไว้วา่นักเรียนทุนท่ีเข้ามาศกึษาในประเทศไทยก่อนจะมพีัฒนา

ทักษะการเขียนท่ีดกีว่านักเรียนทุนฯ ท่ีเข้ามาศกึษาภายหลัง  

ผลวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ยังพบประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไวข้้างตน้ คือ พบนักเรียนทุนฯ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 คน, 
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ระดับ ดี เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4และ 6 จ านวน  2 คน, ระดับ ปานกลาง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 จ านวน 1 คน  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ว่า นักเรียนทุนฯ ท่ีเข้ามาเรียนในประเทศ

ไทยก่อนจะมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยได้ดีกว่านักเรียนท่ีเข้ามาทีหลัง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่น

แทรกซ้อนท าให้ผลการวจิัยไม่สอดคล้องกับสมมุตฐานท่ีต้ังไว้ หรือนักเรียนทุนฯ อาจมีการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ท่ีเห็นได้

ชัดหรือดีกว่าทักษะการเขียน เช่น ทักษะการฟัง-พูด ทักษะการอ่าน แต่ถึงอย่างไรก็ตามทักษะการเขียนก็เป็นหนึ่ง

องคป์ระกอบของการเรียนภาษา ดังผลวจิัยท่ีพบวา่นักเรียนทุนฯ จากประเทศกัมพูชาท่ีเข้ามาเรียนมีปัญหาในเร่ืองของ

ภาษาไทยท่ีเป็นตัวกลางในการสื่อสารและเคร่ืองมือเสาะแสวงหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทัศพร เกตุ

ถนอม (2542) ท่ีพบวา่ มนีักเรียนนักศกึษาบางกลุ่มมปัีญหาในด้านการใชภ้าษา เพราะเป็นนักเรียนท่ีมาจากตา่งชาต ิท าให้ใช้

ภาษาไทยยังไม่คล่อง ดังนั้นครูสอนภาษาไทยจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนจะต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ หมั่นฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียน และทักษะอื่น ๆ ของ

ภาษาไทย เพื่อเกิดประโยชนใ์นการใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมอืเเสวงหาความรู้ ผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ผู้อ่านงานวจิัยนี้จะสามารถ

น าแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาไทยมาประยุกตใ์ชแ้ก้ไขปัญหาการเขียนตามบริบทของผู้เรียนได้    

ข้อเสนอเเนะ 

การท าเคร่ืองมือในการท าวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของโครงสร้างพยางค์ในการก าหนดความยากง่ายของค า 

เพียงแค่ 2 โครงสร้าง คือ โครงสร้างพยางค์ แบบ 3 ส่วน และ โครงสร้างพยางค์ แบบ 4 ส่วน หากแต่ยังเหลืออีก 2 

โครงสร้าง คือ โครงพยางค์สร้าง แบบ 4 ส่วนพิเศษ และ โครงพยางค์สร้าง แบบ 5 ส่วน เหตุท่ีผู้วิจัยไม่เลือกโครงสร้าง 2 

แบบหลังมาใช้ในการสร้างเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยเพราะเป็นโครงสร้างที่ยากและซับซ้อนไม่เหมาะสมกับนักเรียน

กัมพูชาท่ีมีประสบการณ์การเรียนภาษาไทยน้อย ส าหรับผู้สนใจท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย

สร้างเพื่อศกึษาปัญหาการเขียนให้กับนักเรียนไทยผู้สนใจสามารถเพิ่มอกี 2 โครงสร้าง (โครงพยางค์สร้าง แบบ 4 ส่วนพิเศษ 

และ โครงพยางค์สร้าง แบบ 5 ส่วน) ท้ังนี้ให้วิเคราะห์ความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนด้วย    

กิตติกรรมประกำศ 

 ขอขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนทุนฯ ตลอดจน

อนุเคราะห์สถานที่ในการท าวิจัยในช่วงปิดภาคเรียน   
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กำรวิเครำะห์กลุ่มค ำศัพท์ในอันตรภำคที่พบในบทคัดย่องำนวิจัยฉบับภำษำอังกฤษ 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

An Analysis of Lexical Bundles in the Moves Found in English Research 

Abstracts Written by Graduate Students at the University of Phayao 

สุทธาทิพย์  มาฟู1* และจติติมา กาวีระ1 

Sutthathip Mafu1* and Chittima Kaweera1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาคของบทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้ คือ 1) การเลือกบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 จ านวนท้ังสิ้น 40 ฉบับ 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือแบบ

วิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ โดยประยุกต์มาจาก Bhatia (1993) และ Boonsirijarun (2014) ปรากฏใน 5 อันตรภาค ได้แก่ 

1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research findings; 4) Conclusion; and 5) Recommendations โดยน า

กลุ่มค าศัพท์ท่ีพบบ่อยมาเปรียบเทียบหาค่าความถี่ในรูปแบบร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มค าศัพท์ท่ีพบในแต่ละ

อันตรภาคของบทคัดย่อมีความหลากหลาย พบกลุ่มค าศัพท์ตั้งแต่แบบ 2 ค า ไปจนถึงกลุ่มค าศัพท์แบบ 11 ค า และ

พบวา่กลุ่มค าศัพท์ท่ีมีความถี่ในการใชสู้งสุด คือกลุ่มค าศัพท์ท่ีปรากฎในอันตรภาค Research method (ร้อยละ 51.15) 

และพบว่ากลุ่มค าศัพท์ทีมีความถี่ในการใช้น้อยสุด คือกลุ่มค าศัพท์ท่ีปรากฎในอันตรภาค Conclusion และ 

Recommendations คือ ร้อยละ 1.15 และ 5.17 ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบ Research method เป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญและประกอบด้วยรายละเอียดมากกว่าอันตรภาคอื่น ในขณะท่ีอันตรภาค Conclusion และ 

Recommendations อาจมีการละส่วนนี้ไปในการเขียนบทคัดยอ่งานวจิัย 

ค ำส ำคัญ: กลุ่มค าศัพท์ อันตรภาค บทคัดยอ่งานวิจัยภาษาอังกฤษ 

                                                 
1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of English, School of liberal arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: aiu_mafoo@hotmail.com  
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Abstract  

 The purpose of this study was to analyze lexical bundles in the moves of English thesis abstract. The 

research methods were 1) The selection of 40 English thesis abstract of Thai graduate at the University of 

Phayao, published in Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao from the year 

2015-2016; 2) the research tool was lexical bundle analysis form adapted from Bhatia (1993) and Boonsirijarun 

(2014) in five moves. Consist of 1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research findings; 4) Conclusion; 

and 5) Recommendations. The statistics for data analysis were descriptive statistics: frequency and percentage. 

The results revealed that there were varieties of lexical bundles found in English thesis abstract. The bundles 

were ranged from two-word form to eleven-word form. It was also found that the highest frequency of lexical 

bundles in English abstract was found in Research method move (51.15%). On the other hand, there were 

1.15% and 5.17% of lexical bundles found in Conclusion move and Recommendations move. It can be concluded 

that Research method move is an important component and comprise of more detailed information as compared 

with other moves. However, the Conclusion and Recommendations moves seem to be omitted from the English 

Thesis Abstract. 

Keywords: Lexical bundles, Move, English Thesis Abstract. 

บทน ำ 

บทคัดยอ่ เป็นสว่นประกอบหลักของเอกสารงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ท่ีได้สรุปเนื้อหาท้ังหมดของเอกสารนั้น 

ๆ ไว้ ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของงานวิจัยนั้น ๆ  บทคัดย่อถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของการเขียน

รายงานการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีนักวิชาการรวมถึงนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษาในศาสตร์และสาขาต่าง ๆ ใช้

เพื่อศึกษาในการแกไ้ขปัญหาและมุ่งเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานวิจัย 

การเขียนบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษในเอกสารงานวจิัยนัน้ ชว่ยในการสื่อสารขอ้มูลดา้นการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์

ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัย โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัย

จากบริบทท่ีแตกต่างกัน หรือในประเทศท่ีมีภาษาประจ าชาติแตกต่างกัน นอกจากนี้ จากการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การ

เป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) และตามที่สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้ก าหนดกฎบัตรอาเซียน

ข้อ 34 บัญญัติให้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน (The working language of ASEAN shall be 

English) ซึ่งมีผลบังคับใชอ้ย่างเป็นทางการ นับแตว่ันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) นัน้ย่อมหมายความว่า 

ประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย บรูไน มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ 

อินโดนีเซีย มีแนวโน้มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ติดต่อสื่อสารท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเท่ียว และการศกึษา โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ซึ่งรวมถึงการศึกษาของไทย 

ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของการศึกษาค้นคว้าในระดับท่ีสูงขึ้นไป ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นสื่อเพื่อช่วยสร้างแนวทางการ

แบ่งปันขอ้มูล ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยท่ีน่าสนใจสู่สายตานักวิจัยชาวต่างชาติ และเคร่ืองมือ

ส าคัญที่จะชว่ยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของงานวจิัยท่ีมีบริบททางภาษาแตกต่างกัน คือบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ 

อันเป็นองค์ประกอบส่วนแรกท่ีนักวิจัยชาวต่างชาติให้ความส าคัญส าหรับการค้นคว้าข้อมูลและสร้างความเข้าใจ
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ภาพรวมของงานวจิัยนัน้ๆ เป็นอันดับแรก จึงปฏเิสธไมไ่ด้เลยว่า ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางของแวดวงนักวิชาการและ

นักวิจัย ในการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนในงานวิจัย ดังนั้นบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจ าเป็นต้อง

ประกอบด้วยขอ้มูลท่ีแม่นย าและมแีนวทางการเขียนท่ีถูกต้องเหมาะสมตามองค์ประกอบขอ้มูลเบือ้งต้น   

 อย่างไรก็ตาม ในการเขียนบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ นักวิจัยมรูีปแบบการใช้กลุม่ค าศัพท์ (lexical bundles) ท่ี

แตกตา่งกันไปในแต่ละอันตรภาคภายในเนื้อหาบทคัดย่อ ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับบริบทและความคุ้นเคยด้านภาษาอังกฤษ

ของแต่ละประเทศนั้น ๆ  ดังท่ี Curry & Lillis (2004) กล่าวว่า การเลือกใช้ค าและประโยคให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นข้อ

เสียเปรียบและเป็นปัญหาส าคัญและของผู้ท่ีไม่ใชเ่จ้าของภาษาอังกฤษ เม่ือตอ้งตีพิมพบ์ทความเป็นภาษาอังกฤษ  

ดังนัน้ การวจิัยนี้จึงมุ่งท่ีจะศกึษาและวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาคของบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ 

ของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในการ

เขียนบทคัดยอ่ และเป็นแนวทางในการน าไปประยุกตร์วบรวมเป็นคู่มือการใช้กลุ่มค าศัพท์ในแต่ละอันตรภาค ของการ

เขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ี

ไมใ่ชเ่จ้าของภาษาท่ีมีความสนใจต่อไปในอนาคตได้  

ทบทวนวรรณกรรม 

ประเภทของบทคัดย่อ (Types of abstract)  

Velliaris (2009) ได้แบ่งประเภทของบทคัดยอ่เป็น 2 ประเภทคือ 

1. บทคัดย่อเชิงบรรยาย (Descriptive abstracts) โดยท่ัวไปบทคัดย่อประเภทนี้ มักใช้ส าหรับงานวิจัยด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทความทางจิตวิทยา มีจ านวน 50-100 ค า บทคัดย่อประเภทนี้ มีส่วนประกอบคือ 

ภูมิหลัง (background) วัตถุประสงค์ (purpose) ความสนใจพิเศษและจุดส าคัญของงานวิจัย (particulars of 

contents/focus of paper) แตม่ักไมม่วีธีิวิจัย (methods) ผลการวจิัย (results) และสรุปผล (conclusions)  

2. บทคัดย่อเชิงให้ข้อมูลความรู้ (Informative abstracts) บทคัดย่อประเภทนี้เป็นรูปแบบการเขียนท่ีให้ข้อมูล

เป็นประเด็นส าคัญของงานวิจัยแกผู่้อ่าน ส่วนใหญ่ใชใ้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือวศิวกรรมศาสตร์ มักมีความยาว

ของงานวิจัยประมาณ 1 ย่อหน้า โครงสร้างของบทคัดย่อประเภทนี้มักประกอบด้วย ภูมิหลัง (background) 

วัตถุประสงค์ (aim/purpose) วธีิวิจัย (methods) ผลการวจิัย (results) และสรุปผล (conclusions) 

 กำรแบ่งบทคัดย่อตำมโครงสร้ำง สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. บทคัดย่อที่มีโครงสร้ำง (Structured abstracts) 

 บทคัดย่อท่ีมีโครงสร้าง สามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลส าคัญท่ีน าเสนอผ่านงานวิจัยนั้น ๆ  และสื่อถึงประเด็น

ใจความส าคัญและผลการวิจัยท่ีได้โดยสรุปได้ โดย Boonsirijarun (2014, p. 115-116) ได้แยกโครงสร้างของบทคัดย่อ

ไว ้5 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ (Purpose of study); 2) วิธีการ (Research method); 3) ผลการวิจัย 

(Research findings); 4) สรุปผล (Conclusion); 5) ข้อแนะน า (Recommendations) 

 Bhatia (1993) ได้จ าแนกองค์ประกอบของบทคัดย่อการเขียนรายงานการวิจัยไว้ว่าประกอบด้วย 4 

องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การแนะน าวัตถุประสงค์ (Introducing the purpose); 2) การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Describing 

the methodology); 3) การสรุปผล (Summarizing the results); 4) การน าเสนอข้อสรุป (Presenting the conclusions) 

 นอกจากนี้ Manna & Matt (2012) ได้แยกโครงสร้างของบทคัดย่อไว้ 7 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  

1) ภูมิหลัง (background); 2) วัตถุประสงค์ (Purpose of study); 3) วิธีการ (Research method); 4) ผลการวิจัย 
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(Research findings); 5) สรุปผล (Conclusions); 6) การอ้างอิง (References) ซึ่งอาจจะไม่ใส่ก็ได้; 7) ค าส าคัญ 

(Keywords) 

 2. บทคัดย่อที่ไม่มโีครงสร้ำง (Structured abstracts) 

 ในการวิเคราะห์ลักษณะของบทคัดย่อท่ีไม่มีโครงสร้าง Khasseh & Biranvan (2013) ได้ระบุว่า บทคัดย่อท่ีไม่มี

โครงสร้าง เป็นลักษณะของบทคัดย่อดั้งเดิม ท่ีเขียนเป็นแบบย่อหน้า โดยไม่มีการแยกส่วนโครงสร้างต่าง ๆ ใน

บทคัดยอ่ และจะถูกเรียบเรียงตามเนื้อหา ระเบียบ และล าดับเหตุการณ์ของเร่ือง นอกจากนี้ ชนกพร  (2559) อธิบาย

ว่า โดยท่ัวไปแล้ว บทคัดย่อประเภทนี้จะไม่กล่าวถึงหัวข้อ แต่ให้เนื้อหาท่ีเขียนเรียงกันตามล าดับสะท้อนถึงหัวข้อนั้น 

และสรุปผลการวจิัยออกมา 

 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ประกอบของบทคัดย่องานวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ประกอบ

บทคัดยอ่แบบมโีครงสร้าง โดยเนน้องค์ประกอบท่ีส าคัญตอ่ข้อมูลในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นส าหรับนักวิจัยตาม

แนวทางของ Bhatia (1993) และ Boonsirijarun (2014) ซึ่งได้น ามาสร้างแบบฟอร์มในการหาสถิติการเกิดขึ้นของกลุ่ม

ค าศัพท์ในแต่ละอันตรภาคของบทคัดยอ่ 
   

  กลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles)  

  Biber, Johansson, Leech, Conrad, and Finegan (1999) ได้ให้ค าจ ากัดความ กลุ่มค าศัพท์ หรือ Lexical 

bundles คือ การปรากฏรว่มของค าตั้งแต่สามค าขึน้ไป ยกตัวอย่างกลุ่มค าศัพท์ในประโยคดังต่อไปนี้ 

  Now, we want to talk about getting out sample mean…  

  Today, we are going to talk about testing hypotheses.  

  If you look at the answers that are given, there’s only two answers that have one big M…  

(Biber, Conrad & Cortes 2004, pp. 392-393) 

  ผู้วิจัยได้ประยุกต์การใช้กลุ่มค าศัพท์ (lexical bundles) เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย 

โดยการหากลุ่มค าศัพท์ในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ โดยการนับค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปในแต่ละ

อันตรภาคของบทคัดยอ่ 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบัน มีการให้ความส าคัญกับการเขียนรายงานการวิจัยรวมถึงบทความวิจัยซึ่งเป็นสื่อท่ีส าคัญในการ

เพิ่มพูนองคค์วามรู้ทางด้านการวิจัยจากบริบททางภาษาที่แตกตา่งไป ในการวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการ

เขียนบทความวิจัยจึงสามารถพบได้เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างแนวทางหรือแสดงแนวโน้มท่ีส าคัญในการ

ใชก้ลุ่มค าศัพท์ อันตรภาค หรอืองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีพบในการเขียนรายงานการวิจัย โดยเห็นได้จาก Shi (2010) ซึ่งได้

มกีารวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์และอันตรภาคในการเขียนบทความทางวิชาการของบทความวิจัยทางด้านการเกษตร และ

ได้ท าการวเิคราะห์บทความวิจัยสามสิบเร่ืองในสาขาวิทยาศาสตรการเกษตรไดแก สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขา

เทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จากวารสารระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ

ลักษณะทางภาษาศาสตร์และหนา้ที่ของกลุมค าศัพท์ท่ีจะช่วยให้นักวิจัยหน้าใหม่หรือนักศึกษา สามารถอ่านและเขียน

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้อยางมีประสิทธิภาพ ในซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็น

แนวทางในการออกแบบงานวิจัยโดยใช้องค์ประกอบของบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการ

น าเสนอรายละเอียดถึงองค์ประกอบรูปแบบค าและน ามาเปรียบเทียบของในแต่องค์ประกอบของบทคัดย่อฉบับ

ภาษาอังกฤษอันเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสมในการเขียนบทความวิจัยได้เป็นอยา่งดี 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2195 

 นอกจากบทความวิจัยแลว้ การวเิคราะห์บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษเป็นการวิจัยหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ

ท่ีส าคัญ และเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ภาษา และองค์ประกอบของบทคัดย่อ ท้ังเพื่อการแสดงให้เห็นถึง

ภาพรวมของการน าเสนอข้อมูลในบทคัดยอ่ ตลอดจนความถูกต้องแม่นย าของภาษาท่ีใช้ และองค์ประกอบ ซึ่งจะเห็น

ได้จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน การวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์และอันตรภาคท่ีพบในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอยา่งงานวิจัยดังตอ่ไปน้ี  

 กรกนก รุณย์คตแิละมณฑา จาฏุพจน์ (2556) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบองคป์ระกอบและข้อผิดพลาดด้านการ

ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมท้ังหมดจ านวน 30 

ฉบับ การศึกษานี้ วิเคราะห์และค านวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อเป็น 4 องค์ประกอบพื้นฐาน คือ 

เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาท่ีพบหรือสมมติฐาน วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปหรือการ

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ/การประยุกต์ใช้ จากการวิจัยพบว่า บทคัดย่อร้อยละ 48.89 เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน 

ร้อยละ 40 เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และท่ีเหลือเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดย่อสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (52.22%) มากกว่าบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย  

4 องค์ประกอบพื้นฐาน (46.67%) และไม่มีบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน ส่วนบทคัดย่อสาขา

วิทยาศาสตร์เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน (48.89%) มากกว่าบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน 

(33.33%) แตม่บีทคัดยอ่ท่ีเขียนดว้ย 2องคป์ระกอบพืน้ฐาน (16.67%) 

 ในการวิเคราะห์การเขียนบทคัดยอ่ ยังพบงานวิจัยในต่างประเทศท่ีมีการวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ และอันตรภาค

ของบทคัดยอ่งานวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 200 บทคัดยอ่ โดย Ahmadi, Ghonsooly & Fatemi (2013) ได้วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบการใช้กลุม่ค าศัพท์ในการเขียนบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษของผู้เขียนท่ีเป็นเจ้าของภาษา และผู้เขียนท่ีเป็นชาว

อิหร่าน โดยผลการวิจัยพบว่าผู้เขียนท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาใช้กลุ่มค าศัพท์ในรูปแบบมากกว่า 4 ค า ซึ่งมากกว่าผู้เขียน

บทคัดย่อท่ีเป็นเจ้าของภาษา และยังพบว่าในกลุ่มผู้เขียนชาวอิหร่านใช้รูปแบบของอนุประโยคมากกว่า ส่วนกลุ่ม

ผู้เขียนท่ีเป็นเจ้าของภาษาใช้รูปแบบของวลีมากกวา่  

 จากงานวิจัยวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยฉบับนี้

โดยใชอ้งคป์ระกอบของบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะลงรายละเอียดถึงองค์ประกอบรูปแบบค า

และน ามาเปรียบเทียบของในแตอ่งคป์ระกอบของบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษต่อไป  

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 กลุ่มตวัอย่ำงบทคัดย่อ   

บทคัดย่อท่ีคัดเลือกมาศึกษา คือบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Library Resources and Educational Media Center) ‘http://www.clm.up.ac.th/’ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 จ านวน

ท้ังสิ้น 40 ฉบับ โดยการใชว้ธีิสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจงจากรายงานการวิจัยของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการเผยแพร่

แลว้ทุกสาขาวชิา โดยมีรายละเอยีดดังนี้                                                             

 1. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2559 

จ านวน 10 ฉบับ 
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2. บทคัดยอ่จากหลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)  สาขาวชิาภาษาไทย พ.ศ. 2559 จ านวน 7 ฉบับ

  

3. บทคัดยอ่จากหลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวชิาภาษาไทย พ.ศ. 2558 จ านวน 3 ฉบับ 

4. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 

จ านวน 7 ฉบับ  

5. บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558 

จ านวน 3 ฉบับ 

6. บทคัดยอ่จากหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 จ านวน 10 ฉบับ 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี อ้างองิจาก Bhatia (1993) ซึ่งได้จ าแนกองค์ประกอบของบทคัดย่อ

การเขียนรายงานการวิจัยไว้ว่าประกอบด้วย 4 อันตรภาค อันได้แก่ การแนะน าวัตถุประสงค์ (Introducing the 

purpose) การอธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Describing the methodology) การสรุปผล (Summarizing the results) และการ

น าเสนอข้อสรุป (Presenting the conclusions) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Boonsirijarun (2014) ใน 4 องค์ประกอบแรก

แตม่คีวามแตกตา่งโดยเพิ่มประเด็นในหัวขอ้เสนอแนะจากงานวิจัย (Recommendation) จากการรวบรวมองค์ประกอบ

ท่ีส าคัญของบทคัดยอ่ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบของบทคัดย่อของ Bhatia (1993) และ อันตรภาคของ 

Boonsirijarun (2014) โดยมีองค์ประกอบท่ีจะใชว้เิคราะห์ดังนี้ 1) Purpose of study; 2) Research method; 3) Research 

findings; 4) Conclusions; และ 5) Recommendations ซึ่งได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นแบบวิเคราะห์กลุ่ม

ค าศัพท์ท่ีพบในแต่ละอันตรภาคของการเขียนบทคัดยอ่งานวิจัย 

นอกจากนี้ ตามค าจัดกัดความของ กลุ่มค าศัพท์ (lexical bundles) ของ Biber, Johansson, Leech, Conrad, 

and Finegan (1999) ท่ีดูการปรากฏร่วมของค าตั้งแต่สามค าขึ้นไปนั้น ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะเห็นความถี่ของการใช้

กลุ่มค าศัพท์ท่ีมีความละเอยีดย่ิงขึ้น จึงประยุกตก์ารนับกลุ่มค าศัพท์ต้ังแต่ 2 ค าขึ้นไปในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อ

แตล่ะฉบับ จ านวน 40 ฉบับ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ ‘Thai Library Integrated System’(http://www.thailis.or.th/) 

การศึกษาครัง้นี ้เจาะจงเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านัน้ และใชปี้ท่ีเผยแพร่ (Issue Date) เป็นขอบเขตเพิ่มเติมในการ

คัดเลือก โดยคัดเลือกจากปี พ.ศ. 2559 เป็นหลักก่อน จึงได้บทคัดย่อจากหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

(กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 10 ฉบับ, หลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชา

ภาษาไทย จ านวน 7 ฉบับ, หลักสูตรปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ศศม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 7 ฉบับ 

และหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 10 ฉบับ  

 จากการค้นหาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(ศศม.) และหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศม.) มีจ านวน อย่างละ 7 ฉบับ

เท่านัน้ ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559 จึงคัดเลอืกบทคัดยอ่เพิ่มเตมิจากปี พ.ศ. 2558 อกีอย่างละ 3 ฉบับ เพื่อในมีจ านวน

เท่ากันกับอกี 2 สาขา รวมบทคัดยอ่ท้ังหมดท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นจ านวน 40 ฉบับด้วยกัน 

  

http://www.thailis.or.th/
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2. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล มีดังน้ี 

 1. วิเคราะห์และหาความถี่ในรูปแบบร้อยละของการนับจ านวนค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปในแต่ละอันตรภาคของ

บทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีบทคัดย่อท่ีน ามาวิเคราะห์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 

3 ท่าน โดยผู้วจิัยน าผลวิเคราะห์การจ าแนกอันตรภาคของแต่ละบทคัดย่อท่ีวิเคราะห์ได้ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อยนืยันความสอดคล้องและความถูกตอ้ง ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

 Title: THE USE OF NONVERBAL LANGUAGE THROUGH SOCIAL NETWORK ONLINE OF THE 

UNDERGRADUATE STUDENT IN MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY PHAYAO CAMPUS  

Independent Study: M.A. (Thai), University of Phayao, 2016  

ABSTRACT 

 Independent study in this research was to study the perception of nonverbal communication through the 

network of students from undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao Campus and to study in 

the use of nonverbal communication of students popular undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Phayao Campus were used in this study were 226 Monk. /People. The instruments used in the study were collected 

by Questionnaire and the close. Consists of a check list with a Rating Scale and Open Ended Questionnaires were used 

in data analysis is the Frequency. Percentage, Mean and Standard deviation. 

 Research findings were as follows: 1) The popularity in the use of the emoticons through social network at 

a high level. The average including equal 3.66 The picture As the 1 and popularity in the use of emoticons to 

position appears to sample Most answer emoticons appear behind the text of 12 images percent 50. 2) 

Perception of the patterns that match or meaningful emoticons the majority answer picture means happy 

birthday, the 224 images per person per cent 99.1 and Realization of message from the emoticons through the 

dialogue at a high level, The picture Sample of the used images 6 conversation. 

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กลุ่มค ำศัพท์จำกผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบกำรวิเครำะห์ 

จำกบทคัดย่อสำมำรถวิเครำะห์กลุ่มค ำศัพท์ที่พบในแต่ละอันตรภำคจ ำนวน 5 อันตรภำค ได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

moves Agree Disagree Comments 

1. Purpose of study 

1) Independent study in this research was to study….. 

 

/ 

  

2. Research Method 

1) The instruments used in the study were collected by….. 

2) Consists of….. 

 

/ 

/ 

  

3. Research finding 

1) Research findings were as follows: 

 

/ 

  

4. Conclusion                       (None)    

5. Recommendations            (None)    

Total 4 0  
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 จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบวา่ การวเิคราะห์ของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 100 

 2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของการนับจ านวนค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปในแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อฉบับ

ภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ฉบับ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) ชว่ยในการจัดเก็บข้อมูล และ

ค านวณผลในรูปแบบความถี่และร้อยละ  

ผลกำรศึกษำ  

ผลการวิเคราะห์แสดงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มค าศัพท์ ตั้งแต่รูปแบบ 2 ค า ไปจนถึงรูปแบบ 11 ค า 

โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่และร้อยละ ซึ่งได้จ าแนกตาม 5 อันตรภาคชั้น อันได้แก่ Purpose of study, 

Research method, Research findings, Conclusions, และ Recommendations ดังแสดงในตารางท่ี 1 – 5  

 1. ผลการวเิคราะห์กลุ่มค าศัพท์ในอันตรภาค Purpose of study พบรูปแบบ 4 ค า ไปจนถึงรูปแบบ 11 ค า จาก

ความถี่ในการใชก้ลุ่มค าศัพท์ท้ังหมด 36 กลุ่มค าศัพท์ โดยสามารถจ าแนกได้ดังตอ่น้ี  
 

ตำรำงที่ 1 การวเิคราะหก์ลุ่มค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาค Purpose of study 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ตัวอย่าง 

4 ค า 1 2.78  This paper was studied  

5 ค า 4 11.11 This research was conducted investigate  

6 ค า 2 5.56 This descriptive research aimed to examine  

7 ค า 2 5.56 This descriptive study objective(s) was(were) to determine  

8 ค า 21 58.33 The purpose(s) of the research was (were) to study   

9 ค า 3 8.33 The objective(s) of this descriptive research was(were) to study  

10 ค า 2 5.56 The purpose(s) of this study was(were) to create and analyze  

11 ค า 1 2.78 This research was a folkloristic study with the objective to collect  
 

 จากผลการวเิคราะห์พบวา่ ในอันตรภาค Purpose of study พบรูปแบบท่ีมีความถี่ในการใช้มากท่ีสุด คือ รูปแบบ 8 

ค า (ร้อยละ 58.33) ในขณะท่ี รูปแบบ 4 ค า และ 11 ค า มีความถี่การใช้น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 2.78 เท่ากัน) นอกจากนี้ ยัง

พบวา่ รูปแบบ 6 ค า รูปแบบ 7 ค า และรูปแบบ 10 ค า มคีวามถี่การใช ้2 คร้ังเท่ากัน (ร้อยละ 5.56)  

 2. ผลการวเิคราะห์กลุ่มค าศัพท์ในอันตรภาค Research method พบรูปแบบ 2 ค า ไปจนถึง 11 ค า จากความถี่

ในการใชก้ลุ่มค าศัพท์ท้ังหมด 89 กลุ่มค าศัพท์ โดยสามารถจ าแนกได้ดังตอ่น้ี  
 

ตำรำงที ่2 การวเิคราะหก์ลุ่มค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาค Research method 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ตัวอย่าง 

2 ค า 5 5.62   There were  

3 ค า 15 16.85 The population was(were) 

4 ค า 10 11.24 The research instrument(s) was(were) 

5 ค า 13 14.61 The research instrument(s) was(were) questionnaire 

6 ค า 19 21.35 The data were analyzed by using 

7 ค า 18 20.22 The instrument(s) used in this study was(were) 

8 ค า 6 6.74 Data were collected using a set of questionnaires 

9 ค า 1 1.12 The instrument(s) used in the study was(were) collected by 

11 ค า 2 2.25 The statistics of the data analysis were included frequency, 

percentage, mean 
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 จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้ พบว่าอันตรภาค Purpose of study มีความถี่ของการใช้กลุ่มค าศัพท์มากท่ีสุด คือ 

รูปแบบ 6 ค า (ร้อยละ 21.35) และมีรูปแบบ 7 ค า มีความถี่ในการใช้มากสุดเป็นอันดับท่ี 2 (ร้อยละ 20.22) และ

รูปแบบท่ีมีการใชน้อ้ยท่ีสุดคือ แบบ 11 ค า และ 9 ค า (ร้อยละ 2.25 และ 1.12 เรียงตามล าดับ 

3. ผลการวเิคราะห์กลุ่มค าศัพท์ในอันตรภาค Research findings พบรูปแบบ 2 ค า ไปจนถึงรูปแบบ8 ค า โดย

ความถีใ่นการใชก้ลุ่มค าศัพท์ท้ังหมด 38 ค า สามารถจ าแนกได้ดังตอ่น้ี 
 

ตำรำงที ่3 การวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาค Research findings 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ตัวอย่าง 

2 ค า 1 2.63 Result(s) was(were) 

3 ค า 2 5.26 Result(s) indicated that 

4 ค า 18 47.37 The finding(s) revealed that 

5 ค า 9 23.68 The finding(s) was(were) as follows 

6 ค า 3 7.89 The result(s) of the research was(were) 

7 ค า 4 10.53 The result(s) of this study showed that 

8 ค า 1 2.63 The finding(s) of the research was(were) as follows 
 

  

จากผลการวเิคราะห์ท่ีได้ พบวา่ รูปแบบ 4 ค า มีความถี่ในการใช้มากท่ีสุด (ร้อยละ 47.37) และรูปแบบ 5 ค า 

(ร้อยละ 23.68) มีความถี่ในการใช้มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ีสอง โดยรูปแบบค าท่ีมีความถี่ในการใช้น้อยท่ีสุด คือ แบบ  

2 ค า และ 8 ค า (ร้อยละ 2.63 เท่ากัน)  

4. การวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์ในอันตรภาค Conclusion พบรูปแบบ 5 ค า ไปจนถึงรูปแบบ 6 ค า ซึ่งมีความถี่ใน

การใช้อยา่งละ 1 เท่านัน้ (ร้อยละ 50) ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตำรำงที ่4 การวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาค Conclusion 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ตัวอย่าง 

5 ค า 1 50        It could be concluded that 

6 ค า 1 50        In conclusion, research finding(s) reveal that 
   

5. การวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ในอันตรภาค Recommendations พบรูปแบบ 4 ค า ไปจนถึงรูปแบบ 9 ค า โดย

ความถี่ในการใชก้ลุ่มค าศัพท์ท้ังหมด 9 กลุ่มค าศัพท์ สามารถจ าแนกได้ดังตอ่น้ี 
 

ตำรำงที ่5 การวเิคราะห์กลุม่ค าศัพท์ท่ีพบในอันตรภาค Recommendations 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ตัวอย่าง 

4 ค า 1 11.11 It is recommended that 

6 ค า 2 22.22 The problems and suggestions in the 

7 ค า 2 22.22 Information obtained from this study will provide 

8 ค า 2 22.22 From study of problems and suggestions found that 

9 ค า 2 22.22 The result can be used to make guidelines for 
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จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบของกลุ่มค าศัพท์ในแต่ละอันตรภาค ดัง

แสดงในตารางที่ 6  
 

ตำรำงที่ 6 การเปรียบเทียบค่าความถี่และร้อยละขององคป์ระกอบแบบนับค าในองค์ประกอบบทคัดยอ่  

รูปแบบ 

 

อันตรภาคของบทคัดยอ่ 

Purpose of study Research method Research findings Conclusions Recommendations 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

2 0 0 5 5.62 1 2.63 0 0 0 0 

3 0 0 15 16.85 2 5.26 0 0 0 0 

4 1 2.78 10 11.24 18 47.37 0 0 1 11.11 

5 4 11.11 13 14.61 9 23.68 1 50.00 2 22.22 

6 2 5.56 19 21.35 3 7.89 1 50.00 2 22.22 

7 2 5.56 18 20.22 4 10.53 0 0 2 22.22 

8 21 58.33 6 6.74 1 2.63 0 0 2 22.22 

9 3 8.33 1 1.12 0 0 0 0 0 0 

10 2 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 2.78 2 2.25 0 0 0 0 0 0 

รวม 36 100 89 100 38 100 2 100 9 100 

 

 6. จากผลการเปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบท่ีพบใน  5 อันตรภาคในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษจ านวน  

40 ฉบับ พบว่าอันตรภาค Research method มีความถี่ของกลุ่มค าศัพท์ท่ีมีการใช้สูงสุดปรากฎในบทคัดย่อ ซึ่งจากการ

สังเกตพบวา่ ในส่วนอันตรภาค Research method มกีารใช้กลุ่มค าศัพท์ท่ีหลากหลาย เพื่อบ่งบอกถึงรายละเอียดย่อยของ

ข้อมูลในอันตรภาคนี้ ประกอบไปด้วย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เช่น Participants were และ The subject(s) was(were) 

เป็นต้น ข้อมูลวิจัย เช่น data was analyzed เป็นต้น เคร่ืองมือวิจัย เช่น The instrument(s) was(were), The instrument(s) 

used for this research was(were) เป็นต้น รวมถึงสถิติท่ีใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น The statistic(s) used was(were) 

frequency, Statistics used in data analysis were เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Vanijdee (2010) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ในอันตรภาค 

Research Methodology ควรประกอบด้วยข้อมูลด้านการออกแบบการวิจัย, ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง, สถานท่ี, ข้อจ ากัด, 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนการด าเนินการวิจัยหรือศึกษา, วัตถุท่ีใช้, เคร่ืองมือวิจัย, ตัวแปร, สถิติท่ีใช้ และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอันตรภาคส่วนนี้มีรายละเอียดมากเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงานวิจัย 

นัน้ ๆ จึงส่งผลให้เกิดการอธิบายข้อมูลใน อันตรภาคส่วนนี้มากกวา่อันตรภาคอื่น   

 นอกจากนี้ พบว่าในอันตรภาค Conclusion และ Recommendations มีความถี่ในการใช้กลุ่มค าศัพท์น้อยมาก  

ซึ่งอันตรภาค Conclusion มีความถี่ในการใช้ในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษเพียง 2 ฉบับ จากจ านวนท้ังหมด 40 ฉบับ 

คือ It could be concluded that และ In conclusion, research finding(s) reveal that 

 ส าหรับอันตรภาค Recommendations มีความถี่ในการใช้ในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ 9 ฉบับ จากจ านวน

ท้ังหมด 40 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อันตรภาคส่วน Conclusion และ Recommendations ไม่ได้ถูกเขียนลงในงานวิจัย

ทุกฉบับ ในขณะท่ีอันตรภาคอีก 3 ส่วนคือ Purpose of study, Research method และ Research findings ถูกเขียนลง
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ในงานวิจัยทุกฉบับ จึงสรุปได้ว่า อันตรภาค Conclusion และ Recommendations อาจมีการละส่วนนี้ไปในการเขียน

บทคัดยอ่งานวจิัย ซึ่งรายละเอยีดเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 7  
 

ตำรำงที่ 7 การเปรียบเทียบความถี่และร้อยละของกลุ่มค าศัพท์ท่ีพบใน 5 อันตรภาคชัน้  

องค์ประกอบ ควำมถี่ที่ใช้ ร้อยละ 

1. Purpose of study 36 20.69 

2. Research method 89 51.15 

3. Research findings 38 21.84 

4. Conclusion 2 1.15 

5. Recommendations 9 5.17 

รวมทั้งหมด 174 100 

วิจำรณ์และสรุปผล 

 จากผลการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ในอันตรภาคท่ีพบในบทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ ของ

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

 1. จากผลการรวบรวมงานวิจัยบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ฉบับ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยาพบความหลากหลายของรูปแบบของกลุ่มค าศัพท์ในการเขียนแต่ละอันตรภาคของบทคัดย่อ ซึ่ง

อาจสรุปได้ว่านักวจิัยมวีธีิการใชก้ลุ่มค าศัพท์ในแตล่ะอันตรภาคท่ีแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของบทคัดยอ่ท่ีน ามาใช้ 

 2.  จากการศกึษาและวเิคราะห์กลุม่ตัวอย่าง พบวา่ บทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ฉบับ มีอันตรภาค 

Conclusion เพียง 2 ฉบับเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ท าวิจัยส่วนใหญ่อาจใช้โครงสร้างการเขียนบทคัดย่อแบบอื่น อันตร

ภาค Conclusion จึงถูกละไปในบทคัดยอ่ จึงพบความถี่ในการใชน้อ้ย  

 3. จากการศกึษาและวเิคราะห์กลุม่ตัวอย่าง พบวา่ บทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ฉบับ พบความถี่ใน

อันตรภาค Recommendations จ านวน 9 ฉบับ แสดงให้เห็นว่าผู้ท าวิจัยส่วนใหญ่อาจใช้โครงสร้างการเขียนบทคัดย่อ

แบบอื่น อันตรภาค Recommendations จึงถูกละไปในบทคัดย่อ จึงพบความถี่การใช้น้อย เช่นเดียวกับอันตรภาค 

Conclusion 

 4. จากการศกึษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ฉบับ มีความถี่ใน

การใช้อันตรภาค Research method จ านวนมากสุด แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบส่วนนี้มีความส าคัญและ 

มรีายละเอยีดย่อยท่ีมากกวา่อันตรภาคอื่น 

 5. จากการศกึษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสังเกตว่า นอกจากการให้ความส าคัญกับรูปแบบของกลุ่ม

ค าศัพท์ในแตล่ะอันตรภาคชัน้แลว้ ผู้เขียนบทคัดยอ่ควรให้ความส าคัญกับความถูกต้องทางไวยากรณ์ โดยผู้วิจัยยังพบ

ข้อผิดพลาดในการใชค้ ากริยา ยกตัวอย่างเช่น ข้อความ data were analyzed ซึ่งควรจะเป็น data was analyzed หรือ 

The objective of this research is aim to study ซึ่งควรจะเป็น The objective of this research aimed to study เป็นต้น  
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A Comparative Study of Gay Male Representations in Thai and American 

Movies of 2014 

เอกชัย  แก้วดา1* และทศพล สุรนัคครินทร์1 

Eakkachai Kaewda1* and Todsapon Suranakkharin1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การน าเสนอภาพแทนของชายรักชายใน

ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014 โดยอาศัยกรอบ แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ แนวคิดเร่ือง

เพศภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อภาพแทนโดยใช้แนวคิดเร่ืองมิติ

วัฒนธรรม ผลการศึกษาวิเคราะห์พบวา่ แนวคิดเร่ืองเพศสภาพ เพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันนั้นม ี

4 รูปแบบได้แก่ เกย์รุก เกย์รับ กะเทย และ ไบเซ็กชวล ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นเกิดจากการแสดงออกทางอัตลัษณ์ทาง

เพศ ความปรารถนาทางเพศ วถิีปฎบัิตทิางเพศ ความพงึพอใจและการแสดงท่าทีทางเพศ ซึ่งในภาพยนตร์ไทยสังคมมี

อิทธิพลในการก าหนดกรอบแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ คุณค่า และบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักชาย 

ในขณะท่ีภาพยนตร์อเมริกันจะแสดงตัวตนและรสนิยมทางเพศออกมาโดยชัดเจน สังคมมีอิทธิพลน้อยมากต่อการ

เปิดเผยเพศวิถีและเพศสภาพชายรักชาย ส่วนการใช้กลวิถีการเล่าเร่ืองโดยผ่านโครงสร้างการเล่าเร่ือง การใช้

ความหมายคูต่รงข้าม และการใช้รหัส เพื่อก าหนดความหมายของเพศสภาพและเพสวิถีของชายรักชายในภาพยนตร์

นั้น อิทธิพลของสังคมและกรอบวัฒนธรรมยังคงก าหนดกรอบการเสนอภาพชายรักชายท้ังในภาพยนตร์ไทยและ

ภาพยนตร์อเมริกัน 

ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดกรอบวัฒนธรรม ด้านระยะห่างอ านาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน การเป็น

ปัจเจกและการรวมกลุม่ ความเขม้แข็งและความนุ่มนวล และ มุมมองระยะยาวและระยะสั้นนั้นส่งผลต่อการน าเสนอ

ภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยมากกวา่ภาพยนตร์อเมริกัน 

ค ำส ำคัญ: ชายรักชาย, ภาพแทน, ภาพยนตร์ไทย,ภาพยนตร์อเมริกัน  
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Abstract  

 The purpose of this research is to compare gay male representations in Thai and American movies of 

2014 by using the three conceptual frameworks, including gender, film narratology, and cultural dimensions. The 

analysis focuses on the way gay male characters are represented in two Thai movies and two American movies, 

and the extent to which socio-cultural contexts play a role in shaping gay male representations in those movies. 

Based on the concept of gender, four types of male homosexuality appeared in Thai and American movies are 

active/top, passive/bottom, drag queen and bisexual. Each of which has different ways of expressing their sexual 

identity, sexual desire, sexual practice and sexual satisfaction. However, while it is shown that gay male 

characters in Thai movie are constrained by the institutionalization of heterosexual norms and standards, the 

characters in American movies have more freedom to express their sexuality with fewer social constraints. In 

terms of narrative methods, gay male characters and their characteristics in both Thai and American movies are 

represented through various techniques. Examples of these techniques are binary opposition, coding and 

narrative structure. In addition, the analysis reveals that cultural dimensions play an important role in shaping 

gay male representations in both Thai and American movies. Compared to American movies, Thai movies are 

affected more by the five culture dimensions, including power distance, uncertainty avoidance individualism and 

collectivism, masculinity and femininity and short and long-term orientation. 

Keywords: homosexual, representation, Thai movies, American movies 

บทน ำ 

สื่อมีบทบาทส าคัญในการชี้น า ก าหนดทิศทางและกรอบแนวคิดของกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนนิชีวิตในการแสดงออกของกลุ่มคน ปัจจุบันนี้สื่อด้านบันเทิงแตกสาขาออกเป็นหลายประเภท

และค่อนข้างท่ีจะมีอิทธิพลและสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว(พงษ์เดช ศรีเล็กดี,2544 อ้างในขวัญดาว สุขสมัย, 

2557)ภาพยนตร์ถือว่าเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ท่ีเกิดจากการรวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าด้วยกัน  จึงมี 

การน าเสนอเร่ืองราวท้ังท่ีเป็นจริงและเร่ืองราวท่ีแต่งเติมเข้าไปเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีต้องการจะสื่อ (อุรพงศ ์

แพทย์คชา, 2557) นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่าง ๆ และมี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ตั้งแต่การแต่งกาย  บุคลิกของตัวละครและภาษาท่ีใช้ใน

ภาพยนตร์ก็มักมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมอย่างยิ่ง (ขวัญดาว สุขสมัย ,2557 อ้างใน 

นพินธ์ ศุขปรีด,ี 2536, หนา้ 31-35)   

นอกจากสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอัตลักษณ์และทิศทางของคนในสังคมแล้ว สังคมเองก็มีอิทธิพลอย่าง

มากในการก าหนดอัตลักษณ์และบทบาทของคนในสังคม โดยเฉพาะการก าหนดอัตลักษณ์  บทบาททางเพศของคนใน

สังคมนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากการท่ีผู้ชายและผู้หญิงจะมีพฤติกรรม (Behaviors) และบทบาททางเพศ (Sex Role) 

แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นไปตามท่ีสังคมก าหนด กล่าวคือ เป็นไปตามเพศของตน และถ้าบุคคลใดแสดง

พฤตกิรรมท่ีไม่ตรงตามเพศของตน บุคคลน้ันก็จะถูกมองในแงล่บ ( Whitney,1999) ส่วนเพศวถิีและการให้ความหมาย

เกี่ยวกับเพศนั้นถูกประกอบสร้างขึ้นจากสังคมเพื่อท่ีจะใช้อ านาจควบคุมความต้องการแต่ละบุคคลในการแสดงออก 

ซึ่งพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจาก “รูปแบบรักต่างเพศ” และอ านาจยังผลิต ก าหนดรายละเอียดของเพศ  ดังนั้นเพศจึง
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เป็นผลผลิตของอ านาจอย่างหนึ่ง (Foucault , 1978)  อีกนัยหนึ่ง เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน 

และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดม

คติ ซึ่งไม่ใช่ พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็นสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ท่ีก าหนดและสร้างความหมายให้แก่เร่ืองเพศในทุกแง่มุม (อุรุพงศ์ แพทย์คชาและ 

สุรกิจ ปรางสร อ้างใน จิตติมา ภาณุเดชะ, ณัฐยา บุญภักดแีละ ธัญญา ใจดี, 2550)   

 เมื่ออัตลักษณ์และบทบาททางเพศเป็นเร่ืองอยู่ในความสนใจของคนในสังคมเกี่ยวกับเพศท่ีสามจึงได้ถูกหยิบ

ยกขึ้นมาน าเสนอในวงการภาพยนตร์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นมีการใช้ตัวละครเอกเป็นเพศท่ีสาม และน าเสนอ

เร่ืองราวโดยให้เพศท่ีสามเป็นตัวด าเนนิเร่ือง ทัง้การเป็นตัวตลก หยาบคาย และมีเนื้อหาออกไปทางล่อแหลม ท้ังท่ีจริง

แล้วภาพยนตร์เหล่านี้มีแง่มุมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ท่ีน่าสนใจ (กัลปพฤกษ์, 2551, หน้า 24 อ้างใน  

ขวัญดาว สุขสมัย,2557) ซึ่งการน าเสนอตัวละครเพศท่ีสามดังกล่าวมีท้ังด้านท่ีสอดคล้องและตรงกันข้ามกับกระแส

ภาพยนตร์ชายรักชายในต่างประเทศ เช่น ภาพยนตร์อเมริกันมีการน าเสนอตัวละครชายรักชายมากขึ้นจากอดีตแต่

เนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะผิดไปจากแนวคิดเดิม ๆ ท่ี ตัวแสดงท่ีเป็นชายรักชายจะต้องเป็นตัวตลก  เป็นสัญลักษณ์ของ

ความเสื่อม  ความตกต่ าหรือเป็นผู้ร้าย แต่กลับพลิกบทบาทไปจากกรอบเดิมโดยท่ีจะสะท้อนให้เห็นซึ่งความเป็นจริง

อันนา่เจ็บปวดท่ีได้รับจากสังคมอันเลวร้าย 

  ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์การน าเสนอบทบาทของชายรักชายในภาพยนตร์ไทย

เพื่อเปรียบเทียบการน าเสนอบทบาทชองชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกัน  โดยจะศกึษาตัวละครชายรักชายว่าถูกฉาย

ภาพและสื่อความหมายออกมาอย่างไร และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศส่งผลกาต่อการ

น าเสนอภาพแทนของบทบาทชายรักชายในภาพยนตร์ท้ังสองประเทศหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการน าเสนอภาพแทนชายรักชายท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทยและ

ภาพยนตร์ในอเมริกัน 

2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยและอเมริกันท่ีส่งผล

ตอ่การน าเสนอภาพแทนชายรักชายในสื่อภาพยนตร์ 

ค ำถำมวิจัย 

1.  ภาพแทนของชายรักชายถูกน าเสนอเหมอืนหรือแตกตา่งกันอย่างไรในสื่อภาพยนตร์ไทยและสื่อภาพยนตร์

อเมริกัน 

2. บริบทท่ีแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยและอเมริกันส่งผลต่อการน าเสนภาพแทนของชายรัก

ชายในสื่อภาพยนตร์หรือไม ่อยา่งไร 

 เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวิจัย 

 Textual Analysis 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(Analytical Description) โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีเล่าเร่ือง แนวคิดเร่ืองเพศภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และ 

แนวคิดเร่ืองมิติวัฒนธรรม โดยศึกษา วิเคราะห์ การเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและ

ภาพยนตร์อเมริกันในปี ค.ศ. 2014   
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเรื่องเพศภำพ เพศวิถ ีชำยรักชำย (Gender ) 

เพศสภาพ (Gender) มคีวามหมายครอบคลุมถึง เร่ืองของความเป็นหญิงความเป็นชายท่ีไม่ได้ถูกก าหนดโดย

ระบบทางสรีระหรือชีววิทยา แต่ถูกก าหนดโดยมีปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและอื่นๆ ท าให้สังคมเกิดความคาดหวัง

ตอ่เความเป็นหญงิความเป็นชายในแง่มุมเฉพาะต่างๆและมีสว่นก าหนดความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) มายาคต ิ

(Myth) รวมท้ังประเพณีปฏิบัติต่างๆ ท่ีถูกท าให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ในเร่ืองของความเป็น

หญิงชาย (ไชยศริิ บุญกุลศรีรุ่ง,2553) 

เพศวถิี (Sexuality) หมายถงึ ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความปรารถนา  การ

แสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ  แต่เป็นการสร้าง

ความหมายทางสังคม วิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย,2546  ให้ความหมายของ เพศวิถี (Sexuality) ดังนี้ เพศวิถี 

(Sexuality) เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีก าหนด จัดการก ากับควบคุมรวมท้ังการแสดงออกเกี่ยวกับ

รสนยิมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ การแสดงท่าทีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ การแต่งกาย เป้าหมายใน

ความสนใจทางเพศและการสร้างจินตนาการท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ 

ชายรักชาย หรือชายรักร่วมเพศ(Homosexuality) โดยท่ัวไป มักจะเรียกถูกเรียกว่า “เกย์” (Gay) ซึ่งค าว่าเกย์นี้

ถูกบัณญัติโดย นายแพทย์ เบงเกิร์ต (Benkert) (คมฉัตร วุฒิโรจน์, 2534 หน้า 24 อ้างใน รักใจ จินตวิโรจน์, 2541) เกย ์

(Gay) ผู้ชายท่ีมีรสนยิมทางเพศชอบเพศชายด้วยกัน แต่ยังคงพึงพอใจในเพศชายของตนเอง ด้านการแต่งกาย เกย์จะแต่งตัว

เป็นผู้ชาย บุคลิกภาพภายนอกอาจบ่งชี้ผู้ เป็นเกย์ได้ล าบากเพราะมีท้ังสุภาพเรียบร้อย จนถึงเหมือนผู้ชายท่ัวไป

(ศาสตราจารย ์นพ. วทิยา นาควัชระ,สัมภาษณ์,2542 อา้งใน กิ่งรัก องิคะวัต,2542 และ ไชยศริิ บุญยศรีรุ่ง,2553) 

World Health Organization, WHO หรือ องค์กรอนามัยโลก ได้กล่าวถึงการเป็นรักร่วมเพศในการจ าแนกโรค

สากลคร้ังท่ี 9 หรือ The Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD9) ไว้ว่า การเป็นรักร่วม

เพศ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพึงพอใจทางเพศกับคนท่ีมีเพศเดียวกันกับตนเพียงอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ โดย

อาจจะมหีรือไมม่คีวามสัมพันธ์ทางกายต่อกันก็ได้ และการวนิจิฉัยว่าผู้ใดเป็นรักรว่มเพศนัน้ ไมจ่ าเป็นต้องพิจารณาว่า

เป็นความผิดปกติทางจิต (ธารทิพย ์ตัณศลารักษ,์ 2553) 

นที ธีรโรจน์ ประธานกลุ่มเกย์การเมือง ได้เคยน าเสนอต่อท่ีประชุมแห่งหนึ่งในปี 2532 (รักใจ จินตวิโรจน์, 

2541) โดยเขาแบง่กลุ่มเกย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมท่ีมองเห็นภายนอก (Physical Appearance) ดังนี้ 

A = เกย์ท่ีดูภายนอกเป็นผู้ชายแท้ 

B = เกย์ท่ีดูภายนอกออกสาว  

C = เกย์ท่ีลักษณะภายนอกก้ ากึ่ง 

และแบ่งกลุม่เกย์อีกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมทางเพศ ( Sex Behavior) ดังนี้ 

a = เกย์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ารุก 

b = เกย์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับ 

c = เกย์ท่ีเป็นได้ท้ังฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  

แนวคิดกำรเล่ำเรื่องในภำพยนตร์ (Film Narration) 

การศึกษากระบวนทัศน์ของการเล่าเร่ืองคือการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างสิ่งต่างๆโดยมีความเกี่ยวพันธ์

กับทฤษฎีสัญญวิทยา (Semiology) (อ้างในกาจนา แก้วเทพ, 2553) John Fiske (1990:4-6) (อ้างในไชยศิริ  

บุญยศรีรุ่ง,2553)ได้แบ่งระดับขั้นต่างๆของการเข้ารหัสโทรทัศน์มาประยุคใช้กับรหัสทางภาพยนตร์ซึ่งประกอบไปด้วย 
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ระดับการเข้ารหัส, กระบวนการเข้ารหัส และ รหัส ส่วนรหัส (code) ประกอบไปด้วย รหัสทางสังคม โดยจะผ่าน การแต่ง

กาย พฤติกรรม ลักษณะการพูดจา กริยาท่าทางการแสดงออก ฯลฯ ด้านรหัสทางเทคนิคน าเสนอผ่าน ภาพ เสียง มุม

กล้อง แสง ฯลฯ ด้านรหัสขนบการน าเสนอจะเข้ารหัสผ่าน การเล่าเร่ือง, ปมขัดแย้ง ตัวละคร การกระท า บทสนทนา ฉาก 

การแสดง ฯลฯ และรหัสทางอุดมการณ์เข้ารหัสผ่าน ปัจเจกชนนยิม เชื้อชาต ิวัตถุนิยม เพศสภาพ เพศวถิี ฯลฯ  

 หลุยส์ ฌองแนตตี(Loise Giannetti,1990) (ไชยศิริ บุญยศรีรุ่ง,2553 อ้างใน พนิดา หันสวาสดิ์,2544) การ

วเิคราะห์การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์น้ันสามารถท าได้หลายวธีิดว้ยกันคือ  

1. โครงเร่ือง (Plot) ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ นวนิยาย รวมท้ังการเล่าเร่ืองเกือบทุกชนิด โครงเร่ืองนับเป็น

องคป์ระกอบส าคัญของเร่ืองท่ีผู้วเิคราะห์ต้องน ามาศกึษาเสมอ 

2. แก่นความคดิหรือแก่นเร่ือง (Theme) เป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบท่ีส าคัญในการเล่าเร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อต้องท าการวิเคราะห์เร่ืองราว ใจความส าคัญของเร่ือง เราจ าเป็นอย่างยิ่ง การมองภาพรวมท้ังหมดของสิ่งท่ี

ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารออกมา,ขั้วขัดแยง้  

3. ปมขัดแย้ง (Conflict) การพิจารณาขั้วขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในท้องเร่ืองนั้นจะท าให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจ

เร่ืองราวได้อยา่งชัดแจนมากขึ้น ความส าคัญของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในโครงเร่ืองนั้น เป็นสิ่งท่ีท าให้เร่ืองราวด าเนิน

ไปอย่างมีทิศทาง ซึ่งหากเร่ืองราว เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ก็จะส่งผลให้เร่ืองราวนั้นๆด าเนินได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

4. ตัวละคร (Character) ตัวละครเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในการเล่าเร่ืองราวทุกประเภทซึ่ง ลอ

เรนซ์ เพอรรีน ( Laurence Perrine ,1978 ) ได้ให้ความส าคัญต่อตัวละครไว้ว่า “ตัวละครคือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับเร่ืองราวในเร่ืองเล่า และหมายรวมถึงบุคลิกลักษณะของตัว ละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ

ของตัวละครด้วย 

5. ฉาก (Setting) ฉากเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการเล่าเร่ืองทุกประเภท เนื่องจากการเล่าเร่ืองประเภท

ตา่ง ๆ จะปราศจากฉากจากสถานท่ีไม่ได้ นอกจากนั้น ฉากยังมีความส าคัญในแง่ของการมีอิทธิพลต่อความคิด การ

กระท าของตังละคร  

6. สัญลักษณพ์เิศษ (Symbol) สัญลักษณ์อาจมกีารใช้ในภาพยนตร์ เพื่อสื่อความหมาย ท้ังในเร่ืองของค าพูด 

และภาพ สัญลักษณท่ี์มักพบในภาพยนตร์มีอยู ่2 ประเภท คือสัญลักษณ์ทางภาพกับสัญลักษณ์ทางเสียง 

7.  มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of View) การน าเสนอเร่ืองราวหรือการเล่าเร่ืองนั้น ผู้เล่าจะมีจุดยืนท่ีมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งจุดยืนท่ีมีความแตกต่างกันนี้ เกิดมุมมองในการเล่าเร่ืองขึ้น (Point of View) เช่นการมองดู

พฤติกรรมของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง การเข้าใจพฤติกรรมของตังละครจะแตกต่างกันออกไป เพราะผู้รับสารจะต้อง

เดินตามหลังหรือยืนอยู่ จุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับผู้เล่าเร่ืองด้วย ซึ่งในแต่ละจุดจะมีความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้

จุดยนืในการเล่าเร่ืองจึงมคีวามส าคัญอยา่งยิ่งตอ่การเล่าเร่ือง เพราะ จุดยนืมอีทิธิพลตอ่ความรู้สกึของผู้รับสาร ดังน้ัน 

มุมมองของผู้รับสารจึงถูกก าหนดจากจุดยนืของผู้เล่าเร่ือง 

แนวคิดกรอบวัฒธรรม (cultural dimension) 

กีร์ท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) จัดลักษณะของวัฒนธรรมออกเป็นมิติต่าง ๆ ตามนิยามของวัฒนธรรม ท่ี

หมายถงึรูปแบบวธีิการคดิ ความรูส้ึก และตอบสนองของกลุม่บุคคล ท่ีสามารถ แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมพื้นฐานท่ี

ส าคัญ ในแต่ละมติท้ัิง 5 มติ ิคือ มิตคิวามเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance)  มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่ม

นิยม (Individualism and Collectivism) มิติลักษณะความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Masculinity and 
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Femininity) มติกิารหลกีเล่ียงความไมแ่น่นอน (Uncertainty Avoidance) และ มิตกิารมุง่เนน้เป้าหมายระยะยาว (Long-

Term Orientation) 

วิธีกำรวจิัย 

ประเภทของงำนวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(Analytical Description) โดยใชก้รอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพแทน โดยศึกษา วเิคราะห์ การเปรียบเทียบภาพแทนของชาย

รักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในปี ค.ศ. 2014  โดยได้มีการคัดเลือก ภาพยนตร์ไทย ท่ีน าเสนอภาพ

ของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014 จ านวน 2 เร่ืองคือ พี่ชาย My Bromance และ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ ภาพยนตร์

อเมริกัน ท่ีน าเสนอภาพของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014 จ านวน 2 เร่ืองคือ The Imitation Game และ The Skeleton 

Twins  ภาพยนตร์ไทยและอเมริกันท่ีน ามาศึกษานี้ คัดเลือกมาจากหนังในกระแสและหนังนอกกระแส โดยอาจมีท้ังท่ี

เป็นการน าเสนอภาพชายรักชายท่ีเป็นตัวเอก ตัวรอง หรือตัวประกอบ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014 โดยมีวิธีการด าเนินงานวจิัยดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยศึกษาจากภาพยนตร์ไทย ท่ีน าเสนอภาพของชายรักชาย ในปี ค.ศ. 2014 

จ านวน 2 เร่ืองคือ พี่ชาย Mybromance และ สตรีเหล็กตบโลกแตก และศึกษาจากภาพยนตร์อเมริกัน ท่ีน าเสนอภาพ

ของชายรักชายในปี ค.ศ. 2014 จ านวน 2 เร่ืองคือ The Imitation Game และ The Skeleton Twins  

2. วิเคราะห์ภาพยนตร์ เนื้อหาภาพแทนชายรักชายใน 2 ด้าน คือ อุปนิสัยและการแสดงออกและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง (ครอบครัว เพื่อน และคนรัก)โดยจะอาศัยกรอบแนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ ( 

Film Narratology) แนวคิดเร่ืองเพศภาพ เพศวถิี ชายรักชาย (Gender) และวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมี

ผลตอ่ภาพแทนดังกลา่วโดยใชแ้นวคิดเร่ืองมติิวัฒนธรรม  ( Cultural Dimension ) ของ Geert Hofstede 

3. เรียบเรียงข้อมูลจากการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ใน

ปี ค.ศ. 2014 โดยจ าแนกและวเิคราะห์ขอ้มูล จากนั้นรายงานผลการวเิคราะห์และวิจารณ์ 

4. สังเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี 

ค.ศ. 2014  

ผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาวิจัย การศึกษาการเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

อเมริกัน ในปี ค.ศ. 2014นัน้มผีลการวจิัย ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบภำพแทนชำยรักชำยในภำยนตร์ไทยภำพยนตร์อเมริกันผ่ำนแนวคิด

เรื่องเพศสภำพและเพศวิถีชำยรักชำยในภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์อเมรกิัน 

การน าเสนอภาพเพศวิถีของตัวละครชายรักชายท่ีเป็นเกย์ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในภาพยนตร์

นอกกระแสจะถูกน าเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัวละครท่ีมีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay  คือ

ตัวละครเกย์ท่ีมีลักษณะความเป็นหญิงสูง และไบเซ็กชวล (Bisexual)  ส่วนการน าเสนอภาพเพศวิถีของตัวละครชายรัก

ชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันประเภทหนังในกระแสนั้นจะถูกน าเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัว
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ละครท่ีมีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay  คือตัวละครเกย์ท่ีมีลักษณะความเป็นหญิงสูง และ ตัวละคร

ประเภท Drag queen  คือตัวละครท่ีเป็นลักษณะของเพศชายท่ีมีความพึงพอใจในการแต่งกายให้ตรงข้ามกับลักษณะเพศ

ของตัวเอง กริยาท่าทางมคีวามเป็นหญิงสูง ชอบแตง่หนา้แตง่ตาและใส่เสื้อผ้าแบบเพศหญิง    

การน าเสนอเพศสภาพของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจ านวน 4 เร่ืองนั้น สามารถจ าแนกออก

ได้เป็น การน าเสนอภาพของชายรักชายท่ีมีลักษณะเป็นตัวตลก,เป็นตัวประหลาดของสังคม และเป็นบุคคลหมกมุ่น

ทางเพศ  ตัวละครชายรักชายท่ีมีการน าเสนอเป็นตัวตลก พบในภาพยนตร์ไทยท้ัง 2เร่ือง คือ สตรีเหล็กตบโลกแตก 

และ พี่ชาย Mybromance ส่วนภาพยนตร์อเมริกันมี 1 เร่ืองคือ the skeleton twins ด้านการน าเสนอตัวละครชายรัก

ชายให้เป็นตัวประหลาดของสังคมน้ัน พบได้ท้ังภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในสว่นตัวละครชายรักชายท่ีเป็น

บุคคลหมกมุ่นทางเพศพบได้ในภาพยนตร์ไทย 2 เร่ืองคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย Mybromance และพบใน

ภาพยนตร์อเมริกันเพยีงเร่ืองเดียว คือThe skeleton twins 

2. กำรใช้กลวิธีเล่ำเรื่องในกำรเสนอภำพและสื่อควำมหมำยของชำยรักชำยในภำพยนตร์ไทยและ

ภำพยนตร์อเมรกิัน 

การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

อเมริกันน้ันได้ผลท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งสมารถจ าแนกได้ดังตอ่ไปน้ี  

การใช้กลวธีิเล่าเร่ืองโดยใชโ้ครงสร้างในการก าจัดตัวละครออกจากสังคม และให้ตัวละครชายรักชายผิดหวัง

ในเร่ืองความรักนั้น พบได้ท้ังภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน คือ พี่ชาย My bromance และ  The Imitation game  

ซึ่งตัวละครชายรักชายสองเร่ืองถูกน าเสนอให้เสียชีวิตในตอนจบ ในส่วนของการใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองโดยการให้

ผิดหวังในเร่ืองความรักพบได้ในภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  

การใช้กลวธีิเล่าเร่ืองโดยใช้ความหมายคู่ตรงข้ามของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ตัวละคร

ชายรักชายได้ถูกก าหนดบทบาทให้มีบทบาทท่ีตรงกันข้ามกันของบทบาทตัวละครเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นเพศ

หลักของสังคม ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ ความสุภาพกับความหยาบคาย ความเรียบร้อยกับการวี้ด ว้าย  

มีอ านาจกับไร้อ านาจและความสมหวังในเร่ืองความรักกับความผิดหวังในเร่ืองความรัก ในส่วนของความสุภาพกับ

ความหยาบคายพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน 2 เร่ืองคือ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ

The skeltion twins ด้านความเรียบร้อยกับการวิ๊ดวา้ย พบเฉพาะภายนตร์ไทยคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย My 

bromance ด้านการมีอ านาจกับไร้อ านาจ พบในภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เร่ืองคือ The Imitation game และสุดท้าย

ด้านความสมหวังในเร่ืองความรักกับความผิดหวังในเร่ืองความรักสามารถพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์

ไทยและภาพยนตร์อเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  

 การใช้กลวธีิการเล่าเร่ืองโดยการใชร้หัส(code) ในการน าเสนอภาพชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยและ

อเมริกันสามารถแจกแจงได้ตามนี้คือ การใช้รหัสเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับคือการน าเสนอให้ตัวละครชายรัก

ชายแตง่ตัวโดยใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแต่มีลักษณะของสีสันท่ีฉูดฉาดใส่เคร่ืองประดับท่ีไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ และการ

แต่งหน้าท่ีเกินความเป็นจริง ซึ่งเกินความคาดหวังของสังคม พบได้จากภาพยนตร์ไทย 2 เร่ือง คือ สตรีเหล็กตบโลก

แตกและพี่ชาย Mybromance และพบในภาพยนตร์อเมริกัน 1 เร่ือง คือ the skeleton twins  

การใช้รหัสความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นคือการใช้รหัสท่ีแฝงความหมายต่อการน าเสนอภาพชายรักชายใน

ภาพยนตร์ อาทิเชน่ ตัวละครอื่นรับรู้และยอมรับความเป็นชายรักชาย พบได้จากตัวละครชายรักร่วมเพศในภาพยนตร์

ไทยและอเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  ตัวละครอื่นรับรู้แต่ไม่สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้และหาวิธีการก าจัด พบได้

จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันท้ัง 4 เร่ืองเชน่เดียวกัน และในสว่นของรหัสความสัมพันธ์ของตัว
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ละครอ่ืนรับรู้ยอมรับความเป็นชายรักชายแต่แฝงด้วยการกดขี่ขม่แหงน้ันพบได้เพยีงภาพยนตร์อเมริกันเพยีง 1 เร่ืองคือ 

The Imitation game   

การใช้รหัสนิสัยของตัวละครชายรักชายมีส่วนส าคัญในการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ การให้

ความหมายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจะประกอบไปด้วย ลามกหมกมุ่นเร่ืองเพศ จริงใจ

ทุ่มเทให้ความรัก รักเดียวใจเดียว  เก็บตัวไม่เข้าสังคมคบคนได้ยาก วี้ดว้ายปากจัด  และรับรู้ในความเป็นชายรักชาย

มั่นใจ  ลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีพบมากในภาพยนตร์ไทยคือ รับรู้ในความเป็นชายรักชายของตนเอง และมีความ

มั่นใจที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้ถึงสถานระทางเพศของตนเอง ถึงแมว้า่สังคมจะยังคงมองตัวละครชายรักชายแปลก

แยก แปลกประหลาด การน าเสนอภาพตัวละครชายรักชายให้มลีักษณะนิสัยจรงิใจทุม่เทให้ความรักและรักเดียวพบได้

ท้ังภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ส่วนลักษณะนิสัยวี้ดว้ายและลามกหมกมุ่นเร่ืองเพศนั้นจะพบได้เฉพาะ

ภาพยนตร์ไทย ในส่วนของการน าเสนอนิสัยเก็บตัวไม่เข้าสังคมของตัวละครชายรักชายนั้นพบได้จากภาพยนตร์

อเมริกัน 1 เร่ืองคือ The Imatiation game ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความเป็นชายรักชายของวัฒนธรรมและ

สังคมสง่ผลให้ชายรักชายมีความรู้สกึแปลกแยกจึงสง่ผลให้มีลักษณะนสิัยดังกล่าว        

3. แนวคิดกรอบวัฒนธรรม (Cultural dimensions)ในกำรน ำเสนอภำพชำยรักชำย  เพศใน

ภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์อเมรกิันได้ผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละมติดิังนี้ 

3.1 มิตริะยะห่างทางอ านาจ (Power Distance) 

 ในภาพยนตร์ไทยมีมิติระยะห่างทางอ านาจ (Power Distance) มากกว่าภาพยนตร์อมริกัน แสดงให้เห็น

วา่ การน าเสนอภาพชายรักชายในภายนตร์ไทยยังคงองิแอบความเป็นอาวุโสของสังคมไทยอยู่ ซึ่งความเป็นอาวุโส คือ 

ความมีอ านาจในสังคมไทยภาพยนตร์ชายรักชายท้ังสองเร่ืองน าเสนอภาพชายรักชายภายใต้ความอาวุโสของสถาบัน

ครอบครัว เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ซึ่งการแสดงออกถึงเพศสภาพเพศวิถี จะต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่สามารถ

เปิดเผยต่อหน้าสถาบันครอบครัวได้ และในขณะเดียวกันความอาวุโสของสังคมไทยมีอ านาจในการพลัดพรากหรือ

แยกความรักท่ีเกิดขึ้นระหว่างชายรักชาย โดยบางคร้ังบีบบังคับให้ตัวละครชายรักชายแต่งงานกับเพศปกติก็คือเพศ

หญิง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชายรักชายไม่ปรารถนา แต่ส าหรับภาพยนตร์ในอเมริกันนั้นการน าเสนอตัวตนของการเป็นชายรัก

ชายนั้นระยะห่างทางอ านาจมีผลน้อยมากต่อการเสนอความเป็นชายรักชายต่อสังคมอาจจะเป็นเพราะว่า สังคม

อเมริกันไม่เชื่อความเป็นอาวุโสในสังคม 

3.2 การหลีกเลี่ยงความไมแ่นน่อน (Uncertainty Avoidance) 

ในมติกิารหลกีเล่ียงความไมแ่นน่อน (Uncertainty Avoidance) มอีทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชาย

ในภาพยนตร์ไทยสูงกว่าภาพยนตร์อเมริกัน เพราะสังคมไทยจะมีระบบกฎเกณฑ์และความเชื่อทางสังคมและ

วัฒนธรรมอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างและป้องกันความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้น  ความเชื่อและกฎเกณฑ์ทางสังคมจึงมี

อทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จาก การท่ีตัวละครพ่อแมจ่ะรังเกียจในความเป็น

ชายรักชายของลูก เพราะสังคมวัฒนธรรมตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่า การเป็นชายรักชายแปลกประหลาดและผิดปกติสังคม

ยอมรับไมไ่ด้ พอ่แม่ท ารา้ยร่างกายเพื่อให้หยุดพฤตกิรรมชายรักชายดังกล่าว  หรือการท่ีตัวละครชายรักชายเพศยอม

ท าตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคมบัญญัติขึ้นคือ เพศชายและเพศหญิงเท่านั้นท่ีจะสามารถมีความรักต่อกันได้ ตัวละครชายรัก

ชายจึงต้องท าตามกฎเกณฑ์นั้น ส่วนภาพยนตร์อเมริกันจะมีมิติการหลีกเลียงในสังคมไม่แน่นอนน้อยกว่าภาพยนตร์

ไทย แสดงให้เห็นการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันจะได้รับอิทธิพลน้อยกว่า ดังตัวละครชายรักชาย

จาก The skeleton twins ในบทบาทของ ไมโล ดีน ซึ่งไม่สนต่อกฎเกณฑ์ท่ีสังคมตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ ยอมรับและเสนอ

ความเป็นชายรักชายต่อสังคม 
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3.3 การเป็นปัจเจกและการรวมกลุม่ (Individualism & Collectivism) 

การน าเสนอตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันได้รับอทิธิพลจาก มิตดิ้านการเป็นปัจเจกและการ

รวมกลุ่ม (Individualism & Collectivism) มากกว่าภาพยนตร์ไทย อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสังคมและวัฒนธรรม

อเมริกันมีความผูกพันต่อสังคมอย่างหลวมๆซึ่งแตกต่างจากสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการน าเสนอภาพชายรัก

ชายในภาพยนตร์อเมริกันจึงมีความอิสระในการน าเสนอภาพโดยไม่ยึดติดมุมมองของภาคสังคม อย่างตัวละครชาย

อย่าง ไมโลดีน จากภาพยนตร์อเมริกันเร่ือง The skeleton twins ในขณะท่ีภาพยนตร์ไทยยังคมน าเสนอบทบาทตัว

ละครภายใต้มุมมองของสังคมอยู่ 

3.4 ความเข้มแข็งและความนุม่นวล (Masculinity and Feminity) 

การน าเสนอบทบาทตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันด้านการใช้รหัสเคร่ืองแต่งกายนั้น จะ

สังเกตได้ว่า ตัวละครชายรักชายจะคงการแต่งกายเป็นเพศชายปกติมากท่ีสุดจะมีเพียงการแต่งกายเพียงบางช่วง

เท่านัน้ เชน่ในเร่ือง Skeleton twins ตัวละครชายรักชายอยา่งไมโล ดีนจะแตง่ตัวเฉพาะวันเทศกาล และภาพยนตร์เร่ือง 

The Imation game ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของความเข้มแข็ง ( Masculinity) ของสังคมอเมริกัน 

ส่วนความนุ่มนวล (Femininity) จะมอีทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย เพราะโดยนิสัยใจคอของ

คนไทยจะมีลักษณะอ่อนโยน ดังจะเห็นได้จากการใช้รหัสเคร่ืองแต่งกายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยจะ

แตง่ตัวเป็นผู้หญิงตลอดเวลา อยา่งเช่นตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์เร่ือง สตรีเหล็กตบโลกแตก เป็นต้น 

3.5 มุมมองระยาว และ ระยะสั้น (Long and Short  term Orientation) 

การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในด้านกรอบความคิดวัฒนธรรม

ในมิติของมุมมองระยะยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation) ภาพยนตร์ชายรักชายท่ีได้รับอิทธิมาก

ท่ีสุดก็คือภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จากการน าเสนอภาพของตัวละครชายรักชายในรูปแบบเดิมเดิม ซ้ าไปซ้ ามา เช่น 

การมองภาพของตัวละครชายรักชายเป็นตัวตลก หมกมุ่นในเร่ืองทางเพศ พูดจาวี๊ดว้าย หยาบคาย เป็นต้น อาจจะ

เนื่องด้วยสาเหตุมาจากการท่ีสังคมไทยยังคงยึดมั่นในประเพณีและยังคงยึดติดต่อแนวคิดของจารีตของสังคมและ

วัฒนธรรม ที่มคีวามเชื่อเร่ืองการเป็นชายรักชายเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติ ขัดตอ่แนวคิดของสังคมท่ีเชื่อในเร่ืองของความเป็น

ชายและความเป็นหญงิเท่านัน้ ส่วนการน าเสนอภาพชายรักชายในสังคมอเมริกันนั้นจะได้รับอิทธิพลของมุมมองระยะ

ยาวและระยะสั้นน้อยกว่า เพราะสังคมอเมริกันมีการยอมรับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ จะเห็นได้จาก 

ภาพยนตร์เร่ือง The Skeleton twins ซึ่งสถาบันทางครอบครัวยอมรับในการเป็นชายรักชายของตัวละครได้  การใช้

กรอบแนวคิดเร่ืองกรอบวัฒนธรรมในการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันนั้นได้ผล

ออกมาที่แตกตา่งกันไป สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีอิทธิพลในการตีตรา ให้ความหมายและน าเสนอภาพของชายรัก

ชายท้ังในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน โดยท่ีการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยนั้นยังคงให้ค่า

ความคิด กฎเกณฑ์ ของสังคมและวัฒนธรรมอยู่ ในส่วนของการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันนั้นจะ

ให้คา่กรอบแนวความคิด กฎเกณฑแ์ละวัฒนธรรมของสังคมนอ้ยมากแต่ก็ไม่ถึงขัน้ท่ีละเลยไปเลย 
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สรุปผลและอธิปรำยผล 

 จากการศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในปี 

ค.ศ. 2014 นั้นมผีลการวจิัย ดังนี ้

  1. การวเิคราะห์การเปรียบเทียบภาพแทนชายรักชายในภายนตร์ไทยภาพยนตร์อเมริกันผ่านแนวคิดเร่ืองเพศ

สภาพและเพศวถิีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน 

การน าเสนอภาพเพศวิถีของตัวละครชายรักชายท่ีเป็นเกย์ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันใน

ภาพยนตร์นอกกระแสจะถูกน าเสนอ 3 ประเภทคือ Masculine Gay คือตัวละครท่ีมีลักษณะความเป็นชายสูง และ 

Feminine Gay  คือตัวละครเกย์ท่ีมีลักษณะความเป็นหญิงสูง และ ไบเซ็กชวล (Bisexual)  ส่วนการน าเสนอภาพเพศ

วถิีของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันประเภทหนังในกระแสน้ันจะถูกน าเสนอ 3 ประเภท

คือ Masculine Gay คือตัวละครท่ีมีลักษณะความเป็นชายสูง และ Feminine Gay  คือตัวละครเกย์ท่ีมีลักษณะความ

เป็นหญิงสูง และ ตัวละครประเภท Drag queen  คือตัวละครท่ีเป็นลักษณะของเพศชายท่ีมีความพึงพอใจในการแต่ง

กายให้ตรงข้ามกับลักษณะเพศของตัวเอง กรยิาท่าทางมีความเป็นหญงิสูง ชอบแตง่หน้าแต่งตาและใส่เสื้อผ้าแบบเพศ

หญิง อื่น ๆ การน าเสนอภาพด้านเพศวิถีของชายรักชายของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันมีส่วนท่ีคล้ายคลึง

กัน โดยการน าเสนอภาพดังกล่าวจะถูกตีกรอบตอกหมุดโดยมีพื้นฐานมาจกความคิด ความเชื่อ และบรรทัดฐานจาก

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิลาสินี พิพิธกุลและกิตติ กันภัย (2546) กระบวนการทางสังคม

และวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด จัดการควบคุมการแสดงออกทางเพศของคนในสังคม อีกท้ังสอดคล้องกับ ไชยสิริ  

บุลยกุลศรีรุ่ง (2553)  ซึ่งกล่าววา สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันความหมายของเพศสภาพก็จะเปลี่ยน ไปตาม

สังคมและวัฒนธรรมนัน้ ๆ ด้วย  

การน าเสนอเพศสภาพของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจ านวน 4 เร่ืองนั้น ไม่แตกต่างกันซึ่ง

สามารถจ าแนกออกได้เป็น การน าเสนอภาพของชายรักชายท่ีมีลักษณะเป็นตัวตลก,เป็นตัวประหลาดของสังคม และ

เป็นบุคคลหมกมุ่นทางเพศ  ตัวละครชายรักชายท่ีมีการน าเสนอเป็นตัวตลก พบในภาพยนตร์ไทยท้ัง 2เร่ือง คือ สตรี

เหล็กตบโลกแตก และ พี่ชาย Mybromance ส่วนภาพยนตร์อเมริกันมี 1 เร่ืองคือ the skeleton twins ด้านการน าเสนอ

ตัวละครชายรักชายให้เป็นตัวประหลาดของสังคมนั้น พบได้ท้ังภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ในส่วนตัวละคร

ชายรักชายท่ีเป็นบุคคลหมกมุ่นทางเพศพบได้ในภาพยนตร์ไทย 2 เร่ืองคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย 

Mybromance และพบในภาพยนตร์อเมริกันเพียงเร่ืองเดียว คือThe skeleton twins การน าเสนอเพศสภาพของชายรัก

ชายยังถูกก าหนดและควบคุมการโดยสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์ทางเพศหรือ 

การแสดงออกด้านพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Bandura (1966) น าเสนอไว้ว่า สังคมได้หล่อ

หลอมการแบ่งแยกบุคคลเป็นเพศเพศหนึ่งมาตัง้แตก่ าเนดิ และค ากล่าวของ Michal Foucault (1961) สังคมแต่ละสังคม

จะเป็นตัวก าหนดวา่ต่างเพศแบบใดเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมดีงาม ควรเชิดชู และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยศิริ บุลยกุล

ศรีรุ่งเรือง (2553) พบว่า การแสดงออกในอัตลักษณ์ทางเพศ ความปรารถนาทางเพศ ความพึงพอในทางเพศ ของ

ชายรักชายน้ันถูกสังคมก าหนดในรายละเอยีดมิติต่าง ๆ วา่สิ่งใดที่สังคมเห็นว่าปกติหรือไมป่กติ     

2. การใช้กลวิธีเล่าเร่ืองในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

อเมริกัน 

การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเสนอภาพและสื่อความหมายของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

อเมริกันน้ันได้ผลท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งสมารถจ าแนกได้ดังตอ่ไปน้ี  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2214 

การใชก้ลวิธีเล่าเร่ืองโดยใชโ้ครงสร้างในการก าจัดตัวละครออกจากสังคม และให้ตัวละครชายรักชายผิดหวัง

ในเร่ืองความรักนั้น พบได้ท้ังภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน คือ พี่ชาย My bromance และ  The Imitation game  

ซึ่งตัวละครชายรักชายท้ังสองเร่ืองถูกน าเสนอให้เสียชีวิตในตอนจบ ในส่วนของการใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองโดยการให้

ผิดหวังในเร่ืองความรักพบได้ในภายนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  

การใช้กลวธีิเล่าเร่ืองโดยใช้ความหมายคู่ตรงข้ามของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ตัวละคร

ชายรักชายได้ถูกก าหนดบทบาทให้มีบทบาทท่ีตรงกันข้ามกันของบทบาทตัวละครเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นเพศ

หลักของสังคม ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ ความสุภาพกับความหยาบคาย ความเรียบร้อยกับการวี้ดว้าย  

มีอ านาจกับไร้อ านาจและความสมหวังในเร่ืองความรักกับความผิดหวังในเร่ืองความรัก ในส่วนของความสุภาพกับ

ความหยาบคายพบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน 2 เร่ืองคือ สตรีเหล็กตบโลกแตก และ

The skeltion twins ด้านความเรียบร้อยกับการวิ๊ดว้าย พบเฉพาะภายนตร์ไทยคือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย  

My bromance ด้านการมีอ านาจกับไร้อ านาจ พบในภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เร่ืองคือ The Imitation game และ

สุดท้ายด้านความสมหวังในเร่ืองความรักกับความผิดหวังในเร่ืองความรักสามารถพบได้จากตัวละครชายรักชายใน

ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  

 การใช้กลวธีิการเล่าเร่ืองโดยการใชร้หัส(code) ในการน าเสนอภาพชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยและ

อเมริกันสามารถแจกแจงได้ตามนี้คอื  

การใช้รหัสเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับคอืการน าเสนอให้ตัวละครชายรักชายแต่งตัวโดยใส่เสื้อผ้าผู้หญงิ

แต่มีลักษณะของสีสันท่ีฉูดฉาดใส่เคร่ืองประดับท่ีไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ และการแต่งหน้าท่ีเกินความเป็นจริง  

ซึ่งเกินความคาดหวังของสังคม พบได้จากภาพยนตร์ไทย 2 เร่ือง คือ สตรีเหล็กตบโลกแตกและพี่ชาย Mybromance 

และพบในภาพยนตร์อเมริกัน 1 เร่ือง คือ the skeleton twins  

การใช้รหัสความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นคือการใช้รหัสท่ีแฝงความหมายต่อการน าเสนอภาพชายรักชายใน

ภาพยนตร์ อาทิเชน่ ตัวละครอ่ืนรับรู้และยอมรับความเป็นชายรักรว่มเพศ พบได้จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์

ไทยและอเมริกันท้ัง 4 เร่ือง  ตัวละครอื่นรับรู้แต่ไม่สามารถยอมรับความเป็นชายรักชายได้และหาวิธีการก าจัด พบได้

จากตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันท้ัง 4 เร่ืองเชน่เดียวกัน และในสว่นของรหัสความสัมพันธ์ของตัว

ละครอื่นรับรู้ยอมรับความเป็นชายรักชายแต่แฝงด้วยการกดขี่ข่มแหงนั้นพบได้เพียงภาพยนตร์อเมริกันเพียง 1 เร่ือง  

คือ The Imitation game   

การใช้รหัสนสิัยของตัวละครชายรักชายมีสว่นส าคัญในการน าเสนอภาพชายรักร่วมเพศในภาพยนตร์ การให้

ความหมายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันจะประกอบไปด้วย ลามกหมกมุ่นเร่ืองเพศ จริงใจ

ทุ่มเทให้ความรัก รักเดียวใจเดียว  เก็บตัวไม่เข้าสังคมคบคนได้ยาก วี้ดว้ายปากจัด  และรับรู้ในความเป็นชายรักชาย

มั่นใจ  ลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีพบมากในภาพยนตร์ไทยคือ รับรู้ในความเป็นชายรักชายของตนเอง และมีความ

มั่นใจที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้ถึงสถานระทางเพศของตนเอง ถึงแมว้า่สังคมจะยังคงมองตัวละครชายรักชายแปลก

แยก แปลกประหลาด การน าเสนอภาพตัวละครชายรักชายให้มลีักษณะนิสัยจรงิใจทุม่เทให้ความรักและรักเดียวพบได้

ท้ังภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน ส่วนลักษณะนิสัยวี้ดว้ายและลามกหมกมุ่นเร่ืองเพศนั้นจะพบได้เฉพาะ

ภาพยนตร์ไทย ในส่วนของการน าเสนอนิสัยเก็บตัวไม่เข้าสังคมของตัวละครชายรักร่วมเพศนั้นพบได้จากภาพยนตร์

อเมริกัน 1 เร่ืองคือ The Imatiation game ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความเป็นชายรักร่วมเพศของวัฒนธรรม

และสังคมส่งผลให้ชายรักร่วมเพศมีความรู้สึกแปลกแยกจึงส่งผลให้มีลักษณะนิสัยดังกล่าว  อนึ่งถึงแม้การใช้กลวิธี

การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ท้ังสองประเภทจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ความแตกต่างเล็กน้อยในการน าเสนอภาพ
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ชายรักรว่มเพศของภายนตร์อเมริกัน ในการใชก้ลวิธีความหมายคู่ตรงข้ามในส่วนของการน าเสนอภาพชายรักร่วมเพศ

ให้แสดงออกถึงความหยาบคาย วี้ดว้าย จะไม่พบในภาพยนตร์อเมริกัน อาจเป็นสาเหตุมาจากความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมอเมริกันซึ่งตรงกับค ากล่าวของ ไชยสิริ บุลยกุลศรีรุ่ง (2553) ท่ี ว่า 

เพศภาพและเพศวิถีชายรักชายแต่ละสังคมและวัฒนธรรมลว้นมีความแตกต่างกันตามความหมายท่ีถูกสร้างจากสังคม

และวัฒนธรรมนั้น อย่างไรก็ตามการใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองอื่นในภาพยนตร์อเมริกันยังคงเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ เอสเพ็น ฮิล (2012) ท่ีว่า การน าเสนอภาพชายรักชายเพศในสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ

เพศปกติหรือการเป็นคนดีน้ันยังคงถูกกักขังในกรอบความคิดของความเชื่อของเพศปกติอยู ่      

3. แนวคิดกรอบวัฒนธรรม (Cultural dimensions)ในการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและ

ภาพยนตร์อเมริกันได้ผลการวเิคราะห์ในแตล่ะมติดิังนี้ 

3.1 มิตริะยะห่างทางอ านาจ (Power Distance) 

ในภาพยนตร์ไทยมีมิติระยะห่างทางอ านาจ (Power Distance) มากกว่าภาพยนตร์อมริกัน แสดงให้เห็น

วา่ การน าเสนอภาพชายรักชายในภายนตร์ไทยยังคงอิงแอบความเป็นอาวุโสของสังคมไทยอยู่ ซึ่งความเป็นอาวุโส คือ 

ความมีอ านาจในสังคมไทยภาพยนตร์ชายรักชายท้ังสองเร่ืองน าเสนอภาพชายรักชายภายใต้ความอาวุโสของสถาบัน

ครอบครัว เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ซึ่งการแสดงออกถึงเพศสภาพเพศวิถี จะต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่สามารถ

เปิดเผยต่อหน้าสถาบันครอบครัวได้ และในขณะเดียวกันความอาวุโสของสังคมไทยมีอ านาจในการพลัดพรากหรือ

แยกความรักท่ีเกิดขึ้นระหว่างชายรักชาย โดยบางคร้ังบีบบังคับให้ตัวละครชายรักชายแต่งงานกับเพศปกติก็คือเพศ

หญิง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชายรักชายไม่ปรารถนา แต่ส าหรับภาพยนตร์ในอเมริกันนั้นการน าเสนอตัวตนของการเป็นชายรัก

ชายนั้นระยะห่างทางอ านาจมีผลน้อยมากต่อการเสนอความเป็นชายรักชายต่อสังคมอาจจะเป็นเพราะว่า สังคม

อเมริกันไม่เชื่อความเป็นอาวุโสในสังคม 

3.2 การหลีกเลี่ยงความไมแ่นน่อน (Uncertainty Avoidance) 

ในมติกิารหลกีเล่ียงความไมแ่นน่อน (Uncertainty Avoidance) มอีทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชาย

ในภาพยนตร์ไทยสูงกว่าภาพยนตร์อเมริกัน เพราะสังคมไทยจะมีระบบกฎเกณฑ์และความเชื่อทางสังคมและ

วัฒนธรรมอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างและป้องกันความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้น  ความเชื่อและกฎเกณฑ์ทางสังคมจึงมี

อทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จาก การท่ีตัวละครพ่อแมจ่ะรังเกียจในความเป็น

ชายรักชายของลูก เพราะสังคมวัฒนธรรมตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่า การเป็นชายรักชายแปลกประหลาดและผิดปกติสังคม

ยอมรับไม่ได้ พ่อแม่ท าร้ายร่างกายเพื่อให้หยุดพฤติกรรมชายรักชายดังกล่าว  หรือการท่ีตัวละครชายรักชายยอมท า

ตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคมบัญญัติขึ้นคือ เพศชายและเพศหญิงเท่านัน้ท่ีจะสามารถมคีวามรักต่อกันได้ ตัวละครชายรักชาย

จึงต้องท าตามกฎเกณฑ์นั้น ส่วนภาพยนตร์อเมริกันจะมีมิติการหลีกเลียงในสังคมไม่แน่นอนน้อยกว่าภาพยนตร์ไทย 

แสดงให้เห็นการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันจะได้รับอิทธิพลน้อยกว่า ดังตัวละครชายรักชายจาก 

The skeleton twins ในบทบาทของ ไมโล ดีน ซึ่งไม่สนต่อกฎเกณฑ์ท่ีสังคมตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ ยอมรับและเสนอความ

เป็นชายรักชายต่อสังคม 

3.3 การเป็นปัจเจกและการรวมกลุม่ (Individualism & Collectivism) 

การน าเสนอตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันได้รับอทิธิพลจาก มิตดิ้านการเป็นปัจเจกและการ

รวมกลุ่ม (Individualism & Collectivism) มากกว่าภาพยนตร์ไทย อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสังคมและวัฒนธรรม

อเมริกันมีความผูกพันต่อสังคมอย่างหลวมๆซึ่งแตกต่างจากสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการน าเสนอภาพชายรัก

ชายในภาพยนตร์อเมริกันจึงมีความอิสระในการน าเสนอภาพโดยไม่ยึดติดมุมมองของภาคสังคม อย่างตัวละครชาย
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อย่าง ไมโลดีน จากภาพยนตร์อเมริกันเร่ือง The skeleton twins ในขณะท่ีภาพยนตร์ไทยยังคมน าเสนอบทบาทตัว

ละครภายใต้มุมมองของสังคมอยู่ 

3.4 ความเข้มแข็งและความนุม่นวล (Masculinity and Feminity) 

การน าเสนอบทบาทตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันด้านการใช้รหัสเคร่ืองแต่งกายนั้น จะ

สังเกตได้ว่า ตัวละครชายรักชายจะคงการแต่งกายเป็นเพศชายปกติมากท่ีสุดจะมีเพียงการแต่งกายเพียงบางช่วง

เท่านัน้ เชน่ในเร่ือง Skeleton twins ตัวละครชายรักชายอยา่งไมโล ดีนจะแตง่ตัวเฉพาะวันเทศกาล และภาพยนตร์เร่ือง 

The Imation game ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของความเข้มแข็ง ( Masculinity) ของสังคมอเมริกัน 

ส่วนความนุ่มนวล (Femininity) จะมอีทิธิพลตอ่การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทย เพราะโดยนิสัยใจคอของ

คนไทยจะมีลักษณะอ่อนโยน ดังจะเห็นได้จากการใช้รหัสเคร่ืองแต่งกายของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ไทยจะ

แตง่ตัวเป็นผู้หญิงตลอดเวลา อยา่งเช่นตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์เร่ือง สตรีเหล็กตบโลกแตก เป็นต้น 

 3.5 มุมมองระยาว และ ระยะสั้น (Long and Short  term Orientation) 

การน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันในด้านกรอบความคิดวัฒนธรรม

ในมิติของมุมมองระยะยาว และ ระยะสั้น (Long and Short term Orientation) ภาพยนตร์ชายรักชายท่ีได้รับอิทธิมาก

ท่ีสุดก็คือภาพยนตร์ไทย ดังจะเห็นได้จากการน าเสนอภาพของตัวละครชายรักชายในรูปแบบเดิมเดิม ซ้ าไปซ้ ามา เช่น 

การมองภาพของตัวละครชายรักชายเป็นตัวตลก หมกมุ่นในเร่ืองทางเพศ พูดจาวี๊ดว้าย หยาบคาย เป็นต้น อาจจะ

เนื่องด้วยสาเหตุมาจากการท่ีสังคมไทยยังคงยึดมั่นในประเพณีและยังคงยึดติดต่อแนวคิดของจารีตของสังคมและ

วัฒนธรรม ที่มคีวามเชื่อเร่ืองการเป็นชายรักชายเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติ ขัดตอ่แนวคิดของสังคมท่ีเชื่อในเร่ืองของความเป็น

ชายและความเป็นหญงิเท่านัน้ ส่วนการน าเสนอภาพชายรักชายในสังคมอเมริกันนั้นจะได้รับอิทธิพลของมุมมองระยะ

ยาวและระยะสั้นน้อยกว่า เพราะสังคมอเมริกันมีการยอมรับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ จะเห็นได้จาก 

ภาพยนตร์เร่ือง The Skeleton twins ซึ่งสถาบันทางครอบครัวยอมรับในการเป็นชายรักชายของตัวละครได้ การใช้

กรอบแนวคิดเร่ืองกรอบวัฒนธรรมในการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันนั้นได้ผล

ออกมาที่แตกตา่งกันไป สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีอิทธิพลในการตีตรา ให้ความหมายและน าเสนอภาพของชายรัก

ชายท้ังในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน โดยท่ีการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ไทยนั้นยังคงให้ค่า

ความคิด กฎเกณฑ์ ของสังคมและวัฒนธรรมอยู่ ในส่วนของการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์อเมริกันนั้นจะ

ให้ค่ากรอบแนวความคิด กฎเกณฑ์และวัฒนธรรมของสังคมน้อยมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นท่ีละเลยไปเลย การน าเสนอภาพ

ของชายรักชายในภาพยนตร์ไทยและอเมริกันน้ัน สังคมที่แตกตา่งกันมีผลตอ่แนวความคิด ค่านยิม และอุดมการณข์อง

คนในสังคมมีส่วนในการน าเสนอภาพชายรักชายในสื่อภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอของ Hofstede (1997) 

ท่ีว่า วัฒนธรรมท่ีร่วมกันก าหนดของคนในสังคมมีผลท าให้สมาชิกในสังคมมีความแตกต่างจากสมาชิกของสังคมอื่น 

ในมติทิางวัฒนธรรมตา่ง ๆ ท่ี Hofstede (1997) เสนอทฤษฎีเอาไว้ จะพบความแตกตา่งกันในทุกมิติระหว่างวัฒนธรรม

ไทยและวัฒนธรรมอมริกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1.สังคมควรจะเปิดใจรับในสิทธิเสรีภาพในสิทธิทางเพศของชายรักชายมากขึ้น ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิม

ควรให้สื่อภาพยนตร์สามารถน าเสนอภาพชายรักชายได้อย่างอิสระตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น และให้เปิดโอกาส

น าเสนอภาพยนตร์ชายรักชายในภาพยนตร์กระแสหลักมากขึ้น 

2.ควรมีการศึกษาการน าเสนอภาพชายรักชายในภาพยนตร์ระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

กันเองอาจจะพบข้อมูลท่ีน่าสนใจ 
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การวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ กฎหมาย และการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ผู้สูงอายุและญาติท่ีใช้บริการ และหน่วยงายภาครัฐรับจดทะเบียน

ธุรกิจและด้านสาธารณสุข   

ผลการวจิัยพบวา่  

1. รูปแบบการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลามีท้ังกิจการเจ้าของคนเดียวและ

ห้างหุน้สว่นจ ากัด และท่ีจัดตัง้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ปรากฏลักษณะการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นแบบใด โดยธุรกิจ

ดังกล่าวจะมีลักษณะการให้บริการแบบผสมผสาน คือ ส่งผู้ดูแลไปยังบ้านผู้สูงอายุและการให้บริการท่ีพักในลักษณะ

การดูแลระยะยาว (Long Stay)  

2. ลักษณะทางกฎหมายของการจัดตั้งธุรกิจพบว่าไม่มีการก าหนดลักษณะการจดทะเบียนเป็นการเฉพาะ

ส าหรับธุรกิจประเภทนี้จึงมีการจัดต้ังท่ีหลากหลายท้ังลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว และจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

จ ากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท้ังนี้ ไม่พบว่ามีการจดทะเบียนเป็น “สถานพยาบาล” ตาม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 โดยในประเด็นนี้พบว่าผู้ประกอบการไม่ทราบถึงมาตรการทาง

กฎหมายในการจัดตัง้วา่มีอยูห่รือไม ่อยา่งไร  

ค ำส ำคัญ: ธุรกิจสถานบริการ ดูแลผู้สูงอายุ  

                                                 
1 สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร ์จังหวัดสงขลา 90000  
1 Law, Faculty of Law, Thaksin University, Songkhla Province 90000 

*Corresponding Author e-mail: law340161@yahoo.com  
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Abstract  

 This research is purposed 1) to examine the business models of private elderly care centers in Songkhla 

province and 2) to study the relevant legal measures of establishing such business to determine the defensive 

measures. This research is a documentary research that studies from regulations and deep interview of relevant 

persons, these are entrepreneurs, employees, elderly people and elderly cousins along to relevant government 

sectors to registration the business and public health. 

From the study, we found as follow: 

1. The business models of private elderly care centers in Songkhla have both one entrepreneur and 

limited partnership. Also, there is a center that not obvious the category of registration that such business 

provides integrated services as delivering caretakers to elderly houses and long stay accommodation service. 

2. The legal characteristic of business establishment, we found that no specific registration for this 

business. As a result, there are several branches and several services of one entrepreneur and register to be 

limited partnership to Department of Business Development, Ministry of Commerce. However, there is no 

registration to be “Health Facility” according to Health Facility Act (amendment No.2) B.E. 2547. The primary 

fact indicates that the entrepreneurs do not acknowledge the substantial and existence of the legal measure.  

Keywords: elderly care, elderly person  

บทน ำ 

ประเทศไทยมอีัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องนับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า

อัตราส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 20 หรือจ านวน 14.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 ท าให้ประเทศไทยเป็นสังคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อเข้าสูว่ัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงท่ีพบได้ คือ สุขภาพอนามัย การสูญเสียสมรรถภาพ จิตใจ 

และสถานภาพทางสังคมจากผู้น ามาเป็นผู้พึ่งพงิโดยเฉพาะการดูแลจากคนในครอบครัว ในขณะท่ีสภาพครอบครัวไทย

ในปัจจุบันท้ังหญงิและชายตอ้งออกไปท างานนอกบ้าน ผู้สูงอายุจึงประสบปัญหาการขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ จึงมีภาพท่ี

ปรากฏว่าผู้สูงอายุท่ีนอนติดเตียงและขาดผู้ดูแล ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวในเวลากลางวัน ในทางกลับกันใน

ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุก็เป็นภาระของผู้ดูแลไม่นอ้ย  

ผู้สูงอายุในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ียังช่วยเหลือตัวเอง และผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน

ภาวะพึ่งพงิเนื่องจากทุพลภาพ ชว่ยเหลอืตัวเองไม่ได้ มีโรคเรือ้รัง ผู้สูงอายุเหลา่นีจ้ึงตอ้งการการดูแลระยะยาว (Long-

term Care) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แบ่งลักษณะการดูแลออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การดูแลในสถาบัน (Institute 

Long-term Care) 2) การดูแลท่ีบ้าน (Home Care) 3) การดูแลอย่างเป็นทางการ (Formal Care) โดยภาครัฐและ

เอกชนท่ีเป็นวิชาชีพหรือผู้ช่วย และ 4) การดูแลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Care) โดยครอบครัว เพื่อนบ้านและ

อาสาสมัคร 

ในประเทศไทยการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะการพ่ึงพิงระยะยาวมท้ัีงภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมจัดการดูแล

โดยภาครัฐนั้นจะเป็นการให้บริการแก่ผู้ที่มฐีานะต่ าถงึปานกลางและจ ากดัอยู่ท่ีการดูแลและให้ท่ีพักพิงส าหรับผู้สูงอายุ

ท่ีไมม่ภีาวะพึ่งพงิเมื่อแรกรับเท่านั้น เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น 

ส่วนในภาคเอกชนมท้ัีงองค์กรท่ีให้บริการในเชงิธุรกิจและไมใ่ชธุ้รกิจแต่ไม่ว่ารูปแบบใดจะมีการเก็บค่าบริการเพื่อตอบ
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แทนการดูแลช่วยเหลอืแกผู่้สูงอายุซึ่งจะแตกตา่งกันไปตามขอบเขตและประเภทของการให้บริการซึ่งจะสูงกว่ารัฐบาล

และยังไม่มกีารควบคุมอัตราค่าบริการดังกล่าวดว้ย 

ธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนเหล่านี้ไม่ใช่โรงพยาบาล แต่มีบริการท่ีพัก ให้ยาแก่ผู้สูงอายุท่ีไม่

ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นประจ า โดยธุรกิจดังกล่าวจะมีรูปแบบการให้บริการเป็น 2 ประเภท คือ 1) การ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน และ 2) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มีท้ังแบบไปเช้า-เย็น กลับ (Day 

Care) และแบบดูแลระยะยาวในสถานบริการ (Long Stay) ซึ่งในปัจจุบัน สถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะท าธุรกิจ

ให้บริการท่ีผสมผสานท้ังสองรูปแบบโดยส่วนใหญ่เน้นให้บริการเพื่อฟื้นฟูสภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการจะ

แตกต่างกันไปตามสภาพของสถานบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ สถานบริการบางแห่งยังมีบริการส่งผู้ดูแลเพื่อไปเฝ้าไข

ดูแลผู้สูงอายุท่ีโรงพยาบาล 

บริการหลักของสถานบริการจะให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ท่ัวไป มีบริการอาหาร และติดตาม

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากมีความเจ็บป่วยจะน าส่งโรงพยาบาลให้ ในส่วนบริการเสริมจะน าส่งผู้สูงอายุตามแพทย์นัด 

จัดกิจกรรมทัศนศกึษา หรอืกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย หากสถานบริการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องการการบริการจากพยาบาลวิชาชีพและให้ยาเป็นประจ าจะจัดเป็น “สถานพยาบาล” 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 แต่สถานบริการท่ีไม่เข้าข่าย “สถานพยาบาล” ดังกล่าวจะมีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งธุรกิจท่ี

หลากหลายท้ังท่ีจดทะเบียนเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ ากัด ซึ่งนับวา่เป็นปัญหาส าหรับธุรกิจ

ประเภทนี้ท่ีเข้าข่ายอาจเป็นสถานบริการท่ีมีลักษณะกึ่งสถานพยาบาล นอกจากนี้ประเด็นท่ียังเป็นปัญหา คือ การ

ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการเนื่องจากยังขาดกฎหมายมาควบคุมมาตรฐานในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ 

อาทิเช่น คุณสมบัติผู้ประกอบกิจการ คุณสมบัติผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัดส่วนจ านวนระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ รวมถึง

สถานท่ีและและสิ่งอ านวยความสะดวก  

งานวิจัยนี้จึงมุ่งส ารวจรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา และข้อจ ากัด

ด้านกฎหมายของการจัดตัง้กิจการดังกล่าวและเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใชช้วีติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีวามสุข 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อส ารวจรูปแบบของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 

2. ศกึษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวเพื่อหามาตรการควบคุม  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน 

มาตรการและกลไกทางกฎหมายเป็นแนวทางการจัดการควบคุมการรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสถาน

บริการดูแลผู้สูงอาย ุ

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

งานวจิัยนี้ใชว้ธีิการวิจัยเชงิคุณภาพ โดยการส ารวจจ านวนและรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสถานบริการ

ดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 
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ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้ให้บริการ คือ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาซึ่งจะได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบห่วงโซ่

อุปทาน จ านวน 10 ราย 

2. ผู้ใชบ้ริการของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุท้ังท่ีอยูใ่นความดูแลของสถานบริการและสถานบริการส่งผู้ดูแล

ไปดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน จ านวน 10 ราย ซึ่งจะได้มาด้วยวธีิการเลอืกแบบเจาะจง 

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย 

3.1 เจ้าหนา้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.2 เจ้าหนา้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ จังหวัดสงขลา 

3.3 เจ้าหนา้ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ข. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

1. การศึกษาข้อเท็จจริงและการส ารวจรูปแบบของธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัด

สงขลาจะใชว้ธีิสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) 

2. การศึกษามาตรการกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนใช้วิธีการศึกษาจาก

เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ นโยบาย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง งานวจิัย บทความ และเอกสารจากสื่อต่าง ๆ    

ผลกำรศึกษำ 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้บริการท่ีประกอบอาชีพสถานรับ

ดูแลผู้สูงอายุท่ีตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์ได้จ านวน 2 รายจากจ านวน 4 รายท่ีมีข้อมูลปรากฏชัดเจนตรวจสอบได้ซึ่ง

ผู้ประกอบการท้ังสองมสีถานบริการต้ังอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท้ังท่ีเกี่ยวข้อง

และอาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากการประกอบการของสถานบริการเป็นการ

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 

1. ข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ 

1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้ังสองรายพบว่า รูปแบบการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ

ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเป็นการให้บริการแบบผสมผสานท้ังการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและการให้บริการท่ี

พักท่ีสถานบริการในลักษณะบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ท่ีผู้สูงอายุอาศัยในสถานบริการนั้นเลยโดยญาติจะน า

ผู้สูงอายุมาฝากดูแลและมาเยี่ยมเป็นคร้ังคราวโดยผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการจะมีท้ังท่ียังช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่ใน

ภาวะพึ่งพาช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ มีโรคเรือ้รังและตอ้งการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด  

ในประเด็นของการขึน้ทะเบียน ผู้ประกอบหนึ่งรายในสองรายดังกล่าวได้เปิดหรือจัดตั้งกิจการโดยไม่ได้

มีการขออนุญาตแต่อย่างใดเพียงอาศัยแค่ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของตัวผู้เป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นและมีเพียง

การเสียภาษีป้ายเมื่อมีการขึ้นป้ายว่าเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ และโดยส่วนตัวแลว้ผู้ประกอบกิจการก็ไม่ทราบว่า

หากมีการขออนุญาตตอ้งด าเนินการอย่างไรและตอ้งขออนุญาตกับหน่วยงานหรือองค์กรใด อีกท้ังไม่ทราบว่าการเปิด

กิจการดูแลผู้สูงอายุตอ้งมีกฎหมายมาควบคุมดูแลซึ่งโดยปกติแล้วจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล 

ในขณะท่ีผู้ประกอบการอกีรายนัน้ได้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุโดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วผู้ประกอบกิจการก็ไม่ทราบว่าหากมีการขออนุญาตจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุต้อง
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ด าเนินการอย่างไรและต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใดหรือองค์กรใด อีกท้ังไม่ทราบว่าการเปิดกิจการดูแลผู้สูงอายุ

ตอ้งมีกฎหมายมาควบคุมดูแล แตโ่ดยปกติแล้วจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล 

ส่วนรายท่ีไม่ตอบรับการให้เข้าสัมภาษณ์นั้นรายละเอียดท่ีปรากฏตามสื่อออนไลน์มีการจัดตั้งเป็นศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุโดยไมป่รากฏลักษณะว่ามกีารจดทะเบียนจัดตัง้เป็นแบบใด 

1.2 ผู้ใชบ้ริการ 

ผู้ใชบ้ริการท่ีให้การตอบรับให้เข้าสัมภาษณจ์ านวน 7 ราย พบว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับการรูปแบบการ

จัดตั้งธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุว่าจะมีลักษณะใด เพียงแต่มีความต้องการให้ผู้ดูแลท่ีส่งมาจากผู้ประกอบการให้การ

เอาใจใส่ มปีระสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงความต้องการให้มใีบประกอบวิชาชพีจากผู้ให้บริการสถานบริการ

เพื่อความม่ันใจในความปลอดภัยเท่านัน้ 

1.3 หนว่ยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา 

1.3.1 หนว่ยงานสาธารณสุขระดับเทศบาล 

พบว่าการเปิดกิจการดูแลผู้สูงอายุทางเทศบาลไม่มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง

เนื่องจากทางเทศบาลไมไ่ด้รับอ านาจในการดูแลเร่ืองนี้เป็นการเฉพาะจึงไม่ได้อยูใ่นความควบคุมดูแลของทางเทศบาล 

แต่หากเป็นกิจการท่ีเปิดเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพหรือการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพจะต้องมีการขออนุญาตจากทาง

เทศบาลเนื่องจากกิจการดังกล่าวเป็นกิจการท่ีต้องมีการจัดเก็บภาษีโดยเป็นการจัดเก็บภาษีใบอนุญาตท่ีเกี่ยวกับ

กิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

1.3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ในการเปิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนทางสาธารณสุขจังหวัดไม่มีอ านาจหน้าท่ี ในการ

ดูแลเพราะไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ หากจะมีอ านาจกระท าการใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น เช่น 

การจัดตัง้คลินิกจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี หรือในกรณีของบ้านพักคนชรา เช่น บ้านพักคนชราปากเก็ดได้มี

การจดทะเบียนถูกต้องเนื่องจากเป็นของรัฐ อย่างไรก็ตาม สถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาท่ีมี

การจัดตัง้ได้น้ันเนื่องจากไมม่กีฎหมายมารองรับ ควบคุม ดูแลในสว่นน้ี 

1.3.3 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ลักษณะการขออนุญาตในอ านาจของส านักงานส าหรับกิจการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็น

เร่ืองเกี่ยวกับการขออนุญาตดา้นโรงเรือนท่ีประกอบกิจการเพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้ให้กับท้องถิ่นท่ีสถานบริการนั้น

ตัง้อยู่ ถ้าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับส านักงานจะเกี่ยวข้องเฉพาะศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งให้มีขึ้น

เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการด าเนินงานท่ีได้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุ

ท่ียากไร้ ไมม่ท่ีีพักอาศัย 

1.3.4 ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัด 

การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนสามารถจดทะเบียนในลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ซึ่งในการจดทะเบียนจะเป็นการจดทะเบียนท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้ท้ังหมด ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยท่ีได้มี 

การจดแจ้งท่ีจะด าเนินการเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินการจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการดูแล

ผู้สูงอายุแล้วทางส านักงานไม่ได้มีหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบว่าการจัดตั้งกิจการดังกล่าวนั้นได้ด าเนินกิจการไปในแนวทางท่ี

จดแจ้งไวก้ับทางส านักงาน ส านักงานมหีนา้ท่ีเพยีงรับจดแจ้งการประกอบกิจการและการส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้า 
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1.3.5 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม่มีหน้าท่ีหรืออ านาจใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุภาคเอกชนจึงไม่ได้เข้าไปดูแล 

2. ลักษณะทางกฎหมายของการจัดตัง้ธุรกิจ พบวา่มีการจัดต้ังท่ีหลากหลายตามรูปแบบของธุรกิจท่ีต้องการ

ท้ังกิจการเจ้าของคนเดียวท่ีไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการจด

ทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนจ ากัด แตไ่มพ่บว่ามีการจดทะเบียนเป็น “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ท้ังน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบไม่ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายถึงการจัดต้ังธุรกิจประเภท

นี้ว่ามอียู่หรือไม ่อยา่งไร 

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายพบว่ามีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2558 เท่านัน้ท่ีก าหนดให้ การประกอบกจิการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน กล่าวคอื เป็นการประกอบ

กิจการท่ีให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีบ้าน ท้ังนี้ ไม่ว่าการประอบกิจการนั้น

จะมีสถานท่ีรับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานท่ีฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต  

ซึ่งมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 ให้ค านิยามของ “ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า คือ บุคคลซึ่งมีอายุ

เกินหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาตไิทย 

หากมีการเปิดกิจการในลักษณะดังกล่าวผู้เป็นเจ้าของจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ 

เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะเป็นกิจการท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่าง

ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นท่ีส ารวจนั้นพบว่าการประกอบการไม่มีการขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐใด

และไมม่หีนว่ยงานภาครัฐใดท่ีมีอ านาจในการอนุญาตให้เปิดสถานบริการได้เข้าไปตรวจสอบ ควบคุม หรือดูแลท้ังท่ีมี

ข้อมูลปรากฏชัดลักษณะเป็นสารธารณะท่ีบุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ว่ามีสถานบริการลักษณะดังกล่าวจัดตั้งอยู่ในเขต

อ านาจของตน ในทางกลับกันพบวา่หากสถานบริการต้องการจัดตัง้ธุรกิจ ทางหน่วยงานภาครัฐ คือ ทางเทศบาลไม่มี

การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งไว้เนื่องจากทางเทศบาลไม่ได้รับอ านาจในการดูและเร่ืองนี้โดยเฉพาะ  

จึงพบว่าไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดมีอ านาจหน้าท่ีชัดเจนในการก าหนดคุณสมบัติการจัดตั้งธุรกิจในลักษณะดังกล่าว 

กรณท่ีีผู้ประกอบการอาศัยเพยีงตนเองมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีใบประกอบวิชาชีพให้

สามารถท าได้  

 ปัจจุบัน ลักษณะการอนุญาตให้มีบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนซึ่งเป็นกิจการสถานบริการนั้นจึงเป็นการ

ด าเนินการขออนุญาตเพื่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนท่ีใช้ประกอบการของหน่วยงานรัฐในท้องท่ีสถานบริการเปิด

ให้บริการซึ่งคลา้ยคลึงกับการประกอบกจิการในลักษณะรา้นเสริมสวย หรอืร้านคา้ทั่วไปเท่านัน้ 

สรุปผลและอธิปรำยผล 

1. การจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลานั้นมีการจัดตั้งสถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุท้ังท่ีเป็นกิจการคนเดียวโดยไม่มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งในลักษณะธุรกิจตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณชิย์ และจัดตั้งเป็นหา้งหุ้นส่วนจ ากัดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการจัดตั้งธุรกิจแบบ

ใด ผู้ประกอบการมีเพียงความเข้าใจท่ีว่าตนมีใบประกอบวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยและมีประสบการณ์ในการดูแล

ผู้สูงอายุมาก่อนและไม่ทราบถึงขอ้กฎหมายในการจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะก็

ได้จัดต้ังธุรกิจประเภทนี้ขึ้นมา โดยมีลักษณะการให้บริการบริการแบบผสมผสาน คือ ส่งผู้ดูแลไปให้บริการผู้สูงอายุท่ี
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บ้านและการให้บริการท่ีพักในสถานบริการในลักษณะบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) โดยผู้ประกอบการมี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและมใีบประกอบวิชาชพีในการดูแลผู้ป่วย 

หากพิจารณาตามลักษณะของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นการให้บริการในด้านของการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานพยาบาล แต่ไม่ใช่การรักษาผู้สูงอายุให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

อย่างเช่นสถานพยาบาล  แต่ในสถานบริการกลับมีการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น การใช้

เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการใช้สายยางให้อาหารเหลวส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกลนือาหารเองไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่จะใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์เหล่านี้ได้ต้องมีทักษะฝีมือท่ีจะ

ท าการเพื่อให้บริการได้ ดังนั้น แม้ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานพยาบาลอย่างชัดเจนก็ต้องมีการควบคุมกับลักษณะของ

ธุรกิจท่ีพิเศษกว่าการจัดตั้งธุรกิจในลักษณะท่ัวไปหรือในรูปแบบใดท่ีจัดตั้งขึ้นตามอ าเภอใจของผู้ประกอบการได้ใน

ขณะเดียวกันไม่มีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนท่ีจะควบคุมดูแลการก่อตั้งธุรกิจประเภทนี้ท้ังท่ีมี

หนว่ยงานภาครัฐซึ่งมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดต้ังสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาครัฐแต่ไมมีอ านาจใน

การควบคุมดูและสถานบริการดูแลผู้สูงอายุท่ีจัดตั้งขึ้นในภาคเอกชนนับว่าเป็นการไร้ภาวะการควบคุมท้ังจาก

มาตรการกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ ผู้ประกอบการก็มีความต้องการข้อกฎหมายท่ีจะเข้ามาควบคุมและ

พร้อมท่ีจะด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและไม่ไร้ทิศทางในการประกอบ

ธุรกิจเมื่อสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะมีผู้ประกอบการลักษณะนี้เกิดขึ้น

มากมายในอนาคต ดังนั้น การไร้การควบคุมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจและผู้ใช้บริการมากกว่าผลดีต่อสังคมไทย

โดยอาจใช้คุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกับการจัดตั้งสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาครัฐเป็นต้นแบบในการขอจัดตั้งสถาน

บริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 

2. มาตรการทางกฎหมายกรณีการจัดตั้งธุรกิจนั้นท่ีปรากฏมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่านัน้ท่ีก าหนดให้ การประกอบกจิการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านเป็น

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อการจัดการ การ

ควบคุม และดูแลกิจการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตตาม

กฎหมาย แต่จากข้อค้นพบท่ีได้ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลายังไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว อีกท้ังเจ้าหน้าท่ียังไม่รู้อ านาจและ

บทบาทหน้าท่ีของตนในเร่ืองดังกล่าว การเปิดสถานบริการในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม หรือ

ดูแลอย่างใกล้ชิดท้ังท่ีมีข้อมูลปรากฏชัดว่ามีการจัดตั้งสถานบริการลักษณะดังกล่าว  ท้ังนี้ การกระท าดังกล่าวของ

ราชการสว่นท้องถิ่นท่ียังไมม่ขี้อก าหนดส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพยอ่มเป็นการละเลยต่อความรับผิดชอบ

ท่ีมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยในท้องถิ่น หากเกิดความเสียหายจะถือได้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงาน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบตามมาตรา 157 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา และต้องร่วมรับผิดกับสถานบริการดูแลผู้สูงอายุด้วยโสตหน่ึง 

กรณีท่ีผู้ประกอบการอาศัยเพียงตนเองมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีใบประกอบ

วชิาชพีให้สามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติตามใบประกอบวิชาชีพจะระบุไว้ว่าสามารถเปิดสถานบริการระดับไหน

ได้บ้าง ในกรณีท่ีเป็นพยาบาลจะมสีิทธิเปิดได้แค่สถานพยาบาลพวกรับท าคลอดแต่ไม่ได้ระบุให้มีความสามารถในการฉีด

ยา การให้ออกซิเจน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะเป็นหน้าท่ีของแพทย์จึงเป็นการกระท าท่ีเกินขอบอ านาจของพยาบาลตาม

ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลท่ีจะต้องเข้ามา
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ควบคุม ดูแลการใช้คุณสมบัติตามใบประกอบวิชาชีพไปในทางท่ีไม่ถูกต้องเพื่อหาประโยชน์ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัตวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 

ในกิจการท่ีมีลักษณะการให้บริการท่ีคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่สถานพยาบาล แต่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก คือ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้งเด็ก พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 และมาตรา 52 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุได้เพียงแต่ต้องมีการทบทวนรายละเอียดให้

สอดคล้องกับเพื่อการคุม้ครองผู้สูงอายุ 

ดังกล่าวข้างต้น เมื่อเป็นความรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดท าข้อก าหนด อย่างไรก็ตามใน

บางประเด็นการจัดต้ังกิจการมีสว่นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอื่น จึงมีหน่วยงานภาครัฐท าหน้าท่ีใช้บังคับกฎหมาย

มากกว่าหนึ่งหน่วยงานย่อมเป็นปัญหาในการร่วมกันใช้บังคับกฎหมายกับกิจการดังกล่าว แต่หากร่วมมือกันหรือมี

ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นโดยเฉพาะและมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างชัดเจนย่อมท าให้การ

ควบคุมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุท าได้ง่ายขึ้นและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการและผู้

ให้บริการ การก าหนดมาตรการและกลไกทางกฎหมายจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการเพื่อควบคุมรูปแบบ

การให้บริการของธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเพราะประเทศไทยไม่อาจหลีกหนี้การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 7 ปีข้างหน้าได้ ดังนั้นส่วนราชการของประเทศไทยจึงต้องตระหนักถึงสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรในปัจจุบันท่ีอัตราวัยแรงงานลดลง แต่วัยสูงอายุ

เพิ่มมากขึ้น ท าให้กลุ่มวัยแรงงานต้องรับภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวและยังมีภาระหน้าท่ีการดูแลผู้สูงวัยดังกล่าว 

จากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม รัฐจึง

เป็นกลไกหลักในการท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดหามาตรการท่ีเหมาะสมในการดูแลกลุ่ม

ประชากรท่ีจะเป็นกลุ่มใหญ่ของสังคมไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีดขีองผู้สูงวัยในการใชช้วีติอยูใ่นสังคมได้

อย่างมคีวามสุข 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดต้องเร่งจัดท าข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ

ภาคเอกชนท่ีต้ังอยูใ่นพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

2. อาจน ากฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยง

เด็ก พ.ศ. 2549 มาเป็นต้นแบบในการก าหนดเงื่อนไขการจัดตั้งสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน แต่ต้องทบทวน

เงื่อนไขให้สอดคลอ้งกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ 

3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการหรือกลไกให้การคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อ

ควบคุมการให้บริการจากสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน อาทิเช่น สภาการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีผู้ประกอบการมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลเพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากการมีใบประกอบวิชาชีพ

ดังกล่าว 
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กิตติกรรมประกำศ 

 งานวิจัยในเร่ืองนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนานักวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. ความชว่ยเหลอืในการให้ข้อมูลเพื่อผลส าเร็จในการวิจัยจากการตอบรับให้เข้าสัมภาษณ ์ได้แก่  

2.1 ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ นางกมลทิพย์ มีเร่ียม (คุณแอ๊ด Nursing 

Home) นางวจิิตรา แจ่มสา (หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวิจิตราเซนเตอร์) พนักงานดูแลผู้สูงอายุในถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ 

2.2 ผู้ใชบ้ริการจากสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุและญาติของผู้สูงอายุ  

2.3 หนว่ยงานภาครัฐ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สงขลา นติกิรประจ าส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ

พเิศษ ส านักพาณิชย์จังหวัดสงขลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขารูปช้าง 

(เขาแก้ว) สาขา 2   

3. กลุ่มนิสติช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมีส่วนร่วมการลงพื้นท่ี

ส ารวจและศึกษาข้อมูลเพื่อใชจ้ัดท างานวจิัยช้ินให้ลุลว่ง 
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ปัญหำกำรก ำหนดค ำบังคับให้เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้มี

ผลย้อนหลังโดยศำลปกครอง 

The problem of the decree for the revocation of the unlawful administrative 

order with retrospective effect by Administrative Court 

ทัศนะ  ศรีปัตตา1* 

Tussana Siputta1* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.89 /2549 และค าพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท่ี อ.33 /2557 ท่ีก าหนดค าบังคับซึ่งมีผลที่แตกตา่งกันทัง้ในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด 

ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักการความเชื่อถือไว้วางใจ ดังนี้ คือ 1. กรณีค ำพิพำกษำศำลปกครอง

สูงสุดที่ อ. 89/2549 1.1 วิเคราะห์ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยให้มีผลยอ้นหลังและมผีลไปในอนาคตของศาลปกครองนัน้ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ได้ก าหนด

ค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลบังคับท่ีผลแตกต่ำงกัน คือ ศาลปกครอง

ชั้นต้น ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งและให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีออกค าสั่งและวันท่ีออก

หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นต้นไป อันเป็นการยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง

มากกว่าประโยชน์ท่ีผู้ฟ้องคดีท่ีจะได้รับการคุ้มครอง โดยมิได้น าหลักความเชื่อถือไว้วางใจโดยสุจริตของข้าราชการ

รายอื่นๆ ซึ่งใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลอืกเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับสูงมาพิจารณาด้วย 

จึงท าให้เกิดปัญหาต่อสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ ท่ีได้รับแต่งตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธี การ

เดียวกันนี้โดยสุจริต ถึงแม้ว่าข้าราชการเหล่านั้นจะมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ก็ตาม ส่วนศาลปกครองสูงสุดนั้น ได้

ก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนหลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 

9  โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเป็นต้นไป ซึ่งนอกจากพิจารณาโดยการยึดหลักความชอบ

ด้วยกฎหมายมากกว่าประโยชนท่ี์ผู้ฟอ้งคดจีะได้รับการคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจแล้ว ยังได้

น าหลักความเชื่อถือไว้วางใจโดยสุจริตของข้าราชการรายอื่นๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูงโดยใช้

หลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกเดียวกันนี้มาประกอบการพจิารณาพิพากษาคดีดว้ย  1.2 วเิคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล

ผู้สุจริตท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยท่ีศาลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้ามา

หรือไมอ่นุญาตให้เข้ามำเป็นคู่กรณี นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้น าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจมาก่อนหลัก

ความชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี้ เพื่อมิให้การเพกิถอนหลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญดังกลา่วนี้ 

มีผลกระทบต่อข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ ท่ีมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วย 2. กรณีค ำพิพำกษำศำลปกครอง

สูงสุดที่ อ.33/2557  2.1  วิเคราะห์ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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โดยให้มีผลย้อนหลังและมีผลไปในอนาคตของศาลปกครอง นั้น ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค าบังคับ

ให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตได้ และมีค าพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 64-79 /2551 วางหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะไว้แล้วก็ตาม แต่ในคดีนี้ศาลปกครอง

ปกครองช้ันตน้ และศาลปกครองสูงสุด ได้มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตซึ่งเป็นไปแนวทิศทำงเดียวกันคือ ศาลปกครองชั้นต้น ได้ก าหนดค าบังคับให้เพิก

ถอนค าสั่งนายกรัฐมนตรีและประกาศส านักนายกรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งนายถวิล  เปลี่ยนศรี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึง

วันที่มีผลบังคับ และศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนประกาศส านักนายรัฐมนตรี โดยให้มีผล

ย้อนหลังถึงวันที่มีผลใช้บังคับ โดยท้ังศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ต่างได้ยึดหลักความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกว่าการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของพลโทภราดร  พัฒนถาบุตร ซึ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาติในขณะนั้นโดยสุจรติ  2.2 วิเคราะห์ผลกระทบต่อ

บุคคลผู้สุจริตท่ีอยูใ่นขา่ยค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยท่ีศาลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้า

มาหรือไม่อนุญาตให้เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วย นั้น พบว่า ภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการคือ 

การตัดสินคดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมโดยน าหลักความสุจริตมาปรับใช้ในคดีด้วย เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้

พบวา่ ได้มีการแตง่ตัง้พลโทภราดร พัฒนถาบุตร ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติภายหลังท่ีโอนย้าย

นายถวลิ  เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี และพลโทภราดรฯ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยสุจรติ การเพกิถอนประกาศแตง่ตัง้พลโท

ภราดรฯ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีออกประกาศดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิความมั่นคงแห่งสิท ธิในการ

ด ารงต าแหนง่ของบุคคลดังกล่าว  

ค ำส ำคัญ:  การเพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มผีลยอ้นหลังโดยศาลปกครอง 

Abstract 

This study analyzed the decisions of the Supreme Administrative Court Number Aor. 89/2549 and 

Number Aor. 33/2557 under the principles of lawfulness and trust as follows: 1) The decision of the Supreme 

Administrative Court Number Aor. 89/2549: 1.1) The analysis of the problems of determining to enforce the 

retroactive and proactive revocation of unlawful administrative orders by the Administrative Courts: the 

Administrative Court and the Supreme Administrative Court enforced the revocation of unlawful administrative 

orders resulting in different enforcements in that the Administrative Court revoked the appointment order and the 

criteria and methods to recruit civil servants for the position of Level-9 Executives, with the revocation being 

effective retroactively from the date the order and the criteria and methods were issued onwards. This 

revocation was based more on administrative lawfulness than on the litigant’s benefits from protection, 

disregarding the honest trust of other civil servants who had been recruited based on the same criteria and 

methods to take the position of high-level executives. This, therefore, became problematic to the rights of other 

civil servants who had been recruited based on the same criteria and methods to take the position of high-level 

executives although those civil servants acted as no party in this lawsuit. Nonetheless, the Supreme 

Administrative Court determined to revoke the criteria and methods to recruit civil servants to take the position of 

Level-9 executives, with the revocation being effective from the date of the Supreme Administrative Court’s 
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decision onwards.  Not only was this revocation based more on lawfulness than on the litigant’s benefits from 

protection, but it also took into consideration the honest trust of other civil servants who had been recruited 

based on the same criteria and methods to take the position of high-level executives. 1.2) The analysis of the 

impact on honest individuals included in the unlawful administrative order and revoked without being called for 

or allowed to act as a party in the lawsuit by the Administrative Court: it was found that the principle to protect 

trust preceded the principle of lawfulness in order to prevent the revocation of the criteria and methods to recruit 

civil servants from affecting other civil servants who did not act as a party in this lawsuit. 2) The decision of the 

Supreme Administrative Court Number Aor. 33/2557: 2.1) The analysis of the problems of the determining to 

enforce the retroactive and proactive revocation of unlawful administrative orders by the Administrative Courts: 

although Article 72 Clause 2 of Thailand’s Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court 

Procedure B.E.2542 (1999) empowers the Administrative Courts to enforce the retroactive or proactive 

revocation of unlawful administrative orders and the decisions of the Supreme Administrative Court Number Aor. 

64-79/2551 established a firm legal status, the Administrative Court and the Supreme Administrative Court 

similarly enforced the retroactive  revocation of the unlawful administrative order. The Administrative Court 

revoked the Prime Minister’s order and Office of the Prime Minister’s announcement regarding the appointment 

of Mr.Thawin Pliansri, with the revocation being effective retroactively from the date of the appointment. 

Likewise, the Supreme Administrative Court revoked the Office of the Prime Minister’s announcement, with the 

revocation being effective retroactively from the date of the appointment. Both the Administrative Court and the 

Supreme Administrative Court observed the principle of the inspection of lawfulness in that their decisions were 

based more on administrative lawfulness than on the protection of the honest trust of Lieutenant General 

Paradorn Pattanataboot who had been appointed Secretary General of National Security Council of Thailand. 2.2) 

The analysis of the impact on honest individuals included in the unlawful administrative order and revoked 

without being called for or allowed to act as a party in the lawsuit by the Administrative Court: it was found that 

an important mission of the government’s judicial department is to deliver fair judgments of lawsuits based on 

the principle of honesty. In this case, Lieutenant General Paradorn Pattanataboot was appointed Secretary 

General of National Security Council of Thailand after Mr.Tawin Pliansri, the litigant, had been transferred to 

another position. The appointment of Lieutenant General Paradorn Pattanataboot was honestly done, and the 

retroactive revocation of the appointment of Lieutenant General Paradorn Pattanataboot, made effective from the 

date of appointment onwards, affected the rights to the stability to be in the position of the aforementioned 

individual.  

Keywords: The decree for the revocation of the unlawful administrative or der with retrospective effect by the 

Administrative Court 
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บทน ำ 

 เป้ำหมำยท่ีส าคัญสูงสุดของกฎหมายก็คือ หลักควำมยุติธรรม (Justice) [1] เพราะความยุติธรรมนั้นเป็น

ปทัสถานการก่อก าเนิดทางกฎหมาย ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีปราศจากความยุติธรรม แต่ระบบกฎหมายก็ยังเปิดช่ องให้น า

ความคิดวา่ด้วยความยุติธรรมมาปรุงแตง่กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมได้ ไมว่า่จะเป็นการตคีวามกฎหมาย การให้ศาลใช้

ดุลยพินิจได้ตามสมควร หรือการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียงกับกฎหมายใกล้เคียงหรือการใช้หลักกฎหมายท่ัวไป ดัง

ปรัชญาของกฎหมายมหาชน ท่ีได้มุ่งเน้นความยุติธรรมโดยการสร้างความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐ 

หนว่ยงานของรัฐตอ้งรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมอย่างหนึ่งกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอีกอย่างหนึ่ง [2] ซึ่งความ

ยุติธรรมกับการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐนั้น มีข้อคิดอยู่ว่าถึงแม้ว่าตามหลักนิติรัฐได้เรียกร้องให้การกระท าของรัฐต้อง

ชอบด้วยกฎหมายเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่หลักนิติรัฐก็ยังได้มีการเรียกร้องต่อไปว่า 

กฎหมายนั้นจะต้องมีเนื้อหาท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อปัจเจกบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของรัฐ (individual interest) และเป็น

ธรรมต่อประโยชน์สาธารณะ (public interest)ด้วย หากมีกรณีประโยชน์ท้ังสองขัดกันก็จะต้องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพท่ี

เป็นธรรม [3] ซึ่งจากหลักการดังกล่าวจะเห็นวา่หลักนติรัิฐนัน้มไิด้มุ่งหมายแตเ่พยีงการประกันความมั่นคงในสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเท่านัน้ แตย่ังได้มีความมุง่หมายท่ีจะอ านวยความยุติธรรมแก่ประชานทุกคนในรัฐด้วย [4]  

อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี รัฐโดยองค์กรรัฐอาจใชอ้ านาจล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อการ

ปกปักษ์รักษาประโยชนส์าธารณะได้ แตท้ั่งนี้ ก็จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลักความชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นการประกันขอบเขต

แห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงเจตจ านงก าหนดวิถีชีวิตอย่างเสรีดังกล่าว ซึ่งความสามารถของปัจเจกบุคคลใน

การแสดงเจตจ านงก าหนดวิถีชีวิตโดยเสรีนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายและการใช้อ านาจรัฐท่ีจะต้องผูกพันกับ

หลักความมั่นคงแนน่อนทางกฎหมาย โดยปัจเจกบุคคลยอ่มสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ว่า เขาสามารถอาศัยกฎเกณฑ์

และการใช้อ านาจของรัฐเป็นพื้นฐานในการแสดงเจตจ านงก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้โดยเสรี ดังนั้น ความเชื่อถือและ

ไวว้างใจของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อระบบกฎหมายของรัฐจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานท่ีส าคัญในกระบวนการคิด การตัดสินใจและ

การแสดงเจตจ านงก าหนดวิถีชีวิตของบุคคลแต่ละคนบนพื้นฐานระบบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในระบบกฎหมายไทย ศาล

ปกครองได้จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดระบบศาลคู่ (Dual Court System) และภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ท้ังนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542 ได้ให้ศาลปกครองมีอ านาจ

พจิารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระท าการไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการประท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ

หน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอื่นอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้

ส าหรับการกระท านั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง

ขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ และตาม

บทบัญญัตมิาตรา 72  วรรคหนึ่ง (1) ของกฎหมายเดียวกันยังได้ให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค าบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยสั่งให้เพิกถอนกฎ หรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) โดยการท าค าบังคับนี้ตาม

บทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองของกฎหมายเดียวกัน ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลบังคับ

ยอ้นหลังหรือไมย่อ้นหลังหรือมผีลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ (ถ้ามี) ท้ังนี้ 

ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีได้อีกด้วย 
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 จากบทบัญญัตแิห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค าบังคับดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดไทยได้

วางแนวค าวนิจิฉัยคดีปกครอง โดยก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีผลย้อนหลัง

ท่ีแตกต่างกันดังนี้ คือ 1) ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ. 89 /2549 ได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และ

วธีิการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศำลปกครองสูงสุดมีค ำพิพำกษำเป็นต้นไป 

(มีผลไปในอนำคต) 2) ในขณะท่ีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 33/ 2557 ได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนเฉพาะ

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองแตง่ตัง้ข้าราชการ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 ท่ีให้ผู้ฟอ้งคดีพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวัน

ประกำศดังกล่ำวมผีลใช้บังคับเป็นต้นไป (มผีลย้อนหลังกลับไปในอดีต)  ซึ่งจากแนวค าวินิจฉัยคดีปกครองของศาล

ปกครองสูงสุดท้ังสองคดีดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน

ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีผลย้อนหลังโดยศาลปกครอง” ในประเด็นดังนี้คือ 1) ปัญหาการก าหนดค า

บังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังของศาลปกครอง 2) ผลกระทบต่อบุคคลผู้

สุจริตท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอนโดยท่ีศาลปกครองมิได้เรียกให้เข้ามาเป็น

คู่กรณีหรือประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่กรณีโดยการร้องสอด แต่ศาลปกครองไม่อนุญาต ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในทาง

วชิาการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องกับการก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย โดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผล 

ยอ้นหลังหรือมผีลไปในอนาคตในระบบกฎหมายต่างประเทศและในระบบกฎหมายของประเทศไทย 

3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคลผู้สุจริตท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิก

ถอนให้มผีลยอ้นหลังโดยศาลปกครอง 

สมมติฐำนกำรวจิัย 

การวางแนวค าวินจิฉัยคดปีกครองของศาลปกครองสูงสุด โดยก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ี

ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลบังคับแตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงแห่งนิติ

ฐานะและหลักการคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลผู้สุจริตท่ีอยู่ในข่ายของค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายและที่ถูกเพกิถอนโดยศาลปกครองน้ัน อีกท้ังยังไมเ่กิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่มไิด้เป็นคู่กรณี  

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

การวจิัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยจะท าการศกึษา ค้นควา้ วเิคราะห์กฎหมาย ระเบียบ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ ต ารา ตั วบท

กฎหมาย ตลอดจนค าพิพากษาของศาล จากห้องสมุด และจากเวปไซด์(website) ต่างๆ และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์

และสรุปผล จากนั้นน ามาบรรยายเรียบเรียงแบบพรรณนา 
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ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบวา่  

1. กรณีค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.89/2549 
                   1.1  ปัญหำกำรก ำหนดค ำบังคับให้เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้มี

ผลย้อนหลังและมผีลไปในอนำคตของศำลปกครอง นั้น  ในการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ี

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหลักแล้วองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการสามารถควบคุมการกระท าขององค์กรของรัฐโดยการ

ลบล้างค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายออกไปจากระบบกฎหมายได้ต่อเมื่อได้พิจารณาถึงความสมดุลยของ

ประโยชนส์าธารณะที่จะได้รับมากกวา่ประโยชนข์องสทิธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  แต่อยา่งไรก็ตาม หากการลบล้าง

การกระท าทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ไปกระทบสิทธิของบุคคลผู้รับค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายโดยสุจริต องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการก็จะต้องมีค านึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้รับค าสั่ง

ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นประกอบในการพิจารณาด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันแก่

ปัจเจกบุคคลผู้ใตอ้ านาจปกครองให้มีเสถียรภาพของสถานะทางกฎหมายและความชัดเจนของกฎเกณฑ์น่ันเอง ซึ่งเมื่อ

พิจารณาถึงระบบกฎหมายของเยอรมันพบว่า มีค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่งกรุงเบอร์ลิน (OVG)  

ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 วางหลักกฎหมายไว้วา่ การเพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี

ลักษณะเป็นการให้ประโยชนน์ัน้จะกระท าได้ตอ่เมื่อประโยชนส์าธารณะจะได้รับจากการปฏบัิตติามหลักความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกว่าประโยชน์ท่ีปัจเจกชนจะได้รับความคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ

โดยสุจริต และการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ก็จะต้อง

ค านึงถึงความเชื่อถอืไว้วางใจโดยสุจรติของผู้รับค าสั่งทางปกครองด้วย [5]  ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1976 ในการจัดท ารัฐ

บัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติรัฐการหรือวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครอง (Verwaltungsverfarengesetz(VwVfG) ก าหนด

หลักเกณฑ์การลบล้างค าสั่งทางปกครองโดยก าหนดว่าในกรณีท่ีฝ่ายปกครองจะลบล้างค าสั่งทางปกครองต้องให้

เหตุผลพิเศษด้วย นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการยกเลิกค าสั่งทางปกครอง

โดยก าหนดให้สามารถลบล้างค าสั่งทางปกครองย้อนหลังได้บางกรณเีท่านั้น [6]  ในขณะระบบกฎหมายฝรั่งเศสก่อนปี 

ค.ศ. 2015 พบว่าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้างค าสั่งทางปกครองหรือ

กฎไว้อย่างเป็นระบบ และในปี    ค.ศ. 2006 ได้มีค าพิพากษาคดีของสภาแห่งรัฐ ลงวันท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 2006  

ในคดี Societé KPMG [7] ได้วางแนวค าพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ รับรองหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะว่า  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาท่ี

ยังมีผลบังคับอยูใ่นปัจจุบัน ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ีในการก าหนดมาตรการชั่วคราวหรือบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับ

ส าหรับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้รัฐสภายังได้ตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรเข้ามาเสริมอีกท้ังศาล

ปกครองก็ไม่ได้อ้างหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะหรือหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจมาใช้โดยตรงแต่ได้ยึด

หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Le principle de légalité) ซึ่งองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองหรือท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เสมอ แต่อยา่งไรก็ตาม หากมีการเพกิถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎท่ีมีผลเป็น

การก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองต้องน าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (Le principle de non-rétroactiveité)       

กับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลท่ีได้รับไปแล้ว Le respect des acquis) เข้ามาประกอบในการพิจารณาพิพากษาคดี

ด้วย  อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศฝร่ังได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทาง

ปกครองชื่อวา่ประมวลกฎหมายวา่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและฝ่ายปกครอง (Code des relations entre le 

public et les administrations) 
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            ส าหรับระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ตามมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  บัญญัติให้อ านาจศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่หรือมีผลไปในอนาคตก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตามค าพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี 89 2/2549 ก็พบวา่ ศาลปกครองช้ันตน้กับศาลปกครองสูงสุดได้มีการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลบังคับตามค าพิพากษาท่ีแตกต่างกัน คือ 

             (1) ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้เพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนัก

บริหารระดับ 9 (รองอธิบดี) กรมสรรพากรตามค าสั่งกระทรวงการคลังท่ี 22/2544 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2544 และ

ค าสั่งที ่108/2545 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2545 โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีระบุในค าสั่งแต่งตั้ง และให้เพิกถอนหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 

ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 ในสว่นท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้มสีิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืก

ตามขอ้ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มีผลตั้งแตว่ันท่ีออกหลักเกณฑ์และวธีิการดังกล่าวเป็นต้นไป  

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ การท่ีศาลปกครองช้ันตน้ ได้พิพากษาให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดย

ให้เพกิถอนหลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 นัน้  

ศาลปกครองช้ันตน้ได้พจิารณามุ่งท่ีประโยชนส์าธารณะมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนซึ่งก็คือผู้ฟ้อง

คดีอันเป็นการวินิจฉัยโดยยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง                  

ส่วนประเด็นปัญหำที่ว่ำ การท่ีศาลปกครองช้ันตน้ ได้ก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีออกค าสั่งทางปกครองได้ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ นั้น ผู้เขียนมี

ควำมเห็นว่ำ การท่ีศาลปกครองช้ันตน้ได้ใช้หลักควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยการ

เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีออกค าสั่งทางปกครองนั้น เมื่อ

ข้อเท็จจริงพบว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้น าระบบนักบริหารระดับสูงมาใช้ในราชการพลเรือนสามัญ และ

ส านักงาน ก.พ.ได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนัก

บริหารระดับ 9 ไปใชบั้งคับโดยแจง้ให้ส่วนราชการถอืปฏบัิตติามหนังสอืส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0701/ว 9 ลง

วันท่ี 15 สิงหาคม 2544 และให้ใชห้ลักเกณฑด์ังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมาด้วยแล้ว ในการแต่งตั้งนัก

บริหารระดับสูงของส่วนราชการอื่นย่อมต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งนักบริหารระดับสูงด้วย ดังนั้น ในการก าหนดค าบังคับของศาลปกครองชั้นต้นก็จะต้องน าหลักการคุ้มครอง

ความเชื่อถอืไว้วางใจของขา้ราชการรายอื่นๆท่ีสุจริตมาประกอบการพิจารณาคดีด้วย  เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมิได้น า

หลักการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ท าให้เกิดปัญหาความยุติธรรมต่อข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆ

ด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ซึ่ง

สอดคล้องกับตามสมมติฐานการวจิัยท่ีผู้เขียนต้ังไว้วา่ “การก าหนดค าค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายให้มผีลยอ้นหลังย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสิทธิของปัจเจกบุคคลซึ่งไม่ได้สร้างความสมดุลยระหว่างประโย

ชนสาธารณะกับสทิธิเสรีภาพของประชาชนตามปรัชญากฎหมายมหาชน  

         (2)  ศำลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาพิพากษาว่า การท่ีศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งนักบริหารระดับ 9  (รองอธิบดี) กรมสรรพากรตามค าสั่ง

กระทรวงการคลังท่ี 22/2544 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2544 และค าสั่งท่ี 108/2545 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2545 โดยให้

มีผลตั้งแต่วันท่ีระบุในค าสั่งแต่งตั้งชอบแล้ว แต่หากศาลปกครองสูงสุดจะก าหนดให้มีการเพิกถอนหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 โดยให้มี
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ผลตั้งแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์นี้ตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้น ย่อมมีผลกระทบต่อข้ำรำชกำรพล

เรือนรำยอื่นที่ได้รับกำรคัดเลอืกและแต่งตั้งโดยอำศัยหลักเกณฑเ์ดียวกันและมไิด้มสี่วนได้เสียในคดีนี้ รวมทั้ง

อำจมผีลกระทบต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้  จึงได้พพิากษาให้แก้ค าพิพากษาศาลปกครองช้ันตน้ เป็นให้เพิก

ถอนหลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 ตามข้อ 2.3.2 และ

ข้อ 2.3.3 ตามหนังสอืส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544  ตั้งแต่วันท่ีศาลปกครอง

สูงสุดมีค าพิพากษาเป็นต้นไป   

ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ ถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุด จะได้อาศัยบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 72 

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ท่ีให้อ านาจศาลปกครอง

ก าหนดค าบังคับโดยให้มีผลไปในอนาคตได้นั้น  ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยโดยยึดหลักการควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกวา่ประโยชนท่ี์ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการคุ้มครอง โดยศาลปกครองสูงสุดยังได้

ค านึงถึงหลักการความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งนักบริหารระดับสูง โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯตามหนังสือ

ส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 โดยสุจริตและมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ จึง

เห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองสูงสุดในประเด็นนี ้

                 1.2  ผลกระทบของบุคคลผู้สุจริตที่อยู่ในข่ำยของค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ

ถูกเพิกถอน โดยที่ศำลปกครองไม่ได้เรียกให้เข้ำมำหรือไม่อนุญำตให้เข้ำมำเป็นคู่กรณี นั้น เมื่อพิจารณาหลัก

ความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐท่ีได้เรียกร้องให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องผูกพันต่อกฎหมาย โดย

องคก์รของรัฐฝ่ายปกครองจะต้องกระท าทางปกครองอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ในขณะท่ีองค์กรของรัฐ

ฝ่ายตุลาการจะตอ้งควบคุมตรวจสอบองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายด้วย ท้ังนี้ 

เพื่อให้เกิดความยุตธิรรมนั่นเอง  นอกจากนี้หลักความชอบด้วยกฎหมายในเชิงเนื้อหาได้ก่อให้เกิดหลักคุ้มครองความ

สุจรติ (des Prinzip Vertrauenssehutzes) ที่เรียกรอ้งให้ฝ่ายปกครองท่ีมีการยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่

ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ถ้าผู้รับค าสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตวา่ค าสั่งทางปกครองน้ันออกโดยชอบด้วย [8]  

             อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในทางกฎหมายนั้น หากน ามาพิจารณาองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ อาจ

เกิดขึ้นได้จากค าพิพากษาของศาล โดยเฉพาะในกรณีค าพิพากษาท่ีกลับจากแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานเดิมหรือค า

พิพากษาท่ีเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎโดยให้มีผลย้อนหลังกลับไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ

สถานะทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีท่ีมีค าพิพากษากลับแนวค าพิพากษาบรรทัดฐานเดิม เนื่องจากโดยปกติแล้วการ

บริหารจัดการภายในศาลมักเป็นอ านาจของศาลสูงท่ีจะเป็นผู้วางแนวปฏิบัติไว้  โดยศาลอาจก าหนดให้ค าพิพากษามี

ผลไปในอนาคตในเวลาใดก็ได้ ถ้าเห็นว่าหากให้ค าพิพากษามีผลทันทีอาจกระทบกระเทือนต่อบุคคลผู้สุจริตจ านวน

มากหรือยากแก่การฟื้นฟูสิทธิและสถานะให้กลับคืนมาดังเดิม เช่นค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎ 

ส่งผลให้ค าสั่งทางปกครองหรือกฎท่ีถูกเพิกถอนนั้นไม่มีผลมาตั้งแต่เร่ิมต้น เช่นนี้ท าให้บุคคลผู้สุจริตจ านวนมากท่ี

ได้รับประโยชนจ์ากค าสั่งทางปกครองหรือกฎไปแลว้เสียหาย หากศาลเห็นว่าจ าเป็นต้องคุ้มครองความเชื่อถอืไว้วางใจ

บุคคลผู้สุจริตเหลา่นั้น ศาลอาจก าหนดให้ค าพพิากษามผีลในอนาคตได้  ดังนัน้ การน าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือ

ไวว้างใจมาอ านวยความยุติธรรมให้สังคมเป็นหน้าท่ีขององคก์รของรัฐ การใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและการใช้อ านาจ

ต่าง ๆ  ถ้าปัจเจกบุคคลเชื่อถือย่อมแสดงให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลรู้สึกนึกคิดในความสัมพันธ์และความคาดหวังต่อ

กฎเกณฑ์การใชอ้ านาจรัฐในอันท่ีจะอาศัยกฎเกณฑ์หรือการใช้อ านาจนั้นเป็นพืน้ฐานแสดงเจตจ านงก าหนดวถิชีวีติของ

ตนเอง ด้วยเหตุนี้ หลักความยุติธรรมจึงเป็นเหตุผลส าคัญขั้นพื้นฐานท่ีเรียกร้องให้ทุกองค์กรของรัฐจะต้องพิจารณา



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2237 

และค านึงถึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ ท้ังนี้เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ปัจเจกบุคคลท่ีไว้เนื้อเชื่อใจต่อ

ระบบกฎหมายของรัฐด้วย 

 เมื่อได้พิจำรณำค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้วพบว่า ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาให้แก้ค า

พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ในขอ้ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี 

15 สิงหาคม 2544  ตั้งแต่วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าอาจมีผลกระทบต่อ

ข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นๆท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์เดียวกันและมิได้ส่วนได้เสียใน

คดีนี้ รวมท้ังอาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมได้ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ศำล

ปกครองสูงสุดได้น ำหลักกำรคุ้มครองควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก่อนหลักควำมชอบด้วยกฎหมำย  เพื่อมิให้ 

การเพกิถอนหลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือสามัญดังกล่าวมผีลกระทบตอ่ขา้ราชการพลเรือนสามัญ

รายอื่น ๆ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นักบริหาร 9 โดยได้ใชห้ลักเกณฑ์และวธีิการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0701/ว 9 ลงวันท่ี  

15 สิงหาคม 2544  เดียวกัน ดังนัน้ การก าหนดค าบังคับโดยให้มีผลตั้งแตว่ันท่ีศาลปกครองสูงสุดมพีพิากษาเป็นต้นไป

นี้ จึงเป็นการน าหลักการความเชื่อถือไว้วางใจของข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ ง

นักบริหารระดับสูงโดยสุจริตและมิได้เป็นคู่กรณีในคดีนี้มาประกอบการพิจารณาคดีด้วย  ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุด

วางหลักดังกล่าวไว้เป็นแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย

มไิด้น าหลักการความเชื่อถอืไว้วางใจของขา้ราชการพลเรือสามัญรายอื่นๆท่ีสุจริตแตอ่ยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีถูก

เพกิถอนนัน้มาประกอบในการพิจารณาคดีด้วยแล้ว ย่อมสง่ผลกระทบตอ่สทิธิของข้าราชการพลเรือนรายอื่นๆ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้โดยอาศัยกฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ท่ีอยูใ่นขา่ยค าสั่งทางปกครองท่ีถูกเพกิถอนโดยศาลปกครองน้ี 

                ส าหรับประเด็นปัญหาท่ีว่า ศาลปกครองสูงสุดให้ยกอุทธรณ์และไม่รับค าร้องสอดของนางจันทิมา   

สิริแสงทักษิณ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ มิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ตั้งแต่ศาล

ปกครองช้ันตน้ และมิใชเ่ป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 

นั้น ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เนื่องจากนางจันทิมา มิได้เข้ามาในระหว่าง  

การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้หลั ก

ความชอบด้วยกฎหมาย 

 2. กรณีค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.33/2557 

2.1  ปัญหำกำรก ำหนดค ำบังคับให้เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้มี

ผลย้อนหลังของศำลปกครอง นัน้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 72 วรรคสอง บัญญัติให้ การท าค าพิพากษา ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลยอ้นหลังหรือไมย่อ้นหลังหรือจะให้มีผลไปในอนาคต โดยจะก าหนดเงื่อนไข

อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้ และนอกจากนี้ยังเคยมีแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางบรรทัดฐาน

เกี่ยวกับการเพิกถอนย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.64-79/2551 ซึ่งได้มี 

การอธิบายหลักความมั่นคงแนน่อนแหง่นติฐิานะไวว้า่ “ตามหลักกฎหมายท่ัวไปว่าด้วยความชัดเจนและความแน่นอน

ของกฎหมาย กฎหมายไม่ว่าจะระดับพระราชบัญญัติหรืออนุบัญญัติ จะต้องมีความแน่นอนและชัดเจนเพียงพอให้

บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาสามารถเขา้ใจและสามารถก าหนดพฤติการณ์ของตนเองได้ รวมท้ังต้องอยู่ภายใต้หลักการ

ท่ีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองต้องไม่มีผลบังคับย้อนหลัง ท้ังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งนิติสัมพันธ์
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ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกับผู้ท่ีอยู่ในบังคับของนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ใดขึ้นใหม ่ซึ่งมีสาระส าคัญแตกตา่งไปจากหลักเกณฑท่ี์ก าหนดไว้เดิม จึงต้องก าหนดให้หลักเกณฑ์

ดังกล่าวมีผลใช้ในอนาคต โดยไม่อาจก าหนดให้มีผลย้อนหลังไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลท่ีได้ด าเนินการมาโดย

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่เดิม นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการแก้ไขกฎเกณฑ์จากเดิมหรือมีการก าหนด

หลักเกณฑ์เร่ืองใดขึน้ใหม่ จะตอ้งให้เวลาแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสพจิารณาปรับให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ขึ้นด้วย” ท้ังนี้ ในการวางแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ีวางหลักไว้เป็นบรรทัดฐานในการเพิกถอนย้อนหลัง

หรือไมย่้อนหลังดังกล่าว ยังสอดคล้องกับระบบกฎหมายของฝร่ังเศสท่ีให้องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถเพิก

ถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เสมอ แต่ท้ังนี้ หากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลเป็นการ

ก่อต้ังสทิธิ ศาลปกครองต้องน าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังกับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลท่ีได้รับไป

แล้วมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย  ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การ

พิจารณาก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าศาลปกครองจะพิจารณาโดย

การอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว หากมีข้อเท็จจริงว่าตาม

ค าสั่งทางปกครองเป็นการก่อตั้งสิทธิของบุคคลอยู่ด้วยและผู้ได้รับการก่อตั้งสิทธินั้นสุจริต ศาลปกครองก็จะต้องน า

หลักการความเชื่อถือไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาโดยการชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความสมดุลยระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนตามปรัชญากฎหมายมหาชน ท้ังนี้ เนื่องจากค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจมีลักษณะ

ส่งผลเป็นคุณต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทาง

ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ โดยศาลจะต้องน าหลักความเชื่อถือไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาพิพากษา

คดีดว้ย ฉะนั้น หากศาลปกครองพจิารณาชั่งน้ าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้ท่ีอยู่ในข่าย

ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีจะถูกเพิกถอนกับหลักความชอบด้วยกฎหมายแล้วพบว่าประโยชน์ท่ี

ส่วนรวมจะได้รับมากกว่าประโยชน์ท่ีผู้อยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีจะถูกเพิกถอนนั้นได้รับ ศาลปกครองก็สามารถ

อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 เพกิถอนค าสั่งโดยให้มีผลยอ้นไปในอดีตคือตัง้แตว่ันท่ีค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายมี

ผลใช้บังคับ ในทางกลับกันหากศาลปกครองพิจารณาช่ังน้ าหนักระหว่างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้

ท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีจะถูกเพิกถอนกับหลักความชอบด้วยกฎหมายแล้วพบว่า

ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้รับน้อยกว่าประโยชน์ท่ีผู้อยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครอง ท่ีจะถูกเพิก

ถอนน้ันได้รับ ศาลปกครองก็อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเดียวกันเพกิถอนค าสั่งทางปกครองน้ันไปในอนาคตขณะใด

ขณะหนึ่ง โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ท้ังนี้ ศาลปกครองก็จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตของผู้ท่ีอยู่ในข่าย

ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะถูกเพิกถอนนัน้มาประกอบการพจิารณาในล าดับถัดมาด้วย 

 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นประกอบกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี   

อ. 33/2557 พบว่า ศาลปกครองท้ังศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดได้ให้น้ าหนักประโยชน์สาธารณะ

มากกว่าประโยชน์ของผู้ท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีจะถูกเพิกถอนนั้นได้รับ โดยมิได้น า

หลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้อยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสุจริตมา

ประกอบการพจิารณาในการก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มผีลยอ้นหลัง

หรือมีผลไปในอนาคตประกอบการพิจารณาคดีแต่อย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภายหลังท่ีมีค าสั่งให้โอนย้ายนาย

ถวิล  เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารง
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ต าแหนง่ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมาเป็นพลต ารวจเอก วเิชยีร พจนโ์พธ์ิศรี และจากพลต ารวจเอก วเิชยีร พจนโ์พธ์ิศรี มา

เป็นพลโทภราดร   พัฒนถาบุตร โดยพลโทภราดร ฯ นั้นเป็นบุคคลภายนอกท่ีมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณา

พพิากษาคดีนี ้และด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยสุจรติ อกีทัง้ไมม่ผีู้ใดน าค าสั่งแต่งต้ังพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร มาฟ้อง

คดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนแต่อย่างใด การท่ีศาลปกครองสูงสุดก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี จึงเป็นการก าหนดค า

บังคับโดยการควบคุมหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกว่าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือ

ไว้วางใจ  อันท าให้เกิดปัญหาทางด้านความเป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับความสมดุลย

ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามปรัชญากฎหมายมหาชนแต่อย่างใด 

เท่ากับเป็นการท าลายหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐท่ีเรียกร้องให้ระบบกฎหมายของรัฐจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ

และไวว้างใจต่อประชาชนในรัฐนั้น ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี

บังคับให้เพิกถอนประกาศส านักนายรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 ท่ีให้นายถวิล  เปลี่ยนศรี     พ้นจาก

ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้มีผล

ย้อนหลังไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 อันการย้อนหลังกลับไปในในอดีตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยแต่งตั้งพลโทภราดร  

พัฒนาถาบุตรด ารงต าแหนง่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาก่อนเลย 

2.2 ผลกระทบของบุคคลผู้สุจริตที่อยู่ในข่ำยค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและถูก

เพิกถอนโดยศำลปกครอง โดยศำลปกครองมไิด้เรียกเข้ำมำหรือไม่อนุญำตให้เข้ำมำเป็นคู่กรณี 

ภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการก็คือ ในการตัดสินคดีของศาลจะต้องเป็น

ท่ีสุดและยุติไม่อาจโต้แย้งได้อีก ซึ่งจะต้องมีความเสมอภาคท่ีถือว่าเป็นพื้นฐานของความยุติธรรม โดยการน าหลัก

สุจริตมาปรับใช้โดยไม่ยึดติดอยู่กับลายลักษณ์อักษร ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติหลักความสุจริตไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรผู้บังคับใช้กฎหมายก็สามารถอ้างหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมเฉพาะกรณีได้ ซึ่งโดย

หลักวิธีพิจารณาคดีปกครองนัน้ ยอ่มเป็นไปตามกฎหมายจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและระเบียบ

ของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองก าหนด แต่ถ้ากฎหมายหรือระเบียบมิได้ก าหนดเร่ืองใด ไว้โดยเฉพาะให้

ด าเนินการตามหลักกฎหมายท่ัวไป (ข้อ 5) ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธี

พจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ท้ังน้ีโดยหลักกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีสมควรน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาก็คือหลักการพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common law system) จะยดึหลักการนี้อยา่งเคร่งครัด [9] การก าหนดหลักการพิพากษาคดีตรงตามค าขอของผู้ฟ้อง

คดี น ามาใช้กับวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยห้าม  มิให้ศาลปกครองพิพากษาคดีเกินค าขอในค าฟ้อง เว้นแต่ข้อ

กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีซึ่งก็เป็นไปตามข้อ 101 วรรคสองของระเบียบของท่ีประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด บัญญัติว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีจะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะต้องกล่าว

โดยชัดแจ้งในค าอุทธรณ์และต้องเป็นข้อท่ีได้ยกว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาใดในข้อใด

เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหา

ข้อนัน้ขึ้นกล่าวในค าอุทธรณ์หรือในช้ันอุทธรณ์ก็ได้” 

             เมื่อข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาในคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังท่ีมีค าสั่งทางปกครองให้โอนย้ายนายถวิล  

เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดีให้พน้จากต าแหน่งเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาติแล้ว ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมาเป็นพลต ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี และจากพลต ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี มาเป็น

แตง่ตัง้พลโทภราดร พัฒนถาบุตร  ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยพลโทภราดร พัฒนถาบุตร 
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ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกท่ีมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีนี้  และด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยสุจริตอีก

ท้ัง ไมม่ผีู้ใดน าค าสั่งแต่งตั้งพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนแต่อย่างใด การท่ี

ศาลปกครองได้ก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลยอ้นหลังไปตั้งแต่วันท่ี

ประกาศส านักนายรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 ท่ีให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พน้จากต าแหน่งเลขาธกิารสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันท่ี 30 

กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันท่ีประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับจึงเท่ากับเป็นการลบล้างผลการแต่งตั้งพลโทภราดร พัฒน

ถาบุตร ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในขณะนั้น  โดยท่ีพลโทภราดร พัฒนถาบุตร มิได้เข้า

มาเป็นคู่กรณีในคดีแต่อยา่งใด  ดังนัน้ การเพกิถอนประกาศดังกล่าวย่อมสง่ผลกระทบตอ่สถานะความมั่นคงแห่งสิทธิ

ในการด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของพลโทภราดร พัฒนถาบุตร  การบริหารราชการแผ่นดิน

ได้รับความเสียหายอีกท้ังยังไมเ่ป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวดว้ย 

           อย่างไรก็ตาม การท่ีศาลปกครองสูงสุดได้ควบคุมโดยน าหลักความชอบด้วยกฎหมายมาก่อนหลักการความ

เชื่อถือไว้วางใจ เป็นเพราะพลโทภราดร  พัฒนถาบุตร มิได้ใช้สิทธิในการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ ศาล

ปกครองสูงสุดไม่อาจน าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยการเรียกให้พลโทภราดร เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี

เองได้ ซึ่งเมื่อพลโทภราดรมิได้เป็นคู่กรณีในคดีนี้มาตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ข้อกฎหมายใน

คดีนี้ได้ อีกท้ังก็มิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอัน

เป็นข้อยกเว้นท่ีผู้อุทธรณ์ยกปัญหาขึ้นกล่าวในค าอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ในอันท่ีศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นมาว่า

กล่าวพจิารณาพิพากษาคดีได้เอง  ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นแย้งกับไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ ท่ีท าการศึกษาเร่ือง 

หลักการคุม้ครองความเชื่อถอืและไว้วางใจ: วิเคราะห์ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีว่า การพิจารณาพิพากษาคดี

ศาลปกครองสูงสุดมิได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของพลโทภราดร  พัฒนถาบุตร เพื่อให้สามารถป้องกัน

นติฐิานะของตนได้ จึงเป็นกรณีท่ีศาลปกครองมิได้ด าเนนิกระบวนพิจารณาคดีบนพื้นฐานหลักการรับฟังคูกรณีทุกฝ่าย 

ท้ังนี ้เหตุผลอันเนื่องมาจากกรณีดังกลา่วนี้ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร มิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีน้ีมาตัง้แตต่น้ ดังนัน้ 

ศาลปกครองจึงไม่อาจด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเรียกให้พลโทภราดรเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้เองเพราะจะเป็นการ

ขัดตอ่หลักความชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นหลักการของหลักนติรัิฐนั่นเอง 

บทสรุป 

เป้าหมายสูงสุดของกฎหมายท้ังปวงก็คือหลักความยุติธรรม (Justice) เพราะความยุติธรรมเป็นปทัสถานใน 

การก่อก าเนิดทางกฎหมาย  โดยระบบกฎหมายได้เปิดช่องให้น าความยุติธรรมมาปรุงแต่งกฎหมายให้เกิดความ

ยุติธรรมได้ ซึ่งในการปกครองตามหลักนิติรัฐในรัฐเสรีประชาธิปไตยนัน้  มุง่จ ากัดอ านาจรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนตามปรัชญาของกฎหมายมหาชน ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นท่ีมาและจ ากัดอ านาจรัฐ  ท้ังนี้ ตามหลักความชอบ

ด้วยกฎหมายเชิงเนื้อหานั้น ได้เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองท่ีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนด

กฎเกณฑ์เป็นไปตามหลักความแนน่อน เพยีงพอท่ีจะท าให้บุคคลในสังคมทราบว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีจะท าให้

เขาประกอบการใด ซึ่งจะประกอบด้วยหลักความชัดเจนของกฎหมายและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ  

โดยหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจนั้นเป็นหลักการย่อยของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ ซึ่งท้ังสองหลักนี้ได้

เรียกรอ้งให้องค์กรผู้ใชอ้ านาจมหาชนให้รับประกันเสถียรภาพของสถานะท่ีมั่นคงแก่ปัจเจกบุคคลและให้ประกันความ

แนน่อนและชัดเจนของกฎเกณฑ์และสถานะแก่ปัจเจกบุคคลดว้ย  
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        ในระบบกฎหมายเยอรมันนั้น หลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการ

คุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ทรงสิทธิจากการใชอ้ านาจขององค์กรผู้ใชอ้ านาจมหาชนได้ต้ังอยูบ่นแนวคิดเร่ืองสิทธิพืน้ฐาน

ของบุคคล ในขณะท่ีระบบกฎหมายฝรั่งเศสนัน้ ก่อนปีค.ศ. 2015ไมม่กีฎหมายลายลักษณอ์ักษรก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการลบล้างค าสั่งทางปกครองอย่างเป็นระบบ โดยศาลปกครองไม่ได้น าหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะหรือ

หลักการคุ้มครองความเชื่อถอืไว้วางใจมาใชโ้ดยตรง แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวค าพิพากษาไวว้า่ หากจะมีการ

เพกิถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎท่ีมผีลเป็นการกอ่ต้ังสทิธิ ศาลปกครองถึงจะน าหลักกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไม่มีผล

ย้อนหลังกับหลักการเคารพสิทธิของบุคคลท่ีรับไปแล้วเข้ามาประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศ

ฝร่ังได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครองชื่อว่าประมวลกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนและฝ่ายปกครอง (Code des relations entre le public et les administrations) 

ส าหรับในระบบกฎหมายไทยนั้น ได้มีบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า“ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่าง

หนึ่งอย่างใด...”  และในวรรคสองของกฎหมายเดียวกันบัญญัติว่า “การมีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมี

อ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะก าหนดให้มี

เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ท้ังน้ี ตามความเป็นธรรมแหง่กรณ ี

จากบทบัญญัติกฎหมายท่ีให้อ านาจศาลปกครองดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวค าวินิจฉัยคดีปกครอง 

โดยก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลบังคับท่ีแตกต่างดังนี้ คือ   1) ค า

พพิากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 89/2549 ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร 9 โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเป็นต้นไป และ 2) ค า

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 33/2557 ให้เพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการแต่งตั้งข้าราชการ ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ

ศกึษาปัญหาการเพกิถอนค าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มผีลยอ้นหลังโดยศาลปกครองดังกล่าวนี้  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 89/2549 ศาลปกครองชั้นต้นได้ก าหนดค า

บังคับโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะก าหนดให้มี

เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ อันเป็นการยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกว่าประโยชน์ท่ี

ข้าราชการรายอื่น ๆ ท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยมิได้น าหลักความเชื่อถือ

ไวว้างใจโดยสุจริตของข้าราชการรายอื่นๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับสูง โดยใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลอืกเดียวกันนี้มาประกอบในการพิจารณาคดีด้วย ในขณะท่ีศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดค าบังคับโดย

ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับ 9 

โดยให้มีผลตั้งแตว่ันท่ีศาลปกครองสูงสุดมคี าพิพากษาเป็นต้นไป นั้น นอกจากน าหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครองมากกว่าประโยชนท่ี์ขา้ราชการรายอื่นๆ จะได้รับตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ แล้ว 

ยังได้น าหลักความสุจริตของข้าราชการรายอื่นๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักบริหารระดับสูงโดยใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเดียวกันนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาคดีด้วย  ส่วนการยกอุทธรณ์และไม่รับค าร้อง

สอดนัน้ศาลปกครองสูงสุดได้ยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยูภ่ายใตห้ลักนติรัิฐนั่นเอง         
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ส่วนค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 33/2557 นั้น ถึงแม้จะมีบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้อ านาจศาลปกครองก าหนดค าบังคับ

โดยให้มีผลยอ้นหลังหรือไมย่อ้นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็

ได้และเคยมแีนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 64-79/2551 วางหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะไว้แล้วก็

ตาม ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ได้ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายโดยให้มผีลยอ้นหลังไปแนวทางเดียวกัน คือ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งนายกรัฐมนตรีและ

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีมีผลบังคับ และศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตรีโดยให้มผีลยอ้นหลังถึงวันท่ีมีผลใชบั้งคับ ซึ่งท้ังศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดต่างได้

ยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองมากกว่าประโยชน์ท่ีพลโทภราดร  พัฒนถาบุตรจะได้รับ

การคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ โดยมิได้น าความเชื่อถือไว้วางใจของพลโทภราดร  พัฒนถา

บุตร ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาติอยูใ่นขณะนั้นว่าสุจริตหรือไม่มาประกอบ

ในการพิจารณาคดีด้วย ส่วนการท่ีศาลปกครองสูงสุดมไิด้เรียกพลโทภราดร  พัฒนถาบุตร เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนั้น

มิใช่เป็นปัญหาท่ีศาลจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้เองเนื่องจากมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นการพิจารณา

ภายใตห้ลักความชอบด้วยกฎหมาย อันอยูภ่ายใตห้ลักนติรัิฐนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผล

ยอ้นหลังของศาลปกครอง พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการพจิารณาคดีของศาลปกครอง ได้น าหลักความชอบด้วยกฎหมาย 

มาพิจารณา โดยมิได้น าหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของผู้ท่ีอยู่ในข่ายค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายและถูกเพิกถอนโดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันท่ีค าสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับนั้น ซึ่งท าให้เกิดปัญหาและ

ส่งผลกระทบตอ่การก่อสิทธิของบุคคลเหล่านั้นท่ีสุจริตและไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีข้อเสนอแนะท้ังในเชิงบริหาร 

และเชงินติบัิญญัติ ดังนี ้

          1. เชิงบริหำร 

            ในกรณีท่ีเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีสามารถก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนได้ ถ้ามีผู้ท่ีอยู่

ในขา่ยค าสั่งทางปกครองท่ีจะถูกเพิกถอนนั้นได้รับการก่อตั้งสิทธิ ศาลปกครองควรน าหนักการความคุ้มครองเชื่อถือ

ไว้วางใจมาประกอบในการพิจารณาด้วยเสมอ ท้ังนี้ หากพบว่าเป็นผู้ท่ีสุจริตก็สมควรก าหนดค าบังคับให้เพิกถอน

ค าสั่งทางปกครองนั้นไปในอนาคต แต่ถ้าพบว่าบุคคลนั้นไม่สุจริตก็ให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นย้อนหลังกลับไปจนถึงวันท่ีค าสั่งทางปกครองนั้นมีผลใช้บังคับ ท้ังนี้ ควรท าเป็นแนวค าวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุดเพื่อใชว้างบรรทัดฐานต่อไป 

          2. เชิงนิตบิัญญัต ิ

             (1) ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยให้มีผลยอ้นหลังหรือไมย่อ้นหลังหรือมผีลไปในอนาคตไวใ้นระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย

วธีิพิจารณาคดี ท้ังน้ี ก็เพื่อให้ศาลปกครองช้ันตน้ได้ยึดถอืเป็นแนวทางในการก าหนดค าบังคับในการพิพากษาคดี 

             (2) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
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 “มาตรา 72  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมอี านาจก าหนดค าบังคับอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

                    (1).................... 

 ในกรณีค าบังคับตามวรรคหนึ่ง(1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่

ยอ้นหลังหรือมผีลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค าบังคับโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตดังกล่าว ให้

เป็นไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวธีิพิจารณาคดีก าหนด” 
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บทคัดย่อ 

 กฎหมายลม้ละลายขา้มชาตใินสว่นท่ีเกี่ยวด้วยการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดี

ล้มละลายนั้นเป็นกลไกทางกฎหมายท่ีมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสภาวะการปัจจุบันท่ีเป็นยุคแห่งความไร้

พรหมแดน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายอยา่งเสรีของประชากร เงินทุน ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ว่า

ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายนั้นอาจมีกระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศ กลไกการรับรองและบังคับตามค า

พิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายจึงเข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ในอันท่ีจะได้รับ

ช าระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายตลอดจนทางปฏิบัติของศาลภายในท่ี

เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวก็ยังมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของประเทศสิงคโปร์กฎหมายในเร่ืองนี้เดิมทีได้รับ

อิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ และได้น าเอากฎหมายต้นแบบว่าด้วยกฎหมายล้มละลายข้าม

ชาติมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภายใน ในขณะท่ีกฎหมายล้มละลายของไทยนั้นได้ปฏิเสธการยอมรับ

กระบวนการล้มละลายท่ีได้ท าขึ้นในต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพในกระบวนการ

ล้มละลายข้ามชาติ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพจิารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายภายในให้ครอบคลุม

ถึงประเด็นดังกลา่วด้วย 

ค ำส ำคัญ: การลม้ละลายขา้มชาต ิการรับรอง การบังคับ ค าพิพากษาศาลตา่งประเทศ  

 

Abstract  

 The recognition and enforcement of foreign judgment of cross-border insolvency law is a significant legal 

mechanism that corresponds the globalization in nowadays. According to globalization, it effects the movement 

of population, budgets along to factors of production that would include the assets of the debtor which are 

located in several countries. This mechanism of recognition and enforcement of foreign judgment of insolvency 

case plays the role to support the creditors to receive the payment from the debtor’s assets that located in 

foreign countries. However, the regulations and the practice of the relevant domestic courts in every country 

seem to be different. Singapore Law influences from common law system of England and adopted the Model 

                                                 
 
1 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีคุคล คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ สงขลา 9000 
1 Private International Law Faculty of Law Thaksin University Songkhla 9000 
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Law on Cross-Border Insolvency of United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL) to be a 

guideline of amendment the domestic insolvency regulations. While Thai insolvency law rejects to recognise and 

enforce insolvency proceeding that started from foreign country obviously. Therefore, Thailand has to consider of 

the suitability to amend the domestic law covering the recognition and enforcement of foreign judgment for the 

stabilization of cross-border insolvency. 

Keywords:  Cross-Border Insolvency, Recognition, Enforcement, Foreign Judgment 

บทน ำ 

 ภายใตส้ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ 

การค้า การลงทุนท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศของภาคเอกชน (private sector) ท่ีนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นท้ังท่ีอยู่ในรูป

ของปัจเจกชน (individual) และบรรษัทข้ามชาติ (transaction corporations) ประกอบกับในปัจจุบันท่ีโลกได้เร่ิมเข้าสู่ยุค

แห่งความไร้พรมแดน เนื่องจากความเจรญิก้าวหนา้ทางดา้นสังคม เทคโนโลย ีการสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการขยายตัวของนิติสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับเอกชนกับเอกชนท่ีมีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์

ข้ามชาติ ซึ่งแตกตา่งจากในอดีตท่ีนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนมักจะจ ากัดอยูเ่พยีงภายในดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น 

ดังท่ีจะเห็นได้จากการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางระหว่างประเทศท่ีมีแนวโน้มว่าจะประสานความร่วมมือในทา ง

ระหว่างประเทศให้มคีวามใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทัง้ในภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และในภาคของปัจเจกชน โดยสิ่งท่ี

เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการเพิ่มขึ้นของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับทวภิาคี และพหุภาคีในหลายภูมิภาค

ของโลก การด าเนินธุรกิจ การค้า การลงทุนของเอกชนหรือบรรษัทข้ามชาติ ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิด

ความเสี่ยงกับความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจอันจะน าไปสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรือล้มละลาย (Insolvency) 

โดยการล้มละลายของเอกชนหรือบรรษัทข้ามชาติท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศเป็นปรากฏการท่ีเกิดขึ้นได้และมี

แนวโนม้จะเพ่ิมมากขึ้นตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏการณด์ังกล่าวหากไม่

มีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาควบคุมแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบไม่เพียงแต่ในระดับปัจเจกชนเท่านั้น ยังส่งผล

กระทบถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกดว้ย 

 ดังนี้กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายลม้ละลายท่ีเกี่ยวด้วยการล้มละลายข้ามชาติจึงได้เข้ามามบีทบาทในฐานะท่ีเป็น

กลไกทางกฎหมาย (legal mechanism) ท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อช่วยในการสร้างเสถียรภาพ ตลอดจนก่อให้เกิด

ความแน่นอนของผลทางกฎหมายในกระบวนการล้มละลายท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี แม้ ว่าในหลาย

ประเทศจะได้ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วยการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นกับ

การลม้ละลายท่ีมีลักษณะระหวา่งประเทศแล้วก็ตาม แต่ในบางประเทศก็มไิด้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าว

ไว ้และในบรรดาประเทศท่ีได้มกีารก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองการลม้ละลายขา้มชาตดิ้วยกันเองกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

ในเร่ืองนี้ของแตล่ะประเทศก็ยังคงมีความแตกต่างหลากหลาย ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันใน เร่ืองนิติ

นโยบายระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังระบบกฎหมาย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหลา่นีไ้ด้มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายใน (domestic law) 

ในเร่ืองล้มละลายของแต่ละประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบกับโดยสารัตถะของคดีล้มละลายท่ีมีลักษณะระหว่าง

ประเทศท่ีโดยสภาพแล้วมีกระบวนการท่ีซับซ้อน ท้ังในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และในชั้นศาล จึงท าให้การสร้าง

ความเป็นเอกภาพในทางกฎหมาย (unification of law) ในเร่ืองดังกล่าวน้ันท าได้ยาก 
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ดังนี้  เพื่ อสร้างความเป็นเอกภาพในกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ  จึง ได้มีความพยายามโดย

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International 

Trade Law : UNCITRAL) ในการจัดท ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (Model Law on Cross-Border 

Insolvency) ขึ้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้น าไปใช้เป็นกฎหมายต้นแบบในการจัดท ากฎหมายภายในท่ีเกี่ยวด้วยการ

ล้มละลายข้ามชาติ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติของ UNCITRAL เองก็ไม่มีสภาพ

บังคับให้ประเทศสมาชกิของสหประชาชาติต้องน าไปใช้เป็นกฎหมายภายใน เพราะกฎหมายต้นแบบไม่ได้มีสถานะเป็น 

“สนธิสัญญา” (convention) จึงท าให้การสร้างเสถียรภาพในกระบวนการล้มละลายท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศใน

ระดับนานาชาตยิังคงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ  

ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสิงคโปร์ได้รับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับกระบวนพิจารณากฎหมาย

ล้มละลายข้ามชาติในประเทศสิงคโปร์ และได้ท าการแก้ไขกฎหมายภายในซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์

ให้กฎหมายลม้ละลายของประเทศสิงคโปร์มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ในกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการ

ล้มละลายข้ามชาติและมีการประกาศ The Company (Amendment) Act 2017 ท่ีวางหลักเกณฑ์ให้ศาลของประเทศ

สิงคโปร์สามารถท าค าสั่งรับรองหรือพพิากษาบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศแก่คดีล้มละลายท่ีได้เร่ิมต้น

กระบวนการพิจารณามาจากเขตอ านาจศาลของประเทศอื่นได้ โดยไม่จ าเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ ซึ่งเป็นการ

แก้ปัญหาที่คู่พพิาทสามารถเลอืกศาลในการฟ้องคดีต่อศาลท่ีได้ประโยชนต์อ่รูปคดีมากกว่าท่ีจะน าคดีไปฟ้องยังศาลท่ี

มีเขตอ านาจอื่น ๆ “forum shopping” และถือเป็นการรองรับยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความก้าวหน้าและสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับนักลงทุนตา่งชาตใินการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้ประเทศไทยจะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2483 แล้วก็ตาม แต่ประเด็นเร่ืองการล้มละลายข้ามชาติภายใต้ระบบกฎหมายไทยกลับไม่ได้รับความสนใจจากนัก

นิติศาสตร์มากเท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จาก นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายจนถึงปัจจุบัน 

บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการล้มละลายท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศยังไม่เคยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้

ทันสมัย สามารถตอบสนองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการล้มละลายข้ามชาติของไทยมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในคดลี้มละลาย ตัวอย่างเช่น 

มาตรา 177 วรรค 2 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2481 ท่ีบัญญัติว่า “การพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตาม

กฎหมายของประเทศอ่ืน ไมม่ผีลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร” เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ

พัฒนาของสังคมระหว่างประเทศท่ีเป็นยุคแห่งความไร้พรหมแดน (globalization) ท่ีสินค้า บริการ ทรัพย์สิน และ

ประชากรสามารถเคลื่อนยา้ยได้อย่างเสรี 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติท่ีเกี่ยวด้วยการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของ

ศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์ถงึแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี

ล้มละลายของประเทศสิงคโปร์ 

3. เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในเร่ืองการรับรองและบังคับตาม

ค าพิพากษาศาลตา่งประเทศในคดีล้มละลายของประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน 

 เนื่องจากประเด็นในเร่ืองการลม้ละลายขา้มชาต ิมีขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขวาง ท้ังการศึกษาในเชิงพื้นท่ี 

ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหาการล้มละลายข้ามชาติอันเกิดจากการท าความตกลงระหว่างประเทศท้ังท่ีเป็นความตกลงทวิ

ภาคี (Bilateral Agreement) และความตกลงในระดับพหุภาคี (Multilateral Agreement) คณะผู้วิจัยจึงได้จ ากัดขอบเขต

ของการศึกษาวิจัยไว้แต่เฉพาะการล้มละลายข้ามชาติในเร่ืองท่ีเกี่ยวด้วยการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของ

ศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Insolvency Matters) โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และ

กฎหมายของประเทศไทย 

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

 ส าหรับวิธีการศึกษาวิจัยในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย

เอกสารท่ีใช้ในการวิจัยนั้นมีท้ังเอกสารชั้นต้นซึ่งได้แก่ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติท่ีเกี่ยวด้วยการ

รับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลตา่งประเทศในคดีล้มละลาย (Legal Text) ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 

และเอกสารล าดับรองได้แก่ต ารา งานวิจัย และบทความทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแนวทางในการศึกษาวิจัยนั้น เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเร่ือง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อยกเว้นในการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายของ

ประเทศสิงคโปร์ท่ีได้แนวคิดจากกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์และกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ต่อประเด็นการ

รับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีประเทศไทยควรจะน ามา

ปรับใช ้ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะตอ่ไป  

ผลกำรศึกษำ 

 การล้มละลายข้ามชาติ (Cross-Border Insolvency) หรือการล้มละลายระหว่างประเทศ (International 

Insolvency) เป็นกรณีท่ีลูกหน้ีท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายเดียวหรือมากกว่ามาจากต่างประเทศ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สนิมไิด้อยูใ่นประเทศใดประเทศหนึ่งแตเ่พยีงประเทศเดียว โดยความรับผิดอาจเป็นหนี้ท่ีเกี่ยวข้องกับคู่กรณีท่ีอยู่

ในต่างประเทศหรือหนี้ท่ีเกี่ยวข้องอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ หรือหนี้อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศท่ีมิใช่

ประเทศของลูกหนี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการล้มละลายข้ามชาติเป็นสภาวการณ์ซึ่งลูกหนี้ท่ีล้มละลาย (มีหนี้สินล้นพ้น

ตัว) นั้นมนีติสิัมพันธ์ไม่วา่ในทางหนึ่งทางใดกับต่างประเทศหรือท่ีมีองค์ประกอบต่างประเทศ (Foreign Element) เข้ามา

เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สนิ หรือเจ้าหนี้ สถานที่ในการปฏบัิตกิารช าระหนี้อยูใ่นต่างประเทศ เป็นต้น 

 โดยหากจะพิจารณาถึงความหมายของการล้มละลายข้ามชาติ อาจแบ่งการพิจารณาได้เป็น2 ลักษณะ คือ 

ความหมายอย่างกว้าง การล้มละลายข้ามชาติ หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายล้มละลายท่ีมี

ลักษณะระหว่างประเทศ โดยในความหมายอยา่งกว้างนี ้จะรวมถึงข้อเท็จจริงหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายล้มละลาย

ท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลบนพื้นฐานของหลัก

เขตอ านาจรัฐทุกกรณีโดยไม่มีข้อจ ากัด และความหมายอย่างแคบ การล้มละลายข้ามชาติ หมายถึง การล้มละลาย

ข้ามชาติท่ีถูกจ ากัดความหมายโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เช่น 

อนุสัญญาหรือกฎหมายภายในของรัฐท่ีได้ก าหนดให้มีความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามแต่

เจตนารมณข์องกฎหมายนัน้ ๆ 
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การลม้ละลายขา้มชาตนิัน้มคีวามสัมพันธ์กับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก

ด้วยลักษณะของนิติสัมพันธ์ท่ีมีองค์ประกอบต่างประเทศ จึงจ าเป็นอยู่เองท่ีต้องอาศัยกลไกของกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคลเข้ามาช่วยในการพิจารณาปัญหาบางประการท่ีเกิดจากการล้มละลายข้ามชาติ เช่น ปัญหา

ท่ีว่าศาลใดจะเป็นศาลที่มเีขตอ านาจในการพิจารณาพพิากษาคดีล้มละลายท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ กฎหมายของ

ประเทศใดจะเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับแก่คดีล้มละลายจะน าค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีล้มละลายไปให้ศาล

ต่างประเทศยอมรับและบังคับตามให้ได้หรือไม่มีเงื่อนไขอย่างไร ดังนี้เป็นต้น  โดยการล้มละลายข้ามชาติดังกล่าวนั้น 

อาจเกิดขึ้นได้ท้ังกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลส าหรับการล้มละลายข้ามชาติท่ีพบมากในปัจจุบันมักจะเกิดกับ 

“บรรษัทข้ามชาติ” (Transnational Cooperation) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีแพร่หลายในประชาคมระหว่างประเทศ โดย

ลักษณะข้ามชาติของนิติบุคคลประเภทนี้เกิดจากข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของนิติบุคคลนั้น ๆ ตกอยู่ภายใต้เขต

อ านาจอธิปไตยของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐขึ้นไป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายกิจการขององค์กรธุรกิจไปยังดินแดน

ของรัฐอื่นซึ่งมิใชรั่ฐที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น 
 

ควำมหมำยของกำรรับรองและบังคับตำมค ำพิพำกษำศำลต่ำงประเทศในคดีล้มละลำย 

การรับรองค าพพิากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Recognition of Foreign Insolvency Judgments) 

คือ การท่ีศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งใชอ้ านาจอธิปไตยทางตุลาการยอมรับค าพิพากษารวมถึงกระบวนการต่าง ๆ 

ในคดีล้มละลายด้วย ไม่ว่าจะเป็น การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว การพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ เป็น

ต้น โดยไม่มีประเด็นเร่ืองการบังคับคดีเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งศาลแห่งประเทศท่ีได้รับค าร้องขอได้ให้

การยอมรับผลของค าพพิากษาหรือค าสั่งในกระบวนการล้มละลายท่ีได้ท าโดยศาลต่างประเทศ 

 การบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย (Enforcement of Foreign Insolvency 

Judgments) คือ การท่ีศาลของประเทศหนึ่งได้ใช้อ านาจอธิปไตยทางตุลาการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลท่ีได้รับการร้องขอให้มี

การบังคับคด ีหรอืกลา่วอีกนัยหนึ่ง คือ การน าค าพิพากษาในคดีล้มละลายท่ีได้พิพากษาโดยศาลของประเทศหนึ่งไป

ร้องขอต่อศาลในอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายให้มีผลใน

ประเทศท่ีได้รับการร้องขอ 
 

ทฤษฎีว่ำด้วยผลของกระบวนกำรล้มละลำยข้ำมชำติ 

 ส าหรับแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผลของกระบวนการล้มละลายข้ามชาตินั้นสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 

แนวคิดทฤษฎี ดังนี ้

ทฤษฎี Territoriality เป็นแนวความคิดท่ีวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการใช้เขตอ านาจรัฐเหนือดินแดน โดย

แนวคิดนีเ้ห็นว่า การลม้ละลายน้ันควรมผีลเฉพาะต่อทรัพย์สนิของลูกหนี้ท่ีต้ังอยูใ่นประเทศท่ีกระบวนการล้มละลายได้

เร่ิมต้นขึ้นเท่านั้น ไม่ควรมีผลไปถึงทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอื่นด้วย เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอื่นก็ย่อมท่ีจะตกอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายอยู่แล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งค า

พิพากษาหรือค าสั่งท้ังหลายในคดีล้มละลาย เช่น ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ ค าพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล

ล้มละลาย ย่อมจ ากัดผลการบังคับอยู่แต่เฉพาะภายในดินแดนของประเทศท่ีได้มีการเร่ิมต้นกระบวนการล้มละลาย

เท่านัน้ รัฐที่ได้ยอมรับทฤษฎีดังกลา่วจะไมใ่ห้การยอมรับตอ่ผลของกระบวนการล้มละลายท่ีได้ท าโดยศาลต่างประเทศ 

(Rendering Court) ส่งผลให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียในคดีล้มละลายท่ีอยู่ต่างประเทศ (Foreign Creditor) จ าเป็นท่ี

จะต้องเร่ิมกระบวนการล้มละลายขึ้นใหม่ในประเทศท่ีไม่ให้การยอมรับผลของกระบวนการล้มละลายดังกล่าว ท้ังนี้
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ขึน้อยูก่ับว่ากฎหมายภายในของประเทศท่ีจะมีการเร่ิมกระบวนการล้มละลายขึ้นใหม่นั้นได้ให้การยอมรับหรือได้มีการ

ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้อยา่งไร โดยถอืว่าเจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้อีก

ประเภทหนึ่งแยกต่างหากจากเจ้าหนี้ภายในประเทศ (Local Creditor) และมักจะก าหนดเงื่อนไขในการขอรับช าระหนี้ไว้

เป็นพิเศษ 

 ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาในแง่ของลูกหนี้น้ัน ดังที่กล่าวมาแลว้วา่ทฤษฎ ีTerritoriality ได้จ ากัดขอบเขตการยอมรับ

ผลของคดลี้มละลายไว้แตเ่พยีงภายในดินแดนของรัฐที่ได้มีการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายเท่านั้น ดังนั้น

ลูกหนี้และทรัพย์สนิของลูกหนี้ท่ีอยูใ่นต่างประเทศซึ่งกระบวนการล้มละลายมไิด้เร่ิมตน้ขึ้นจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ

กระบวนการล้มละลายดังกล่าวโดยศาลที่จะมเีขตอ านาจในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายต่อลูกหนี้นั้น 

จะต้องเป็นศาลท่ีมีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างลูกหนี้กับศาลนั้นอย่างเพียงพอ เช่น ลูกหนี้มีถิ่นท่ีอยู่ ลูกหนี้มีการประกอบ

ธุรกิจ หรือลูกหนี้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในประเทศน้ัน เป็นต้น 

 ทฤษฎี Universality เป็นแนวคิดท่ีมีความแตกต่างจากทฤษฎี Territoriality อย่างสิ้นเชิง โดยเห็นว่า การด าเนิน

กระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายนั้นควรมีเพียงหนึ่งเดียว (Single Set of Proceeding) โดยประเทศท่ีเร่ิมต้น

กระบวนการล้มละลายอาจเป็นประเทศ ท่ีบุคคลล้มละลายมีภูมิล าเนาหรือศูนย์กลางในการบริหารจัดการในกรณีท่ี

เป็นนิติบุคคลก็ได้ ท้ังน้ีโดยไม่ค านงึวา่ทรัพย์สนิของลูกหนี้จะตั้งอยู ่ณ ท่ีใด ในขณะเดียวกันศาลต่างประเทศ (ถึงแม้จะ

มเีขตอ านาจในการพิจารณาคดี) ไมค่วรเป็นศาลที่เร่ิมตน้กระบวนวธีิพิจารณาคดีล้มละลายขึน้ใหม่ แตค่วรท าหน้าท่ีใน

การให้ความช่วยเหลือกระบวนการล้มละลายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน

ของลูกหนีท่ี้อยูใ่นเขตอ านาจของตน ช่วยป้องกันมใิห้ลูกหนีจ้ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สินไปโดยมิชอบ ซึ่งเมื่อพิจารณาใน

แง่ของเจ้าหนี้และผู้มีสว่นได้เสียในคดลี้มละลาย ดังที่กล่าวมาแลว้วา่ภายใต้ทฤษฎี Universality การด าเนินกระบวนวิธี

พจิารณาคดีลม้ละลายจะมีลักษณะเป็นอันหน่ึงอันเดียว (ถึงแมจ้ะมหีลายกระบวนพิจารณา) จึงท าให้เจ้าหนี้ไม่วา่อยู่ใน

ประเทศท่ีกระบวนการล้มละลายได้เร่ิมต้นขึ้น หรือเจ้าหนี้ต่างประเทศย่อมจะได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน (par 

conditio creditorum) โดยไม่ต้องพจิารณาว่าทรัพย์สนิของลูกหนี้ในคดีลม้ละลายต้ังอยู ่ณ ท่ีใด ตามนัยนี้ไม่วา่ทรัพย์สิน

ของลูกหนีจ้ะตัง้อยู่ในประเทศท่ีกระบวนการล้มละลายได้เร่ิมตน้ขึ้นหรือตัง้อยู่ในตา่งประเทศ ก็สามารถถูกรวบรวมเข้า

เป็นกองทรัพย์สนิของลูกหนี้ได้ โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยหลักดินแดนในเร่ืองเขตอ านาจของรัฐ 

 ในขณะท่ีหากพิจารณาในแง่ของลูกหนี้ ทฤษฎี Universality เป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ในคดีลม้ละลายอยา่งมีเอกภาพ เนื่องจากผลของกระบวนการล้มละลายจะไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะภายในดินแดน

ของประเทศท่ีกระบวนการล้มละลายได้เร่ิมต้นขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้ขยายขอบเขตผลของกระบวนการล้มละลายไปยัง

ต่างประเทศด้วย ดังนี้ประเทศท่ีได้ให้การยอมรับทฤษฎี Universality สามารถให้การยอมรับผลของกระบวนการ

ล้มละลาย เพ่ือจัดการทรัพย์สนิท้ังหลายของลูกหนี้ท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของตนโดยไม่จ าต้องเร่ิมต้นกระบวนวิธีพิจารณา

คดีลม้ละลายขึ้นใหมโ่ดยจุดเกาะเกี่ยวท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวลูกหนี้กับรัฐท่ีจะยอมรับผลของกระบวนการ

ล้มละลายของลูกหนี้มักจะมีลักษณะไมเ่ครง่ครัด ซึ่งศาลต่างประเทศย่อมมเีขตอ านาจที่จะยอมรับผลของกระบวนการ

ล้มละลายแมเ้พยีงว่าลูกหนี้มีทรัพย์สนิบางส่วนอยู่ในประเทศตน หรือในกรณีท่ีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา การท่ีลูกหนี้

เพยีงปรากฏตัวในดินแดนของรัฐก็ยอ่มท าให้รัฐมีเขตอ านาจในการยอมรับผลของกระบวนการล้มละลายแลว้ 

 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Universality นี้จะมีลักษณะเป็น

แบบคู่ขนาน (Parallel) ระหว่างศาลที่กระบวนการล้มละลายได้เร่ิมตน้ขึ้นกับการด าเนนิกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย

ในศาลต่างประเทศ ในขณะเดียวกันการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายดังกล่าวก็มีลักษณะแยกเป็นเอกเทศ 

(Independent) ออกจากกัน 
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 นอกจากนี้ผลของกระบวนการล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Territoriality ยังท าให้บรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในคดี

ล้มละลายอาจได้รับการเฉลี่ยหนี้คืนในจ านวนท่ีน้อยลงกว่าจ านวนท่ีตนควรจะได้รับ เนื่องจากข้อจ ากัดในผลของ

กระบวนการล้มละลายตามทฤษฎี Territoriality ท่ีได้ก่อให้เกิดการขัดกันในเร่ืองการใช้เขตอ านาจรัฐโดยปราศจากการ

ประสานความร่วมมือในอันท่ีจะก่อให้เกิดการรองรับกระบวนการล้มละลาย ท่ีมีลักษณะข้ามชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการด าเนินกระบวนการล้มละลาย ตลอดจนเสียเวลาในการ

ด าเนินกระบวนการล้มละลายท่ีมีลักษณะซ้ าซ้อน อีกท้ังยังอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้บางรายท่ีได้รับการช าระหนี้จาก

การด าเนินกระบวนการล้มละลายในประเทศหนึ่งแล้ว ได้รับช าระหนี้ในมูลหนี้รายเดียวกันนั้นจากการด าเนิน

กระบวนการล้มละลายในอกีประเทศหนึ่งด้วย 

 ในขณะท่ีหากเป็นกระบวนการล้มละลายภายใต้ทฤษฎี Universality นั้น ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน

ระหว่างบรรดาเจ้าหนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศท่ีกระบวนการล้มละลายได้เร่ิมต้นขึ้นหรืออยู่ในต่างประเทศ เนื่องจาก

กระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายจะมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยศาลของประเทศหนึ่งสามารถยอมรับผล

ของกระบวนการล้มละลายท่ีเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่งได้  ท าให้ผลของกระบวนการล้มละลาย ตลอดจนกระบวนการ

ในการจัดการทรัพย์สนิของลูกหนี้ภายใต้ทฤษฎี Universality นี้มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากไม่ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้

จะตัง้อยู่ ณ ที่ใดก็สามารถถูกรวบรวมเข้าเป็นกองทรัพย์สนิของลูกหนี้ได้โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยหลักดินแดน 

 อย่างไรก็ดีแม้ว่าทฤษฎี Universality จะมีลักษณะท่ีเอื้อต่อการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายข้าม

ชาติก็ตาม แตโ่ดยตัวของทฤษฎี Universality เองค่อนข้างเป็นแนวคิดท่ีเป็นอุดมคติ โดยเป็นเร่ืองยากท่ีประเทศต่าง ๆ 

จะมีและใช้กฎหมายล้มละลายท่ีเหมือนกันหรือฉบับเดียวกัน และถึงแม้ว่าในบางประเทศจะได้ให้การยอมรับทฤษฎ ี

Universality แต่การยอมรับดังกล่าวก็เป็นการน ามาปรับใช้ในลักษณะท่ีไม่เต็มรูปแบบ กล่าวคือ ในการบัญญัติ

กฎหมายของหลายประเทศได้น าหลักการของทฤษฎี Universality มาปรับใชเ้พยีงด้านเดียว โดยให้ผลของกระบวนการ

ล้มละลายท่ีเกิดขึ้นในประเทศตนเกิดผลในวงกว้างโดยให้มีผลในต่างประเทศ เช่น ให้ผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งให้

ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายมผีลเหนอืทรัพย์สนิท้ังหมดของลูกหนีซ้ึ่งรวมถึงทรัพย์สนิของลูกหนี้ท่ีอยู่ในต่างประเทศ แต่

ในขณะเดียวกันได้จ ากัดผลของกระบวนการล้มละลายท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศมิให้เข้ามามผีลในประเทศของตน 

อกีหนึ่งทฤษฎีท่ีนานาชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์ ซึ่งหมายความรวมถึงประเทศสิงคโปร์ใช้

พจิารณาในการรับรองหรือบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายคือ หลัก Assistance (หลักการให้

ความช่วยเหลือ) หลักการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลัก Universalism ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้กระบวนพิจารณาคดี

ล้มละลายท่ีกระท าเพยีงคร้ังเดียวในเขตอ านาจศาลหนึ่งมผีลใช้บังคับได้ทุกเขตอ านาจศาลท่ีเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นจะต้อง

อาศัยหลัก Assistance ของศาลที่อาจจะเกี่ยวพันเนื่องจากการมีทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายตั้งอยู่ โดยไม่ถือว่าเป็น

การแทรกแซงกระบวนการพจิารณาของศาลท่ีได้ด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดี หลัก Assistance นั้นไม่เพียงจ ากัด

เฉพาะกรณีท่ีมีทรัพย์สนิต้ังอยูใ่นเขตอ านาจของศาลท่ีได้รับ การร้องขอให้มกีารรับรองหรือบังคับตามค าพิพากษาของ

ศาลต่างประเทศ อาจจะมีความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ โดยอาศัยหลักการร่วมมือกันระหว่างเขตอ านาจศาล เช่น การ

นัดเจ้าของบริษัทท่ีเป็นชาวต่างชาติตามท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าหนี้ท่ีเป็นชาวต่างชาติของทรัพย์สินท่ีตั้งอยู่

ในประเทศอังกฤษร้องขอ หรือจะเป็นการสั่งให้มีการตรวจสอบของเจ้าพนักงานหรือสั่งให้น าเอกสารมาสืบ เป็นต้น 

ศาลของกฎหมายคอมมอนลอว์นั้น จะปฏิเสธการรับรองการบังคับคดีท่ีทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีได้ด าเนินกระบวนการ

พจิารณาอยู่และเจ้าหน้ีสามารถเข้าร่วมกระบวนการนั้นเพื่อขอรับช าระหนี้ได้ เพราะจะถือว่าเป็นการซับซ้อนและเกิด

การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลจะให้ความช่วยเหลือในการรับรองของศาลเมื่อ

เจ้าหนี้ถูกปฏิเสธการมสี่วนร่วมหรือการใช้สทิธิในกฎหมายภายในอย่างแท้จริง 
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กฎหมำยของประเทศสิงคโปร์  

 ก่อนท่ีประเทศสิงคโปร์จะให้การรับเอาตัวกฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับการล้มละลายข้ามชาตินั้น ประเทศ

สิงคโปร์เคยใช้หลักTerritoriality (หลักดินแดน) กับการล้มละลายข้ามชาติซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท 

ค.ศ. 2006 (Company Act 2006) ซึ่งผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ

ประเทศสิงคโปร์โดยไม่พิจารณาถึงกฎหมายของประเทศอื่นซึ่งการใช้หลัก  Territorialityนี้ สืบเนื่องมาจากการได้รับ

ผลประโยชน์ในหลายๆด้าน รวมถึงการท่ีศาลของประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องพะวงหรือต้องระวังกับการกระบวนการ

พจิารณาจากต่างประเทศหรือการรับรองค าพพิากษาท่ีมาจากต่างประเทศ ซึ่งท าให้การใชส้ิทธิในการเรียกร้องนั้นง่าย

ตอ่การจัดการและลูกหนีท่ี้เป็นคนท้องถิ่น (local debtors) จะได้รับผลประโยชนจ์ากการใชห้ลัก Territoriality นี้ 

 นักวิชาการหลายๆท่านเรียกหลักTerritoriality นี้ว่า “หลักของการฉวยโอกาส” (Grab Rule) ท่ีเจ้าหนี้ท่ีเป็นคน

ท้องถิ่น (local creditors) เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ (legitimate expectation) ในการใช้นโยบายท้องถิ่นในการ

แก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีการลงทุนจากสถานบันจาก

ตา่งประเทศท่ีอาจก่อให้เกิดคดท่ีีเกี่ยวข้องกับการล้มละลายข้ามชาติได้ แตอ่ย่างไรก็ดี กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ใน

หลายๆด้านอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งรวมถึงกฎหมายล้มละลายด้วย ซึ่งได้ให้การรับรองและยอม

รับค าพิพากษาต่างประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 

 ต่อมารัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ในการเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้กับกฎหมาย

ล้มละลายข้ามชาติในวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งได้รับรองหลัก Universalism เข้ามาแทนท่ีหลัก Territorialism 

การรับเอากฎหมายต้นแบบมาใช้กับการล้มละลายข้ามชาติของประเทศสิงคโปร์นั้นส่งผลดีในการลดปัญหาเร่ือง 

“forum shopping” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเลี่ยงท่ีจะน าข้อพิพาทหรือคดีขึ้นสู่ศาลสิงคโปร์แต่จะน าคดีไปฟ้องศาลท่ีมี

เขตอ านาจอื่นท่ีได้ผลประโยชนแ์ก่รูปคดีกวา่ ซึ่งเมื่อรับเอากฎหมายตน้แบบมาปรับใชแ้ลว้นั้นก็สามารถน าค าพิพากษา

ท่ีพิจารณาจากศาลต่างประเทศมาร้องขอให้มีการบังคับได้ในประเทศสิงคโปร์โดยกรรมาธิการของศาลฎีกา (Judicial 

Commissioner) ได้กลา่วถึงกฎหมายล้มละลายแบบดั้งเดิมว่าเป็นการพัฒนาเฉพาะภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์

ท่ีไม่แน่นอนส าหรับการล้มละลายข้ามชาติ ดังนั้นการรับเอากฎหมายต้นแบบมาปรับใช้ของประเทศสิงคโปร์จึง

สามารถลดปัญหา forum shopping ท่ีเกิดขึ้นได้ 

กฎหมายต้นแบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความโปร่งใสของการมีโครงสร้างของระบบกฎหมายท่ีเป็นโลกาภิ

วัตน์ ส าหรับ (1) การเข้าถึงศาลทอ้งถิ่นของตัวแทนต่างประเทศในคดีล้มละลาย (2) ประเด็นในเร่ืองของการรับรองค า

พพิากษาของศาลต่างประเทศ (3) การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายต่างประเทศ และ (4) 

การให้ความร่วมมอืระหว่างศาลที่ลูกหนี้มีสนิทรัพย์ต้ังอยูใ่นประเทศน้ันๆ 

 “ตัวแทนต่างประเทศ” (Foreign representative) นี้เป็นการเร่ิมต้นท่ีส าคัญของกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ

ท่ีอาจน าค าพิพากษาจากกระบวนพิจารณาท่ีท าจากศาลหนึ่งมาขอให้ศาลประเทศสิงคโปร์ท าการรับรองค าพิพากษา

เพื่อให้มีสภาพบังคับในประเทศสิงคโปร์ได้ ตามความหมายของกฎหมายต้นแบบ “ตัวแทนต่างประเทศ” อาจเป็น

บุคคลหรอืหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายข้ามชาติของกฎหมายต้นแบบนั้นได้

แบ่งการรับรองของกระบวนพิจารณาออกเป็น 2 ประเภทคือกระบวนพิจารณาหลักในต่างประเทศและการรับรอง

กระบวนพิจารณาต่างประเทศในฐานะท่ีเป็นกระบวนพิจารณารองในต่างประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากเป็น

กระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศนั้น ประเทศท่ีให้การรับรองมักจะเป็นประเทศท่ีเป็นศูนย์รวมของผลประโยชน์ของ

ลูกหนี้ (the center of main interest or COMI) ซึ่งตัวกฎหมายต้นแบบเองก็มิได้ให้ค าจ ากัดความของ COMI หรือเป็น
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แหลง่ท่ีต้ังของสถานประกอบการ (establishment) ของลูกหนี้ ในขณะท่ีหากประเทศท่ีให้การรับรองกระบวนพิจารณา

ตา่งประเทศเป็นท่ีต้ังของทรัพย์สนิของลูกหนี้ นอกเหนอืจากประเทศท่ีมีสถานประกอบการอยู่ ก็จะถือว่าเป็นกระบวน

พจิารณารองตา่งประเทศ กฎหมายต้นแบบได้ก าหนดวิธีการและผลท่ีต่างกันไปของค าพิพากษาท่ีมาจาก COMI และ

กระบวนพิจารณารอง 

 ประเทศสิงคโปร์ยังได้พัฒนาระบบในการช่วยเหลือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา โดยการวางแผนระบบการจัดการ

โครงสร้างหนี้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายตน้แบบ เชน่ การผ่อนผันเวลาในการช าระหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ร่วมกันของเจ้าหนี้ในระหว่างการท่ีลูกหนี้อยู่ในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ ข้อก าหนดท่ีศาล

อนุญาตให้มีการชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ลูกหนี้เพื่อสนับสนุนการจัดท ากระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นตน้ 

 ในคดีของ Hanjin Shipping Co Ltd โดยตัวแทนต่างประเทศได้ร้องขอให้มีการรับรองค าพิพากษาท่ีเร่ิมต้น

กระบวนการพิจารณาจากประเทศเกาหลีให้มีผลบังคับต่อทรัพย์สินท่ีตั้งอยู่ในหลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศ

สิงคโปร์เช่นเดียวกัน ท่ีถือว่าเป็น COMI ซึ่งในคดีดังกล่าวแม้ว่าในขณะนั้นประเทศสิงคโปร์ ยังไม่ได้รับเอากฎหมาย

ตน้แบบมาใชบั้งคับกับการลม้ละลายขา้มชาต ิศาลประเทศสิงคโปร์ได้อ้างถึงหลัก Universalism และ หลัก Assistance 

ท่ีเป็นพื้นฐานของการให้การรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศท่ีกฎหมายคอมมอนลอว์ช่วยเหลือ ให้

ค าพิพากษานั้นมผีลบังคับใชต้อ่ทรัพย์สนิท่ีต้ังอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ได้ 

หลังจากท่ีรับเอากฎหมายตน้แบบมาปรับใชก้ับกฎหมายลม้ละลายข้ามชาติในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสิงคโปร์

ได้มีค าตัดสินแรกในการรับรองกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายจากต่างประเทศท่ีได้เร่ิมต้นกระบวนการท่ีประ เทศ

สหรัฐอเมริกา ในคด ีZetta Jet Pte Ltd. ท่ีเป็นบริษัทของประเทศสิงคโปร์ โดยศาลสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธท่ี

จะให้การรับรองทุกเร่ืองท่ีตัวแทนต่างประเทศท าการร้องขอ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็น the center of main interest 

(COMI) แตรั่บรองเพยีงเท่าท่ีไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ (public policy) ของประเทศสิงคโปร์ 

กฎหมำยของประเทศไทย  

 ส าหรับประเทศไทยนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ค่อนข้างชัดเจน ว่ากฎหมายไทยปฏิเสธ

กระบวนการล้มละลายท่ีได้ด าเนนิการโดยศาลต่างประเทศ โดยมาตรา 177 บัญญัติว่า “กำรพิทักษ์ทรัพย์หรือกำร

ล้มละลำยตำมพระรำชบัญญัตินี้มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตลอดและเฉพำะแต่ในรำชอำณำจักร 

 กำรพิทักษ์ทรัพย์หรือกำรล้มละลำยตำมกฎหมำยของประเทศอ่ืนไม่มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลกูหนีท้ี่

อยู่ในรำชอำณำจักร” 

 จากบทบัญญัติในมาตรา177 วรรคแรก จะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยได้ก าหนดขอบเขตการมีผลของการ

ล้มละลายซึ่งได้เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายไทยให้มีผลแต่เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ตามนัยนี้หาก

ลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อาจน าเข้ามารวมอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ 

ถึงแมว้า่พระราชบัญญัติล้มละลายเองจะได้ก าหนดข้อยกเว้นในการน าทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีอยู่ในต่างประเทศเข้ามา

รวมไว้ในกองทรัพย์สินได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ในต่างประเทศก็ตาม หากแต่การด าเนินการ

ดังกล่าวก็อาจเป็นเร่ืองท่ียากในทางปฏิบัต ิเนื่องจากเจ้าหนี้ของลูกหนี้ท่ีอยู่ในตา่งประเทศอาจไมต่้องการท่ีจะสละสิทธิ

ในการบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีอยู่ในต่างประเทศและน าทรัพย์สินเข้ามารวมอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ใน

ประเทศไทยแลว้เข้ามาขอรับช าระหนีต้ามกระบวนการล้มละลายตามกฎหมายไทยซึ่งอาจได้รับช าระหนี้น้อยกว่าท่ีตน

จะบังคับทรัพยส์ินของลูกหน้ีท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

 นอกจากนี้มาตรา 177 วรรคสอง ยังได้ก าหนดต่อไปว่า ผลของการพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายท่ีได้

ด าเนินการตามกฎหมายของต่างประเทศย่อมจะไม่มีผลต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีอยู่ในประเทศไทย โดยหากเจ้าหนี้
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ต่างประเทศต้องการท่ีจะขอรับช าระหนี้ตามกฎหมายไทยต้องยื่นของรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายดังท่ีได้ก าหนดไว้ใน

มาตรา 178 วา่ “เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศซึ่งมีภูมลิ ำเนำอยู่นอกรำชอำณำจักรจะขอรับช ำระหนี้ในคดีล้มละลำยได้ 

ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องพิสูจน์ว่ำ เจ้ำหนี้ในประเทศไทยก็มสีทิธิขอรับช ำระหนี้ในคดีลม้ละลำยตำมกฎหมำยและในศำล

แห่งประเทศของตนได้ ในท ำนองเดียวกัน 

 (2) ต้องแถลงว่ำ ตนได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจำกทรัพย์สินของลูกหนี้คน

เดียวกันนั้นนอกรำชอำณำจักรเป็นจ ำนวนเท่ำใดหรือไม่และถ้ำมี ตนยอมส่งทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจำก

ทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่ำวแล้วมำรวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในรำชอำณำจักร” 

 ตามนัยของมาตรา 178 นี้ มีข้อท่ีน่าสังเกตว่า การท่ีเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิตามมาตรานี้ได้นั้นต้องได้มีการ

ด าเนนิกระบวนการล้มละลายอยู่แล้ว มิฉะนั้นแล้ว เจ้าหนี้ท่ีอยู่ในต่างประเทศก็ต้องมาฟ้องเป็นคดีใหม่ในประเทศไทย

เพื่อท่ีจะบังคับทรัพย์สนิของลูกหนี้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนมาก และต้อง

อาศัยระยะเวลา ด้วยเหตุน้ีจึงอาจเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าหนี้ในการท่ีจะบังคับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย  

สรุปผลและอภิปรำยผล 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีบัญญัติประเด็นในเร่ืองการล้มละลายข้ามชาติไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย

ภายใน ซึ่งได้รับอทิธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(common law) ของประเทศอังกฤษท่ีได้มกีารวางหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลตา่งประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โดยเร่ิมจากการปฏิบัติต่างตอบ

แทน (reciprocity) ต่อมาได้มีการวางหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการปรับใช้มากยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความ

เป็นสากล (Universalism) และการให้ความช่วยเหลือ (assistance) ดังปรากฏในคดี Solomon v. Ross ท่ีศาลของ

ประเทศอังกฤษมีค าพิพากษาให้ส่งมอบทรัพย์สินท่ีตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษตามค าพิพากษาท่ีเร่ิมต้นกระบวนการ

พจิารณาจากประเทศเนเธอร์แลนดท่ี์พิพากษาให้ผู้ขายเป็นบุคคลล้มละลายและมีทรัพย์สนิต้ังอยูใ่นประเทศอังกฤษ 

การรับรองให้กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายท่ีเร่ิมต้นจากศาลต่างประเทศเข้ามามีผลใช้บังคับ ในประเทศท่ี

ได้รับการร้องขอโดยไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน โดยยึดหลักท่ีว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายคร้ัง

เดียว (Single Proceeding) นั้นควรจะสามารถใช้บังคับได้ท่ัวโลกเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา โดยจะ

ด าเนินการผ่านตัวแทนต่างประเทศ (Foreign Representative) ในการร้องขอให้ค าพิพากษานั้นมีผลในประเทศท่ีได้รับ

การร้องขอ เชน่ ประเทศท่ีมีทรัพย์สนิของลูกหนี้ต้ังอยู ่เป็นต้น 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียวท่ีได้รับเอากฎหมายต้นแบบ หรือ The 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency มาใช้บังคับกับการล้มละลายข้ามชาติ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้

ด าเนินการแก้ไขกฎหมายล้มละลายให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ ซึ่งเป็นการตอบรับกับสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีไรพ้รมแดน 

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการล้มละลาย 

ข้ามชาติ รวมถึงการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

ตอบสนองกับการพัฒนาในทางสังคมระหว่างประเทศจึงจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ครอบคลุม 

ถึงประเด็นการล้มละลายข้ามชาติและการรับรองและบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย โดยประเด็น

ในเร่ืองของการล้มละลายข้ามชาติอาจบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้กฎหมายไทย 
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ยอมรับผลของการล้มละลายท่ีได้เร่ิมกระบวนการขึ้นในต่างประเทศ ส่วนประเด็นในเร่ืองการรับรองและบังคับตาม 

ค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลายนั้น ประเทศไทยอาจบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน 

(reciprocity) อันเป็นหลักการท่ีช่วยรักษาดุลยภาพระหว่างการใชอ้ านาจอธิปไตยของประเทศไทยกับต่างประเทศ 

เพื่อเป็นการพัฒนากลไกการล้มละลายข้ามชาติโดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการรับรองและบังคับตาม 

ค าพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีล้มละลาย ประเทศไทยควรจัดท าโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย ( legal 

infrastructure) ท่ีเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ โดยการรับเอากฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ว่าด้วยการ

ล้มละลายข้ามชาต ิเนื่องจากกฎหมายตน้แบบเป็นเพยีงแนวทาง (guideline) ให้ประเทศสนใจสามารถน าไปปรับใช้เพื่อ

จัดท ากฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ ซึ่งกฎหมายต้นแบบนั้นไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เป็นเพียงกฎเกณฑ์ท่ีไม่มีสภาพบังคับ (soft law) ซึ่งมีข้อดีท่ีมีความยืดหยุ่น และประเทศท่ีสนใจ

สามารถตัง้ข้อสงวน (preservation) ในประเด็นท่ีตนไม่ต้องการน ามาใช้กับกฎหมายภายในได้ เช่น ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง

กับนโยบายของรัฐ (public policy) ประเทศท่ีสนใจสามารถเลือกประเด็นท่ีตนสนใจเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า

กฎหมายภายใน เช่นประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการตั้งข้อสงวน (preservation) ในการรับรองหรือบังคับค าพิพากษาศาล

ต่างประเทศในคดีล้มละลายท่ีขัดหรือแย้งกับนโยบายของรัฐ เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศท่ีสนใจอาจไม่

จ าเป็นต้องน ากฎเกณฑ์ท้ังหมดของกฎหมายต้นแบบไปร่างเป็นกฎหมายภายในก็ได้ 
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มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มำรับบริกำรใน

โรงพยำบำล ศึกษำกรณี:กำรจัดเก็บข้อมูลในระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบุคคล 

Legal Measures for Personal Data Protection of The Hospital Service 

Recipients: A Study of an Electronic Personal Health Record Application 

กิจจา ทรงความเจรญิ1* 

Kijja Songkwamjaroen1* 

บทคัดย่อ 

 ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับความมั่นคงในการด ารงชีวิต

ของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย

การน าระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลมาเป็นตัวช่วยในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ท าให้เกิดการ

เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างผู้รับบริการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนใน

แตล่ะจังหวัด ซึ่งผู้วจิัยเห็นว่าการจัดเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลในระบบอเิล็กทรอนิกสส์ุ่มเสี่ยงท่ีจะเกดิการละเมดิข้อมูลส่วน

บุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ได้งา่ย ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในการคุ้มครองข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน

ระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงศกึษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  

ท่ีเป็นความหวังว่า เมื่อร่างฉบับนี้ผ่านสภานิติบัญญัติออกมาและประกาศใช้ จะสามารถบังคับใช้และเป็นหลักเกณฑ์

ให้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ให้ทัดเทียมกับ

ตา่งประเทศ เชน่ กฎหมายการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลของสหภาพยุโรป และกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ของสหรัฐอเมริกา 

ค ำส ำคัญ: ข้อมูลสว่นบุคคล ระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล การละเมดิข้อมูลสว่นบุคคล 

Abstract  

 Thai government have prepared to integrate many aspects for the developing countries and raising the 

living standards of people powered by Information Technology. One of them is the integration of Thai health 

system by personal health record application to collect and link the data for health care providers, hospitals and 

public health agencies in each area by application. The researchers are concerned of the risk of personal data 

abuse by hacker or in relevant person. Now ,there have been no specific legal measures taken to protect the 

data stored in the personal health record application. The researcher are interested in the Data Protection Act .… 
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when this draft is approved, it can enforce to set the criteria for personal health record application protection 

equivalent to the other countries.  

Keywords: Personal Information, Personal Data , Personal Health Record, Protection of Personal Data 

บทน ำ 

สังคมยุคปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้เข้ามาเป็นสื่อท่ีมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นสื่อท่ีได้รับ

ความนยิมอย่างแพร่หลายในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง วิวัฒนาการของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ

ข่าวสารได้งา่ย ในทางกลับกันเมื่อขอ้มูลสามารถเขา้ถึงได้งา่ยจึงอาจมกีารน าข้อมูลเหลา่นีไ้ปใชโ้ดยละเมิดต่อบุคคลอื่น 

โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลหรืออาจถูกน าข้อมูลไปใชใ้นทางที่ผิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่

เจตนาก็ตาม ความก้าวหน้าของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารน ามาซึ่งบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบท่ีแตก ต่างกันไป

รวมถึงประเภทของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ งบริการเหล่านี้ท าให้เกิดการร่ัวไหลของข้อมูล

ส่วนบุคคลได้มากขึ้น เช่น กรณีปัญหาข้อมูลร่ัวไหลเคยเกิดขึ้นมาแล้วท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ เมื ่อวันท่ี  

4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง Integrated Health Information Systems (IHIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

ด้านไอทีที่เกี่ยวกับสาธารณสุขที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข (MOH) ของประเทศสิงคโปร์ ตรวจพบ

ความผิดปกติในระบบของ Sing Health พบเป็นการโจมตีของแฮกเกอร์ (Cyber Attack) โดยมีการขโมยข้อมูล

ผู้ป่วย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 27 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ ผู้ป่วยราว 1,500,000 

คนที่เคยเข้ารับบริการที่ Specialist Outpatient Clinics และ Polyclinics ของ Sing Health ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 

2558 ถึง 4 กรกฎาคม 2561 ส่วนข้อมูลที่ถูกขโมย คือ ข้อมูล Demographics อันได้แก่ ชื่อ, หมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน (National Registration Identity Card หรือ NRIC Number), ที่อยู่, เพศ, วันเกิด (Lee 

Hsien Loong Facebook Page, 2018, online) จึงเห็นได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น และผู้ประสงค์ร้ายน า

ข้อมูลท่ีหลุดร่ัวออกไปใช้ประโยชน์ในการสวมรอยหรือปลอมแปลงตัวบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูล อาจส่งผลกระทบทางกฎหมายตอ่บุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลตัวจรงิได้  

ในส่วนภาครัฐของประเทศไทย ได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับ

ความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนท่ี

นา่สนใจนัน้ เป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Records (PHR) ซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยกว่า 70% ด าเนินการโดยภาครัฐ

ผ่านโรงพยาบาลและสาธารณสุขชุมชนครอบคลุมพื้นท่ี 77 จังหวัด มีหน่วยงานสาธารณสุขถึง 10,000 แห่ง   

มีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องประมาณ 330,000 คน ในอดีตนั้นการจัดเก็บระเบียนสุขภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

รูปแบบของเอกสารกระดาษ (Paper Document) แต่ PHR เป็นการจัดเก็บระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวช่วยในการเก็บและรวบรวมข้อมูลท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล 

โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแต่ละจังหวัด เช่น ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป  ประวัติ 

การรักษา ประวัติการแพ้ยา รวมถึงน าเข้าข้อมูลการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล  การออกก าลังกาย และผล 

การตรวจร่างกาย เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองระหว่างรอการพบแพทย์คร้ังหน้า  รวมถึง

เปรียบเทียบและปฏิบัติตามค าแนะน าจากแพทย์ได้ด้วย ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลนี้ผู้ใช้บริการ

สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ  สามารถติดตามและนัดพบแพทย์ผ่านทาง

ระบบออนไลน์ได้ทันที   

https://www.facebook.com/leehsienloong/posts/1957979740931389
https://www.facebook.com/leehsienloong/posts/1957979740931389
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การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Personal Data Protection) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) รัฐบาลไทยเองได้ให้

ความส าคัญกับเร่ือง “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553” 

และในปัจจุบันก าลังเตรียมออกกฎหมายใหม ่ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....” ท่ีก าลัง

จะน ามาใช้ในเวลาอันใกล้นี้แต่เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ท าให้ร่างกฎหมาย

ดังกล่าวต้องหยุดชะงักไปคงมีเพียงแต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะท่ีอยู่ในภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีใช้อยู่ จึงจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแล้ว และยังมีมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในกฎหมายด้านสุขภาพบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550และ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561  แต่ก็ยังมี

ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในการปฏบัิตติามกฎหมายดังกล่าวอยูเ่นื่องจากกฎหมายในปัจจุบันยังไมม่ีความชัดเจนและ

มรีายละเอยีดมากพอเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพโดยเฉพาะข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลเป็นข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ ลักษณะ หรือความเป็นบุคคลคน

นั้นได้ เช่น เลขรหัสประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ หรือแม้แต่ข้อมูลการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลสุขภาพมลีักษณะพเิศษท่ีต่างจากข้อมูลธุรกรรมท่ัวไป โดยในบางคร้ังจ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่นในกรณีการเกิดโรคระบาดจ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โรคท่ีเป็น 

แหล่งท่ีอยู่อาศัย บุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิด เพื่อท าการสอบสวนและกักกันโรค หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นกรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจ าเป็นต้องส่งตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น ในขณะท่ีผู้ป่ วยไม่

รู้สกึตัวและไม่มญีาติมาดว้ยทางโรงพยาบาลจ าเป็นต้องส่งตอ่ขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้ป่วยเพื่อให้อีกโรงพยาบาลเตรียม

รับช่วงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ต่อ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ  

การให้บริการ (Patient Safety and Quality Improvement)ตัวอย่างเช่นการน าข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะด้าน คือ  

โรคประจ าตัว อายุ ประวัติครอบครัวมาใช้ในการท าวิจัยเพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค  นอกจากนี้ในด้าน

การรักษาพยาบาลบางคร้ังจ าเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในกลุ่มผู้ให้การรักษาพยาบาล ซึ่งหาก

พิจารณาจากความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อบุคคลเป็นอันมาก

ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อให้การรับรองและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ด้วยเหตุนีผู้้วิจัยจึงมุง่ประสงค์ท าการศกึษาวา่ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันมีมาตรการใดท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ใน

การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลท่ีมีการจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบุคคลเพ่ือสร้างกลไกการให้ความคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี

เป็นสากล ปรับปรุงกฎหมายไทยให้เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยมีบีทบาทส าคัญกับการด าเนนิชีวิต 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ สิทธิในความเป็นสว่นตัว (Right of privacy) การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ในยุคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกฎหมายไทยท่ีมีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการประยุกต์ใช้

กฎหมายดังกล่าวในการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้รับบริการในโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพ

อเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล 
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2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลทีถู่กจัดเก็บในระบบอเิล็กทรอนิกสว์า่มีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการใน

โรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล 

3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน 

การจัดเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลในระบบอเิล็กทรอนิกส์สุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บ

ไวไ้ด้งา่ยเนื่องจากเจ้าของข้อมูลยังไมต่ระหนักถึงผลเสียท่ีจะตามมาถ้าข้อมูลส่วนตัวร่ัวไหลออกมา ปัจจุบันมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ

ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอ ท าให้เกิดการร่ัวไหลของข้อมูลและมีผู้ไม่ประสงค์ดีน าข้อมูล

ส่วนนีไ้ปใชป้ระโยชนโ์ดยมิชอบได้  

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Documentary 

Research) เช่นตัวบทกฎหมาย ทฤษฎี บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ คดีท่ีเคยเกิดขึ้นท้ังของประเทศไทยและ

ตา่งประเทศ ตลอดจนข้อมูลท่ีคน้ควา้ได้จากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลท่ีมีการลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  หรือ 

Personal Health Records (PHR) นอกจากนี้ยังศึกษาถึงหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลดังกล่าวท้ังของประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. .... ของประเทศไทย ฉบับท่ีผ่านส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

แล้ว เร่ืองท่ี1135/2558 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้

ทราบถงึหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัต ิและปัญหาเพื่อน ามาซึ่งการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยตอ่ไป 

ผลกำรศึกษำ 

1. ควำมเป็นมำของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บ่อเกิดและรากฐานของสิทธิมนุษยชนใชแ้นวคิดตามกฎหมายธรรมชาติเนื่องจากแนวคิดนี้เห็นว่าสิทธิเหล่า นั้น

มอียู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใชเ่ป็นสิ่งท่ีมนุษยค์ิดสร้างขึน้เพยีงแต่มนุษยเ์ป็นผู้ค้นพบเท่านัน้ นักปรัชญาท่ีสนับสนุนแนวคิด

นี้ได้แก่ พลาโต ( Plato) ซึ่งมองว่ามีเพียงกฎหมายธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็นศีลธรรมท่ีมนุษย์จะส านึกรู้ได้ ซึ่ง

อริสโตเติล( Aristotle )ก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยอริสโตเติลกล่าวว่าสิทธิส่วนตัวของบุคคลท่ีจะไม่ถูกก้าวล่วงจึงเป็น

เร่ืองท่ีรู้ได้ด้วยตนเองจากความมีเหตุผลท่ีเป็นคุณสมบัติพิเศษในความเป็นมนุษย์ จนกระท่ังเมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 19 

การเจริญเติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท้าทายอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนปรัชญาสิทธิธรรมชาติ อั นเป็น

รากฐานสิทธิมนุษยชน ก็ถูกวิพากษ์พร้อมกับการหยิบยกแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมขึ้นมาตัดสิน และยกขึ้นมากล่าว

อา้งหักล้าง นักคิดคนส าคัญของอรรถประโยชนน์ยิมคือ เบนแธม ซึ่งได้วพิากษค์วามเป็นอภปิรัชญาของสิทธิธรรมชาติ

อย่างถึงแก่นด้วยการยกแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมขึ้นมา หักล้างแนวคิดแบบมาร์กซิสต์ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดท่ีไม่เห็น

ด้วยกับสิทธิธรรมชาติและสิทธิมนุษยชนท่ีมีรากฐานมาจากปัจเจกชนนิยม โดยมาร์กซิสต์เชื่อเร่ืองวิวัฒนาการทาง

สังคมท่ีเรียกกันว่า “วัตถุนยิมทางประวัตศิาสตร์” มคีวามเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อโครงสร้าง
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และความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมองว่าสิทธิมนุษยชนมีความสัมพันธ์กับประวัติ ศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมอย่างไม่ท่ี

อาจแยกออกจากกันได้ มาร์กซิสต์ จึงเป็นคู่ปรับส าคัญของสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกระท่ังหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ีสองจึงมีการจัดตั้งสหประชาชาติและมีการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้น 

แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนสามารถย้อนกลับไปได้ในทุก หลักศาสนา วัฒนธรรม และปรัชญา ไม่ว่าในศาสนา

ฮินดู(Manu Smriti) ลัทธิขงจื้อ อัล-กุรอาน, และบัญญัติสิบประการ ล้วนมีเค้าโครงเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ บางประการ 

ซึ่งรวมกันเรียกว่าค าประกาศสิทธิมนุษยชนสากลสหประชาชาติ (UDHR - United Nations Universal Declaration of 

Human Right) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ การรับรองสิทธิธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงความแปรผัน

ทางด้านกฎหมายและขนบจารีตของมนุษย์ จากท่ีได้ค้นคว้าและศึกษามาผู้วิจัยเห็นว่า สิทธิมนุษยชนคือ สิทธิขั้น

พื้นฐาน เสรีภาพ เกียรต ิศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมกันของมนุษยทุ์กคนโดยท่ีรัฐไมอ่าจเขา้ไปแทรกแซงได้ 
 

2. ควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล เป็นกลุ่มอักขระไมว่า่ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียงหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ท่ีน ามา รวมกันแล้วก่อให้เกิด

ความหมายอยา่งใดอย่างหนึ่งอันเป็นข้อเท็จจริงหรือเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สิ่งของ สัตว์ ข้อมูลเป็น

รูปแบบท่ีใชส้ าหรับการสื่อสาร การแปลความหมายและการ ประมวลผลข้อมูล โดยการประมวลผลนั้นอาจท าได้จาก

การสังเกต การรวบรวม การวัด หรือการ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หากแบ่งตามสภาพของข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ข้อมูล

สิ่งแวดล้อม (Environmental Data) และข้อมูลพฤติกรรม (Behavioral Data) ในงานวิจัยนี้ขอกล่าวถึงแค่ข้อมูลส่วน

บุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นข้อมูลประเภทหนึ่ง โดยเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลผู้เป็น

เจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือท าให้สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลได้ง่าย เช่น ชื่อสกุล ท่ีอยู่ อายุ อาชีพ หมายเลข

บัตรประจ าตัวประชาชน สถานท่ีท างาน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออเีมล ์เป็นต้น  

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลท่ีเป็นเอกสารหรือข้อความในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกส ์

ข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ท่ีแสดงออกมาในรูปเอกสาร  แฟ้ม รายงาน 

หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก โดยเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือวิธีอื่นใดท่ีท าให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได้และให้

รวมถึงขอ้มูลอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเปิดเผยขอ้มูล อเิล็กทรอนิกสป์ระกาศก าหนด  
 

3. แนวคิดกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหากพิจารณาถึงพัฒนาทางความคิด ก็จะพบว่าได้เติบโต  และก้าวหน้าจน

ได้รับการยอมรับและกลายเป็นหลักกฎหมายสากลซึ่งใช้บังคับกันในระหว่างประเทศมานานแล้ว แนวคิดเร่ืองการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี

ท่ีมาจากปฏญิญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติท่ีได้ประกาศไว้เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งได้

กล่าวรับรองไว้ในมาตรา 129 ว่า “มาตรา 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ในครอบครัว 

ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายตอ่การแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูด่ังกล่าวน้ัน” ครอบคลุมถึงสทิธิอ่ืน ๆ ไมว่า่จะเป็นความเป็นส่วนตัว
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ในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (Information Privacy) ความเป็นส่วนตัวในอาณาเขตหรือสถานท่ีของตนเอง (Territorial 

Privacy) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Communication 

Privacy) ซึ่งความเป็นสว่นตัวเหลา่นีไ้ด้กลายเป็นหลักการพืน้ฐานที่ได้รับการยอมรับกันท่ัวไป  

4.ระบบระเบียนสุขภำพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 

จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลซึ่งเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ และ

ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยมองไปถึงเร่ืองของ 

การรองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุท่ีคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง     

1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมตอ่การคา้และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน

การแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมี

ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนท่ีน่าสนใจนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบ

สุขภาพของไทยดว้ย ระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล หรือ Personal Health Records (PHR)  

ส่วนประกอบของข้อมูลในระเบียนสุขภำพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  

1. เมนูข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ท่ีจะมีข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป  ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูลนักจัดการสุขภาพ 

ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลสถานบริการใกล้บ้าน และข้อมูลสุขศึกษา 

2. ข้อมูลการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย ข้อมูลประวัตกิารรักษาพยาบาล การรับวัคซีน และการนัดตรวจ  

3. ข้อมูลการตรวจสุขภาพและพฤติกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจ าปี ข้อมูลการคัดกรอง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง และสุดท้าย คือผลการวิเคราะห์สุขภาพ และสรุปสภาวะสุขภาพ

ส่วนบุคคล 

ประชาชนสามารถเร่ิมต้นใช้งานระบบท่ีเว็บไซต์ www.phr.noph.go.th ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างผู้ใช้งานและ

รหัสผ่าน ซึ่งประชาชนจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกับนักจัดการสุขภาพของหน่วยบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดย

ใช้เอกสารส าเนาบัตรประชาชน และหนังสือให้ความยินยอมการใช้งานด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วจะ

สามารถเข้าดูข้อมูลตนเองได้โดยผ่านทางแอพลิเคชั่น ในสมาร์ทโฟน แทบแล็ต และคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเชื่อมต่อกับ

อนิเตอร์เน็ต   

ข้อดีของการใช้ระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล คือ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของขอ้มูลสามารถเขา้ไปค้นหา

ข้อมูลท้ังหมดของตนเองได้โดยงา่ย สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ แตส่ิ่งท่ีต้อง

พงึระวัง คือ ถ้าเกิดการร่ัวไหลของขอ้มูลออกไปสู่ภายนอกจะมีวธีิการจัดการแกไ้ข 
 

5. กฎหมำยไทยทีเ่กี่ยวกับหลักกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปัญหำกำรละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับเร่ือง “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศคณะ 

กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. 2553” การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะท่ีอยู่ในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 การพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย ต้องเร่ิมต้นจากการศึกษา

วิเคราะห์จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เนื่อง จากเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศภายใต้กรอบความ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบันดังน้ี 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.phr.noph.go.th%2F&h=ATPteHih4pET0EhKWYXrPcSdxK9tARrE7SNkbZjEdV6zG7diONN1wqNPt-Dh8zMRzjlmsxnyPPIURVUkKemp4sn-KPz8l_3mJBIW40E7Lrx0PIS7vTe3JuInTGzbRY8qmiCZOdka4VoqNMHPrrrDJV2f_3TuCe1Fw7uEONXVLUmU6TmgYMtCV49_LIjMNgqwUo_RQ9jPT1FJY16qcsL-k5dk-jsJ0v7-osXkjUnO7KLD46tqegBOIgROISE13clK4ukNcl5Pwj-uLKNN-vOr8R2I0nb9g91j-TpoFJAiJBsJR4wyKod_SEq5
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5.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

มำตรำ 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ 

คุ้มครอง 

มำตรำ 32 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูล ส่วน

บุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้น

เพยีงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชนส์าธารณะ 

มำตรำ 36 บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่วา่ในทางใด ๆ 

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน รวมท้ังการกระท าด้วยประการใด ๆ 

เพื่อให้ลว่งรู้หรือได้มาซึ่งขอ้มูลท่ีบุคคลสื่อสารถงึกันจะกระท ามไิด้ เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมเีหตุอยา่งอื่น

ท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้พูดถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล เพยีงแต่มีบทบัญญัติอันเป็น หลักการวา่ประเทศไทยมกีารคุ้มครองความเป็นสว่นตัวเท่านัน้ 

5.2 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มบีทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองช่ือเสียงของบุคคล 

มำตรำ 423 ความว่า “ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง  เป็นท่ี

เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือ  ทางเจริญของเขาโดย

ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความ เสียหายอยา่งใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ท้ัง

เมื่อตนมไิด้รู้ว่าข้อความนัน้ไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้” 

ข้อสังเกต จะเห็นได้วา่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กล่าวถึงการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผย

ข้อมูลสว่นบุคคล หากแต่เมื่อมีผู้น าข้อมูลมาใช ้หรอืเปิดเผยจนก่อความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหมิ่น

ประมาท เจ้าของขอ้มูลสามารถเรียกค่าสินไหมโดยอาศัยบัญญัติเร่ืองละเมดิได้ 

5.3 ประมวลกฎหมำยอำญำ เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าอย่างใด เป็น

ความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้โดยมุ่งควบคุมความประพฤติของบุคคลให้ สังคมมีความสงบ

เรียบร้อย ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้  ในลักษณะ 11 ว่าด้วยความผิด

เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

มำตรำ 323 “ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น โดยเหตุท่ีเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีโดยเหตุท่ี

ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา ผดุงครรภ์  พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบ

บัญชี หรือโดยเหตุท่ีเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ผู้รับการศึกษา

อบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรม ในประการ

ท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดต้อง ระวางโทษเชน่เดียวกัน” 

มำตรำ 326  “ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่น นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 

หรือถูกเกลียดชัง ผู้น้ันกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาทหรือท้ังจ าทัง้ปรับ”  
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ข้อสังเกต จะเห็นได้วา่ในประมวลกฎหมายอาญา เจ้าของข้อมูลสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ท่ีกระท า

การเปิดเผยความลับ หรือหมิ่นประมาทจนท าให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายได้ แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่

สามารถควบคุมข้อมูลของตนได้ เนื่องจากไมไ่ด้มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล 

5.4 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐไม่

อาจท าการเปิดเผยข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐเก็บรักษาอยู่ได้ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 15 (5) กล่าวถึงกรณีห้ามเปิดเผย

รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการลุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร แต่พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าว สารของทางราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้นไม่อาจบังคับใช้กับหน่วยงาน

เอกชน จึงไมส่ามารถคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลที่เกิดจากการเก็บ รวบรวม หรือเปิดเผยจากเอกชนได้ 

5.5  พระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มำตรำ 5, 6, 7 และ 8 จะกล่ำวถึง กำร

เข้ำถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หมายถงึ การเจาะข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ของคนอื่นโดยท่ีเจ้าของข้อมูล

ไม่ได้อนุญาต มีโทษสูงสุดคือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ พระราชบัญญัติฉบับนี้

อาจจะควบคุมการใช้งานคอมพวิเตอร์ในระดับหนึ่ง และในทางหนึ่งก็ชว่ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้งานด้วย 

5.6 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติใน

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือ

เผยแพร่ข้อมูล หรือ ข้อเท็จจริงท่ีท าให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า

แนวนโยบายและแนวปฏบัิตใินการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล”  

ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2553” 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ด้วยการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ส าหรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วย โดยใน

ประกาศฯ ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความ

มั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 

ข้อสังเกต การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลนี ้ไมอ่าจคุ้มครองขอ้มูลระหว่างเอกชนได้ 
 

6. กฎหมำยที่บทบัญญัตทิี่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนสุขภำพ 

ข้อมูลสว่นบุคคลที่จัดเก็บไวใ้นระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคลทางการแพทยถ์ือวา่เป็นความลับ

ของผู้ป่วย การน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลการรักษา ถือเป็น

ความลับของผู้ป่วย อันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยทุกอย่าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพหรือ

การรักษาพยาบาล เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค อาการของโรค ยาท่ีใช้รักษา และถ้าหากเป็นการเจ็บป่วยท่ีไม่เป็นไป

ตามปกติหรือมีผู้กระท าเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยไปแล้ว อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดความอับอายหรือถูกคุกคามชีวิต  เช่น กรณี

ผู้ป่วยถูกข่มขนืถูกท าร้ายร่างกาย ถูกยิง หรือป่วยเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ ยกตัวอย่างกรณี ผู้เป็นโรคเอดส์  ได้เข้ารับ

การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหนว่ยงานหรือองคก์รท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อรักษาผู้ป่วย หากมีการน าข้อมูลประวัติการรักษา
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มาเปิดเผยต่อสาธารณะ ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย

เฉพาะที่ใชใ้นการดูแลข้อมูลการรักษาพยาบาล มีเพียงกฎหมายบางฉบับท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีจัดเก็บไว้ในระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล ดังตอ่ไปน้ี  

6.1 พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำตพิ.ศ.2550  

มำตรำ 7 วางหลักเกณฑ์การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลประวัติสุขภาพไว้คือ ข้อมูลสุขภาพ

ของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไม่อาจท าได้ เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือมีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล ได้ เช่นกรณี โรคระบาด หรือประสบ

อุบัตเิหต ุ

6.2 พระรำชบัญญัติวิชำชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 

มำตรำ 21 (3) (ช) ได้บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายก

พิเศษ ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2549 หมวด 4 ว่าด้วยการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ซึ่งมีการบัญญัติให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้ ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตแล้วซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบ

วชิาชีพ เวน้แต่ได้รับความยนิยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏบัิตติามกฎหมายหรือหนา้ที่” 

6.3 พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำตพิ.ศ.2545 

มำตรำ 45 (4) ก าหนดไวว้า่ ให้หนว่ยบริการมีหน้าท่ี ดังตอ่ไปน้ี คือ รักษาความลับของผู้รับบริการจาก

การปฏิบัติหน้าท่ีตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎหมาย 

ดังท่ีผู้วจิัยได้กล่าวไปแล้วว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยบุคลากรทางด้านสุขภาพมีหน้าท่ีจะ

รักษาไว้เป็นความลับ สิทธิผู้ป่วยเกี่ยวกับความลับด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสภาวชิาชีพทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขได้ร่วมกันประกาศ สิทธิของผู้ป่วย ข้อ 7 วา่“ผู้ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับการปกปดิข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้

ประกอบวิชาชพีดา้นสุขภาพ โดยเครง่ครัด เวน้แต่จะได้รับความยนิยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏบัิติหน้าท่ีตามกฎหมาย” 

และ ข้อ 9 วา่ “ผู้ป่วยมีสทิธิท่ีจะได้รับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ

ร้องขอ ท้ังนีข้้อมูลดังกลา่วตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิสว่นตัวของบุคคลอื่น” 

แตด่้วยขอ้จ ากัดบางประการของการรักษาพยาบาลจ าเป็นจะต้องมกีารน าข้อมูลสว่นตัวของผู้ป่วยมาใช ้

เจ้าหนา้ที่ก็จะต้องปฏบัิตติามท่ีก าหนดไว้ การเปิดเผยความลับสามารถกระท าได้โดยไม่ขัดหลักต่อกฎหมาย ในกรณีท่ี

ผู้ป่วยยินยอม เช่น การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึงความยินยอมให้เปิดเผย

ข้อมูลจึงสามารถเปิดเผยได้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล  แม้กฎหมายจะบัญญัติ

รับรองให้การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็ตาม  แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือ

ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาสามารถเปิดเผยขอ้มูลได้ คือ 

(1) ในภาวะฉุกเฉนิเร่งดว่น 

(2) ผู้ป่วยอยูใ่นสภาวะไร้ความสามารถ 

(3) เพื่อปกปอ้งผู้อื่นจากอันตราย หรือเพื่อประโยชนต์อ่สังคมส่วนรวม 

(4) เพื่อประโยชนข์องผู้ป่วย เชน่ การเปิดเผยให้บุคลากรอื่นในทีมสุขภาพ ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับ 

การดูแลผู้ป่วย 

(5) เมื่อตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย เชน่การรายงานโรคตดิตอ่ โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ การทารุณกรรมเด็ก  
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6.4 ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและจัดกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล  

พ.ศ.2561 

เป็นระเบียบท่ีให้ความส าคัญกับการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.

2548 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยในสว่นท่ีบัญญัติถงึการคุ้มครองสุขภาพส่วนบุคคลก าหนดไว้ว่า 

ข้อ 11 ข้อมูลดังต่อไปนี้ถอืเป็นขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล 

(1) ประวัตสิุขภาพเฉพาะของบุคคล  เช่น  ส่วนสูง  น้ าหนัก  หมู่เลือด  รูปร่าง  ลักษณะท่ัวไป ของ

ร่างกายเป็นต้น  

(2) ประวัติการรักษาพยาบาล  เช่น  เวชระเบียน  บันทึกการพยาบาล  การตรวจทาง

ห้องปฏบัิตกิาร  ฟิล์มเอกซเรย ์ เป็นต้น  

(3) เอกสารและวัตถุต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ  (1)  และ  (2) 

(4) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น ใน

การรักษาพยาบาล  รวมถึงการกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้ปรากฏภาพ  เสียงของบุคคลดังกล่าว  

(5) ข้อมูลท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ข้อ 12 ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าท่ีต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ให้อยู่ใน

สภาพท่ีเหมาะสม  มีมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีรัดกุม เจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลและ

ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ 13 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล  จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  และการเปิดเผยจะท าให้เกิดความ

เสียหายแก่เจ้าของขอ้มูลและผู้ครอบครองข้อมูลไม่ได้ 
 

ปัจจุบันก าลังมีการเตรียมประกาศใชก้ฎหมายใหม่ ได้แก่ “ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. ....”  ซึ่งก าลังจะน ามาใชใ้นเวลาอันใกล้นี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้เหตุผลในบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ไว้ ความว่า “เนื่องจากในปัจจุบันมีการล่วงละเมิด

สิทธิความเป็นสว่นตัวของเจ้าของ ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย

ให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมท้ังก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมู ลส่วน

บุคคลในบางเร่ือง แต่ก็ยังไม่มี หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลท่ี เป็นหลักการท่ัวไป สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ  ท่ัวไปขึ้น” 

บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเร่ือง

ส าคัญ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์  สาระส าคัญโดยสรุปของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ 

1. ก าหนดนยิามค าว่า “ข้อมูลสว่นบุคคล” ให้ชัดเจนว่าคือข้อมูลท่ีท าให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรง

หรือทางอ้อม 
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2. ก าหนดสทิธิเจ้าของขอ้มูล ให้ผู้ใช้มีสทิธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตน พร้อมเปิดเผยท่ีมาของข้อมูล รวมถึง

มสีิทธิแกไ้ขข้อมูลให้ถูกต้อง และให้สิทธ์ิเจ้าของระงับการใชข้้อมูลหรือท าลายข้อมูลของตัวเองได้ 

3. เมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดนแฮ็ก หรือข้อมูลร่ัวไหล ผู้ให้บริการต้องรีบแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ทราบพร้อมรายงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลถึงมาตรการเยยีวยา 

ข้อบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลฉบับนี้ 

ร่ำง มำตรำ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงกำรระบุเฉพำะชื่อ ต ำแหน่ง สถานท่ีท างาน หรือท่ีอยู่ทางธุรกิจ และข้อมูล

ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ในสว่นของผลของความผิดท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ

ความยนิยอมจะเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  ได้ก าหนดโทษไวท้ั้งควำมผิดทำงแพ่ง ทำงอำญำและทำงปกครอง  

ร่ำง มำตรำ 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หำกฝ่ำฝืนจนท ำให้ผู้อื่นเสียหำยต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  

6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 หรือต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่

เกิน 3 แสนบำท ตามมาตรา 70 แลว้แต่กรณี และ 

ร่ำง มำตรำ 29  บัญญัติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีต้องประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม หากฝ่าฝืนต้อง

ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 แสนบาท ตามมาตรา 70  

ข้อสังเกต คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....ท่ีจะน ามาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้เน้น

คุ้มครองข้อมูลเป็นเร่ืองหลักแต่การเปิดเผยข้อมูลเป็นข้อยกเว้นท่ีสามารถท าได้ตามบทบัญญัติ จึงไม่เพียงพอท่ีจะ

คุ้มครองข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเนื่องจาก ชื่อ สกุล ท่ีถูกจัดเก็บไว้ในระบบ

ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความลับของผู้ป่วยไม่มีอยู่ในนิยามข้อมูลส่วนบุคคล   ในส่วนของโทษ ร่าง 

พ.ร.บ.ฉบับนี้สูงกวา่โทษเดิมท่ียึดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 ประกอบมาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า การเปิดเผย

ข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจท าให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ

ท้ังจ าทัง้ปรับ การเพิ่มโทษในส่วนน้ีผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมแลว้ 
 

7. กรอบในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่ำงประเทศ 

กรอบในการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลที่นยิมของสากลประเทศและประเทศไทยใช้น ามาอ้างอิงเป็นแนวทางใน

การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับ 

การคุ้มครองท่ีเหมาะสมในทุกขั้นตอนต้ังแต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย คือ  

7.1 กรอบในกำรคุ้มครองข้อมูลขององค์กำรร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ  (OECD :  

The Organization for Economic Cooperation and Development) ในเร่ือง Guidelines Governing the 

Protection of Privacy and Trans border Data Flows of Personal Data ซึ่งให้ความส าคัญกับ “หลักการยินยอม”  

และ “หลักการปกปดิ” เป็นหลักการท่ัวไป “การเปิดเผย” เป็นขอ้ยกเว้น โดยมีหลักการพื้นฐาน 8 ประการ คือ 

1. หลักข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection Limitation Principle) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น 

ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของ

ข้อมูลรู้เห็น รับรู้ หรือได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูล 
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2. หลักคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Principle) ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นวา่ “จะน าไปใชท้ าอะไร” และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือท าให้เป็นปัจจุบันหรือ

ทันสมัยอยูเ่สมอ 

3. หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ (Purpose Specification Principle) ต้องก าหนด

วัตถุประสงค์วา่ ข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมน้ัน เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมหรือ

รักษาข้อมูลนั้น ตลอดจนกรณีท่ีจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น ไว้ให้

ชัดเจน 

4. หลักข้อจ ากัดในการน าไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Use Limitation Principle) นั้น จะต้องไม่มีการเปิดเผย

ท าให้มี หรือปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไมไ่ด้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่จะ

ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

5. หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Security Safeguards) จะต้องมีมาตรการในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใด ๆ ท่ีอาจจะท าให้ข้อมูลนั้นสูญหาย 

เข้าถึง ท าลาย ใช ้ดัดแปลงแก้ไข หรือ เปิดเผยโดยมชิอบ 

6. หลักการเปิดเผยข้อมูล (Openness Principle) ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบโดยท่ัวกัน หากมี

การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏบัิตท่ีิเกี่ยวกับขอ้มูลสว่นบุคคล ก็ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้

ชัดเจน รวมท้ังให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการท่ีอยูผู่้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลด้วย 

7. หลักการมสี่วนร่วมของบุคคล (Individual Participation Principle) ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของขอ้มูลได้รับ

แจ้งหรือยนืยันจากหน่วยงานของรัฐที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทราบว่า“หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้รวบรวมข้อมูล

หรือจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม” 

8. หลักความรับผิดชอบ (Accountability Principle) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏบัิตใินการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

แนวทางดังกล่าวนี้สามารถป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว  และความมั่นคง

ปลอดภัยของขอ้มูลท่ีถูกจัดเก็บในระบบอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางท่ีจะคุ้มครองข้อมูลในระบบระเบียน

สุขภาพอิเล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเนื่องจากการร่ัวไหล

ของขอ้มูลได้ด้วยได้อีกดว้ย 

7.2 กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภำพยุโรป  (Regulation (EU) 2016/679 General 

Data Protection Regulation -GDPR)   

ตาม GDPR ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของบุคคลธรรมดาท่ียังมีชีวิตอยู่และท าให้สามารถระบุตัว

บุคคลนั้นได้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม เช่นชื่อ หมายเลขประจ าตัว ข้อมูลสถานท่ีอยู่ การระบุตัวตนทางออนไลน์หรือ

ปัจจัยหน่ึงหรือหลายอยา่งที่กล่าวถึงอันท าให้สามารถระบุลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม สภาพทางจิต 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น ก็ล้วนถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท้ังสิ้น ดังนั้น ตาม GDPR 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกท าใหม่ (de-identified) ข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัส (encrypted) หรือการใช้นามแฝง (pseudonymized) 

แต่สามารถประมวลผลและระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ก็ยังถือว่าอยู่ในบทนิยามของค าว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้และต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ท่ีส าคัญคือกฎหมายนี้ค่าปรับสูงมากครับ ถ้าพบว่าฝ่า

ฝืนและผิดจริง ค่าปรับสูงสุด 20 ล้านยูโร หรอื 4% ของผลประกอบการ (แลว้แต่ว่าจ านวนไหนจะสูงกว่า) บริษัทท่ีเข้า



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2268 

ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใชช้าวยุโรปจึงตอ้งสนใจกฎหมายน้ีมากเน่ืองจากกฎหมายนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 

ท่ีผ่านมาโดยยึดหลักส าคัญ คือ การคุ้มครองข้อมูลพลเมืองของสหภาพยุโรป ท่ีไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บจากส่วนใด    

บนโลกก็ตาม  ตอ้งยึดหลักของ GDPR 

หลักกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของGDPR โดยสรุป 

1. หน่วยงานควบคุมข้อมูลท่ีเจ้าของข้อมูลรับบริการ (data controller) ต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของขอ้มูล  (data subject) ในการจัดเก็บขอ้มูล รวมท้ังต้องก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลท่ี

ชัดเจน 

2. แต่ละประเทศต้องให้การคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลท่ีอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ความคิดทาง

การเมอืง ศาสนาลัทธิ พฤตกิรรมสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ การเป็นสมาชกิสหพันธ์ ประวัตอิาชญากรรม เป็นต้น 

3. การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ หรือบริษัทท่ีอยู่ต่างประเทศ ผู้รับข้อมูลต้องมีการคุ้มครองข้อมูล

มาตรฐานเดียวกับบริษัทในยุโรป 

4. หน่วยงานควบคุมข้อมูลต้องก าหนดขอบเขต ระยะเวลาในการประมวลผล และมีมาตรการรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลอยา่งรัดกุม 

 GDPR มาขยับมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลให้ชัดเจน และคุ้มครองเป็นการท่ัวไป (General) ใช้เหมือนกันในทุก

ประเทศสมาชิกของ EU การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ ระบุชัดเจนว่า ผู้รับข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทคลาวด์หรือบริษัท

ประมวลผลข้อมูล (Data Processer) ท่ีแมอ้ยูต่า่งประเทศ นอกขอบเขตของประเทศสมาชกิ EU ก็ต้องท าตามกฎ GDPR  

7.3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมและกำรส่งผ่ำนข้อมูลทำงด้ำนกำรประกันสุขภำพของ

สหรัฐอเมริกำ (The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 - HIPAA) เป็นกฎหมายท่ีคุ้มครอง

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยการพูด เขียน หรือการส่งข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวนี้ เรียกรวม ๆ ว่า Personal Health Information (PHI) อันได้แก่ ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย ผลการตรวจพิเศษ ผลการตรวจ

เลอืดต่าง ๆ ข้อมูลบริษัทประกันสุขภาพ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น

จึงจะมีสทิธิเปิดดูหรือส่งต่อข้อมูลได้ การละเมดิกฎ(HIPAA Violation)มบีทลงโทษท่ีรุนแรง ยกตัวอย่างกรณีของบริทนีย ์

สเปียร์ เหตุเกิดในปี 2008 ขณะที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางจิต เหตุการณ์ในคร้ังนั้น ส่งผลให้

แพทยพ์ยาบาลจ านวนสิบกว่าคนต้องได้ออกจากงานและถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากถูกตรวจสอบได้ว่าแอบเข้าไปดู

ข้อมูลของผู้ป่วยท่ีไม่ได้อยู่ในความดูแลของตนเอง เพราะการเข้าดูข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมี

การล็อกอินใส่รหัสเข้าไปในระบบ จึงสามารถรูไ้ด้ว่าใครเปิดดูขอ้มูลของใคร ตอนไหนบ้าง 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายต่างประเทศ เพียงแค่การเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้ว          

แต่ตามกฎหมายไทยนั้น ถ้าไม่ก่อความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และไม่มีผู้ร้องทุกข์ จะไม่สามารถเอาผิดได้ ท าให้

ข้อมูลสว่นบุคคลรั่วไหลออกมาได้ง่าย โดยเฉพาะข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

การจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส าหรับประเทศไทย  แต่เดิมได้มีการ

จัดเก็บไว้ในรูปเวชระเบียน ซึ่งเวชระเบียนเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ท่ีใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเร่ืองราว

ประวัติของผู้ป่วยท้ังประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ท าการรักษาพยาบาล 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลจาก
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ห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าท้ังท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษรรูปภาพหรือ

เคร่ืองหมายอื่นใด จากอุปกรณ์ เคร่ืองมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ทุกประเภท หรือ

เอกสารการเก็บรวบรวมขอ้มูลของบุคคลทั่วไป รวมท้ังการบันทึกการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการสั่งการรักษา การปรึกษา

เพื่อการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอื่น การรับผู้ป่วยรักษาต่อ การกระท าตาม

ค าสั่งของผู้มีอ านาจในการรักษาพยาบาลตามท่ีสถานบริการสาธารณสุขก าหนดไว้  เอกสารอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบเพื่อ

การตัดสินใจทางการแพทย ์เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใดท่ีทางองค์การอนามัย

โลก หรือสถานบริการสาธารณสุขก าหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

ในการจัดท าเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดท ารายงาน

ทางการแพทย์ การน ามาจัดท าสถิติผู้ป่วย การน ามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามท่ีสถานบริการ

สาธารณสุขก าหนด แตใ่นปัจจุบันเอกสารดังกล่าวท้ังหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบสื่อดจิิตอล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Medical Record-EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนท่ีมีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน และพัฒนาไปสู่การน า

ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record - PHR) มาเป็นตัวช่วยในการเก็บ

และรวบรวมข้อมูล ท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้รับบริการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแตล่ะจังหวัด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เป็นเหตุให้ข้อมูลเวชระเบียนท่ีอยู่ใน

ความครอบครองของท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการร่ัวไหลในข้อมูลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นเช่น

บริษัทประกันชวีติ อันอาจน ามาสู่การรุกล้ าความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล จนกลายเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของผู้ป่วยได้ 

การคุ้มครองสิทธิสว่นบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลพ.ศ. .... จากการศึกษาผู้วิจัย

เห็นว่า ยังคงมีประเด็นท่ีควรแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ร่างฉบับนี้สามารถน ามาใช้เป็น

กฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลผู้มารับบริการในโรงพยาบาลท่ีจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบระเบียนสุขภาพ

อเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการคุม้ครองความปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคล ดังนี้ 

ประเด็นแรก เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว

ขึ้น ท้ังข้อมูลส่วนบุคคลในการด าเนินประจ าวันรวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดเก็บ

เป็นกระดาษเอกสาร มาเป็นการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ท า

ให้เกิดการส่งต่อข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล และผู้รับบริการท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลได้ง่าย  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ย่อมมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายการถูกแก้ไข เปลี่ยน แปลง การดักจับข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การแชร์ข้อมูลไปยัง

บุคคลท่ีสาม ก็สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบเดิม ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลท่ี

เปราะบาง ถือวา่เป็นความลับของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ

ไวใ้นระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนัน้ ประเด็นเร่ืองการบัญญัติกฎหมายคุม้ครอง

ข้อมูลสว่นบุคคลที่มกีารจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลจึงเห็นควรท่ีจะให้มีการแยกประเภท

ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ออกมาต่างหากจากบทบัญญัติ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่น ควรมีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์เพิ่มเติมพิเศษในการคุ้มครองไว้ตามร่าง

พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างชัดเจน 
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ประเด็นเรื่องกำรให้ควำมยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ท่ีบัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล” ดังกล่าว ในประเด็นปัญหานี้นั้น เห็นว่าควรจะบัญญัติโดยใช้ค าว่า “ความยินยอม” เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ในทางปฏิบัติหรือการตีความและสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง ตามข้อก าหนดใน GDPR (Regulation (EU) 2016/679 

General Data Protection Regulation)  “ความยนิยอม” ถือเป็นประเด็นส าคัญอย่างมาก กล่าวคือ การท่ีจะกระท าการใด ๆ 

ต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยกฎหมายก าหนดว่า ความยินยอมนั้นต้อง

กระท าโดยอิสระ เฉพาะเจาะจง โดยได้รับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอและโดยปราศจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าว และต้องท าเป็นหนังสือ นอกจากนี้ ความยินยอมดังกล่าวอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ และในหลาย ๆ 

กรณีแมจ้ะได้รับความยินยอม ความยินยอมดังกล่าวก็อาจไม่สามารถใช้บังคับได้ แต่กฎหมายท่ีกล่าวถึงความยินยอมให้

เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลในบางกรณีมีบัญญัติใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเพิก

ถอนความยินยอม ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ยังคงมีประเด็นท่ีควรแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองของ

ข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน

บุคคลได้อยา่งสมบูรณ์ย่ิงขึน้  

ประเด็นเรื่องกำรแจ้งต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ควรก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในประเด็นเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างท่ีจัดเก็บไว้ในระบบระเบียน

สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ด าเนินการเก็บรวบรวม  น าไปใช้ รวมถึง

ประเด็นในเร่ืองของการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลท่ีสามด้วยว่ามีหรือไม่อย่างไร  ยกตัวอย่างเช่น การส่งต่อ

ผู้ป่วยประสบอุบัตเิหตุไปยังสถานพยาบาลอ่ืนข้อมูลสว่นบุคคลจ าเป็นต้องส่งตอ่ คือ ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน 

สิทธิทางการรักษาพยาบาล โรคประจ าตัว อาการปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐานะ ซึ่งการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทาง

อเิล็กทรอนิกสบ์างครัง้มคีวามจ าเป็นเร่งดว่นเพื่อการรักษาชีวิต จึงไม่ได้แจ้งแก่เจ้าของขอ้มูลก่อน 

ประเด็นเรื่องมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน

บุคคล ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ (Security 

and Privacy Standards) เป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าท่ีต้องจัดให้มีสถานท่ี

เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม มีมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีรัดกุม ซึ่งผู้วิจัยเห็น
วา่ไม่เพียงพอควรก าหนดให้หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบุคคล ต้องมีมาตรการทางเทคนิคการจัดการเก็บรักษาข้อมูลท่ีเหมาะสมและสูงกว่ามาตรการในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบอื่น เพื่อท่ีจะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากเทคโนโลยีการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคอมพวิเตอร์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นอย่างน้อยท่ีสุด ต้องท าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่า ข้อมูลส่วน

บุคคลของตนเองสามารถจะเข้าถึงได้เพียงบุคคลท่ีได้รับอนุญาต มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย ท าลาย

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข และต้องท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแน่ใจว่านโยบายรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการ

ของข้อมูลส่วนบุคคลไปปฏบัิตใิชใ้ห้เกิดผล โดยควรก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึง

ประเด็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ควรมีความชัดเจนในทางปฏิบัติว่ากรณีใดท่ีสามารถเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

สุขภาพได้และกรณีใดท่ีควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพโดยไม่เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยน ซึ่งความชัดเจนนี้จะเป็น

การส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสม สามารถเกิดขึ้นได้และส่งผลดีต่อ

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในระบบสุขภาพตอ่ไป 
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ประเด็นสุดท้ำยคือ รา่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….  ไม่ได้ก าหนดบทนิยามของการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและน าไปใช้ มีเพียงแต่ก าหนดหลักการพื้นฐานว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ

กระท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำม

ยนิยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่…” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีกฎหมายไม่มบีทนยิามดังกลา่วอาจก่อให้เกิดความ

ยุง่ยากในการบังคับใชแ้ละก่อให้เกิดอ านาจดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการตีความ ซึ่งตา่งจาก GDPR ท่ีได้ก าหนดนยิาม

ของ“การประมวลผล” (processing) วา่หมายถึง การด าเนนิงานหรือการด าเนนิการใด ๆ ที่ท าแก่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ในชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ (automated mean) เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก 

การจัดการ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การให้ค าปรึกษา การใช ้

การเปิดเผยขอ้มูลโดยการสง่ผ่าน การเผยแพร่ การจ ากัด การท าลาย หรอืการลบ เป็นต้น 

กิตติกรรมประกำศ 
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กำรจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่ำงด้ำวในจังหวัดพะเยำ 

Marriage Registration between Thais and Aliens in Phayao Province 

จรีวรรณ สุวรรณสุจรติ1* 

Jeerawan Suwansutjarit1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา จากการศึกษา

พบว่า ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 นาย

ทะเบียนจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนสมรสได้ เฉพาะกรณีท่ีผู้ร้องขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเท่านั้น แต่ไม่ใช่กรณีท่ีไม่มี

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือไม่มีเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถแสดงตัวบุคคลได้ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ตัวบุคคลก็เป็น

เร่ืองส าคัญ แตค่วรเลอืกใช้วิธีท่ีเหมาะสมยืดหยุ่นและมีกฎหมายรองรับ แนวทางปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับสถานะของ

บุคคลต่างดา้วและให้ขึ้นอยู่กับดุลพนิจิของนายทะเบียนมากจนเกินไป ท าให้สิทธิในการสมรสไม่มคีวามแนน่อน 

 ดังนี้ จึงเห็นควรร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว ก าหนดให้ใช้

หลักฐานอื่นพิสูจน์ตัวบุคคลแทนได้ในกรณีท่ีไม่มีเอกสารดังกล่าว กรณีคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

อนุญาตให้ใชห้นังสือรับรองอ่ืนท่ีมีความน่าเชื่อถือแทนค ารับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยได้ หาก

เป็นกรณีคนต่างดา้วท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนประกอบการใช้ดุลพินิจของ

นายทะเบียนในการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ร้องขอ 

ค ำส ำคัญ: การสมรส, สิทธิ, บุคคลสัญชาติไทย, คนต่างดา้งด้าว, การจดทะเบียน 

Abstract  

 This research aims to study the problems of marriage registration between Thais and aliens residing in 

Phayao Province. According to the study, it has been found that a registrar shall refuse to register marriage only 

where the applicants do not have all the required qualifications subject to the Civil and Commercial Code of 

Thailand and Family Registration Act, B.E. 2478, but not in the case that the applicants do not have alien 

identification card or other official document used to prove a person's identity as specifying in Ministry of Interior 

Regulation for Family Registration (3rd edition), B.E. 2561. Although identity proof is important, choosing of proper 

and legitimate method must be applied. Providing the practical guidelines not only failing to comply with the 

status of aliens but also depending on the sole discretion of registrar result in hindrance, confusion and 

uncertainty of marriage rights. 

                                                 
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Faculty of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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 Therefore, it is proper to propose a bill for the marriage between Thai citizen and aliens providing that in 

case no the abovementioned document, other identity evidences can be used instead. For example, in case of 

legal immigrants, a letter of certification from other credible places instead of embassy or consulate in Thailand, 

can be used or in case of illegal immigrants, the clear practical guidelines along with the discretion of registrar 

should be addressed in verifying qualifications of the applicants. 

Keywords: marriage, rights, Thai citizen, aliens, registration  

บทน ำ 

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่หลากหลายประเภท มีท้ังกรณีเข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมายและเขา้เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เม่ือบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ได้มีการสร้างครอบครัวกับคนไทยท่ีอาศัยอยู่

ในพื้นท่ี จึงมีกรณีท่ีคนต่างด้าวประเภทต่าง ๆ ได้ยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเกิดขึ้นในหลาย ๆ อ าเภอ

ของจังหวัดพะเยา โดยส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากระบบสถิติทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวท่ีมี

สัญชาติของประเทศอื่นของส านักทะเบียนประจ าปีต่าง ๆ ท่ีได้มีการบันทึกเอาไว้ในกรณีท่ีการจดทะเบียนสมรสเป็น

ผลส าเร็จ แต่ในความเป็นจริงยังมีการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวประเภทอื่นๆ อีกหลายกรณีท่ี

นายทะเบียนไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนสมรสให้ได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการ

รับจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวบางประการท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของ

กฎหมายท่ีรับรองสิทธิ รวมถึงไม่สอดคล้องกับสถานะบุคคลของคนต่างด้าวในแต่ละประเภท ดังนั้น เพื่อให้การจด

ทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันเป็นการรับรองสิทธิท่ีพวกเขาเหล่านั้น

พึงมีตามกฎหมายเอกชน และเพื่อให้ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีจ าเป็นต้องมีในการรับจดทะเบียนสมรสระหว่าง

บุคคลสัญชาตไิทยกับคนตา่งด้าวมผีลใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติและมีความชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสมกับ

สถานะของคนต่างดา้วในแต่ละประเภท ตลอดจนมีหลักเกณฑท่ี์ชัดเจนแนน่อนรองรับไมป่ล่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

นายทะเบียนมากจนเกินไป บทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจดทะเบียนสมรสของคน

ไทยกับคนตา่งด้าวในจังหวัดพะเยา เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า คนต่างด้าว (Aliens) ในกฎหมายไทยหลายฉบับ [1] แล้วพบว่า คนต่าง

ด้าว หมายถงึ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มสีัญชาติไทย นอกจากนี้ หากพิจารณาองคป์ระกอบร่วมตามหลักกฎหมายของไทย

และในหลายหลายๆ ประเทศจะเห็นว่า ค าว่า คนต่างด้าวนี้ ยังหมายความรวมถึง บุคคลไร้รัฐ และบุคคลไร้สัญชาติ

ด้วย ซึ่งคนไร้รัฐ (Stateless persons) หมายถึง คนท่ีไม่ถูกบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใด ส่วนคนไร้

สัญชาติ (Nationalityless persons) หมายถึง คนท่ีไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐใด [2] เมื่อพิจารณา

ความหมายของ คนไร้รัฐ กับ คนไร้สัญชาติ แล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ คนไร้สัญชาต ิ

(Nationalityless persons) หมายถึง บุคคลท่ีไม่ได้รับสัญชาติของรัฐใดๆ เลย แต่ยังมีภูมิล าเนาอยู่อาศัย แต่คนไร้รัฐ 

(Stateless persons) หมายถึง คนท่ีไม่ได้รับท้ังสัญชาติและไม่มีรัฐใดให้ภูมิล าเนาอยู่อาศัย [3] อย่างไรก็ดี แม้ว่าการ

พจิารณาว่าคนตา่งด้าวคนใดเขา้เมืองมาโดยชอบหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมืองในช่วงเวลาท่ีคนต่างด้าวนั้นเข้ามาในประเทศไทยเป็นหลัก แต่เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการจด

ทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าว ในงานวิจัยฉบับนี้จึงขอแบ่งกลุ่มประเภทคนต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่มตาม

แนวทางปฏิบัตขิองกรมการปกครองเร่ืองการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาตไิทยกับคนตา่งด้าวดังน้ีคือ [4] 

(1) คนตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคือ  
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 1. คนท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสัญชาติของรัฐอื่นและเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มี

เอกสารท่ีรัฐบาลของประเทศตนรับรอง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) และมีการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูต

หรือกงสุลไทยประจ าประเทศต้นทางนั้นๆ เมื่อเดินทางเขา้มาในประเทศไทยแลว้จะต้องได้รับการประทับตราระยะเวลา

ให้อยูใ่นราชอาณาจักร ประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ลงในหนังสือเดินทางโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

คนต่างด้าวประเภทนี้จะมีสถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงคนต่าง

ด้าวท่ีระยะเวลาในการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศเทศไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังไม่ยอมเดินทางออกนอกประเทศ 

เพราะในกรณีนี้คนต่างด้าวจะมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนจะรับจดทะเบียน

สมรสให้ได้  

 2. กลุ่มผู้ถือบัตรประจ าตัวแรงงานตา่งด้าว 3 สัญชาต ิ(พม่า ลาว กัมพูชา) ท่ีได้รับการผ่อนผันให้อาศัย

อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง เมื่อได้ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติ (Nationality Verification – NV) จากประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยถือหนังสือ

เดนิทางทั่วไป (Passport) ท่ีมีการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งอาจเป็นประเภทท่องเท่ียวหรือท างานในประเทศไทยก็ได้ 

(2) คนตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แบง่ออกเป็น 4 กรณ ีคือ  

 1. คนตา่งด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติ

พม่าเชื้อสายไทยเข้ามาหลัง 9 มี.ค. 2519, ชาวลาวอพยพ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา, ผู้หลบหนีชาวกัมพูชาเชื้อ

สายไทยเข้ามาในไทยภายหลังวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2520, ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค. 2519, กลุ่มบุคคล

ท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337, ส่วนกลุ่มบุตรหลานของบุคคลเหล่านี้ แม้เกิดในประเทศไทยก็

จะมไิด้สัญชาตไิทยตาม มาตรา 7 ทว ิวรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาต ิพ.ศ. 2508 เพราะเป็นบุคคลท่ีเข้าเมือง

มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 2. กลุ่มคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทย เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรอดีตทหารจีน

คณะชาติ, กลุ่มผู้ถอืบัตรจีนฮ่ออพยพพลเรือน, กลุ่มผู้ถอืบัตรผู้อพยพเชื้อสายไทยเกาะกงกัมพูชาก่อน 15 พ.ย. 2520, 

กลุ่มผู้ถือบัตรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(อดีตโจรคอมมิวนิสต์ มลายา), กลุ่มผู้ถือบัตรญวณอพยพ, กลุ่มผู้ถือบัตรไทลื้อ, 

กลุ่มผู้ถือบัตรชุมชนบนพืน้ท่ีสูง (ชาวเขา 9 เผ่า), กลุ่มผู้ถือบัตรชุมชนบนพื้นท่ีสูง (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า), กลุ่มผู้พลัดถิ่น

สัญชาติพมา่, กลุ่มผู้ถือบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพมา่เช้ือสายไทยเข้ามาก่อน 9 มี.ค. 2519, กลุ่มผู้ถือบัตรบุคคลบนพื้นท่ี

สูง, ไทลื้อ, ผีตองเหลือง, เนปาลอพยพ, จีนฮ่ออิสระ มีถิ่นท่ีอยู่อาศัยถาวร ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายให้สถานะภาพ

ตามกฎหมาย โดยหากบุคคลเหลา่นีเ้กิดในประเทศไทย อาจจะได้สัญชาตไิทยตามพระราชบัญญัติสัญชาต ิพ.ศ. 2508 

มาตรา 7 ทว ิวรรค 2 เป็นต้น 

 3. กลุ่มผู้ถือบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) อาศัยอ านาจตาม มาตรา 

17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. 2511 ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตรี ท าให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคน

ตา่งด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศ

ตน้ทาง แตย่ังพิสูจนส์ัญชาติไม่ผ่านและไมส่ามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากประเทศต้นทางไมย่อมรับ 

  4. บุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียน หมายถึง บุคคลท่ีรัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่า

ด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นคนต่างด้าวแต่ยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้  [5] ซึ่ง

สามารถจ าแนกคนตา่งด้าวกลุ่มนี้ได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว ซึ่งอาจจะเป็น 

กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ดัง้เดิมแตต่กส ารวจจากทางราชการ ตามกฎหมายถือวา่คนเหล่านี้มีสัญชาติไทย เช่น กรณีชาวไทย

ภูเขาดั้งเดิมในพื้นท่ีภาคเหนือ เป็นต้น กลุ่มท่ี 2 เด็กหรือบุคคลท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะ
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ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมากเป็นบุตรหลานของบุคคลท่ีอพยพเข้ามาประเทศไทยนานแล้ว และบุตรหลานของ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ท่ีศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย กลุ่มท่ี 3 บุคคลท่ีไร้รากเหง้า ซึ่งไม่ทราบท่ีมา 

หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวท่ีชัดเจน เช่น เด็กท่ีขาดบุพการี หรือบุพการีทอดท้ิง  กลุ่มท่ี 4 บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์แก่

ประเทศชาติ ได้แก่ บุคคลซึ่งมีผลงานหรือความรู้ ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้าน

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา รวมท้ังด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร กลุ่มท่ี 5 กลุ่มคนอื่นๆ ท่ีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร อาจเป็นกลุ่มคนดั้งเดิม 

หรือกลุ่มท่ีอพยพมาจากนอกประเทศซึ่งยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และยังไมเ่คยได้รับการส ารวจ  

ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดท าเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเลข 13 หลัก ส าหรับคนไทยทุกคนและบุคคล

ผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยคัดลอกจากทะเบียน พ.ศ. 2515 และเพิ่มเลขประจ าตัว 13 หลัก ซึ่งมีการจัดระเบียบของชน

กลุ่มน้อย โดยออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจ าแนกประชากรกลุม่นี้ออกเป็นกลุ่มๆ แตล่ะกลุ่มจะมีบัตรคนละสีซึ่งมีนัยส าคัญว่า

จะได้รับสถานะบุคคลและสิทธิในการท างานรวมถึงการเดินทางออกนอกพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันไปออกไป [6] ก่อนปี พ.ศ. 

2547 บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก จนกระท่ังกรมการปกครองได้

ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนวัสดุและสีของบัตรให้เป็นบัตร

พลาสตกิชนิดท่ีมีแถบแมเ่หล็ก ตัวบัตรเป็นสชีมพูท้ังสองด้าน โดยชนกลุ่มนอ้ยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจ าตัวสีเดียวกัน

แตจ่ะระบุช่ือกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยของเจ้าของบัตรไวท่ี้หนา้บัตรใตร้ายการเลขประจ าตัว 13 หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้

ก าหนดอายุของชนกลุ่มนอ้ยท่ีจะท าบัตรได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ 6 ปี ต่อมาเมื่อมี

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียน ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย

จัดท าทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้กับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้ออก

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าดว้ยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับคนซึ่งไม่มสีถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ซึ่ง

ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรพลาสติกท่ีมีแถบแม่เหล็ก 

ด้านหนา้เป็นสขีาวด้านหลังเป็นสชีมพู ก าหนดอายุของคนท่ีจะท าบัตรตัง้แต ่1 ขวบขึน้ไป และให้บัตรมอีายุการใช้ 10 ปี 

ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มกีารแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีกล่าวถึงบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี 

สามารถท าบัตรได้ โดยบัตรจะมอีายุการใช้ 10 ปี แตถ่้าผู้ถือบัตรพ้นจากการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็น

คนตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที ส่วนบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีนายทะเบียน

ออกให้กอ่นท่ีจะมีกฎกระทรวงให้ยังคงใชไ้ด้ต่อไป กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันมบัีตรอยู่ 2 แบบ คือ บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่

มสีัญชาติไทย กับ บัตรประจ าบุคคลท่ีไม่มสีถานะทางทะเบียน 

1. บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีัญชาติไทย เป็นบัตรพลาสตกิที่มสีีชมพูท้ังดา้นหนา้และด้านหลัง นายทะเบียนจะ

ออกให้กับคนตา่งด้าวท่ีมีถิ่นท่ีอยูถ่าวรในประเทศไทย (มใีบส าคัญถิ่นท่ีอยูห่รือมใีบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ท.ร.14) และคนต่างดา้วท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่มน้อย (มี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.13) โดยบุคคลต่างด้าวแต่ละประเภทจะใช้เลข 13 หลัก เช่นเดียวกับบัตรประชาชนของคน

ไทย แตเ่ลขหลกัแรกจะขึ้นตน้ดว้ยตัวเลขท่ีต่างกัน เลขตัวแรกขึ้นตน้ดว้ยเลข 6 หมายถงึ กลุ่มคนตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดย

ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวและคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกให้แก่ กลุ่มบุคคลบน

พื้นท่ีสูง กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ (เข้ามาในไทยเมื่อปี พ.ศ.2493 - 2497) กลุ่มจีนฮ่ออพยพ (คนจีนและครอบครัว

ของทหารจีนคณะชาติเข้ามาในไทยระหว่างปี พ.ศ.2493 - 2504) กลุ่มจีนฮ่ออิสระ (เข้ามาในไทยระหว่างปีพ.ศ.2505 
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- 2521) กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เช่น มอญ กะเหร่ียง ไทยใหญ่ (เข้ามาในไทยก่อนวันท่ี 9 มีนาคม 2519) กลุ่มผู้

หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าท่ีมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยถาวร (เข้ามาในไทยตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2519) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง

จากพม่าท่ีอาศัยอยู่กับนายจ้าง (เข้ามาในไทย ตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2519) กลุ่มญวนอพยพ (เข้ามาในไทยระหว่างปี 

พ.ศ.2488 - 2489) รวมถึงบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย กลุ่มลาวอพยพ (เข้ามาในไทยหลังการ

เปลี่ยนการปกครองในลาว เมื่อปี พ.ศ.2547) กลุ่มเนปาลอพยพ (เข้ามาในไทยก่อน วันท่ี 9 มีนาคม 2519 เดิมอยู่ใน 

กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า แยกเป็นกลุ่มเนปาลเมื่อปี พ.ศ.2530) กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนีสต์มลายา (เข้ามอบตัว

เมื่อปี พ.ศ.2530) กลุ่มไทยลื้อ (เข้ามาในไทยนานแล้ว เดิมได้รับการจัดท าทะเบียน ประวัติในกลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูง 

และผู้พลัด ถิ่นสัญชาติพมา่ เร่ิมท าทะเบียนเป็นกลุ่มไทยลื้อเมื่อปี พ.ศ.2537) กลุ่มมลาบีหรือตองเหลือง กลุ่มผู้อพยพ

เชื้อสายไทยจากจังหวัด เกาะกง กัมพูชา (เข้ามาในไทย ก่อนวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2520) กลุ่มผู้หลบหนีชาวกัมพูชา

เชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลังวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2520) กลุ่มผู้หลบหนเีข้าเมอืงจากกัมพูชา กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติ

พมา่เชือ้สายไทย (เข้ามาในไทยก่อนวันท่ี 9 มนีาคม 2519) กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลัง

วันท่ี 9 มีนาคม 2519) ชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ีเป็นชาวเขา 9 เผ่า ได้แก่ กะเหร่ียง ม้ง(แม้ว) เมี่ยน(เย้า) อาข่า(อีก้อ) ลาหู่

(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) ลัวะ(ถิ่น) ขมุและมลาบี (ตองเหลือง) ชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ีไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วย 

เลข 7 ออกให้แก่บุตรของบุคคลประเภทท่ี 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย ส่วนเลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลข 00 จะออกให้แก่

แรงงานตา่งด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา (จะมีชื่ออยู่ใน ทร. 38 ซึ่งเป็นทะเบียนประวัติส าหรับลงรายการ

คนตา่งด้าว) [7]  

2. บัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ออกโดยอาศัยอ านาจอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นบัตรพลาสตกิที่ด้านหนา้เป็นสขีาวด้านหลังเป็นสชีมพู เลขตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลข 0 

ซึ่งนายทะเบียนจะออกให้กับคนท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งมีอยู่สองกลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 1 (0- 0000 -89xxx-xx-x) 

เลขตัวแรกขึ้นตน้ดว้ย 0 ส่วนล าดับท่ีหกและเจ็ดเป็นเลข 89 หมายถงึ คนที่ไมม่สีถานะทางทะเบียนได้รับการเพิ่มชื่อใน

ทะเบียนประวัติโดยการส ารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กลุ่มท่ี 2 (0- 0000 -

00xxx-xx-x) เลขตัวแรกขึ้นตน้ดว้ย 0 ส่วนล าดับท่ีหกและเจ็ดเป็นเลข 00 ซึ่งหมายถงึ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีไม่อาจ

มชีื่อในทะเบียนบ้าน และคนท่ีไม่มสีถานะทางทะเบียนแจ้งเกิดและเพิ่มช่ือในทะเบียนประวัติตามสูติบัตร ท.ร.031 หรือ

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติโดยการยื่นค าร้องท่ีส านัก

ทะเบียน (จะมีช่ืออยู่ใน ทร. 38 ก ซึ่งเป็นทะเบียนประวัตสิ าหรับลงรายการบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียน) 

กฎหมายก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีมีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ต้องท าบัตรประจ าตัว หากฝ่าฝืนมี

ความผิดและโทษ [8] (ยกเว้น คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมีหนังสือ

เดินทางหรือวีซ่าไม่บังคับให้ต้องมีบัตรประจ าตัว แต่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอมีบัตร ก็ให้นายทะเบียน

ด าเนนิการให้) ปัจจุบันรัฐได้พยายามด าเนินการออกบัตรประจ าตัวให้แก่ต่างด้าวทุกคน แต่ในทางปฏิบัตยิังมีขอ้ขัดขอ้ง

บางประการท่ีท าให้ไม่สามารถออกบัตรประจ าตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ เช่น เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าท าไม่ได้ ไม่มี

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่เปิดให้ด าเนินการดังเช่นกรณีของบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยโดย

ขณะท่ีเกิดบิดาหรือมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

เพื่อรอการส่งกลับ มีเลขประจ าตัวเป็นบุคคลประเภท 00 ซึ่งปัจจุบันถูกจ าหนา่ยรายการทะเบียนแลว้ เป็นต้น [9] 

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่คนต่างด้าวท่ีมีบัตรประจ าตัวทุกคนจะสามารถขอมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวได้ ท้ังนี้

เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 หรือ 8 แห่ง 

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 กล่าวคือ 1. กรณีคนต่างด้าวซึ่งอายุตั้งแต่ 12 ปี
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บริบูรณ์ ก าหนดให้ขอรับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ 2. กรณีคน

ตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมอืงตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง ก าหนดให้ขอรับใบส าคัญประจ าตัวภายใน 

7 วัน นับแต่วันท่ีรับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมือง (ท้ังคนต่างด้าวท่ีมีสิทธิเข้าเมืองและมีสิทธิอาศัยชั่วคราวใน

ราชอาณาจักรไทย และ คนต่างด้าวท่ีมีสิทธิเข้าเมืองและมีสิทธิอาศัยถาวรในราชอาณาจักรไทย)  [10] โดยต้องมี

ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู ่(ตม.16) เป็นเอกสารประกอบการออกใบส าคัญประจ าตัวด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์การขอรับใบส าคัญถิ่น

ท่ีอยู ่(ตม.16) มดีังนี้ 1) ต้องคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพจิารณาคนเข้าเมืองให้เป็นบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจักร ตอ้งดูประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าจะเปิดรับค าขอมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเมื่อใด 2) การ

ด าเนินการเข้ามาในราชอาณาจักรคร้ังสุดท้ายก่อนรับเล่มใบส าคัญใบส าคัญถิ่น ท่ีอยู่ (ตม. 16) คนต่างด้าวต้องได้รับ

การตรวจลงตรา 3) กรณีคู่สมรสขอมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้ความอุปการะคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย ต้องให้คู่

สมรสผู้มีสัญชาตไิทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยานต่อเจ้าหนา้ที่ และเอกสารประกอบท่ีต้องใชใ้นการขอรับใบส าคัญถิ่นท่ี

อยู่ ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่าหน้าตราขาเข้าคร้ังสุดท้าย ทะเบียนบ้าน (ทร.

14) ต้นฉบับ ใบอนุญาตท างาน ทะเบียนสมรส และค่าธรรมเนียมใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท 

แล้วแต่กรณี [11] จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท าให้เห็นว่า เฉพาะบุคคลต่างด้าวบางประเภทเท่านั้นท่ีสามารถขอมี

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วได้ 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของคนตา่งด้าว  

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวอันได้แก่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 รวมท้ังระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจด

ทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง เร่ือง การรับจดทะเบียน

สมรสระหว่างบุคคลสัญชาตไิทยกับบุคคลต่างดา้ว  

3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวใน

จังหวัดพะเยา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

วิธีวิทยำกำรศึกษำ 

ผู้เขียนใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ต าราวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารและเอกสารต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนว

ค าพิพากษาของศาล การสอบถาม สัมภาษณบุ์คคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลกำรศึกษำ 

 1. กำรจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลต่ำงด้ำวตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดทะเบียน

ครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

 กฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการสมรสไม่ว่าจะเป็นการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยด้วยกัน หรือการสมรส

ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างดา้ว คือ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยได้ก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรส
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เอาไว้ดังนี้ คือ (1) ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วท้ังคู่ตามมาตรา 1448 (2) ชายและหญิงต้องไม่เป็นคน

วกิลจรติ หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไรค้วามสามารถตามมาตรา 1449 (3) ชายและหญิงไม่ได้เป็นญาติสืบสาย

โลหติหรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาตามมาตรา 1450 (4) หากชายและหญิงมีสถานะเป็น

ผู้รับบุตรบุญธรรมและเป็นบุตรบุญธรรมต่อกันจะสมรสกันไม่ได้ตามมาตรา 1451 (5) ชายหรือหญิงไม่ได้เป็นคู่สมรส

ของบุคคลอื่นอยู่ตามมาตรา 1452 (6) ชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันตามมาตรา 1458 (7) หญิงหม้ายจะ

สมรสใหม่ได้ตอ่เมื่อขาดจากการสมรสเดิมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 310 วันตามมาตรา 1453 และ(8) ผู้เยาวจ์ะท าการสมรสได้

ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามมาตรา 1454 ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยท่ี์ หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด นายทะเบียนต้องรับจดทะเบียน

สมรสให้ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 10 นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่ยอมรับจด

ทะเบียนให้ได้เฉพาะกรณีท่ีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เท่านั้นตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 13 โดยจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสเพราะ

เหตุท่ีคนต่างดา้วไมม่ใีบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วหรือไมม่เีอกสารราชการอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัวบุคคล เช่น บัตร

ประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ไม่ได้ [12] และในชั้นพิจารณาค า

ร้องขอจดทะเบียนสมรสนี้ ศาลจะไม่น าพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ในมาตรา 19 ท่ี

บัญญัติว่า เงื่อนไขแห่งการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่ายมาใช้บังคับแต่อย่างใด  (ค า

พิพากษาฎีกาท่ี 4302/2528) ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2561 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง ท่ีก าหนดเป็นเงื่อนให้ ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นใบส าคัญประจ าตัว

คนต่างด้าวต่อนายทะเบียน หรือเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถแสดงตัวบุคคลได้ในกรณีท่ีไม่สามารถน าใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวมายื่นได้นั้น จึงเป็นการก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากท่ีประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์ในทางกฎหมายสูงกวา่ก าหนดเอาไว้ ท าให้ระเบียบดังกล่าวไม่

มีผลใช้บังคับในทางกฎหมาย [13] ส่งผลให้การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสเพราะเหตุดังกล่าวของนายทะเบียนไม่

ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย ในทางปฏิบัติเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถแสดงตัวบุคคลท่ีนายทะเบียนยอมรับให้ใช้

แทนใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วได้ คือ บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนเท่านั้น หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่มีใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือไม่มีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน อย่างหนึ่งอย่างใด นายทะเบียนจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนสมรสให้เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ร้อง

ขอจดทะเบียนสมรสเป็นใคร ส าหรับประเด็นปัญหานีถ้้าเราแยกประเภทของคนตา่งด้าวออกเป็น 2 กรณี ตามแนวทาง

ปฏิบัติของกรมการปกครอง คือ (1) กรณีคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) กรณีคนต่างด้าวท่ี

เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม จะพบว่า กรณีของคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะไม่พบ

ปัญหา เพราะคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจะมีหนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีสามารถใช้แสดงตนต่อ

นายทะเบียนได้ แต่หากเป็นกรณีคนต่างด้าวท่ีถูกจัดอยู่ในสถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่มี

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือไม่มีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน เพื่อน ามาใช้แทนในกรณีท่ีไม่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว คนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเผชิญปัญหาใน

การเข้าสูส่ิทธิในการสมรสอย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ แมว้า่ในปัจจุบันรัฐจะพยายามด าเนินการออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทยและบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียนให้แก่คนต่างดา้วทุกคน แต่ในความเป็นจริงยังมีคนต่าง

ด้าวอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไมส่ามารถมบัีตรได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ เช่น ความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าท่ีท่ี
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คิดว่าไม่มีอ านาจในการออกบัตรให้ได้ หรือความบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่เปิดให้ด าเนินการ และใน

ขณะเดียวกันก็ไมไ่ด้หมายความว่าคนต่างด้าวท่ีมีบัตรประจ าตัวทุกคนจะมีสิทธิขอมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวได้ 

เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 และ 8 แห่ง

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 ก าหนดไว้ ท าให้เฉพาะคนต่างด้าวบางท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์เท่านัน้ท่ีสามารถขอมใีบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วได้ 

 แตอ่ย่างไรก็ดี ในอีกแงมุ่มหน่ึง หากเราพิจารณาถึงความเป็นจริงว่า แม้แต่บุคคลสัญชาติไทยเองในการติดต่อ

ท าธุรกรรมไม่วา่จะเป็นกับหนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชนก็ตอ้งย่ืนบัตรประชาชนเพื่อใชแ้สดงตัวบุคคลเช่นกัน ดังนั้น การ

ท่ีคนต่างด้าวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคล ก็เป็น

เหตุผลท่ีมีน้ าหนักรับฟังได้ โดยควรเลอืกใช้ส่ิงพิสูจนต์ัวบุคคลให้มีความเหมาะสมยดืหยุ่นเหมาะกับสถานะของคนต่าง

ด้าวและมีกฎหมายรองรับเพื่อให้การกระท านั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากสิทธิในการขอมีใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวนั้นค่อนข้างมีข้อจ ากัด จะมีได้เฉพาะคนต่างด้าวท่ีมีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเท่านั้น ส่วนบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนแม้เป็น

เอกสารราชการอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อขัดข้องอยู่หลายประการท่ีท าให้ไม่สามารถออก

บัตรดังกล่าวได้ ดังนัน้ สิ่งท่ีใชใ้นการแสดงตัวบุคคลจึงไมค่วรจ ากัดเฉพาะใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และเอกสาร

ราชการอื่น อันได้แก่ บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเท่านั้น 

ในกรณีท่ีคนต่างด้าวไม่สามารถน าสิ่งดังกล่าวมาพิสูจน์ตัวบุคคลต่อนายทะเบียนได้ รัฐควรก าหนดให้นายทะเบียน

สามารถรับฟังเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นได้ด้วย แม้เอกสารหรือหลักฐานนั้นจะไม่ได้เป็นของทางราชการ แต่มี

ความน่าเชื่อถือเพียงพอท่ีจะสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลแทนได้ และควรยกตัวอย่างของเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ี

นา่จะใช้แทนได้ไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการใช้ดุลพินิจในการรับฟังของนายทะเบียนด้วย  เช่น ก าหนดให้ใช้ใบ

สอบปากค าจากพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือหรือรู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้องเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นนายจ้าง เพื่อน

บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แทนได้ เป็นต้น ซึ่งการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกระท าในรูปแบบของการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสระหว่าง

บุคคลสัญชาตไิทยกับคนตา่งด้าว เพราะมีล าดับศักดิ์ในทางกฎหมายเท่ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจะ

ถือวา่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย ท้ายสุดในส่วนของนายทะเบียนเองในทางปฏิบัติก็ควรใช้ดุลพินิจ

อนุญาตให้น าเอกสารหรือหลักฐานอย่างอื่นท่ีสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้มาใช้แทนได้ตามท่ีกฎหมายเขียนเปิดช่องไว้

ด้วยเชน่กัน 
 

 2. แนวทำงปฏิบัติของกรมกำรปกครอง เรื่อง กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับ

บุคคลต่ำงด้ำว 

  (1) กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสญัชำตไิทยกับบุคคลต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำเมอืงโดยชอบด้วย

กฎหมำย  

   คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในท่ีนี้ หมายถึง คนท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสัญชาติของรัฐ

อื่นและเข้าเมอืงมาโดยถอืหนังสอืเดินทาง (Passport) รวมถึงกลุม่ผู้ถือบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า 

ลาว กัมพูชา) ท่ีได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางและถือเอกสารเดินทางท่ีมีการตรวจลงตรา (Visa) แล้ว 

แนวทางปฏิบัติการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ท่ี

ก าหนดให้นายทะเบียนตรวจหนังสอืรับรองคุณสมบัตขิองผู้ร้องซึ่งเป็นคนต่างดา้วท่ีออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือ

สถานกงสุลของผู้ร้องซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือจากองค์การท่ีรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย โดยในหนังสือรับรอง
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ตอ้งระบุเร่ืองดังตอ่ไปน้ี 1. ผู้ร้องมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามกฎหมายและเหมาะสมท่ีจะท าการสมรสกันหรือไม่ 2. ผู้ร้อง

ประกอบอาชีพอะไรและมีรายได้เท่าไหร่ 3. ภาวะทางการสมรสของผู้ร้อง เป็นโสดหรือสมรสมาแล้ว มีภาระผูกพันท่ี

ตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองอะไรบ้าง 4. ระบุช่ือบุคคลที่ราชการสามารถติดต่อและขอทราบขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได้ จ านวน 2 

คน ซึ่งมีถิ่นท่ีอยูห่รือภูมิล าเนาเดียวกับผู้ร้อง ซึ่งแนวทางนีจ้ะใชบั้งคับกับคนตา่งด้าวท่ีไม่มีสัญชาติไทยแตม่สีัญชาติของ

รัฐอื่นและเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ มีหนังสือเดินทาง (Passport) และมีการตรวจลงตรา (Visa) รวมถึง

กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ท่ีสามารถพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางได้และและถือ

เอกสารเดินทางท่ัวไปท่ีมีการตรวจลงตรา (Visa) แล้วด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการตรวจสอบว่าผู้ร้องมี

คุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม ่ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นได้หากประเทศท่ีคนต่างด้าวมีสัญชาตินั้นยังไม่

มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศไทย จึงไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทย เมื่อ

พจิารณาแนวทางปฏิบัติข้อนี้ท าให้คิดไปได้ว่าการรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของเอกชนท่ีมีสัญชาติของรัฐอื่น

นั้นต้องขึ้นอยู่กับการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับจดทะเบียนด้วย ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น 

นอกจากนี้ยังพบวา่ ในบางกรณแีม้จะมีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้นได้ปฏิเสธท่ีจะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้ ท าให้นาย

ทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้เชน่เดียวกัน เพราะไมม่หีนังสือดังกล่าวมาเป็นหลักฐานว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในประเด็นปัญหานีแ้มว้า่จะสามารถแก้ไขได้โดยการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้

จดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 15 [14] แต่วิธีดังกล่าวมีขั้นตอนท่ีต้อง

ใชร้ะยะเวลาพอสมควรและอาจมคี่าใชจ้่ายตามมา จึงอาจไมไ่ด้เป็นวธีิการแก้ปัญหาที่ดี และหากคนต่างดา้วท่ีตกอยู่ใน

สถานะดังกล่าวทุกคนต้องฟ้องคดีต่อศาลก่อนจึงจะสามารถท าการสมรสได้ นั่นย่อมแสดงว่าแนวทางปฏิบัติเป็นไป

ในทางท่ีไม่สอดรับกับกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการสมรส ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

หนังสือรับรองคุณสมบัติให้กับคนต่างด้าวประเภทท่ีมีสัญชาติของรัฐอื่นและต้องการจดทะเบียนสมรสกับบุคคล

สัญชาติไทยในประเทศไทย แต่ประเทศเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวนั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศ

ไทย ท าให้ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยท่ีจะรับรองคุณสมบัตขิองคนตา่งด้าวนั้นให้ได้ หรือ

ในกรณีท่ีมีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยแต่ได้ปฏิเสธท่ีจะให้ค ารับรอง โดยการก าหนดให้

สามารถใช้หนังสอืรับรองอื่นซึ่งมีความน่าเชื่อถือแทนได้ เช่น จากหน่วยงานของรัฐของผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจาก

นายจ้างหรือท่ีท างานโดยอาจก าหนดว่าต้องท างานมาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลากี่ปี เช่น 3, 5 หรือ 10 ปี หรือหนังสือ

รับรองจากบุคคลท่ีรู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้องเป็นอย่างดี เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรส

ซึ่งเป็นคนต่างดา้วนัน้สามารถพิสจูน์คุณสมบัตแิละท าการสมรสได้ในท่ีสุด  

  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ

เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการท่ีจะน าเอกสารมาใช้ยื่นเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนได้นั้นต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยท่ีผ่าน

การรับรองจากกรมการกงสุลเสียก่อน แต่กรมการกงสุลจะรับรองให้ต่อเมื่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล

ของประเทศน้ันๆ ท่ีประจ าอยู่ในประเทศไทยได้รับรองในช้ันตน้ก่อน [15] ในกรณีท่ีไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน

กงสุลของรัฐผู้ร้องในประเทศไทยท่ีจะท าการรับรองในช้ันตน้ได้ ก็ให้ใชว้ธีิการตามท่ีกรมการปกครองเคยตอบข้อหารือ

ดังต่อไปนี้แทน กล่าวคือ ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย (1) คนไทยท่ีจบ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน  (2) 

อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาและเป็นผู้สอนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว 

(3) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็น
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ภาษาราชการ (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ข้อ 2 เจ้าหน้าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้  (1) เจ้าหน้าท่ีนั้นเห็นว่าตนสามารถ

เข้าใจภาษาดังกล่าวได้ (2) เจ้าหนา้ที่ผู้น้ันมผีู้ร่วมงานท่ีมีความรู้ในภาษาดังกล่าว [16] 

 

  (2) กำรรับจดทะเบียนสมรสระหว่ำงบุคคลสัญชำติไทยกับบุคคลต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมำย 

  คนตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในท่ีนี้ หมายถึง คนต่างด้าวท่ีถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวท่ีถือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่จะไม่รวมถึงแรงงานต่างด้าว 3 

สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพราะหากเป็นแรงงาน 3 สัญชาติดังกล่าวมาขอจดทะเบียนสมรส 

นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนสมรสให้ แต่จะแจ้งให้ไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางและด าเนินการขอเข้าเมือง

มาให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากได้สัญชาติและถือหนังสือเดินทางเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แนวทาง

ปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสจะกลับไปใช้กรณีคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ในทางปฏิบัติ เมื่อมีค า

ร้องขอจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากคนต่าง

ด้าวนั้นมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียน นายทะเบียนจะรับค าร้องไว้ก่อนทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียน

สมรสซึ่งจะเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่จะให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสหาพยานหลักฐานมาพิสู จน์ต่อ

นายทะเบียนวา่มีคุณสมบัตถิูกต้องตามกฎหมาย โดยเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนมักก าหนดให้ผู้รอ้งขอหาหลักฐานมาพิสูจน ์

คือ ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต้องไม่มีคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เพราะจะท าให้การสมรสในคร้ังหลังนี้เป็น

การสมรสซ้อนตอ้งหา้มตามกฎหมาย และในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสจะขาดคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไขแห่งการสมรส ก็ให้นายทะเบียนยับยั้งการจดทะเบียนไว้ก่อน โดยอ้างข้อกฎหมาย เช่น มาตรา 1452 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ว่านายทะเบียนไม่อาจตรวจสอบหลักฐานได้วา่ขณะที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมีคู่

สมรสอยู่หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการท่ีนายทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสให้เพราะรอการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ถือว่าเป็น

การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรส (เทียบเคียงค าพิพากษาฎีกาท่ี 4152/2532) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่านายทะเบียน

จะรับจดทะเบียนสมรสให้ตอ่เมื่อผู้ร้องหาหลักฐานมาพิสูจน์คุณสมบัติของตนเองได้และหลักฐานนั้นนายทะเบียนต้อง

ยอมรับด้วย จะเห็นได้วา่ แนวทางดังกล่าวท าให้การสมรสซึ่งเป็นสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองท้ายสุดแล้วต้องขึ้นอยู่

กับดุลพนิจิของนายทะเบียนในแตล่ะทอ้งท่ีแต่เพยีงอยา่งเดียว โดยไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนก าหนดไว้เพื่อประกอบการ

ใชดุ้ลพนิจิของนายทะเบียนแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการท่ีในบางอ าเภอไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคล

สัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวเลย ไม่ว่ากรณีใดๆ [17] ในขณะท่ีบางอ าเภอได้มีการรับจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคล

สัญชาติไทยกับคนต่างดา้วประเภทตา่งๆ  เช่น การสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างดา้วประเภทชุมชนบนพืน้ท่ีสูง (ไมใ่ช่

ชาวเขา) หรือการสมรสระหว่างคนไทยกับบุคคลบนพื้นท่ีสูง หรือการสมรสระหว่างคนไทยกับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน เป็นต้น [18] โดยในอ าเภอเหลา่นั้นนายทะเบียนได้เลอืกใช้บันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ เช่น 

ตัวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเป็นคนต่างด้าวนั้นเอง, รองนายกเทศมนตรี, ก านัน, 

ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้รู้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสท่ีเป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดี เป็น

พยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ร้องขอจดทะเบียนสมรสประกอบการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนใน

การตัดสินใจรับจดทะเบียนสมรสให้ [19] ซึ่งจากข้อเท็จจริงในบันทึกการสอบปากค ามักพบว่า ผู้ร้องขอจดทะเบียน

สมรสท้ังคู่มักอยู่กินฉันสามีภริยากันมาก่อนเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การ รับจด
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ทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวมีความชัดเจนเป็นระบบ ป้องกันความเข้าใจผิดของ

เจ้าหนา้ที่ และไมป่ล่อยให้การเข้าถึงสทิธิในการสมรสกลายเป็นเร่ืองท่ีไม่มคีวามแนน่อนอันเนื่องมาจากการใช้ดุลพินิจ

ของนายทะเบียนแต่ละคน ซึ่งผลส าเร็จในการใช้ดุลพินิจนั้นต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ ในตัวผู้ใช้แต่ละคนด้วย เช่น 

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความกล้าหาญในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรก าหนดหลักเกณฑ์

ประกอบการใชดุ้ลพนิจิของนายทะเบียน เชน่ ก าหนดว่า ในกรณีท่ีผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและต่างด้าวได้

อยู่กินฉันสามีภริยากันมาแล้วอย่างต่ าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี สามารถใช้วิธีสอบปากค าพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถืออัน

ได้แก่ ตัวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสท้ังคู่ รองนายกเทศมนตรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเพื่อนบ้านท่ีรู้เห็นชีวิตความ

เป็นอยูเ่ป็นอยา่งดี เป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้น

ได้ เป็นต้น 

สรุปผลและอธิปรำยผล 

 1. บทสรุป 

 ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ได้

รับรองสิทธิในการสมรส ไมว่า่การสมรสนัน้จะเป็นการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาตไิทยดว้ยกัน หรอืการสมรสระหว่าง

บุคคลสัญชาตไิทยกับคนตา่งด้าว กล่าวคือ หากผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมาย

ก าหนด ซึ่งไม่รวมถึงการมใีบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือการมีเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ 

เช่น บัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนด้วยแต่อย่างใด นาย

ทะเบียนต้องรับจดทะเบียนสมรสให้ การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนมีได้เฉพาะกรณีท่ีผู้ร้องขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามเงื่อนไขเท่านั้น ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 

วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสเป็นคนต่างดา้วตอ้งน าใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมายื่น

ต่อนายทะเบียนด้วย หรือหากไม่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวต้องน าเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัว

บุคคลได้ เช่น น าบัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน มายื่น

แสดงตัวต่อนายทะเบียน ไม่เช่นนั้นนายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสให้ จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการสมรสของ

เอกชนและมีล าดับศักดิ์ในทางกฎหมายสูงกว่า ท าให้ระเบียบดังกล่าวอยู่ในสถานะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนาย

ทะเบียนอ้างระเบียบดังกล่าวมาปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรสจึงท าให้การกระท าของนายทะเบียนไม่ชอบด้วย

กฎหมายตามไปด้วย แตอ่ย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึงความเป็นจริงว่า แม้แต่บุคคลสัญชาติไทยเองไม่ว่าจะเป็นการ

ตดิตอ่ท าธุรกรรมกับหนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชนก็ตอ้งย่ืนบัตรประชาชนเพื่อใชแ้สดงตัวบุคคลว่าเป็นใครเช่นกัน ดังนั้น 

การท่ีบุคคลต่างดา้วผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสตอ้งย่ืนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัวบุคคลต่อนายทะเบียน

ก่อนท่ีนายทะเบียนจะด าเนินการจดทะเบียนสมรสให้ จึงเป็นเหตุผลท่ีมีน้ าหนักรับฟังได้เช่นกัน แต่เนื่องจากการออก

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวนั้นมีข้อจ ากัดเพราะจะออกให้ได้เฉพาะบุคคลต่างด้าวบางประเภทท่ีเข้าหลักเกณฑ์

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น และในส่วนของบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียนอันจัดว่าเป็นเอกสารราชการอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ตามความหมายของระเบียบข้อ

ดังกล่าว แมว้า่รัฐจะมนีโยบายสนับสนุนให้คนต่างด้าวทุกประเภทมีบัตรประจ าตัวในทุกกรณี แต่เนื่องจากเหตุขัดข้อง

หลายประการจึงท าให้คนตา่งด้าวเป็นจ านวนมากท่ียังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวได้ ดังนั้น หลักฐานท่ีใช้ในการแสดง

ตนจึงไม่ควรจ ากัดเฉพาะเอกสารท่ีออกจากทางราชการ เช่น ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจ าตัวคนซึ่ง
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ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเท่านั้น ในกรณีท่ีคนต่างด้าวนั้นไม่สามารถน าสิ่ง

ดังกล่าวมาพสิูจน์ตนต่อนายทะเบียนได้ รัฐควรก าหนดให้นายทะเบียนสามารถรับฟังเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นได้

ด้วย แม้เอกสารหรือหลักฐานนั้นจะไม่ได้เป็นของทางราชการ แต่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอท่ีจะสามารถใช้พิสูจน์ตัว

บุคคลแทนได้ และควรยกตัวอย่างของเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีน่าจะใชแ้ทนได้ไว้ดว้ยเพื่อเป็นตัวอยา่งประกอบการใช้

ดุลพินิจในการรับฟังของนายทะเบียนด้วย ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกระท าในรูปแบบของการออก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างด้าว เพราะมีล าดับศักดิ์ในทาง

กฎหมายเท่ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจะถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมาย ท้ายสุด

ในสว่นของนายทะเบียนเองในทางปฏิบัตกิ็ควรใชดุ้ลพนิิจอนุญาตให้น าเอกสารหรือหลักฐานอย่างอื่นท่ีสามารถพิสูจน์

ตัวบุคคลได้มาใชแ้ทนได้ตามท่ีกฎหมายเขียนเปิดช่องไวด้้วยเชน่กัน 

 ส าหรับหนังสือแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง เร่ือง การรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทย

กับบุคคลต่างด้าว ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว

นัน้ แยกพจิารณาได้ออกเป็น 2 กรณ ีคือ 

 1. กรณกีารจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง

คนตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง คนท่ีไม่มสีัญชาติไทยแตม่สีัญชาติของรัฐอื่นและเข้าเมืองมาโดย

ถือหนังสือเดินทาง (Passport) รวมถึงกลุม่ผู้ถือบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ท่ีได้รับ

การพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางและถือเอกสารเดินทางท่ีมีการตรวจลงตรา (Visa) แล้ว ซึ่งหลังจากตรวจ

หนังสือเดินทางแล้วตามแนวทางปฏิบัติก าหนดให้นายทะเบียนตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติ ท่ีออกโดยสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนต่างด้าวท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือจาก

องคก์ารท่ีรัฐบาลประเทศน้ันมอบหมาย หากผู้ร้องขอไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว นายทะเบียนก็จะยังไม่รับ

จดทะเบียนสมรสให้และไมถ่ือวา่เป็นกรณีท่ีนายทะเบียนปฏเิสธไมย่อมจดทะเบียนสมรส ท าให้ผู้ร้องขอแม้จะมีสัญชาติ

และเข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจท าการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยได้ หากประเทศท่ีเป็นเจ้าของ

สัญชาติของผู้ร้องนัน้ยังไมม่กีารแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบว่าในบางกรณีแม้จะมีสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ได้ปฏิเสธท่ีจะออกหนังสือรับรองให้ ท าให้นาย

ทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรก าหนดให้ใช้หนังสือรับรองอื่นท่ีมีความ

น่าเชื่อถือแทนได้ ในกรณีท่ีไม่มีสามารถขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้นได้ 

เชน่ จากหน่วยงานของรัฐของผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจากนายจ้างหรือท่ีท างาน และในกรณีท่ีค ารับรองคุณสมบัติท่ี

ออกจากที่อ่ืนนัน้เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐผู้ร้องตั้งอยู่ ในประเทศไทยท่ี

จะรับรองในชั้นต้น การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย (1) คนไทยท่ีจบการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน  (2) อาจารย์ใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว (3) 

สถานทูตหรือสถานกงสุลตา่งประเทศท่ีต้ังอยูใ่นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษา

ราชการ (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ ถ้าเจ้าหนา้ที่นัน้เห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าว

ได้ หรือเจ้าหนา้ที่ผู้น้ันมผีู้ร่วมงานท่ีมีความรู้ในภาษาดังกล่าว 

 2. การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาตไิทยกับบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคน

ต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง กลุ่มผู้ถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มผู้ถือบัตร
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ประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยในทางปฏิบัติเมื่อมีค าร้องขอจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติ

ไทยกับบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากคนต่างด้าวนั้นมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ

ในกรณีท่ีไม่มใีบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว แต่มบัีตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียนมาแสดงตัวบุคคลต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะรับค าร้องไว้ก่อนทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็น

การปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรส แต่หลังจากนั้นจะให้ผู้ร้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อนายทะเบียนว่ามี

คุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสจะขาดคุณสมบัติ นาย

ทะเบียนจะยับยัง้การจดทะเบียนไว้ก่อน โดยอ้างข้อกฎหมาย เช่น อ้างว่านายทะเบียนไม่อาจตรวจสอบหลักฐานได้ว่า

ขณะที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสผู้รอ้งมีคูส่มรสอยู่หรือไม ่เป็นต้น จะเห็นได้วา่แนวทางดังกล่าวท าให้การสมรสซึ่งเป็น

สิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองท้ายสุดแล้วต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนในแต่ละท้องท่ี โดยไม่มีหลักเกณฑ์

เพื่อประกอบการใชดุ้ลพนิจิของนายทะเบียนท่ีชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการท่ีในบางอ าเภอในจังหวัดพะเยาไม่เคยมีการ

รับจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคลสัญชาตไิทยและบุคคลตา่งด้าวท่ีเข้าเมอืงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเลยไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในขณะท่ีบางอ าเภอได้มีการรับจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย โดยในอ าเภอท่ีรับจดทะเบียนให้ นายทะเบียนได้เลือกใช้บันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ เช่น 

ตัวผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสท้ังคู,่ รองนายกเทศมนตรี, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้รู้เห็นความเป็นอยู่

ของผู้ร้องท่ีเป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดี มาใช้เป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องขอจดทะเบียน

สมรสประกอบการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน ซึ่งจากข้อเท็จจริงในบันทึกการสอบปากค ามักพบว่า ผู้ร้องขอจด

ทะเบียนสมรสท้ังคู่มักอยู่กินฉันสามีภริยากันมาก่อนเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการรับจด

ทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวมีความชัดเจน จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ประกอบการใช้

ดุลพนิจิของนายทะเบียน เชน่ ก าหนดว่า ในกรณีท่ีผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและต่างด้าวได้อยู่กินฉันสามี

ภริยากันมาแล้วอย่างต่ าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี นายทะเบียนสามารถใชว้ธีิการสอบปากค าพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือเป็น

วธีิการในการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ร้องได้ เป็นต้น  
   

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา 

พบวา่ แมต้ามกฎหมายไทยจะรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว แต่ในทางปฏิบัติคนไทยและคน

ตา่งด้าวนัน้อาจไมส่ามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้เลย หากรัฐก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้น้ าหนักกับการรักษาความ

มั่นคงของประเทศมากกว่าการรักษาสิทธิตามกฎหมายเอกชนจนเกินไป เช่น การก าหนดเงื่อนไขว่าสิ่งท่ีสามารถใช้

แสดงตัวบุคคลต้องเป็นเอกสารท่ีออกจากทางราชการเท่านัน้ เชน่ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว บัตรประจ าตัวคนซึ่ง

ไมม่สีัญชาติไทย หรอืบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียน ในขณะท่ีคนต่างดา้งด้าวอีกเป็นจ านวนมากอยู่ใน

สถานะท่ียังไม่สามารถมีบัตรได้ สาเหตุหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากความบกพร่องในระบบการด าเนินงานของรัฐเอง หรือ

การก าหนดแนวทางปฏิบัตท่ีิไม่สอดคล้องกับสถานะของตา่งด้าวในแตล่ะประเภท รวมถึงการขาดหลักเกณฑ์ท่ีมีความ

ชัดเจนเพื่อประกอบการใชดุ้ลพนิจิของนายทะเบียน ท าให้การเข้าถึงสทิธิในการสมรสของคนต่างดา้วเป็นไปได้ยากและ

กลายเป็นเร่ืองท่ีไม่มคีวามแนน่อน ซึ่งในมุมมองของผู้วจิัยเห็นว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนสมรส

ระหว่างบุคคลสัญชาตไิทยกับบุคคลต่างดา้วนัน้อาจแก้ไขได้โดยการท่ีเราหาจุดสมดุลระหว่างแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อ

ความมั่นคงของประเทศกับการรับรองสิทธิในการสมรสตามกฎหมาย ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาดังนี้ คือ  
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1. ควรมกีารร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับคนต่างดา้ว โดยก าหนดว่า  

 “ในการขอจดหรือบันทึกรายการทะเบียนครอบครัว ให้ผู้ขอยื่นค าร้องตามแบบ คร.1 และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค า

ร้องหรือนายทะเบียนเรียกตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้องเพื่อให้ทราบว่าผู้ยื่นค าร้องมีคุณสมบัติตามท่ี

กฎหมายก าหนดหรือไม ่ถ้าผู้ยื่นค ารอ้งเป็นผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของรายการทะเบียนหรือผู้

มีหน้าท่ีแจ้งตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือนายทะเบียนเรียกตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ได้รับ

มอบหมายหรือได้รับมอบออ านาจหนังสือมอบหมายหรือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบหมายหรือมอบอ านาจซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ส่วนกรณีผู้ยื่นค าร้องเป็น

บุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้เรียกตรวจบัตรประจ าตัวอื่นท่ีราชการออกให้  หนังสือ

เดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว บัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียน หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีสามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ เช่น ใบสอบปากค าพยานบุคคลท่ี

นา่เช่ือถือและรู้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องคนตา่งด้าวเป็นอยา่งดี” เป็นต้น 

 2. กรณคีนตา่งด้าวเข้าเมอืงมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ก าหนดว่า หากไม่มีค ารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต

หรือสถานกงสุล หรือจากองค์การท่ีรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือ

สถานกงสุลตัง้อยู่ในประเทศไทย หรอืมีแต่ไม่ออกค ารับรองให้ อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองอื่นท่ีมีความน่าเชื่อถือแทน

ได้ เช่น จากจากหน่วยงานของรัฐผู้ร้องในต่างประเทศ หรือจากนายจ้างหรือท่ีท างาน โดยอาจก าหนดว่าต้องท างาน

มาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลากี่ปี เช่น 3, 5 หรือ 10 ปี หรือหนังสือรับรองจากบุคคลท่ีรู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ร้อง

เป็นอยา่งดี เป็นต้น และในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐของผู้ร้องออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเป็นภาษาอังกฤษ  หากไม่มี

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐผู้ร้องในประเทศไทยท่ีจะท าการรับรองในชั้นต้นได้ ก็ให้ใช้วิธีการ

ดังตอ่ไปนีแ้ทน คือ ข้อ 1 การรับรองความถูกตอ้งของค าแปลเป็นภาษาไทยให้กระท าโดย (1) คนไทยท่ีจบการศึกษาไม่

ต่ ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเ รียนการสอน (2) อาจารย์ใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว  (3) 

สถานทูตหรือสถานกงสุลตา่งประเทศท่ีต้ังอยูใ่นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษา

ราชการ (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ข้อ 2 เจ้าหน้าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยได้ หาก  (1) เจ้าหน้าท่ีนั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษา

ดังกล่าวได้ หรือ (2) เจ้าหนา้ที่ผู้น้ันมผีู้ร่วมงานท่ีมีความรู้ในภาษาดังกล่าว 

 3. กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก าหนดหลักเกณฑ์ประกอบการการใช้ดุลพินิจของนาย

ทะเบียนให้ชัดเจน เช่น ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคนไทยและตา่งด้าวได้อยู่กินฉันสามีภริยากัน

มาแล้วอย่างต่ าเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปี สามารถใช้วิธีสอบปากค าพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถืออันได้แก่ ตัวผู้ร้องขอจด

ทะเบียนสมรสท้ังคู่ รองนายกเทศมนตรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเพื่อนบ้านท่ีรู้เห็นชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างดี เป็น

พยานหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ร้องแทนได้ เป็นต้น   

กิตติกรรมประกำศ 

 ขอขอบคุณคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ี

ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จเรียบร้อยดี และขอขอบคุณครูอาจารย์ท่ีเมตตากรุณาช่วยอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้

ให้แกศ่ษิย ์และท้ายสุดขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในทุกด้านเสมอมา 
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กำรฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

Strategic Lawsuit against Environmental Public Participation 

วีระยุทธ หอมช่ืน1* 

Weerayut Homchaen1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และ (2) ศึกษากฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของต่างประเทศเพื่อ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มกฎหมายไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีด าเนินงานวิจัยประกอบด้วยวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีจากจากงานวิจัย บทความ 

วทิยานพินธ์ บันทึกข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ท่ีมีผู้รวบรวมไว้ และการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) กับผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา และกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม  

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือท ากิจกรรมในประเด็นสาธารณะเพื่อคัดค้าน

โครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ของรัฐ หรือบริษัทเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพมักถูกฟ้องเป็นจ าเลย          

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฟ้องท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความยุติธรรม แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความ

หวาดกลัวท่ีจะได้รับโทษทางอาญาหรอืชดใช้คา่เสียหายทางแพ่งจ านวนมหาศาล เสียเวลาและทรัพย์สินเนื่องจากการ

ต่อสู้คดีเป็นเวลานาน โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็นเคร่ืองมือกลั่นแกล้งและขัดขวางการแสดงความคิดเห็นหรือ       

การแสดงออกเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมแลกกับการถอนฟ้อง ในต่างประเทศเรียกการ

ฟ้องคดีลักษณะนี้ว่า การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Strategic Lawsuit against Public 

Participation : SLAPP) อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้น จึงต้อง       

มกีารศึกษาเพ่ือเสนอแนะให้มีการแก้ไขและเพิ่มเตมิกฎหมายไทยเพื่อป้องกันการฟอ้งคดลีักษณะดังกลา่ว   

ค ำส ำคัญ: การมสี่วนร่วมของประชาน การฟอ้งคดเีชงิกุลยุทธ์ สิ่งแวดลอ้ม  

                                                 
1คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao,  Phayao province, 56000 

*Corresponding author : ble_weerayut@hotmail.co.th  
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Abstract  

 This research aims to (1) study the types and aspects of Strategic Lawsuit against Public 

Participation and; (2) study the foreign law, California Civil Procedure Law, on Anti- Strategic Lawsuit against 

Public Participation for amendment Thai laws. This research is qualitative and there are two research 

methodologies. First, it is Documentary Research, studying, analyzing and gathering the concepts and theories 

from many sources, research, article, as well as summary on academic seminar, selected by other people 

.Finally, it is Focus Group with The experts of Criminal Law, Criminal Procedure Law, Civil Law, Civil Procedure 

Law, and Environmental Law. 

The research found that when the people expressed or activated in the public Issue to protest             

the projects or activities, taken place by the state or private company, that impact against the environment or 

health, the people are frequently sued as the defendant. Mostly lawsuit is not general goal to receive the justice 

but intend merely the defendants are scared relating to criminal offense, immense compensation including time 

and money loss. The court used by this action as tool to irritate and disturb environmental public participation. 

Abroad, this lawsuit dubbed Strategic Lawsuit against Public Participation. However, Thai exiting laws did not 

resolve this problem. Hence, this research provided the guidelines to amend Thai law, Anti- Strategic Lawsuit 

against Public Participation, to settle such problem.                   

Keywords:  Public Participation, Strategic Lawsuit, Environment  

บทน ำ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็น

หลักการหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏในค าปรารภของ UNCHE 

Declaration ค.ศ. 1972 กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยการยอมรับความรับผิดชอบของ

พลเมือง ชุมชนและของผู้ประกอบการและสถาบันต่าง ๆ ทุกระดับ ค าประกาศกรุงริโอ ค.ศ. 1992 ข้อ 10 ก าหนดไว้

อย่างชัดเจนว่า การจัดการปัญหาสิ่งแวดลอ้มตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องโดยให้มีส่วน

ร่วมในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน กอบกุล รายะนาคร (2542) ประกอบด้วย  

(1 ) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  รวมท้ัง

ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดแุละกิจกรรมท่ีเป็นอันตรายตอ่ชุมชนของตน  

(2) สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะเอื้ออ านวยและส่งเสริมความตื่นตัวและการมีส่วน

ร่วมดา้นสิ่งแวดลอ้มของสาธารณชนดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างกว้างขวาง และ  

(3) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมและทางบริหาร รวมท้ังการได้รับการชดเชยและการเยียวยา

ความเสียหาย  

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย กฎหมายท่ีส าคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการมี

ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทย ได้แก่  
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มาตรา 34 บุคคลยอ่มมเีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการ

สื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายท่ีตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความ

สงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง แตก่ารใช้เสรีภาพนัน้ต้องไมข่ัดตอ่หน้าท่ีของ ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้อง

เคารพและไมปิ่ดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น 

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลาย ทางชวีภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวธีิการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะรว่มกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

รัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

อกีทัง้ หมวด 5 มาตรา 57 รัฐต้องอนุรักษ ์คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการ

ใชป้ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพ ให้เกิดประโยชนอ์ย่างสมดุล และ

ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์  จากการ

ด าเนนิการดังกล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชน

หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา  และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องก่อนเพื่อน ามาประกอบการพจิารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ  หรือ

อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา  ความเดือดร้อนหรือ

เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไมช่ักช้า 

นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ได้แก่  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บัญญัติเร่ืองสิทธิและหน้าท่ี

ของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิในข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการได้รับชดใช้

ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีท่ีได้รับอันตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษจากโครงการหรือ

กิจการท่ีริเร่ิม สนับสนุน หรือด าเนินการโดย หน่วยงานของรัฐ และมาตรา 7 และมาตรา 8 บัญญัติรับรองฐานะและ

บทบาทหน้าท่ีขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดลอ้ม  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติเร่ืองการท าผังเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดท าผังเมอืง ได้แก่ การปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมือง 

รวมท้ังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดท าผังเมอืง 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 64 บัญญัติให้บุคคลท่ีอาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานท่ีมี

การกระท าผิดกฎหมายโรงงาน หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระท าความผิด  เป็น 
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“ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากล่าวคือสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ลงโทษ

ผู้กระท าผิดได้ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

บัญญัติให้ประชาชนผู้พบเห็นการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้สามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน             

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจา้หน้าท่ี เพื่อให้ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่โดยไม่ชักชา้ และให้ถือว่าประชนผู้พบ

เห็นการกระท าผิดเป็น “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ มาตรา 48 วรรคสอง      

ยังบัญญัติให้แบ่งคา่ปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบปรับให้แกผู่้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหน่ึง 

เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายล าดับลองประกอบกันจะพบว่า ประเด็นเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็น

ปัญหาระดับประเทศและเป็นประเด็นสาธารณะ (Public Issue) ที่ประชาชนควรมสีิทธิท่ีจะแสดงความเห็น (Freedom of 

Expression) ได้โดยไม่ถูกขัดขวาง ทางหนึ่งเพื่อปกปอ้งประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และอีกทางหนึ่งก็เพื่อช่วย

รัฐควบคุมตรวจสอบการด าเนินโครงการของเอกชน หรือแม้กระท่ังตรวจสอบรัฐท่ีอนุมัติโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า ประชาชนถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลเนื่องจากการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ในเร่ืองนี้ รศ.ดร. 

ปกป้อง ศรีสนิท (2559) ให้ความเห็นในงานเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “การฟ้องหมิ่นประมาท: จุดสมดุลระหว่าง

ประโยชนส์่วนตัวและประโยชนส์่วนรวม” วา่ กรอบแนวคิดของกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปาก 

(Anti-SLAPP Law) มาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดและสิทธิในชื่อเสียง

เกียรตยิศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้รับการยอมรับและก าหนดไว้ในกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Right: 

ICCPR) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights :UDHR) ท้ังนี้ โดยนัย

หมายความว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดแต่การแสดงออกซึ่งความคิดจะไปล่วงล้ าสิทธิใน

ชื่อเสียงเกียรติยศและความสงบเรียบร้อยของผู้อื่นไม่ได้ จึงเป็นท่ีมาของกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท อย่างไรก็

ตาม บางกรณีท่ีเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นหนึ่งใน

กระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชน กลับถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน เหตุผลประการหนึ่งของการ

ฟ้องหมิ่นประมาทนั้นก็เพื่อต้องการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือระงับการแสดงออกซึ่งความคิด หรือเรียกอีกอย่างว่า 

SLAPP Law นั่นเอง  

เมื่อพิจารณาระหว่างสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศกับประโยชน์สาธารณะจากการท่ีประชาชนแสดงออกซึ่ง

ความคิดน้ัน เห็นวา่ เสรีภาพในการแสดงออกดังกลา่วควรจะตอ้งมีความส าคัญมากกว่าสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของ

บุคคล ในต่างประเทศจึงได้มีกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก” โดยมีลักษณะเป็นการสร้าง

กระบวนการพเิศษเพื่อท าให้คดรีวบรัดและประหยัดส าหรับจ าเลยท่ีพิสูจนไ์ด้ว่าการกระท าของตนเป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะมากกว่า 

งานศึกษาวิจัยต่างประเทศชิ้นแรกท่ีศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ คือ งานของ George 

W. Pring และ Penelope Canan (1982) ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีกฎหมายชาวอเมริกัน บทความวิจัยชื่อ “SLAPPs: 

Strategic Lawsuit against Public Participation” โดย Pring และ Canan นิยามการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง การ

ฟ้องร้องท่ีปราศจากการแสวงหาความยุติธรรมอันเป็นสาระส าคัญ (substantial merit) โดยภาคเอกชนเพื่อหยุด

พลเมอืงไม่ให้ใช้สิทธิทางการเมอืงเพื่อลงโทษพวกเขา เชน่ การฟอ้งหม่ินฐานประมาท การฟอ้งร้องในกระบวนยุตธิรรม
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เหลา่นีจ้ึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงหาความยุติธรรม แต่เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อกดดัน จ ากัด

การแสดงออกเพราะต้องวิ่งเตน้สูค้ดีและยุตขิ้อเรียกรอ้งจากกลุ่มท่ีเคลื่อนไหว  

ในขณะท่ีงานวิชาการในประเทศไทยในเร่ืองนี้มีอยู่น้อยมาก บทความของจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล (2558)         

ชื่อ“Asymmetrical Legal Protection for Human Rights Abuses Associated with Corporations: the Use of Legal 

Threats against Human Rights Defenders and Victims” ชี้ว่า หลักการท างานของ SLAPP ก็คือ การฟ้องร้องดังกล่าว

จะท าให้ขบวนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนต้องเสียเวลานานและค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการต่อสู้คดีความในฐานะ

จ าเลยในศาลท าให้ลดทอนทรัพยากรของการขับเคลื่อนผลประโยชน์ของสาธารณะจนเสียงของการเรียกร้องอ่อนแรง

ลงไปเอง ยิ่งในประเทศท่ีภาระการพิสูจน์ในคดีหมิ่นประมาทเป็นของจ าเลย ต้นทุนท่ีตกกับขบวนการเคลื่อนไหว

เรียกรอ้งสิทธิจะยิ่งทวคีูณ อย่างไรก็ตาม บทความชิ้นนี้เน้นศึกษาเฉพาะสิทธิมนุษยชนทางการเมืองโดยไม่ได้กล่าวถึง

สิทธิในสิ่งแวดลอ้มแตอ่ย่างใด 

ส าหรับประเทศไทย ความตื่นตัวเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ดังจะเห็นได้จากการใช้สิทธิของประชาชน ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นหรือท ากิจกรรมในท่ีสาธารณะ           

เพื่อคัดค้านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและของบริษัทเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนน าไปสู่ความขัดแย้งและการฟ้องคดีต่อศาลท้ังทางแพ่งและอาญา ส่วนใหญ่ประชาชนมักถูกฟ้องเป็น

จ าเลยในคดีหมิ่นประมาท การด าเนินคดีมีท้ังการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต และการฟ้องท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสวงหาความยุติธรรม แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวท่ีจะได้รับโทษทางอาญาหรือชดใช้

ค่าเสียหายทางแพ่งจ านวนมหาศาล เสียเวลาและ ทรัพย์สินเนื่องจากการต่อสู้คดีเป็นเวลานาน โดยใช้กระบวนการ

ทางศาลเป็นเคร่ืองมือกลั่นแกล้งขัดขวางการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนดา้นสิ่งแวดลอ้มแลกกับการถอนฟ้อง ตัวอย่างเช่น บริษัท ทุ่งค า จ ากัด หรือเหมืองแร่เมืองเลยฟ้องนักเรียน

ในขอ้หาหมิ่นประมาทดว้ยการโฆษณาเนื่องจากนักเรียนรายนี้ได้แสดงความคิดเห็นดา้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนต่อสถานีโทรทัศน์แหง่หนึ่ง และบริษัทเอกชนรายเดียวกันนี้ยังได้ฟ้องชาวบ้านท่ีแสดงความเห็นใน

ข้อหาหมิ่นประมาทอีกดว้ย iLaw FREEDOM  (2558)    

ดังนั้น ควรมีการศึกษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษา

กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา       

ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายต้นแบบ (model law) ให้กับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มเติม

กฎหมายไทยในการเอื้ออ านวยและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 

รวมตลอดถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
(1) ศกึษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมสี่วนร่วมของประชาชน  

            (2) ศึกษากฎหมายป้องกันการฟอ้งคดเีชงิกลยุทธ์เพื่อตัดการมสี่วนร่วมของประชาชนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มกฎหมายไทย   

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน(ถ้ำมี) 

ความส าเร็จของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังในด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษนั้น รัฐแต่เพียง

ฝ่ายเดียวไม่อาจท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ แต่ต้องอาศัยการมสี่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนในการ

แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกได้อย่างเสรีปราศจากการถูกแทรกแซงจากรัฐหรอืบริษัทเอกชนรายใหญ่ แต่ปัจจุบัน
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สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนทางสิ่งแวดล้อมไม่อาจด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนกลับถูกขัดขวางด้วยการถูกฟ้อง 

โดยท่ีกฎหมายปัจจุบันไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนัน้ ควรมกีารบัญญัติกฎหมายเพื่อคุม้ครองป้องกันไม่ให้มีการใชศ้าล

เป็นเครื่องมือเพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหนึ่งเพื่อเอื้ออ านวยและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นสทิธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองให้ และอีกทางหนึ่งก็เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูก

ฟอ้งเป็นคดตีอ่ศาล   

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

งานวจิัยฉบับนี้เป็นวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) แบง่วธีิวิธีการด าเนินการวจิัย ดังนี ้

(1) วิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีจากจาก

งานวจิัย บทความ วิทยานพินธ์ บันทึกข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการ ทัง้ของไทยและสหรัฐอเมริกาที่มผีู้รวบรวมไว้  

(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างละ 1 คน โดยจะน าข้อมูลท่ีได้

จากเอกสารและการสนทนากลุ่มมาศกึษาและวเิคราะห์ด้วยกัน  

ผลกำรศึกษำ 
 ผลการวจิัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  

1. ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะถูกฟ้องมักเป็นประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการและ

องคก์รเอกชนดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Non-Governmental Organization: NGO) เมื่อได้แสดงออกหรอืท ากิจกรรมเพื่อคัดค้าน

โครงการท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย ซึ่งกิจกรรมหรือการแสดงออกอยู่ดังกล่าวในรูปของการ

ร้องเรียนวา่เจ้าของโครงการละเมดิกฎหมาย การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชน การเข้า

ร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์ การชุมนุม หรือแม้กระท่ังการถูกฟ้องกลับ วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีไม่ใช่เพื่อ

แสวงหาความยุตธิรรม แต่เพื่อยับยัง้การใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความกลัว (chill) ท่ีจะต้องสูญเสีย

เวลาและค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการต่อสู้คดี การฟ้องคดีลักษณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานท่ี

รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มให้ 

 รูปแบบและลักษณะของการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนมีองค์ประกอบ 

George W. Pring and Penelope Canan (1989) ดังนี ้

(1) เป็นการฟ้องคดีแพ่ง หรือฟ้องแย้ง (Counterclaim) เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือสั่งห้ามไม่ให้กระท า

การอย่างหนึ่งอย่างใด 

(2) ผู้ถูกฟ้องเป็นองค์กรเอกชน ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลเนื่องมาจากได้ติดต่อสื่ อสารหรือให้ข้อมูลกับ

หนว่ยงานของรัฐ เจ้าหนา้ที่รัฐ หรือประชาชนท่ัวไป 

(3) ได้แสดงความเห็นในประเด็นท่ีเป็น หรือเกี่ยวข้องกับประโยชนต์อ่สาธารณะ (Public Interest)  

การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์จะแฝงตัว (masquerade) เหมือนค าฟ้องท่ัว ๆ ไป (ordinary lawsuit) ท าให้บางคร้ัง

ศาลไม่อาจแยกได้วา่เป็นการฟ้องเพื่อระงับความเสียหาย หรือการฟอ้งคดีเชิงกลยุทธ์ ส าหรับข้ออ้างท่ีใช้เป็นหลักแห่ง

ข้อหามีท้ังการหมิ่นประมาท (defamation) ซึ่งเป็นหลักแหง่ข้อหาที่ใชอ้า้งบอ่ยท่ีสุด ดูหมิ่นซึ่งหน้า (slander) ละเมิดทาง

ธุรกิจ (business torts) ละเมิดอ านาจศาล (judicial torts) สมคบคิดกันกระท าผิด (conspiracy) การละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลตามรัฐธรรมนูญ (constitutional-civil rights violations) และเหตุเดือดร้อนร าคาญ (nuisance) อย่างไรก็ตาม      

ผู้ฟ้องคดีเชงิกลยุทธ์มักไมช่นะคดีในศาล แตจ่ะประสบความส าเร็จในการขัดขวางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
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ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีตั้งไว้ตั้งแต่แรกของผู้ฟ้องคดี ในขณะท่ีประชาชนผู้ถูกฟ้องแม้จะชนะคดีแต่ต้องสูญเสียเวลาและ

ทรัพย์สนิ รวมตลอดถึงมคีวามเครยีดในระหว่างตอ่สูค้ดีอีกดว้ย    

ส าหรับประเทศไทย การฟ้องคดีลักษณะนี้มีจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น      

ในประเด็นหรือบุคคลสาธารณะ ในขณะท่ีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมท่ีถูกฟ้องเป็นคดีความ

เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง คดีท่ีส าคัญ ๆ พอจะสรุปได้ iLaw FREEDOM (2558) ดังนี้  

บริษัท ทุง่ค า จ ากัด ผู้ได้รับสิทธิในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองค าในพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ได้ฟ้องนายสุรพันธ์ ชาวบ้านจังหวัดเลยและเลขาธิการกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ในข้อหาน าเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 และข้อหาหมิ่นประมาท 

ตามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากนายสุรพันธ์ได้เคลื่อนไหวคัดค้านการท าเหมืองแร่ทองค าในพื้นท่ีจังหวัดเลย    

โดยกล่าวหาว่า สุรพันธ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจชื่อ “เหมืองแร่เมืองเลย” เป็นหนังสือร้องเรียนท่ียื่นต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลยระบุว่า บริษัททุ่งค าได้ประทานบัตร 6 แปลงเพื่อท าเหมืองแร่ทองค าและแร่พลอยโดยมิชอบ       

คดีนีบ้ริษัททุ่งค าได้ฟ้องนายสุรพันธ์ไกลถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท้ังท่ีเขตเหมอืงแร่และภูมลิ าเนาของนายสุรพันธ์

อยู่ ท่ีจังหวัดเลย เนื่องจากโจทก์อ้างว่า พบเห็นข้อความดังกล่าวท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คว ามผิดตาม

พระราชบัญญัติคอมพวิเตอร์จึงถอืว่าเกิดขึ้น ณ สถานท่ีพบเห็นข้อความ ท าให้สุรพันธ์ต้องเดินทางจากจังหวัดเลยมา

ขึน้ศาลที่แมส่อดเพื่อต่อสู้คดเีป็นระยะทางกวา่ 450 กิโลเมตร  

บริษัทรายเดียวกันได้ฟ้องชาวบ้าน 6 คนเป็นคดีแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายฐานท าให้เสื่อมเสียชื่อเสีย เป็นเงิน

สูงถึง 50 ล้านบาท จากการท่ีชาวบ้านจัดท าป้ายตั้งไว้บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน เขียนว่า “หมู่บ้านี้ไม่เอาเหมือง” 

โดยเป็นป้ายขนาดใหญ่ 1 ป้าย และป้ายเล็ก ๆ อีกหลายป้ายติดไว้ตลอดทางเขา้หมู่บ้าน ซึ่งทางบริษัททุ่งค าเห็นว่าป้าย

เหลา่นีส้ร้างความเสียหาย ท าให้หนว่ยงานราชการต่าง ๆ ไมไ่วใ้จบริษัท และท าให้ได้รับผลกระทบในตลาดหุ้น   

นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังได้ฟ้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา      

ตามประมวลกฎหมายอาญา จากการเป็นพิธีกรรายงานขา่วในรายการนักข่าวพลเมอืง ซึ่งออกอากาศทางช่องไทยพีบี

เอส (ThaiPBS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท าเหมืองแร่ทองค าในอ าเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย โดยเข้าแจ้งความท่ีสถานีต ารวจมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพ ท าให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาท่ี

กรุงเทพ และจากกรณีเดียวกันบริษัททุ่งค ายังยื่นฟ้องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา      

ตามประมวลกฎหมายอาญาต่อศาลอาญาอกีด้วย  

จากคดีข้างตน้จะพบวา่ บริษัทเอกชนเจตนายื่นฟ้องตอ่ศาล หรือร้องทุกข์ในท้องท่ีท่ีอยู่ไกลจากภูมิล าเนาของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ท าให้ต้องรับภาระอย่างหนักเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การต่อสู้คดี และการสูญเสียเวลา    

อีกท้ัง ยังมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจ านวนมหาศาล ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกิดความกลัวและความเครียด    

การฟ้องคดีลักษณะนี้ถือว่า เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว นอกจากนี้      

การฟอ้งคดีเพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่จ ากัดเฉพาะการฟ้องเป็นคดีแพ่งอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวม

การฟอ้งเป็นคดอีาญาอกีด้วย    

ในคดีแพ่ง ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2518) อธิบายว่า อ านาจฟ้อง (cause of action) ของโจทก์จะเกิดขึ้นเมื่อ

โจทก์ถูกจ าเลยโต้แย้งสิทธิ ตามมาตรา 55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกรณีท่ีโจทก์อ้างสิทธิเหนือ

จ าเลยแต่จ าเลยปฏิเสธสิทธิของโจทก์หรือกล่าวอ้างสิทธิใหม่ ศาลท่ีมีเขตอ านาจก็รับฟ้องไว้พิจารณาได้ ภายหลัง

สบืพยานแลว้หากศาลเห็นว่า โจทก์ไม่มีสทิธิอยูจ่รงิตามกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษายกฟอ้งต่อไป นอกจากนี้ จักรพงษ์ 

เล็กสกุลไชย (2553) ชี้ว่า บางคดีปัญหาเร่ืองอ านาจฟ้องของโจทก์ต้องขึ้นถึงศาลฎีกา เพราะแท้ท่ีจริงแล้วโจทก์
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เพียงแต่คิดว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิจึงน าคดีขึ้นสู่ศาล แต่ในทางกฎหมายไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิแต่อย่างใด ในท้ายท่ีสุดแม้

โจทก์จะแพค้ดีเพราะศาลยกฟอ้งก็ตาม แตจ่ าเลยซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีต้องสูญเสียค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และการต่อสู้

คดี รวมตลอดถึงเกิดความเครียดในระหว่างนั้น ความเสียหายเหล่านี้จ าเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องเว้นแต่จะฟ้องเป็นคดี

ใหม่ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อันท่ีจริง โจทก์อาจวางกลยุทธ์ไว้แต่ตั้งแรกฟ้องอยู่แล้วว่า 

เป้าหมายของการฟอ้งไม่ใชก่ารชนะคดีแต่เป็นการขัดขวางจ าเลยไม่ให้สอดเข้าเกี่ยวข้องในกิจการของตน ในแงน่ี้ ถือวา่

โจทก์เป็นฝ่ายชนะอยู่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่ากระบวนพิจารณาของศาลท่ีชักช้ายิ่งท าให้การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์มี

ประสิทธิภาพและได้ผลมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังนัน้ ควรมกีระบวนพิจารณาท่ีรวดเร็วเพื่อตัดอ านาจฟอ้งโจทก์ 

ในประเด็นท่ีโจทก์จงใจยื่นฟ้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจท่ีอยู่ห่างไหลจากภูมิล าเนาของจ าเลยนั้น จ ารัส เขมะ

จารุ (2528) อธิบายว่า ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นทางแก้ข้อขัดข้องของจ าเลยหรือ

ความไม่สะดวกของฝ่ายจ าเลย เนื่องจากในการฟ้องนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิเร่ืองฟ้องต่อศาลใดก็ได้ตามความสะดวก

ภายในขอบเขตของกฎหมาย จ าเลยก็สมควรได้รับความสะดวกด้วยจะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบกัน จ าเลยต้องยื่นค า

ร้อง (motion) ขอโอน (transfer) คดีไปยังศาลอื่นต่อศาลท่ีโจทก์ได้ยื่นฟ้อง โดยต้องยื่นค าร้องก่อนจ าเลยยื่นค าให้การ 

เนื้อหาค าร้องต้องยกเหตุผลขึ้นอ้างอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ การพิจารณาในศาลท่ีโจทก์ฟ้องนั้นจะไม่สะดวก เช่ น 

จ าเลยไม่มีภูมิล าเนาในเขตศาลท่ีโจทก์ยื่นฟ้อง เสียเวลาเดินทางหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก หรือจ าเลยอาจไม่ได้รับความ

ยุติธรรม เมื่อศาลได้รับค าร้องของจ าเลยแล้ว ต้องส่งส าเนาค าร้องให้โจทก์และสอบถามโจทก์ก่อนว่าจะคัดค้าน

ประการใดหรือไม ่ทัง้นี้ ตามมาตรา 21 (2) หลังจากนั้น ศาลจะพิจารณาว่า มีเหตุอันควรหรือไม่ ถ้าเป็นจริงดังจ าเลย

อา้งก็จะอนุญาตแต่จะอนุญาตให้โอนคดไีปทันทีไม่ได้ ต้องมหีนังสือสอบถามไปยังศาลท่ีจะรับโอนคดีเสียก่อน ถ้าศาล

นั้นไม่ยินยอม จะอนุญาตให้โอนคดีไม่ได้ แต่ถ้าศาลต้นคดีเห็นว่าสมควรให้โอนคดีก็อาจส่งเร่ืองให้อธิบดีผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ช้ีขาด อกีทัง้ ศาลท่ีจ าเลยจะขอโอนคดไีปนัน้จะต้องเป็นศาลที่มอี านาจพิจารณาคดีนัน้ได้อยูแ่ลว้ กล่าวคือ 

ตอ้งเป็นศาลที่โจทก์เลอืกฟอ้งได้ แตโ่จทก์ไม่เลอืกฟอ้งในศาลนั้น วขิัย ตันตกิุลานันท์ (2534) จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมาย

จะมีช่องทางให้จ าเลยยื่นค าร้องขอโอนคดีไปยังศาลท่ีจ าเลยสะดวกในการต่อสู้คดี แต่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากและไม่

แนว่า่ศาลจะอนุญาตให้โอนคดีหรือไม ่เพราะขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของศาลที่จะรับโอน  

ในคดีอาญา การด าเนินคดีอาญามีด้วยกันสองช่องทาง วิธีแรก ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อ

สอบสวนเสร็จแล้วจะเสนอความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ฟ้องไปยังพนักงานอัยการเพื่อสั่งคดี ตามวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 141 หรือมาตรา 142 แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาส านวนการสอบสวนแล้วมีค าสั่งให้ฟ้องคดี

ผู้ต้องหาจะตกเป็นจ าเลยทันทีนับแต่พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่

ฟ้องคดี เพราะเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นถึงความเดือดร้อนท่ีประชาชนได้รับ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดย

สุจริต ตชิมด้วยความเป็นธรรม ตามวสิัยของประชาชนย่อมกระท าได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้ต้องหาก็อาจไม่ถูกฟ้องเป็น

จ าเลย ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีบทบาท

ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแต่ก็เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น วิธีท่ีสอง ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟ้องคดีไปยังศาลเองได้ โดย

ไมต่อ้งร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ศาลท่ีมีเขตอ านาจจะตอ้งไต่สวนมูลฟ้องก่อนท่ีจะรับฟ้อง   ในขั้นตอนนี้ ผู้ต้องหาจะ

น าสบืพยานหลักฐานของตนไมไ่ด้ เพราะเป็นเร่ืองระหวา่งศาลกับโจทก์เท่านัน้ ตามมาตรา 162 (1) อีกนัยหนึ่งคือ ผู้ต้องหา

มีสิทธิน าพยานของตนเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนได้ก็ต่อเมื่อตกเป็นจ าเลยแล้วนั่นเอง ส่วนประเด็นเร่ืองการ

โอนคดีไปยังศาลอื่นและค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ในคดีอาญานัน้ ก็คงมปัีญหาเชน่เดียวกับคดีแพง่    
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2. เมื่ออ านาจฟ้องของโจทก์เป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียน หรือการแสดง

ความเห็นอย่างเสรี (free speech) ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ (public issue) มาตรา 425.16 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ของแคลิฟอร์เนีย (California Code of Civil Procedure, 1993) ให้สิทธิจ าเลยยื่นค าร้อง

เป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์ (special motion to strike) เว้นแต่โจทก์จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่า มีความ

เป็นไปได้ท่ีจะชนะคดี ศาลก็จะด าเนินกระบนพิจารณาต่อไป เมื่อจ าเลยยื่นค าร้องเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์แล้วชนะ 

จ าเลยมีสทิธิได้รับค่าธรรมทนายความและค่าใชจ้่ายในการต่อสู้คดี ในทางตางกันข้ามหากศาลพิจารณาว่า จ าเลยจง

ใจยื่นค ารอ้งเพยีงเพื่อต้องการประวิงคดี โจทก์มีสทิธิได้รับค่าธรรมเนียมทนายความเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ

มาตรานี้ไม่ใช้บังคับในกรณีท่ีพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ทันทีท่ีจ าเลยได้ยื่นค าร้องเพื่อตัดอ านาจฟ้อง

โจทก์ กระบวนพิจารณาคดีจะถูกระงับชั่วคราว เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอื่น หลักกฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศ

เรียกว่า กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Anti-Strategic Lawsuit against 

Public Participation) เมื่อจ าเลยได้ยื่นค าร้องดังกล่าวแล้ว ศาลจะพิจารณาเนื้อหาค าร้องเพื่อสั่งว่า ค าฟ้องโจทก์เป็น

การฟอ้งคดเีชงิกลยุทธ์หรือไมแ่ทนการพิจารณาเพื่อท าค าพพิากษาอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินคดี นอกจากนี้ คู่ความฝ่ายใดท่ีแพ้ประเด็นในเนื้อหาค าร้อง สามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งได้ทันที มาตรา 

425.16 มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ George W. Pring and Penelope Canan (1989) ดังนี ้  

2.1 การยื่นค ารอ้งเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอ านาจฟอ้งโจทก์ (The Special Motion to Strike Procedure) 

มาตรา 425.16 วางหลักว่า จ าเลย (SLAPPee) อาจยื่นค าร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์ 

(SLAPPer) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตย่ื่นฟ้อง หรือภายจากนั้นถ้าศาลเห็นสมควร ในการยื่นค าร้องจ าเลยต้องท า

เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผล โดยศาลจะต้องพิจารณาเพื่อสั่งค าร้องให้แล้วเสร็จภายในระเวลา 30 วันนับแต่ยื่นค า

ร้อง เวน้แต่ศาลจะมคี าสั่งขยายระยะเวลาดังกล่าว ในการต่อสู้คดคีงมีประเด็นตามค าร้องเท่านัน้วา่ ฟอ้งโจทก์เป็นการ

ฟอ้งคดเีชงิกลยุทธ์หรือไม ่โดยไม่อาจยกข้ออา้งหรอืขอ้เถียงประเด็นตามค าฟ้องได้ เมื่อศาลฟังข้อเท็จจริงยุติไปในทาง

หนึ่งทางใด ก็จะท าค าพิพากษาโดยย่อ (summary judgment) หากฟังว่าฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ ศาลจะ

พพิากษายกฟ้องโจทก์ แตห่ากฟังว่าฟอ้งโจทก์ไม่เป็นการฟ้องคดีเชงิกลยุทธ์ ก็จะพิพากษายกค ารอ้งของจ าเลย พร้อม

ท้ังด าเนนิกระบวนพิจารณาในคดีท่ีโจทก์ฟอ้งต่อไป  

ในชั้นพิจารณาค าร้อง โจทก์จะต้องพยายามแสดงให้ศาลเห็นว่าค าฟ้องโจทก์มีมูล (prima facie case) 

และมีความเป็นไปได้วา่โจทก์จะชนะคดี ในขณะเดียวกันจ าเลยก็จะต้องหักล้างการน าสบืพยานของโจทก์ ในการท าค า

พพิากษาศาลจะตอ้งพิจารณาท้ังขอ้อ้างและข้อเถียงของโจทก์และจ าเลย ค าพิพากษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นผลมาจากการ

ชั่งน้ าหนักพยาน แต่เป็นการพิจารณาความแท้จริงของพยานหลักฐานท้ังหมด ค าสั่งของศาลช้ันให้รับหรือไม่รับค าร้อง

ของจ าเลยถอืว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังนัน้ คู่ความยอ่มมสีิทธิอุทธรณ์ได้        

2.2 ภาระการพสิูจน์ของจ าเลย (The SLAPPee’s Burden of Proof) 

ในกรณีท่ีจ าเลยได้ย่ืนค ารอ้งเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอ านาจฟอ้งโจทก์ มาตรา 425.16 ก าหนดว่า ให้ศาล

รับค ารอ้งดังกล่าวได้ทันที เวน้แต่โจทก์แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าตนเองมีโอกาสชนะคดีซึ่งภาระการพิสูจน์ของ

โจทก์จะเกิดเมื่อการฟ้องคดีตกอยู่ภายในขอบเขตของมาตรา 425.16 (e) ซึ่งบัญญัติว่า “…(1) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือ

ลายลักษณ์อักษร หรอืรายงานเป็นหนังสอืซึ่งได้ท าขึ้นก่อนท่ีกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลา

การ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะได้อนุญาตตามกฎหมาย (2) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือลายลักอักษรหรือรายงานเป็น

หนังสือท่ีได้ท าขึ้นในประเด็นซึ่งได้รับการพิจารณาหรือทบทวนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ หรือ

เจ้าหนา้รัฐได้อนุญาตตามกฎหมายแลว้ (3) ถ้อยแถลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือรายงานเป็นหนังสือท่ีได้ท า
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ขึ้นในพื้นท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะหรือการประชุมสาธารณะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (4) หรือการ

กระท าใด ๆ อันเป็นการใชส้ิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียนหรือการแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น

สาธารณะหรอืประเด็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ”  ในขัน้ต้นค ารอ้งของจ าเลยต้องแสดงให้เห็นก่อนว่า อ านาจฟ้อง

ของโจทก์เกิดจากการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายของจ าเลย และการกระท าเช่นนั้นของจ าเลยตกอยู่ภายใต้บังคับข้อ

หนึ่งข้อใดตาม (1) ถึง (4) เมื่อจ าเลยพิสูจน์ได้ดังว่ามานี้ ภาระการพิสูจน์ขั้นถัดไปตกแก่โจทก์ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นไปได้วา่ตนเองมีโอกาสชนะคดี Kathryn W. Tate (2000) 

2.3 ภาระการพสิูจน์ของโจทก์ (The SLAPPer’s Burden of Proof) 

ทันทีท่ีค าร้องของจ าเลยได้แสดงว่า ฟ้องโจทก์อยู่ในขอบเขตของมาตรา 425.16 ศาลจะรับค าร้องของ

จ าเลยไว้พิจารณา เว้นแต่โจทก์สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าตนเองจะชนะคดี มาตราดังกล่าวก าหนดให้

โจทก์ต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงท่ีเพียงพออันเป็นฐานท่ีมาแห่งการก่อตั้งมูลคดี (prima facie case) และแสดงว่าข้ออ้าง

ของจ าเลยตามรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บังคับได้กับคดีท่ีโจทก์ฟ้อง หรือโดยมูลคดีนั้นเองสามารถแสดงถึงข้อเท็จจริงท่ี

ปฏเิสธข้อตอ่สูต้ามรัฐธรรมนูญของจ าเลยได้ หากค าคัดค้านท่ีเป็นลายลักอักษรของโจทก์ (averment) เป็นข้อมูลท่ีไม่

เพียงพอและขาดความน่าเชื่อถือ เป็นเพียงพยานบอกเล่า (hearsay) และข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคดี จะไม่มีสิทธิน า

สบืพยานให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีจะคดี ในทางตรงกันข้ามหากโจทก์แสดงให้เห็นถึงพยานหลักฐานท่ีเพียงพอและรับ

ฟังได้ถึงโอกาสท่ีจะชนะคดี ศาลจะพิจารณาข้ออ้างของจ าเลยท่ีปรากฏในค าร้องท่ีเป็นลายลักอักษรเพื่อน าไปสู่การ

ตัดสนิความเป็นไปได้ของโจทก์ท่ีจะชนะคดี อยา่งไรก็ตาม แม้ศาลจะตัดสินว่าโจทก์มีโอกาสชนะคดีแล้วยกค าร้องของ

จ าเลย แตค่ าสั่งในช้ันค ารอ้งจะไมใ่ชเ้ป็นพยานหลักฐานในช้ันพจิารณาคดีหลัก  

2.4 การพักการพจิารณาไวช้ั่วคราว (Stay of Discovery) 

มาตรา 425.16 (g) บัญญัตวิา่ กระบวนพิจารณาท้ังหลายในคดีจ าตอ้งพักการพจิารณาเม่ือจ าเลยได้ย่ืน

ค าร้องเข้ามาตามบทบัญญัตินี้ อย่างไรก็ตาม อนุมาตรา (g) ก าหนดว่า ศาลอาจมีค าสั่งให้การพิจารณาคดีด าเนิน

ต่อไปได้เมื่อศาลเห็นสมควรซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของจ าเลย

และโจทก์ โดยไม่ให้จ าเลยเอาเปรียบจนเกินไป เวน้แต่โจทก์จะได้ย่ืนค ารอ้งขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตอ่ไปแต่

ศาลยกค าร้อง เช่นนี้ศาลจะใชดุ้ลยพนิจิดังกล่าวไม่ได้ การพิจารณาคดีก็จะถูกพักไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าสั่งยก

ค ารอ้งของจ าเลย  

2.5 ค่าธรรมเนยีมทนายความ (Attorney’s Fee)   

มาตรา 425.16 (c) บัญญัติว่า จ าเลยผู้ชนะคดีในประเด็นตามค าร้องย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็น

ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีท่ีเสียไปแม้บุคคลภายนอกจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว       

ก็ตาม ในทางตางกันข้ามหากศาลพจิารณาว่า การยื่นค ารอ้งของจ าเลยมเีจตนาเพยีงประวิงคดใีห้ช้า ศาลจะมีค าสั่งยก

ค ารอ้งและให้จ าเลยชดใช้คา่ธรรมเนยีมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่โจทก์ตามสมควร นอกจากนี้   แม้

โจทก์จะสมัครใจถอนฟ้องก่อนท่ีจะมีการสืบพยานตามค าร้องก็ตาม ก็ถือว่าจ าเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตามค าร้องย่อมมี

สิทธิได้รับค่าชดเชยดังกล่าวเช่นกัน ค่าใช่จ่ายท่ีจ าเลยผู้ชนะคดีมีสิทธิได้รับนั้นไม่จ ากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป

เนื่องมาจากการยื่นค าร้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปในระหว่างต่อสู้คดีในชั้นค าร้องอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 

หากมีการต่อสู้กันจนถึงศาลอุทธรณ์ ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปในชั้นอุทธรณ์ ไม่ว่าโจทก์หรือจ าเลย ย่อมมีสิทธิได้รับ        

ส่วนจ านวนเงินมากน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่ับดุลยพินิจของศาล 
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สรุปผลและอธิปรำยผล 
จากการศกึษารูปแบบและลักษณะการฟ้องคดีเพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า การฟ้องคดีเชิงกล

ยุทธ์ไม่จ ากัดเฉพาะการฟอ้งเป็นคดแีพง่อย่างเดียวเท่านัน้ แตย่ังรวมการฟ้องเป็นคดอีาญาด้วย ซึ่งต่างจากผลงานวิจัย

ของต่างประเทศท่ีได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะแฝงตัว (masquerade) เหมือนค าฟ้องท่ัว ๆ ไป (ordinary lawsuit)     

ท าให้บางครัง้ศาลไม่อาจแยกได้วา่เป็นการฟ้องเพื่อระงับความเสียหายหรือการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์ ส าหรับข้ออ้างท่ีใช้

เป็นหลักแห่งข้อหามีท้ังการหมิ่นประมาท (defamation) ซึ่งเป็นหลักแห่งข้อหาท่ีใช้อ้างบ่อยท่ีสุด ดูหมิ่นซึ่งหน้า 

(slander) ละเมิดทางธุรกิจ (business torts) ละเมิดอ านาจศาล (judicial torts) สมคบคิดกันกระท าผิด (conspiracy) 

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (constitutional-civil rights violations) และเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(nuisance) ผู้ท่ีเป็นเป้าหมายท่ีถูกฟ้องมักเป็นประชาชนท่ีแสดงความคิดเห็นหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ 

(public issue) ซึ่งการแสดงออกหรือการท ากิจกรรมดังกล่าวในรูปของการร้องเรียนว่าเจ้าของโครงการละเมิด

กฎหมาย การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชน การเข้าร่วมในกระการประชาพิจารณ์ การ

ชุมนุม หรือแมก้ระท่ังการถูกฟ้องกลับ วัตถุประสงค์ของการฟอ้งคดไีมใ่ชเ่พื่อแสวงหาความยุติธรรม แต่เพื่อยับยั้งการ

ใชส้ิทธิในการมสี่วนร่วมของประชาชน เกิดความกลัว (chill) ที่จะตอ้งสูญเสียเวลาและค่าใชจ้่ายจ านวนมากในการต่อสู้

คดี การฟ้องคดีลักษณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มให้ แม้ผู้ฟ้องคดีเชิงกล

ยุทธ์มักไม่ชนะคดีในศาล แต่จะประสบความส าเร็จในการขัดขวางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็น

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่แรก ในขณะท่ีประชาชนผู้ถูกฟ้องแมจ้ะชนะคดีแตต่อ้งสูญเสียเวลาและทรัพย์สิน รวมตลอดถึงมี

ความเครียดในระหว่างต่อสู้คดีอีกด้วย นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจ

แก้ไขปัญหาเหลา่นีไ้ด้ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีต้ังไว้    

นอกจากนี้ ผลการศึกษากฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนของมล

รัฐแคลิฟอร์เนยี สหรัฐอเมริกา ) มาตรา 425.16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของแคลิฟอร์เนีย (California 

Code of Civil Procedure, 1993) ให้สิทธิจ าเลยยื่นค าร้องเป็นกรณีพิเศษเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์ (special motion to 

strike) เมื่ออ านาจฟ้องของโจทก์เป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียน หรือการแสดงความเห็น

อย่างเสรี (free speech) ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ เมื่อจ าเลยยื่นค าร้องเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์แล้ว

ชนะ จ าเลยมีสิทธิได้รับค่าธรรมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ในทางตางกันข้ามหากศาลพิจารณาว่า 

จ าเลยจงใจยื่นค ารอ้งเพยีงเพื่อต้องการประวิงคด ีโจทก์มีสทิธิได้รับค่าธรรมเนียมทนายความเช่นกัน นอกจากนี้ ทันที

ท่ีจ าเลยได้ยื่นค าร้องเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์กระบวนพิจารณาคดีจะถูกระงับชั่วคราว เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอื่น  

เมื่อจ าเลยได้ยื่นค าร้องแล้ว ศาลจะพิจารณาเนื้อหาค าร้องเพื่อสั่งว่า ค าฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์หรือไม่

แทนการพิจารณาเพื่อท าค าพิพากษาอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี            

หลักกฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศเรียกว่า กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation)  

ข้อเสนอแนะ 

1. เมื่อประชาชนได้แสดงความเห็นไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือท ากิจกรรมท่ีได้ท าขึ้นในพื้นท่ี

เปิดเผยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ หรือการกระท าใด ๆ อันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการ

ร้องเรียนหรือการแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

แลว้ถูกฟ้อง ควรมกีระบวนพิจารณาท่ีรวดเร็วให้ศาลตรวจสอบอ านาจฟ้องโจทก์ โดยให้สทิธิจ าเลยย่ืนค ารอ้งเป็นกรณี
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พิเศษเพื่อตัดอ านาจฟ้องโจทก์ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อีกท้ัง ทันทีท่ีจ าเลยยื่น

ร้อง ศาลควรพักกระบวนพิจารณาคดีหลักวาชั่วคราว เพื่อลดความซ้ าซ้อนในกานด าด าเนนิคดี 

2. หากจ าเลยชนะประเด็นตามค าร้อง ควรมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นค่าทนายความและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป

ระหว่างต่อสู้คดี ในทางตรงกันข้ามหากศาลยกค าร้องของจ าเลยโดยให้เหตุผลว่าจงใจประวิงคดี โจทก์ก็ควรได้รับ

ค่าชดเชยดังกล่าวเช่นกัน จ านวนค่าชดเชยนั้นไม่ควรก าหนดเฉพาะค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายท่ีได้เสียไปแล้ว

เท่านัน้ แตค่วรค านึงถึงคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเสียในอนาคต เช่น ค่าจ่างทนายความท่ียังไมไ่ด้จ่าย เป็นต้น  

3. ภาระการพิสูจน์ เมื่อจ าเลยยื่นค าร้องเป็นลายลักอักษรพร้อมบรรยายข้อเท็จจริงอันฐานท่ีมาแห่งอ านาจ

ฟอ้งของโจทก์ว่าเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามข้อ 1 ให้ศาลรับค าร้องไว้พิจารณา และให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่า

ค าฟ้องของโจทก์ไม่ได้เป็นตามท่ีจ าเลยอ้าง ค าฟอ้งมีมูลและมโีอกาสชนะคดี หากโจทก์พิสูจน์ได้ ให้ศาลยกค าร้องเสีย 

แลว้พจิารณาคดีหลักตอ่ไป 

4. เมื่อมีการกระท าเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามข้อ 1 แล้วถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลอื่นซึ่งไม่ใช่ภูมิล าเนาของ

จ าเลย ศาลควรอนุญาตให้จ าเลยโอนคดีไปยังศาลท่ีจ าเลยมีความประสงค์เมื่อจ าเลยร้องขอซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา

โดยอาศัยกฎหมายท่ีมีอยู่ หรือไม่เช่นนั้นก็ควรมีการเพิ่มเติมกฎหมายให้โจทก์ฟ้องได้เฉพาะศาลท่ีจ าเลยมีภูมิล าเนา

เท่านัน้ เนื่องจากปัญหาท้ังหมดจะเกิดขึ้นในช้ันศาล ข้อเสนอท้ัง 4 ข้อควรแก้ไขและเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายวิธีสบัญญัต ิ

ในท่ีนีค้ือประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ แต่หากเป็นการฟ้องคดีอาญา ศาลก็สามารถใช้มาตรา 15 ประมวล
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กำรศึกษำกฎหมำยทรัพยำกรน้ ำเพื่อพัฒนำพื้นที่อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ 

The Water Recourse Law Study for Development Chiang-Maun district, 

Phayao province 

วีระยุทธ หอมช่ืน1* 

Weerayut Homchaen1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาและรวบรวม

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ท้ังของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาน้ าผิวดิน (2) ศึกษาแนวทางปฏิบัติและภูมิ

ปัญญาของราษฎรในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ซึ่ งเป็นพื้นท่ีท่ี

แมน่้ ายมไหลผ่าน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรน้ าเพ่ือหาแนวทางหรอืมาตรการท่ีสอดคล้องเหมาะสม

ส าหรับการควบคุมการใช้น้ า ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้ า รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรน้ าในยามขาด

แคลน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงสนทนา ใช้แบบสอบถาม และศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี รวม

ตลอดถึงงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารวชิาการ   

ผลการวิจัยพบว่า อ าเภอเชียงม่วนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซากทุกปี 

ปัญหาภัยแล้งมีปัจจัยท่ีส าคัญสองประการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน 

รวมตลอดถึงไม่มสีถานท่ีกักเก็บน้ าประการหนึ่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไมเ่ป็นระบบ ใชน้้ าอย่างสิ้นเปลอืง

อีกประการหนึ่งเนื่องจากน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) และไม่มีกฎหมายท่ี

วางหลักเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้น้ า ในขณะท่ีกฎหมายน้ าของสหรัฐอเมริกามีการควบคุมสิทธิ

การใช้น้ าโดยใชร้ะบบใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ า ในท านองเดียวกันกฎหมายจีนก็มีการควบคุมสิทธิการใช้

น้ าโดยใชร้ะบบใบอนุญาตเชน่กัน นอกจากนี้ กฎหมายของท้ังสองประเทศยังมีการเก็บค่าใช้น้ าในบางกิจกรรมท่ีใช้น้ า

ปริมาณมากเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใชน้้ าอย่างสิ้นเปลอืง นอกจากนี้ สัญญาเหมอืงฝายซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญใน

การบริการจัดการน้ าท่ีสมาชกิทุกคนต้องยดึถือปฏบัิตร่ิวมกัน ไมส่ามารถใช้บังคับกับผู้ใชน้้ านอกกลุ่มเหมอืงฝาย ท าให้

สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธ์ิลง ดังนั้น กฎหมายน้ าของไทยควรมีการควบคุมหรือจ ากัดสิทธิการใช้น้ าใน

กิจกรรมบางประเภทท่ีลักษณะการใช้น้ าในปริมาณมากเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้ า ในขณะท่ีการ

รับรองสิทธิชุมชน ควรน าสัญญาเหมอืงฝายบัญญัติเป็นกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม

เท่านัน้ แตย่ังรวมถึงเนื้อหาของกฎหมายก็ยังสอดคล้องกับวิธีประชาของคนในท้องถิ่นอีกดว้ย  

ค ำส ำคัญ: กฎหมายน้ า สิทธิในน้ า สัญญาเหมืองฝาย ระบบเหมอืงฝาย  

                                                 
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000   
1 School of Law, University of Phayao,  Phayao province, 56000 
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Abstract  

 The research is qualitative research. There are objectives in order to study Thai and foreign water laws, 

particularly surface water. Furthermore, it aims to study the wisdom of indigenous people in terms of water 

management and to study the suitable approaches in order to water regulation, equality of water access, 

including water shortage plan.The methodologies classified as three means: informal interview; questionnaire 

and academic document analysis in terms of conceptual and theoretical water right. 

The study was found Chiang-Maun district has been experiencing water shortage annually, especially 

dry season. The factors lead to water deficiency consist of the drought without rain, including inadequate 

reservoir. In addition, it is unsystematic water management and over-exploitation because water is the public 

goods. Moreover, lack of the law regulates clearly relating to regulation of water utilization. On the other hand, 

American water law, the right to exploit water regulated by the permit and legislation systems while the China 

water law controls that right with the permit system. Furthermore, both counties force certain activities to pay 

water charge in case of much consumption. In addition, the problem is more severe when Muang Fai contract, 

as if the indigenous constitution of water management, is inapplicable for the newcomers. Therefore, Thai water 

laws, the water right of certain sectors should be regulated, particularly much consumptive sector, in order to 

establish the equity of water access. While the community’s right, it is guaranteed as local legislation. It is not 

only enforced effectively, but also in conformity with local peoples’ folkway. 

Keywords: Water Law, Water Right, Muang Fai contract, People’s Irrigation           

บทน ำ 

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประสบกับปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับพื้นท่ีอื่น มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ี

ส าคัญ คือ ล าน้ าป้ี ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของลุ่มน้ ายมตอนบน และลุ่มน้ ายม อันเป็นแหล่งน้ าหลักและส าคัญท่ีสุดของ

ราษฎรในพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าวเพื่อ

การเกษตร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ราษฎรในพื้นท่ีอ าเภอเชียงม่วนมีการถือครองท่ีดินลักษณะรายย่อย

เป็นสว่นใหญ่ ซึ่งต่างฝ่ายตา่งจัดการน้ าเพื่อผลประโยชน์ของตน อีกท้ัง มีการตัดไม้เพื่อท าฟืนเผาถ่านในบริเวณแหล่ง

ต้นน้ าล าธาร ส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วม และขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร ซึ่งเ ป็นปัญหาซ้ าซากทุกปี 

โดยพืน้ท่ีการเกษตรกว่า 3,000 ไร่ เป็นนาข้าวท านาได้เพียงปีละ 1 คร้ังเท่านั้น ชาวนาจึงเรียกร้องให้กรมชลประทาน

สร้างโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าป้ีในจังหวัดพะเยา เพราะหากปล่อยให้แห้งแล้งจะท าให้เกษตรกรไม่มีอาชีพท ากิน    

Thai TBS News (2558) กล่าวโดยเฉพาะปัญหาภัยแลง้ในอ าเภอเชยีงม่วน กรมชลประทานได้จัดให้อ าเภอเชียงม่วนอยู่

ในประเภทอ าเภอท่ีมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคแตข่าดแคลนน้ าเพ่ือท าการเกษตรเนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานหรือ

เรียกอีกอย่างว่า พื้นท่ีเกษตรน้ าฝนซึ่งไม่มีแหล่งน้ าท่ีมั่นคงมาสนับสนุนในภาวะท่ีเกิดภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

(2558) ปัญหาภัยแล้งดังกล่าว มีปัจจัยท่ีส าคัญสองประการ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีฝนท้ิงช่วงเป็น

ระยะเวลายาวนาน รวมตลอดถึงไม่มสีถานท่ีกักเก็บน้ าประการหนึ่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไม่เป็นระบบ 

ไมม่กีารวางแผนการใช้น้ าอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ ปัญหาสืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ าดังกล่าวนั้น ยัง
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ก่อให้เกิดปัญหาส าคัญอกีอย่างหนึ่งตามมา นั่นคอื ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรน้ าส าหรับเพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้เกิดความรุนแรงและไมส่มัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชน 

นอกเหนือจากปัญหาฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของมนุษย์แล้ว อีกปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญไม่แพ้กันซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า คือ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าอย่างไม่เป็นระบบและใชน้้ าอย่างสิ้นเปลอืง ท้ังน้ี เนื่องจากน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มตีน้ทุน และไม่

มีกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมจ ากัดสิทธิการใช้น้ า รวมตลอดถึงไม่มีกฎหมายก าหนด

กฎเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในยามขาดแคลน กล่าวโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย 

ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าและการใช้น้ าลักษณะสิ้นเปลือง รวมตลอดถึงความไม่เท่าเทียม

ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ า นั่นคือ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1304 (2) บัญญัตวิา่  

“สาธารณะสมบัตขิองแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือสงวน

ไวเ้พื่อประโยชนร่์วมกัน เชน่ 

(2) ทรัพย์สนิส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกัน เป็นต้นวา่ ท่ีชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลทราบ” 

แม้บทบัญญัติมาตรา 1304 (2) จะมิได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ทรัพยากรน้ าหรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติเป็น

สาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ผลจากการตีความจากมาตราดังกล่าวค าว่า 

“ทางน้ า” ในท่ีนี้ ก็ต้องรวมถึงทรัพยากรน้ าในทางน้ านั้นด้วย ดังนั้น สถานะของทรัพยากรน้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ

ในทางกฎหมายจึงเป็นสาธารณะสมบัตขิองแผ่นดินส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกัน อ านาจ วงศ์บัณฑิต (2547) กล่าวอีกนัยหนึ่ง

คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรน้ าได้ (open access) โดยท่ีไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่

เกี่ยวข้องและสามารถใช้น้ าได้ในปริมาณท่ีต้องการแม้การใช้น้ าจะมีลักษณะสิ้นเปลือง หรือแม้กระท่ังเป็นการผันน้ าข้าม

ลุ่มน้ าหรือสร้างเหมืองฝาย ท านบ หรือสิ่งปิดกั้นทางน้ าอื่นใดเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิด

ปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้ าไหลตามธรรมชาต ินอกจากนี้ หนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมตลอด

ถึงรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีสิทธิในการใช้น้ าเหนือเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ดังนั้น การใช้น้ าของเอกชนบางกิจกรรม หรือบาง

ประเภทท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชน้้ าในปริมาณมาก เช่น สนามกอล์ฟ โรงงาน หรือเกษตรกรรายใหญ่ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีกว่าเกษตรกรรายอื่นอาจก่อหรือสร้างความเสียหายแก่เอกชนหรือเกษตรกรผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า หรือ

แม้กระทั่งก่อหรือสร้างความเสียหายแก่การด าเนินกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะก็เป็นได้ เพราะระบบการใช้

ทรัพยากรน้ าตามกฎหมายดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความคิดว่า “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” หรือ “ระบบใครดีใครได้” 

(meritocracy) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไมเ่ท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ าในยามขาดแคลน 

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังมีบทบัญญัติท่ีได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม

จ ากัดการใชน้้ าไวใ้นมาตรา 1355 ซึ่งบัญญัติว่า  

“เจ้าของท่ีดินริมทางน้ า หรือมีทางน้ าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน้ าไว้เกินกว่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตาม

สมควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ท่ีดนิแปลงอื่นซึ่งอยู่ตามทางน้ านัน้” 

บทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมจ ากัดสิทธิการใช้น้ าของเจ้าของท่ีดินริมทางน้ า 

(riparian right) ณัฐสุดา รัตตมณ ี(2557) ซึ่งก็คือ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ และน่าจะต้องรวมถึงผู้ครอบท่ีดินติดทางน้ าด้วย 

โดยก าหนดวา่บุคคลดังกลา่วสามารถชักน้ าไว้เพื่อใชเ้ท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามสมควร ปัญหาท่ีตามมาจาก

การใช้มาตรา 1355 คือ บางคร้ังการชักน้ าของเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าแม้จะปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวก็อาจก่อหรือ

สร้างความเสียหายให้กับท่ีดินแปลงอื่นได้ เพราะ “ความจ าเป็น” ในท่ีนี้ ค านึงถึงเฉพาะผู้ต้องการใช้น้ าเป็นส าคัญ    

โดยมิได้ให้ความส าคัญกับสภาพความเป็นจริงของแหลง่น้ าว่าจะมีปริมาณมากหรือนอ้ยเพยีงใด  
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นอกจากนี้ มาตรการจ ากัดควบคุมการสทิธิใชน้้ าตามาตรา 1355 ไมค่ลอบคลุมถึงท่ีดนิซึ่งมไิด้มีสว่นหนึ่งส่วน

ใดตดิทางน้ า นั่นหมายความวา่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดนิแปลงดังกล่าวมีสิทธิใช้น้ าได้อย่างไม่มีจ ากัดแม้จะอยู่ใน

สภาวการณ์น้ าแลง้ก็ตาม อกีทัง้ มาตรการตามมาตราดังกล่าวไมอ่าจใชบั้งคับกรณีการแย่งชิงทรัพยากรน้ าในยามขาด

แคลนของกลุ่มคนหมู่มากได้ เพราะมิได้ให้อ านาจหน้าท่ีแก่บุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดไว้เป็นการเฉพาะใน

การระงับขอ้พิพาทอันเกิดขึ้นจากการแยง่ชิงทรัพยากรน้ าจนอาจรุกรามบานปลายถึงขัน้ใชก้ าลังในการแกไ้ขปัญหา ซึ่ง

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้คนในชุมชนไม่สามัคคี 

กฎหมายท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติการ

ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตชลประทานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยให้อ านาจแก่กรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ าเฉพาะในเขตชลประทาน อีกท้ัง กฎหมายฉบับ

นี้มีมาตรการส าคัญเพื่อมิให้เกิดการใช้น้ าในลักษณะสิ้นเปลืองนั่นคือ มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน้ า 

อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้ าเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอื่นใดนอก

เขตชลประทาน ซึ่งก็ต้องน ามาตรการตามมาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อน ามาปรับใช้กับ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและย่อมประสบปัญหาดังท่ีได้อธิบายแล้วข้างต้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการ

ชลประทานหลวงไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ราษฎรผู้ใช้น้ ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขต

ชลประทาน  

จากสภาพปัญหาที่ได้กลา่วมาทั้งหมดน้ันจะพบวา่ ปัญหาน้ าท่วม น้ าแลง้มสีาเหตุสว่นหนึ่งมาจากการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัญหานั้น ปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์

จากน้ ามากขึ้น เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนและการขยายพื้นท่ีการเกษตรกรรม ด้ วยเหตุนี้ ควร

เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ว่า ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และอาจมิใช่ของฟรีอีกต่อไป    

จึงมคีวามจ าเป็นต้องท าการศกึษาวจิัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษแ์ละจัดการทรัพยากรน้ าด้วยการออก

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ า (water laws) การจัดการลุ่มน้ าในยามขาดแคลนและยามน้ าท่วม โดยเน้นการมีส่วนรวม

ของราษฎรในพื้นท่ีอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รวมตลอดถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมจ ากัดสิทธิการใช้

น้ าบางประเภท โดยการออกกฎหมายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน้ าในแหล่งน้ าผิวดินเพื่อเป็นก าร

ประหยัดและมิให้สูญเสียน้ าไปโดยเปล่าประโยชน ์ขณะเดียวกันก็สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ าในยาม

ขาดแคลนอีกดว้ย  

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. ศกึษาแนวคิด และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

2. ศึกษาแนวทางปฏิบัติและภูมิปัญญาของราษฎรในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระและองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพื่อหา

แนวทางหรือมาตรการท่ีสอดคล้องเหมาะสมส าหรับการควบคุมการใช้น้ า ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้ า     

รวมตลอดถึงการจดัการทรัพยากรน้ าในยามขาดแคลน  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐำน 

ปัจจุบัน กฎหมายก าหนดให้ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี (open access) 

ซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ในปริมาณท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ของตน แนวคิดนี้วางอยู่บนฐานความคิดเดิมว่า น้ าเป็น
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และเพียงพอส าหรับความต้องการ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมี

ความตอ้งการใชน้้ าในปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ทัง้ในภาคการเกษตร อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม การก าหนดสิทธิใน

น้ าดังกล่าวน าไปสู่การแย่งชิงน้ าก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างราษฎรผู้ใช้น้ า ท่ีอยู่ต้นน้ ากับปลายน้ า ระหว่างราษฎรกับ

หนว่ยงานของรัฐ หรือแมก้ระท่ังความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความไม่เท่า

เทียมกันในการเข้าถึงและใช้น้ า โดยผู้ใชน้้ าที่อยู่ต้นน้ า หรือมีศักยภาพมากกว่า ในทางปฏิบัติ ย่อมมีโอกาสใช้น้ าดีกว่า

ผู้ใชน้้ ารายอื่น  

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กฎหมายน้ าในปัจจุบันควรอยู่บนฐานแนวความคิดใหม่ว่า น้ าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด (finite resource) และอาจไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการอกีต่อไป โดยมีมาตรการ

ควบคุมสิทธิการใชน้้ า เสริมมาตรการเพื่อให้ใช้น้ าอย่างประหยัด สร้างกลไกการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากการใช้น้ า 

และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนผู้มสี่วนได้เสียในการบริหารจัดการน้ า 

วิธีวิทยำกำรวจิัย 

การวจิัยแยกเป็นสองวธีิ (1) วิจัยเอกสารศกึษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าผิวดิน

อย่างเป็นระบบจากต ารา วิทยานพินธ์ บทความ และเอกสารอื่น ๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอด

ถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) วิจัยภาคสนามด้วยการจัดเวทีสัมมนา ณ วัดท่าฟ้าใต้ ต าบลบ้านสระ อ าเภอเชียงม่วน 

จังหวัดพะเยา สัมภาษณ์เชิงสนทนากับผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ ายม 6 คน ประกอบด้วยชาวบ้านในต าบลสระ 3 คน และ

ชาวบ้านในพื้นท่ีต าบลบ้านมางอีก 3 คน สัมภาษณเ์จ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าผิว

ดิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน 1 คน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน แนวทางการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงสนทนา แบบสอบถาม และจากเอกสารมาใช้ประกอบกันในลักษณะของการ

ผสมผสานข้อมูลเข้าดว้ยกัน  

ผลกำรศึกษำ 

 ผลการวจิัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในประเทศไทยและตา่งประเทศเนื่องจากทรัพยากรน้ ามีลักษณะ

ทางกายภาพท่ีแตกต่างจากทรัพย์สนิประเภทอื่น โดยจะเคลื่อนท่ีจากท่ีหนึ่งยังอีกท่ีหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ปัญหารากฐาน

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า คือ น้ าเป็นของใคร ใครมีสิทธิใช้ และมีสิทธิใช้แค่ไหน ค าตอบของปัญหานี้ย่อมแตกต่างกันไป

ขึน้อยูก่ับระบอบการปกครอง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ าเมื่อเทียบกับความต้องการน้ า และระบบกฎหมาย

ของแต่ละประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน้ าของไทย มีความ

จ าเป็นต้องศกึษากฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา

ภาวะน้ าแล้ง รวมตลอดถึงวธีิการจัดสรรน้ าอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ซึ่งประเทศท่ีมีแนวคิดเร่ืองสิทธิในน้ าชัดเจนและ

เป็นระบบ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และสาธารณรัฐประชาชน

จีน ท่ีใชร้ะบบกฎหมายซีวลิลอว ์(Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทย แยกพจิารณา ดังนี้ 

1.1 กฎหมายทรัพยากรน้ าของสหรัฐอเมริกา  

สิทธิในน้ าของสหรัฐอเมริกาอยู่บนหลักพื้นฐานส าคัญสองประการ ได้แก่ หลักทรัพย์สิน (property rights)   

ซึ่งผูกโยงอยู่กับหลักอ านาจของรัฐ (state police powers) โดยถือว่าเป็นอ านาจของรัฐท่ีจะมีอ านาจเหนือในการ

ควบคุมการใช้น้ า รัฐจะเป็นผู้ออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ก าหนดค านิยามและเงื่อนไขว่าเอกชนจะมีสิทธิในน้ ามากน้อย

เพียงใด Scott S. Slater (2007) ส่วนหลักสิทธิเก็บกิน (usufructuary) Elise L. Larson (2011) หรือสิทธิในการใช้ (right 
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to use) สิทธิในน้ าเป็นสทิธิเก็บกิน (usufructuary rights) โดยเอกชนไม่อาจเป็นเจ้าของในน้ าได้ มีแต่เพียงสิทธิในการใช้

ประโยชนจ์ากน้ าเท่านัน้ ดังนัน้ การท่ีเอกชนรายใดจะใชน้้ าหรอืชักน้ าออกไปจากแหลง่น้ าเดิมจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความ

กระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้ใชน้้ ารายอื่น มหาชนโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ระบบกฎหมายระดับมลรัฐท่ีก าหนดสิทธิ

ในน้ าและสิทธิในการใช้น้ าของสหรัฐอเมริกา สามารถจ าแนกได้เป็นสามระบบ ได้แก่ มลรัฐท่ีใช้ระบบเจ้าของท่ีดินริม

ทางน้ า มลรัฐที่ใชร้ะบบผู้มีสทิธิยึดถอืก่อน และมลรัฐที่ใชร้ะบบผสม  

(1) ระบบเจ้าของท่ีดนิริมทางน้ า (Riparian Right)   

สิทธิของเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าท่ัวไปตามระบบเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าในสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบไป

ด้วยสิทธิในการเข้าถึงทางน้ า ตกปลา ใช้ในครัวเรือน ใช้ทางน้ าเพื่อการเดินเรือ ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมหรือ

วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย ์รวมถึงการใชน้้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้ เป็นต้น Steven Ferry (2001) แต่สทิธิของเจ้าของ

ท่ีดนิริมทางน้ าเหลา่นีม้เีพยีงการใชป้ระโยชนจ์ากน้ าเท่านัน้ โดยไม่อาจเป็นเจ้าของตัวน้ าได้โดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

น้ าซึ่งอยูใ่นแหล่งน้ า โดยยังมไิด้แยกออกมาจากทางน้ า เจ้าของท่ีดนิริมทางน้ าย่อมไม่อาจอา้งความเป็นเจ้าของได้  

ระบบเจ้าของท่ีดนิริมทางน้ าจะใชก้ารได้ดีในบริเวณเขตร้อนชื้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐแถบภาคตะวันออก

ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีน้ ามาก ดังนั้น มลรัฐในแถบตะวันออกของแม่น้ ามิสซิสซิปปีเกือบทุกมลรัฐจะใช้ระบบ

เจ้าของท่ีดินริมทางน้ านี้ Joseph L. Sax and Robert H. Abrams (1986) การจะเป็นผู้มีสิทธิใช้น้ าอย่างเจ้าของท่ีดินริม

ทางน้ าได้นั้น นอกเหนือจากจะต้องมีท่ีดินส่วนหนึ่งส่วนใดติดกับทางน้ าแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางน้ านั้น

จะตอ้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดว้ย (natural flow and natural watercourse) แต่หากเป็นทางน้ าหรือแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้น

โดยมนุษย์สร้างขึ้นไม่อาจมีสิทธิใช้น้ าตามแนวคิดนี้ได้ Stuart L. Somach (1991) ซึ่งทางน้ า (watercourse) จะต้อง

ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ ชอ่งทางน้ า พื้นน้ าและฝั่ง นอกจากนี้ ยังต้องมนี้ าไหลสม่ าเสมอหรือตามฤดูกาล 

รวมถึงหากทางน้ าดังกล่าวมีครบสามองค์ประกอบแต่อยู่ใต้ดิน เจ้าของท่ีดินก็สามารถมีสิทธิและหน้าท่ีอย่างระบบ

เจ้าของท่ีดนิริมทางน้ าได้ 

สิทธิของเจ้าของท่ีดินริมทางน้ า (riparian right) เป็นสิทธิให้ผู้ใช้น้ าริมทางน้ าสามารถใช้น้ าได้อย่างไม่

จ ากัดโดยไม่ถูกรบกวนสิทธิจากการใช้สิทธิของเจ้าของริมทางน้ าผู้อื่นแต่ก็ต้องมีหน้าท่ีไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน 

(correlative duty) ถือเป็นสทิธิเท่าเทียมกัน หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกันกฎหมายสหรัฐอเมริกาให้น าหลัก

เร่ืองละเมดิมาใช ้นอกจากนี้ เจ้าของท่ีดนิริมทางน้ ามหีนา้ที่ตอ้งใชน้้ าโดยต้องไมก่่อให้เกิดมลพิษ หรอืปล่อยน้ าเสียลงสู่

ทางน้ า Jan G. Laios (1985)  

ในสถานการณ์ท่ีมีน้ าปริมาณมากในรัฐ จะไม่เกิดปัญหาการใช้น้ าของเอกชนแต่ละราย แต่เมื่ออยู่ใน

สภาวะขาดแคลนน้ าเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าทุกรายมีภาระท่ีจะต้องรับปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างเท่าเทียมกัน โดย

แต่ละรายจะต้องลดปริมาณการใช้น้ าให้น้อยลงให้เป็นไปตามหลักตามสมควรหรือความสมเหตุสมผล ( reasonable 

use) หลักการใชน้้ าตามสมควรนี้ใช้ท้ังในกรณีการใช้น้ าท่ีกระทบปริมาณน้ าในทางน้ า (consumptive) เช่น การอุปโภค

บริโภค การชลประทาน และการใช้น้ าท่ีไม่กระทบปริมาณน้ าในทางน้ า (non-consumptive) เช่น การตกปลา เดินเรือ 

วา่ยน้ า การป่ันกระแสไฟฟา้ เป็นต้น   

ในเวลาต่อมาในหลายมลรัฐท่ีเดิมนิยมใช้ระบบเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าในการก าหนดสิทธิการใช้น้ าได้น า

ระบบอนุญาต (permit system) หรือระบบอนุญาตโดยฝ่ายปกครอง (administrative permit system) มาใช้ เกิดเป็น

ระบบอนุญาตในแถบรัฐภาคตะวันออก (eastern systems) William Goldfarb (1988) มลรัฐที่ใชร้ะบบอนุญาตนี้ เชน่ มล

รัฐฟอร์ลิดา แคนตักกี้ อาคันซอ ไอโอว่า นิวยอร์ก นิวเจอร์ซี เป็นต้น โดยแต่ละมลรัฐจะมีการบัญญัติการอนุญาตท่ี
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แตกต่างกันไปแต่หลักการส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการต้องยื่นเร่ืองการขออนุญาตการใช้น้ า ต้องระบุสถานท่ีใช ้

ปริมาณ อัตราการไหลของน้ าที่ผัน และอัตราการไหลของน้ าตามธรรมชาติในบริเวณนัน้     

เมื่อมีการอนุญาตแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้เพื่อรัฐจะได้ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าต่อไป ในระบบกฎหมายน้ีบางครัง้เป็นการเพิ่มเตมิหรือปรับเปลี่ยนหลักการเดิมอย่างหลักการใช้น้ าอย่าง

สมเหตุสมผล หรือบางคร้ังอาจก าหนดไม่อนุญาตให้เจ้าของท่ีดินขายสิทธิการใช้น้ าแยกจากท่ีดินริมทางน้ าเดิม 

นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้น้ า เช่น การใช้น้ าใน

ครัวเรือนควรได้รับสิทธิก่อนการใช้น้ าเพื่อการชลประทานหรืออุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ มลรัฐท่ีใช้ระบบอนุญาตนี้

จะก าหนดให้ผู้ใช้น้ าตอ้งเสียค่าธรรมเนยีมการใช้น้ าดว้ยเพื่อให้การใชน้้ าเกดิประโยชนส์ูงสุด 

(2) ระบบผู้มีสทิธิยึดถอืก่อน (Prior Appropriation System)     

ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน (prior appropriation system) หรือระบบใครมาก่อนมีสิทธิก่อน (first in time, is 

first in right) Amnat Wongbandit (1989) ระบบนี้ถูกใชอ้ย่างกว้างขวางและได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในมลรัฐท่ีมี

ภูมิอากาศคอ่นข้างแห้งแล้ง หรือกึ่งแห้งแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ มีปริมาณ

น้ าน้อย และเนื่องด้วยในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาก าหนดเข้มงวดให้น้ าเป็นทรัพย์สินของรัฐ (public domain) ส่งผลให้

ในเวลาตอ่มาหลายมลรัฐเลือกใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน โดยก าหนดหลักการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์และสิทธิการขอ

ใบอนุญาตในการใชน้้ า แตก่ าหนดให้สิทธิดังกลา่วจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การใช้น้ าเป็นไป

อย่างเกิดประโยชน์จริง (beneficial use) Kent Holsinger (2013) หรือกรณีรัฐนอร์ทดาโคตาก็ได้ก าหนดให้แม่น้ าและ

ทางน้ าทุกสายถือเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐตลอดไป และจะต้องอยู่ภายใต้การใช้ตามระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนและ

หลักการใช้ให้เกิดประโยชน์รัฐนิวเม็กซิโกก็ก าหนดให้น้ าเป็นของรัฐและการใช้น้ าจะต้องเป็นไปอย่างเกิดประโยชน ์   

โดยหลักการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ละรัฐนี้ ท าให้สิทธิในการดึงน้ ามาใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย

บริหาร แต่หากไมม่ปีระกาศจากฝ่ายบริหารให้ควบคุมน้ า สิทธิการใชน้้ าจากทางน้ าสาธารณะก็จะอิสระ อย่างไรก็ตาม 

ในทางปฏิบัตทิางน้ าจะถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารเกือบท้ังปีหรืออาจถูกควบคุมในช่วงเพาะปลูกในการสูบหรือดึงน้ ามา

ใชใ้นแต่ละคร้ัง โดเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม จะตอ้งมีการตรวจสอบยืนยันท่ีแน่ชัดว่า เอกชนได้รับ

การอนุญาตในบริเวณดังกลา่วแล้ว 

สิทธิการใช้น้ าตามระบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่ีเอกชนเป็นเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าท าให้เอกชนทุกราย    

ไมว่า่จะมีท่ีดนิอยูบ่ริเวณใดก็สามารถสามารถท่ีจะมีสทิธิในการใช้น้ าตามระบบนี้ได้ ผู้ท่ีมีสทิธิในการใช้น้ าตามระบบผู้มี

สิทธิยึดถอืก่อน (appropriator) สามารถที่จะโอนสิทธิการใชน้้ าให้กับเอกชนรายอื่นได้ สทิธิการใชน้้ าตามระบบนี้ คล้าย

กับระบบรุ่นพี่รุ่นนอ้ง (senior-junior) โดยจะให้ความส าคัญกับเอกชนท่ีเข้าใชป้ระโยชนจ์ากทางน้ ากอ่น Red D. Benson 

(2012) ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิใช้น้ ารายก่อนนั้นไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ท่ีจะต้องแบ่งสรรน้ าให้กับเอกชนรายอื่นท่ีมาท่ีหลัง ตราบเท่าท่ี

การใช้น้ าของตนเป็นไปตามสัดส่วนท่ีควรจะได้แต่แรก อย่างไรก็ตาม แม้สิทธิการใช้น้ าตามระบบนี้เป็นสิท ธิเด็ดขาด 

(absolute right) แต่บางครัง้อาจต้องยดืหยุ่นหากเป็นช่วงภาวะท่ีน้ าขาดแคลนหรือเป็นกรณีท่ีมีค าสั่งโดยรัฐ  

(3) ระบบผสม (dual system or hybrid system) 

ระบบผสม (dual system or hybrid system) เป็นระบบท่ีรับท้ังระบบเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าและระบบผู้มีสิทธิ

ยึดถือก่อนมาใชด้้วยกัน มลรัฐส่วนใหญ่ท่ีใชร้ะบบนี้จะเป็นมลรัฐท่ีมีภูมอิากาศกึ่งแห้งแล้ง แต่ก็ยังพอมีฝนตกบ้างไม่แห้งแล้ง

เท่าแถบตะวันตกท่ีใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนแต่เพียงอย่างเดียว ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ าเจ้าของท่ีดินริม

ทางน้ ากับผู้มีสิทธิยึดถือก่อน ในทางปฏิบัติมลรัฐจะเปลี่ยนสิทธิเจ้าของท่ีดินริมทางน้ ามาพิจารณาตามหลักระบบผู้มีสิทธิ

ยดึถือก่อน กล่าวคือ เอกชนผู้ใชน้้ ารายใดเป็นผู้เข้าถึงสิทธิการใชน้้ าจากทางน้ าสาธารณะดังกล่าวก่อนกัน  
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การอนุญาตโดยฝ่ายปกครองของระบบนี้ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานท่ีเป็นผู้ดูแลและให้อนุญาตในเร่ืองการ

ใช้น้ าจะเป็นหน่วยงานท่ีดูแลท้ังเร่ืองทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนแม่บทของแต่ละมลรัฐ ในรัฐแถบภาคตะวันออกส่วนใหญ่ท่ีใช้ระบบ

อนุญาตนี้ จะก าหนดให้องค์กรบริหารของรัฐเป็นผู้ให้ความอนุญาต เว้นแต่มลรัฐฟลอริดาท่ีก าหนดให้องค์กรส่วน

ภูมิภาคเป็นผู้ดูแลซึ่งการอนุญาตของหนว่ยงานรัฐนั้น จะพิจารณาให้ความส าคัญกับสิ่งแวดลอ้มท่ีอาจได้รับผลกระทบ

จากการใช้น้ า ท้ังพืชพันธ์สัตว์น้ าต่าง ๆ รวมไปถึงต้องค านึงปริมาณและกระแสน้ าในทางน้ า ธรรมชาติท่ีจะมีการ

อนุญาตให้ใชห้รือชักน้ า ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า หนว่ยงานของรัฐจะเป็นผู้ตัดสิน  

ภายใตร้ะบบผสมหรือระบบการอนุญาตโดยฝ่ายปกครองนี้ เอกชนผู้ใช้น้ าแต่ละรายมีหน้าท่ีจะต้องกรอก

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้ าของตนในแบบฟอร์มของรัฐเพื่อขออนุญาตใช้น้ า ลักษณะเดียวกันกับการประกาศสิทธิ

ของเอกชน (declaration of private) ตามระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนต้องบอกกล่าวการใช้น้ าไปยังผู้ใช้น้ ารายอื่น รวมถึง

จะตอ้งมีการใชน้้ าจริง และท่ีส าคัญจะตอ้งเป็นการใชน้้ าให้เกิดประโยชน ์(beneficial use) ด้วย   

1.2 กฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กฎหมายน้ าของจีน ปี 2002 (China Water Law, 2002) ประกอบด้วย 8 บรรพ 82 มาตรา โดยบรรพ 

3 ซึ่งเป็นหลักการใหม่นอกเหนอืจากกฎหมายน้ าฉบับเดิม บัญญัตเิร่ืองแผนการจัดการน้ า การจัดสรรและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ า การระงับขอ้พิพาทดา้นน้ า และการควบคุมและตรวจสอบในการบังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือจากบรรพ

ใหม่ กฎหมายน้ าของจีน ปี 2002 ยังได้ผนวกรวมหลักการของกฎหมายน้ าฉบับเดิม ประกอบด้วยสิทธิในน้ า          

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน Patricia Wouters and Others (2004) สาระส าคัญของกฎหมายน้ าของ

ประเทศจีน ปี 2002 มดีังนี้  

(1) กรรมสทิธ์ิในน้ าและค่าใชน้้ า  

เสรีนิยมแบบตะวันตก กรรมสิทธ์ิของรัฐ (state ownership) โดยปกติหมายถึง การรับรองสิทธิในน้ าใน

ระดับท่ีไม่สมบูรณ์เหมอืนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน โดยแนวคิดนี้รับรองว่า (1) สิทธิในน้ าย่อมถูกจ ากัดการใช้ ซึ่งตรงกัน

ข้ามกับหลักกรรมสิทธ์ิของเอกชน (individual ownership) กล่าวคือ สิทธิในน้ าเป็นสิทธิท่ีจะใช้น้ าได้เท่านั้น มิใช่สิทธิท่ี

จะเป็นเจ้าของ (ownership) หรอืผู้ครอบครอง (possessor) (2) การเข้าถึงและใช้น้ า จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐใน

รูปแบบของใบอนุญาต (license, permit) หรอืโดยค าสั่งศาล Stefano Burchi, Ariella D'Andrea (1994) (3) สิทธิในการ

ใช้น้ าอาจถูกปฏิเสธได้ เมื่อรัฐก าหนดว่าการใช้น้ าอย่างอื่นก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่า และ (4) การจัดสรรน้ า

จะต้องทบทวนโดยรัฐ ดังนั้น ค่าว่า กรรมสิทธ์ิของรัฐในท่ีนี้มิใช่การอ้างความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียง

ข้ออา้งเพ่ือใชใ้นตรวจสอบหรือรควบคุมการใช้น้ าเท่านัน้  

หลักการท่ัวไปกฎหมายแพ่งของจีน (the General Principles of Civil Law of the PRC) ให้การยอมรับ

สิทธิในทรัพยากรส่วนรวม เช่น ทรัพยากรน้ า จะต้องค านึงถึงผู้ใช้ในสถานการณ์เดียวกันนั้น ภายใต้บังคับมาตรา 81 

ท้ังระบบกรรมสิทธ์ิของรัฐและกรรมสิทธ์ิร่วม (collective ownership) การใช้น้ าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็

ตาม การใชน้้ าตามหลักการดังกล่าว จะตอ้งอยู่ภายใต้พันธกรณี (obligation) แห่งการจัดการ การป้องกัน และการใช้

น้ าอย่างมเีหตุผล โดยรัฐย่อมคุ้มครองสิทธิในการใช้และประโยชนจ์ากการใชน้้ า อกีทัง้ มาตรา 83 ยังให้การยอมรับว่า 

สิทธิการใช้ท่ีดินและน้ านั้นมีความพันธ์กันซึ่งจะต้องถูกจ ากัดสิทธิตามหลักการท่ีว่า บุคคลจะกระท าการใดต้อง

ค านึงถึงสิทธิของเจ้าของท่ีดินข้างเคียง ดังนั้น กฎหมายจีนก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิใช้น้ า ในฐานะสิทธิเก็บกิน 

(usefructuary) เท่านัน้ โดยไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้ ตราบเท่าท่ีรัฐได้ยืดถือความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ า

อย่างเป็นทางการ Edward J. Epstein (1989)    
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ส าหรับค่าน้ า (water charge) กลไกตลาดได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อมูลค่าน้ าทางเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีได้สร้างระบบการก าหนดค่าน้ าอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นมาตรการการจัดสรรน้ าอย่างเท่าเทียมใน

บรรดากลุ่มผู้ใช้น้ า กฎหมายน้ าของจีน ปี 2002 มีหลักการส าคัญสองประการ ได้แก่ ระบบใบอนุญาต (permit 

system) โดยผู้ใชน้้ าต้องมาขอใบอนุญาตจากรัฐเพื่อตนเองจะมีสิทธิใช้น้ า และระบบค่าน้ า (water pricing) โดยผู้ใช้น้ า

ตอ้งจ่ายค่าน้ าที่ใชใ้ห้แกรั่ฐ 

ภายใต้ระบบใบอนุญาตใช้น้ าและระบบการจ่ายค่าใช้น้ า ผู้ใช้น้ าซึ่งได้สูบหรือดึงน้ าโดยตรงจากแม่น้ า 

ทะเลสาบ หรือน้ าบาดาล จะตอ้งยื่นขอจากหน่วยงานด้านการจัดการลุ่มน้ า (Basin Management Institution) หรือกรมการ

บริหารน้ า (Competent Department of Water Administration) เพื่อขอรับใบอนุญาตใช้น้ าและจ่ายค่าธรรมเนียมน้ า (water 

fee) เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ย่ืนขอใบอนุญาตจึงจะมสีิทธิใช้น้ าได้ นอกจากนี้ หากเป็นการใช้น้ าจากแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น

โดยโครงการของรัฐ ผู้ใช้น้ าจะต้องจ่ายค่าน้ า (water charge) ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งหลักการในการก าหนดค่าน้ า 

(water charge) ประกอบด้วย ค่าชดใช้ต้นทุน ค่าผลประโยชน์ตามสมควร คุณภาพน้ า และการรับภาระค่าน้ าท่ีเป็นธรรม

โดยผู้ใช้น้ าทุกคน อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ าของจีนไม่ใช้บังคับกับการใช้น้ าในครัวเรือน การปศุสัตว์ หรือการใช้น้ าภาค

อื่น ๆ ท่ีใชน้้ านอ้ยโดยภาคการใชน้้ าเหล่านี้ ไมต่อ้งขอใบอนุญาตและจ่ายค่าน้ า 

(2) การจัดสรรทรัพยากรน้ า 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนาแหลง่น้ าขนาดใหญ่ การใช้ประโยชนท์รัพยากรน้ า การจัดสรรน้ าอย่างเหมาะสม 

การลดความขัดแย้งในการใช้น้ า และสร้างความกลมกลืนด้านการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจกับสถานการณ์

ทรัพยากรน้ า กฎหมายน้ าของจีน ปี 2002 ได้สร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรน้ าและควบคุมการใช้น้ าโดยระบบ

โควตา (quota system) ระบบนี้ จะถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมบริหารแผนและการ

พัฒนา กรมการบริหารน้ า คณะกรรมาธิการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการจัดสรรน้ ามหัพภาค

ระดับประเทศ นอกจากนี้ แผนการจัดสรรน้ าด้านอุปสงค์และอุปทานท้ังระยะยาวและระยะกลาง ก็จะประเมินโดย

หนว่ยงานข้างตน้ การแก้ไขแผนจัดการน้ าและการเก็บกักน้ าท่ีไหลในทางน้ าจะต้องปฏิบัติตามแผนจัดการน้ าในระดับ

ลุ่มน้ าและแผนจัดการน้ าในระยะกลาง รวมตลอดถึงแผนจัดการน้ าในระยะยาวท่ีจัดท าขึ้นโดยค านึงถึงปริมาณน้ า 

(supply) และความตอ้งการ (demand) น้ าเป็นส าคัญ ซึ่งแผนการจัดสรรน้ าในเชิงปริมาณนี้ จะได้จัดท าขึ้นในแต่ละลุ่ม

น้ าในลักษณะที่เป็นเอกภาพ (unit) 

หลักเกณฑ์การจัดสรรน้ าในแต่ละพื้นท่ีปกครองจะต้องด าเนินการตามโควตาการจัดสรรน้ าท่ีระบุไว้ใน

แผน โดยอาจก าหนดเป็นปริมาณน้ าตอ่คน พื้นท่ี หรือตอ่หน่วยการผลิต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญเพื่อให้เกิดการใช้น้ าอย่าง

มปีระสิทธิภาพ ระบบโควตาการจัดสรรน้ าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญส าหรับการจัดการความตอ้งการน้ า (water demand 

management) ปัจจุบัน จีนได้ก าหนดโควตาการจัดสรรน้ าให้กับภาคการใช้น้ าท่ีต่าง ๆ โดยค านึงถึงปริมาณการใช้น้ า

ของแต่ละภาคส่วนเป็นส าคัญ อีกท้ัง ในระดับมณฑลก็มีโควตาท่ีจ ากัดส าหรับการจัดสรรน้ าให้กับภาคการใช้น้ าใน

พื้นท่ี Xiao-Jun and Others (2014) ระบบโควตามหีลักส าคัญสามประการ ประกอบด้วยการจ ากัดปริมาณการใช้น้ า การ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า และการควบคุมมลพิษทางน้ า  

(3) การระงับขอ้พิพาท 

การระงับข้อพิพาท (dispute settlement) กฎหมายน้ าของจีนได้แบ่งลักษณะข้อพิพาทออกเป็นสอง

ประเภท ได้แก่ ข้อพิพาทเร่ืองน้ าระหว่างเขตการปกครองด้วยกันประการหนึ่ง และข้อพิพาทเร่ืองน้ าระหว่างเอกชน

ด้วยกัน หรือในระดับท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง ส าหรับข้อพพิาทเร่ืองน้ าระหวา่งเขตการปกครองนัน้ กฎหมายก าหนดให้

ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการปรึกษาหารือเพื่อหาเข้าใจร่วมกัน การประนีประนอม ( reconciliation) และการร่วมมือ     
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หากวิธีการระงับข้อพิพาทนี้ไม่ส าเร็จ คู่กรณีอาจยื่นค าร้องไปยังรัฐบาลในระดับสูงขึ้นไปเพื่อช่วยหาทางออกในการ

ระงับข้อพิพาท Xiao-Jun and Others (2014) ส าหรับข้อพิพาทเร่ืองน้ าระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือระดับเขตปกครอง

ท้องถิ่นด้วยกัน กฎหมายเปิดโอกาสให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการปรึกษาหารือ (consultation) และการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาท (mediation) หากคู่กรณฝี่ายหนึ่งฝ่ายใดไมส่มัครใจที่จะระงับขอ้พิพาทด้วยวิธีนี้ สามารถยื่นค าร้องไปยังรัฐบาล

ท่ีสงูกว่ารัฐบาลระดับท้องถิ่นเพื่อให้เสนอแนะทางออก หรือยื่นค ารอ้งโดยตรงตอ่ศาลเพื่อระงับขอ้พิพาทก็ได้  

1.3 กฎหมายทรัพยากรน้ าของไทย 

กฎหมายทรัพยากรน้ าผิวดิน มีอยู่หลายฉบับด้วยกัน ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และพระราชบัญญัตจิัดรูปท่ีดนิเพื่อการเกษตร พ.ศ.2558   

(1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้น้ าเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนมีสิทธิใช้

ร่วมกัน (right to common use) ไมอ่าจยดึถือครอบครองหรือหวงกั้นในลักษณะเป็นเจ้าของ (owner) เพื่อจ าหนา่ย จ่าย 

โอน แมท้างน้ านัน้จะไหลผ่านท่ีดินของเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินก็ตาม ในขณะท่ีสิทธิการใช้น้ า เจ้าของท่ีดิน

ริมทางน้ ามีสิทธิท่ีจะผัน ดึง หรือชักน้ าไว้เท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ของตน เมื่อเจ้าของท่ีดินริมทางน้ าชักน้ าไว้เพื่อ

ประโยชนข์องตนตามสมควรแล้ว แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้น้ ารายอื่น ก็ไม่ถือว่าเจ้าของท่ีดินริมทางน้ ากระท า

ผิดตามหลักเกณฑ์ดังกลา่ว เพราะสิทธิการใชน้้ าที่รับรองไว้ ค านึงถึงความจ าเป็นของเจ้าของท่ีดนิริมทางน้ าเป็นส าคัญ 

จ าเป็นมากก็ใชไ้ด้มาก โดยไม่พิจารณาวา่ในขณะนัน้จะมีปริมาณน้ ามากหรือนอ้ยเพยีงใด 

(2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ในเขตชลประทานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้อ านาจแก่กรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ าเฉพาะในเขต

ชลประทาน อีกท้ัง กฎหมายฉบับนี้มีมาตรการส าคัญเพื่อมิให้เกิดการใช้น้ าในลักษณะสิ้นเปลือง นั่นคือ มีการเก็บ

ค่าธรรมเนยีมในการใช้ทรัพยากรน้ า อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้ า

เพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอื่นใดนอกเขตชลประทาน ซึ่งก็ต้องน ามาตรการตามมาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชยเ์พื่อน ามาปรับใชก้ับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและย่อมประสบปัญหาดังท่ีได้อธิบายแล้วข้างต้น 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงไม่มบีทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ราษฎรผู้ใช้น้ ามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าในเขตชลประทาน 

(3) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 มีขอบเขตการใช้บังคับในพื้นท่ีซึ่งมีการประกาศ

ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม และเขตโครงการจัดรูปท่ีดนิ โดยมีเจตนารมณเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

น้ าและการบริหารจัดการน้ าในระดับไร่นาท่ีเชื่องโยงกับระบบชลประทานเพื่อให้ท่ีดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จาก

โครงการชลประทานและสาธารณูปโภคอยา่งทั่วถึง 

มาตรการคุ้มครองทางน้ าในเขตการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมโดยห้ามมิให้ผู้ใดท าทางระบายน้ ามา

เชื่อมตอ่กับระบบชลประทานหรือการกระท าใด ๆ เพื่อส่ง กัก หรือเก็บน้ าจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมชลประทานก าหนด หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี แสดง

ให้เห็นว่า การใช้น้ าในเขตการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ ซึ่งต่างจากการใช้น้ าในพื้นท่ี

อื่นท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้น้ าได้อย่างเสรีไม่ต้องขออนุญาต ในขณะท่ีการใช้น้ าในเขตการจัดระบบน้ าเพื่อ

เกษตรกรรมนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมชลประทานก าหนด หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีท่ี
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เกี่ยวข้อง จึงจะมีสิทธิใช้น้ าในพื้นท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตการใช้บังคับเฉพาะในพื้นท่ีซึ่งมี

การประกาศให้เป็นเขตการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปท่ีดนิเท่านัน้ 

2. แนวทางปฏิบัตแิละภูมปัิญญาของราษฎรในพื้นท่ีอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในการบริหารจัดการ

และอนุรักษท์รัพยากรน้ า จากการศกึษาพบวา่ มกีารจัดการน้ าโดยใชรู้ปแบบเหมอืงฝาย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการน้ า

โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาคเหนือท่ีมีมาตั้งแต่สมัยพญามังราย การสร้างฝายและเหมืองนั้นเป็นการรวมกลุ่ม

กันในการดูแลรักษามีส่วนร่วมในการประสานความสัมพันธ์ของกลุ่มเหมืองฝายท่ีเกิดจากความผูกพันต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลายาวนานในการแบ่งปันผลประโยชน ์และมีหนา้ที่ร่วมกันในการดูแลรักษา มขี้อตกลงร่วมกันและยึดถอืปฏบัิติ

จนพัฒนากลายเป็นประเพณี   

การจัดการเหมอืงฝายมีรูปแบบการจัดการน้ าในฤดูฝนเพื่อการปลูกข้าวเป็นหลัก โดยมีองค์กรเหมืองฝายเป็น

ผู้บริหารหรือควบคุมดูแลการใช้น้ าและมีกฎเกณฑ์ รวมถึงบทลงโทษส าหรับผู้ละเมิดกฎดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งเรียกว่า สัญญา

เหมอืงฝาย ซึ่งเปรียบเสมอืนรัฐธรรมนูญด้านการจัดการน้ า สัญญาเหมืองฝายนี้จะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้น้ า การ

ระงับข้อพพิาท การแบ่งปันน้ า การเก็บค่าน้ า การเลอืกหัวหนา้เหมอืงฝ่าย และวธีิการบริหารงานขององค์กรเหมอืงฝาย  

อย่างไรก็ตาม ระบบเมืองฝายในหลายพื้นท่ีก าลังอ่อนแอลง เนื่องมาจากสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม บางชุมชนมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือการพัฒนา

บ้านจัดสรร และสมาชิกที่เขามาอยู่ใหม่ไม่ยอมรับรู้หรือปฏิบัติตามระเบียบการใช้น้ าของชุมชน สัญญาเหมืองฝายซึ่ง

เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญในการบริการจัดการน้ าท่ีสมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันไม่สามารถใช้บังคับกับผู้มาอยู่

ใหม่ได้ ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ านอกกลุ่มเหมืองฝาย ท าให้สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธ์ิลง ดังนั้น ผู้ใช้น้ านอกกลุ่มท่ีอยู่ต้น

น้ าจึงสามารถเก็บกักน้ า และใชน้้ าได้อยา่งเต็มท่ีไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสัญญาเหมืองฝาย ถึงแม้ว่าจะใช้น้ าในลุ่ม

น้ าหรือล าห้วยเดียวกันกับเหมอืงฝายชุมชนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทการแย่งชิงน้ าเกิดขึ้น กลุ่มเหมืองฝ่ายยังขาด

อ านาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งซึ่งเป็นนายทุนผู้ใช้น้ าเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐในเชิงกฎหมาย เหตุผลท่ีสัญญาเหมือง

ฝายใช้บังคับกับผู้ใช้น้ านอกกลุ่มไม่ได้นั้นก็เพราะว่าสัญญาท่ีผู้ใช้น้ าท าขึ้นมีสถานะเป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น ไม่มี

สถานะในทางกฎหมาย 

สรุปผลและอธิปรำยผล 

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซากทุกปี  

ปัญหาภัยแล้งมีปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไม่เป็นระบบ ใช้น้ าอย่างสิ้ นเปลือง

อกีประการหนึ่ง เนื่องจากน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) และไม่มีกฎหมายท่ี

วางหลักเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้น้ า ในขณะท่ีกฎหมายน้ าของสหรัฐอเมริกามีการควบคุมสิทธิ

การใช้น้ าโดยใชร้ะบบใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ า ท านองเดียวกับกฎหมายจีนท่ีมีการควบคุมสิทธิการใช้น้ า

โดยใช้ระบบใบอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายของท้ังสองประเทศยังมีการเก็บค่าใช้น้ าในบางกิจกรรมท่ีใช้น้ าปริมาณ

มากเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใชน้้ าอย่างสิ้นเปลอืง 

สัญญาเหมืองฝาย ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญในการบริการจัดการน้ าท่ีสมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

ร่วมกัน ไมส่ามารถใช้บังคับกับผู้ใชน้้ านอกกลุ่มเหมอืงฝาย ท าให้สัญญาเหมืองฝายหมดความศักดิ์สิทธ์ิลง ดังนั้น ผู้ใช้

น้ านอกกลุ่มท่ีอยู่ต้นน้ าจึงสามารถเก็บกักน้ า และใช้น้ าได้อย่างเต็มท่ีไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสัญญาเหมือง

ฝาย ถึงแม้ว่าจะใชน้้ าในลุม่น้ าหรอืล าหว้ยเดียวกันกับเหมืองฝายชุมชนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทการแย่งชิง

น้ าเกดิขึน้ กลุ่มเหมอืงฝ่ายยังขาดอ านาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งซึ่งเป็นผู้ใช้น้ านอกกลุ่มเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐ

ในเชงิกฎหมาย 
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ข้อเสนอแนะ 

แยกเป็นประเด็น ดังนี้  

1. สิทธิการใช้น้ า ควรมีการควบคุมหรือจ ากัดสิทธิการใช้น้ าในกิจกรรมบางประเภทท่ีลักษณะการใช้น้ าใน

ปริมาณมาก ทัง้นี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้น้ า ซึ่งอาจแบ่งกิจกรรมการใช้น้ า ประเภทท่ีหนึ่ง ได้แก่ 

การใช้น้ าเพื่อด ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนและการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย การใช้น้ าประเภทนี้ ไม่ต้องขอใบอนุญาตจากรัฐ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้

มาตรการควบคุมสิทธิการใช้น้ าทางกฎหมาย และกฎระเบียบเหมืองฝาย หรือข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้น้ า 

ประเภทท่ีสอง ได้แก่ การใชน้้ าเพ่ือการเกษตรหรือการเลีย้งสัตวเ์พื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 

การใช้น้ าประเภทนี้ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ าเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การใช้น้ า ปริมาณน้ าท่ีจะใช้น้ าหรือพื้นท่ีรับน้ าและ

แหล่งน้ าท่ีใช้ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแหล่งนั้นนั่นตั้งอยู่ ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อมูลใน

การวางแผนการบริหารจัดการน้ า ประเภทท่ีสาม ได้แก่ การใช้น้ าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ท่ีใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุม่น้ า หรือคลอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวาง การใช้น้ าประเภทนี้ ตอ้งได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน

ของรัฐส่วนกลาง ซึ่งอาจเป็นกรมทรัพยากรน้ า อีกท้ัง การใช้น้ าประเภทท่ีสามนี้ ควรมีการเก็บค่าใช้น้ าโดยค านวณ

จากปริมาณน้ าท่ีใชจ้รงิ ทัง้นี้ เพื่อประโยชนส์ูงสุดในการใช้น้ าและเป็นมาตรการไม่ให้ใชน้้ าสิน้เปลอืง  

2. การบริหารจัดการน้ า ควรมีการวางแผนการใช้น้ าร่วมกันระหว่างกลุ่มเหมืองฝายท่ีอยู่ต้นน้ ากับกลุ่ม

เหมอืงฝายท่ีอยูก่ลางหรอืปลายน้ า โดยให้ตัวแทน ซึ่งอาจเป็นแก่เหมอืงหรือแก่ฝาย ของแต่ละกลุ่มหาข้อตกลงร่วมกัน

ในการใช้ประโยชน์จากน้ า โดยแผนนี้จะเป็นแผนการใช้น้ าท่ีใช้บังคับระหว่างกลุ่มเหมืองฝายโดยเป็นต่างหากจาก

สัญญาเหมืองฝายเดิม ซึ่งใชบั้งคับระหว่างสมาชิกเท่านัน้  

3. ความอ่อนแอของระบบเหมืองฝาย สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ระบบเหมืองฝายอ่อนแอลง นั่นคือ สัญญา

เหมืองฝายใช้บังคับกับผู้ใช้น้ านอกกลุ่มไม่ได้ ทางแก้ของปัญหานี้ท าได้โดยการน าข้อตกลงการใช้น้ านี้บัญญัติเป็น

กฎหมาย ไมเ่พยีงแต่จะสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเนื้อหาของกฎหมายก็ยังสอดคล้อง

กับวิธีประชาของคนในท้องถิ่นอีกดว้ย     

4. ข้อเสนอส าหรับงานวจิัยในอนาคต 

 เนื่องจากงานวจิัยช้ินมวีัตถุประสงค์ศึกษาภูมปัิญญาด้านการจัดการน้ าของราษฎรในพื้นท่ีอ าเภอเชียงม่วน

เป็นหลัก โดยไม่ได้ประเมินศักยภาพขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าในละดับลุ่ม

น้ าขนาดใหญ่ ดังนัน้ หากมีการวจิัยเร่ืองกฎหมายน้ าในอนาคต ควรมีการศึกษาด้านเนื้อหาของกฎหมายน้ า ศักยภาพ

ขององค์กรหรือหน่วยงานด้านน้ าในละดับลุ่มน้ าสายหลักของประเทศ เพื่อสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการน้ าของ

ประเทศไทยในภาพรวม 

กิตติกรรมประกำศ 

 ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ที่วางใจให้ทุนวิจัยในคร้ังนี้ และขอบคุณภรรยา นาตยา 

สถานแปง ที่เป็นก าลังใจและช่วยจัดท าเชิงอรรค  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นท่ีหน้ามหาวิทยาลัย

พะเยา วิธีด าเนนิการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นท่ี และเจ้าพนักงานต ารวจ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์ 

ผลการวจิัยพบวา่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่มกี าหนดระยะรัศมีของการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

ท่ีชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย ประสบปัญหาการตีความขอบเขตบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยา 

น ามาซึ่งปัญหาการใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่ชัดเจน และพบว่าเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตาม

ประกาศฉบับนี้กับผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีได้รับอนุญาตให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนท่ีประกาศฉบับนี้จะใช้

บังคับ งานวจิัยฉบับนี้ จึงเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็น บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนมหาวิทยาลัยพะเยา 

ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นิสติลด ละ เลกิการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างย่ังยนืต่อไป 
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Abstract 

 This research aims to study problems and impacts of the enforcement of Prime Minister Office Notification 

on prohibited places or areas for alcoholic beverage sales near educational institutes B.E. 2558: A case study of 

the area in front of the University of Phayao. This research method is a qualitative and descriptive research 

which consists of studying related document, in-depth interviews of local vendors, local restaurants and police 

officers, and then analyzing these acquired data.The result found that the current law does not provide the clear 

distance radius where the sale of alcoholic beverage is prohibited, leading to problems on legal interpretation 

and law enforcement of police officers. This research suggests that some amendments should be made to the 

current law concerning areas for alcoholic beverage sales near educational institutes in order to make it clearer, 

so the officer can enforce it more effective than at present.  

Keywords: problem and impact, enforcement of law, alcohol drink, around educational institutions 

บทน ำ 

แมจ้ะมกีารบังคับใช ้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551[1] ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญเพื่อควบคุมการขายและบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องประชาชน [2]  โดยเฉพาะการมุ่งเนน้ควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานท่ี ท่ีไม่ควรขายและ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ แต่ยังคงพบการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลบ์ริเวณโดยรอบสถานศกึษาเป็นจ านวนมาก ในปีพ.ศ. 2556 สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรี เร่ือง “นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย”โดยมีจุดประสงค์

เพื่อเร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศึกษาในรัศม ี

500 เมตร เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นแนวทางการควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิผลสูงในการลด

ประมาณการบริโภคและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในวันท่ี 19 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [3] ให้มีการก าหนดสถานที่หรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์พิ่มเตมิ  

ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 [4] โดยในร่างประกาศฉบับนี้ห้ามผู้ใดขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณซึ่งอยูใ่นระยะ 300 เมตร จากรัว้หรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันอุดมศกึษาท้ังของรัฐและเอกชน แตไ่มม่ีการประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแตอ่ย่างใด และในเวลาตอ่มามีการ

ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ี

คล้ายกบัสถานบริการ [5] ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นในวันท่ี 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ประกาศส านักนายกนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558[6] ซึ่งในประกาศฉบับนี้ เป็น

การประกาศย้ าหลักเกณฑ์ท่ีเคยประกาศไว้ใน ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคลา้ยกับสถานบริการ กล่าวคอื ออกโดยอาศัยความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่ง
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็น

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยาโดยรอบร้ัวหรือแนวเขตของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องห้ามมิให้มีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าท่ี

ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบร้ัวหรือแนวเขตของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน ท่ีจะต้องตกอยู่ภายใต้ประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้ดว้ย 

ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยว่าในการบังคับใช้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเร่ือง ก าหนด

สถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 นั้น มีปัญหาและผลกระทบในการ

บังคับใชป้ระกาศ ฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม ่ดังนีผู้้วิจัยจึงเห็นสมควรเลอืกศึกษาวิจัยปัญหาและผลกระทบจากการบังคับ

ใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบ

สถานศกึษา โดยศึกษาในเขตพื้นท่ีหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

(1) ศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนด

สถานท่ีหรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา และ (2) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบ

จากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา 

วิธีกำรศึกษำ 

 การวจิัยนี้ ศกึษาวจิัยเฉพาะในเขตพื้นท่ีหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบจากการ

บังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์

รอบสถานศกึษา เฉพาะในเขตพื้นท่ีหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับวิธีการด าเนินวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน ได้แก่ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการวิจัยจากต าราและเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง ตลอดจนกลุ่มผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วยกลุ่ม 

ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว เพื่อน าข้อมู ล

เหล่านั ้นมาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา บริเวณหน้ามหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป 

ผลกำรศึกษำ 

1. หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

เนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2558 ได้มีมาตรการก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ

ใกล้เคียงสถานศกึษาท่ีส าคัญอยู่สามฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมรีายละเอยีดส าคัญตามล าดับดังต่อไปนี้  

  1.1 ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเรื่อง ก ำหนดสถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถำนศึกษำ พ.ศ. 2558 (ฉบับนำยกรัฐมนตรีลงนำมก่อนประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ) มี

รายละเอยีดส าคัญคือ   
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    “ ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตรจากร้ัวหรือ

แนวเขตของสถานศกึษาระดับอาชวีศึกษาหรอืสถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐและของเอกชน  

    ข้อ 2 ประกาศน้ีไมใ่ชบั้งคับกับ  

(1) โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม  

(2) สถานบริการในเขตพื้นท่ี ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ  

(3) สถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า เฉพาะ

กรณมีกีารขายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายวา่ด้วยสุรา” 

เมื่อพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ พบว่ามีการก าหนดขอบบริเวณรัศมีของการห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์เอาไว้ด้วย นั่นคือ ห้ามมิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 300 เมตรจากร้ัวหรือแนวเขตของ

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและของเอกชน การก าหนดขอบเขตระยะบังคับใช้

กฎหมายเช่นนี้ย่อมมีความชัดเจนในแง่ของบริเวณโดยรอบสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร ง่ายต่อการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในการส ารวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์รอบสถานศกึษาในรัศมี 300 เมตร ท่ัวประเทศพบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 84.80 

กล่าวคอืในกรุงเทพและปริมณฑล เห็นดว้ย 86.60 และในภูมภิาคเห็นดว้ย 84.20 [7]  

ตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ครอบคลุมบริเวณแนวเขตของสถานศกึษา 2 ประเภทได้แก่ 

ก. ระดับอาชวีศึกษา หมายถงึ การศึกษาสายวสิามัญศกึษา ได้แก่ การศกึษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสม

กับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับประกอบการเกษตรกรรม

และ อุตสาหกรรม ต่าง ๆ 

ข. ระดับอุดมศึกษา หมายถงึ การศึกษาที่สูงขึน้จากระดับมัธยมศกึษา ถือเป็นการศึกษาสายสามัญขั้น

สูงสุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงสถาบันและวิทยาลัยตา่งๆดว้ย 

ข้อสังเกต ตามประกาศฉบับนี้คือ การห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ในระยะ 300 

เมตรนี้ เป็นการก าหนดห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่

ครอบคลุมถึงการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแต่อย่างใด เช่นนี้หากมีการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลร์อบสถานศกึษาในระยะ 300 เมตร รอบบริเวณสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ยอ่มไมม่คีวามผิดตามประกาศฉบับนี้ 

นอกจากนี้ การห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานท่ีหรือในบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตร เป็น

การห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลทุกประเภท มิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณท่ีใกล้กับสถานศึกษาในระยะ 300 

เมตรดังกล่าว ดังนี้ย่อมได้รับผลกระทบท้ังผู้ขายท่ีเป็นผู้ขายรายย่อย และรายใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวก

ซื้อ ไมว่า่จะเป็นการคา้ปลกี และยังรวมไปถึงการขายให้กับตัวแทนจ าหน่ายด้วยหากผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือ

ผู้น าเขา้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์มิได้รับใบอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายวา่ด้วยสุรา 

แต่ท้ังนี้ ในประกาศฉบับนี้มีข้อยกเว้นบริเวณท่ีไม่ตกอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ กล่าวคือ สามารถขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้ แมจ้ะอยู่ในสถานท่ีหรือบริเวณซึ่งอยูใ่นระยะ 300 เมตร จากร้ัวหรือแนวเขตของสถานศึกษา

ระดับอาชวีศึกษาหรอืสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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1) โรงแรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโรงแรม  

โรงแรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโรงแรม หมายความว่า สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการท่ีพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ท้ังนี้ ไม่รวมถึง  (1) 

สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการท่ีพักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  (2) 

สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น  และ(3) 

สถานท่ีพักอื่นใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง [8] 

2) สถานบริการในเขตพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้จัดตัง้สถานบันเทิงได้  

ดังนั้น หากเป็นสถานบริการในท้องท่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบันเทิงได้ ย่อมไม่ได้รับยกเว้นให้

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามประกาศฉบับนี้ ส าหรับสถานบริการในเขตพื้นท่ีท่ีไม่อนุญาตให้จัดตัง้สถานบันเทิงได้ นั้น

ปัจจุบันอยูใ่นขัน้ตอนของการยกร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการงดอนุญาตตั้งสถานบริการในท้องท่ี 22 

จังหวัด พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัด

สกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุทัยธานี  [9]  จังหวัดนครนายก จังหวัด

พิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง[10]  เป็นท้องท่ีงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2545 

เนื่องจากได้มีการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งเดิมทีมีจังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดศรีสะ

เกษ จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมอยู่ด้วย แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันท่ี 16 พฤษภาคม 

2560 และ 11 กรกฎาคม 2560 ให้เป็นเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ต้ังสถานบริการได้[11]  

ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษาฉบับนี้ลงในราชกิจจานุเบกษานัน้ สมาคมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไทย ได้ยื่น

ขอเรียกรอ้งให้มกีารทบทวนประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร และเรียกร้อง

ให้มีการศึกษาผลกระทบ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ก่อนท่ีจะมีการเสนอ

และออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพื่อให้กฎหมายท่ีออกมาสามารถลดและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง โดยในทางสมาคมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไทย มี

ข้อคิดเห็นว่า ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ท่ีก าหนดหา้มมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้

กับสถานศึกษาในระยะ 300 เมตรนั้น เป็นประกาศฯ ท่ีไม่เป็นสากล อีกท้ังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่เป็นกฎหมายท่ีสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ภาคธุรกิจ การจ้างงาน 

การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกท้ังทางสมาคมมีความเห็นว่า ปัจจุบันมีมาตรการห้าม

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปีซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เป็นมาตรการท่ีช่วยป้องกัน

เยาวชนในการเข้าถึงการบริโภคแอลกอฮอลไ์ด้ตรงประเด็นอยูแ่ลว้ และมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนท่ีรุนแรงมากกว่า ตลอดจน

เป็นหลักปฏิบัติท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล [12] ด้วยเหตุนี้ประกาศฉบับนี้จึงมิได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจา

นุเบกษา อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้น และน ามาสู่การออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

22/2558 อกีฉบับหนึ่งตามมา 
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1.2 ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558 เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรแขง่รถยนต์และรถจักรยำนยนตใ์นทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรอืสถำนประกอบกำร

ที่เปดิให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร 

ภายหลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดสถานท่ีหรือ

บริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น ก่อนท่ีจะมีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจา

นุเบกษา ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการใน

ลักษณะท่ีคลา้ยกับสถานบริการ ซึ่งในข้อ 6 แห่งค าสั่งฉบับนี้ ได้ก าหนดว่า  

“ห้ามมิให้มสีถานท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศกึษา 

หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัดรวมท้ังให้มีอ านาจในการสั่งปิดสถานท่ี

ดังกล่าวทันที 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานต ารวจและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรักษาความสงบ

เรียบร้อยมีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกับพนักงานเจา้หน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองดว้ย” 

 เมื่อเปรียบเทียบกับ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลร์อบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ีนายกได้ลงนามไว้แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น พบว่าค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 มีความแตกต่างจากประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนด

สถานท่ีหรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา พ.ศ. 2558 ในประเด็นดังน้ี 

1) มีการเปลี่ยนแปลงข้อห้ามมิให้มีสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สถานศึกษา จากเดิมท่ีมีการก าหนดห้ามขายในบริเวณโดยรอบสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ท้ังของรัฐและของเอกชน แตใ่นฉบับนี้มีการระบุหา้มขายบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา นั่นคอื รวมสถานศึกษาทุกระดับ

มไิด้จ ากัดเฉพาะการหา้มขายรอบสถานศกึษาระดับอาชวีศึกษาหรอือุดมศึกษาแล้ว  

2) มีข้อห้ามเพิ่มเติมห้ามมิให้มีสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหอพักใน

บริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา ซึ่งจากฉบับเดิมมไิด้มีขอ้หา้มเกี่ยวกับการห้ามขายใกล้บริเวณหอพักแตอ่ย่างใด  

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หอพัก หมายถึง สถานท่ีท่ีรับผู้พักซึ่งอยู่ระหว่าง

การศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกินย่ีสบิห้าปีเข้าพักอาศัยโดยมกีารเรียกเก็บเงินค่า

เช่า โดยหอพักตามความแห่งพระราชบัญญัติหอพักนี้ มีอยู่สองประเภทคือ หอพักสถานศึกษาหมายถึง หอพักท่ีผู้

ประกอบกจิการหอพักเป็นสถานศึกษา และหอพักเอกชนหมายถึง หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลท่ัวไปท่ี

ใช่สถานศึกษา ดังนี้หากหอพักไม่ว่าจะเป็นหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงสถานศึกษา 

ยอ่มตอ้งหา้มมิให้มีสถานท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ัง้อยู่ในบริเวณดังกลา่ว 

3) ประกาศฯ ฉบับนี้มิได้ก าหนดระยะรัศมีรอบสถานศึกษาไว้แน่นอนเหมือนดังประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับท่ี

นายกลงนามไว้แต่ยังมิได้บังคับใช้ดังกล่าวท่ีเคยก าหนดไว้ในระยะ 300 เมตร อันเนื่องมาจากสมาคมธุรกิจ ขอให้

ทบทวนระยะรัศมี 300 เมตร ด้วยเหตุท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ภาคเศรษฐกิจ แต่อยา่งไรก็ตามหากพิจารณา

ในด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีย่อมเกิดผลกระทบและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้มากกว่า เนื่องจากเป็น
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ปัญหาว่าระยะทางเท่าใดจึงจะถือว่าใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อาจก่อให้เกิด

ปัญหาการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายเกิดความแตกต่างกันในแต่ละ

ท้องท่ีได้ 

4) มบีทก าหนดเพิ่มเตมิ ให้ผู้ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถาน

ประกอบการ และห้ามมิให้มกีารเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานท่ีดังกลา่วอกี  

นอกจากนี้ในค าสั่งดังกล่าวยังให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานต ารวจและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี

มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐ ในการ

ด าเนนิการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและเคร่งครัดรวมท้ังให้มีอ านาจในการสั่งปิดสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ี

ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งต่างจากฉบับก่อนหน้านี้ท่ีมิได้มีบท

ให้อ านาจเจ้าหนา้ที่ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไว้แต่อยา่งใด 

5) ในค าสั่งฉบับนี้ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพิ่มเติมในข้อ 4 ว่า หากเป็นสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้ มีอ านาจตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือ

สถานประกอบการในสถานท่ีดังกล่าวอีก ซึ่งหากสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามติเพกิถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย โดยค าสั่งเพิกถอน

หรือสั่งปิดหรือมใิห้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นท่ีสุด 

ยิ่งไปกว่านัน้ ในกรณีท่ีเจ้าหนา้ที่ของรัฐปลอ่ยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน

บริการหรือใบอนุญาตขายสุราที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก าหนดการ

ออกใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ด าเนินการ

ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ให้น าค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ กล่าวคือ จะถือว่ามีความผิดวินัยหรือ

ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี [13]   

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าค าสั่งฉบับนี้เป็นค าสั่งเร่งด่วน ท่ีออกโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ กล่าวคือเป็นค าสั่งท่ีออกมาโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ท่ีให้อ านาจแก่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน

ฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกค าสั่งท่ีเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความ

สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบ

เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือ

ภายนอกราชอาณาจักร 

 

1.3 ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเรื่อง ก ำหนดสถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถำนศึกษำ พ.ศ. 2558 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) มีรายละเอยีดดังนี้ 

“อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27(8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาต ิ

จึงออกประกาศไว้ดังตอ่ไปน้ี 
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ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก

บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 เร่ือง

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแขง่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ” 

ดังนี้จึงเท่ากับว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายท่ีออกเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 27(8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ีก าหนดให้ เพิ่มเติมสถานท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการออกกฎหมายยืนยัน ข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

สถานท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับ

สถานบริการ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น มี

รายละเอยีดส าคัญกล่าวคอื  

1. ห้ามมิให้มีสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน

บริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 

2. หากฝ่าฝืนขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง

สถานศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนัน้โดยเครง่ครัดรวมท้ังให้มอี านาจในการส่ังปิดสถานท่ีดังกลา่วทันที โดยให้พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือเจ้าพนักงานต ารวจและพนักงานเจ้าหนา้ที่ ผู้มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกับพนักงาน

เจ้าหนา้ที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ในการด าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและเคร่งครัดรวมท้ังให้มีอ านาจในการ

สั่งปิดสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง

สถานศกึษาได้ 

3. หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน

บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถาน

ประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานท่ีดังกล่าวอีก ซึ่งหากสถาน

ประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามติเพกิถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย โดยค าสั่งเพกิถอนหรือสั่งปิดหรือมใิห้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นท่ีสุด 

4. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ

หรือใบอนุญาตขายสุราท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก าหนดการออก

ใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ด าเนินการทาง

แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ให้น าค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ กล่าวคือ จะถือว่ามีความผิดวินัยหรือ

ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
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5. การห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาตามประกาศฉบับนี้ เป็นการห้ามมิให้ขาย

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นั่นคือจะน าเอาประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเร่ือง ก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2558 กล่าวคอื ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 

นาฬกิา และตัง้แตเ่วลา เวลา 17.00 นาฬกิา ถึงเวลา 24.00 นาฬกิา มาใชบั้งคับในบริเวณนี้มิได้ 

ท้ังนี้กรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 14 กรกฎาคม 

2558 เพื่อพิจารณาก าหนดค านิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”และแนวทางการก าหนดเขตพื้นท่ี(Zoning) 

บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัด

ออกไปจะตอ้งมีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังตอ่ไปน้ี 

1. บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีเด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาจาก

ระยะห่างจากสถานศกึษา 

2. บริเวณดังกลา่วเป็นสถานท่ีท่ีมีลักษณะไมเ่หมาะสมตอ่เด็ก เยาวชน นักศึกษา 

3. บริเวณดังกล่าวมสีถานท่ีท่ีมีลักษณะอาจเป็นแหล่งม่ัวสุมหรือแหลง่มอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา  

4. บริเวณดังกล่าวพงึเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร าคาญตอ่เด็ก เยาวชน นักศกึษาในสถานศกึษา [14] 
 

2. ผลกำรศกึษำวิจัย  

สามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือ

บริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา  

ส าหรับประเด็นการบังคับใชก้ฎหมายควบคุมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

นั้น ทางผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา กลุ่มงานป้องกันและ

ปราบปราม ซึ่งถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจหลักในการจับกุม  โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการ

ปฏบัิตงิานเพื่อบังคับใช้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

รอบสถานศกึษา ในบริเวณหน้ามหาวทิยาลัยพะเยานัน้ เกิดปัญหาในการบังคับใชด้ังตอ่ไปน้ี 

1) ตามประกาศฉบับนี้หา้มมิให้มีสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือ

หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา ซึ่งมิได้ก าหนดรัศมีระยะทางไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการตีความและ

บังคับใช้ว่า ขอบเขตระยะทางเพียงใดจึงจะถือว่าใกล้เคียงสถานศึกษา อันจะต้องห้ามมิให้มีการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอยูบ้่าง เน่ืองจากมมีาตรการ

ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาออกมา 3 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาและ

รายละเอยีดท่ีต่างกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฉบับท่ีบังคับใช้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น กลับมิได้ก าหนดรัศมี

ขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษาอย่างชัดเจนแตอ่ย่างใด แมภ้ายหลังกรมสรรพสามิตจะมีแนวทางการก าหนด

บริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา แต่แนวทางปฏิบัตดิังกล่าวไม่มขีอบเขตระยะทางท่ีชัดเจน มีเพยีงรายละเอยีดให้เจ้าหน้าท่ี

ใชดุ้ลพนิจิพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านัน้ 

โดยขอ้มูลในทางปฏบัิตขิองเจ้าหนา้ที่ต ารวจท่ีได้จากการสัมภาษณ์นั้น พบว่าทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจภูธรแม่กา 

จังหวัดพะเยา ได้นัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยากว่า 30 

ราย โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้ลงพื้นท่ี

ตรวจสอบสถานบริการท่ีมีการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อีกท้ังเนื่องด้วยตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเร่ือง 

ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.  2558 ไม่มีการก าหนดรัศมีรอบ
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สถานศึกษาไว้เด่นชัด ด้วยเหตุนี้ในการท างานช่วงแรก เจ้าหน้าท่ีจึงอาศัยการตีความกฎหมายแบบบูรณาการกับ

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับแรกท่ีมีการก าหนดรัศมีการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาไว้ท่ี 

300 เมตร ซึ่งเมื่อตรวจสอบในขอบเขตบริเวณรัศมีดังกลา่วพบวา่ มสีถานประกอบการ ตลอดจนร้านค้าท่ีเข้าข่ายการ

จ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณใกล้สถานศกึษา จ านวน 14 ร้านดว้ยกัน 

ท้ังนี้ในเวลาต่อมาได้มีการก าหนดแผนท่ี Zoning มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดโซนนิ่งบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดบริเวณท่ีต่อเนื่องกับและบริเวณถัดออกไป อันมีรายละเอียดคือ ทิศเหนือ ติดป่าไม้และ

อาคารบ้านเรือน ทิศใต้ ติดอาคารบ้านเรือน ทิศตะวันออก บริเวณถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรท่ี 821 ถึง 824 ,

บริเวณซอย 4 ห้วยหลวง หมู่ 16 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, บริเวณซอย 5 ซอย  และซอย 8 หมู่ 16 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ทศิตะวันตก ติดกับป่าไม้ [15] ซึ่งหากพิจารณาตามแผนท่ีแล้วจะพบว่าบริเวณ

หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา คือบริเวณทางทิศตะวันออกท้ังหมด ดังนี้แล้วบริเวณนี้ย่อมถือเป็นบริเวณใกล้เคียง

สถานศกึษา หน้ามหาวทิยาลัยพะเยาท่ีต้องห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่ท้ังนี้ การจัด Zoning คร้ังนี้จะเห็นได้

วา่ไมม่กีารก าหนดรัศมีท่ีแน่นอนเป็นระยะทางไว้เชน่กัน 

2) ทางปฏิบัติท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนั้น ได้ร่วมมือกับสรรพสามิตจังหวัดพะเยา ลงพื้นท่ีตรวจสอบ

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะสถานประกอบการและร้านอาหารท่ีมีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็น

พิเศษ ท้ังนี้ได้ยึดมติ ของคณะกรรมการอ านวยการประสานก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตามค าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ซึ่งได้มีมตกิ าหนดแนวทางในการปฏบัิติกล่าวคือ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่า ผู้ท่ี

ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุราหรือแอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันท่ีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ใช้บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความท่ีเป็น

คุณแก่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายเฉพาะเร่ืองนั้น โดยให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แต่ให้พิจารณางด

เว้นการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมรายใหม่ในเขตนั้น และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นกระท าผิดตามข้อ 4 แห่งค าสั่ง

ดังกล่าว ได้แก่  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ , ขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์, เปิดท าการเกินกว่าเวลาตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ, ขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเ์กินกวา่ก าหนดเวลาตามท่ีมีกฎหมายบัญญัต ิและยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุ

ระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานท่ีของตน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการสั่ง

เพกิถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการนัน้ได้[16]  

ด้วยเหตุน้ีหากพิจารณาตามแนวทางปฏิบัตนิี้ ผู้ประกอบการและร้านคา้เดิมบริเวณหน้ามหาวทิยาลัยพะเยาท่ี

ได้รับอนุญาตให้จ าหนา่ยสุราหรอืเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก่อนหน้าวันท่ีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 

22/2558 จะบังคับใชน้ัน้ ยังคงสามารถเปิดสถานประกอบการนั้นและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้ ดังท่ีได้

กล่าวมาแล้วว่าประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้เป็นประกาศท่ีมีโทษทางอาญา ดังนี้เมื่อพิจารณาลักษณะของ

กฎหมายอาญา จะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้ กล่าวคือในเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ในขณะกระท า จะใช้

บังคับกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังย้อนหลังกลับไปโดยให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิด และลงโทษบุคคล

ผู้กระท านั้นมิได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีภายหลังได้มีการออกแนวปฏิบัติ ให้ยึดตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ

ประสานก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ตามมา 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูลพบว่า บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานั้น ไม่มีการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่

อย่างใด มเีพยีงสถานประกอบการร้านคา้อื่นๆท่ีเปิดให้บริการและจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยล้วนแล้วแต่เป็นผู้

ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหนา่ยสุรามาแล้วก่อนหน้าท่ีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จะมีผลใชบั้งคับ 
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ด้วยเหตุนี้เอง ข้อมูลท่ีได้จากสถิติการจับกุมของสถานีต ารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา หลังจากมีการออก

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 

2558 แล้วนั้น จึงพบว่า ไม่พบสถิติการจับกุมผู้ท่ีฝ่าฝืนขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศฉบับนี้แต่อย่างใด มี

เพยีงการสั่งปิด และห้ามมใิห้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานท่ีดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 ข้อ 4 เนื่องจากมีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี

บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ รวมท้ังขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ จ านวน 2 ร้าน [17] 

เท่านัน้ 

2)  ประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือ

บริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา  

ส าหรับประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ี

หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษานั้น หากพิจารณาจากประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับค าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการแล้วจะ

พบผลกระทบจากข้อกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1. หากเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถาน

ประกอบการ และห้ามมิให้มกีารเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานท่ีดังกลา่วอกี  

2. หากสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุราด้วย ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย ค าสั่งเพิกถอนหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาต

ให้เป็นท่ีสุด 

3. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือ

ใบอนุญาตขายสุราท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก าหนดการออก

ใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้ น ด าเนินการทาง

แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย จะถือว่ามคีวามผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

อย่างไรก็ตาม เมื่อทางผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อสอบเจ้าพนักงานต ารวจในท้องท่ี และสอบถามถามร้านค้าและ

ผู้ประกอบการท้ังรายเดิมท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก่อนแล้ว และรายใหม่ท่ีต้องการจะเปิด

สถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ในการ

บังคับใช้นั้น มีการบังคับใช้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีไม่เคยขออนุญาตเปิดเพื่อจ าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าก่อน กล่าวคอื จากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศฉบับนี้นั้น สร้างผลกระทบโดยตรงกับ

ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ีต้องการจะเปิดสถานบริการเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาเท่านั้น  ซึ่ง

ถือเป็นผลกระทบหลักท่ีชัดเจน เนื่องจากไมส่ามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ

หนา้มหาวิทยาลัยพะเยาได้อกีต่อไป  
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แตเ่ป็นท่ีนา่สังเกตว่า ส าหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดสถานประกอบการมาก่อนหน้านี้โดยชอบ

นั้น ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้มีแนวปฏิบัติคือ หากเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุราหรือเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันท่ีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ใช้

บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความท่ีเป็นคุณแก่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตโดยชอบ

ด้วยกฎหมายเฉพาะเร่ืองนัน้ โดยให้สามารถประกอบการตอ่ไปได้ แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบให้ต้องเลิกกิจการ

ไป เนื่องจากมีการตีความกฎหมายเป็นคุณให้สามารถเปิดสถานบริการท าการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อไป แต่

จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากในอนาคต มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้จ าหน่าย

สุราหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่ งเป็นอ านาจท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถ

กระท าได้ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบ

สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการรายเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุราอยู่ก่อนหน้าประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรีฯฉบับนี้ใชบั้งคับ ยอ่มเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเชน่กัน  

วิจำรณ์และสรุปผล 

จากผลการวจิัย สามารถสรุปผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

ประเด็นแรก ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือ

บริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา พ.ศ. 2558 

1. จะเห็นได้ว่า เนื่องด้วยตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 นั้นไม่มีการก าหนดรัศมีการบังคับใช้ในระยะทางท่ีชัดเจน แม้จะมี

การก าหนดเขตพื้นท่ี (Zoning) รอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายยังต้องมี

การตคีวามและปรับใชก้ฎหมายในระยะทางท่ีเหมาะสมเอง ซึ่งย่อมท าให้เกิดปัญหาได้ว่า ระยะใดจึงจะเป็นระยะรอบ

สถานศกึษาท่ีต้องห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี์แท้จริง 

2. ภายหลังจากท่ีมีกฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา พ.ศ. 2558 บังคับใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแลว้ ยังคบพบวา่เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ

บังคับใชก้ฎหมายฉบับดังกล่าวได้อยา่งจริงจัง เนื่องจากมมีต ิของคณะกรรมการอ านวยการประสานก ากับติดตามผล

การด าเนนิงานตามตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ก าหนดแนวทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองท่ีเกี่ยวข้อง ในการปฏบัิตกิล่าวคอื ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยว่า ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุราหรือ

แอลกอฮอล์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆอยู่ก่อนหน้าวันท่ีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 22/2558 ใช้

บังคับนั้น ให้พนักงานเจ้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องพิจารณายึดถือแนวทางการแปลความท่ีเป็นคุณแก่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตโดยชอบ

ด้วยกฎหมายเฉพาะเร่ืองนั้น โดยให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แต่ให้พิจารณางดเว้นการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม

รายใหม่ในเขตนั้น และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นกระท าผิดตามข้อ 4 แห่งค าสั่งดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งมี

อ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด าเนนิการส่ังเพกิถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการนั้นได้ ดังนี้ย่อมเท่ากับ

ว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท่ีเกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถบังคับใช้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา พ.ศ. 2558 อย่างเครง่ครัดในประเด็น

ท่ีเกี่ยวกับการเพกิถอนใบอนุญาตจ าหน่ายสุราหรอืไม่ต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุรากับร้านค้าและผู้ประกอบการทุกร้าน

บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยาได้ เนื่องจากล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตโดยชอบให้สามารถประกอบการ

จ าหนา่ยสุราต่อไปได้ 
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ประเด็นที่สอง ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ี

หรือบริเวณหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา 

จากการศึกษาพบว่า ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา สร้างผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ีต้องการจะเปิดร้านจ าหน่าย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถเปิดจ าหน่ายได้อีกต่อไปบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ส่ วน

ผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดสถานประกอบการมาก่อนหนา้นีโ้ดยชอบนัน้ แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบให้

ต้องเลิกกิจการไป เนื่องจากมีการตีความกฎหมายเป็นคุณให้สามารถเปิดร้านขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามหากในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงมติและใช้บังคับกฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดไม่ต่อใบอนุญาตให้ขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษาอกีต่อไปยอ่มเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเชน่กัน  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้

กฎหมายตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบ

สถานศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. ควรมกีารแก้ไขเพิ่มเติมประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ให้มีความชัดเจนในแง่ของระยะทางรัศมีรอบสถานศึกษา เพื่อลดการตีความโดยใช้

ดุลพนิจิซึ่งอาจสร้างความไม่เป็นธรรมในการบังคับใชก้ฎหมายต่อไป 

2. ควรด าเนินการควบคุมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และ

ก าหนดเขตพื้นท่ี (Zoning) การหา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้ชัดเจนมากกวา่นี้ 

3. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง ในการขอความร่วมมือมิให้นิสิตลด ละ เลิก การบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้เห็นผลเสียต่อสุขภาพและปัญหามากมายท่ีอาจเกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการใชช้วีติในสังคมท่ีไม่จ าต้องบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร้านค้าท่ีเคยได้รับอนุญาตให้

เปิดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยชอบ ดังนี้จะต้องมีการร่วมหารือกันระหว่างผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้บังคับใช้

กฎหมาย ให้มีระยะเวลาปรับตัว เชน่ ผันตัวเองไปประกอบกิจการอย่างอื่น หรืออาจจะมีการเยียวยาความเสียหายให้

ผู้ประกอบการจ านวนหนึ่ง เน่ืองจากความจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องมกีารควบคุมมิให้มีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ

ใกล้เคียงสถานศกึษานี้อยา่งเคร่งครัด 

กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง

ทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
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เมื่อ 8  ม.ิย. 2561]. เข้าถึงได้จาก:https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/ 

document/mjaw/mte5/~edisp/webportal16200119522.pdf7. 

3. รายงานผลการพจิารณา/ผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้

ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เร่ือง”นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย” 

[อนิเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 12  ก.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก:http://www.soc.go.th/acrobat/nesac300756.pdf 

4. เอกสารลงนาม ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

รอบสถานศกึษา พ.ศ. 2558. 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง

รถยนต์และรถจักรยานยนตใ์นทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะ

ท่ีคลา้ยกับสถานบริการ. วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอนพิเศษ 171ง. หนา้ 7. 

6. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

พ.ศ.2558. วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอนพิเศษ 263ง. หนา้ 14. 

7. รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ประจ าปี 2559.: กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช; 2559. หน้า 105. [อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 19 ต.ค. 2559]. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/ 60-AC-0004-ความคิดเห็นฉลากเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล-์SAB.pdf 

8. พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.2551[อินเทอร์เน็ต ] . [ เข้าถึ ง เมื่ อ  19 ต.ค.  2559]. เข้าถึ ง ได้จาก: 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C349/%C349-20-2547-a0001.pdf 

9. พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องท่ีงดอนุญาตให้ตั้ง สถานบริการ พ.ศ. 2545, 

ราชกิจจานุเบกษา. 12 สิงหาคม 2545. เล่ม 119 ตอนท่ี 77 ก. หน้า 1. 

10. พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็น

ท้องท่ีงดอนุญาตให้ตัง้สถานบริการ พ.ศ. 2545, ราชกิจจานุเบกษา. 26 กรกฎาคม 2545. ตอนท่ี 77 ก. หน้า 7. 

11. ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดท้องท่ีงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ... [อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 1 ต.ค. 2561. 

เข้าถึงได้จาก: https://www.ryt9.com/s/cabt/2864245http://www.commandcenter.moi.go.th/ 

12. moiapp/prapp/th/view/LR6106054ร่าง-พ.ร.ฎ.ใหมห่้าม-22-จว.-ตัง้สถานบริการ.html 

13. ภาคธุรกิจขอทบทวนค าสั่งห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษา  [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 19 ต.ค. 2559]. เข้าถึงได้

จาก: http://www.posttoday.com/social/general/375671 
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14. การก าหนดเขตพื้นท่ี (Zoning)ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึง

เมื่อ 20 ต.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก: 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjuy/~edisp/uatucm252004.pdf 

15. แผนที่ Zoning มหาวทิยาลัยพะเยา [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 19 ต.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก: 

http://www7.djop.go.th/webtest/uploadimg/files/43_mapPayao.pdf 

16. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึง

เมื่อ 1 ก.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ubondopa.com/db/12-28-2015แนวทางปฏิบัตติามค่ าส่ัง1.pdf 

17. รายช่ือสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีคลา้ยสถานบริการท่ีมีสั่งปิดตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ท่ี 22/2558 [อนิเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ธ.ค. 2560]. เข้าถึงไดจ้าก: 

http://www7.djop.go.th/webtest/uploadimg/files/Payao(2).pdf 
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการรับรองแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว) 

The legal feasibility study to certify migrant worker as a public health 

volunteer (migrant health volunteer) 

จักรี แป้นจันทร์1* 

Jakkree Paenchan1* 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง

ด้าว เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย ในการรับรองแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขตาม

กฎหมายไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนางานการสาธารณสุขมูลฐานไทยสูต่น้แบบของอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติ ท่ีเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญหลายประการในการ

เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารสาธารณสุข เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างด้าว ด้วย

การเร่ิมปฏบัิตจิรงิจากตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นอีกท้ังการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรค ตามมาตรการของชุมชนท่ีร่วมกันคิด ร่วมกันท าร่วมให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนต่างด้าว ท้ังบริการเชิงรุก

และเชิงรับ แม้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จะมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญหลายประการดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น แต่

ภาครัฐก็ยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ประการใด 

ซึ่งท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ท าหน้าท่ีได้ไม่เต็มความสามารถ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองในการ

ปฏบัิตงิานดา้นสาธารณสุข จึงเสี่ยงตอ่การท าผิดกฎหมาย และถูกจับส่งกลับประเทศต้นทาง 

ดังนัน้ การศกึษาวจิัยนี้ เพื่อคน้หาแนวทางการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งผลให้เกิดการวางรากฐาน การพัฒนา เสริมสร้างความภูมิใจและความเข้มแข็งใน

ท างาน และการบริการด้านสาธารณสุขของไทยไปสู่อาเซียนรวมท้ังลดความเหลื่อมล้ าเพิ่มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

แก่แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามทุกระดับ ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ค าส าคัญ:     อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว, การรับรองแรงงานข้ามชาติ, ประชากรต่างด้าว, อาสาสมัครสาธารณสุข, 

ประจ าหมู่บ้าน(อสม) 
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Abstract 

 The research aims to study the problems and obstacles in the work of migrant health volunteer and to 

know the legal feasibility in the certification of migrant worker to work as a health volunteer and development of 

the primary health care of Thailand to the prototype of ASEAN.  

The research finds that migrant worker who works as a health volunteer has many roles on work such 

as dissemination of knowledge and information on public health as being a leader in changing the health of the 

community, promotion health surveillance, prevention and control of diseases and basic health problems in the 

community. Although the migrant health volunteer has many roles on work above mentioned, the government 

sector has not imposed any clear policy to legally certify the migrant health volunteer. As a result 

themigranthealth volunteer cannot perform with his / her full effort because there is no law that recognize his / 

her legally status to carry out risk of wrongdoing and can be sent back to his/ her homeland. 

This research tries to find out the policy to support the migrant health volunteer, it also provides a 

foundation, development, pride and strength in Thailand health service work to ASEAN including reduces the 

disparity and creates equality in health service to migrant workers as their human rights. 

Keywords:   migrant health volunteer, certifying migrant worker, primary health care, village health volunteer, 

Health Volunteer” 

บทน า 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้พลเมืองไทย ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานและพัฒนางานสาธารณสุข ในรูปแบบพลเมืองไทยพึ่งพาตัวเองในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน เป็น  

การส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู โดยภาคพลเมืองด้วยกันเอง ซึ่งภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ ในการถ่ายทอด

ความรู้ การอบรม และให้ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้ทรัพยากรในพื้นท่ี และสภาพสังคมใน

ชุมชนให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงน าหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (2520-2524) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ฉบับท่ี12 ปีพ.ศ.2560-2564) โดยเป็น

การสนับสนุนให้มีการด าเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ในรูปแบบระบบจิตอาสาแทน

เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือท่ีเรารู้จักกันในชื่อ อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม

ของพลเมอืงในการดูแลสุขภาพจากตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือหมู่บ้าน จนถึงการดูแลสุขภาพของพลเมืองในประเทศ 

โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประเทศชาต ิ

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา จากข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมีอสม. ปฏิบัติ

หนา้ท่ี1,037,947 คน(ข้อมูลเดอืนมกราคม 2561)กระจายตัวอยูใ่นทุกพื้นท่ีของประเทศ ครอบคลุมทุกชุมชน และหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นส่วนส าคัญตอ่การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพรวมท้ังคุณภาพชวีติของภาคพลเมอืง ได้เป็นอยา่งมาก 

จากเหตุผลข้างต้น การท่ีจะขยายการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมท่ัวถึงได้นั้น ต้องน าภาคพลเมืองใน

ประเทศเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเอง โดยประชาชนในพื้นท่ีเอง และมีภาครัฐให้การ
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สนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆท่ีจ าเป็นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข แนวคิดในดังกล่าวนี้เรียกว่า “การสาธารณสุขมูล

ฐาน”  

ในส่วน อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) นั้นเป็นความมุ่ งหวังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ อ.ส.ม.       

แตอ่าสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว ก็ยังไมม่นียิามความหมายท่ีแน่ชัด แต่สามารถจ าแนกประเภทได้ดังนี้ คนต่างด้าว 

กับ อาสาสมัครสาธารณสุข ค าวา่ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 หมายถึง ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติ

ไทยส่วน “อาสาสมัครสาธารณสุข” นั้น โดยปกติกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในงาน

สาธารณสุขมูลฐานเพยีงประเภทเดียว คือ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)”ซึ่งตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 นั้น หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจาก

หมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท่ี

คณะกรรมการกลางก าหนด ดังนั้น “อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว” ตามความหมายของผู้วิจัย จึงหมายถึง ผู้ซึ่งไม่

มีสัญชาติไทย ท่ีได้รับการคัดเลือกจากชุมชนต่างด้าวหรือหมู่บ้านต่างด้าว ด้วยความสมัครใจเข้าร่วมในงานการ

สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย และได้ผ่านฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง

ด้าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จึงเป็นการขยายเครือข่ายการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ

ไทย เข้าสู่ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ(ผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย) ท่ีมาพร้อมกับการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เหตุท่ีต้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านการสื่อสาร เช่น ภาษา 

การเข้าถึง สภาพสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีต่างกัน รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารด้านสุขภาพในกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติน้ัน ไมม่ปีระสิทธิภาพ ดังนั้น จึงท าให้เกิดแนวคิดการป้องกัน ควบคุมโรค ส่งเสริม ในกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ จ ากัดการแพร่กระจายของโรคท่ีเกิดจากประชากรต่างด้าว ไม่ให้แพร่กระจาย

ไปสู่พลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งถือเป็นปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงาน

ข้ามชาติ ในรูปแบบดูแลช่วยเหลือกันเอง โดยการสนับสนุนของภาครัฐ ในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

เชน่เดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของประเทศไทย 

ท้ังนีแ้รงงานข้ามชาติ หรือคนต่างด้าว ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มหลายประเภท ซึ่งข้อมูลจากส านักบริหาร

แรงงานตา่งด้าว กรมการจัดหางาน สามารถแยกได้ได้ตามกฎหมาย ใหญ่ๆได้ 5 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี1 เข้าตามมาตรา 9 คือ คนต่างด้าวเข้าเมือง ประเภทท่ัวไปแบบตลอดชีพ [7] แบบแจ้งการท างาน 

พสิูจน์สัญชาต ิและน าเขา้ตาม MOU จ านวน 1,832,157 คน  

กลุ่มท่ี2 เขา้ตามมาตรา12 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น ๆ จ านวน 45,631 คน 

กลุ่มท่ี3 เข้าตามมาตรา13 ชนกลุ่มน้อยจ านวน 59,509 คน 

กลุ่มท่ี4 เขา้ตามมาตรา14 คนตา่งด้าวท่ีเข้ามาท างานในลักษณะ ไป-กลับหรือตามฤดูกาล 

กลุ่มท่ี5 บุคคลที่เข้าเมอืงแบบผิดกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนแนช่ัด 

จากข้อมูลดังกล่าว ในเดอืนพฤศจิกายน 2560มีประชากรต่างด้าวในกลุ่มท่ี 1-4 จ านวน1,955,487 คน ในปี

2559 มีประชากรต่างดา้วจ านวน 1,482,414 คน เพิ่มขึ้น 473,073 คน [4] 

 จากกการท่ีประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) ในเร่ือง

การสนับสนุนการลงทุนของชาวตา่งชาต ิและพัฒนาการผลิตท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท าให้ประเทศไทย   

มคีวามตอ้งการแรงงานข้ามชาติสูงขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องน าเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU มากขึ้นตามไปด้วย 
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อีกท้ังในปัจจุบันมีการขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน ซึ่งได้

ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม  และส่งเสริมความร่วมมือในด้าน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต  ซึ่งส่งผลให้       

การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย โดยปรากฏการณน์ี้ เป็นปรากฏการณท์างสังคมอย่างหนึ่ง ที่มาพร้อมกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ท่ีควบคุมได้ยากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ และ

โรคระบาดต่างๆท่ีติดตามมากับการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว   

โดยสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้รับ

รายงานผลการตรวจสุขภาพของ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีแรงงานต่างด้าว 

3 สัญชาติ คือประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา จ านวนท้ังสิ้น 682,190 คน ซึ่งได้ตรวจตามมาตรฐานด้านสุขภาพ

ทางการแพทยก์ าหนด ผลการตรวจพบวา่ ผู้ท่ีมีผลการตรวจสุขภาพปกติ (ประเภทท่ี 1)จ านวน 625,607 คน แต่มีการ

เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีต้องควบคุมและรักษาอย่างต่อเนื่อง (ประเภทท่ี 2) จ านวน 8,380 คน และเป็นผู้ท่ีมีผลการตรวจ

สุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ (ประเภทท่ี 3) จ านวน 890 คน โดยพบป่วยดว้ยโรควัณโรค จ านวน 4,374 คน โรคเรื้อน จ านวน 

177 คน โรคซิฟิลสิ จ านวน 2,140 คนโรคเท้าช้าง จ านวน 79 คน สารเสพติดให้โทษ จ านวน 715 คน โรคจิตประสาท 

จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน จ านวน 2 คน และตั้งครรภ์จ านวน 4,949 คน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม ตามกฎกระทรวง

มหาดไทย ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2535 โดยออกตามแนวพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อ 2 มาตรา 12 (4) และ

ข้อ 3 มาตรา44 (2) “โรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรค

ยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลสิในระยะที่3” ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้เห็นถึงปัญหา

ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบจะต้องร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดตอ่ และการดูแลสุขภาพในกลุ่มกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามให้เป็นไปตามสทิธิขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ท่ีพึง

ได้รับ และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพต่อพลเมืองไทย จากการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวท้ังนี้เพื่อให้

เป็นไปตามปฏญิญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ.1948 ที่องคก์ารสหประชาชาติท่ีได้ก าหนดไว้  

ดังนั้น ก่อนท่ีจะรับรองกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข จึงควรมีกฎหมาย หรือนโยบาย 

หรือโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท่ีมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาทางกฎหมาย และความต้องการของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติ ในการดูแลสุขภาพตามแนวทางการสาธารณสุขมูลฐานไทย โดยก าหนดกฎหมาย สาระการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ  ให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ 

สร้างภูมิคุม้กัน โดยมีเป้าหมายมุง่พัฒนาให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ

ตนในการดูแลสุขภาพอย่างมีรูปธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นสื่อในการเรียนรู้ของผู้ไม่มี

สัญชาติไทย หรอืกลุม่แรงงานข้ามชาติในชุมชนต่างด้าว รวมถึงมีความตระหนักในการดูแลตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น 

รวมท้ังสามารถท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นในเขตชุมชนต่างด้าว ในเร่ืองการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของชุมชนต่างดา้วตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยด าเนนิการโดยประชากรต่างดา้ว เพื่อประชากร

ตา่งด้าวดว้ยกันเอง หรือให้บริการคนไทยในพื้นท่ีชุมชน ตลอดจนเชื่อมประสานการบริการและท างานร่วมกับ อ.ส.ม. 

ขจัดปัญหาภัยด้านสุขภาพ ส ารวจข้อมูล ค้นหาผู้ป่วย และผู้เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตามสภาพปัญหาสาธารณสุข  การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการสุขภาพในชุมชนต่างดา้ว และการสร้างเสริมสุขภาพได้ดขีึน้ เพื่อให้เป็นท่ี
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พึ่งด้านสุขภาพขั้นต้นของประชากรต่างด้าว อันเป็นการสร้างโอกาสให้ประชากรต่างด้าวมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ได้รับ

บริการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และเป็นการลดข้อจ ากัดโดยภาษา สภาพสังคม วัฒนธรรมท่ีแต่งต่างกัน ฯ ซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญ  ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรต่างด้าว อีกท้ังยังสนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้

เป็นไปตามกฎหมาย ในเร่ืองการใช้วิชาชีพเวชกรรม และการประกอบโรคศิลปะ ท้ังการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การควบคุมป้องกันโรค การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันรวมถึงการควบคุม

ปัญหาอาชญากรรม และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆจึงเห็นควรปรับปรุง

กฎหมาย   เพื่อรับรองกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นรายบุคคล ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุข

ตา่งด้าว)เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพดังกล่าวมาขา้งต้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้ว ให้

เป็นไปตามปฏญิญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ในดา้นด้านสุขภาพ 

2. เพื่อสร้างแนวทางกฎหมายในด้านการสาธารณสุขไทย ในเร่ืองการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา

ระบบสุขภาพท่ีเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้ว  

3. เพื่อให้แนวคิดทางกฎหมายดา้นจิตอาสา ในระบบการสาธารณสุขมูลฐานไทย เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

4. เพื่อศึกษาแนวทางกฎหมาย ในการรับรองบทบาท หนา้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว ให้ถูกตอ้งตาม 

5. เพื่อสร้างแนวทางกฎหมายในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนคุ้มครอง

อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าวให้เป็นไปกฎหมายไทย   
 

วิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเอกสาร รวบรวมเอกสาร กฎหมายส าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหลักของการวิจัยคร้ังนี้ 

โดยด าเนินการศึกษาค้นควา้จากเอกสารต าราวชิาการต่างๆ ในทางกฎหมาย และงานด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องเป็น

รวมท้ังรวบรวมขอ้มูลเชงิสถิติ หรือสรุปแนวโนม้จากกระทรวงสาธารณสุข และส านักบริการแรงงานต่างด้าว กรมการ

จัดหางาน ที่สามารถเปิดเผยได้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์และน าเสนอให้เห็นว่าจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติ สู่การเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุข หรอือาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้ว มีวิธีการ และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อย่างไร

ในการด าเนินการให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าวในประเทศไทย โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ใด รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้คอือะไร 
 

ผลการศึกษา  

1. ความเป็นมาของอาสาสมัครสาธารณสุขในแรงงานข้ามชาต ิหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 

การเคลื่อนย้ายแรงงานในทวีปเอเชยี ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 2000 เป็นต้นมารายงาน

ของสหประชาชาติเร่ืองการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในปีค.ศ.2013 (UN International Migration Report,2013) คาดว่า

สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในเอเชียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.5 ของโลกในปี 2000 เป็นร้อยละ 30.6 ในปี 2031 
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[22]ส่วนในประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางและเป็นศูนย์กลางส าหรับแรงงานย้ายถิ่น 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์

ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอื หรือภาคเกษตรกรรม จ านวน 1,248,416 คน[24] 

ในประเทศไทยมนีโยบายในการส่งเสริมให้คนตา่งชาตเิข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุน

อย่างเสรีเพื่อดงึดูดการลงทุน โดยให้นักลงทุนได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนในชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาส

ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศได้อย่างเสรีเพราะมีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น [21]จากเหตุผลการ

ลงทุนแบบเสรีข้างต้น จึงเป็นเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นในทุกๆปี แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะ

พลเมอืงไทยแลว้ จะเห็นว่าการย้ายถิ่นของคนไทยมลีักษณะเป็นการย้ายถิ่นช่ัวคราวมากกวา่การยา้ยอยา่งถาวร แม้ว่า

แนวโน้มของผู้อพยพย้ายถิ่นประเภทหลังจะเพิ่มขึ้นก็ตาม รูปแบบการย้ายถิ่นของประชากรไทย มีท้ังการย้ายถิ่นข้าม

เขตเกินกวา่หนึ่งจังหวัด การยา้ยถิ่นไปยังจังหวัดท่ีอยูใ่กล้เคียง และการอพยพย้ายถิ่นจากจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพเข้า

สู่กรุงเทพ [2]ซึ่งตา่งจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ท่ีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศเป็นส่วนใหญ่ และ

เป็นการเคลื่อนย้าย ท่ีต้ังถิ่นฐาน หรืออยู่เป็นระยะเวลานาน  

 แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย โดย

สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ด้าน ดังนี้ผลกระทบทางสังคมผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านความมั่นคง 

ส าหรับผลกระทบทางด้านสาธารณสุขนัน้ แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้รับการคัดกรอง ได้เป็นพาหะน าโรค เข้ามาในประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจ สุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงาน

สาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวท่ียังไม่ขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ สร้างปัญหาและผลกระทบในด้านสาธารณสุข

ตอ่ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เนื่องจากมีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการรับข้อมูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่สภาวะสุขภาพอนามัยต่อแรงงานต่างด้าว [1] ปัจจุบันท่ีปัญหา

สุขภาพค่อนข้างรุนแรง เป็นผลจากการขาดความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคหรืออันตรายในสภาพแวดล้อมใหม่ท่ี

แรงงานไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน ปัญหาการหลบซ่อนเนื่องจากไมม่บัีตรอนุญาตท างานท าให้ไม่กล้าเดินทางไปไป

ใชบ้ริการการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่หา่งไกล เนื่องจากกลัวถูกจับกุม และปัญหาข้อจ ากัดในการสื่อสาร

ภาษาไทย[5] จึงเป็นเหตุให้การแพร่ระบาด การควบคุม และป้องกัน เป็นไปได้ยาก โรคท่ีเป็นปัญหา ได้แก่ โรคเรื้อน 

วัณโรค โรคเท้าช้าง การตดิสารเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรค ท่ีต้องห้ามตามกฎกระทรวง

มหาดไทย ฉบับท่ี 14 (พ.ศ.2535) ออกตามแนวพระราชบัญญัตคินเข้าเมอืง พ.ศ.2522 ข้อท่ี 3 โรคตามมาตรา 44 (2)ท้ังสิน้ 

วัณโรค เป็นโรคติดต่อส าคัญในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก สาเหตุท่ีท าให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ท่ัวโลก  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเอดส์ และการอพยพย้ายถิ่น และแรงงานเคลื่อนย้าย ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณ

โรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวัณโรคดื้อยา[23]ซึ่งอาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแฝง 

(Latent TB) และระยะแสดงอาการ (Active TB) โดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้า ๆ ไปจนถึงหลาย

ปีกว่าจะแสดงอาการใด ๆ ให้เห็น[6]ถ้าเป็นในระยะอันตราย ก็จะเป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 44 (2) [9] ไม่สามารถขอ

ใบอนุญาตเข้ามาท างานในประเทศไทยได้ 

โรคเท้าช้าง เกิดจากพยาธิ WuchereriaBancroftiและ BrugiaMalayiติดต่อโดยมียุงท่ีเป็นพาหะไปกัดคนท่ีเป็น

โรคเท้าช้างและรับเอาระยะไมโครฟิลาเรียท่ีอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยเข้าไป มีตัวอ่อน 3 ระยะ [19] ซึ่งถ้าแรงงาน

ข้ามชาต ิเป็นโรคเท้าชา้งถึงระยะปรากฏอาการอันเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ก็จะเข้าข่ายมาตรา 44(2) ตอ้งห้ามท างาน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2336 

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในระยะ

ยาว แต่ถ้าสตรีเป็นโรคนี้ในขณะตั้งครรภ์มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วย ส่งผลให้ทารกมีภาวะซิฟิลิส

แต่ก าเนิดได้ [14] อาการของโรคซิฟิลิส แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยระยะท่ี 3 เป็นระยะท่ีต้องห้าม ตามตามมาตรา44 (2) 

เชน่กัน 

 การท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปดูแลสุขภาพและโรคท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมถึงประมาณการ

จ านวนแรงงานตา่งด้าว เพ่ือจะได้เตรียมระบบและเฝ้าระวังได้ทันการณเ์ป็นไปได้ยาก[8]ซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขของ

แรงงานข้ามชาติ ท่ีเข้ามาในประเทศไทยท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ท าให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการ

ป้องกันและรักษาโรคเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางสุขภาพของประชากรต่างด้าว และ

ครอบครัว เป็นไปได้ยากรวมถงึไมม่กีองทุนหรือสวัสดกิารในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการ

ด้านสุขภาพได้นั้น เกิดจากภาษาในการสื่อสารระหว่างประชากรต่างด้าวกับเจ้าหน้าท่ี ความห่างไกลของท่ีอยู่อาศัย 

การเข้าถึง ค่าใช้จ่าย การเปิดให้บริการ ท่ีไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาท างานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสามารถ

แก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดได้ด้วยการ มีล่ามแปลภาษา เพิ่มจ านวน

พนักงานสาธารณสุขตา่งด้าว (พสต.) เพ่ิมจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว (อสต.) และการเพิ่มช่องทางสื่อสาร

ทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม รวมท้ังจัดให้มบัีตรประกันสุขภาพของคนตา่งด้าวอยา่งทั่วถึง [3] 

 อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว คือ ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ท่ีได้รับการคัดเลือกจากชุมชนต่างด้าวหรือ

หมูบ้่านต่างดา้ว ด้วยความสมัครใจเข้าร่วมในงานการสาธารณสุขมูลฐานของไทย และได้ผ่านฝึกอบรมตามหลักสูตร

ฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นการขยายเครือข่ายจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในงาน

สาธารณสุขมูลฐานของไทยสู่กลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อผู้ติดตาม ลดปัญหาด้านสุขภาพ รวมท้ังเป็นการพัฒนาระบบ

สาธารณสุข ให้มีการพึ่งพากันตัวเองภายในพื้นท่ี อันเป็นการลดช่องว่าง ในด้านเชื้อชาติ เพศ กฎหมาย ภาษา และ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ทัง้ยังเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจระหวา่งผู้รับบริการและให้บริการทางสาธารณสุข  

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวจึงเป็นแนวทางเพื่อการส่งเสริม ควบคุม และป้องกันปัญหาทางด้าน

สาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีส าคัญแต่การจะมีรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข(อาสาสมัครสาธารณสุขต่าง

ด้าว)ท่ีย่ังยนืและเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด และความเป็นไปได้ทางกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางต่างๆ

ให้รอบด้าน และหาทางออกในการรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีรูปแบบมาตรฐานท่ี

เป็นท่ียอมรับเป็นไปตามหลักการ และหลักเหตุผลอันเป็นจุดมุ่งหมายของบทบัญญัติทางกฎหมาย รวมท้ังให้เป็นไป

ตามเจตจ านงของค าว่า “จิตอาสา”เช่นเดียวกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประเภทอื่นๆเพื่อลดปัญหา ช่องว่างการ

บริการทางการแพทยก์ารปฏบัิตงิาน กฎหมาย ภาษา สังคม เช่ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

2. ความเชื่อมโยงกลุ่มแรงงานข้ามชาตใินชุมชนต่างด้าว สู่ระบบงานสาธารณสุขมูลฐานไทย 

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นบุคคล หรือกลุ่มคน ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาใน

พื้นท่ีหรือชุมชนนัน้ ๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ก าหนดสาระการเรียนรู้ และวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติตน หรือดูแลสุขภาพตัวเอง และครอบครัว ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างกับแรงงานต่างด้าวในชุมชนท่ีเป็นประชากรแฝง รวมถึงให้แรงงาน

ข้ามชาติ และผู้ติดตาม ให้มีความตระหนักในการดูแลตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงท าหน้าท่ีในการถ่ายทอด

ความรู้ และให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นในเขตชุมชนต่างด้าวท้ังการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
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รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมเป็นไปตามหลักการ

สาธารณสุขมูลฐานและความต้องการของชุมชนต่างด้าว ท่ีด าเนินการโดยประชากรต่างด้าว เพื่อประชากรต่างด้าว ด้วย

กันเอง ตลอดจนเชื่อมประสานการบริการและท างานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ขจัดภัย

สุขภาพ ส ารวจข้อมูล ค้นหาผู้ป่วย และผู้เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตามสภาพปัญหาสาธารณสุข เพื่อให้เป็นท่ีพึ่งพาด้านสุขภาพ

เบือ้งตน้ตอ่ประชากรตา่งด้าว และเป็นการสร้างโอกาสให้คนต่างด้าวมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น ได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและ

มคีุณภาพ เพื่อลดปัญหาและข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรต่างด้าวท่ีผ่านมา อีก

ท้ังยังสนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ท้ังการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว การควบคุมป้องกันโรค การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันรวมถึงการควบคุมปัญหาอาชญากรรม 

และการให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานราชการในการปฏบัิติภารกิจตา่งๆไปอกีทางหนึ่งด้วย 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.1 พระราชบัญญัติวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525  

พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 4  นิยามศัพท์ค าว่า"วิชาชีพเวชกรรม" คือ  วิชาชีพท่ีกระท าต่อ

มนุษยเ์กี่ยวกับการตรวจโรค การวนิจิฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์การปรับสายตาด้วยเลนซ์

สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบ าบัดโรคหรือเพื่อระงับความรู้สึก  และหมายความรวมถึงการกระท าทาง

ศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกายท้ังนี้เพื่อการคุมก าเนิด การเสริม

สวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย 

"ผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภา[12] 

จากค านยิาม วิชาชพีเวชกรรม คือการกระท าทางการแพทยท่ี์ก าหนดไว้ตาม มาตรา 4 ข้างต้น ดังนั้น การท่ีผู้

หนึ่งผู้ใด จะประกอบวิชาชพีเวชกรรมได้นัน้ ตอ้งเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภาก่อน ซึ่งก็เป็นนิยามความหมายท่ีส าคัญ ที่ผู้วิจัยจะขยายความต่อไป 

3.1.1ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ

ควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.2539 [16] 

ข้อ 6 ก าหนดให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะท าการประกอบวิชาชพีเวชกรรมได้เฉพาะ 

6.1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีระเบียบนี้ก าหนด 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วบางส่วน ผู้วิจัยจึงขอขยายความของระเบียบดังกล่าว ให้จัดเจนยิ่งขึน้ คือ ระเบียบนี้ 

ใน ข้อ 15 ได้มอบหมายให้บุคคลท าการประกอบวิชาชพีเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหนา้ที่ ไวด้ังนี้ 

ข้อ 15  ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้และ

ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่านอยูท่ าการประกอบวิชาชพีเวชกรรมและใช้ยาได้ ดังตอ่ไปน้ี 

15.1 การประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

15.1.1 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่น หรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวด

เมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน พยาธิล าไส้ ฝี ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฝัน เหงือกอักเสบ เจ็บตา 

เจ็บหู เหน็บชา และโลหติจาง 
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15.1.2 ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ น าร้อนลวก เป็นลม ชัก 

จมน้ า งูกัด สุนัขกัดหรอืสัตวอ์ื่นกัด ไฟฟา้ดูด และได้รับสารพิษ 

15.1.3 เจาะโลหติเพื่อตรวจหาเช่ือไข้จับสั่น 

15.2 การใช้ยา 

15.2.1. ยาสามัญประจ าบา้นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

15.2.2. ยาท่ีผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ เฉพาะราย และเฉพาะคราว  

15.2.3. ยาสมุนไพรท่ีก าหนดในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการ

อบรมและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมเบื้องต้นได้ เพื่อบรรเทาอาการ หรือท่ี

เข้าใจได้ง่ายๆคือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นเอง รวมท้ังจะยาบางจ าพวกท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 (ซึ่งต่อไปจะขอใช้ค าย่อว่า ระเบียบฯ 

อสม. ป2ี554) ข้อ 3 ท าได้ มดีังนี้  

1. จ่ายยาหรอืให้ยาสามัญประจ าบา้นในการบรรเทาอาการผู้ป่วย ซึ่งยาสามัญประจ าบ้านนี้ มีจุดสังเกต

ท่ีฉลากข้างบรรจุภัณฑ ์เขยีนเป็นอักษรสีเขียววา่ ยาสามัญประจ าบา้น 

2. ยาท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่งจ่าย ให้คนไข้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจะใช้รวมหรือน าไปแจกจ่ายให้

ผู้อ่ืน โดยไม่ผ่านประกอบวิชาชพีเวชกรรมไม่ได้ 

3. ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีประมาณ 63 ชนิด โดยจะแบ่งเป็นสมุนไพรตามอาการ ได้5 

อาการ คือ 1.ระบบทางเดินอาหาร เช่น ขมิ้น กล้วยน้ าว้า 2.ระบบทางเดินหายใจ เช่น มะขาม ดีปี 3.ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ เช่น ตะไคร ้อ้อย 4.โรคผิวหนัง เช่น กระเทียม ว่านหางจระเข้ 5.โรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆท่ีก าหนด ซึ่ง

จะเห็นได้วา่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน หาไมย่าก ไมม่คีวามซับซ้อนใดๆ  

3.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 [13] 

มาตรา 30  บัญญัติว่า  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประกอบโรคศิลปะ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่น

เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิท าการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังตอ่ไปน้ี 

(5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบ

โรคศลิปะในความควบคุมของเจ้าหนา้ที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท้ังนี้ ตามระเบียบ

ท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

โดยปี พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ านาจตาม

มาตรา 30 (5) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับท่ีส าคัญ ท่ีให้อ านาจ

หน้าท่ีอาสาสมัครตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบฯ อสม. ปี2554 สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือบริการทางการแพทยไ์ด้ ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวในข้อตอ่ๆไป เนื่องจากมคีวามเกี่ยวเนื่องกัน 

3.2.1ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขา

การแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545 
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เป็นกฎหมายอีกฉบับ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชพีเวชกรรมแต่ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 สามารถท าการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมได้ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด ดังนี้ 

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชพีเวชกรรมหรือแสดงดว้ยวธีิใดๆ ว่าพร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพเวช

กรรมโดยมไิด้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี เวน้แต่ในกรณดีังต่อไปน้ี 

(4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรอืสภากาชาดไทยมอบหมาย

ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือผู้ประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ๆ ทัง้นี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตาม

มาตรา 26(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2525 จ านวน  4  ฉบับ เมื่อพ.ศ. 2526 ออกระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล  สุขาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ

ควบคุมของเจ้าหนา้ที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2526 (เป็นฉบับแรก) ฉบับท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2530ฉบับท่ี 3 

เมื่อ พ.ศ. 2532  และฉบับท่ีใชใ้นปัจจุบัน ออกในปี พ.ศ. 2539ซึ่งได้อนุญาตให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

ซึ่งไมใ่ชผู่้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ท าการประกอบวิชาชพีเวชกรรมได้ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด  

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบนี้ ซึ่งวางหลักเกณฑ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

หรือผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ดังนี้ 

ข้อ 7 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และยังคงเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้ท าการประกอบโรค

ศิลปะโดยใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การนวด อบ การประคบ และวิธีอื่นตามท่ีก าหนดในแบบเรียน

ด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข 

จากระเบียบดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 

จึงมีอ านาจในการสั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ส าหรับกรณีของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ประกอบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 สองข้อก่อนนี้จึง

ท าให้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป ใช้ได้ท่ัวราชอาณาจักรไทย เป็นผลให้ อสม. ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมได้ตามท่ีก าหนด 

3.2.2ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ข้อ 3           

ได้ก าหนดค านิยาม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไว้ว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน” 

หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม

มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด ได้แก่ 

(1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งปฏบัิตงิานดา้นสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ระเบียบ กฎหมายดังกล่าว เป็นการก าหนดค านยิาม และประเภทของอาสาสมัครสาธารณสุขในประเภท

ไทย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก คือ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (2) อาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร และ(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ในปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ตามข้อ 3 (3) 

ดังกล่าวนั้น ได้มีการก าหนดไว้เพียง 2 อาสาสมัคร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า โดยอาสาสมัครสาธารณสุขดังกล่าว จะมีพื้นท่ี หรือมีบริบทความรับผิดชอบ

แตกต่างกัน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะดูแลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน

หนว่ยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯเท่านัน้สว่นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ านั้น ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นการ

เฉพาะในเรือนจ า และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า อาสาสมัครสาธารณสุข ตามข้อ 3 (3) นี้ จะไม่ได้รับค่าป่วยการ เหมือน

อาสาสมัครสาธารณสุขสองประเภทแรก ตาม (1) และ(2) ท่ีได้รับค่าป่วยการรายเดือน 600 บาทต่อคน รวมท้ังสิทธิต่างๆ

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไปแล้วกว่า 3,040คน 

แตถ่้าไมม่กีารพัฒนากฎหมายรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้วให้เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยเห็นว่า อาจท าให้สิ้นเปลือง

งบประมาณ และไมก่่อให้เกิดประโยชนท่ี์จะได้รับมากนัก เนื่องจากการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวใน

แตล่ะคร้ังมีความเสี่ยงในเร่ืองกฎหมายหลายฉบับในการปฏิบัติหน้าท่ี และอาจส่งผลให้ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง

เนื่องจากท าผิดกฎหมาย ซึ่งจากการท่ีผู้วิจัยได้ส ารวจแบบสอบถาม ในปัญหาทางข้อกฎหมายต่างๆ ท าให้ทราบว่า 

อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง มากกว่า 60%มีความกังวลในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

จึงท าให้การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ไม่มีความชัดเจนเท่ากับ อาสาสมัครสาธารณสุข

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 

3.2.3ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบหมายให้ประกอบวิชาชพีเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหนา้ทีซ่ึ่งเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเทคนคิ

การแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ดังนี้ 

ข้อ 6 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ผ่านการอบรมโดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ท าการประกอบวิชาชีพ

เทคนิคแพทย ์โดยเจาะเลือดฝอยจากปลายมือนิ้วและตรวจหาระดับน้ าตาลในเลอืด 

และ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นอื่นมอบหมายให้ประกอบ

วิชาชีพในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 

ในท านองเดียวกัน ตามข้อ 6 บัญญัติให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ผ่านการ

อบรมโดยเจ้าหนา้ที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยค าแนะน าของ

แพทย์สภาท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยเจาะเลือดฝอยปลายนิ้วและตรวจหาระดับน าตาลในเลือด ไว้ในข้อ 

15.1.4 เพ่ิมเตมิ แห่งแหง่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนมอบหมายให้ประกอบวิชาชพีใน

ความควบคุมของเจ้าหนา้ที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.2539 
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จากตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่างๆท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทย

สามารถใช้วิชาชีพทางการแพทย์ไม่ว่าเป็นการปฐมพยาบาล การใช้ยา และการเจาะเลือด ฯ ในการบริการหรือ

ชว่ยเหลอืทางการแพทย์ เพียงแต่จะต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าท่ีและมีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น จะกระท า

โดยเพยีงล าพังไม่ได้ ดังนั้นเมื่อการบริการของอาสาสมัครสาธารณสุข มีความส าคัญต่อชีวิต ของประชากรทุกระดับ 

จึงท าให้เกิดความเสียงต่อการปฏิบัติงาน ท่ีจะท าผิดกฎหมาย และถูกด าเนินคดี จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง

ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย ในการปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองและให้ก าลังใจต่ออาสาสมัคร

สาธารณสุขให้ปฏบัิตหินา้ที่ได้อยา่งถูกตอ้ง เต็มท่ี เต็มใจ เป็นไปตามกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับ

ประชากรหรือพลเมอืงทุกระดับ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวจิัยถึงสภาพปัญหาของอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ มปีระเด็นส าคัญ ดังนี ้ 

ประเด็นที่ 1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ท่ีประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุข(อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว)ในประเทศไทย มีข้อส าคัญท่ีพบคือ แม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันจะมีตัวบท

กฎหมายในล าดับศักดิ์ต่างๆหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล สุขาภบิาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความ

ควบคุมของเจ้าหนา้ท่ีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 (เป็นฉบับแรก) ฉบับท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2530 ฉบับท่ี 3 เมื่อ 

พ.ศ. 2532 และฉบับท่ีใชใ้นปัจจุบัน ออกในปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้ แตก่ฎหมายท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการอนุญาต

ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่าน พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้ว ซึ่งไม่ใชอ่าสาสมัครสาธารณสุขในนิยามความหมาย 

ตามกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จึงไม่สามารถน าตัวบทกฎหมายท่ีมีอยู่มาปรับใช้

หรือคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการอบรม

อาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติมาหลายรุ่นแลว้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรอืแกปั้ญหาทาง

กฎหมายได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข เน้นการสนับสนุนในเชิงนโยบายด้านวิชาการเป็นหลัก เพื่อผลิต

อาสาสมัครสาธารณสุข มากกว่าการการพัฒนาตัวบทกฎหมายการรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการมีอยู่ของของ

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ท าให้ขาดกลไกการด าเนินงาน และความต่อเนื่องในการจัดการและพัฒนาในเชิง

กฎหมาย  

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขประเภทต่างๆ  

ควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง โดยควรศึกษาปัญหาข้อจ ากัดในข้อกฎหมายต่างๆท่ีเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวให้ครบทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ประเด็นที่ 2 ปัญหาด้านค่าป่วยการและสิทธิต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขนั้น เมื่อพิจารณา

จากชื่อย่อมบ่งบอกอยูแ่ลว้วา่ เป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาในดา้นสาธารณสุข เป็นการกระท าในลักษณะอาสาหรือจิต

อาสา จึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนใด ๆ  
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เงิน 600 บาทท่ี อสม.ได้รับทุกๆเดือนนั้น เป็นเงินค่าป่วยท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆใน

การปฏบัิตหิน้าท่ีให้กับ อสม. ซึ่งไม่ใช่เงินเดือน อสม. แต่อย่างใด โดยเงินดังกล่าว อสม. ต้องปฏิบัติงานตามแบบ  อสม.1 

แบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติ

หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2560 โดยแบบ อสม.1 ดังกล่าวมีรายละเอียดและขั้นตอนหลาย

ประการท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไม่สามารถท าได้ เช่นการท าแผนปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ี การจัดกิจกรรม

คุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมการจัดการสุขภาพและมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพต าบล บันทึกข้อมูลอื่นๆ ตามปัญหา

สุขภาพของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ตัวอาสาสมัครสาธารณสุขต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมซึ่งอาจจะมีข้อก าจัดในด้าน

ภาษา และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังบริบทของพื้นท่ี ท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไม่สามารถจัดกิจกรรมนอก

พื้นท่ีได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าวจะไมไ่ด้รับสิทธิในเงินค่าป่วยการ 600 บาท 

อีกท้ัง อาสาสมัครสาธารณสุข ในประเภทท่ี3 (อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศก าหนด)นั้น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ อาสาสมัครสาธารณสุข

เรือนจ ากระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อตกลงร่วมกันเสมอว่าจะไม่เรียกร้องเงินค่าป่วยการหรือเรียกร้องสิทธิ ใดๆจาก

กระทรวงสาธารณสุข เพราะการท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนด้านวิชาการและดูแลด้านสุขภาพก็ใช้

งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้  

อีกท้ังมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นธรรม และเข้าถึงง่าย ไม่ถูกกีดกันทางการแพทย ์

หรือกีดกันในเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา ชนชัน้ และวัฒนธรรม ซึ่งได้ประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย เพราะประโยชน์ท่ีอาสาสมัครใน

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับนัน้ เกิดเป็นผลลัพธ์ท่ีดใีนภาพรวม ต่ออาสาสมัครอยู่แล้ว เช่น สามารถลด

การระบาดของโรค การควบคุมโรค การป้องกันโรค ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคตดิตอ่จากประชากรต่าง

ด้าวสู่ภายนอกรวมท้ังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตัวอาสาสมัครเอง และนายจ้างรวมถึงภาครัฐ จึงท าให้

เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของชาติ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และการเข้าถึงบริการสุขภาพทุกระดับอย่างเท่า

เทียมดังท่ีกลา่วมาแลว้ 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาด้านความมั่นคง จากการวิเคราะห์จากเอกสารและลงพื้นท่ี ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาด้าน

ความมั่นคงไม่ใช่ประเด็นส าคัญเมื่อเทียบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคจากประชากรต่างด้าว ท่ีอาจส่งผลต่อ

พลเมอืงไทย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น ต้อง

เป็นบุคคลท่ีเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสุขภาพ รวมท้ังท าประกันสุขภาพหรือ

ประกันสังคม ตามกฎหมายใหม่ท่ีบังคับใชใ้นปัจจุบัน อกีทัง้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ ก็มีท่ีอยู่ชัดเจน มีนายจ้างท่ีก ากับดูแล 

และที่ส าคัญที่สุดการจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้วได้น้ัน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร

อบรมมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขกอ่นเสมอ 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่ปัญหาส าคัญ เพราะกลุ่มแรงงานต่างด้าว หรืออาสาสมัครในกลุ่ม

แรงงานตา่งด้าวท่ีผ่านหลักสูตรอบรมมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนัน้ จะเป็นบุคคลที่ข้อมูลส าคัญต่างๆอยู่

ในระบบฐานข้อมูลของรัฐท่ีแน่นอนและสืบค้นได้ การท่ีเราพัฒนาระบบจิตอาสาหรืออาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติ ก็เพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถดูแลและช่วยเหลือครอบครัว ผู้ติดตาม หรือ เพื่อนต่างด้าวด้วยกันเองได้ 

อันเป็นไปตามหลักสาธารณสุขมูลฐานของไทย และเป็นไปตามหลักสากลในการดูแลด้านสาธารณสุขท่ีค านึงถึงสิทธิ

มนุษยชนของผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีเข้ามาอยู่อาศัยหรือท างานในประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ 

เป็นธรรม และไมม่กีารเลอืกปฏิบัตติอ่ทุกชนชาติในโลก 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขตา่งด้าว มีสว่นช่วยสนับสนุนใน

งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศเป็นอยา่งมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางดังตอ่ไปน้ี 

1. ประเด็นบทบัญญัติกฎหมาย เห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 และก าหนดนิยามความหมาย รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข

ตา่งด้าวไว้ ให้ถูกตอ้งชัดเจนตามกฎหมาย  

ผู้วิจัยเห็นว่า จากระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ข้อ 

3 ท่ีได้กล่าวมาในขอ้ก่อนหน้านี้ ท าให้สามารถแบ่งอาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทย มี 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

(1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏบัิตหินา้ที่ในหมู่บ้านหรือชุมชน 

(2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครปฏบัิตหินา้ที่ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร 

(3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าท่ีในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ัว

ประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า ปฏบัิตหินา้ที่ในบริบทของเรือนจ า 

ท้ังนี้ผู้วิจัยขอเสนอ ให้มีประกาศประทรวงสาธารณสุขก าหนดนิยามความหมาย รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของ

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวไว้ให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยก าหนดให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ตามอนุ 3แห่งระเบียบดังกล่าวเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขท้ังสองประเภทนี้เป็นระบบจิตอาสา 

ไมรั่บค่าป่วยการและไมห่วังสิ่งตอบแทนจากภาครัฐ 

ดังนัน้การก าหนดให้กลุ่มแรงงานข้ามชาต ิเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นนั้น จะท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่าง

ด้าว หรือ อาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อยู่ในนิยามความหมายเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ

สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่างๆได้ตามก าหนด เช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นๆ แต่ท้ังนี้ต้องก าหนดบริบท

การท างานหรือเขตเขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่า อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีขอบเขตพื้นท่ีการท างานเพียงใด 

ดั่งอาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ในข้อ3(3) เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าท่ีใน

เขตความรับผิดชอบของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ัวประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า ปฏิบัติหน้าท่ีใน

บริบทของเรือนจ า ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเสนอให้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเป็นกฎหมาย

ให้ชัดเจน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในกลุ่มน าเข้าตาม MOU ภาคอุตสาหกรรม ก็ควรก าหนดว่าต้องอยู่

ในพื้นท่ีโรงงานนั้นๆ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร ก็ควรอยู่ในพื้นท่ีภาคการเกษตรของ

หมูบ้่านหรือชุมชนนั้นๆ การภาคการประมง ก็ควรอยู่ในพื้นท่ีภาคการประมงนั้นๆเท่านั้น เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเอง เพราะแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ไม่สามารถออกนอกพื้นท่ีหรือเคลื่อนย้ายแรงงานตามอ าเภอใจ 

โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้มีส่วน

ร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้ติดตามในพื้นท่ีชุมชนของตน ตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานของไทย ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอกีทางหนึ่ง 

2. ประเด็นปัญหาความมั่นคง ผู้วิจัยเห็นว่า การรับรองอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนั้น เป็นการรับรองเพียง

การในวิชาชีพเวชกรรมว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวผู้นั้น สามารถท าอะไรได้บ้างตามพระราชบัญญัติประกอบ

โรคศลิปะ ซึ่งโดยหลักสากล ก็มีการเปิดเสรีทางการแพทยทุ์กเช้ือชาติ ให้กับผู้ท่ีมีใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมอยูแ่ลว้  
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ดังนั้นการรับรองดังกล่าวไม่ใช่การรับรองสถานะบุคคล หรือเป็นการให้สัญชาติแต่ประการใด แต่เป็นการ

รับรองให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้วสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เป็นไป

ตามหลักสากล อีกท้ังการประกอบวิชาชพีเวชกรรมนัน้ ได้มีก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขอบเขตท่ีชัดเจน

อยู่แล้ว โดยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข         

ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขทุกประเภทจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพเวช

กรรมได้เองตามล าพัง อีกท้ังการท่ีจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้นั้น ต้องระบุไปให้ชัดเจนว่า แรงงานข้ามชาติท่ี

จะเข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวได้น้ัน ตอ้งเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมอืงอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นปัญหาความมั่นคงดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ  

แต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม การน าแรงงานข้ามชาติมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศไทยนั้น ถือได้ว่า

เป็นเร่ืองท่ีน่าชื่นชม เพราะประเทศไทยท าให้นานาประเทศเล็งเห็นว่า ประเทศไทยได้มีความตระหนัก ถึงปัญหาด้าน

สุขภาพต่อแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว และผู้ติดตามโดยให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ และปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชนต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ผู้วิจัยขอท้ิงท้ายประโยคไว้ว่า “เราต่างหากท่ีได้ประโยชน์

มากกวา่ ” 
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หลักการแบ่งแยกอ านาจในการปฏิรูปการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ

และต ารวจ 

Principle of the separation of powers between public prosecutors and the 

police in criminal investigation reform 

พงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย์1* 

Pongpitak  Panthulawan1* 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญา ผลกระทบท่ีเกิดจาก

การปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญาตอ่การแบ่งแยกอ านาจของพนักงานอัยการและต ารวจ และศึกษาบทบาทของ

พนักงานอัยการและต ารวจท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา รวบรวม

ข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ ต ารวจท่ีมีหน้าท่ีสอบสวน จ านวน 3 

คน พนักงานอัยการ จ านวน 3 คน และค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร หนังสือกฎหมาย ต าราทางวิชาการ บทความใน

วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นน าข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์โดยใช้

การวเิคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน 

โดยให้ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ให้พนักงานอัยการมีหน้าท่ี

ควบคุมดูแลกระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีท้ังหมด 2) ไม่สามารถน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาอธิบายในการ

สอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการสอบสวนจะต้องเน้นความร่วมมือกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

ไม่ใช่การแยกอ านาจสอบสวนกับการฟ้องคดีออกจากกัน 3) บทบาทของพนักงานอัยการ คือ มีหน้าท่ีควบคุมดูแล

กระบวนการในช้ันก่อนฟอ้งคดท้ัีงหมด บทบาทของพนักงานสอบสวนมหีนา้ที่ช่วยเหลือพนักงานอัยการและให้มีหน้าท่ี

ต้องท าตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนคดี โดยท่ีการสอบสวนคดีอาญา

เร่ิมต้นโดยพนักงานสอบสวนท่ีจะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ

เพื่อท่ีจะทราบรายละเอยีดแห่งความผิด 

ค าส าคัญ การแบ่งแยกอ านาจ, การปฏรูิปการสอบสวนคดีอาญา, บทบาทของอัยการ, บทบาทของต ารวจ 

                                                 
1 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

The research’s objective aims to studied the reform of criminal investigation, influence on the 

investigative procedures as to the separation of powers regime between police and state prosecutor and their 

roles when the regime is reformed. Data collection included: interviewing certain crime-investigating officers that 

generally are associated with the procedures, which are 3 inquiry officials and 3 state prosecutors. The author 

will thoroughly seek the important information through relevant documents, law books and academic journals 

and articles. 

Results revealed that, the powers between police department and state prosecutor department 

should not be isolated. Instead, the harmonization of policing regime and prosecuting regime may possibly lead 

to justified procedures. This is because the author believes that criminal investigation should be cooperated by 

the two sectors. Thereby, the state prosecutors should be more engaged in investigation, namely that they 

should supervise the investigation since the case begins. In the meantime, the inquiry officials should conduct the 

case or provide evidence subject to the state prosecutor’s command in order to seek the truth of the case. 

Keywords The separation of powers, Criminal investigation reform, Role of public prosecutors, Role of the police 

บทน า  

การสอบสวนเป็นขัน้ตอนส าคัญในการด าเนินคดีทางอาญาเพราะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพนักงาน

สอบสวนได้ท าไปเพื่อทราบข้อเท็จจริงและเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ คือ 

พนักงานสอบสวนซึ่งกฎหมายให้มอี านาจและหนา้ที่ในการสอบสวนและอัยการผู้มีหนา้ที่ฟอ้งผู้ตอ้งหาต่อศาล ปัจจุบัน

ได้น าหลักการแบ่งแยกอ านาจของ มองเตสกิเออ มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา โดยให้ความส าคัญกับการคานและ

ดุลอ านาจระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการ ท่ีถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการแบ่งแยกอ านาจ เพื่อยับยั้งการใช้

อ านาจโดยมิชอบท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนได้ โดยการแยกหน้าท่ีการสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวนและอัยการออกจากกัน คือให้อ านาจสอบสวนคดีแก่ต ารวจจนกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นจึงเสนอความเห็น

ต่ออัยการ อัยการมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองส านวนการสอบสวนจากต ารวจ และสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือซักถาม

พยานเองก็ได้ กรณีท่ีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีจะมีต ารวจชั้นผู้ใหญ่พิจารณาค าสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ท า

ความเห็นแย้งส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด นี่คือกระบวนการในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งจะอ านวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เพราะพนักงานสอบสวนและอัยการจะไม่สามารถใช้อ านาจโดยมิชอบเนื่องจากมีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลกันและกันตามระบบการท างาน 

แตใ่นทางปฏิบัตปัิญหาที่เกิดขึ้นในการสอบสวนท่ีแยกหน้าท่ีอยา่งชัดเจน คือ พนักงานสอบสวนถูกแทรกแซง

จากการเมอืง ท าให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานสอบสวนบางนายบิดเบือนพยานหลักฐาน ช่วยผู้กระท าผิด

ไม่ให้รับโทษ ท้ังท่ีเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและถูกสั่งการ จ านวนพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 

ตลอดจนเกิดปัญหาการประสานงานและการท างานร่วมกันของพนักงานสอบสวนและอัยการในการค้นหาความจริง

ในคดี การเร่ิมคดีอาญาจึงอยู่ภายใต้อ านาจของพนักงานสอบสวน ส่งผลให้อัยการซึ่งมีความรับผิดชอบในการสั่งคดีมี

พยานหลักฐานไม่เพียงพอเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ต้น จะรับรู้เมื่อมีการส่ง

ส านวนจากพนักงานสอบสวน และบางคร้ังการส่งส านวนมีความล่าช้า เป็นเหตุให้อัยการไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะ
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กลั่นกรองคดีต้องสั่งคดีด้วยเวลาท่ีจ ากัดเพราะจะครบระยะเวลาฝากขัง จึงอาจเกิดคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่สทิธิเสรีภาพของผู้ตอ้งหา 

ด้วยเหตุน้ีส านักงานเลขาธกิารสภาปฏิรูปแห่งชาติช้ีประเด็นการปฏรูิปประเทศไทย ด้านกระบวนการยุติธรรม

ว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพในชั้นสอบสวน โดยให้ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการ

เดียวกัน การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ

อย่างเหมาะสม จากแนวคิดดังกลา่วจึงถูกบัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

258 ความว่า ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลดังต่อไปนี้ (1) ด้านกระบวนการยุติธรรม (2) ปรับปรุงระบบการ

สอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของพนักงานสอบสวนและอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก

นติวิทิยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชน

ได้รับบริการในการพิสูจนข์้อเท็จจรงิอย่างมทีางเลือก 

ต่อมาวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับต ารวจในเร่ือง

ระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอัยการกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อให้

เกิดความสะดวกในการด าเนนิคดแีละเกิดความยุตธิรรมขึ้นอย่างแท้จริง แตอ่าจจะส่งผลกระทบตอ่บทบาทของอัยการ

ท่ีมีแนวโน้มในการสอบสวนคดีอาญามากขึ้นท้ังท่ีอัยการไม่เคยมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามาก่อน และความ

ซับซ้อนของคดีอาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้นท าให้อัยการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

ส าหรับบทบาทของเจ้าหนา้ที่ต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาจะเปลี่ยนแปลงไปเชน่กัน กระบวนการสอบสวนและการ

ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของพนักงานสอบสวนจะส่งผลตอ่ความเป็นอิสระของงานสอบสวนของเจ้าหนา้ที่ต ารวจ  

เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการแบ่งแยกอ านาจท่ีเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยองค์กรอื่นเพื่อให้

เกิดการคานอ านาจหรือการถ่วงดุลอ านาจมิให้ใช้อ านาจเกินขอบเขต ซึ่งจะเป็นกลไกให้ระมัดระวังในการใช้อ านาจ

มากขึ้น พบวา่แนวทางการปฏรูิปท่ีระบุว่าให้อัยการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวนตัง้แต่เร่ิมต้นจึงขัดแย้ง

กับแนวคิดการแบ่งแยกอ านาจท่ีไม่สนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบการใช้อ านาจในการสอบสวนท้ังของอัยการและ

ต ารวจ ผลกระทบดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับนโยบายเร่ืองการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญายังหาข้อ

ยุติท่ีแน่ชัดไม่ได้จึงยังไม่มีแนวทางในการท างานท่ีชัดเจนตลอดจนถึงไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของต ารวจและ

อัยการในการสอบสวนคดีอาญาเพื่อท่ีจะท างานร่วมกันให้มปีระสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง

แท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยก

อ านาจของอัยการและต ารวจ ผลท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูประบบการสอบสวน

คดีอาญาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญา 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยกอ านาจของ 

อัยการและต ารวจ 
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3. เพื่อศึกษาบทบาทของอัยการและต ารวจท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการ

สอบสวนคดีอาญา 

สมมตฐิานของการศกึษาวิจัย 

 การถ่วงดุลอ านาจตามหลักแบ่งแยกอ านาจในการสอบสวนคดีอาญาเป็นการป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ

ของแต่ละฝ่ายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน การก าหนดให้ท้ังพนักงานสอบสวนและอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ค้นหาข้อเท็จจริงหรือพสิูจน์ความผิดจะท าให้ไมเ่ป็นไปตามหลักแบ่งแยกอ านาจในกระบวนการยุตธิรรม 

ขอบเขตของการศกึษาวิจัย 

การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยก

อ านาจของอัยการและต ารวจ โดยศึกษาแนวคิดและหลักการแบ่งแยกอ านาจ ระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศ

ไทยและตามระบบสากล การปฏิรูปประเทศไทยด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของอัยการ

และต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยและตา่งประเทศ 
 

วิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ ต ารวจท่ีมีหน้าท่ี

สอบสวน 3 คน อัยการ 3 คน คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็น

เอกสาร ต าราทางวิชาการ บทความในวารสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ

ศึกษาหลักการแบ่งแยกอ านาจ แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบการ

สอบสวนคดีอาญาที่มีต่ออัยการและต ารวจ และศึกษาบทบาทของอัยการและต ารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา

ของประเทศไทยและตา่งประเทศ จากนัน้น าข้อมูลมารวบรวมวเิคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณเ์ชงิลึก (In-depth interview) เนือ้หาประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏรูิปท่ีระบุ

วา่ให้อัยการมบีทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวน ความขัดแย้งหรือความสอดคล้องกับแนวคิด

การแบ่งแยกอ านาจท่ีเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ บทบาทของอัยการและ

ต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาตามแนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา และความส าคัญของหลักการ

แบ่งแยกอ านาจในการถว่งดุลอ านาจระหว่างอัยการกับต ารวจ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้านงาน

สอบสวนและการปฏิรูปงานสอบสวน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ครอบคลุมและสามารถวเิคราะห์ได้ตามประเด็นท่ีต้องการ 
 

ผลการศึกษา 
1. แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา การปฏิรูปประเทศไทยด้านกระบวนการยุติธรรม คือ 

ควรเพิ่มประสิทธิภาพในช้ันสอบสวน โดยปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน 

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ มีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีส าคัญคือ ก าหนด

ประเภทคดีท่ีควรจะมีการสอบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ โดยอัยการควบคุมดูแลกระบวนการใน

ชัน้ก่อนฟ้องท้ังหมด ออกแบบการท างานให้อัยการมบีทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่

เร่ิมต้นเพื่อถ่วงดุลอ านาจในการสั่งและฟ้องคดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
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โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับต ารวจในเร่ืองระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างอัยการกับต ารวจเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริง  
จากความคิดเห็นของต ารวจท่ีมีหน้าท่ีสอบสวน และอัยการ จ านวน 6 คน เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปท่ีระบุ

ว่าให้อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวน มีดังนี้ การปฏิรูปท่ีระบุว่าให้อัยการมี

บทบาทเพยีงเข้าไปร่วมสอบสวนยังไม่สอดคล้องกับภารกิจการสอบสวนท่ีแท้จริงของอัยการในทางสากลเพราะถือว่า

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอ านาจสอบสวนของอัยการสากล ซึ่งอัยการเกือบทุกประเทศเป็นผู้ควบคุมการสอบสวน หรือ

แม้แต่กระท่ังเข้าไปท าการสอบสวนด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น อั ยการ

เข้าไปดูสถานท่ีเกิดเหตุ เข้าไปดูพยานหลักฐานด้วยตนเอง จะท าให้การสอบสวนเร่ิมต้นด้วยความรัดกุม รอบคอบ 

สามารถก าหนดประเด็นท่ีชัดเจน 

2.ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญาตอ่การแบ่งแยกอ านาจของอัยการและ 

ต ารวจ ผลการศึกษาพบวา่ หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่สามารถน ามาอธิบายในการสอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการ

สอบสวนตอ้งเนน้ความร่วมมอืกันระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการเพื่อค้นหาความจริง จากความหมายของการ

แบ่งแยกอ านาจ เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีของกันและกันเพื่อให้เกิดการคานอ านาจหรือการถ่วงดุล

อ านาจมิให้ใชอ้ านาจเกินขอบเขตหรือโดยไม่ชอบ ตามแนวคดิของ มองเตสกิเออร์ (Montesquieu) เร่ืองทฤษฎีแบ่งแยก

อ านาจ (Separation of powers) แบ่งแยกอ านาจปกครองสูงสุดออกเป็น อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดย

จะตอ้งมีการคานและดุลอ านาจ (Checks and balances) ระหว่างกัน เพื่อยับยั้งการใช้อ านาจโดยมิชอบ ในทางปฏิบัติ

ของไทยก าหนดวา่ พนักงานสอบสวนท าหน้าท่ีในการรับค ารอ้งทุกข์ สืบสวน สอบสวน จนถึงสรุปส านวนท าความเห็น

ส่งอัยการพจิารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟอ้ง อัยการเข้ามามบีทบาทในส านวนก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนเสนอส านวนการ

สอบสวนให้อัยการพิจารณา แนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการของการคานและดุลอ านาจ (Checks and 

balances) ระหว่างกัน การท าหน้าท่ีของอัยการและต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาจึงเป็นเพียงการแบ่งแยกบทบาท

หนา้ที่ไมใ่ชแ่บ่งแยกอ านาจ  

 จากความคิดเห็นของต ารวจท่ีมีหน้าท่ีสอบสวนและอัยการ มีความเห็นว่า มีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับหลักการถ่วงดุลอ านาจ (Checks and balances) ส่วนใหญ่น าไปอธิบายเร่ืองการด าเนินคดีทางอาญา ซึ่งตาม

หลักการแล้วให้แยกอ านาจสอบสวนฟ้องร้องออกจากอ านาจพิจารณาพิพากษาเท่านั้น เนื่องจากหากให้ผู้ตัดสินมี

อ านาจกล่าวหาฟ้องร้องด้วยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องหา นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อคิดเห็นว่าในการด าเนินคดี

อาญา เป็นเร่ืองการกระท าหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ คือประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ศาล อัยการและ

พนักงานสอบสวน มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินคดีอาญาตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจ

อธิปไตยระหว่างฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่

สามารถน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาอธิบายในเร่ืองการด าเนินคดีทางอาญาได้ แต่การปฏิรูปมีผลให้การถ่วงดุล

อ านาจการสอบสวนหายไปเพราะอัยการเข้าร่วมสอบสวนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เสมือนว่าได้ท าการสอบสวนเองจะท าให้

ไมม่คีวามเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนเลย 

3.บทบาทของอัยการและต ารวจที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏรูิประบบการสอบสวน 

คดีอาญา  

3.1 บทบาทของอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาระบุว่า

อัยการมีอ านาจสอบสวนเพิ่มเติม  มีหน้าท่ีควบคุมกระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีท้ังหมด มีบทบาทตรวจสอบและ

กลั่นกรองการขอหมายอาญา ตลอดจนลงไปตรวจท่ีเกิดเหตุ ควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนในทุกขั้นตอน ซึ่งจะ
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ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรองและการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีมากขึ้น เนื่องจากอัยการได้มีส่วนร่วมในการ

รวบรวมพยานตั้งแต่เร่ิมต้น นอกจากนี้ยังเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ต ารวจเพื่อก าหนดประเด็นท่ีชัดเจน แนวทางท่ีจะให้

อัยการเข้าไปให้ค าปรึกษาแนะน า แบง่ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

1) แบบนั่งฟังเฉย ๆ คืออัยการร่วมรับฟังการสอบปากค าพยานในคดี โดยอัยการไม่ทราบเนื้อหามูลเหตุ 

ของคด ีแล้วแต่พนักงานสอบสวนจะจัดให้อัยการฟังการสอบเพยีงใด 

2) เข้าฟังและแนะน าได้ อัยการสามารถสอบถามเพื่อทราบข้อเท็จจริงเนื้อหาคดีได้ สามารถให้ค าแนะน า

พนักงานสอบสวนได้ว่าควรต้องเพิ่มพยานหลักฐานใดเข้ามาในส านวน ควรไปสอบพยานคนไหน การสอบปากค า

พยานตอ้งให้ได้ในสาระประเด็นใด แตต่ ารวจไมจ่ าเป็นต้องปฏบัิตติาม 

3) อัยการท าคดีเองท้ังหมด ซึ่งอยูท่ี่การพิจารณาถึงความจ าเป็น   

3.2 บทบาทของต ารวจเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญา ระบุว่า

พนักงานสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีช่วยเหลืออัยการและท าตามค าแนะน าของอัยการในการสอบสวน

คดี โดยท่ีการสอบสวนคดีอาญาเร่ิมต้นโดยพนักงานสอบสวนท่ีจะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบ

รายละเอยีดแห่งความผิด 

ความคิดเห็นของต ารวจที่มหีนา้ที่สอบสวนและอัยการ จ านวน 6 คน เกี่ยวกับบทบาทของอัยการและ 

ต ารวจในการสอบสวนคดีอาญาตามแนวคิดการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญา คือ การร่วมสอบสวนของอัยการ

ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนแต่กลับเป็นผลดี ต ารวจเป็นคนท่ีเผชิญหน้างานเก็บ

พยานหลักฐานเหมือนเดิม แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้ทันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม ่

โดยอัยการตรวจสอบความครบถ้วนของพยานหลักฐาน เพื่อป้องกันการบิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งครอบคลุมถึงการ

ตรวจสอบการออกหมายค้น หมายจับ การแจ้งขอ้หา ความรว่มมือกันดังกล่าวจะท าให้พยานหลักฐานมคีวามสมบูรณ์ 

อัยการช่วยพนักงานสอบสวนในการวางแนวทางในการด าเนินคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ชี้แนะประเด็นในการตัง้ค าถาม การ

พจิารณาข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. แนวคิดการปฏรูิประบบการสอบสวนคดีอาญา คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในช้ันสอบสวน โดยให้ปรับ 

โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน มีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีส าคัญคือ ก าหนด

ประเภทหรือลักษณะคดีท่ีควรจะมีการสอบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ โดยให้อัยการควบคุม

กระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีท้ังหมด  ออกแบบการท างานให้อัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตัง้แตเ่ร่ิมตน้อยา่งแทจ้รงิเพื่อถ่วงดุลอ านาจและประสิทธิภาพในการส่ังและฟ้องคดี  

ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้นเนื่องจากสภาพปัญหาท่ีเกิด

จากการแยกส่วนระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องร้องคดีออกจากกัน เช่น เกิดปัญหาในการประสานงานและการ

ท างานรว่มกันของพนักงานสอบสวนกับอัยการ การรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนเป็นเหตุให้เสียเวลา ตามหลัก

สากลระบุวา่อัยการเป็นผู้รับผิดชอบสอบสวนหรือควบคุมการสอบสวน รับผิดชอบความถูกต้องสมบูรณ์ของส านวนจะ

เป็นหลักประกันว่าคดีท่ีสอบสวนมมีูลฟ้องคดีต่อศาลได้ 

2. ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาต่อการแบ่งแยกอ านาจของอั ยการและ

ต ารวจ ผลการวิจัยพบว่า หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่สามารถน ามาอธิบายในการสอบสวนคดีอาญาได้ เพราะการ

สอบสวนต้องเน้นความร่วมมือกันระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการเพื่อค้นหาความจริง เมื่อพิจารณาจาก
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ความหมายตามแนวคดิของ มองเตสกิเออร์ (Montesquieu) เร่ืองทฤษฎีแบ่งแยกอ านาจ (Separation of powers) ซึ่งได้

แบ่งแยกอ านาจปกครองสูงสุดออกเป็น อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ไม่ใช่การแยกอ านาจสอบสวนกับ

การฟอ้งคดอีอกจากกัน ผลการวจิัยดังกล่าวสอดคล้องกับระบบสากลที่ได้ระบุไว้ว่าการสอบสวนกับการฟ้องร้องต้อง

เป็นกระบวนการเดียวกัน อยัการจะมบีทบาทในการสอบสวนและรับรองว่าการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายและ

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (UNODC) ถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้แบ่งแยกวิธีการใน

การสอบสวนคดีอาญาออกจากกันระหว่างพนักงานสอบสวนและอัยการ แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงเป็นไปตาม

หลักการคานและถ่วงดุลอ านาจ และเป็นเพียงการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกัน ซึ่งยังคงประสานงานกันจึงไม่ใช่แบ่งแยก

อ านาจ นอกจากนี้ยังเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับค าว่าแบ่งแยกอ านาจ เพราะโดยหลักการของการแบ่งแยก

อ านาจไมจ่ าเป็นต้องมอี านาจเท่าเทียมกันหรืออ านาจใดอ านาจหนึ่งท่ีอยู่เหนอืกวา่ในลักษณะสมบูรณ์ แต่การคานและ

ดุลอ านาจระหว่างกันเพื่อยับยัง้การใช้อ านาจจึงเป็นหัวใจส าคัญมากกวา่  

3.  บทบาทของอัยการและต ารวจท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเมื่อมีการปฏิรูประบบการสอบสวน

คดีอาญา ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของอัยการ คือ พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนท่ีพนักงาน

สอบสวนเสนอมา แล้ววินิจฉัยสั่งคดี การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาได้ระบุว่าให้อัยการควบคุมดูแล

กระบวนการในช้ันก่อนฟอ้งคดท้ัีงหมด อัยการจะมบีทบาทตรวจสอบและกลั่นกรองการขอหมายอาญา สามารถลงไป

ตรวจที่เกิดเหตุได้ ควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรอง

และการใชดุ้ลพนิจิในการส่ังคดีมากขึ้น เนื่องจากอัยการได้เข้าไปรับรู้หรือมสี่วนร่วมในการรวบรวมพยานตั้งแต่เร่ิมต้น

และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจของอัยการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส าหรับพนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีช่วยเหลือ

อัยการและท าตามค าแนะน าของอัยการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนคดี โดยท่ีการสอบสวนคดีอาญาเร่ิมต้นโดย

พนักงานสอบสวนท่ีจะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด ผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาท่ีระบุไว้วา่อ านาจหน้าที่ของอัยการคือร่วมท าส านวนสอบสวน

กับพนักงานสอบสวน แสดงให้เห็นว่าเป็นหน้าท่ีท่ีอัยการและต ารวจต้องปฏบัิตอิยู่แล้ว นอกจากนี้กฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญายังได้ก าหนดไว้ว่าการด าเนินงานของพนักงานสอบสวนถือว่าเป็นการด าเนินงานเพื่ออัยการ แต่ยังไม่ได้

ก าหนดให้เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว ถ้ามีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของอัยการและต ารวจให้เป็นรูปธรรม มี

รูปแบบท่ีท าให้การสอบสวนคดีมปีระสิทธิภาพ ใชท้รัพยากรลดลง เสียเวลานอ้ยลง เกดิความร่วมมอืในทุกขั้นตอนของ

การสอบสวนคดีอาญาจะเกิดประโยชนต์อ่ประชาชนเป็นอยา่งมาก 

ผลท่ีได้จากการวิจัย สรุปได้ว่า แนวคิดการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาท่ีระบุว่าให้อัยการมีหน้าท่ี

ควบคุมดูแลกระบวนการในชั้นก่อนฟ้องคดีท้ังหมด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการถ่วงดุล

อ านาจการสอบสวนเพราะอัยการเข้าร่วมสอบสวนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เสมือนว่าได้ท าการสอบสวนเอง ท าให้ไม่มี

ความเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนเลย แต่จะส่งผลดีท่ีมีอัยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานและวาง

แนวทางในการด าเนินคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีระบุไว้ว่าการปฎิรูประบบการ

สอบสวนคดีอาญา โดยให้พนักงานสอบสวนและอัยการเป็นผู้รับผิดชอบค้นหาข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดจะไม่

เป็นไปตามหลักแบ่งแยกอ านาจในกระบวนการยุติธรรม แต่การท่ีอัยการมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกระบวนการในชั้นก่อน

ฟอ้งคดท้ัีงหมด ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเป็นสากลท่ีระบุไว้ว่าการสอบสวนกับการฟ้องร้อง

ต้องเป็นกระบวนการเดียวกัน อัยการมีบทบาทในการสอบสวนและรับรองว่าการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมาย

และสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2353 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก ดร.ไพรัตน์  ธีระชัยมหิทธ์ิ ท่ีกรุณาชี้แนะ ตลอดการท า

วจิัย อัยการและพนักงานสอบสวนท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนท้ั์ง 6 ทา่น จนงานวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

1. เกรยีงไกร เจริญธนาวัฒน์. 2557. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย.  

        กรุงเทพฯ : เดอืนตุลา. 

2.คณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยุตธิรรม. 2560. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ  

        ยุติธรรม (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564).ค้นวันท่ี 1 มกราคม 2561 จาก http://www.legald.ago.go.th/images/ 

        documents/Reform_of_the_country/Reform_17_compressed.pdf 

3.เทิดสยาม บุญยะเสนา, ตรวจสอบวาทกรรม “กระบวนการสอบสวนกับฟ้องร้องต้องเป็นกระบวนการ

เดียวกัน” กับ   The Status and Role of Prosecutors 2014 (24 ตุลาคม 2017) ค้นวันท่ี 24 ธันวาคม 

2560 จาก https://thamaaya.wordpress.com/2017/10/24/ตรวจสอบวาทกรรม 

4.ไพรัช โตสวัสดิ์, “การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติการทางปกครอง”,(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์,2547), อา้งใน สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุลและคณะ. 2551. โครงการ

ศกึษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา. 

5. มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

6.มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

7.มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560) 

8.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพเิศษ 184 ง หนา้ 124 ถึง 126 ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

9.ลัดดาวัลย ์ตันตวิทิยาพทัิกษแ์ละศยามล ไกยูรวงศ์. 2559. แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. 

นนทบุรี : มาตา 

10.ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ปฏบัิตหินา้ที่ส านักงานเลขาธกิารสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สาระสังเขป  

        ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านกระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธกิารสภา 

        ผู้แทนราษฎร, 2557) หนา้ ข ค้นวันท่ี 1 มกราคม 2561 จาก  

        http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue3-abst01.pdf 

11.องอาจ มีคุณสมบัต,ิ การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  

        พนักงานสอบสวนกับอัยการ (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  

         มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 1. 

12.The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association 

of Prosecutors Guide ค้นวันท่ี 24 ธันวาคม 2560 จาก https://www.unodc.org/documents/ 

        justice- and-prison-reform/ 14-07304_ebook.pdf 

 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2354 

การจัดการสวนยางของเกษตรกรสวนยางอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย 

Rubber Farm Management of Farmers in Betong District,Yala Province in the 

age of Rubber Price Downturn  

จตุพล  ดวงจติร1 

Jatupon Dongjit1  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการท าการเกษตรสวนยางพาราและการจัดการสวน

ยางพาราของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย ท าให้คณะผู้วิจัยได้เข้าใจถึงสภาพ

บริบทท่ัวไปของการปลูกสวนยางพารา การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราด้านการจัดการสวนยางพารา ในยุค

ราคายางถดถอย 

 ผลการวิจัย พบว่า ในพื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีเกษตรท่ีเป็นกลุ่มนายทุนรายใหญ่ ถือครองพื้นท่ีท าสวน

ยางพารา กว่าร้อยละ 22.63 ของพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราท้ังหมด และยังพบว่า ในการปลูกยางพารายังมีนายทุน

ภายนอกพื้นท่ีมาด าเนินการ ภายหลังราคายางลดลงจนเกิดวิกฤต ท าให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นท่ีเพื่อหา

งานอื่นท า บางส่วนเปลี่ยนอาชีพหรือพื้นท่ีรับจ้าง ท าให้สวนยางพาราจ านวนมากกลายสภาพเป็นสวนยางร้างจึงส่งผลให้

เจ้าของสวนยางพาราตอ้งแยง่ชงิลูกจ้างสวนยาง เจ้าของสวนยางพารามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพารา 

ไมใ่ชเ่พราะราคายางท่ีตกต่ าแตเ่นื่องจากขาดแคลนแรงงาน สวนส่วนใหญ่จึงจ าเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อย

สวนสวนยางพาราให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ บางสวนปล่อยให้เป็น “ป่าโป๊ะ” เพื่อรอแรงงานท่ีจะกลับมารับจ้าง

หลังจากราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอยู่ใน

ภาวะการขาดแคลนขั้นวกิฤต ควรมกีารใชแ้รงงานในพื้นท่ีเพื่อลดการขาดแคลนแรงาน   

ค าส าคัญ: สวนยาง การจัดการ อ าเภอเบตง   

                                                 
1 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
1 School of Law and Politics, Suan Dusit University, Dusit Bangkok 10300 
 Corresponding author e-mail : dongjit@hotmail.com  
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Abstract  

 This research aims to study general condition of rubber farming and rubber tree farm management of 

farmers in Betong District, Yala Province in the era of regressive price of rubber. The researcher is interested in 

understanding general context of rubber farming and adaptation of farmers in terms of rubber tree farm 

management in the age of regressive price of rubber. 

 The result reveals that in area of Betong District, Yala Province, the farmers that are major capitalists 

possess the space of rubber farming accounted for 22.63% of all rubber tree cultivation area. Furthermore, to 

grow rubber trees, external capitalists enter area to operate it. After the rubber price reduces leading to crisis, 

the problem of labors evacuating out of area to find other jobs emerge. Some changed their careers or changed 

areas of employment. In this case, rubber farming owners had changed the way to manage rubber. Therefore, 

rubber tree farm owners need to cease rubber tapping and let the farms to naturally grow. Some farms are 

deserted and become “wilderness” wait for labors to return to work after the rubber price rebounds. Currently, 

the problem of labor shortage in Betong District, Yala Province is being in crisis. There should be labor in the 

area to reduce the shortage of workers. 
 

บทน า 

 “อ าเภอเบตง” เป็นอ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย บริเวณแนวเทือกเขาสัน

การาคีรี โดยมีลักษณะยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย อ าเภอมีเนื้อท่ีประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง

ยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,590 กิโลเมตร ในอดีตอ าเภอเบตง เป็นเพียง

ชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาในบริเวณไทยมาเลเซีย มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นคนพื้นเมือง ต่อมามีคนจีนหลั่งไหลเข้า

มาอยู่จนมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ด้วยลักษณะภูมปิระเทศเป็นพื้นท่ีปิดและการคมนาคมท่ียังเข้าไม่ถึง ในอดีตท าให้พื้นท่ี 

เสมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ชนพื้นเมืองสองเชื้อสายนี้จึงต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันและพึ่งพากัน

มากกวา่ปกต ิประกอบกับการแตง่งานข้ามศาสนาท่ีเกิดขึ้น ท าให้เบตงในสมัยนั้นมีเครือข่ายท่ีโยงใยท่ัวเบตงท้ังภายใน

และระหว่างเชื้อสาย (นุรซีตา เพอแสละ, 2557 บทคัดย่อ) ประชากรในอ าเภอเบตงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ประมาณรอ้ยละ 50 ศาสนาพุทธประมาณรอ้ยละ 48 และศาสนาอื่น ๆ ประมาณรอ้ยละ 2 ตามล าดับ และด้วยสภาพ

พื้นท่ีท่ีกว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์จนถูกแปรสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสร้างรายได้มหาศาลให้แก่คนใน

พื้นท่ี  โดยเฉพาะคนจีนดั้งเดิมท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ใน

การปลูกพชืเศรษฐกิจคือ “ยางพารา” รายละเอยีดปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงพืน้ท่ีถอืครองท าการเกษตร อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2554   

ล าดับ ประเภทการเกษตร พื้นที่ถอืครองท าการเกษตร (ไร่) 

1 ยางพารา  363,977* 

2 ไมผ้ล  10,949 

3 ไมย้นืต้น  1,396 

4 พชืผัก  505 

5 พชืไร่  60 

6 ประมง  1,891 

7 ปศุสัตว ์ 1,695 

8 เนื้อท่ีถอืครองไม่ได้ใช้ประโยชน ์ 55,603 

รวมจ านวนการถือครองพื้นทีก่ารท าเกษตร 436,076 

 ที่มา: จังหวัดยะลา (2558)  

 

  ในการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นพบวา่ใน 8 อ าเภอ ของจังหวัดยะลา อ าเภอเบตงเป็นอ าเภอท่ีมีการปลูกยางพารา

มากท่ีสุด มีปริมาณผลผลิตน้ ายางจ านวนมากกว่าอ าเภออื่นในจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพืชเศรษฐกิจหลัก

ของชาวอ าเภอเบตง คือยางพารา รายละเอยีดตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราจ าแนกรายอ าเภอของ จังหวัดยะลา ปี 2556 
อ าเภอ เกษตรกร  

(ครัวเรือน) 

พื้นท่ีปลูก  

(ไร่) 

พื้นท่ีให้ผล  

(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย  

(กก./ไร)่ 

ผลผลิตรวม  

(ตัน) 

เมอืง 5,993 44,812 33,991 246.15 8,371.73 

รามัน 7,914 155,950 145,754 260.00 37,928.34 

ยะหา 6,793 188,283 139,325 270.00 37,617.75 

กาบัง 3,736 111,047 79,813 250.00 19,953.25 

กรงปินัง 3,214 77,124 56,190 260.00 14,609.40 

ธารโต 3,581 176,088 96,700 260.00 24,264.00 

บันนังสตา 8,903 180,169 141,441 253.33 35,847.60 

เบตง 6,947 354,489 274,962 288.00 79,906.70 

รวม 47,081 1,287,962 968,176 260.94 258,498.77 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2556)  
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 ดั ง ท่ี กล่ า วข้ า งต้ น ว่ า อ า เภอ เบตงมี แหล่ ง ราย ได้ ท่ี ส า คัญจากภาค เกษตรกรรม  (ยา งพารา )  

ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นท่ี ถึงแม้เมืองเบตงจะพัฒนาไปเป็นเมืองการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม ในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ท าให้เกษตรกรมีรายได้สามารถเลีย้งชีพ สรา้งอาชพีท่ีม่ันคง สามารถส่งลูกหลานศึกษาเล่าเรียนได้อย่าง

ไมข่ัดสน หรือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตไมล่ าบากและไมข่ัดสน  

 แต่ในช่วงปี พ.ศ.2555- ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) เกิดวิกฤตราคายางตกต่ า ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ราคายางเฉลี่ย

เหลอืเพยีงราคากิโลกรัมละ 36-40 บาท รายละเอยีดดังตาราง 3  
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดราคายางพาราชว่งปี พ.ศ. 2554-2559 ตลาดกลางยางพารา อ าเภอหาดใหญ่ 
 

 

ปี 

ท้องถิ่น ราคาประมลู ณ ตลาดกลาง

ยางพารา อ.หาดใหญ ่

ยางแผ่นดิบ น้ ายางสด  

(ณ โรงงาน) 

ยางแผ่น

ดิบ 

ยางแผ่น

รมควัน ชั้น3 

น้ ายางสด 

พ.ศ. 2554 129.96 122.36 132.42 137.31 125.1 

พ.ศ. 2555 91.07 89.98 93.82 96.97 16.92 

พ.ศ. 2556 75.55 73.78 77.44 80.25 0 

พ.ศ. 2557 55.53 55.25 57.86 60.8 0 

พ.ศ. 2558 45.88 45.08 48.99 51.39 0 

พ.ศ. 2559  50.37 50.03 52.78 55.15 0 

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (2560)    

 

 จากข้อมูล เ บื้ อ งต้นท า ให้ ส่ ง ผลกระทบต่อการด า เนินชี วิ ตของประชาชน ในพื้น ท่ี เ ป็นอันมาก  

ซึ่งแต่เดิมการปลูกยางในพื้นท่ีอ าเภอเบตง เกษตรกรเจ้าของพื้นท่ีหรือเจ้าของสวนยางพารา จะว่าจ้างแรงงานจาก

พื้นท่ีอ่ืน ส่วนมากจะเป็นแรงงานตา่งถิ่นในการดูแลสวนยางพารา แต่เมื่อเกิดภาวะราคายางตกต่ าในช่วงหลายปีท่ีผ่าน

มา จึงท าให้เกษตรกรสวนยางจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสวนยางพารา ซึ่งหมายถึงการน าไปสู่

ผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน แรงงานต่างถิ่นมีแนวโน้มย้ายกลับถิ่นฐานหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพใหม่ ท าให้

เกษตรกรชาวสวนยางผู้เป็นเจ้าของพื้นท่ี ต้องรับหน้าท่ีเป็นท้ังผู้ดูแลสวนและด าเนินการทุกขั้นตอนในการประกอบ

ธุรกิจสวนยาง อกีทัง้ผลกระทบของวิกฤตราคายางตกต่ ายังท าให้เกษตรกรชาวสวนยางบางรายจ าเป็นต้องหาแนวทาง

ในการจัดการสวนยางไมใ่ห้เกิดสภาวะขาดทุน  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอแนะว่าทางเลือกหนึ่งท่ีอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางคือ การ

พิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนก าไรสูงกว่ายางพารา อาทิ ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง และ

ออ้ย และอาจเป็นทางรอดให้กับชาวสวนยาง ซึ่งท่ามกลางภาวะท่ีแนวโน้มราคายางพารายังคงทรงตัวในระดับต่ า อัน
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สอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลด้วยการเร่งลดพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้

เงินชดเชยแก่ชาวสวนยางหากเปลี่ยนไปปลูกพชือ่ืน โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ในอัตราไร่ละ 26,000 บาท หากพิจารณา

ในแงข่องผลตอบแทนหรือก าไรของชาวสวนยาง ในกรณีท่ีหันไปปลูกพชืเกษตรอื่น เปรียบเทียบกับการปลูกยางพาราท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ท้ังนี้ จากการค านวณข้างต้น ณ จุดท่ีเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราขาดทุนจ านวน 3,244 บาทต่อไร่ 

และพบวา่ เป็นระดับราคายางแผ่นดบิชัน้ 3 อยูท่ี่ 53.9 บาทตอ่กิโลกรัมซึ่งเป็นระดับราคาขาดทุนในปี 2558 อันแสดง

ให้เห็นว่า หากชาวสวนยางยังคงปลูกยางพารา  ก็อาจต้องประสบกับภาวการณ์ขาดทุนเช่นในปี พ.ศ. 2558  

ท่ีมากกว่าปีก่อนท่ีค านวณไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ระดับราคาท่ีจะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ขาดทุนหรือเท่าทุน 

(ก าไรเป็นศูนย์) จะเฉลี่ยอยู่ท่ีราคาราว 66.6 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอาจเป็นระดับราคาท่ีมีความเป็นไปได้น้อยในปีนี้ 

ท่ามกลางภาวะท่ียางพาราไทยยังคงเผชญิความทา้ทายหลายดา้น (การยางแห่งประเทศไทย, 2559) 

 ดังข้อมูลข้างต้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาจะต้องได้ผลกระทบจากวิกฤตราคา

ยางตกต่ าเป็นอยา่งมากทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจ และที่ส าคัญภาคสังคม ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของเกษตรกร การปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และรวมถึงในพื้นท่ีอื่นของประเทศไทย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นกับประชาชน/เกษตรกร ผ่านการศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร อ าเภอเบตงจังหวัด

ยะลา ในยุคราคายางถดถอย” 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

อันประกอบด้วย ลักษณะการถอืครองพืน้ท่ีการเกษตร ประเภทของการท าการเกษตร ลักษณะการบริหารจัดการสวน

ยางพารา  

2. เพื่อศกึษาการจัดการสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายางถดถอย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน ดังนี้  

  1. ศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา อันประกอบด้วย ลักษณะการถือครองพื้นท่ีการเกษตร ประเภทของการท าการเกษตร ลักษณะการบริหาร

จัดการสวนยางพารา โดยท าการศกึษาจากเอกสาร (documentary Research) อาท ิเอกสาร ต ารา งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สถิติข้อมูลทางเศรษฐกิจ และหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานท่ีดินอ าเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

(ธกส.) เกษตรอ าเภอ ท่ีว่าการอ าเภอ เป็นต้น  

  2. ศกึษาการจัดการสวนยางพารา ของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายางถดถอย 

โดยการสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้น าชุมชน ตัวแทนหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

  3. ท าการลงพื้นท่ีสังเกตการณ ์(Observe) ในพืน้ท่ีท่ีศึกษา เพื่อศึกษาถึงสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีการเกษตร 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีสวนยางพาราวา่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงอยา่งไร เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณากับข้อมูลส่วน

อื่น   

  4. น าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม เข้าสู่เวทีประชาชนโดยท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

โดยท าการเชิญตัวแทนเกษตรกรเจ้าของสวนยางพารา ท้ังรายใหญ่ รายเล็ก แรงงานท่ีรับจ้างกรีดยางพาราในพื้นท่ี 
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ผู้รับซื้อยางพารา สหกรณ์สวนยางพาราในพื้นท่ี เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสรุปประเด็น

การศึกษา รวมถึงขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง คณะผู้วิจัย และเจ้าของสวนยางพารา   

  5. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กลับเข้าสู่ชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีในการศึกษา 

และน าเสนอตอ่สาธารณะ   
 

ผลการศึกษา 

 ลักษณะการถือครองพื้นที่ท าสวนยางพาราในพื้นที่ อ าเภอเบตง  

 จากการสัมภาษณ ์และข้อมูลส่วนวเิคราะห์นโยบายและแผน สังกัดการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง 

พบวา่ มจี านวนเกษตรกร ชาวสวนยางพารา ทัง้สิน้ 5,591 ราย มีท่ีดนิถอืครองเพื่อการปลูกยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธิ

ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้สิน้ 151,236 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559) ส าหรับพื้นท่ีถือครองท้ังหมด (รวมพื้นท่ีไม่

มเีอกสารสิทธ์ิ) ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง  อยูร่ะหว่างการด าเนนิการรวบรวม จากสภาพบริบท ของการท า

การเกษตรสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางในอ าเภอเบตง จะพบวา่มีลักษณะการถือครองอยู่ 3 ลักษณะคือ  

1) เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ถือครองเอง ประมาณ 15,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 

117,011 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.36  

2) นายทุนในพื้นท่ีเป็นผู้ถือครอง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท าสวนยางพาราขนาดใหญ่ จ านวน  10  ราย คิดเป็นร้อยละ 

0.18 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 34,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.63 และ 

3) นายทุนนอกพื้นท่ี (นายทุนจากต่างจังหวัด) เข้ามาเช่าพื้นท่ีราชพัสดุเพื่อปลูกยางพาราซึ่งรู้จักกันในนาม 

(สวนญี่ปุ่น) จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.01 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 1,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 และเมื่อท าการ

เปรียบเทียบลักษณะการถือครองพื้นท่ีท าการเกษตรสวนยางพารา พบว่า เกษตรท่ีมีลักษณะนายทุนรายใหญ่  

ถือครองพื้นท่ีกว่าร้อยละ 23 จากพื้นท่ีสวนยางพาราท้ังหมดในอ าเภอเบตง และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าพื้นท่ีกว่า 34,225 

ไร่ มีผู้ถอืครองเพยีง 10 รายเท่านัน้ รายละเอยีดดังแผนภูมท่ีิ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 1 ลักษณะการถอืครองพืน้ท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรสวนยาง 

  อ าเภอเบตงจังหวัดยะลา  

  ที่มา: จากการศกึษา 
 

ในกลุ่มท่ี 3 นี ้มีลักษณะการด าเนนิกิจการท่ีแตกต่างไปจากสวนยางอื่น ๆ คือ นอกจากจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์

ผลผลิตระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งแล้ว ยังมกีารจา้งผูจ้ัดการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของสวนยาง โดยการจ้างนี้ไมไ่ด้

อา้งอิงกับราคายางท่ีแปรผันในแตล่ะชว่งซึ่งค่าจ้างรายเดอืนจะอยู่ระหว่าง 15,000–30,000 บาท/เดอืน  
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 รายได้จากการท าสวนยางพาราไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคายางในช่วงเวลานั้น ๆ รวมถึงการท าข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จากการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง พบวา่ ในยุคที่ราคายางพารามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 

บาท รายได้ของลูกจ้างจากการขายยางต่อคร้ัง หลังแบ่งเปอร์เซ็นต์กับนายจ้างอยู่ระหว่าง 40,000-45,000 ต่อ

ปริมาณยางพารา 1,000 กิโลกรัม/50 ไร่/เดอืน แต่เมื่อราคาลดลงจนเหลือต่ ากว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม ปรากฏรายได้

จากการขายยางพาราเหลอืเพยีง 8,000-15,000 บาท/50 ไร่/เดอืน (สถิติต่ าสุดอยู่ท่ี 28.50 บาท/กิโลกรัม)  
 

ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร  

 ภายหลังราคายางลดลงจนเกิดวกิฤต ท าให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นท่ีเพื่อหางานท าส่วนหนึ่งกลับ

ภูมิล าเนา บางส่วนเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนพื้นท่ีรับจ้าง จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้สวนยางพาราจ านวนมาก

กลายสภาพเป็นสวนยางร้าง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้เจ้าของสวนยางพาราต้องแย่งชิงลูกจ้างสวนยาง เพื่อให้ตนเอง

ยังสามารถสง่ผลผลิตออกขายยังท้องตลาดได้ เจ้าของสวนยางพาราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวน

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ ดังนี ้ 

 ทิศทางการจัดการสวนยางพารา 

  1. ปรับลดอัตราการแบ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างเจ้าของสวนยางกับแรงงานจากเดิมแบ่งท่ี 55/45 (นายจ้าง–

ลูกจ้าง) ปรับเป็น (50/50)  

  2. เปลี่ยนพืน้ท่ีสวนยางพาราบางแปลงปลูกพชืชนดิอื่น ในกรณีท่ีเจ้าของสวนยางมีสวนยางพาราหลาย

แปลง กลยุทธ์ท่ีเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ท าคือ โค่นสวนยางท่ีมีภูมิประเทศเป็นท่ีราบไม่ลาดชันและมีน้ าเพียงพอ 

ยานพาหนะเข้าถึงได้ง่าย เปลี่ยนเป็นการปลูกพชืเศรษฐกิจชนดิอื่นแทน เชน่ ทุเรียน ส้มโชกุน กล้วย เป็นต้น  

 แต่การเปลี่ ยนจากสวนยางพารา เ ป็นสว นไม้ผล ไม่สามารถท า ได้ ทุกพื้น ท่ี เนื่ องจากบางพื้น ท่ี  

ภูมิประเทศลาดชันสูง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอแม้จะโค่นยางแก่ท้ิงไปแต่ก็ยังคงปลูกยางเช่นเดิม ด้วยเชื่อว่ายางพารา

ยังคงเป็นพืชท่ียังมอีนาคตอยู่ 

 ในมิติ การดูแลสวนยางพารา ดังท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอแล้วว่า พื้นท่ีอ าเภอเบตงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

เหมาะต่อการท าสวนยางพารามากกว่าพื้นท่ีอื่น การดูแลสวนยางพารานั้นเจ้าของสวนจะต้องดูแลเป็นพิเศษ ในช่วง

ของการปลูกต้นยางพาราใหม ่คือ  

ช่วง 1-3 ปแีรก จะตอ้งมีการตัดหญ้าปีละ 1-3 คร้ัง และหากพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์น้อย หรือ

เจ้าของสวนยางพารามีก าลังก็จะมีการใส่ปุ๋ยบ ารุง ปีละ 1-2 คร้ังต่อปี บางสวนพบว่าไม่มีการใส่ปุ๋ยบ ารุงในช่วง 3 ปี

แรก มเีพยีงการก าจัดวัชพชืท่ีอาจะแยง่อาหารของต้นยางและอาจจะบังแสงของตน้ยางเท่านัน้  

ช่วงปีที่ 4-6 เจ้าของสวนยางพารา แทบไมต่อ้งมีการใส่ปุ๋ยหรือบ ารุงอะไร แต่หากพบว่าสวนไหนท่ี

มวีัชพชื หนาหรือรก จะมกีารตัดหญ้าเพื่องา่ยตอ่การดูแล โดยเฉลี่ยจะมกีารตัดหญ้าปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้  

ช่วงปีที่ 7 ถงึ ช่วงเปิดหน้ายาง (กรีดยาง) เจ้าของสวนจะมีการเตรียมต้นยางพาราให้พร้อมท่ีสุด

ในการเปิดหน้ายาง หรือกรดียาง โดยการใส่ปุ๋ยบ ารุง การก าจัดวัชพืช การเตรียมเส้นทางในการขนน้ ายางพาราหรือขี้

ยางพาราส่งจุดรับซื้อ  

ช่วงกรดียางพารา เจ้าของสวนอาจะมีการใส่ปุ๋ยบ ารุงปีละ 1 ครัง้ หรอืสว่นใหญ่ก็จะไม่มีการใส่ปุ๋ย

บ ารุง อาศัยให้ต้นยางพาราเติมโตตามธรรมชาติ ลูกจ้างหรือแรงงานในการกรรีดยางพาราจะมีหน้าท่ี ในการก าจัด

วัชพชืเพื่อความสะดวกในการกรดียางพารา ทัง้นี้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ับความขยันของแรงงานท่ีกรีดยางของแต่ละสวน  
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ช่วงราคายางพาราตกต่ า (ช่วงเจ้าของสวนหยุดการกรีดยางพารา) ในภาวะท่ีราคายางต่ า เจ้าของสวน

หรือเถ้าแก่ หยุดการกรีดยางพารา ทัง้นี้ ไมใ่ชเ่พราะราคายางท่ีตกต่ าแต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการรับจ้างกรีด

ยางพารา เจ้าของสวนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อยสวนสวนยางพาราให้เจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ บางสวนปล่อยให้เป็น “ป่าโป๊ะ” คือ ปล่อยให้วัชพืช หรือไม้ประเภทอื่นเติบโตในสวนยางพารา แต่ยังพบว่า

บางสวนยังมีการก าจัดวัชพืชในสวนของตัวเองบ้างแต่ก็พบเป็นส่วนน้อย การปล่อยให้สวนยางพาราเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ ก็เพื่อรอแรงงานท่ีจะกลับมารับจ้างหลังจากราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น เจ้าของสวนให้ข้อมูลว่า  

“ตน้ยางพาราท่ีเกิน 4 ปีแล้วไมจ่ าเป็นต้องดูแล ปล่อยให้มันเจรญิเตมิโตตามธรรมชาติได้”  

 บทสรุปจากข้อค้นพบ จากวิกฤตราคายางพาราตกต่ าเจ้าของสวนไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด  

ซึ่งเจ้าของสวนท้ังหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า ในภาวะเช่นนี้พวกเขายังมีศักยภาพในการเอาตัวรอดได้ เพราะมีปัจจัย

เกื้อหนุนหลายอย่าง เช่น เงินทุนส ารอง เงินสนับสนุนจากภาครัฐ และท่ีดิน แตกต่างจากแรงงานสวนยางท่ีไม่มี

สินทรัพย์อันจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตและรายได้ จากข้อมูลได้สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารา มีทิศ

ทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนยางพาราใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็นเพื่อให้เกิดความเข้ าใจถึง

สภาพท่ีเกิดขึ้นในพืน้ท่ี ดังแผนภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

แผนภาพที่ 1 การปรับตัวเกษตรกรสวนยางพารา อ.เบตง จ.ยะลา ในยุคราคายางตกต่ า 

  ที่มา: จากการศกึษา 
 

  

ราคายางตกต่ า 

ลูกจ้างขาด

รายได ้ 

นายจ้างลด

ผลผลิต 

 

นายจ้างปรับตัว 

-  
แปลงสภาพสวน

ยาง 

โค่นปลูกใหม่ 

ท าสวนผลไม้ 

ปล่อยร้าง 

ย้ายกลับ

ภูมิล าเนา 
รับจ้างอย่างอื่น 

ปรับการแบ่ง % 

รอผลผลิต 3-5 

ป ี
รอผลผลิต 6-7 

ป ี

กรีดยางเอง 

-  

       พ้ืนท่ีนั้นจะไม่มีสิทธิขอการสนับสนุน

ใด ๆ จากการยางแห่งประเทศไทยอีก 

จนกว่าจะกลับมาปลูกยางพาราและ

ส้ินสุดอายุสวนยางพารานั้นอีกครั้ง 

ปลูกพืช

เศรษฐกิจระยะ

ส้ันอื่น...แซม/

ทดแทน 

มีรายได้ชดเชย

บางส่วน 

เปลี่ยนสวนยาง 
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การปรับตัวของแรงงานสวนยางในพื้นที่อ าเภอเบตง  

 จากข้อคน้พบอกีประเด็นท่ีคณะผู้วิจัยไม่สามารถละเลยได้คอืกลุม่ ลูกจ้างหรือแรงงานท่ีรับจ้างกรดียางในพื้นท่ี 

ซึ่งข้อค้นพบเป็นสิ่งท่ีสะท้อนภาพความรู้ใหม่ของปรากฏการณ์ ท่ีคนนอกพื้นท่ีไม่ค่อยได้รับรู้ โดย..จากการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง ท่ี เ ป็นแรงงานสวนยาง และเจ้าของสวนยาง พบว่า  เมื่ อ เกิดภาวะราคายางพาราตกต่ า  

กลุ่มอาชีพผู้รับจ้างกรีดยางพาราเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ ามากท่ีสุด เมื่อประสบ

ปัญหารายได้จากการรับจ้างท าสวนยางพาราไม่เพียงพอ แรงงานบางส่วนเร่ิมออกจากพื้นท่ีเพื่อกลับภูมิล าเนาหรือ

เปลี่ยนอาชพี เป็นผลให้สวนยางหลายแหง่ขาดแคลนแรงงาน  

 แรงงานท่ีตัดสินใจอยู่ในพื้นท่ีต่อ เร่ิมมองหาสวนยางท่ีมีพื้นท่ีอยู่ติดถนนใหญ่ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพิ่มขึ้น “ความตอ้งการแรงงานสวนยางพาราในอ าเภอเบตงยังมอียู่พอสมควร ขณะท่ีแรงงานท่ีมีจ านวนนอ้ยลง

เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างลดลงท าให้แรงงานตัดสินใจย้ายออกจากพื้นท่ีและ/หรือเปลี่ยนอาชีพ ท าให้แรงงานท่ี

ตัดสนิใจประกอบอาชีพรับจ้างท าสวนยางพาราในพื้นท่ีมีโอกาสเลือกหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งแรงงานสวนยางพารามี

อ านาจการตอ่รองในการเลอืกท่ีจะรับจ้างนายจ้างคนใดหรอืพืน้ท่ีใด”   

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้พื้นท่ีสวนยางท่ีอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขากลายสภาพเป็นสวนยางร้าง ขาด

คนดูแล บางสวนปิดร้างมานานกวา่ 3 ปีและไมม่ทีีท่าวา่จะได้เปิดหน้ายางเพื่อเร่ิมกระบวนการผลิตในเร็ว ๆ นี้ด้วย แต่

เมื่อราคายางพาราลดต่ าลงจนถึง 28.50 บาท/กิโลกรัม อันเป็นสถิติท่ีต่ าท่ีสุดท าให้แรงงานเร่ิมประกอบอาชีพเสริม

มากขึ้น ไมว่า่จะเป็นการท าเกษตรกรรม (+3,000 บาท/เดอืน) การรับจ้างถางป่า รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างอื่น ๆ เพื่อให้

มรีายได้เพยีงพอต่อการเลีย้งดูครอบครัว  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 บทสรุปจากการศึกษา ในช่วงภาวะราคายางพาราตกต่ า (ช่วงเจ้าของสวนหยุดการกรีดยางพารา)  ส่วนใหญ่

หยุดการกรีดยางพารา ท้ังนี้ ไม่ใช่เพราะราคายางท่ีตกต่ าแต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการรับจ้างกรีดยางพารา 

เจ้าของสวนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องหยุดการกรีดยางพารา โดยปล่อยสวนยางพาราให้เป็น “ป่าโป๊ะ” เนื่องจากขาดแคลน

แรงงาน ซึ่งการปล่อยให้สวนยางพาราเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ก็เพื่อรอแรงงานท่ีจะกลับมารับจ้างหลังจากราคา

ยางพาราปรับตัวสูงขึน้  

ท้ังนี ้ลักษณะการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นท่ี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลักษณะคล้ายคลึง

กับการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากรายงานการศึกษาของส านักพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  

ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “สถานการณ์ยางพาราและการปรับตัวของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ส านักพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2558) พบว่า จากสถานการณย์างพาราที่ตกต่ า โดยราคาลดลงเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 72 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังรายได้ท่ีลดลงไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย รวมท้ังภาระหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้น  

จากการก่อหนี้ในช่วงท่ีราคายางพาราอยู่ในระดับสูง เกษตรกรหลาย รายมีการสร้างหนี้ เช่น ซื้อรถยนต์แบบเงินผ่อน

ท าให้มีภาระหนี้ท่ีต้องจ่ายต่อเดือนค่อนข้างมาก เกษตรกรบาง รายไม่สามารถรับภาระหนี้ส่วนนี้ได้ แต่จาการศึกษา

เกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไมพ่บปรากฏการณท่ี์เกษตรกรมีหน้ีสะสม หรอืแบกรับภาระหนี้สินเหมือน

เกษตรกรสวนยางพาราในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มกีารปรับตัวรับสถานการณ์ยางพาราตกต่ า โดยการหารายได้เพิ่มเติมหลังจากการกรีดยางเสร็จแล้ว โดยมีการแบ่ง

เวลาไปท างานอ่ืนด้วย อาทิ การรับจ้างทั่วไป รับจ้างก่อสร้าง ปลูกผักขายเป็นรายได้เพิ่มเตมิ เกษตรกรชาวสวนยางใน

พื้นท่ี ต าบลวังทอง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู เกษตรกรมีการปลูกผักขายตลอดท้ังปีควบคู่ไป กับการกรีด

ยางพาราท าให้มีรายได้เพิ่มเตมิ เพียงพอตอ่การใชจ้่ายในชว่งท่ีราคายางพาราตกต่ าได้ นอกจากนี้ยัง เกิดการจ้างงาน

ในสว่นของการปลูกและดูแลพชืผักเหล่านัน้ดว้ย ซึ่งในสว่นน้ีสามารถเป็นตัวอยา่งในการ ปรับตัวของเกษตรกรชาวสวน

ยางในพื้นท่ีอื่น ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราขนาดเล็กในพื้นท่ีอ าเภอเบตง  

จังหวัดยะลา เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางพาราไปท าการปลูกพืช หรือรับจ้างเพิ่มเติมนั้น

ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 30-40 ไร่ ส่วนเกษตรกรรายใหญ่หรือนายทุนส่วนใหญ่จะไม่ได้

รับผลกระทบเร่ืองรายได้ในการด ารงชีวิต  

ในส่วนของแรงงานรับจ้างกรีดยางในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีไม่มีสวนยางของตัวเอง บางรายก็เลิก

รับจ้างกรีดยางหันในท าอย่างอื่นแทน เนื่องจากรายได้จากกรีดยางลดลงตามราคายางพาราท่ีตกต่ า ซึ่งไม่พอต่อ

ค่าใชจ้่าย เช่น ท างานก่อสร้างในพื้นท่ี หรือต่างพื้นท่ี และบางส่วนมีการต่อรองส่วนแบ่งเพิ่ม จากเจ้าของสวนยาง ท า

ให้สามารถเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจ าวัน หรือบางราย ปรับตัวด้วยการหันมากรีดยางเอง และใส่ปุ๋ยเอง เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย โดยหันมาท าเองท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีปลูกยางไม่มากนัก ซึ่งสามารถท าให้เกษตรกรอยู่รอดได้ ณ ราคา

กิโลกรัมละ 19 บาท 

นอกจากนั้นยังพบวา่ แรงงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืท่ีไปรับจ้างกรดียางทางภาคใต้ต้องกลับมา ภูมิล าเนา

ของตัวเอง เนื่องจากราคายางแผ่นดิบ ท่ีราคาตกต่ ามาก ท าให้รายได้จากการกรีดยางไม่พอรายจ่ายจ าเป็นต้อง

กลับมาท างานท่ีบ้านตัวเอง มาประกอบอาชพีเกษตรกร หรือ ค้าขายท่ีบ้านตัวเอง เนื่องจาก ไม่ คุ้มค่าเหนื่อย และค่า

ครองชีพ ภาคใต ้สูงกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ด้วย คิดวา่เป็นโอกาสให้กลับมาบ้าน เกิดของตัวเอง ปรากฏการณ์

ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศกึษาท่ีพบวา่ แรงงานภาคอสีานท่ีย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างกรีดยางท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะใน

พื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนา เนื่องจากรายได้ลดลงกว่าร้อยละ 70 และค่าครองชีพใน

พื้นท่ีคอ่นข้างสูง ท าให้แรงงานยา้ยถิ่นเปลี่ยนฐานกลับภูมลิ าเนาของตน ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี ซึ่งจัดอยู่ใน

ขั้นวกิฤต 

ภาวะการขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอยู่ในภาวะการขาดแคลนขั้นวิกฤต สภาพ

ท่ัวไปการถอืครองพืน้ท่ีในการท าสวนยางพารา ในพืน้ท่ีน้ัน ส่วนใหญ่การถอืครองเป็นกรรมสทิธ์ิของคนไทยเชื้อสายจีน 

คนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิม ตามล าดับ แต่คนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นกลุ่มคนไทยมุสลิม มีข้อค าถามว่า 1) ท าไมคน

ไทยเชื้อสายจีนจึงถือครองกรรมสิทธ์ิสวนยางพารามากกว่าคนไทยมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี และยัง

มากกว่าคนไทยพุทธ 2) แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนต่างถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ภาคอีสาน) หรือภาคเหนือของประเทศไทย แล้วท าไมแรงงานชาวไทยมุสลิมจึงไม่รับจ้างกรีดยางในพื้นท่ีหรือ  

ท าไมคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธไมจ่้างแรงงานคนไทยมุสลมิในพื้นท่ีกรีดยางพารา ระหวา่งการด าเนินการวิจัย

ข้อค าถามเหล่านี้ค่อย ๆ เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลท่ีผู้วิจัยค่อย ๆ ค้นพบ ท าให้คณะผู้วิจัยหาค าตอบท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผล

การศึกษาสามารถตอบค าถามปรากฏการณ์ดังกลา่ว ได้ดังนี้  

1. ท าไมคนไทยเชื้อสายจีนจึงถือครองกรรมสิทธ์ิสวนยางพารามากกว่าคนไทยมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ในพืน้ท่ี และยังมากกว่าคนไทยพุทธ ในประเด็นนี้ พบว่า เดิมพื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ถูกถือ

ครองด้วยคนไทยมุสลิมซึ่งเป็น คนมลายูมุสลิมเบตงดั้งเดิม จับจองพื้นท่ี และท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการท าการเกษตร
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โดยเฉพาะยางพารา แต่ดว้ยตามหลักศาสนาอสิลาม ว่าด้วยเร่ืองการแบ่งมรดกให้แก่บุตรหรือผู้สืบสันดานท าให้พื้นท่ี

ท่ีบรรพบุรุษถือครอง หลักร้อยไร่ขึ้นไป ส่วนใหญ่ถูกแบ่งให้เท่า ๆ กันจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้พื้นท่ีท่ีถือครองเล็กลงไปเร่ือย 

ๆ จนไม่อาจท าประโยชน์ได้ ท้ายท่ีสุดก็ต้องขายเพื่อน าเงินท่ีได้มาท าการลงทุนประกอบอาชีพอื่น เช่นการค้าขาย  

และท าการรับจ้างทั่วไปในพืน้ท่ี จึงเป็นเหตุให้นายทุนซึ่งส่วนใหญ่คือคนไทยเชื้อสายจีนค่อย ๆ ซื้อท่ีดินสะสมจนเป็นผู้

ถือครองรายใหญ่ในท่ีสุด   

2. แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนต่างถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(ภาคอสีาน) หรอืภาคเหนือของประเทศไทย แล้วท าไมแรงงานชาวไทยมุสลิมจึงไม่รับจ้างกรีดยางในพื้นท่ี หรือ ท าไม

คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธไมจ่้างแรงงานคนไทยมุสลมิในพื้นท่ีกรีดยางพารา ปรากฏการณน์ี้ เบือ้งต้นสามารถ

อธิบายได้วา่ ถึงแมใ้นพืน้ท่ีเป็นลักษณะสังคมท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมสามารอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ก็ตาม แต่ในมิติของ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิถีของศาสนกิจอาจเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้แรงงานเลือกสวน

ยางพารา กล่าวคอื ในพืน้ท่ี อ าเภอเบตง มีคนไทยมุสลมิ คนไทยพุทธ และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งแต่ละกลุ่มชนดังกล่าว 

ตา่งก็มีวถิีการด าเนนิชีวิตท่ีถูกยดึโยงด้วย หลักความเชื่อ ศาสนา ประเพณี ซึ่งในการท างานนอกพื้นถิ่นของตนอาจท า

ให้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างเต็มท่ี เช่น หากชาวไทยมุสลิม ออกจากพื้นถิ่นหรือชุมชนของตนเอง  

ไปท างานให้กับคนไทยพุทธ ซึ่งบริเวณท่ีมีคนไทยพุทธก็จะมีเฉพาะวัด กิจกรรมและ/หรือศาสนกิจก็จะเป็นเฉพาะของ

คนไทยพุทธ คนไทยมุสลมิจะไมส่ามารถเข้าร่วมได้ ในขณะเดียวกันคนไทยพุทธท่ีเข้าไปอยู่ในชุมชนของชายไทยมุสลิม

ก็ด าเนินศาสนกิจของตัวเองได้ยากเช่นกัน นอกจากนี้ ท้ังชาวไทยมุสลิมและชาวไทยมุสลิมยังเล็งเห็นว่าบุตรหลานท่ี

ติดตามไปท านานนอกพื้นท่ี นอกกลุ่มชน อาจท าให้เป็นปัญหาแก่บุตรหลานในเร่ืองของพัฒนาการ การศึกษา  

หรือการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของกลุ่มชนของตน ดังท่ีกล่าวมา อาจจึงเป็นเหตุผลท่ีสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ในพื้นท่ีได้ว่า ไม่ค่อยปรากฏแรงงานคนไทยมุสลิมในพื้นท่ีรับจ้างกรีดยางพาราในอ าเภอเบตง แรงงาน

ชาวมุสลิมในพื้นท่ี ส่วนใหญ่จึงปฏิเสธการรับจ้างกรีดยางพาราท่ีเจ้าของสวนเป็นชาวไทยพุทธหรือพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขต

ชุมชนชาวไทยพุทธ โดยเลือกรับจ้างกรีดยางพาราสวนยางพาราท่ีเจ้าของสวนเป็นชาวไทยมุสลิม หรือพื้นท่ีสวน

ยางพาราอยู่ในเขตพื้นท่ีของชาวไทยมุสลมิท่ีเอื้อตอ่การปฏบัิตศิาสนกิจหรือการศึกษาของบุตร เช่นสวนยางนั้นอยู่ใกล้

ชุมชนท่ีมีมัสยิดหรือโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจสรุปได้ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึง

อาจเป็นเหตุส าคัญให้หลายสวนยางพาราของคนไทยเชื้อสายจีนและไทยพุทธในพืน้ท่ีขาดแคลนแรงงาน  

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกร อ าเภอเบตง

จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย ดังนี้  

3.1 รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นสุดท้ายในประเทศให้เป็นรูปธรรม

เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น เช่น ส่งเสริมการสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์ รถจักยานยนต์ ท่อยาง ยางรัดของ 

เป็นต้น โดยอาจจะเป็นการจูงใจในเร่ืองภาษี หรือ เงนิกู้ส าหรับก่อสร้างโรงงาน หากสามารถด าเนนิการได้ก็จะเป็นการ

กระตุน้การใชย้างพาราในประเทศและเพื่อส่งออกให้มากขึ้นได้ และเป็นสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราอีก

ทางหนึ่ง และรัฐต้องปล่อยให้ราคายางเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ควรหัน ไปส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายปลายน้ า เพื่อ

ชว่ยแก้ปัญหาทัง้ราคาและการพึ่งพงิตลาดตา่งประเทศ  

3.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อผลิตยางพาราให้มี

คุณภาพ เนื่องจากการรับซื้อยางพาราของพ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานแปรรูป มักจะมีการตรวจสอบคุณภาพ

ยางพาราทัง้ยางก้อนถ้วย และยางแผ่น หากเกษตรกร มีความรู้ในเร่ืองผลิตยางให้มีคุณภาพ โดยไม่มีสิ่งปลอมปน ก็
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จะท าให้ได้ราคาท่ีสูงตามไปด้วย ดังนั้น การให้ ความรู้และการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความรู้และเห็นถึงความส าคัญ

ของการผลิตยางคุณภาพก็จะเป็นการเพิ่ม มูลค่าในเบือ้งต้นได้ด้วย  

3.3 รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือ รณรงค์ให้เอกชนร่วมลงทุนหาตลาดยางใหม่ ๆ 

เพิ่มขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อนิเดีย จีน) ซึ่งเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  

3.4 ควรมกีารพัฒนาเทคโนโลย ีเพื่อสร้างสัดสว่นการใชป้ระโยชนใ์นประเทศให้สูงขึ้น ด้วยการ

ลงทุน วิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยใีห้ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแขง่ขันให้เกิด การใชย้าภายในประเทศ

เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการส่งออก คิด ค้นและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น เช่น การ

พัฒนาวัตถุดิบ ยางไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ อันจะเป็นการสร้างมูลคา่ให้กับยางพาราให้สูงขึน้  

3.5 ส่งเสริมการรวมกลุม่ของเกษตรกร เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าคนกลาง 

เชน่ ส่งเสริมการรวมกลุม่สหกรณ์ในพื้นท่ี สนับสนุนแหล่งทุนให้กับกลุ่มสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับกลุ่มนายทุน 

ท าให้ราคายางพาราเป็นไปตามกลไกการตลาดท่ีเป็นธรรม   

ด้วยภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม ที่มกีารเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นพลวัต (Dynamic) อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้

คนในสังคมทุกระดับชัน้ต้องมกีารปรับตัวเพื่อความอยูร่อดหรือการด ารงอยู่อยา่งสมดุลในสังคม วิถีเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราและแรงงานในพื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาก็ต้องปรับเปลี่ยนตามวิถีสังคมเพื่อความอยู่รอดต่อไป  

จะปรับเปลี่ยนระดับใด หรือรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเชื่อ

ว่า มนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอด การศึกษานี้คร้ังนี้ เป็นการสะท้อนปรากฏการณ์ช่วง

ระยะเวลาหนึ่งในพื้นท่ีเท่านั้น หากกาลเวลาเปลี่ยนไป สภาพบริบทเปลี่ยนไปวิถี หรือการปรับตัวการจัดการสวน

ยางพาราของเกษตรกรก็อาจต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าเกษตรชาวสวนยางพาราและ

แรงงานท่ีรับจ้างกรดียางพาราจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ในเวลาอกีไมน่านนี้...  
  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยในโครงการการศึกษาการจัดการสวนยางของเกษตรกรสวนยาง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

ในยุคราคายางถดถอย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว ้โดยใชง้บประมาณในการด าเนินงานวจิัย จากสนับสนุน

โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการมาเลเซีย: นัยท่ีส าคัญต่อประเทศไทย (รุ่นท่ี 5) คณะผู้วิจัย

ตอ้งขอบพระคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุนการวิจัย กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์

ดร.อิศรา ศานติศาสน์  ศาสตราจารย์  ดร.  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ ศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  จันทรวงศ ์  

และอาจารย ์ดร.สายพณิ ศุพุทธมงคล ผู้ให้โอกาสให้คณะนักวจิัยได้เรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยท่ีทรงคุณค่า ระหว่าง 

การด าเนนิการวิจัย คณาจารย์ท่ีกลา่วถึงข้างตน้ เป็นผู้ให้ค าชีแ้นะอย่างตรงไปตรงมา ท าให้ทีมวจิัยภายใตโ้ครงการเกิด

กระบวนการเรียนรู้ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ท่ีให้โอกาสผู้วิจัยได้ใชเ้วลาในการด าเนินการวจิัย  
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การศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าขาออก กรณีศึกษา

บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

STUDY AND GUILELINE FOR THE PROCESS OF EXPROT DOCUMENTATION CASE 

STUDY COMPANY IN SATHORN, BANGKOK 

สุนทรี พุฒิวร1* 

Suntaree Puttiworn1*  

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าขาออก กรณีศึกษา บริษัทเอกชนใน

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าเอกสารของแผนกขา

ออก และเพื่อศึกษาปัญหาในการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการ

ท างานใหม่ โดยการน าแนวคิดการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น มาเป็นแนวคิดในการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในดา้นของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร คือ ให้มีการตรวจทานใบขนส่งสินค้า

ให้ถี่ถ้วน เพิ่มจ านวนคร้ังในการตรวจเพิ่มขึ้น ให้พนักงานแผนกเอกสารขาออกมีการติดตามประสานงาน เจรจากั บ

ลูกค้าเพ่ือขอขอ้มูลการสง่ออกสินค้า และเอกสารต่างๆท่ีใช้ประกอบการท าใบขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเรือ

ออก จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอนการท างานของพนักงานก่อนการปรับปรุง 1 สัปดาห์ 

และหลังการปรับปรุงวธีิการใหม ่1 สัปดาห์ ผลการวจิัยพบว่า หลักการดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการท างานของ

พนักงานในการท างานเอกสารใบขนส่งสินค้าขาออกสง่ให้กับลูกค้าจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาที สามารถ

ลดเวลาโดยเฉลี่ยลงเพียง 7 ชั่วโมงเท่านั้น หลักจากมีการติดตามประสานงาน และการเจรจากับลูกค้าเพื่อขอข้อมูล

การส่งออกสินค้าและเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการท าใบขนส่งสินค้าอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนเรือออก สามารถลด

ระยะเวลาการรอเอกสารจากลูกค้าจากเดมิท่ีต้องรอเอกสาร 1-2 วัน ลดเหลอืเพยีง 4-5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และในด้าน

ความถูกต้องของเอกสารจากเดิมท่ีท าเอกสารใบขนส่งสินค้า จ านวน 40 ชุด  มีความผิดพลาดถึง 70% ของงาน

ท้ังหมดใน 1 สัปดาห์ วิธีการปรับปรุงการท างานใหมก่็สามารถลดข้อผิดพลาดในการท าเอกสารใบขนสินค้าจ านวน 40 

ชุด ได้ถงึ 100% ของงานท้ังหมดใน 1 สัปดาห์ Chitpong Ayasanond (2016), 

ค าส าคัญ ปัญหาในการจัดท าเอกสาร, เอกสารการสง่ออกสินค้า, การปรับปรุงการท างานอย่างตอ่เนื่อง 

                                                 
1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร,10300 
1 College of logistics and supply chain SUAN SUNANDHA RAJABHAT, Bangkok , 10300 

* Corresponding author e-mail: suntaree.pu@ssru.ac.th   
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Abstract  

 This research is Study and guideline for the process of export document: a case study of Mitsui-soko 

(Thailand) co., ltd. The purpose is to study the process steps in documenting of export documents. And to study 

the way to document the export declaration efficiency of the Departments .This will lead to improved working 

methods by implementing the concept of continuous improvement work or Kaizen concept; it is a concept in 

education to improve performance in the field of time. And the accuracy of the document to make a thorough 

review of the delivery. Increase the number of visits. Arrange for incoming documents Negotiate with customers 

for product export information. And the documents used to ship the package at least 1-2 days before the 

Estimate time of departure (ETD). By collecting the employee's work-time data one week before the update and 

after the one-week update, the result is as follows: This principle can reduce the time employees spend working 

on documents sent export declaration delivery to the customer. The past takes an average of 29 hours 50 

minutes. Can reduce the average time to only 7 hours. Principles of coordinated monitoring and to negotiate with 

customers for information export of goods and documents. Used to make at least 1-2 days before the Estimate 

time of departure (ETD) can reduce waiting time for documents from customers, waiting 1-2 days to reduce the 

document to 4-5 hours on average And in the accuracy of the documents from the original document, the 

freight order number of 40 sets of errors up to 70% of the total work in a week, the new recipe can reduce the 

error of doing. 40 copies of all work in 1 week 

Keywords: PROBLEMS IN DOCUMENTING, EXPORT DOCUMENT, CONTINUOUS IMPROVEMENT 

บทน า 

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการค้าภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การขนส่งสินค้าขาออกของประเทศไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

เพราะเป็นเพยีงการขนสง่ชนดิเดียวท่ีขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ 

ดังนัน้การขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก หรือมี

ขนาดใหญ่ ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลมีต้นทุนต่ าท่ีสุดโดยมีสัดส่วนการขนส่งทางทะเลในปี พ.ศ. 2557 กว่าร้อย

ละ 88.8 (ท่ีมา: ศูนยว์จิัยกสิกรไทย) ของการขนส่งระหว่างประเทศท้ังหมดและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีพ.ศ. 2558 มี

ปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของการสง่ออกและการขยายตัวของการคา้ชายแดนจากการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนท่ีเป็นตัวช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ท าให้การขนส่งสินค้าทางทะเลท่ีเพิ่มมาก

ขึน้ในส่วนของสายเรือท่ีมีปริมาณลูกค้าท่ีต้องการมาใช้บริการเพิ่มขึ้น และขยายตัวอย่างรวดเร็ว และธุรกิจการขนส่ง

สินค้าทางทะเลยังมีการแข่งขันสูงมากในเร่ืองต้นทุนการขนส่ง และเร่ือง การให้บริการ ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ การ

ให้บริการท่ีมคีวามถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว จะท าให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด มีลูกค้าหลากหลายบริษัทท่ีมีการท า

เอกสารพธีิการส่งออกกับทางกรมศุลกากร และจ าเป็นต้องใชเ้อกสาร ประกอบการส่งออก คือ ใบขนส่งสินค้าขาออก 

หากการท าใบขนสินค้าขาออกมีการส าแดงข้อมูลผิดพลาด ท าให้ลูกค้า ไม่สามารถน าไปใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ได้ และ

เป็นผลท าให้เกิดความลา่ชา้ในการน าสินคา้ออกจากทา่เรือ ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ และทางบริษัท

เองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้าท่ีส าแดงข้อมูลผิดพลาด ค่าเช่าพื้นท่ีโกดังท่ีสินค้าอยู่เกินเวลา 
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รวมท้ังความเสี่ยงในการท่ีลูกค้าสามารถเรียกรอ้งคา่ขนส่งคืน จากบริษัทท่ีได้ท าประกันเวลาไวอ้กีด้วย ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จากการด าเนินงาน ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้า ถ้าต้องการท่ีจะได้เปรียบคู่แข่งขันนั้นในการด าเนินงานทุกๆ 

กระบวนการจะตอ้งมีประสิทธิภาพ และธุรกิจการส่งออกในปัจจุบันมกีารขยายตัวท่ีสูงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ

อกีอย่างหนึ่งท่ีผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมอีัตราการขยายตัวอยูใ่นระดับสูง นับวา่เป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญต่อผู้ประกอบการ และต่อประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ ามาสู่

ประเทศไทยเป็นจ านวนมากในปีหนึ่งๆและรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีถูกน ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

การส่งออกสินค้ามีหลายขั้นตอน จึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารได้ เพราะการส่งออกต้อง

จัดเตรียมเอกสาร หลายประเภท เช่น ใบเสนอราคา (quotation) ใบสั่งซื้อ (Porches order) ใบส่งสินค้าทางเรือ (Bill of 

lading) รวมถึงเอกสารส าคัญอยา่งใบขนสง่สินค้าขาออก ฝ่ายส่งออกตอ้งมีความรับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารใหถ้ี่

ถ้วนทุกตัวอักษรก่อนท่ีจะส่งไปให้กรมศุลกากร ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายส่งออกท่ีจะต้องตรวจสอบ ถ้าเกิดมีความ

ผิดพลาดในเอกสารฝ่ายส่งออกจะต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขก่อน ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะจะท าให้ส่งผล

กระทบให้ผู้ประกอบการตอ้งรับผิดชอบกับขอ้ผิดพลาดของเอกสารนัน้ บริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นบริษัทท่ีให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท้ังทางทะเล  และทางรถ ท้ังนี้บริษัทยังได้รับอนุญาต

จากทางกรมศุลกากรไทย ให้เป็นตัวแทน Chitpong Ayasanond (2016), 

ด าเนนิงานด้านพิธีการศุลกากรสินค้าน าเข้า และสินค้าส่งออก รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน ด้านการ

น าเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ในปัจจุบันบริษัทมีชื่อเสียงเป็นรู้จักเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีลูกค้า ท้ังรายใหญ่

และรายย่อยมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะงานของแผนกเอกสารขาออก ท าให้มีปริมาณงานเอกสารจ านวน

เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และด้วยขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อน รวมถึงระยะเวลาท่ีมีจ ากัด ก็ส่งผลให้ลู กค้า เกิดความไม่พึง

พอใจที่จะใชบ้ริการในคร้ังต่อไปอกี อันเนื่องมาจากการท างานที่ไมม่ปีระสิทธิภาพ และความลา่ชา้ ในการด าเนินงาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าขาออกของ บริษัทเอกชนในเขต

สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนา้ที่หลักเบ้ืองต้นได้ทราบว่า การท าเอกสารสง่ออกในสว่นของใบขนสนิค้าขาออก

นัน้มขีั้นตอนท่ีซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะการเรียบเรียงข้อมูล การคีย์รายการสนิค้าและรายละเอียดต่างๆ 

และเนื่องจากผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลมีความคิดและทัศนคติต่อบริการท่ีได้รับท่ีแตกต่างกันออกไป อีกท้ังเอกสาร

ส่งออกของลูกค้ามีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่ง

สินค้าขาออก เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการท างานของพนักงานในแผนกเอกสารขาออก อันจะน ามาซึ่งประโยชน์

ในการน ามาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบการให้บริการของบริษัทในสว่นแผนกเอกสารขาออกได้อย่างเหมาะสมใน

อนาคตต่อไป Chitpong Ayasanond (2016), 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าเอกสารของแผนกขาออก 

2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดท าเอกสารขนสง่สินค้าของแผนกขาออก 

กรอบแนวคิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าในแผนกเอกสารขาออกคร้ังนี้ ได้ท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากขั้นตอนการท าใบขนสง่สินค้าขาออก กรณศีกึษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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โดยแบ่งเป็นขอ้มูลก่อนการปรับปรุงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และข้อมูลหลังการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2561 

วเิคราะห์หาสาเหตุและการด าเนนิงานในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าปัญหาการท างานท่ีเกิดขึ้น คือ ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้าล่าช้า  

ผู้วิจัยจึงท าการศกึษาการท างานปัจจุบัน เพื่อก าหนดสิ่งท่ีต้องการปรับปรุง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึง

สภาพปัญหาจริง โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแหล่งข้อมูลได้มาจากการรวบรวมข้อมูล

การท างานตั้งแตข่ั้นตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย เพื่อให้เห็นภาพของขัน้ตอนการท างานทัง้หมดว่า ปัญหาดังกล่าวอยู่

ท่ีสว่นไหนของขั้นตอนการท างาน โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการค้นหาสาเหตุ และพิจารณาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการท างานว่ามีขั้นตอนใดท่ีท าแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข 

และใชร้ะบบค าถาม 5W 1H ตัง้ค าถามเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในขั้นตอนการท างานเดิมและหาวิธีการปรับปรุง 

ก าหนดแนวทางการจัดท าเอกสารขนสง่สินค้าของแผนกเอกสารขาออก 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก 

กรณศีกึษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการ ECRS เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา หรือ

แรงงานในการท างาน การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม และการปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้

ท างานได้งา่ยขึน้ให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาลูกค้าได้รับใบขนสง่สินค้าล่าช้า 

เปรียบเทียบผลท่ีได้จากแผนการด าเนนิงาน 

 จากการศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก ใช้การ

เปรียบเทียบผลลัพธ์ข้อมูลก่อน-หลังการศึกษาในแต่ละขั้นตอนท่ีได้ปฏิบัติตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในด้านของเวลา และความถูก

ตอ้งของเอกสาร 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการศกึษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าในแผนกเอกสารขาออก กรณศีกึษา

บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไดก้ าหนดขัน้ตอนการศึกษา และการรวบรวมขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ผลจากการรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผลจากการวเิคราะห์หาสาเหตุและการด าเนนิงานในปัจจุบัน 

 3. วิธีการก าหนดแนวทางการจัดท าเอกสารขนสง่สินค้าของแผนกเอกสารขาออก 

 4. สรุปและเปรียบเทียบผลท่ีได้จากแผนการด าเนนิงาน 

ผลจากการรวบรวมข้อมูล  

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของแผนกเอกสารขาออกจากสถานการณ์จริง ท าให้ทราบขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานท าใบขนสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับงานจากลูกค้า จนถึงการส่งเอกสารให้แผนกตรวจปล่อย

สินค้า โดยสามารถเขียนแผนผังแสดงการไหลของแตล่ะขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารขาออกได้ดังภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 4.1: แผนผังแสดงการไหลของแตล่ะขั้นตอนการท างานของพนักงานแผนกเอกสารขาออก 

 

ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 จากการใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ท าให้ทราบสาเหตุของปัญหา คือ ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้า

ล่าช้า โดยสามารถแสดงได้ตามรูปดังตอ่ไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แผนผงัแสดงสาเหตแุละผลของปัญหาที่แท้จริง 
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และใชห้ลักการวเิคราะห์ระบบค าถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการท างานของ

แผนกเอกสารขาออก ซึ่งได้ผลการศึกษาตามตารางดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ 5W 1H 

What 

ท าอะไร 

When 

ท าเมื่อไร 

How 

ท าอย่างไรบ้าง 

1. รับ Information จาก

ลูกค้า 

 

เ มื่ อผู้ ส่ ง ออกต้ อ งก ารจ ะ

ส่งออกสนิค้า 

- ผู้ส่งออกจะแจ้ง Information ต่างๆ ของลูกค้า

ให้กับแผนกเอกสารขาออกทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์

2. เช็ค Order สินค้ากับ

ลูกค้า 

 

หลั งจาก ได้ รับ  Information 

กับทางลูกค้า 

- แผนกเอกสารขาออกจะตรวจเช็ค Order ต่างๆ 

ของสนิค้าท่ีลูกค้าตอ้งการ 

3. รับการจองเรือ Booking 

จากลูกค้า 

เมื่อลูกค้าแจ้งความต้องการ 

วา่จะBooking เรือแบบไหน 

- แผนกเอกสารขาออกส่งข้อมูลการจองเรือของ

ลูกค้าให้แผนกจองเรือ NVOCC ท าการ Booking  

4. NVOCC ส่ง Booking 

Confirm ให้กับแผนก

เอกสารขาออก 

 

เมื่อแผนก NVOCC ได้ท าการ

Booking เรือเรียบร้อย 

- แผนก NVOCC จะส่ง Booking Confirm มายัง

แผนกเอกสารขาออก 

- แผนกเอกสารขาออก จะท าการส่ง Booking 

Confirm ให้กับลูกค้า เพื่อยืนยันความถูกต้องของ

เอกสาร 

5. ลูกค้าส่ง Invoice\Packing 

list และ Booking Confirm 

มา  เพื่อท าการจัดเตรียม

เอกสารเพื่อการท าใบขนส่ง

สินค้าขาออก 

ทัน ที ท่ีลูกค้ า ได้ตรวจสอบ

เอกสาร Booking Confirm 

-  ลูกค้าจะส่ง Invoice\Packing list และ Booking 

Confirm ให้กับทางแผนกเอกสารขาออก 

- แผนกเอกสารขาออกท าการตรวจสอบเอกสารว่า

เป็นชุดเดียวกันหรือไม ่

6. แผนกเอกสารขาออก

จัดท าใบขนส่งสินค้าขาออก

ส่งให้กับลูกค้า 

 

ทันทีท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน - แผนกเอกสารขาออกจะคียข์้อมูลลงในระบบท าใบ

ขนส่งสินค้าขาออก และพิมพ์ เอกสารออกมา

ตรวจทานความถูกต้องก่อนส่ง E-mail ให้กับลูกค้า 

7. ลูกค้าตรวจสอบ

รายละเอยีดของใบขนสง่

สินค้าขาออก 

เมื่อได้รับเอกสารทาง 

E-mail จากแผนกเอกสารขา

ออก 

- ลูกค้าตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ ในใบขนส่ง

สินค้า เช่น สิทธิพิเศษตา่งๆ Mark & Number,

จ านวนหีบห่อ, Description of Goods, Gross Weight, 

Measurement เป็นต้น 

8. ลูกค้าส่ง Confirm ใบ

ขนส่งสินค้าขาออกให้กับ

แผนกเอกสารขาออก 

หลังการท่ีตรวจสอบข้อมูลใบ

ขนสง่สินค้าเรียบร้อย 

- ส่ง E-mail Confirm กลับให้ทางแผนกเอกสารขาออก 

หากข้อมูลใบขนส่งสินค้าถูกตอ้ง 

- แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาด จะแนบข้อมูลท่ี

ต้องการแก้ไขให้กับทางแผนกเอกสารขาออก เพื่อ

แก้ไขข้อมูลอกีครัง้ให้ถูกตอ้ง  
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What 

ท าอะไร 

When 

ท าเมื่อไร 

How 

ท าอย่างไรบ้าง 

9. แผนกเอกสารขาออกยิง

ใบขนส่งสินค้าขาออก เข้า

ระบบกรมศุลกากร เพื่อขอ

เลขท่ีใบขนส่งสินค้า 

- หลังจากท่ีได้รับ E-mail 

Confirm จากลูกค้า 

- ก่อนวันตรวจปล่อยสินค้า 1 

วัน 

- แผนกเอกสารขาออกจะท าการยิง ใบขนสินค้าเข้า

ระบบของกรมศุลกากรเพื่อขอเลขท่ีใบขนสินค้า 

10. แผนกเอกสารขาออก 

ตรวจสอบวันเรือออกและ

วันโหลดสนิค้าของลูกค้า 

เมื่อต้องการทราบวันเรือออก - แผนกเอกสารขาออกโทรสอบถามกับทางบริษัท

สายเรือส าหรับวันเรือออก )ETD)  

- วันท่ีลูกค้าโหลดสินค้า ให้ติดต่อกับทางทา่เรือ 

11. แผนกเอกสารขาออกท า

เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 

กับทางฝ่ายบัญช ี

ก่อนวันตรวจปล่อยสินค้า 1 

วัน 

- แผนกเอกสารขาออกจะเขยีนใบเบิกเงินส าหรับ ใช้

จ่ายต่างๆ และค่าพิธีการกรมศุลกากร กับทางฝ่าย

บัญช ี

12. แผนกเอกสารขาออก 

ลง Plan งานตรวจปล่อย

สินค้าให้กับ Shipping ตรวจ

ปล่อย 

- หลังจากทราบวันเรือออก 

)ETD) และวันโหลดสนิค้า 

- แผนกเอกสารขาออกคีย์ตารางงานตรวจปล่อยลง

ในระบบและพิมพ์เอกสารออกมาให้กับ Shipping 

ตรวจปล่อย 

13. รับ B /L Original กับ

แผนกสายเรือ  

 

ห ลั ง จ า ก ท่ี ท า  Shipping 

Particular 

- ท า Shipping Particular (ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

สายเรือ  /แผนกจองเรือ NVOCC)  

- แผนกจองเรือ   /สายเรือ จะออก  Draft B/L มาให้

แผนกเอกสารขาออก แล้วถึงส่งต่อให้ลูกค้าเพื่อ

ยนืยันความถูกต้อง 

- เมื่อลูกค้ายืนยันความถูกต้องของเอกสารแล้ว 

แผนกเอกสารขาออกจะท าการยืนยันเอกสารกับ

ทางแผนกจองเรือ  /สายเรือ และทางแผนกจองเรือ 

  /สายเรือ จะส่ง  B/L Original หรือ B/L Surrender 

มาให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งออก เพื่อท่ีจะส่งเอกสารให้กับ

ทางลูกค้าต่อไป 

14. Shipping ตรวจปล่อย 

จัด เอกสาร เพื่ อ ไปตรวจ

ปล่อยสนิค้า 

ให้กับลูกค้า 

ก่อนถึงวันตรวจปล่อยสนิค้า -  Shipping ตรวจปล่อยจะจัดเอกสารส าหรับตรวจ

ปล่อยสนิค้า ได้แก่ ส าเนาใบขนส่งสินค้าขาออก, ใบ

มัดจ าตู้, ส าเนา Invoice, Packing List และ Form 

ตา่งๆ 

15. Shipping ตรวจปล่อย

สินค้าให้กับลูกค้า 

เมื่อถึงวันตรวจปล่อยสนิค้า -  Shipping ตรวจปล่อยจะด าเนินการแทนลูกค้า

ส าหรับพธีิการขาออก  
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จากการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา ของงานในแผนกเอกสารขาออก โดยใช้แผนผังก้ างปลา 

(Fishbone Diagram) และใช้หลักการวิเคราะห์ระบบค าถาม 5W 1H ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจากการ

ประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในใบขนส่ง

สินค้าของพนักงานไม่มคีวามละเอียดถี่ถ้วน และผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองพิกัดสินค้ามีจ านวนไม่เพียงพอต่องานเอกสารท่ีม ี

ซึ่งสาเหตุท่ีกลา่วมาข้างตน้น้ันส่งผลให้ลูกค้าได้รับเอกสารใบขนสง่สินค้าล่าช้า 

วิธีการก าหนดแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าของแผนกเอกสารขาออก  

จากผลการศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาจากแต่ละขั้นตอนการท างานด้วยการระดมสมอง ผู้วิจัยจึงน าปัญหา

เหลา่นี ้มาท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการปรับปรุงงานอย่างตอ่เนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น  โดยใช้หลักการ 

ECRS มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการปรับปรุงการท างาน ดังนี้ 
 

การด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้วยหลักการ ECRS 

ปัญหาที่เกดิขึ้น ปรับปรุงงานตามแนวคดิ ECRS 

1. การรอคอยเอกสารจากลูกค้ามีความลา่ชา้ เอกสารท่ีลูกค้าสง่มา ตรงตอ่เวลามากขึ้น 

2. ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองพกิัดสินค้าท างานหลายขัน้ตอน ลดขัน้ตอนการท างานของผู้เชี่ยวชาญให้นอ้ยลงได้ 

3. การตรวจสอบความถูกต้องใน ใบขนส่งสินค้าของ

พนักงานไมม่คีวามละเอียดถี่ถ้วน 

- เพิ่มการตรวจทานเอกสารจาก 1 รอบเป็นการตรวจทาน 

2-3 รอบ  

- เพิ่มพนักงานตรวจสอบจากท่ีเคยตรวจเพียงคนเดียว ให้

เปลี่ยนมาตรวจ 2 คน 

4. การประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับ

ลูกค้าไมม่ปีระสิทธิภาพ 

มีการประสานงานล่วงหน้าและเจรจากับลูกค้าเพื่ อขอ

เอกสารประกอบการท าใบขนสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 

วัน ก่อนวันเรือออก 

สรุปและเปรียบเทียบผลที่ได้จากแผนการด าเนินงาน 

 หลังจากท่ีได้มีการวางแผนการปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่ตามแนวคิดการปรับปรุงการท างาน    อย่าง

ตอ่เนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการปรับปรุงการท างานและน ามาเปรียบเทียบ

ผลของการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในด้านของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร 

ซึ่งได้ผลการศึกษาตามตารางดังตอ่ไปน้ี 
 

ผลตามตัวชี้วัดด้านของความถูกต้องจากการน าแนวคิดการปรับปรุงใหม่มาทดลองใช้ 

ตัวชี้วัด : ด้านความถูกต้อง 

กจิกรรม การท างานแบบเดิม การท างานแบบใหม ่

ท าใบขนสง่สินค้า จ านวน 40 ชุด 

ในหน่ึงสัปดาห์ ถกูต้องครบถ้วน 
70% 100% 
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ผลตามตัวชี้วัดด้านของเวลาจากการน าแนวคิดการปรับปรุงใหม่มาทดลองใช้ 

ตัวชี้วัด : ด้านระยะเวลา 

กจิกรรม การท างานแบบเดิม การท างานแบบใหม ่

1. รอลูกค้าสง่เอกสาร เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 4 ชั่วโมง 

 กรณท่ีีเอกสารถูกต้องท้ังหมด 

2. ท าใบขนสนิค้า เฉลี่ย 60 นาที เฉลี่ย 60 นาที 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขน

สินค้า 

เฉลี่ย 15 นาที เฉลี่ย 30 นาที 

4. รอการตรวจสอบจากลูกค้า เฉลี่ย 120 นาที เฉลี่ย 90 นาที 

รวม (กรณท่ีีเอกสารถูกต้องท้ังหมด) เฉลี่ย 195 นาที เฉลี่ย 180 นาที 

 กรณท่ีีเอกสารเกิดความผิดพลาด 

1. รอการตรวจสอบจากลูกค้า เฉลี่ย 120 นาที 0 นาที 

2. แก้ไขใบขนสนิคา้ เฉลี่ย 20 นาที 0 นาที 

3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสนิค้า เฉลี่ย 15 นาที 0 นาที 

รวม (กรณท่ีีเอกสารเกิดความผดิพลาด) เฉลี่ย 155 นาที 0 นาที 

รวมทั้งหมด เฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาท ี เฉลี่ย 7 ชั่วโมง 
 

 

จากตารางท่ีแสดงข้างต้น พบว่าผลตามตัวชี้วัดด้านความถูกต้องตามตารางด้านความถูกต้องของกิจกรรม

การท า ใบขนสง่สินค้าจากการท างานแบบเดิมเฉลี่ย 70% ของใบขนส่งสินค้าท้ังหมด ส่วนการท างานแบบใหม่ท่ีได้รับ

การปรับปรุงเท่ากับ 100% ของใบขนสง่สินค้าท้ังหมด และผลตามตัวช้ีวัดดา้นระยะเวลาตามตารางด้านระยะเวลาของ

กิจกรรม การท างานแบบเดิมใชเ้วลาในการรอลูกค้าสง่เอกสารโดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง แต่หลังจากการปรับปรุงนั้นมีการ

ตดิตอ่สื่อสารและเจรจากับลูกค้าก่อนถึงวันท่ีต้องท าใบขนสง่สินค้า ท าให้ลดเวลาการรอเอกสารเหลือเพียง  4 ชั่วโมง

โดยเฉลี่ย ในกรณีท่ีเอกสารถูกต้องท้ังหมด การท างานแบบเดิมและการท างานแบบใหม่ก็ยังใช้เวลาท าใบขนส่งสินค้า

เฉลี่ย 60 นาทีเท่ากัน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการท างานแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที แต่การ

ท างานแบบใหม่นั้นเพิ่มเวลาการตรวจสอบซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 30 นาที เนื่องจากการตรวจสอบใบขนส่งสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น

เป็น 2-3 รอบนี้ เพื่อลดความผิดพลาดของใบขนสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ และเมื่อส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ

จะต้องรอการตอบกลับจากลูกค้า โดยการท างานแบบเดิมใช้เวลารอคอยเฉลี่ย 120 นาที แต่การท างานแบบใหม่ท่ีมี

การเจรจาต่อรองกับลูกค้านั้นใชเ้วลารอคอยเฉลี่ยเพยีง 90 นาทีเท่านัน้ 

 แต่เมื่อถ้าเป็นกรณีท่ีมีเอกสารเกิดความผิดพลาด การท างานแบบเดิมใช้เวลาในการรอลูกค้าตรวจสอบเฉลี่ย  

120 นาท ีเมื่อลูกค้าสง่จุดที่ตอ้งแกไ้ขมาแล้ว แผนกเอกสารขาออกจะต้องแก้ไขใบขนส่งสินค้าใหม่อีกคร้ัง โดยใช้เวลา

เฉลี่ย 20 นาที และใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังเฉลี่ย 15 นาที ซึ่งการท างานแบบใหม่นั้นจะไม่มีความ

ผิดพลาดเกิดหรือเกิดความผิดพลาดน้อยมาก เนื่องจากการท างานแบบใหม่ได้มีการเพิ่มการตรวจสอบมากกว่าการ

ท างานแบบเดิม  
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ดังนัน้สามารถสรุปเวลารวมท้ังหมด โดยการท างานแบบเดิมใชเ้วลาท้ังสิ้นโดยเฉลี่ย 29 ชั่วโมง 50 นาที ส่วน

การท างานแบบใหม่นั้นใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 7 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสามารถลดเวลาการท างานได้มากกว่าการท างาน

แบบเดิมอย่างเห็นได้ชัด และท าให้การท างานมีความรวดเร็วขึ้น ไม่เกิดข้อผิดพลาดในเร่ืองของเอกสาร และยังท าให้

การท างานนั้นมปีระสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นไปด้วย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การศึกษาและหาแนวทางการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าขาออก

กรณีศึกษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการใน

การจัดท าเอกสารในแผนกขาออก และเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดท าเอกสารขนส่งสินค้าขาออก ท่ีมีผลต่อการ

ท างานของพนักงานแผนกเอกสารขาออก ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานโดยเร่ิมจากการใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone 

Diagram) ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการท างาน จากนั้นใช้

หลักการวิเคราะห์โดยระบบค าถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการท างานของแผนก

เอกสารขาออก  

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการประสานงานของพนักงานแผนกเอกสารขาออกกับลูกค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การ

ตรวจสอบความถูกต้องใน ใบขนส่งสินค้าของพนักงานไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนและผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองพิกัดสินค้ามี

จ านวนไม่เพียงพอต่องานเอกสารท่ีมี ผู้วิจัยจึงน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้มาท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวคิ ด การ

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น โดยใช้หลักการ ECRS มาเป็นแนวความคิดในการค้นหาแนวทางการ

ปรับปรุงการท างาน โดยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ ให้มีการตรวจทานใบขนส่งสินค้าให้ถี่ถ้วนและจ านวนคร้ัง

ในการตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดของการท าใบขนสง่สินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ และให้พนักงานแผนก

เอกสารขาออกมีการติดตามประสานงาน และเจรจากับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลการส่งออกสินค้าและเอกสารต่างๆท่ีใช้

ประกอบการท าใบขนสง่สินค้าอย่างนอ้ย 1-2 วัน ก่อนเรือออกจากท่าเรือ  

ผลท่ีได้ตามตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในด้านของเวลา และความถูกต้องของเอกสาร เมื่อ

เปรียบเทียบจากการท างานจากสถานการณจ์รงิและเวลารอคอยท่ีเกิดขึ้น  

ผลท่ีได้ตามตัวช้ีวัด พบวา่ 

(1.) สามารถวิเคราะห์ ทราบถึงสาเหตุ ปัญหาและเหตุผลท่ีท าให้ลูกค้าได้รับใบขนส่งสินค้าขาออกล่าช้าและ

พจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการท างาน ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิด แผนผังสาเหตุและผล หรอืแผนผัง

ก้างปลา (Fishbone Diagram)   

(2.) สามารถลดเวลาการรอเอกสารจากลูกค้าจากเดิมท่ีต้องรอคอยเอกสาร 1-2 วัน ก็ลดเหลือเพียง 4-5 

วันโดยเฉลี่ย ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) โดยการใช้วิธีการ

ปรับปรุงการท างานใหม่ 

(3.) สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารขาออก และท าให้

ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยใช้หลักการวิเคราะห์ระบบค าถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลของงานในแต่ละ

ขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารขาออก ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดหลักการวเิคราะห์ระบบค าถาม 5W 1H 

(4.) สามารถแก้ปัญหาในการท าเอกสารใบขนส่งสินค้าล่าช้าโดยการปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้วย

หลักการ ECRS ซึ่งตรงตามทฤษฎีการลดความสูญเปล่าดว้ยหลักการ ECRS 
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(5.) ในดา้นความถูกต้องของเอกสารจากเดิมท่ีท าเอกสารใบขนสินค้าผิดพลาดถึง 70% ของงานท้ังหมดใน 1 

สัปดาห์ วิธีการปรับปรุงการท างานใหมก่็สามารถลดข้อผิดพลาดในการท าเอกสารใบขนส่งสินค้าได้ถงึ 100% ของงาน

ท้ังหมดใน 1 สัปดาห์ ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) โดยการใช้

วธีิการปรับปรุงการท างานใหม่ 

(6.) ผู้วิจัยสามารถทราบวิธีการหรือขั้นตอนท่ีเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ขั้นตอนการผ่านพิธีการฯ ขั้นตอน

การตรวจปล่อยสินค้า รูปแบบพิธีการทางศุลกากรประเภทของเอกสารในระบบ Paperless ประเภทใบขนสินค้าใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) เป็นต้น ซึ่งตรงตามทฤษฎีแนวความคิด

เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารขาออกในด้านของ

ระยะเวลาการรอคอยท่ีลดลงและดา้นความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควร

ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกันกับแผนกอื่นๆในบริษัทและควรค านึงถึงการรักษามาตรฐานการ

ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มด้วย อีกท้ังการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรน าแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ เช่น แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการท างาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือแนวคิดและ

ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจมารว่มในการด าเนนิการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปในอนาคต 

บริษัทควรน าวธีิการปรับปรุงการท างานแบบใหม่นี้ ไปก าหนดแนวทางการท างานใหม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการท างานใหม่ให้แก่พนักงาน และควรสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ

ท างาน และมีการเพิ่มทักษะการท างานหรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองของพิกัดสินค้า 

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความช านาญในการท างาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบได้อย่าง

ทันท่วงที และยังสามารถลดเวลารอคอย ในการค้นหาพกิัดสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีเพยีงคนเดียวอกีด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณพนักงานแผนกเอกสารขาออก บริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีอนุเคราะห์ให้

เข้าไปท าการสอบถามและเก็บข้อมูล  
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บทคัดย่อ 

 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือนักสารสนเทศ

วิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตให้สามารถบูรณาการภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจริงแก่นิสิต และช่วยให้นิสิตมีความมั่นใจ

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 

ภาคเรียน  โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้  1) การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน เช่น จัดสอนเสริมในหัวข้อท่ีร้องขอ  

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เป็นต้น  2) การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงาน

ภายในมหาวทิยาลัย เพื่อเตรียมนสิิตให้มีความพร้อมและความมั่นใจ  3) การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานจากสถาบัน

บริการสารสนเทศภายนอก  4) การจัดสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อน าเสนอรายงาน  5) การตดิตามผลการเรียนรู้   

6) การก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ  7) การเตรียมการในการแนะแนวและ

ชว่ยเหลอืนิสิต  8) การจัดการความเสี่ยงในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
 

ค าส าคัญ: สารสนเทศศึกษา  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสารสนเทศ

                                                 
1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 
2 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110 
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Abstract 

 Information Studies curriculum plays an important role in the preparation of new era librarians or 

information professionals. Therefore, Information Studies Program of Srinakharinwirot University focuses on the 

Internship in Information Profession to prepare students to integrate the theories into practical work. Due to the 

internship is a great opportunity to convey the work experience to students and support their confidence. The 

Information Studies Program requires students to do an internship in the information service institutions for at 

least one semester. The following internship guidelines are proposed: 1) Preparation for the internship, such as; 

to provide a tutor in topic requested, to provide activities or orientation. 2) To provide internship on campus.  

3) To provide internship from external information service institutions. 4) To provide the post-internship seminars.  

5) To follow up the learning outcomes.  6) Determining the duties and responsibilities of the advisor and the 

supervisors.  7) Preparing for guidance and assisting students.  8) Managing risk during internship. 

Keywords:  Information Studies, Internship in Information Profession 

บทน า 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Bachelor of Arts Program in Information 

Studies) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ปรับเปลี่ยนมาจาก

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งด าเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2542  เนื่องจาก

ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information society) พร้อมท้ังได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร

ใหมแ่ละเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาใหม่เป็น “สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือ Information Studies”   ท้ังน้ีในต่างประเทศ  

ก็พบวา่ โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์หลายแหง่มกีารปรับปรุงพัฒนาและปรับชื่อหลักสูตร โดยใชช้ื่อท่ีแตกต่างกัน  

ดังผลการศึกษาของ ตูเฟล คาน และ มามูด (Tufail Khan; & Mahmood. 2013: Online) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร

ของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาในประเทศปากีสถาน ซึ่งพบว่า 

ชื่อของหลักสูตรมีความแตกต่างกันมากท่ีสุด เช่น บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศและเทคโนโลยี  การจัดการสารสนเทศและระบบ  สารสนเทศศึกษา  และสารนิเทศ

ศึกษา เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย และปรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 

(Internship in Information Profession) หรือการฝึกงาน ให้อยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ของชั้นปีท่ี 4  ตามความต้องการของ

นิสิตและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้ว  ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  ความเจริญก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิธีการด าเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ  ดังท่ี จอห์นสตัน และวิลเลียมส์ 

(Johnston; & William. 2015: Online) ได้ศึกษาความต้องการบรรณารักษ์วิชาชีพหรือนักสารสนเทศในประเทศกาตาร์

ว่า ควรมีทักษะและความรู้ด้านใดบ้าง ผลการศึกษา พบว่า ทักษะความรู้ซึ่งยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาดงานใน

อนาคตอยู่มาก คือ ทักษะความรู้ท่ีเน้นด้านการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ  

และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา  ส่วนทักษะความรู้ด้านงานเทคนิค ได้แก่  บรรณารักษ์วิเคราะห์สนเทศ 

บรรณารักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และบรรณารักษ์ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคณาจารย์กลุ่มวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) 

ท่ีศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
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ของบัณฑิตท่ีผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้จ้างงานต้องการมาก คือ บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะด้านงานบริการ  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ด้านงานบริหาร  และด้านงานเทคนิค   

 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการสร้างบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือ 

นักสารสนเทศวิชาชีพ เพื่อไปท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ บรรณารักษ์  นักสารสนเทศ นักเอกสารสารสนเทศ  

รวมถึง นักจดหมายเหตุ และผู้ดูแลระบบ  ท้ังนี้ได้น าทฤษฎีใหม่ ๆ เข้ามาสู่การเรียนการสอนและเนื้อหาของหลักสูตร  

นอกจากจะเป็นเร่ืองของการจัดระบบสารสนเทศแล้ว  ยังรวมถึงการจัดการสารสนเทศเพื่อเผยแพร่  บริการ

สารสนเทศในความหมายท่ีเชื่อมโยงถึงผู้ใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศทุกประเภท  การใช้สารสนเทศในห้องสมุด

หรือผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนาสารสนเทศไปสู่ความรู้และปัญญา (Wisdom) (Pedley. 2001)  ดังนั้น

หลักสูตรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนิสิตโดยมีการบูรณาการและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ 

มากยิ่งขึ้น  และท่ีส าคัญมาก คือ ต้องมกีารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงานเพื่อเตรียมการพัฒนาคนสู่

สังคมสารสนเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน   รวมท้ังเพื่อตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์รุ่นใหม่และนักสารสนเทศ

วชิาชีพของตลาดงานท่ีขยายตัวมากขึ้น  ไมใ่ชเ่พยีงห้องสมุดยุคใหม่เท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ  สถาบัน

การเงิน  บริษัทท่ีปรึกษา  บริษัททางด้านเทคโนโลยี  และบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ

บุคลากรวชิาชีพด้านสารสนเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 

ความส าคัญและความหมายของการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

 ในปัจจุบัน เป้าหมายหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักสารสนเทศวิชาชีพ คือ การเรียนรู้ท่ีจะค้นหา

สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งมีขอ้ถกเถียงระหว่างนักปฏบัิตแิละนักการศึกษาในวชิาชีพ   

นักปฏบัิตเิห็นว่าการฝึกฝนการปฏบัิตงิานในวิชาชพีโดยไม่ตอ้งมีทฤษฎีรองรับนัน้ เป็นลักษณะการเรียนรู้จากงาน  

จะส่งผลต่อการสร้างกรอบความเข้าใจได้ดีกว่าเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิควิธี  ท้ังนี้ ภูมิหลังทางด้านการศึกษาใน

วชิาชีพสารสนเทศ ก็คือ การเป็นตัวกลางระหวา่งความต้องการของผู้ใช้ในโลกท่ีมีสารสนเทศหลากหลาย  นักวิชาชีพ

สารสนเทศต้องแสดงบทบาทท่ีหลากหลาย ได้แก่ นักส ารวจ  นักวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้   ผู้อ านวยความ

สะดวกต่อการใช้สารสนเทศ  ผู้ก าหนดกลยุทธ์การสืบค้นท่ีมีประสิทธิภาพ  การเป็นนักการศึกษาซึ่งคุ้นเคยกับ

วรรณกรรมในหลากหลายรูปแบบ  ผู้จัดหาสารสนเทศ  และผู้ให้บริการสารสนเทศทันสมัยส าหรับผู้ใช้บริการ  ดังนั้น 

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้นิสิต

สามารถน าทฤษฎีในวิชาชีพไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ โดยนิสิตได้เรียนรู้ครบท้ังสามส่วน คือ 

ภาคทฤษฎี  การฝึกปฏิบัตเิบือ้งต้น และการฝึกปฏิบัตจิรงิในหอ้งสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ 

 ท้ังน้ี นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปได้ว่าหมายถึง การฝึกปฏิบัติงาน

หรือฝึกทักษะในวิชาชีพโดยนิสิตน าเอาความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้จากรายวิชาท่ีศึกษามาท้ังหมด น ามาปฏิบัติงาน

จรงิเพื่อฝึกทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพ  โดยนิสติจะได้ประสบการณ์ตรงจากหนว่ยงานหรือสถานประกอบการ 

ท่ีสามารถชว่ยฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ความช านาญในการใชเ้ครื่องมืออุปกรณต์า่ง ๆ ในการท างานได้อย่าง

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจท่ีจะออกไป

ประกอบอาชพีในอนาคต ทั้งน้ีผู้ท่ีผ่านการฝึกงาน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการท างานในส านักงาน ท าให้

เกิดทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ความพร้อมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานอาชีพ

และสร้างความมั่นใจ รวมถึงเจตคติท่ีดตีอ่วิชาชพีของตน ซึ่งจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการประยุกต์ในการประกอบ

อาชีพตอ่ไป (มัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์. 2554: 25)  
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การวิจัยเกี่ยวกับการฝกึประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ  

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็น

ปัญหาหลักสูตรผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดงานหรือไม่  สิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ให้เข้มแข็ง  ประสิทธิภาพของการฝึกงานห้องสมุด  รวมท้ังคุณค่าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐาน

การฝึกงาน โดยเน้นเฉพาะในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษา ดังเช่น

งานวจิัยตอ่ไปน้ี 

มาลิก และ อามีน (Malik; & Ameen. 2010: Online) ด าเนินการส ารวจประสิทธิภาพของการฝึกงาน

ห้องสมุดในรูปแบบการเรียนรู้ของการฝึกทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นอกจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ยังใช้วิธีการสังเกต 

และจัดอภิปรายพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยปันจาบ ประเทศปากี สถานท่ีลงทะเบียนเรียนระหว่างปี ค.ศ. 2002‐ 2006 จ านวน 118 คน  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการฝึกงานห้องสมุดท่ีได้รับการออกแบบและวางแผนหรือบริหารจัดการอย่างดี มีส่วน

ส าคัญอยา่งยิ่งตอ่การพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเร่ืองต่อไปนี้คือ ช่วงเวลาในการฝึกงาน

ไม่เหมาะสม  ช่องว่างของการสื่อสารระหว่างนิสิต อาจารย์นิเทศของสถาบัน และบรรณารักษ์ผู้ดูแลหรืออาจารย์

นเิทศภายนอกสถาบัน  การขาดการดูแลและให้ค าปรึกษา และงานท่ีฝึกไมมุ่ง่เนน้หรือไมเ่กี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 วาร์เรียช และ เอมนี (Warraich; & Ameen. 2011) งานวจิัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคดิเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นอาวุโสในประเทศปากีสถาน ท่ีมีต่อหลักสูตร

และความตอ้งการของตลาดงาน โดยใชว้ธีิวิจัยแบบผสมผสาน  ท้ังแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์

ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปันจาบ (The University of 

the Punjab) มีความทันสมัยและได้รับการออกแบบอย่างด ีแต่ยังไมส่นองตอบความตอ้งการของนักศึกษาและผู้จ้าง

งานอย่างเต็มรูป ยังขาดการประยุกต์หลักสูตรให้สามารถพัฒนาทักษะการท างานในองค์กรและการขาดแคลน

อาจารย์ผู้สอนท่ีเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้จ้างงานยังเห็นว่า หลักสูตรมีจุดด้อยในเร่ือง ทักษะการสื่อสาร  การฝึกปฏิบัติ 

และทักษะการน าเสนอ  ผู้จ้างงานยังคาดหวังให้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีทักษะท่ีหลากหลายและสามารถน าไปใช้ได้ใน

งานลักษณะต่าง ๆ กัน 

 ยังฮี  อัน และ ชอย (Younghee; Ahn; & Choi. 2012)  ศกึษาวเิคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุด

ประเทศเกาหลีและหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา  รวมท้ังประเมินผลหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ท่ีใช้อยู่ในประเทศเกาหลี  ผลการศึกษา พบว่า 1) สิ่งส าคัญอันดับแรกท่ีใช้ในการตัดสินใจนั้นมาจากข้อมูลของคณะ  

2) มีหลักสูตรใหมเ่พิ่มมากขึน้โดยมคีวามหลากหลายและมคีวามเฉพาะ  3) ในรอบสามปีท่ีผ่านมา พบวา่ หลักสูตรท่ีมี

ความสมบูรณ์มีเพยีงร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง  4) บรรณารักษ์สว่นใหญ่ร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมาก

วา่ หลักสูตรควรมกีารฝึกปฏบัิตหิรือฝึกประสบการณ์วิชาชพี  และ 5) สิ่งท่ีต้องการมากท่ีสุดส าหรับหลักสูตรใหม่ คือ 

การฝึกปฏิบัติในการจัดการระบบและการจัดการทรัพยากรเว็บห้องสมุด  การวางแผนการตลาดและการประเมิน  

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  สารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

 โคเปอร์ (Cooper. 2013: Online) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบการ

เรียนรู้จากการบริการ (Service learning) และเปรียบเทียบความเห็นของนสิิตท่ีมีต่อการฝึกประสบการณ์หรือฝึกงาน 
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ในรูปแบบการเรียนรู้จากการบริการและการเรียนรู้ในห้องเรียน  ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ นิสิตจากคณะวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์ค  (The Queens College 

Graduate School of Library and Information Studies (GSLIS), City University of New York)  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยแห่ง

เมืองนิวยอร์คมีค าขวัญว่า "We learn so that we may serve" ผลการศึกษาพบว่า 1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

รูปแบบการเรียนรู้จากการบริการเป็นการฝึกงานเฉพาะด้านท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดงาน  2) นิสิตได้

เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน  3) การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญมากส าหรับ

การออกไปฝึกประสบการณ์หรือฝึกงานตอ่ไป 4) การฝึกประสบการณ์วิชาชพีในรูปแบบการเรียนรู้จากการบริการช่วย

เพิ่มขอบเขตการเรียนรู้ของนสิิตให้หลากหลายยิ่งขึน้  3) การฝึกประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้จากการบริการช่วย

เปิดเส้นทางไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งต่อกันมา รวมท้ังเป็นการส่งเสริมชุมชนและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์  

 จอห์นสตันและวิลเลียมส์ (Johnston; & Williams. 2015: Online) ศึกษาความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน

ห้องสมุดและบรรณารักษ์วิชาชีพในประเทศกาตาร์ ว่าควรมีทักษะและความรู้อะไรบ้าง เพื่อน า ไปพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดงานในประเทศกาตาร์  รวมท้ังน าไป

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบรรณารักษ์วิชาชพีของระดับประเทศ  ผลการศึกษาพบวา่ ในอนาคต ลักษณะงานท่ีโดด

เด่นเป็นท่ีต้องการของตลาดงานมาก มดีังนี้ 1) งานท่ีเน้นการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย (Research librarians)  

บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ (Information service librarians)  และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Subject 

librarians)  2) งานด้านเทคนิค ได้แก่ บรรณารักษ์วิ เคราะห์สนเทศ (Cataloguers)  บรรณารักษ์สารสนเทศ

อเิล็กทรอนิกส ์(Electronic resource librarians) และบรรณารักษ์ระบบ (System librarians) 

 เบิร์ด, ชู และ ออกัซ (Bird; Chu; & Oguz. 2015: Online)  ศกึษาคุณค่าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยใช้วิธีการส ารวจจากหอสมุดแห่งชาติ  สมาคม

วิชาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ใน 69 ประเทศท่ัวโลก  ผลการศึกษาพบว่า 

ห้องสมุดในประเทศท่ีไม่ได้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมมาตรฐานทางวิชาชพีของสมาคมหอ้งสมุดอเมริกัน (American Library 

Association accredited institutions) ยังคงต้องการให้มีการฝึกงานในระดับมาก  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้ฝึก

ประสบการณ์ในตา่งประเทศ แมว้า่จะมีการใชเ้ครื่องมือออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้น าไปใช้

ในการจัดการฝึกงานแบบเสมือน (Virtual internships) อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีห่างไกล การฝึกงานแบบเสมือนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นับเป็นโอกาสใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้อย่างดี 

ตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ได้แก่ The Internet Public Library (IPL) ในสหรัฐอเมริกา รับนิสิตบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์มาฝึกงานในต าแหน่งบรรณารักษ์อ้างอิงดิจิทัล (Digital Reference Librarian) โดยรับผิดชอบใน

หนา้ที่ประจ าวันคอื บริการตอบค าถามทางอีเมล บริการช่วยคน้ควา้และการท ารายงานให้แก่นักเรียน 

 ดอทสัน และดอทสัน-บลาค (Dotson; & Dotson-Blake. 2015: Online) ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการ

ฝึกงานในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์เพื่อเตรียมผลิตบรรณารักษ์ส าหรับห้องสมุดโร งเรียนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนท่ีจะก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน

วิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอเมริกัน 

(American Association of School Librarians: AASL)  และมาตรฐานวชิาชีพของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อเทคโนโลยี

การศึกษา (International Society for Technology in Education: ISTE)  มาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและพฤติกรรมท่ีจ าเป็นในยุคดิจิทัล  รวมท้ังส่งเสริมการเรียนการสอนทางวิชาชีพ
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บรรณารักษศาสตร์ให้เข้มแข็งขึ้น และเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียน  

การฝึกงานตามหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพ

และเป็นการเตรียมบรรณารักษ์หอ้งสมุดโรงเรียนส าหรับอนาคต เพื่อรับบทบาทใหม่ในการสนับสนุนครูผู้สอนและการ

ใชเ้ทคโนโลยี  ผลการศึกษาพบว่า การฝึกงานเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจริงแก่นิสิต และ

ยังช่วยให้เกิดการบูรณาการการใช้เทคโนโลยกีับการท างาน นอกจากนี้ยังพบวา่ ในการฝึกงานได้ก าหนดองค์ประกอบ

ตา่ง ๆ เพื่อให้ได้บรรณารักษ์ท่ีมีสมรรถนะทางดา้นวชิาชีพตรงตามมาตรฐานวชิาชีพ ดังนี้ 

  1.  การสร้างบรรยากาศความร่วมมอืกัน ได้แก่ การสร้างทักษะความเป็นผู้น าในการสร้างเครอืขา่ย 

และความรว่มมือกับครูผู้สอน  

  2.  การวางต าแหน่งหอ้งสมุดให้เป็นสว่นหนึ่งของยุทธศาสตร์โรงเรียน  ต้องสร้างความส าคัญและการ

ยอมรับวา่ห้องสมุดมีความส าคัญตอ่การพัฒนาโรงเรียน 

  3. การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและอย่างมจีรยิธรรม  

  4. การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศได้

หลากหลาย 

  5. การสนับสนุนทางวิชาการให้แกค่รูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียน 

  6. การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวิชาชีพ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 

บรรณารักษ์เป็นผู้มทัีกษะ ความรู ้ความสามารถในการบริการ และสนองความต้องการของครูและนักเรียน เป็นผู้น า

ด้านเทคโนโลยีและการสอนในโรงเรียน เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความน่าเชื่อถือ เข้มแข็ง และมีความส าคัญต่อการพัฒนา

โรงเรียน 

 ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการวิจัย

เกี่ยวกับผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์  ความคิดเห็นของนิสิตและบรรณารักษ์ท่ีมีต่อ

การฝึกปฏบัิตงิานห้องสมุด  ความร่วมมอืในการฝึกงานหอ้งสมุดระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับห้องสมุด 

ต่าง ๆ  การประเมินผลหลักสูตรหรือติดตามผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษา

แนวโนม้ความตอ้งการบัณฑิตในตลาดงาน  ดังงานวจิัยตอ่ไปน้ี 

 ทรงศรี อักษรเสือ (2520) ศึกษาผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์ โดยม ี  

วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจผลการท างานของบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลัยรามค าแหง ว่าได้น าความรู้และประสบการณ์จาก

การฝึกงานห้องสมุดไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด และเพื่อส ารวจการท างานภายหลังจากส าเร็จการศึกษาของ

บัณฑิต โดยเฉพาะผู้ท่ีท างานห้องสมุด ลักษณะและชนดิของงาน สถานภาพในการท างาน ปัญหาและอุปสรรค รวมท้ัง

ข้อเสนอแนะ ด าเนินการวจิัยโดยการค้นคว้าจากสิ่งพิมพต์า่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศกึษาวชิาบรรณารักษศาสตร์  

การฝึกงานห้องสมุดในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี และการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีออกไปประกอบอาชีพ

บรรณารักษ์ รวมท้ังการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์ 

จ านวน 491 คน จาก 4 มหาวทิยาลัยดังกล่าวขา้งต้น  ผลการวจิัยพบวา่ บัณฑิตส่วนใหญ่ได้เข้ารับราชการโดยท างาน

ในห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต าแหน่งท่ีส าคัญคือ บรรณารักษ์และอาจารย์   บัณฑิตจ านวนมากท่ีสุดมี

ประสบการณ์ในการฝึกงานห้องสมุดและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับปานกลาง  บัณฑิต

ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การฝึกงานควรเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร และควรส่งนิสิตออกไปฝึกงานนอกสถานท่ีตาม

ห้องสมุดต่าง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรพจิารณาและคัดเลอืกแลว้วา่ดีหรือเหมาะสมท่ีจะไปฝึกงาน  บัณฑิตจ านวน 46%  
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มีความเห็นว่า การฝึกงานควรจะมีคะแนนเป็นสองเท่าของวิชาอื่น  รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะว่าสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์ในมหาวทิยาลัยตา่ง ๆ ควรปรับปรุงการฝึกงานหอ้งสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 อัญชลี ภูมิดิษฐ์ (2528) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และบรรณารักษ์ท่ีมีต่อการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด กลุ่มประชากร คือ นิสิตวิชาเอก

บรรณารักษศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ซึ่งลงทะเบียนเรียนวชิาการฝึกปฏิบัตงิานห้องสมุด (LS 417) ในภาคเรียน

ท่ี 2 จ านวน 115 คน และบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกปฏบัิตงิานห้องสมุด จ านวน 102 คน เคร่ืองมอืท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถามผลการวจิัย พบวา่ นักศกึษาและบรรณารักษ์เห็นว่า ประเด็นส าคัญมากที่สุด คือ ความจ าเป็นในการ

ฝึกปฏบัิตงิานห้องสมุด งานส าคัญที่ควรก าหนดให้ฝึก คืองานจัดหมูแ่ละท าบัตรรายการ  รายวิชาท่ีมีความจ าเป็นหรือ

ส าคัญต่อการการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด คือ การจัดหมู่หนังสือ การท าบัตรรายการหนังสือภาษาไทย  ประโยชน์ท่ี

คาดว่านักศกึษาจะได้รับจากการฝึกปฏบัิตงิาน คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ประกอบความรู้ทางทฤษฎี และสร้าง

ความเชื่อม่ันในตนเอง ท่ีจะออกไปประกอบอาชพี สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกปฏบัิตงิานไปประยุกตใ์ช้

ในการประกอบอาชพี  กิจกรรมท่ีควรจัดก่อนและหลังการฝึก คือ การปฐมนิเทศเพื่อแนะน านักศึกษาในการเตรียมตัว

ก่อนการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด และการประเมิน ควรประเมินผลจากการน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการ

ฝึกปฏบัิตงิาน ความรับผิดชอบตอ่งาน การตรงตอ่เวลาและความถูกตอ้งในการเขียนรายงาน  นักศกึษาควรรับการฝึก

ปฏบัิตงิานในทุกด้านของงานห้องสมุด  ควรก าหนดสถานท่ีฝึกงานท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ช่วงเวลาท่ีควรฝึกปฏิบัติงาน คือ ในภาคเรียนปกติและภาคฤดูร้อน  อัตราส่วนของเวลาในการฝึกระหว่างการฝึก

ภายในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดภายนอก คือ 50:50  ประโยชน์ท่ีคาดว่านักศึกษาจะได้รับ คือ สามารถน า

ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางท่ีช่วยให้มีโอกาสเข้าท างานในห้องสมุด 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจไวด้ังนี้ 

  1. นิสติควรผ่านการเรียนในรายวชิาท้ังหมดในหลักสูตรครบถ้วนแลว้ เพ่ือนักศกึษาจะได้น าความรู้จาก

รายวชิาไปใชป้ระโยชนใ์นการฝึกงานอย่างได้ผลเต็มท่ี  

  2. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้นและสนใจทบทวนความรู้ทาง

ทฤษฏีท่ีจ าเป็นต่อการฝึกปฏบัิตงิานและมคีวามพร้อมท่ีจะฝึกปฏบัิตงิานมากขึ้น  

  3. หลักสูตรควรจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าการปฏบ้ิติตนและการเตรียมตัวฝึกปฏบัิตงิาน  

  4. หลักสูตรควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์เพื่อทราบปัญหา

และพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหา 

  5. หลักสูตรควรแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกงานให้นสิิตทราบ 

  6. หลักสูตรควรจัดท าคู่มือการฝึกงาน เชน่ ด้านวิชาการ บุคลิกภาพ การเขียนรายงาน เป็นต้น  

 ศริิพร ปัญญายอง (2531) ศึกษาความร่วมมือในการฝึกงานห้องสมุดระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

กับห้องสมุดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือในการฝึกงานระดับปริญญาตรีระหว่างภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์กับห้องสมุดต่าง ๆ และปัญหาในการฝึกงาน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใช้

ในการศึกษา คือ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์ผู้ควบคุมวชิาการฝึกงานห้องสมุด  หัวหน้าหอ้งสมุดท่ีให้

การฝึกงาน  และบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับความร่วมมือใน

การฝึกงานจากห้องสมุดทุกประเภทท่ัวประเทศเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในการฝึกงาน  อาจารย์ผู้ควบคุม

วชิาการฝึกงานและบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงานมคีวามเห็นตรงกันวา่ พื้นฐานความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และความ

พร้อมของนักศึกษาซึ่งแตกต่างกัน เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด  จากความคิดเห็นของบรรณารักษ์ผู้ให้การฝึกงานพบว่า 
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รายวชิาท่ีมีผลต่อการฝึกงานมากท่ีสุดคือ รายวิชาการจัดหมู่และท าบัตรรายการ หลักสูตรจึงควรเน้นในรายวิชานี้ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตกิ่อนท่ีจะส่งนิสติออกฝึกงาน   

รัชนีวรรณ ขาประดิษ และอรพินธ์ุ พูนนารถ (2549) ศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร  

ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผลการศึกษา พบว่า 1) การฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นรายวชิาท่ีนิสติน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

ท่ีสุด ดังนั้นจึงควรมีกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  2) การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก นิสิตเสนอความเห็นว่า ควรส่งนิสิตออกไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากสถาบันการศึกษา เช่น ส านักพิมพ์  ศาล เป็นต้น  ตลอดจนควร

พจิารณาหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ท่ีหลากหลาย และควรพัฒนานิสิต

ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมดว้ย   

 บุญยืน จันทร์สว่าง (2553) ศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลง

รายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ค ร้ัง ท่ี 2 และรูปแบบมาร์กจากการฝึกงานของนิสิต วิชาเอก

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ 

ระเบียนบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบมาร์ก ท่ีนิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2549 และ 2550 จัดท าขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ จ านวน 333 ระเบียน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบบันทึก

การตรวจสอบรายการ ซึ่งประยุกตม์าจาก CAT-ASSESS tool ของ แชพแมน  ผลการศึกษาพบวา่ การลงรายการตาม

หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน (AACR2) และรูปแบบมาร์ก (MARC) ในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความถูกต้องคือ การลง

รายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน มคีวามถูกต้อง รอ้ยละ 64.3 และตามรูปแบบมาร์ก มีความถูกต้อง 

ร้อยละ 88.7 แสดงให้เห็นว่านสิิตมคีวามรู้เกี่ยวกับการลงรายการ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้

ดีพอสมควรอาจเป็นเพราะ 1) นิสติได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติในชั้นเรียนตั้งแตชั้นปีท่ี 3 และออกฝึกงานใน

ชัน้ปีท่ี 4  2) นสิิตตอ้งใชโ้อแพกของหอ้งสมุดเพื่อสบืค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศอยูเ่ป็นประจ า ท าให้คุน้เคยและ 

มีความเข้าใจมากขึ้น โดยน าความรู้ท่ีได้จากในชั้นเรียนมาเชื่อมโยงกับรายการในโอแพก   3) การฝึกงานในส านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรณารักษ์ผู้ฝึกงานจะชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลง

รายการแบบแองโกลอเมริกันและมารก์ ก่อนท่ีนิสิตจะลงมือฝึกปฏิบัติจริง พร้อมท้ังมีคู่มือปฏิบัติงานให้ศึกษา ซึ่งช่วย

ให้นิสติสามารถเขา้ใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้จากในชั้นเรียน ส่วนข้อผิดพลาดมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่า

เป็นเร่ืองปกติ ท้ังนี้เพราะนิสิตยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอในเร่ืองกฎเกณฑ์ของ AACR2 และรูปแบบมาร์ก 

รวมท้ังการพจิารณารายละเอยีดในหนังสอืแต่ละเล่มนอกจากนั้น ยังพบวา่ แมน้สิิตจะส าเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม  

แตก่็ยังไม่สามารถปฏิบัตงิานในหน้าท่ีบรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

เพราะการปฏบัิตงิานดังกล่าวต้องใชป้ระสบการณ์และความช านาญค่อนขา้งมาก 

อรทัย วารีสอาด และคณะ (2552) วิจัยเร่ือง การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรส าหรับสังคมฐานความรู้  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับในสังคมฐานความรู้  รวมท้ังความคิดเห็นของผู้จ้างงานเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อรองรับในสังคมฐานความรู้  นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นของ
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บัณฑิตท่ีมีต่อเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  รวมท้ังศึกษาความคิดเห็นของ

บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อรองรับในสังคมฐานความรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  

แบบสอบถามส าหรับผู้จ้างงานบัณฑิต และแบบสอบถามส าหรับบัณฑิต  ผลการศึกษาจากบัณฑิต พบว่า รายวิชาท่ี

บัณฑิตน าความรู้ไปใช้ในระดับมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ รายวิชา บส 491 หรือฝึกงาน ท้ังนี้เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ีมี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เนื่องจากบัณฑิตได้รับประสบการณ์ตรง

จากการฝึกทักษะในวิชาชีพ ช่วยให้บัณฑิตเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

บัณฑิตได้อยา่งดี  ท้ังน้ีใชเ้วลาฝึกงาน 1 ภาคการศกึษา โดยเข้ารับการฝึก ท้ังจากหน่วยงานภายในคอื  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานภายนอก เช่น ห้องสมุดรัฐสภา  ห้องสมุดสยาม

สมาคม  กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ  อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)  ห้องสมุดมารวย  

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) เป็นต้น   

 อรทัย วารีสอาด และคณะ (2560) ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ โดยศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร  ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต  คณะผู้วิจัยด าเนินการวจิัยโดยใชว้ธีิวิเคราะห์จากเอกสาร 

ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลเกี่ยวกับ

การประเมินผลหลักสูตร  และวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม ่ 2552 ( จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุน่ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และ 

2557   รวม 70 คน  และ ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รวมท้ังหมด 70 

หนว่ยงาน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สรุปผลการศึกษา พบว่า  บัณฑิตมี

ความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรได้ตั้งไว้ จ านวน 2    ข้อ คือ 1  (  มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อ

พัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  และ   2 ( มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศใน

องค์กรต่าง ๆ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม   นอกจากนี้ บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สามารถน า

ความรู้จากการเรียนในรายวชิาต่าง ๆ ไปประยุกตใ์ชไ้ด้ในการท างานและชวีติประจ าวัน  รายวชิาท่ีบัณฑิตน าความรู้ไป

ใชใ้นระดับมาก ม ี4 รายวชิา หนึ่งในน้ันคือ รายวิชา สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวชิาชีพสารสนเทศ   

 นอกจากนี้ยังพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ 

งานวจิัยของ จุฑามาศ ดอนออ่นเบ้า (2552)  มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

ของนักศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ เชยีงใหม ่กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยเีครื่องประดับและอัญมณี  2) อาจารย์ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องในการฝึกงาน  

3) ผู้ประกอบการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกงาน  4) ผู้ท่ีผ่านกระบวนการฝึกงานในสถานประกอบการและส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองประดับและอัญมณี ปีการศึกษา 2547-2549 จ านวนท้ังสิ้น 133 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานของ

นักศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ เชยีงใหม ่มดีังนี้ 

  1. การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสถานประกอบการและ 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

  2. การเตรียมความพร้อมโดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือการศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการ 
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  3. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึกงาน โดยการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้ได้ผู้ควบคุมการ

ฝึกงานท่ีตรงกับความช านาญหรอืทักษะเฉพาะทางท่ีนักศกึษาจะเขา้รับการฝึกงาน 

  4. การประเมินผลการฝึกงาน ควรก าหนดรายละเอียดในการประเมินให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

  5. การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการในเรียนจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

   

แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ  
 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์  โดยใช้รหัสและชื่อรายวิชาว่า สศ 471 (IS 471 

Internship in Information Profession)  ก าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์การจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการ

สารสนเทศ ระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ภาคเรียน หรือ 420 ชั่วโมง ท้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

 1. เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎกีับการประยุกตใ์ห้เกิดผลทางปฏบัิติ   

 2. วิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนและวธีิการน าความรูด้้านสารสนเทศศึกษาบรรณารักษศาสตร์      

และสารสนเทศศาสตร์มาใชใ้นการท างาน  

 3. ฝึกประสบการณ์จากสภาพแวดลอ้มจรงิ 

 4. พัฒนางานบริการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและขั้นตอนโดยท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้   

 5. ใชเ้ครื่องมือและอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูใ่นสถาบันบริการสารสนเทศ   

 6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของสถาบันบริการสารสนเทศหรือองคก์รซึ่งมคีวาม  

เชี่ยวชาญ   

 7. ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการท างาน วัฒนธรรมองค์กร และการท างานกับผู้อื่น 

 8. เขียนรายงานและน าเสนอรายงานในการสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

 1. การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝกึประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ   

  1.1  การจัดสอนเสริมเป็นพิเศษเฉพาะเร่ืองให้แก่นิสติท่ีไม่มคีวามพร้อมเพยีงพอหรือตามท่ีร้องขอ เช่น 

การจัดระบบหมวดหมู่แอลซี  (Library of Congress Classification)   การจัดระบบหมวดหมู่ดีดีซี (Dewey Decimal 

Classification) เป็นต้น   

  1.2  การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน โดยการจัดกิจกรรมหรือ

ฝึกอบรม เป็นเวลา 2-3 วัน ในหัวข้อตา่ง ๆ ตามความต้องการของนิสิตแต่ละรุ่น เช่น บุคลิกภาพ  การเขียน Resume  

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะชีวิต เป็นต้น 

 2. การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝกึงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ เพื่อเตรียมนสิิตให้มีความพร้อมและความมั่นใจมากขึน้ ใชเ้วลาฝึกงาน ประมาณ  

30 วัน 

 3. การจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานจากสถาบันบริการสารสนเทศภายนอก ท้ังนี้ นิสิตเป็นผู้เลือก

หน่วยงานภายนอก  จากนั้นนิสิตติดต่อสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสถาบันบริการสารสนเทศท่ีสนใจด้วย

ตนเอง ภายใตค้ าแนะน าจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ใชเ้วลาฝึกงาน ประมาณ 45 วัน 
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 4. การจัดสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อน าเสนอรายงานการฝึกงาน โครงงานหรือผลงานจากการฝึกงาน 

พร้อมท้ังให้ขอ้เสนอแนะส าหรับการวางแผนและปรับปรุงการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในรุ่นตอ่ไป 

 5. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศของนิสิต 

  ท้ังนี้ หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีการติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สารสนเทศของนสิิต ดังนี้ 

  5.1  รายงานการนิเทศของอาจารย์นิเทศซึ่งไปเยี่ยมและนิเทศนิสิตฝึกงานในหน่วยงานหรือสถาบัน

บริการสารสนเทศ 

  5.2  สอบถามอาจารยพ์ี่เลีย้งท่ีดูแลนสิิตในหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศน้ัน 

  5.3  สอบถามจากนิสติผ่านกลุ่มเครอืขา่ยสังคมออนไลนแ์ละทางโทรศัพท์ 

  5.4  สัมมนาหลังจากสิน้สุดการฝึกงาน   

  5.5  ตรวจสอบจากรายงานการฝึกงานของนสิิต 

  5.6  ตรวจสอบจากผลการประเมินการฝึกงาน 

 6. การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา/อาจารย์นเิทศ 

6.1  ประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อสง่นสิิตไปฝึกงาน 

6.2  ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นิสติในการเลอืกสถานท่ีฝึกงานภายนอก 

6.3  ประสานงานกับอาจารย์พ่ีเลีย้งของหนว่ยงานท่ีรับฝึกงาน 

6.3  จัดปฐมนิเทศนิสติก่อนออกไปฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นสิิต 

6.4  วางแผนส าหรับการออกไปนเิทศนิสติเพื่อให้ค าแนะน าในการปฏบัิตงิาน และช่วยแกไ้ขปัญหา 

6.5  จัดสัมมนาหลังฝึกงานเพื่อให้นสิิตน าเสนอผลงาน 

6.6  สรุปผลประเมินการฝึกงาน 

 7. การเตรยีมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

  7.1 สรุปรายชื่อและข้อมูลหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการฝึกงานให้นิสิต

เลอืก โดยวิเคราะห์จากข้อมูลยอ้นหลังของการนเิทศนิสติฝึกงาน 

  7.2  จัดปฐมนิเทศนิสติก่อนฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานให้แกน่สิิต 

  7.3  มอบหมายภาระงาน พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวชิา  

  7.4  แนะน าการวางตัวและการปฏบัิตท่ีิเหมาะสมในการไปฝึกงาน 

  7.5  อธิบายรูปแบบในการเขียนรายงานฝึกงาน 

  7.6  อธิบายแนวทางการน าเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน 

  7.7  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์นิเทศไปเยี่ยมหรือนิเทศ

นสิิต รวมท้ังให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นิสติตลอดเวลาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 

 8. การจัดการความเสี่ยงในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  8.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศมี E-mail, Social networks หรือโทรศัพท์ ของ

อาจารย์พ่ีเลีย้งหรือหนว่ยงานท่ีรับฝึกงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา 

  8.2  นสิิตสามารถตดิตอ่กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยใช ้Google Classroom,  

E-mail, Social networks หรือโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา เมื่อมปัีญหาหรอืเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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  8.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจงให้นิสิตทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดในระหว่างการฝึกงาน เช่น 

การแตง่กาย การวางตัวหรือพฤติกรรมระหว่างการฝึกงาน การกระท าผิดกฏหมายหรือขาดจรยิธรรม  

เป็นต้น 

  8.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศส ารองไว้

กรณหีนว่ยงานท่ีตกลงรับนสิิตเข้าฝึกงานแลว้ แต่ภายหลังตอบปฏเิสธมาด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ความท้าทายในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับห้องสมุดสมัยใหม่ 

 ความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศเพื่อรองรับห้องสมุดสมัยใหม่

คือ การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรือความส าคัญของวชิาชีพบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศ  การต่อสู้และคงไวซ้ึ่งเครอืขา่ย

ความร่วมมอืระหว่างสถาบันการศึกษาและห้องสมุด  รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดสมัยใหม่ เปลี่ยนท้ังด้าน

การปฏบัิตงิาน  รูปแบบการบริการ  และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานของห้องสมุด ซึ่งกระทบถึงหลักสูตรอย่างมาก 

ปัจจุบันพบว่า เกิดช่องว่าง คือ ทฤษฎีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นแบบหนึ่ง แต่ในการปฏิบัติงาน

ของห้องสมุดสมัยใหม่เป็นอีกแบบหนึ่ง อีกท้ังตลาดงานในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในอนาคตนั้น ต้องการบุคลากร

อีกแบบหนึ่ง  ช่องว่างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษา ท าให้ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของตลาดงานได้อยา่งเต็มท่ี   

ดังเสียงสะท้อนจากบรรณารักษ์ท่ีกล่าวว่า “ในภาคส่วนของการจัดการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ เหมือนอยู่บนหอคอยงาช้าง ซึ่งได้ชี้ให้เห็นความแตกแยกระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีฝั งรากอยู่ในรูปแบบ

ของมหาวิทยาลัย” (Unsworth. 2010)  ดังนัน้ ในประเทศไทย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษาส่วน

ใหญ่จะประสานสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันกับห้องสมุดในสถาบัน เช่น การส่งนิสิตฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเชิญ

บรรณารักษ์เป็นอาจารย์พิเศษ การจัดบริการสู่ชุมชน เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

การฝึกงานเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจริงแก่นิสิต และยังช่วยให้เกิดการบูรณาการการใช้

เทคโนโลยกีับการท างาน (Dotson; & Dotson-Blake. 2015: Online) 
 

บทสรุป 

 ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศึกษาทุกสถาบันได้

บรรจุรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงานไว้ในหลักสูตร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิต

บัณฑิตออกไปสู่ตลาดงาน โดยเน้นกลุ่มห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่สังกัดองค์กรหรือหน่วยราชการ  

ส าหรับต าแหน่งงานนั้น มักจะบรรจุในต าแหน่งบรรณารักษ์  จวบจนปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเกิด

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังปรากฏการณ์การท่วมท้นของสารสนเทศ  วิธีแก้ปัญหาในอดีตย่อมแตกต่างกับใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต  บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศมืออาชีพเท่านั้นจึงจะรับมือได้  ดังนั้น หลักสูตรสารสนเทศก็

เชน่กัน จะตอ้งสนองตอบตอ่ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเหลา่นั้น (Abels; et al. 2003)  จึงเป็นสาเหตุท าให้หลักสูตรมี

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนเพื่อให้มีความทันสมัยและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพซึ่งความส าคัญอยา่งยิ่ง พบว่า หลักสูตรสารสนเทศในทุกมหาวิทยาลัยจัดเป็นรายวิชาบังคับ 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนิสิต  นิสิตมีโอกาสได้

เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริงและได้บูรณาการการใช้เทคโนโลยกีับการท างานในสถานการณจ์รงิ   

อย่างไรก็ตาม ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้  1) การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย

และตอบสนองความต้องการของนิสิตและตลาดงาน  2) อาจารย์ผู้สอนท่ีเชี่ยวชาญ  3) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
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ตา่ง ๆ ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญส าหรับการออกไปฝึกประสบการณ์  4) ช่วงเวลาในการฝึกงาน  5) ช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างนิสิต อาจารย์นิเทศ และบรรณารักษ์หรืออาจารย์พี่เลี้ยง  6 ) การดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดและ

ตอ่เนื่อง  และ 7) ลักษณะงานท่ีฝึกไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  ท้ังนี้การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศช่วย

ให้นิสิตสามารถแข่งขันกับวิชาชีพต่าง ๆ ในตลาดงานได้ เช่น วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านธุรกิจ ด้าน

นวัตกรรมสื่อ เป็นต้น ตลอดจนมีความมั่นใจในตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงานในยุคดิจิทัล  
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ศศินิภา ศรกีัลยานวิาท1* และศนพิร จัทนบุรี2*  

Sasinipa Srikanlayaniwart1* and Sanipon  Chanburee2* 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับ

เทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายของนักท่องเท่ียวชาวไทย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจ คือ นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของธุรกิจ

โรงแรม จ านวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทางสถิตปิระมวลผลข้อมูล โดนสถติท่ีิใชไ้ด้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ค่าสถิตกิารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และ

การยอมรับเทคโนโลยีมผีลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ 

ค าส าคัญ: คุณภาพระบบ, คุณภาพสารสนเทศ, คุณภาพบริการ, การยอมรับเทคโนโลยี, โมบายไซต ์  

Abstract  

 The purpose of this research was to study the System quality Information quality Service quality and 

Technology Acceptance effective Decision to Booking Mobile site of Thai tourists.The sample was comprised of 

users who used Mobile site to booking in Phitsanulok of Thailand. The sample included 400 users who used 

Mobile site a booking. This research was survey based using online questionnaires for collecting data. The data 

were analyzed, using a statistical analysis software package. Statistics calculators were percentage, mean, 

Standard Deviation, and multiple regressions. The results showed that system quality information quality service 

quality and Technology Acceptance affect Decision to Booking Mobile site of Thai tourists of booking on Mobile 

site in hotel business.  

Keywords: System quality, Information quality, Service quality, Technology Acceptance, Mobile Site 

 

                                                 
1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม จงัหวัดพษิณุโลก 65000 
2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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บทน า 

 ธุรกิจการท่องเท่ียวถือเป็นหนึ่งเศรษฐกิจหลักของประเทศท่ีช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี

ประเทศให้เติบโต โดยตัวเลขจากสภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก หรือ World Travel & Tourism Council 

(WTTC) ระบุว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิ จโลก            

ในปี 2560 มีมูลค่าถึง 272 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า 10.4% จากดัชนีจีดีพีโลก  ซึ่งประเทศไทยก็สอดคล้องกับ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโลก ซึ่งประเทศไทยมมีูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3.2 ล้านล้านบาท หรือ 21.2% 

ของจีดีพี ส่วนในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตถึง 7.4% และในขณะท่ีปี 2562 คาดการณ์ธุรกิจท่องเท่ียวจะยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่องท้ังจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ ซึ่งน่าจะมีตัวเลขจ านวนนักท่องเท่ียวถึง 40 ล้านคน และสามารถ

สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึง 3.4 ล้านล้านบาท (brandbuffet, 2018) เมื่อนักท่องเท่ียวมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นอยู่

ตลอดเวลาท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเร่ืองของการอ านวยความสะดวก การให้ความรู้เกี่ยวกับ

สินค้าหรือการบริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรถ การใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร การใช้แอปพลิ     

เคชันในการจองตั๋วเคร่ืองบิน รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการจองโรงแรม เป็นต้น ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นการน า

เทคโนโลยเีข้ามาช่วยให้สนิค้าหรือบริการมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีดขีึน้พร้อมท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของนักทอ่งเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว  

 ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเร่ืองของการจองห้องพักเพื่อต้องการ

อ านวยความสะดวกสบายในการจองหอ้งพักของนักท่องเท่ียวและนอกจากนี้ยังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ก็คือ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันมากส าหรับธุรกิจโรงแรม เว็บไซต์ของธุรกิจ

โรงแรมส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น รูปแบบห้องพัก ราคาห้องพัก         

และการจองหอ้งพักส่งผลให้เว็บไซต์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถตดิตอ่เพื่อซือ้สนิค้าและบริการต่างๆ ของธุรกิจ

โรงแรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านบุคคล (นิภาพร โพธ์ิศรี, 2552) เนื่องด้วยในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เน้นการ

ท าการตลาดผ่านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น โดยเฉพาะการจองห้องพักผ่านมือถือ หรือเรียกอีกอย่างว่า การจองห้องพัก

ผ่านโมบายไซต ์คือ เว็บไซต์ท่ีท าการพัฒนามาเพื่อรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบให้

เหมาะสมกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน แต่อย่างไรก็ตามการท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเท่ียวเพื่อความสะดวกสบายในการจองห้องพักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้

บริการทุกคนจะท าการตัดสนิใจจองหอ้งพักทัน สาเหตุอาจมาจากระบบการเข้าใช้งานมีปัญหา การใช้งานยาก เนื้อหา

ไมม่คีวามทันสมัย หรือกลัวไมป่ลอดภัยท่ีจะใชบ้ริการ เป็นต้น 

 จากสาเหตุท่ีกลา่วมาข้างตน้  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต ์             

จึงมคีวามสนใจท่ีจะท าการศกึษาเกี่ยวกับคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางด้านระบบเทคโนโลยี และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกต่อไปใน

อนาคต       

วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 

งานวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คณุภาพบริการ และ

การยอมรับเทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพักผา่นโมบายของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

สมมุตฐิานทางการวิจัย 
 

H1: คุณภาพระบบมผีลเชงิบวกต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 

H2: คุณภาพขอ้มูลมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 

H3: คุณภาพบริการมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 

H4: ลักษณะเทคโนโลยมีผีลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 

H5: ผลการด าเนนิงานท่ีคาดหวังมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซตข์องนักท่องเท่ียวชาวไทย 

H6: ความพยายามในการใชง้านมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซตข์องนักท่องเท่ียวชาวไทย 

H7: ความไวว้างใจมีผลเชิงบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการจองห้องพักโรงแรม      

ในจังหวัดพิษณุโลกผ่านโมบายไซต ์           

  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการจองห้องพักโรงแรม               

ในจังหวัดพิษณุโลกผ่านโมบายไซต์ เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน             

ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความ

เชื่อมันร้อยละ 95 และระดับคา่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2547) ดังนี้ 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ 

 คุณภาพระบบ 

 คุณภาพขอ้มูล 

 คุณภาพบริการ 

 

การตัดสินใจใช้บรกิารจอง

ห้องพักผา่นโมบาย 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

การยอมรับในเทคโนโลย ี

 ลักษณะเทคโนโลยี  

 ผลการด าเนนิงานท่ีคาดหวงั 

 ความพยายามในการใช้งาน 

 ความไวว้างใจ  



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2397 

  

 

 

 

 n = 384 คน 
 

 

 เมือ่ n แทน ขนาดตัวอยา่ง 

   P แทน สัดสว่นของประชากรท่ีผู้วจิัยกาลังสุ่ม .50 

                        Z แทน ระดับความเชื่อมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

(ระดับ .05) 

                        d แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05 

 ใชข้นาดตัวอย่างอย่างนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย

ละ 5 ท่ีระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาด

กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน ซึ่งถอืได้วา่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนไขก าหนด คือ ไมน่อ้ยกว่า  384 คน  

         เครื่องมอืที่ใช้ด าเนินการวิจัย  คือ แบบสอบถามออนไลน์ 

        การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประกอบของการท าวิจัยน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสาร

งานวจิัยตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการท าการศกึษาและวจิัยในครัง้นี้ 

 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามออนไลนข์องนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการจองห้องพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกผ่านโมบายไซต ์        

จ านวนท้ังหมด 400 ชุด 

         การทดสอบเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

1) น าแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) 

2) ด าเนนิการทดลองใช ้(try out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 

ราย     

เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (Alpha 

coefficient) ตามวธีิของครองบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2547) 

         สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4) ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

5) การวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2

2

d

P)ZP(1
n




2

2

.05

P)1.96.50(1
n






 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2398 

ผลการศึกษา  

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพ

ระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโม

บายไซต์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพระบบ  คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพ

บริการ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทางสถิตปิระมวลผลข้อมูล ซึ่งผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที ่1 ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

1) ชาย 108 27.0 

2) หญิง 292 73.0 

อาย ุ   

1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 4 1.0 

2) อายุ 21-30 ปี 65 16.3 

3) อายุ 31-40 ปี 268 67.0 

4) อายุระหว่าง 41-50 ปี 60 15.0 

5) มากกวา่ 51 ปีขึน้ไป 3 0.7 

ระดับการศึกษา   

1) ปริญญาตรี 356 89.0 

2) ปริญญาโท 28 7.0 

3) ปริญญาเอก 16 4.0 

อาชีพ   

1) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 20 5.0 

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 8.7 

3) พนักงานบริษัทเอกชน 235 58.7 

4) ธุรกิจส่วนตัว 81 20.2 

5) รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 14 3.5 

6) แมบ้่าน/พอ่บ้าน/เกษยีณอายุราชการ 15 3.75 

รายได้   

1) ต่ ากว่า 10,000 บาท 17 4.25 

2) 10,001 – 20,000 บาท 214 53.5 

3) 20,001-30,000 บาท 91 22.75 

4) มากกวา่ 30,001 บาทขึ้นไป 78 19.5 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์   

1) 1 ครัง้/เดอืน 15 3.7 

2) 2- 3 ครัง้/เดอืน 321 80.3 

3) 4-5 ครัง้/เดอืน 54 13.5               

4) มากกวา่ 5 ครัง้/เดอืน ขึน้ไป 10 2.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 292 คนคิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 

เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 

รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 และน้อยท่ีสุดคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน        

60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 356 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ

นอ้ยท่ีสุดคือ ระดับปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มจี านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จ านวน 81 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.2 นอ้ยท่ีสุดคือ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ เมื่อจ าแนก

ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 214 คน      

คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ มีรายได้ 20,00 - 30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 น้อยท่ีสุดคือ           

รายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดับ และในส่วนของความถี่ในการใช้บริการจอง

หอ้งพักผ่านโมบายไซต ์พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ 2- 3 

คร้ัง/เดือน จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ 4-5 คร้ัง/เดือน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5              

และนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ครัง้/เดอืน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality)  

คุณภาพระบบ (System Quality) โดยภาพรวมท้ังหมดอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมากกับการให้บริการจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงได้งา่ย               

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ การให้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ท่ีสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่าง

รวดเร็ว และสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และการให้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ท่ีจะน าพาผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆ ท่ีผู้ใช้บิการต้องการและก่อให้เกิดผลส าเร็จในการเข้าใช้งานได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.77 

คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71         

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับข้อมูลมีความเข้าใจง่ายในการใช้บริการ

จองหอ้งพักผ่านโมบายไซต ์มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือ ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในการใช้บริการ

จองห้องพักผ่านโมบายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และข้อมูลมีการน าเสนอรูปแบบการใช้งานท่ีสามารถเข้าใจง่าย      

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
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คุณภาพบริการ (Service Quality) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มี

ความพร้อมในการตอบสนองตอ่ค าขอของลูกค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโม

บายไซตเ์ขาใจลูกคาและทราบถึงความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และการใช้บริการจอง

ห้องพักผ่านโมบายไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  และมีกระบวนการในการปองกันความเปนสวนตัวของ

ผู้ใชบ้ริการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

3.การวิเคราะห์การยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance)  

 ลักษณะของเทคโนโลยี (Technology Acceptance) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.00เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมากที่สุดกับการใช้บริการจองห้องพักผ่านโม

บายไซตท่ี์เป็นบริการท่ีรวดเร็ว มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นการ

ให้บริการท่ีทันเวลา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นบริการท่ีเชื่อถือ

ได้  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 และการใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายไซตเ์ป็นบริการท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

ผลการด าเนินงานท่ีคาดหวัง (Performance Expectancy) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการใช้บริการจองห้องพัก

ผ่านโมบายไซต์จะช่วยให้การจองห้องพักของท่านเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ การใช้บริการจอง

ห้องพักผ่านโมบายไซต์จะช่วยอ านวยความสะดวกในทางการจองห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และการใช้บริการ

จองหอ้งพักผ่านโมบายไซตจ์ะชว่ยในการประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

ความพยายามในการใช้งาน (Effort Expectancy) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับความพยายามท่ีจะเรียนรู้การใช้

บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ สามารถใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์

ได้อย่างช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และในการเรียนรู้การจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ไม่จ าเป็นต้องใช้ความ

พยายามมากนักมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

ความไวว้างใจ (Trust) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ    

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากกับการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีความน่าเชื่อถือ            

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.28 รองลงมาคือ การใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.08 และการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้บริการท่ีเป็นความลับ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 

4. การตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ (Decision to Use Mobile Site)  

การตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซต์ โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมากกับการเลอืกใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์

ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ มีการแนะน าให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการจองห้องพักผ่านโม

บายไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื่อ วารสารและงานวิจัย ก่อนท่ีจะ

ตัดสนิใจใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย  

ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยโดยการใช้สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถสรุปผลการทดสอบได้ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุของคุณภาพระบบสารสนเทศมผีลตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่าน 

โมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 
 

คุณภาพระบบสารสนเทศ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) Std. Error Sig. 

คุณภาพระบบ (System Quality) 0.187 0.040 0.000* 

คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) -0.957 0.403 0.018* 

คุณภาพบริการ (Service Quality) 1.538 0.405 0.000* 

Adj R2  0.312          F = 61.228        Sig. = 0.000 

     * มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุของการยอมรับในเทคโนโลยมีผีลตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพัก 

ผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียวชาวไทย 
 

คุณภาพระบบสารสนเทศ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) Std. Error Sig. 

ลักษณะของเทคโนโลย ี(Technology Acceptance) -0.118 0.030 0.000* 

ผลการด าเนนิงานท่ีคาดหวงั (Performance Expectancy) 0.701 0.027 0.000* 

ความพยายามในการใช้งาน (Effort Expectancy) -0.732 0.243 0.003* 

ความไวว้างใจ (Trust) 0.932 0.244 0.000* 

Adj R2  0.743       F = 290.125      Sig. = 0.000 

     * มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย  

ท่ีเกี่ยวข้องเข้าดว้ยกันเพื่ออธิบายสมมตฐิานและวัตถุประสงค์การวจิัยดังนี้ 

 สมมติฐาน 1: คุณภาพระบบมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียว       ชาว

ไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558)   

ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ

ยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้ขัดแย้งกับกับงานวิจัยของณัฐชยา  รักประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559)                   

ท่ีท าการศึกษาเร่ืององค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ใจในการซื้อสินค้าท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา

พบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ด้านระบบและด้านบริการไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสมัครงานออนไลน ์     
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(E-job) ของผู้ใชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใช้บริการการจอง

ห้องพักผ่านโมบายไซตส์ามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถตอบสนองผู้ใชง้านได้อย่างรวดเร็ว และสม่ าเสมอก็จะส่งผล

ให้เกิดความพงึพอใจของนักทอ่งเท่ียวท่ีใชบ้ริการจองห้องพักผ่านโมบายไซตม์ากขึ้นตามไปดว้ย 

 สมมติฐาน 2: คุณภาพขอ้มูลมผีลเชงิบวกตอ่การตัดสนิใจจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตข์องนักทอ่งเท่ียว      ชาว

ไทยอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ซึ่งผลวจิัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพงศ ์ก าเหนิดชูตระกูล และนตินา 

ฐานติธนกร (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยการบอกตอ่ การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและ

การบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อมูล ด้านความครบถ้วน

ของขอ้มูล ด้านการจัดข้อมูล และด้านความบันเทิงส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทาง

สังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทิน ี

จันทร์กระแจะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพของ

ระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่สง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจาก ส่วนใหญ่ปัจจัยท่ีผู้บริโภคคาดหวังจากการให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

คือ ระบบความปลอดภัย การเก็บรักษาความลับของลูกค้า มากกว่าการน าเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ  สามารถ

สรุปได้ว่า หากนักทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใชบ้ริการการจองหอ้งพักผ่านโมบายไซตม์คีวามเข้าใจในการใชบ้ริการจอง

ห้องพักผ่านโมบายไซต์ และข้อมูลท่ีแสดงมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นการน าเสนอรูปแบบการใช้งานท่ี

สามารถเข้าใจง่ายจะส่งผลให้เกิดความพงึพอใจของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพข้อมูลในการจองห้องพักผ่าน

โมบายไซตเ์พิ่มมากขึ้น 

สมมติฐาน 3: คุณภาพบริการมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียว     

ชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา ลีลาวรกุล และนิตนา       

ฐานติธนกร (2559) ท าการศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า การรับรู้คุณภาพของสนิค้าและบริการ และส่วนผสม

การสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพ

ของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากคุณภาพการบริการจะเกี่ยวเนื่องถึงการ

ให้บริการของพนักงาน อาทิ การท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาระบบ การตอบ

ค าถามและแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งถ้าพนักงานสามารถให้บริการและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้

อย่างมปีระสิทธิภาพจะสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีในการบริการจนน าไปสู่การตัดสินใจใช้บริการต่อไป สามารถสรุปได้

ว่า หากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์สามารถตอบสนองต่อค าขอของ

นักท่องเท่ียว และสามารถท าให้ทราบถึงความตองการของนักท่องเท่ียวเปนรายบุคคล นอกจากนั้นการจองห้องพัก

ผ่านโมบายไซตย์ังสามารถปองกันความเปนสวนตัวของนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดความพึง

พอใจของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่คุณภาพบริการในการจองหอ้งพักผ่านโมบายไซต์เพิ่มมากขึ้น 
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สมมติฐาน 4: ลักษณะเทคโนโลยีมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sahar & Arshian (2015) 

ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเทศปากีสถาน         

ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจในการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบ

สารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้านลักษณะเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์สามารถรับรู้ถึงการบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา เป็นบริการท่ีเชื่อถือได้     

ก็จะส่งผลให้เกิดความพงึพอใจต่อลักษณะของเทคโนโลยใีนการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มากขึ้นตามไปดว้ย  

สมมติฐาน 5: ผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์กระแจะ 

(2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  การยอมรับในเทคโนโลยีด้าน

ความคาดหวังการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจาก การใช้บริการธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นบริการท่ีผู้บริโภคจะ

ท าการศึกษาถึงวิธีการใช้งานก่อนการตัดสินใจใช้บริการ สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใช้

บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ท าให้การจองห้องพักของนักท่องเท่ียวเร็วขึ้น หรือสามารถช่วยอ านวยความ

สะดวกในทางการจองหอ้งพักและประหยัดเวลาในการจองห้องพักได้มากขึ้น จะส่งต่อความพึงพอใจและท าให้ความ

คาดหวังของนักทอ่งเท่ียวบรรลุเป้าหมายในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ 

สมมติฐาน 6: ความพยายามในการใช้งานมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี จันทร์

กระแจะ (2558) ท าการศกึษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับในเทคโนโลย ี

ด้านความคาดหวังในการพยายามส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีพยายามท าความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานและ

ทดลองใช้งานเทคโนโลยีพยายามท่ีจะเรียนรู้การใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ

ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และการทดลองใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในรูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริโภคมีความตั้งใจและตัดสินใจท่ีจะใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีเข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มีความพยายามท่ีจะเรียนรู้การใช้บริการจองห้องพักผ่าน     

โมบายไซต์อย่างช านาญ และไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ จะส่งผลระบบการ

จองห้องพักผ่านโมบายไซต์เป็นนิยมให้กลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชามต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถ

ตอบสนองตอ่การใชง้านของนักทอ่งเท่ียวได้เป็นอยา่งดีซึ่งน าไปสูค่วามพงึพอใจของนักท่องเท่ียวนัน้เอง 

สมมติฐาน 7: ความไว้วางใจมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของนักท่องเท่ียว       

ชาวไทยอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง และ นิตนา 

ฐานติธนกร (2559) ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ การเน้นราคาประหยัด และความแปลก
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ใหม่ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนต่ําของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร           

ผลการศึกษาพบวา่ ความไวว้างใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนต่ําของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของของเมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง

คุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  การยอมรับในเทคโนโลยี ด้านความไว้วางใจ

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากความ

ไว้วางใจในการท าธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากถ้าเทียบกับธุรกรรม

ตามปกติ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดหรือความไม่แน่นอนของปัจจัยรอบๆ เช่น การร่ัวไหลของข้อมูลส่วนตัวได้ เป็นต้น 

สามารถสรุปได้ว่า หากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใช้บริการการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์มี ความน่าเชื่อถือ            

มีการรักษาความปลอดภัย และการใช้บริการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์โดยมีการเก็บฐานข้อมูลการใช้บริการของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นความลับจะส่งผลให้เกิดการจองห้องพักหรือบริการในรูปแบบอื่นโดยผ่านโมบายไซต์เพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจิัย 

1.  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรมกีารพัฒนาระบบการจองห้องพักผ่านโมบายไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะ

สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบการใช้และความต้องการในการใชโ้มบายไซตข์องผู้ใช้บริการในภาคธุรกิจอื่น ๆ 

2. ควรศึกษาการใช้และความต้องการโมบายไซต์ โดยแยกเป็นกลุ่มแพ็คเกจทัวร์ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น และกลุ่มแพ็คเกจทัวร์ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากประเทศอื่นมายัง

ประเทศไทย 

3. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบท้ัง 4 ด้านคือ คุณภาพด้านระบบ คุณภาพข้อมูล 

คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการในการจองห้องพักผ่าน    

โมบายไซต์ 

4. ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะการใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลของลูกค้ารว่มกัน  

5. ควรมีการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติเพื่อท่ีจ าข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนในการพัฒนาระบบ           

โมบายไซตใ์ห้ตอบสนองตอ่การใชง้านของชาวตา่งชาตไิด้อยา่งตรงเป้าหมายมากที่สุดตอ่ไป 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอขอบคุณ

ผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
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การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ของนิสิตและ

บุคลากร คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Need Analysis of School of Liberal Arts, University of Phayao’s Students and 

Staffs in Sound Laboratory Development 

สุภาพร ค ารศ1 

Supaporn Kumrot1 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และ

บุคลากร คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 2) เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตท่ีใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 103 คน และ

บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ จ านวน 15 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย งานวิจัยนี้ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวิจัยพบว่า นิสิต และบุคลากรมีความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ใน

ห้องปฏิบัติการทางภาษา มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก นิสิตมีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา 

เป็นล าดับสุดท้าย และบุคลากรตอ้งการความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารทางภาษา เป็นล าดับสุดท้าย 

  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา คือ ห้องปฏิบัติการภาษาควรมีสื่อการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ ควรมีการจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการใช้

ห้องปฏบัิตกิารอย่างชัดเจนก่อนการใช้บริการ ควรมีการจัดการเรียนรู้ระหว่างนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ และมีมุมให้

ฝึกปฏบัิตกิารใช้ภาษา หรอืค าศัพท์ในภาษานั้น ๆ กับเจ้าของภาษา ควรมีการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการ

เตรียมตัวสอบมาตรฐาน  TOEFL, IELTS, TOEIC เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ 

ค าส าคัญ: ความตอ้งการ, ห้องปฏบัิตกิารภาษา 
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Abstract  

The objective of this research are 1) To analyze the needs for Sound Laboratory development of the 

University of Phayao students and staffs 2) To present suggestions of Sound Laboratory development of the 

University of Phayao students and staffs. The tool used for collecting data is questionnaire. 103 students and 15 

staffs chosen by Sample Random Sampling were representative sample. The statistic used in this study were 

percentage and mean.  

Findings revealed that the need of language learning needs of student and staffs was at the highest 

level. Environmental need for students in the language laboratory was at the lowest level, and the staffs’ need 

for safety in the language laboratory were at the lowest level respectively. 

Suggestions for improving Sound Laboratory, first, the Sound Laboratory should have modern 

instructional media for providing users more benefit. Second, before entering the sound laboratory, it is good to 

train users how to use the tools clearly. Third, there should be a collaborator of students and instructors. Fourth, 

the Laboratory should have the language learning corner and the language activity corner, for the users to 

practice their skills with native speaker. Finally, it should hold the meeting for training foreign languages or 

TOEFL, IELTS, and TOEIC to improve users ‘skills. 

Keywords: NEED, SOUND LABORATORY  

บทน า  

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตให้เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ จึงต้องค านึงถึงคุณภาพทางการ

ศึกษาเป็นส าคัญ และปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษาและตื่ นตัวกันเป็นอย่างมากคือ ด้าน

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยการศกึษาดังกล่าวฯ เน้นทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังคง

เนน้สาระวิชาหลัก เชน่ ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก รวมท้ังการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาได้ให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวฯ เช่นกัน กล่าวคือ คณะกรรมการจัดท าแนวทางการปฏิรูป

อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ว่า ด้านการปฏรูิปการบริหารวชิาการและการจัดการเรียนการสอนนั้น 

ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดหลักสูตร และการเรียนการ

สอนต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเนน้การพัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม และสรา้งบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์ วจิารณ์ มีความใฝ่รู้ 

 โดยรัฐต้องให้ความส าคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง

ส่งเสริมการพัฒนา นวัฒกรรมการเรียนการสอน และการปรับระบบวัดผลและประเมินผล [1] จะเห็นได้วา่ประเทศไทย

ให้ความส าคัญกับการศึกษาแบบเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Been & Mamn อา้งอิงใน บุปผา อยู่ทรัพย์ [2] 

ท่ีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้อย่างอิสระเป็น

คุณสมบัติท่ีดีอย่างหนึ่งของบุคคล และเป็นวิธีท่ีจะท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในโลกได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การส่งเสริมการ

ตัวหนังสือ
ขนาด 14 
ซม. 
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เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น การเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงต้องพัฒนา

ความรู้ ความใฝ่รู้ ทักษะการเรียนรู้รวมถึงการเน้นภาษาส าคัญของโลก ดังนั้น ภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง

เชน่กัน  

สิ่งส าคัญที่จะชว่ยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพอกีอย่างหนึ่งก็คือ ห้องปฏิบัติการภาษา ซึ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสถาบันการศึกษาให้ความส าคัญควบคู่กันไปกับการพัฒนาภาษาอย่างจริงจังมากขึ้น และ

มหาวทิยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาอีกแหง่หนึ่ง ที่ให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวฯ เป็นอยา่งดี โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นสิิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป

มงีานท าและเป็นคนดีของสังคม การอยู่และเรียนอย่างมีความสุขต้องอาศัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการ

สอนอย่างมากมายสนับสนุนให้นิสติ และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาจึงเป็น

สถานท่ีหนึ่ง ซึ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาและการพัฒนาภาษา การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการภาษา จะท าให้นิสิตประสบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

เจตน์สกฤษฎิ์ สังขพันธ์และคณะ อ้างอิงใน จรัสศรี เพ็ชรคง [3] ท่ีศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล: วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช ท่ีกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน มีอิทธิพล

ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ความหลากหลายของมนุษย์ก็ถือว่าเป็น

สิ่งท่ีส าคัญและตอ้งค านงึถึงเชน่กัน 

ด้วยความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน ความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน และ

ความต้องการนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นท่ีพึงพอใจท่ีสุด โดย Maslow เชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ท่ีมีความต้องการ" (wanting 

animal) และเป็นการยากท่ีมนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ [4] รวมถึงนโยบายคุณภาพของคณะ

ศลิปศาสตร์ท่ีสง่เสริมให้มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงานให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น

การจะท าให้ห้องปฏบัิตกิารทางภาษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามนโยบายคุณภาพของทางคณะฯ นั้น ต้องอาศัย

การวจิัย ซึ่งสามารถน าผลจากการวจิัย น าไปปรับใชก้ับองค์กร ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอ่ไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมาก

ท่ีสุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชนจ์ากห้องปฏบัิตกิารทางภาษามากท่ีสุด และผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นแนวทาง

ในการตัดสนิใจส าหรับผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ในการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษาให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนสิิต และเกิดประสิทธิภาพกับผู้รับบริการ และให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ท่ีว่า การ

วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา 

เสริมสร้างปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนต่อไป ตามปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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วิธีการศึกษา  

 จากงานวจิัยเร่ือง “การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษา ของนิสิต และบุคลากร 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใช้บริการห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 137 คน บุคลากรท่ีใช้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา จ านวน 15 คน 

กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ นสิิต มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเกี่ยวข้อง หรอืได้ใช้บริการห้องปฏบัิติการ

ทางภาษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ Krejcie และMorgan [5] ใชก้ลุ่มตัวอยา่งจ านวน 103 คน โดยเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบง่าย  

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ท่ีใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 15 คน ซึ่งเก็บ

ข้อมูลร้อยละ 100 ของผู้ท่ีใชบ้ริการ หรือเกี่ยวข้องกับหอ้งปฏิบัตกิารทางภาษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาของนสิิตและบุคลากร คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา แบง่เป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเร่ือง สถานะ เพศ สาขาวิชา 

ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและ

บุคลากร คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา คือ ความตอ้งการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ความต้องการทางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางภาษา ความต้องการในการเรียนภาษา (Language 

Learning Needs) ในหอ้งปฏบัิตกิารทางภาษา ความตอ้งการการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏบัิตกิารทางภาษา และความ

ตอ้งการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษาเพ่ือชุมชน ซึ่งแบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้น เป็นแบบประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

5  หมายถงึ  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมากที่สุด 

4  หมายถงึ  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก 

3  หมายถงึ  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับน้อย 

1  หมายถงึ  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

  ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นแบบปลายเปิด (Open-

ended Questionnaire) 

การทดสอบแบบสอบถาม  

เมื่อสร้างแบบสอบถาม เสร็จแล้วก่อนท่ีจะน าไปใช้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาทดสอบหาค่า

ความเชื่อถือได้ (Reliability) และหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความถูกต้อง และความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ว่า

แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นนั้นตรงกับเนื้อหาท่ีต้องการวัดหรือไม่ รวมท้ังตรวจสอบด้านภาษาท่ีใช้ การวางรูปแบบ 

ข้อความตา่ง ๆ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างท าการตอบ

แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ มีขัน้ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ท าการ

วเิคราะห์ โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ท่ีเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ท าการวเิคราะห์ โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของความต้องการ 5 ด้าน ที่ผู้วิจัยศึกษา  

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปรความหมาย ค่าเฉลี่ยของความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ความตอ้งการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ความตอ้งการอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ความตอ้งการอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความตอ้งการอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ความตอ้งการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด [6] 

ตอนที่ 3 น าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา จากข้อค าถามปลายเปิด (Open-

ended) โดยใชว้ธีิการจัดหมวดหมู่ขอ้มูล เรียงล าดับตามความถี่ของการตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาความตอ้งการในการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษาของนสิิต และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา มลี าดับผลการศึกษาดังนี้ 

 ผลการศกึษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มผีลการศกึษาดังนี้ 

 ผลการศึกษาข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านเพศของนิสติผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 และเพศชาย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 

 ผลการศึกษาจ านวน  และร้อยละ ด้านสาขาวิชาของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นสิิตสาขาวชิาภาษาไทย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาเป็นนสิิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 29.1 และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ตามล าดับ 
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 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มลี าดับดังนี้ 
  

 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของ

นสิิต คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวม 

ข้อ           รายการประเมิน 
(n=103) 

X       S.D. 

  ระดับ 

ความต้องการ 

  ล าดับ 

ที ่

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

ความตอ้งการทางด้านสภาพแวดลอ้ม

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

ความตอ้งการทางด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

ความตอ้งการในการเรียนภาษา (Language 

Learning Needs)  ในหอ้งปฏบัิตกิารทาง

ภาษา 

ความตอ้งการทางการเรียนรู้ร่วมกันใน

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

 

4.39 

 

4.49 

 

4.56 

 

 

4.48 

 

0.71 

 

0.78 

 

0.67 

 

 

0.70 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

3 

5 

 

ความตอ้งการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทาง

ภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน 

 

4.42 

 

0.78 

 

มาก 

 

4 

 เฉลี่ยรวม 4.47 0.73 มาก  
 

 จากตาราง 1 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษาของนสิิต คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 103 คน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นิสิตมี

ความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษามากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 

รองลงมาเป็น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 ความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.48 ความตอ้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน มีระดับความต้องการอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความ

ตอ้งการอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.39 ตามล าดับ 

 ผลการศกึษาระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทางภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รายด้าน มดีังต่อไปนี้ 

1.  ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัตกิารทางภาษา  พบวา่  นสิิตมีความต้องการโดยรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อ

จ านวนผู้ใช้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาเป็น ความต้องการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อใช้ใน

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา  มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.36 และความต้องการให้ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณเ์ชน่คอมพวิเตอร์ หรือ อุปกรณอ์ื่น ๆ อย่างเหมาะสม  มีระดับความต้องการ

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
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2. ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า  นิสิตมีความต้องการ

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสติต้องการให้มแีผนการตรวจติดตามความ

ปลอดภัยมากที่สุด มีคา่เฉลี่ย 4.62 รองลงมาเป็น ความตอ้งการให้มีป้าย ประกาศ เร่ือง ความปลอดภัย มรีะดับความ

ตอ้งการอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.49 และความตอ้งการให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.37 ตามล าดับ 

3. ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัตกิารทางภาษา 

พบว่า  นิสิตมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิต

ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในรายวิชาท่ีเรียนมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 4.63 

รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบอาชีพใน

อนาคต มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.57 และความตอ้งการใชห้้องปฏบัิตกิารทางภาษา เพื่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชวีติประจ าวัน มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามล าดับ 

4. ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิารทางภาษา  พบว่า  นิสิตมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาใน

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น ฟัง ดู ใช้สื่อทางภาษาด้วยตนเองมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาเป็น ความต้องการให้

ห้องปฏิบัติการทางภาษามีสื่อภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความช านาญทางด้านภาษา ตามการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 มรีะดับความต้องการอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.49 และความต้องการใช้บริการห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ เช่น ท ากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีระดับความ

ตอ้งการอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.45 ตามล าดับ 

5. ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า  นิสิตมีความต้องการ

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสติต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็น

แหลง่เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา

เป็น ความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อ

บริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลท่ัวไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.35 และ

ความตอ้งการให้ห้องปฏบัิตกิารทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้านภาษา (ฟัง พูด อา่น เขยีน) เพื่อบริการชุมชน 

อาทิ เชน่ บุคลากร นิสติ หรือบุคคลทั่วไป มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.34 ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มลี าดับดังนี้ 

 ผลการศกึษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มผีลการศกึษาดังนี้ 

 ผลการศึกษาข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านเพศของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

 ผลการศึกษาจ านวน และร้อยละ ด้านสาขาวชิาของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

บุคลากรสาขาวชิาภาษาอังกฤษ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20 และบุคลากรกรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 
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ตาราง 2 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความตอ้งการในการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษาของ

บุคลากร คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม 

ข้อ           รายการประเมิน 
(N=15) 

                   

  ระดับ 

ความต้องการ 

  ล าดับ 

ที ่

1 

 

ความตอ้งการทางด้านสภาพแวดลอ้ม

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

 

4.31 

 

0.84 

 

มาก 

 

3 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ความตอ้งการทางด้านความปลอดภัยของ 

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

ความตอ้งการในการเรียนภาษา (Language 

Learning Needs) ในหอ้งปฏบัิติการทาง

ภาษา 

ความตอ้งการทางการเรียนรู้ร่วมกันใน

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 

ความตอ้งการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทาง

ภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน 

 

4.18 

 

4.55 

 

4.29 

 

4.38 

 

0.81 

 

0.62 

 

0.83 

 

0.72 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

5 

 

1 

 

4 

 

2 

 เฉลี่ยรวม 4.34 0.76 มาก  

 

 จากตาราง 2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของบุคลากร คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมี

ความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษามากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 

รองลงมาเป็น ความต้องการพัฒนาห้องปฏบัิตกิารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชนมรีะดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.38 ความต้องการทางด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก 

มคี่าเฉลี่ย 4.31 ความตอ้งการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏบัิตกิารทางภาษา มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย 4.29 และความต้องการทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา มีระดับความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.18 ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของบุคลากร คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายด้าน มดีังต่อไปนี้ 

1. ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า  บุคลากรมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทาง

ภาษาเพียงพอตอ่จ านวนผู้ใชบ้ริการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาเป็น ความต้องการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ี

ทันสมัยเพื่อใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิารทางภาษา มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.40 และความตอ้งการให้

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ อย่างเหมาะสม  มีระดับ

ความตอ้งการอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.93 ตามล าดับ 
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2. ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีการอบรมความ

ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษามาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาเป็น ความต้องการให้มี แผนการตรวจ

ติดตามความปลอดภัย มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 และความต้องการให้มีป้าย ประกาศ 

เร่ือง ความปลอดภัย มีระดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.73 ตามล าดับ 

3. ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

พบว่า บุคลากรมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

บุคลากรต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้านการเรียน 

มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 และความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชวีติประจ าวัน มีระดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.45 ตามล าดับ 

4. ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า บุคลากรมีความ

ตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษามีสื่อภาษาตา่งประเทศ เพื่อสง่เสริมให้เกิดความช านาญทางดา้นภาษา ตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเป็น ความต้องการใช้ห้องปฏบัิตกิารทางภาษาในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เชน่ ฟัง ดู ใช้

สื่อทางภาษาด้วยตนเอง มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 และความต้องการใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ เช่น ท ากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็น

กลุ่ม มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 

5. ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน  พบว่า  บุคลากรมีความ

ตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 

4.67 รองลงมาเป็น ความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน 

เขียน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลท่ัวไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.27 และความตอ้งการให้ห้องปฏบัิติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อ

บริการชุมชน อาทิ เช่น บุคลากร นิสิต หรือบุคคลท่ัวไป มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 

ตามล าดับ 
 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลจากค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงตาม

ตาราง ดังตอ่ไปน้ี 
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ตาราง 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทางภาษา 

 บุคลากร นิสิต  

1 ห้องปฏบัิตกิารภาษาควรมีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณท่ี์ทันสมัย เพื่อ

ประโยชนใ์นการเรียนรู้ของผู้รับบริการ  

3 

 

9 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ห้องปฏบัิตกิารภาษาควรมีการอบรมการใชภ้าษาต่างประเทศ หรือการ

เตรียมตัวสอบมาตรฐาน TOEFL, IELTS, TOEIC 

ควรมมีุมให้ฝึกปฏบัิติการใช้ภาษา ค าศัพท์ในภาษานั้นๆ กับเจ้าของ

ภาษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ 

ควรมกีารจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการใชห้้องปฏบัิตกิารอย่าง

ชัดเจนก่อนใชก้ารใช้บริการ 

ควรมกีารจัดการเรียนรู้ระหว่างนสิิต และนิสติกับอาจารย์ 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

2 

 

1 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา

พบว่า นิสิตมีระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการใช้

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้านการเรียน มากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า นิสิต

ต้องการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาภาษา ซึ่งเล็งเห็นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงใน ฐิติกา เสนาจิตต์ และจุฑามณี ตระกูลมุทุตา [8] ท่ีศึกษา สภาพการด าเนินงานตาม

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) 

กรณีศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันในโลกยุคไร้พรมแดน

ภาษาอังกฤษย่อมเป็นสิง่ส าคัญมาก เพราะจะสามารถสื่อสารได้กวา้งขวาง ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏบัิติการภาษาควรเป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการภาษาได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้แบบเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง การเรียนรู้ยุคใหม่ เสริมสร้างคุณภาพให้เกิดกับนิสิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

นันทวัน ทองพิทักษ์ [9] ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเร่ือง การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกส าหรับการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้กลา่วไวว้า่ การเรียนแบบเปิด นา่จะเหมาะกับการเรียนในปัจจุบัน 

นอกจากนี้   ยังพบว่า   นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาใน

ชีวิตประจ าวัน มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า นิสิตมีความต้องการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายไม่จ ากัดแต่การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งปัจจุบันเป็นการศึกษายุค 4.0 การเรียนรู้เกิดได้ทุกท่ีทุกเวลา 

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนิสิตท่ีว่า ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีการจัดการเรียนรู้ทางภาษาท่ี

หลากหลาย 

ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า นิสิตมีระดับความต้องการ

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีแผนการตรวจติดตามความปลอดภัย มาก

ท่ีสุด เป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใชบ้ริการค านงึถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการห้องปฏบัิตกิารภาษาควรมี 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นันทวัน%20%20ทองพิทักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แนวทางส่งเสริมความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามมาตรฐานหอ้งปฏบัิตกิาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ของนิสติท่ีว่า ควรมป้ีายประกาศบอกวธีิการเอาตัวรอดในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกคร้ังก่อนการ

ใชง้าน แสดงให้เห็นว่า นิสติตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เมื่อห้องปฏิบัติการทางภาษามีแผนการตรวจติดตาม

ความปลอดภัย ส่งเสริมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชบ้ริการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้  ยังพบวา่ นสิิตตอ้งการให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่า นิสิตตระหนักและให้ความส าคัญกับแผนตรวจติดตาม

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภาษา เนื่องจากการตรวจติดตามความปลอดภัยจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา การอบรมความปลอดภัยจึงเป็นความต้องการล าดับสุดท้ายของนสิิต  

ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า  นิสิตมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย เชน่ ฟัง ดู ใชส้ื่อทางภาษาด้วยตนเอง มากเป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏิบัติการทางภาษา ปัจจุบัน

เน้นการเรียนการสอนแบบห้องเรียน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยเห็นว่า การ

ส่งเสริมความรู้ปัจจุบันต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของผู้ใช้บริการได้อย่างง่ายและท่ัวถึง 

เข้าถึงและเข้าใช้บริการได้งา่ย ห้องปฏบัิตกิารทางภาษาควรเป็นรูปแบบแหล่งเรียนรู้ท่ีหลายหลาย นิสิตสามารถเข้าใช้

ประโยชน์ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ อุทิศ บ ารุงชีพ 

[10] ท่ีศึกษา การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น เทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 กล่าวว่า แนวโน้มของ

เทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นผู้เรียนสามารถ

ศกึษาได้ตามอัธยาศัย 

นอกจากนี้  ยังพบว่า นิสิตต้องการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ผู้ใชบ้ริการ เชน่ ท ากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มคีวามตอ้งการอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย อาจเป็น

เพราะว่า สภาพห้องปฏบัิตกิารทางภาษาปัจจุบันไมเ่อื้ออ านวยต่อการท ากิจกรรมกลุ่ม และนิสติมคีวามตอ้งการเรียนรู้

ในห้องปฏิบัติการภาษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีว่า นิสิตต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาใน

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เชน่ ฟัง ดู ใชส้ื่อทางภาษาด้วยตนเอง มรีะดับความต้องการอยูใ่นระดับมาก เป็นล าดับ 1 

ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบว่า นิสิตมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 แสดงให้เห็นว่า นิสิตให้

ความส าคัญกับห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาษา ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจุบัน

การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ องค์กรท่ีมีแหล่งเรียนรู้พร้อมส าหรับ

การบริการผู้ใช้บริการ ยอ่มสง่ผลตอ่การพัฒนาต่อผู้ใชบ้ริการเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับ นันทวัน ทอง

พทัิกษ ์[11] ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเร่ือง การเรียนรู้แบบยดืหยุ่นทางเลือกส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้

กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเอื้อต่อผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเท่าท่ีผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้ เชน่ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน แหลง่เรียนรู้  

นอกจากนี้  ยังพบว่า นิสิตต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีมุมบริการเกี่ยวกับสื่อทางด้านภาษา (ฟัง พูด 

อา่น เขียน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เชน่ บุคลากร นสิิต หรือบุคคลท่ัวไป มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นันทวัน%20%20ทองพิทักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นันทวัน%20%20ทองพิทักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัตกิารทางภาษา  พบวา่  นสิิตมีความต้องการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 

มากที่สุดเป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏบัิตกิารภาษาคณะศลิปศาสตร์มีจ านวน 1 ห้อง มีการใช้บริการจ านวน

มาก ซึ่งปัจจุบันการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเร่ืองส าคัญ ดังนั้นควรมีอุปกรณ์ สื่อ

ภาษาต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการภาษาเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับขอ้เสนอแนะของนิสติท่ีว่า ต้องการให้ภายในห้องปฏิบัติการทางภาษามีอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ

ตอ่จ านวนนสิิตท่ีต้องใชง้านห้องปฏบัิตกิาร และสอดคล้องกับ สุภาพร ค ารศ [7] ท่ีศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบันและ

ปัญหาในการใชห้้องปฏบัิตกิารภาษาของนสิิต มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ ห้องปฏบัิตกิารภาษามีจ านวนท่ี

นั่งน้อยเกินไปไม่เพยีงพอส าหรับการใช้บริการของนสิิต  

นอกจากนี้  ยังพบว่า นิสิตต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณ์เช่น

คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ อย่างเหมาะสม มีความต้องการเป็นล าดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่า ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษามีการจัดเรียงสื่อ อุปกรณเ์ป็นไปตามความตอ้งการของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาด้านดังกลา่วฯ จึงเป็นล าดับ

สุดท้ายของความต้องการของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะท่ีว่า โต๊ะเก้าอี้จัดเรียงกันเป็นระเบียบอย่างไรก็ตาม

ควรมกีารจัดระเบียบห้องปฏบัิตกิารทางภาษาให้มีความพร้อมในการใชง้านอยู่เสมอ 

ความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทางภาษาของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

ด้านความต้องการในการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา

พบว่า บุคลากรมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการใช้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบอาชีพ มากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 อาจเป็น

เพราะว่า บุคลากรเป็นบุคคลในวัยท างานประกอบอาชีพทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในการประกอบ

อาชพี จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรรณพ จีนะวัฒน์ [12] ท่ีศึกษา การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบอาชีพครู 

กล่าววา่ ผู้ประกอบวิชาชพีครู จ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาใน

ชวีติประจ าวัน มากเป็นล าดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมคีวามตอ้งการสอดคล้องกับนิสิตท่ีว่า นิสิตต้องการใช้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้ายเช่นกัน 

ผู้วิจัยเห็นว่า การเรียนรู้ภาษาในปัจจุบันมีการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย และบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรท่ีส าคัญ 

จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะหาความรู้รอบด้านโดยไม่เลอืกสถานท่ี และท าได้ในทุก ๆ วัน เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนานิสิตได้

อย่างมปีระสิทธิภาพอยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจ าวันของบุคลากร ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกท่ี ไม่

เฉพาะแต่หอ้งปฏบัิตกิารภาษา เชน่กัน 

ด้านความต้องการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทางภาษา เพื่อพัฒนาชุมชน พบวา่ บุคลากรมีความต้องการ

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏบัิตกิารทางภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรูท้างภาษา เชน่ จัดหาสื่อใหม่ๆ  เพิ่มเตมิ มากที่สุดเป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่า บุคลากร

มคีวามตอ้งการพัฒนาภาษาโดยอาศัยแหลง่เรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนสิิตท่ีว่า นิสติต้องการให้ห้องปฏบัิตกิารทาง 
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ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษา เช่น จัดหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม มีระดับความต้องการอยู่

ในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการภาษาควรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภาษาท่ีพร้อมด้วย สื่อ 

อุปกรณ ์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อประโยชนก์ับผู้ใช้บริการอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

นอกจากนี้  ยังพบวา่ บุคลากรตอ้งการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา 

(ฟัง พูด อา่น เขยีน) เพื่อบริการชุมชน อาทิ เชน่ บุคลากร นิสติ หรือบุคคลท่ัวไป มีความต้องการอยู่ในระดับมาก เป็น

ล าดับสุดท้าย  

ด้านความต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า  บุคลากรมีความต้องการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจ านวน

ผู้ใช้บริการ มากท่ีสุดเป็นล าดับ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความต้องการสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตท่ี

ต้องการให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็น

ล าดับ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า ควรผลักดันให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการเรียนรู้ให้กับ

ผู้ใชบ้ริการต่อไป  

นอกจากนี้  ยังพบว่า ความต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีการจัดเรียงสื่อภาษา อุปกรณ์เช่น

คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณอ์ื่นๆ อย่างเหมาะสม มีความตอ้งการอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย  

ด้านความต้องการทางการเรียนรู้ร่วมกันในห้องปฏิบัตกิารทางภาษา พบว่า บุคลากรมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีสื่อ

ภาษาต่างประเทศ เพื่อสง่เสริมให้เกิดความช านาญทางดา้นภาษา ตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดเป็นล าดับ 

1 อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรเป็นผู้มีองค์ความรู้อยู่แล้ว การฝึกฝนให้เกิดความช านาญทางภาษา ตามการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  จึงมีระดับความต้องการอยูใ่นระดับมากที่สุดเป็นล าดับ 1 ผู้วิจัยเห็นว่า บุคลากรทางการศึกษาต้องเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาภาษา เพื่อให้เกิดความช านาญภาษา ค้นหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เนื่องการการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเป็นการเรียนรู้ท่ีไรพ้รมแดน ซึ่งสอดคล้องกับ นันทวัน ทองพิทักษ์ [13] 

ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความเร่ือง การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้กล่าวไว้ว่า 

ปัจจุบันเปรียบเสมอืนโลกความรูท่ี้ไรพ้รมแดน ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงแหลง่เรียนรู้ ได้หลายช่องทาง   

นอกจากนี้ ยังพบวา่ บุคลากรตอ้งการใชบ้ริการห้องปฏบัิตกิารทางภาษา โดยเนน้การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ผู้ใชบ้ริการ เชน่ ท ากิจกรรมทางด้านภาษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความตอ้งการอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย  

ด้านความต้องการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางภาษา  พบว่า บุคลากรมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรต้องการให้มีการอบรมความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา มากเป็นล าดับ 1 อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรเห็นว่าการอบรมความปลอดภัย จะน ามาสู่ความ

เข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ในฐานะผู้ใช้บริการและผู้ควบคุมดูแลนิสิต

ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการทางภาษาควรมีการตรวจติดตามความปลอดภัย และผังความปลอดภัยให้

เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของบุคลากรท่ีว่า ควรเพิ่มอุปกรณ์ทางด้านความ

ปลอดภัยให้มากขึ้น  

นอกจากนี้  ยังพบวา่ บุคลากรตอ้งการให้มีป้าย ประกาศ เร่ือง ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการภาษาเป็น

ล าดับสุดท้าย  

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นันทวัน%20%20ทองพิทักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2420 

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิตและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิ ธีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล พบว่า 

ห้องปฏบัิตกิารภาษาควรมีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ ควรมี

การจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการใชห้้องปฏบัิตกิารอย่างชัดเจนก่อนใช้การใช้บริการ ห้องปฏิบัติการภาษาควรมี

การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการเตรียมตัวสอบมาตรฐาน TOEFL, IELTS, TOEIC ควรมีการจัดการเรียนรู้

ระหว่างนิสิต และนิสิตกับอาจารย์ ควรมีมุมให้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ค าศัพท์ในภาษานั้นๆ กับเจ้าของภาษา เพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพทางด้านภาษาให้กับผู้ใช้บริการ 

  จากการวจิัย นสิิต และบุคลากรมีความต้องการท่ีสอดคล้องกันในด้านการเรียนภาษา (Language Learning 

Needs) ในห้องปฏิบัติการทางภาษา ผู้วิจัยเห็นว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษา (Language Learning Needs) ใน

ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดพื้นท่ีให้เป็น

พื้นท่ีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-access area) ท่ีนิสิตและบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการสามารถท ากิจกรรมเสริมทักษะ

ทางภาษา และใชง้านสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเสรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการได้ 

จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการกับผู้รับบริการ

อย่างตรงจุด แลว้จะเกิดประโยชนอ์ย่างย่ังยนื และสามารถพัฒนาการใช้บริการห้องปฏบัิตกิารภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยาให้มีคุณภาพ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอ่ไป  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาของนิสิต และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายในทุกสาขาวิชา ถึงความต้องการในการพัฒนา

ห้องปฏบัิตกิารภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ และยั่งยนืต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้ งานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจาก

ความกรุณาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้การสนับสนุนในการจัดท างานวิจัย
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ – ส่ง หนังสือราชการของ 

งานธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The customers’ opinions on the process of sending and receiving official 

books of administrative work School of Science University of Phayao 

สิตา เทียนหวาน1 

Sita Thianwan 

บทคัดย่อ 

การวจิัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ

ราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 100 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ  

และสายสนับสนุน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็น 

ร้อยละ 80 รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถามทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 71  งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 

59 งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 49  งานรับ-ส่งเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 46 งานหนังสือ

รับภายนอก คิดเป็นร้อยละ 32 และงานหนังสือรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ จากผลการประเมินระดับ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากท่ีสุด คือ (1) ด้านการให้บริการ (2) ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก และ (3) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ อยู่ในระดับมาก  ปัญหาท่ีพบ ได้แก่ เอกสารสูญหาย  

การรับเอกสารมคีวามล่าชา้ โดยได้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านการรับหนังสือราชการของงานธุรการ  

ค าส าคัญ: หนังสือราชการ, งานธุรการ    

                                                 
1
ส านักงาน คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 

Office of the Secretary School of Science, University of Phayao, Phayao, 56000 

*Corresponding author : sita.th@up.ac.th  
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Abstract  

 The aim of this research is to study (1) customers’ opinions on the process of sending and receiving official 

books of administrative work held by School of Science, University of Phayao. (2) Also the study aims to examine 

problem and suggestions. The study collected questionnaire samples from 100 people. They were academic and 

support staffs. Statistical methods used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation.   

The results from the study revealed that  most respondents service internal official letter 80 percent, 

followed by contact with general work 71 percent, external official letter 59 percent, general circular notice 49 

percent, document transfer 46 percent, official receiver from the outside and official receiver from the inside 32 

percent and 17 percent, respectively. Overall the level of opinion for the process of sending and receiving official 

books of administrative work was “very well”. The highest level was found in (1) service satisfaction. For (2) 

processes / procedures, service and (3) the facilities were at a high level. The most common problems were 

missing documents and delays.  Also, it was recommended to improve the receipt of official letters of the 

administration. 

Keywords: official books, administrative work  

บทน า 

งานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับท่ีใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน 

การตดิตอ่สื่อสารเป็นงานหลักของส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ เปรียบเสมอืนประตูผ่านส าหรับการติดต่อประสานงาน ท้ังงาน

ด้านเอกสารกับหนว่ยงานภายนอก และหนว่ยงานภายใน ของมหาวทิยาลัยพะเยา  การด าเนินงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนว่ยงานท่ีไมไ่ด้รับผิดชอบในระดับสูงทางด้านนโยบาย บุคลากร การเงิน หรือด้านอื่นๆ 

แต่งานท่ีน าเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับสูงตลอดจนเอกสารต่างๆ จะต้องผ่านการลงทะเบียนรับ และส่งเอกสารงานธุรการ  

ไปยังฝ่ายตา่ง  ๆภายในคณะวทิยาศาสตร์  โดยงานด้านเอกสารท่ัว  ๆไปท่ีไมเ่ฉพาะเจาะจงให้หนว่ยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ จะตอ้ง

อยูใ่นความดูแลของงานธุรการคณะฯ ท้ังสิ้น นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานท่ีบริการงานจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในคณะฯ ด้วย  

ซึ่งในด้านปริมาณงานของงานธุรการนับได้ว่ามีปริมาณงานมาก นอกจากจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีลักษณะประจ า ซึ่งได้แก่  

งานรับ-ส่ง  งานจัดเก็บ งานพิมพ์ งานร่าง โต้ตอบ งานจัดส าเนาเอกสาร รวมท้ังงานท่ียังไม่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรง 

งานธุรการยังท าหนา้ท่ีติดตอ่ประสานงาน และรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองท่ีไมไ่ด้อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของงานในหนว่ยงานอื่น   

ในด้านคุณภาพของงาน งานธุรการ เป็นศูนยก์ลางในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่ง สาขาวชิา หนว่ยงาน รวมท้ังส่วน

งานภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัย ถือเป็นงานท่ีจะต้องการกลั่นกรองการพิจารณา รวมท้ังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

เพื่อให้การปฏบัิตงิานเป็นไปอยา่งมขีั้นตอน และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยการติดต่อประสาน ประกอบด้วยสาร ผู้ส่งสาร และ

ผู้รับสาร ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีธุรการจะต้องเป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่

การท างานตามภารกิจตอ่ไป  เจ้าหน้าท่ีธุรการจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างดี และมี

คุณภาพ   Hack และ คณะ (1992, หน้า 353-355) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ ท่ีส าคัญไว ้

คือ เป็นผู้ช านาญในการวางแผน ตอ้งมคีวามรู้เกี่ยวกับข้อบังคับตา่ง  ๆเกี่ยวกับงานธุรการ มีความช านาญด้านการจัดการ ต้อง

มีความช านาญในเร่ืองคน และต้องมีความมุ่งมั่นและพลังแรงกล้า  ดังนั้น งานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกท่ีส าคัญของ

หนว่ยงานท่ีขาดไป หรือไมม่มีไิด้  อาศยา โชติพานิช (2552) กล่าวไว้ว่า งานธุรการของหน่วยงานทุกแห่งมีความส าคัญมาก 
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เพราะเป็นงานท่ีสนับสนุนในด้านการบริการให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในส านักงาน โดยท าหน้าท่ีในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร 

อ านวยความสะดวกในด้านสถานท่ี อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกตา่ง  ๆหรือเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานเพื่อสื่อสารข้อมูล

ไปยังฝ่ายต่างๆ ซึ่งถ้าขาดหน่วยงานธุรการแล้วองค์กรจะขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหน่วยงานใดระบบงาน

ธุรการไมเ่ป็นระบบท่ีด ีก็จะเกิดความไมส่ะดวก ล่าชา้ในการค้นหาเอกสารหรือสบืค้นข้อมูล   ทวนทอง  บัวงาม (2551) กล่าววา่ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548  ตามระเบียบข้อ 6 กล่าวไว้ว่า  

งานธุรการ หรืองานสารบรรณเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจัดท า การรับ  การส่ง การเก็บรักษา  

การยืม การท าลาย การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน รู้จักสิ่งใดควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว ต้องมีความรู้

ทางด้านภาษาเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และควรรู้ระบบข่าวสารท้ังปวง สามารถพิมพ์ดีดได้ เมื่อมีความจ าเป็น

จะต้องกระท า ทั้งนี้การบริหารงานเอกสารต้องเป็นระบบท่ีให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใชจ้่าย    

ในการบริหารงานธุรการมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  หวน พินธุพันธ์ (2528, หน้า 59) ระบุชัดเจนว่าการบริหารงาน

ธุรการ คือ การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริการหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนท้ังด้านงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุงาน

อาคารสถานท่ี งานบุคคล และงานบริหารท่ัวๆ ไปเพื่อให้ด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้   เรณู ครุฑ

ไทย (2550, หนา้ 3-4) กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานธุรการ หมายถึง งานธุรการเป็นงานท่ีมีขอบข่าย และหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบท่ีกวา้งมาก และมลีักษณะงานท่ีจะตอ้งประสานงานกับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ไมว่า่จะเป็นการท างาน

ด้านสารบรรณการจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร การจัดเตรียมการประชุม การติดต่อประสานงาน การให้บริการ รวมท้ัง

ปฏบัิตงิานอื่น  ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามการรับบริการแบ่งออกได้เป็น 7 งาน คือ  

งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก งานหนังสือออกเลขส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับภายนอก  

งานหนังสือเวยีนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานติดต่อสอบถามท่ัวไป ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน

งานสารบรรณคณะฯ  รับหนังสอืลงทะเบียนรับ ลงวัน เดอืน ปี และเวลา ในสมุดทะเบียน  ลงทะเบียนออกเลขส่งภายในหนังสือ

ในสมุดทะเบียน สแกนเอกสารจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณในรูปแบบ  PDF  ไฟล์  ไว้เป็นหลักฐาน จัดแยกเอกสารส่งตาม

ฝ่ายตา่ง  ๆ ท่ีรับผิดชอบ  เพื่อด าเนนิการเสนอตอ่ผู้บริหาร จัดเสนอแฟม้เอกสารส่งภายใน  และส่งภายนอก เพื่อด าเนินการตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณบดี จัดพิมพ์หนังสือราชการ  ได้แก่  หนังสือส่งภายใน และส่งภายนอก  ตรวจเช็ค

ความถูกตอ้งของเอกสารส่งภายใน  และส่งภายนอก  ก่อนเสนอตอ่คณบด ีรับโทรศัพท์ท้ังภายใน และภายนอก  รับ-ส่งโทรสาร  

และติดต่อประสานงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ติดต่อ และประสานงานเจ้าหน้าท่ีเมื่ออุปกรณ์สื่อสารภายในห้องเรียนเสีย  ถ่ายเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ  จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ สรุปการประชุมแต่ละวาระการประชุม 

จัดประชุมแม่บ้าน และ รปภ. คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าเดือน จัดเก็บเอกสาร ระบบ  E – Document  จัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง  ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ควบคุมภายใน  และประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยจัดท ารายงาน

ทุก 6 เดือน และทุก 12 เดือน ไปยังมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสารลงเวลาพนักงานขับรถตู้ และจัดเก็บ  จัดท าเอกสารลงเวลา

ปฏบัิตงิานของผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ และจัดเก็บ  จดัท าเอกสารลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว และจัดเก็บ  

จัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ)  เบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เบิกค่าใช้จ่าย

จดหมายประจ าเดือนของคณะวิทยาศาสตร์ เบิกจ่าย และประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจศพ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการ

จ่ายข้อสอบ ด าเนนิโครงการในแผนปฏบัิตกิาร  ของคณะฯ  จัดท างานประกันคุณภาพการศกึษาของคณะฯ  เป็นคณะกรรมการ

ตา่ง  ๆตามค าสั่งการแตง่ตัง้รวมไปถึงปฏบัิตงิานอื่น  ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามลักษณะ
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งานธุรการ ประกอบด้วย  งานฝ่ายบุคลากร งานคอมพิวเตอร์ และงานกองกลางคณะ  ใช้เลขท่ี ศธ 0590.21(1)/   งานการเงิน

และพัสดุ  ใช้เลขท่ี ศธ 0590.21(2)/  งานนโยบายและแผน  โครงการต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการวิชาการ 

และงานวิจัยต่างๆ ใช้เลขท่ี  ศธ 0590.21(3)/  งานบริการการศึกษา  งานวิชาการศึกษา  และงานกิจการนิสิต  ใช้เลขท่ี  

ศธ 0590.21(4)/   

กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย  การรับ

หนังสือราชการ ซึ่งมีกระบวนการ คือ พนักงานเดินเอกสารของหน่วยธุรการ ไปรับหนังสือราชการทุกประเภทท่ีกองกลาง

มหาวิทยาลัยโดยน าหนังสือราชการเขียนลงในทะเบียนหนังสือรับเล่มน้ าเงิน เพื่อน ามอบแก่เจ้าหน้าท่ีงานธุรการของคณะ  

แล้วเจ้าหนา้ท่ีของงานธุรการแยกหนังสอืราชการ ลงรับเป็นหลักฐาน และสแกนเก็บ ส าหรับหนังสือท่ีเร่งด่วน จะด าเนินการลง

เลขรับทันที สแกนเก็บเอกสาร และน าจ่ายทันที การลงทะเบียนรับ ในหนังสอืและน าจ่ายผู้รับผิดชอบงาน โดยให้เซ็นรับเพื่อเป็น

หลักฐาน ส าหรับการส่งหนังสือราชการ มีกระบวนการ คือ เจ้าหน้าท่ีส่งหนังสือแก่งานท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายทันที  

โดยเซ็นรับจากหนังสือลงเลขคุมเอกสาร ทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือไม่ถึงมือเจ้าของเอกสาร  เจ้าของ

เร่ืองตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสอืรับ รวมท้ังสิ่งท่ีส่งมาด้วยให้เรียบร้อย ท าการสแกนเก็บ แล้วน าใส่แฟ้มเพื่อน าเสนอ

ต่อผู้บริหารหนังสือส่งภายนอก งานธุรการด าเนินการตรวจเช็คความถูกต้อง เสนอต่อผู้บริหาร จากนั้นลงเลขท่ี วัน เดือน ปี  

ในหนังสือส่งออก ท้ังในต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ แล้วส่งเร่ืองคืนให้เจ้าของเร่ือง โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจดูความเรียบร้อยของ

หนังสอืส่งอกีคร้ังหนึ่ง รวมท้ังสิ่งท่ีสง่มาด้วย  ให้เรียบร้อย ก่อนจะบรรจุซอง และปิดผนึก  เจ้าหน้าท่ีส่งหนังสือออก แล้วเซ็น

เอกสารส่งออก เพื่อด าเนินการส่งหนังสือออก ส าหรับการส่งทางไปรษณีย์ จะมีการลงทะเบียนเป็นหลักฐาน โดยการรับ-ส่ง

โทรสารของคณะฯ มกีระบวนการ คือ เมื่อมผีู้ขอใชบ้ริการโทรสารจะบริการส่งไปตามหมายเลขท่ีผู้ขอใช้เขียนไว้ เมื่อด าเนินการ

เรียบร้อย จะท าการเซ็นคุมเล่มส่งโทรสาร และส่งต้นฉบับคืน  ในกรณีท่ีโทรสารส่งเข้ามาท่ีคณะฯ  ด าเนินการลงเลขรับ  

วัน เดือน ปี สแกนเก็บ มอบเอกสารเซ็นรับในหนังสือ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร กรณีเป็นเอกสารท่ัวไป เช่น ใบเสนอราคา 

เอกสารต่างๆ คณะฯ จะติดต่อโทรแจ้งมารับโดยด่วน ในการตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการโดยเมื่อมีเอกสารหรือสิ่งของมาถึง

คณะฯ งานธุรการจะด าเนินการตรวจเช็ค โดยท าการตรวจเช็คความเรียบร้อย เช่น เอกสารท่ีส่งมาด้วยมีครบหรือไม ่ 

ถ้าไมเ่รียบร้อยจะโทรศัพท์สอบถามตน้เร่ือง และหลังจากตรวจเช็คแล้ว จะส่งให้เจ้าหนา้ท่ีลงทะเบียนรับเพื่อเป็นหลักฐาน 

 จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากร ท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ

ราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ  ผู้วิจัยได้ท าการสังเกต และเก็บข้อมูล พบวา่ มคีวามผิดพลาดเกี่ยวกับกระบวนการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ 

อยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลท าให้การด าเนินงานท่ีต่อเนื่องไปเกิดความล่าช้า ซึ่งผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นให้ปรับปรุงพัฒนา 

ให้ดีขึ้นครอบคลุมไปถึงความคิดเห็นในเร่ืองของความมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการ

พัฒนางานของตน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ส าหรับในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นั้น  ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ พบว่า

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีโทรศัพท์ 9 เคร่ือง โทรสาร 1 เคร่ือง เคร่ืองปร้ินเตอร์ 9 เคร่ือง  เคร่ืองสแกนเนอร์ 7 เคร่ือง   

เคร่ืองถ่ายเอกสาร  1  เคร่ือง และท่ีนั่งพักส าหรับผู้มาใช้บริการ 1 ชุด   ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็น

ของผู้ใชบ้ริการท่ีมตีอ่กระบวนการรับ–ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้ใช้บริการ 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร โดยมแีนวคิดท่ีจะใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลส าหรับประเมนิระดับความ

คิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ–ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ  รวมถึงศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเอกสารของส่วนงานส านักงานคณะวทิยาศาสตร์ ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงาน

ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

การวจิัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าการศกึษาระดับความคิดเห็นโดยท าการประเมินกระบวนการรับ-ส่ง

หนังสอืราชการเพื่อการแสดงผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้มาใชบ้ริการ และท าการวิเคราะห์โดยใช้

ทฤษฎวีงจรระบบ และท าการหาประสิทธิภาพของระบบซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใชง้าน  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงวงจรระบบในการวจิัย 

ผู้ศกึษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในภาพประกอบด้านลา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

สร้างแบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลกระบวนการรับ-ส่ง

หนังสือราชการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการ

รับ-ส่งหนังสือราชการ 

หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  
น าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจิยัเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของ

กระบวนการรับ-ส่งหนังสอืราชการ 

รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
 

แปรผลและสรุป/อภิปราย เพ่ือน าไปเขียน

รายงานการวิจัย 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใชบ้ริการ 

  เพศ 

  อายุ 

  ระดับการศกึษา 

  สถานภาพ 

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ

กระบวนการรับ – ส่งหนังสือราชการ

ของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

  ด้านการให้บริการ 

  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ    

   ให้บริการ 

  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 

จัดเก็บข้อมูล  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ  
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ศกึษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยมีวิธีการด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

ใช้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน  ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเข้ามาใช้

บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 4 คน อาจารย์ จ านวน  64  คน และบุคลากร จ านวน 32 คน รวมเท่ากับ 100 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ศึกษาท าการก าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยโดยใชแ้บบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบจ าแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับการศกึษา  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ประเมิน แบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะของงานท่ีรับบริการ แบบเลือกตอบจ าแนกเป็น งานหนังสือออกเลขส่ง

ภายนอก งานหนังสือออกเลขส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับภายนอก งานหนังสือเวียนแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานตดิตอ่สอบถามทั่วไป   

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน และแปลผล โดยก าหนดค่าคะแนนระดับคุณภาพ  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ  (บุญชม ศรีสะอาด,  2545, หน้า 102) ในการวัดค่าระดับ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในระดับ มากที่สุด  

ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาในระดับ มาก 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในระดับ ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในระดับ นอ้ย   

ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาในระดับ นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ในการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

รับ-ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง

หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการตรวจสอบว่า ข้อค าถามแต่ละข้อ

สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดท าโครงสร้างข้อค าถาม และแบบสอบถาม  

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ จากนั้นน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ  

3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน ต าแหน่ง อาจารย์ ดร.วัชรภรณ์  ช่อล าเจียก ต าแหน่ง 

อาจารย์ และ ดร.ชนัดดา   สมจิตต์  ต าแหนง่ อาจารย์ มารวมกันเพื่อค านวณหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งค านวณ

จากความสอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีต้องการวัดกับข้อค าถามท่ีสร้างขึ้น ดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยให้คะแนน

ระดับความสอดคลอ้ง คือ  1 = สอดคล้อง   0 = ไมแ่นใ่จ    และ  -1 = ไมส่อดคล้อง 

สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ 
R

IOC
n




   เมื่อ 
R  = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะระดับความสอดคล้อง 
n  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

ท าการแปลความหมายคา่ IOC  โดยคา่ IOC จะมคี่าระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งข้อค าถามที่ดีควรมคี่า IOC ใกล้ ๆ ส่วนข้อท่ีมี

ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2545, หน้า 150-151) นั่นคือ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 

ตัง้แต ่0.5-1.0 คัดเลอืกไว้ใช้ได้ จากนั้น น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลตอ่ไป 

 ผลการวิเคราะห์ IOC พบว่า การตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  

3 ท่าน มีผลการค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  เท่ากับ 0.7 และ 1.0 จึงแปล

ความหมายได้วา่ ทุกข้อค าถามเป็นค าถามท่ีดซีึ่งมีคุณภาพ สามารถน าไปใชไ้ด้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวจิัยในครัง้นี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 

1. ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ประเมินกระบวนการรับ-ส่ง หนังสอืราชการของงานธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ 

2. ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ได้ตอบแบบประเมินด้วยระบบประเมิน

ออนไลน์ หรือ QR Code มาจ านวนท้ังหมด 100 ชุด คิดเป็น 100% และน ามาวิเคราะห์ผล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ใชส้ถิตสิ าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage)   เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป สถานภาพ และลักษณะงานท่ีรับบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม และได้ใช้

สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic  mean)   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) 

เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าค่าคะแนนระดับคุณภาพ แบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีได้ มาหาค่าเฉลี่ย และน ามา

เปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพ ตามแบบของลเิคอร์ท (Likert scale)  (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546)  ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมากที่สุด   

ช่วงคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมาก 
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ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในระดับปานกลาง 

ช่วงคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในระดับน้อย   

ช่วงคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด   

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ วเิคราะห์โดยใชค้่าความถี่ 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการ 

รับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 สถานภาพของผู้ประเมิน  

ส่วนท่ี 3 ลักษณะของงานท่ีรับบริการ 

ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์

ส าเร็จรูป ซึ่งแบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 ดา้น คือ 

1. ด้านการให้บริการ 

2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่วนท่ี 5 วเิคราะห์ขอ้คดิเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

รับ-ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกออกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  

โดยแสดงเป็นจ านวน และร้อยละ ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 10ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศกึษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ รวม 

เพศ ชาย 51 51 100 

หญิง 49 49 
 

 

อาย ุ

อายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20 ป ี 0 0  

 

100 
อายุ 21 - 30 ป ี 14 14 

อายุ 31 - 40 ป ี 69 69 

อายุ 41 - 50 ป ี 15 15 

อายุ 51 ปีขึน้ไป 2 2 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ รวม 

 

 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0  

100 ปริญญาตรี 23 23 

ปริญญาโท 17 17 

ปริญญาเอก 60 60 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศหญิง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ตามล าดับ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ 31 – 40 ป ีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15 และอายุ 21 -  30 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี

ขึน้ไป มจี านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกีารศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ปริญญาตรี จ านวน 

23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และปริญญาโท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 2 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นอาจารย์จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64  บุคลากรจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และผู้บริหารจ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ รวม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ส่วนที่ 3 ลักษณะของงานที่รับบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจลักษณะของงานท่ีรับบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวนท้ังสิ้น  

100 คน จ าแนกตามการรับบริการโดยแบ่งออกเป็น 7 งาน คือ งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก งานหนังสือออกเลข

ส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับภายนอก งานหนังสือเวยีนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร 

งานตดิตอ่สอบถามทั่วไป โดยแสดงเป็นจ านวน และร้อยละ ผลปรากฏดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะของงานท่ีรับบริการ 

ลักษณะงานที่รับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก 59 59 

งานหนังสือออกเลขส่งภายใน 80 80 

งานหนังสือรับภายใน 17 17 

งานหนังสือรับภายนอก 37 37 

งานหนังสือเวยีนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ 49 49 

งานรับส่ง – เอกสาร 46 46 

งานตดิตอ่สอบถามทั่วไป 71 71 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 80 

รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถามท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 71 งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 59 งาน
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หนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 49 งานรับ-ส่งเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 46 งานหนังสือ 

รับภายนอก คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา และงานหนังสอืรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 4 ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 โดยใชค้่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านการให้บริการ (N = 100) 

 

ด้านการให้บริการ 

  X      S.D.  

ระดับความคิดเหน็ N 100 

1. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4.64 0.52 มากที่สุด 

2. ความกระตอืรือร้นในการใหบ้ริการ 4.68 0.47 มากที่สุด 

3. การดูแลเอาใจใส ่และการมีจิตส านึกในการให้บริการ 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 4.69 0.48 มากที่สุด 

5. การให้ค าแนะน า และการแกไ้ขปัญหาชัดเจนถูกต้อง 4.60 0.60 มากที่สุด 

6. ความประทับใจของผู้รับบริการ 4.66 0.62 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  4.66 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X = 4.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดจ านวน 6 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69)  ความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68) การดูแลเอาใจใส่ และการมีจิตส านึกในการให้บริการ  

มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67) ความประทับใจของผู้รับบริการ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.66) ความรับผิดชอบในหน้าท่ี มคีวามคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.64)  การให้ค าแนะน า และการแก้ไข

ปัญหาชัดเจนถูกต้อง มคีวามคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.60)  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (N = 100) 

 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  X       S.D.  

ระดับความคิดเหน็ N 100 

1.  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.26 0.69           มาก 

2. การประชาสัมพันธ์ และการให้ขอ้มูลถูกต้องชัดเจน 4.18 0.77 มาก 

3. การออกเลขท่ีหนังสอืมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 4.44 0.68 มาก 
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ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  X       S.D.  

ระดับความคิดเหน็ N 100 

4. การให้บริการด้านการรับ-ส่งเอกสารและการเสนอเอกสารรวดเร็ว    

และถูกตอ้ง 

4.17 0.81 มาก 

5. การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.45 0.59 มาก 

6. การด าเนนิการเวยีนแจ้งเอกสาร 4.39 0.56 มาก 

7. คุณภาพของงานท่ีได้รับ 4.06 0.75 มาก 

8. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.40 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการให้บริการ ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการ

ให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 4.29)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ มคีวามคิดเห็นในระดับมากจ านวน 8 

ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลังมีความคิดเห็นในระดับมาก  

( X = 4.45) การออกเลขท่ีหนังสือมีความรวดเร็ว และถูกต้อง มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.44)  ระยะเวลา 

ในการให้บริการมีความเหมาะสม มคีวามคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.40)  การด าเนินการเวียนแจ้งเอกสาร มีความ

คิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.39)  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.26)  

การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.18)  การให้บริการด้านการ 

รับ-ส่งเอกสารและการเสนอเอกสารรวดเร็วและถูกต้อง มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.17)  และคุณภาพของ

งานท่ีได้รับ มคีวามคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.06)  ตามล าดับ 
 

ตารางที่  5 ระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการงานธุรการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (N = 100) 

 

ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 

  X       S.D.  

ระดับความคิดเหน็ N 100 

1. มีการบริการเครื่องถา่ยเอกสาร 4.37 0.59 มาก 
2. มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ เช่น 

โทรศัพท์ โทรสาร 

4.36 0.76 มาก 

3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบรรยากาศ ภายในแผนก

ธุรการส านักงาน 

4.36 0.65 มาก 

4. มีท่ีน่ังพักส าหรับผู้มาติดต่ออย่างเพยีงพอ 4.40 0.57 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X = 4.36)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากจ านวน 4 ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

หานอ้ย  ไดแ้ก่  มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่ออยา่งเพียงพอ มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.40)  มีบริการเคร่ืองถ่าย

เอกสาร มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.37)  มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับใหบ้ริการ เช่น โทรศพัท ์

โทรสาร มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.36)  และความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบรรยากาศ ภายใน

แผนกธุรการส านกังาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.36) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 6 แสดงภาพรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของ 

งานธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 3 ด้าน 

รายการค าถาม   X       S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการให้บริการ 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.29 0.70 มาก 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.36 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของ 

งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44)  เรียงล าดับจากมาก 

ไปหาน้อย ได้ดังนี้  สูงสุดได้แก่ ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36)  และน้อยท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.29)  ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ  

ตารางที่ 7 แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้ วเิคราะห์โดยสรุปเป็นค่าความถี่(คน)  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ความถี ่

ปัญหาด้านการใหบ้ริการ ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีตรงกับสายงาน

การปฏบัิตงิาน 

1 

ข้อเสนอแนะ ส่ง บุคลากรเข้า รับการอบรม เพื่อพัฒนาการ

ปฏบัิตงิานให้ทันโลกยุคใหม่ 

1 

ปัญหาด้ านกระบวนการ /ขั้ นตอนการ

ให้บริการ  

การประชาสัมพันธ์ควรรวดเร็ว และทันเหตุการณ์จะ

ดีมาก เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และแจ้ง

ข่าวสาร 

2 

การเสนอแฟ้มตามขั้นตอนล่าช้า การรับเอกสารมี

ความล่าช้าส่งผลท าให้การปฏิบัติตามหนังสือไม่ทัน

การเสนอแฟ้มงานต่างๆ ควรมอบหมายให้มีผู้ดูแล 

และรับผิดชอบโดยตรง และน าเสนอตามขัน้ตอน 

3 
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เอกสารหายเนื่องจากการดึงเอกสารออกนอกแฟ้ม

ระหวา่งน าเสนอตามขัน้ตอน 

1 

พัฒนาการรับ-ส่งหนังสอืราชการ 1 

ข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้ทันเหตุการณ์

ปัจจุบันโดยใช้สารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี และ 

Social Media ในรูปแบบทาง เวปไซต์  อีเมล์  LINE 

หรือ Facebook 

2 

จัดท า Flow Chart แสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในการรับ-ส่งหนังสือราชการของงาน

ธุรการอย่างชัดเจน  มอบหมายหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

การเสนอแฟม้อยา่งชัดเจน 

3 

มีหนังสือเซ็นรับ-ส่งหนังสือราชการ เพื่อเป็น

หลักฐาน 

1 

จัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาการรับ-ส่งหนังสือ

ราชการปีละ 2 ครัง้ 

1 

ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการเครื่องถา่ยเอกสารไมเ่พยีงพอ 1 

ข้อเสนอแนะ เพิ่มจ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดหาอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน

ส านักงานคณะฯ 

1 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51  อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 69   

ระดับการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 60   

จากการศกึษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 64 

จากการศึกษาลักษณะของงานท่ีรับบริการ แบบเลือกตอบ จ าแนกตามการรับบริการโดยแบ่งออกเป็น  

7 งาน ได้แก่ งานหนังสือออกเลขส่งภายนอก งานหนังสือออกเลขส่งภายใน งานหนังสือรับภายใน งานหนังสือรับ

ภายนอก งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานรับ-ส่งเอกสาร และงานติดต่อสอบถามท่ัวไป พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการงานหนังสือออกเลขส่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นงานติดต่อสอบถาม

ท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 71 งานหนังสือออกเลขสง่ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 59 งานหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คิดเป็นร้อยละ 49  งานรับ-ส่งเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 46 งานหนังสือรับภายนอก คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา  

และงานหนังสือรับภายใน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 

จากการศึกษาด้านการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย คือ 4.66 

โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเร่ือง ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

มีค่าเฉลี่ย คือ 4.69  รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 

คือ 4.68  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี มีจิตส านึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
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ดูแลเอาใจใส่ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บังอร ภักดี (2548) เร่ือง ความพึงพอใจการบริการงานสารบรรณ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 

เจ้าหน้าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี บรรยากาศของผู้ปฏิบัติงานเป็นมิตร ด้านการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา เนื่องแก้ว (2557) ได้ศึกษาหัวข้อวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบงาน

ธุรการสถานวทิยาศาสตร์คลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ย คือ 4.29 โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งเร่ือง การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีความคิดเห็น

สูงสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.45 รองลงมา คือ การออกเลขท่ีหนังสือมีความรวดเร็ว และถูกต้อง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.44  โดยคุณภาพของงานท่ีได้รับมีระดับความคิดเห็นต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ย คือ 4.06 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ข้อจ ากัดของบุคลากรในเร่ืองของความรู้ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ 

ท าให้คุณภาพของการปฏิบัติงานธุรการไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ อินต๊ะรัตน์ (2550)  

เร่ือง การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 

ปัญหาของการบริหารงานธุรการทุกงานมีปัญหาเหมือนกัน คือ มีความบกพร่องไม่ทันเวลา การประสานงานไม่ มี

ประสิทธิภาพ และผลงานขาดคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรมีข้อจ ากัดในเร่ืองของความรู้ความสามารถในงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานธุรการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รัตนา เนื่องแก้ว (2557) เร่ือง การพัฒนาระบบงานธุรการสถานวิทยาศาสตร์คลินิก  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร  

ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.36   

โดยทุกข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งเร่ือง มีท่ีนั่งพักส าหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ มีความคิดเห็นสูงสุด อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.40  รองลงมา คือ มีการบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ย คือ 4.37  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในส านักงาน โดยเฉพาะเคร่ือง 

ถ่ายเอกสาร ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชชยา อินพิรุด (2550)  เร่ือง ความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการต่อระบบงานธุรการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า  

ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีใช้ในส านักงานและภาคสนามนอกส านักงาน ท าให้ท างานล่าช้า ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที แนวทางแก้ไขคือ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา เนื่องแก้ว (2557) เร่ือง  

การพัฒนาระบบงานธุรการสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาความ

พึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านทรัพยากร 

อยู่ในระดับมาก 

จากผลการศึกษาในภาพรวมท้ัง 3 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 

4.44  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ยังตอ้งมีการพัฒนา หรือปรับกระบวนการใหเ้กิดความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงมกีารฝึกอบรม หรือส่งบุคลากร

ไปอบรมเกี่ยวกับงานธุรการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา สามัญ (2555) ได้ศึกษาหัวข้อวิจัย เร่ือง 
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การบริหารงานธุรการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมด้านการบริหารงานธุรการ อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย คือ 3.85    

ในงานวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภปิรายผลท่ีได้จากการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย โดยได้ทราบ

ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ สรุปได้คือ กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการยังมีความล่าช้า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นพมาศ เวชแตง (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร 

ทางด้านการจัดท าหนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาท่ีก าหนด การรับส่งหนังสือมักไม่เป็นปัจจุบัน สามารถ

อธิบายได้ว่า แต่ละหน่วยงานมีหนังสือราชการของตนเองเป็นจ านวนวนมาก จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการรับส่ง

เอกสารขึน้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ควรใชบุ้คลากรท่ีมีอยู่ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน และตรวจสอบ

การท างานไมใ่ห้คั่งค้างสะสม  ควรจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ในการปฏบัิตงิาน และกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 

และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานประจ า และจัดให้มีการประชุม เพื่อพัฒนา

กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง รวมถึงผู้บริหาร 

ควรจัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณส์ านักงานให้เพยีงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ผลของงานวิจัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการรับ–ส่งหนังสือราชการของงานธุรการ   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้น าข้อมูลไปใช้ 

ในการวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใชบ้ริการ ท้ังน้ี หากศึกษาในรายละเอียดด้านต่างๆ ของงานธุรการแล้ว การบริหารงานธุรการท่ีมีประสิทธิภาพย่อม

สง่ผลตอ่ความส าเร็จขององค์กรโดยตรง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป   

ควรมกีารศึกษาการพัฒนากระบวนการรับ–ส่งหนังสอืราชการของงานธุรการ ในระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว และควรมีการศึกษาปัจจัย และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อหาทางส่งเสริมการปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะฯ รวมถึงท่านผู้เชี่ยวชาญ ท่ีกรุณาให้

ค าแนะน าแก้ไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้า จนท าให้การศึกษาค้นคว้าส าเร็จสมบูรณ์ และมีคุณค่า  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า และขอขอบคุณผู้ประเมิน

ทุกทา่น ที่กรุณาตอบแบบประเมิน และให้ขอ้มูลในการศกึษาคร้ังน้ี  
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การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 

(มหาชน)  

Securities Valuation Using Fundamental Analysis of Bangkok Medical Services Public 

Company Limited 

แวววรรณ ละอองศรี 1 อภณิัฎศ ์ญาณทักษะ 2  วรัญญา ละอองศรี1 และ พิชญา มณีรัตน์1 

Waewwan La-ongsri 1 , Apinat Yantaksa 2  Waranya La-ongsri 1 and Phichaya Maneerat1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นี้ท าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช

การ จ ากัด (มหาชน) (BDMS) โดยท าการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท และการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์

ใช้วิธี Free Cash Flow to Equity (FCFE) เพื่อน ามูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์มาท าการเปรียบเทียบกับราคา

หลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเพื่อตัดสินใจลงทุน พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 3.3 โดย

ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนเศรษฐกิจไทยปีพ.ศ. 2556 

ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศเป็นส าคัญ ประกอบกับการส่งออกสินค้ายังไม่ได้

รับสัญญาณจากการฟื้นตัวท่ีชัดเจนของเศรษฐกิจโลก มีเพียงการท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจ

ไทยตลอดท้ังปี ท้ังนี้เศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการ

เติบโตจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงคร่ึงปีแรก เศรษฐกิจไทยยังไม่ขยายตัว ในส่วนของภาวะ

อุตสาหกรรม ธนาคารโลกระบุว่าในปีพ.ศ. 2555 การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีมูลค่า 14.40 

พันล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีปัจจัยบวก จากแนวโน้มจ านวนประชากรชนชั้น

กลางของประเทศท่ีเพิ่มขึ้น การขยายตัวของความเป็นเมือง การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงอายุ ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปีพ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยท่ีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า บริษัทมี

การก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการ การประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 

(มหาชน) พบวา่ มูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) ท่ีประเมินได้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 

2558 เท่ากับ 20.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ BDMS เฉลี่ยตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ.2558 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.18 จะเห็นได้ว่าราคาของหลักทรัพย์นี้ ต่ ากว่า     

มูลค่าท่ีควรจะเป็น (Under value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อหาก าไรจากการปรับ

เพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต  
 

ค าส าคัญ: การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจัยพืน้ฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม  

 

                                                 
1 ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 50300 
2 สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 54140 
1 Innovative Business Management Department, International College, Chiang Mai Rajabhat University, Chiangmai Province 50300 
2 Accounting Department, Maejo University Phare Campus, Phare Province 50300 
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Abstract  
This study evaluated the value of capital asset by fundamental analysis, forecasting the changes of 

economic situation and industry that would affect the operational performance and the asset value of the 

company. This research comprised the analysis of economic, industry, corporation, and the asset value using 

Free Cash Flow to Equity (FCFE) in order to compare the intrinsic value and the average stock price of the 

company for investment decision.  

The result shows that Thai economic expansion in 2012 was 3.3%, which was decrease from the 

previous year due to the world economic slowdown. Likewise, it was decline in 2013 from the downsizing 

demand and the sluggish recovery in exporting goods in the country in spite of the global economic 

improvement. Tourism was an only driving force in the economic throughout the year. In 2014, the economic 

expanded only 0.7% from the previous year owing to limitation of growth from both internal and external 

constrains. There was no expansion during the first half of the year. 

For the industrial part, the World Bank indicated that Thai healthcare expenses were $14.40 billion in 

2012. The healthcare industry in Thailand increased due to the rising in middle class population trend, the 

expansion of the city, and the growth of elderly people. These factors influence an increasing of return on equity 

in 2014 from the previous year. The company liquidity slightly rose. It also obtained debt financing for expansion. 

The actual security value of Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited from the 

assessment at the end of 2015 was 20.89 Baht per share. Comparing that to the average stock market price of 

BDMS from January 1, 2015 to June 30, 2015, which was 19.18 Baht, showed that it was undervalued. 

Therefore, this stock was worth investing for investors who looking for earning profits from the capital gain. 

 
 

Keywords: Securities Valuation, Fundamental factors, Economic Condition, Segment condition  
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บทน า 
โรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างเพียงพอ แต่

เดิม โรงพยาบาลเอกชนจะมีขนาดเล็ก มกีารบริหารแบบครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ปัจจุบันได้มี

การพัฒนาธุรกิจจนเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการบริหารแบบมืออาชีพ และได้รับมาตรฐานนานาชาติ (JCI) ส่งผลให้

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นท่ียอมรับ และมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากค่ารักษาพยาบาล ภาคเอกชน

ในปี 2555 มีมากกว่า 4.02 แสนลา้นบาท หรือขยายตัวกวา่ 8.52% เมื่อเทียบกับปี 2554   

ท้ังนี้ ช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้บริโภค และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติท่ีเข้ามา ท้ังรูปแบบ

ของการรักษาและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สะท้อนจากค่าใช้จ่าย ด้านค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี้ การเตบิโตของ ธุรกิจดังกล่าวยังเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเข้มข้นมากขึ้น ไมว่า่จะเป็นการขยาย

สาขาออกสูต่า่งจังหวัด การออกแบรนด์ใหม่ การสร้างเครือข่าย หรือการควบรวมกิจการ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองใน

การจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจไปสู่การบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

มากกว่าการรักษาโรค  ท้ังนี้ การขยายตัวดังกล่าวสอดคล้องกับการเติบโตของผลการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 13 บริษัท โดยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 พบว่ากลุ่มธุรกิจ

ดังกล่าวมี รายได้จากการให้บริการ 2.20 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.35% เมื่อเทียบกับคร่ึงปีแรกปี 2555 และมีก าไร

สุทธิกว่า 4.97 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.97% ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 16.67% มาอยู่ท่ี 19.57% ของ

รายได้รวม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธุรกิจจะมีอัตราก าไรสูงขึ้นแต่ยังต้องระวังต้นทุนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

โดยเฉพาะต้นทุนการให้บริการ เชน่ ตน้ทุนค่ายา ค่าเครื่องมือ และค่าแพทย ์(Doctor Fee) เป็นต้น รองลงมาเป็นต้นทุน

ในการบริหาร ได้แก่ ค่าจ้างแพทย ์และพยาบาล เป็นต้น   

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท 

กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ล้านบาท โดยเร่ิมเปิดด าเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล

กรุงเทพ” เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2515 และน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 2 

ตุลาคม 2534 มกีารจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็น บริษัทมหาชน(จ ากัด) ในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนท้ังสิ้น จ านวน 1,700.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,549.09 ล้านบาท บริษัท

กรุงเทพดุสติเวชการจ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมี

โรงพยาบาลเครอืขา่ยในไทยและกัมพูชา ด าเนินการภายใตช้ื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่ม

โรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจท่ีให้การ

สนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้ าเกลือ เป็นต้น 

หลักทรัพย์กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ท่ีได้รับการคัดเลือก

ส าหรับค านวณดัชนี SET 50 และได้รับการจัดอยู่ในอันดับTop 5 ท่ีมีขนาด Market Cap ใหญ่ท่ีสุดในโลกด้านธุรกิจ

โรงพยาบาล (Global hospital ranking by Market Capitalization) 

การท่ีกล่าวมาข้างต้น การศึกษาในคร้ังนี้จึงท าการศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากัด (มหาชน) : BDMS และผลตอบแทนท่ีนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พึงได้รับจากการถือครองหลักทรัพย์นี้ เพื่อให้

นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ โดยใช้การพยากรณ์กระแสเงินสดท่ีคาดหวังของนักลงทุน 
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(Free Cash flow to Equity : FCFE ) โดยใช้อัตราคิดลดจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Ri) และน าไปใช้เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และ

ผลการด าเนินงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากัด (มหาชน)          ป ี2555 – 2557 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง   
สัมพันธ์ ดนตรี (2543) ได้ท าการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อท าการประเมิน

มูลค่าหลักทรัพย์และปลายปี 2542  โดยท าการวิเคราะห์บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม โดยใช้แบบจ าลอง

ประเมินมูลค่า ในการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีดีใน

อนาคต ส่วนภาวะอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมมกีารแขง่ขันสูง และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลการ

ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์พบวา่มี 2 บริษัทท่ีมีราคาสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้จริง คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิส จ ากัด

(มหาชน) และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) จึงควรท าการขายหุ้นของ 2 บริษัทนี้ ในขณะท่ี บริษัท 

เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน)และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีราคาต่ ากว่ามูลค่าท่ี

แท้จริง นักลงทุนจึงสามารถซือ้หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ 

ปิยะรัตน์ ยงทรัพย์สินธ์ุ (2546) ท าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ของ บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อท าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มี การวเิคราะห์ดังนี้ การวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และ

การวเิคราะห์บริษัทผลการศึกษาพบวา่เศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นช่วงขยายตัวอยา่งมั่นคงส่วนการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

พลังงาน พบวา่ความต้องการใช้พลังงานน้ ามันส าเร็จรูปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท าให้อนาคตมแีนวโนม้การเติบโตท่ีดี จาก

การศึกษาพบวา่ ราคาตลาดของหลักทรัพย์จากการประเมินมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าท่ีแท้จริงนักลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์

เพื่อการลงทุน  

วชิัย บัวแดง (2550) ท าการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของของ บมจ. IRPC เพื่อท าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย ์

โดยใชแ้บบจ าลอง  Free Cash Flow to equity (FCFE) ผลการศึกษาพบวา่ สภาวะเศรษฐกิจของไทยมแีนวโนม้ชะลอตัว

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกท้ังปัจจัยเสี่ยงด้านราคาพลังงาน ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต ในด้าน

สภาวะอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์

บริษัท ใช้หลักการพยากรณ์งบกระแสเงินสดล่วงหน้าซึ่งได้ผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ IRPC  ซึ่งหลักทรัพย์มี

มูลค่าท่ีแท้จริงจากการประเมินสูงกว่าราคาตลาดนักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์ 

อนุวัฒน์ บัวแก้ว (2551) ท าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อท าการ

ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใชแ้บบจ าลอง  Free Cash Flow to equity (FCFE)  และท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดย

ใชว้ธีิ Quantiles ด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการลดผลรวมของค่าสมบูรณ์คงเหลือ อ้างอิงจากข้อมูลผลตอบแทน

รายวันเพื่อน าไปสู่การหาค่า Beta  น าไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีได้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  

ผลการศึกษาพบวา่ มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว มีราคาต่ ากว่ามูลคา่ที่ควรจะเป็น  
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พรชัย ค าชัยยะ  (2553) ท าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปตท อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด

(มหาชน) : PTTRA เพื่อท าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจ าลอง  Free Cash Flow to equity (FCFE) และใช้

แบบจ าลอง CAPM ในการวิเคราะห์เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์ ผลการศึกษา

พบว่า มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ต่ ากว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น นักลงทุนจึงควรลงทุนในหลักทรัพย์ เพราะ

อาจจะท าก าไรจากราคาที่สูงขึน้ในอนาคตได้ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ในปี ภาคอุตสาหกรรม และผลการด าเนนิงานของบริษัท ทัง้นี้การวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆดังกล่าวจะ

น าผลท่ีได้ไปท าการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

เบื้องต้น และข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย นโยบายการเงินการคลัง  อีกท้ังมีการ

วิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์โดยใช้วิธี Free Cash Flow to equity เพื่อน ามูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์มาท าการ

เปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยเพื่อการตัดสนิใจลงทุน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ

สภาวะผลการด าเนนิงานของบริษัทกรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) โดยใชง้บการเงิน อัตราส่วนการเงิน และการ

ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปีพ.ศ.  2557 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการ

ตัดสนิใจลงทุน 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกจิไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2557  

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 (รายงานเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผลจาก

อุปสงค์ภายในประเทศของภาคเอกชน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวได้ดี ปัจจัยอันเกิดจากแรงกระตุ้นจาก

มาตรการภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจมีอยา่งต่อเนื่อง ท้ังเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อขยาย

ก าลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการในประเทศ และเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ลดการพึ่งพาแรงงาน ส่งผลให้

การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามภาวะการจ้างงาน รายได้ และความเช่ือมั่นผู้บริโภคท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี   

ส่วนในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตัวลดลงจากปีก่อน ตามการอ่อนแรงของอุปสงค์

ภายในประเทศเป็นส าคัญ ประกอบกับการส่งออกสินค้าของไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการฟื้นตัวท่ีชัดเจนขึ้นของ

เศรษฐกิจโลก มีเพยีงการท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส าคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดท้ังปี  

ท้ังนีภ้าวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะข้อจ ากัดด้านการเติบโตจาก

ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวในช่วงคร่ึงแรกของปี เนื่องจากสถานการณ์

ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ธุรกิจ รวมท้ัง

นักท่องเท่ียว อกีทัง้หนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูง ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใชจ้่าย และสถาบันการเงินระมัดระวัง

ในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้า เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศท่ีขยายตัวอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไป รวมท้ังขอ้จ ากัดด้านการผลิตสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีสูงของไทย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจ จึงชะลอการ

ผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป 

วิเคราะห์กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ปี พ.ศ. 2555-2557 

โดยท่ัวไป ความต้องการด้านสุขภาพมีการขยายตัวตามผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ท่ีเพิ่มสูงขึ้น อีกท้ังกลุ่ม

ประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึน้ แม้ว่า ความไมแ่นน่อนของเสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท่ียืดเยื้อ วิกฤติเศรษฐกิจ

โลก และเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว ล้วนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการใช้บริการทางการแพทย์เอกชน 

นอกจากนี้จ านวนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยังคงมปีริมาณมากกว่า ความอุปสงค์ของผู้ป่วยในประเทศ ท าให้

การแขง่ขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนมีความรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการแพทย์เอกชนในประเทศไทย

ถือเป็นการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ (fragmented market) และมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่งท่ีด าเนินธุรกิจได้เต็ม

ศักยภาพในการให้บริการ ท้ังนี้สถานการณ์ดังกล่าว เร่ิมปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีรัฐบาลชั่วคราวใหม่ จนท าให้ปริมาณ

ผู้ป่วยท่ีเข้ามา กลับมาสูงขึ้นได้อีกคร้ัง ในไตรมาสสุดท้ายของปี อันเป็นผลจากการปรับตัวในการด าเนินกลยุทธ์ของ

บริษัท และการฟื้นตัวของอุปสงค์จากตลาดผู้ป่วยต่างประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ผู้บริโภค  เมื่อรวม

กับแนวโน้มความเป็นสังคมผู้สูงอายุท่ีมากขึ้นน้ันจะเป็นแรงกระตุน้ความต้องการในการใชจ้่ายดา้นสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่อง 

การวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานของบรษิัท  โดยมีรายการท่ีมีสาระส าคัญดังนี ้ 

การบรหิารสภาพคล่องและเงินทุน 

กระแสเงินสดป ี2557         ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน       10,376  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน        (16,156) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน            5,313  

เงินสดเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ             (467) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด            4,061  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด            3,594  

 

รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกจิกรรม มดีังนี้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 10,376 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรปี  2557 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 16,156 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

จ านวน 7,798 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทอื่น จ านวน 7,450 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จ ากัด 

และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอนิเตอร์เนช่ันเนล จ ากัด (มหาชน) และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว จ านวน 

1,757  ล้านบาท 
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 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 5,313 ล้านบาท กิจกรรมจัดหาเงินนี้ส่วนใหญ่

เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 9,835 ล้านบาท ประกอบกับเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินจ านวน 5,303 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 3,645 ล้านบาท สุทธิด้วยการช าระ

คืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 5,547 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ านวน 1,523 ล้านบาท การไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวน 2,970 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจ านวน 3,098 ล้านบาท  

 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

ปี 2557     ปี 2556 

อัตราส่วน

อุตสาหกรรม ปี 

2557 

อัตราผลตอบแทน (%) *                                                        

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                                                        8.4 8.4 8.5 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  16.3 15.8 13.5 

อัตราสภาพคล่อง (เท่า) 

   อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.0 0.9 1.3 

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว                                                         0.9 0.8 1.0 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ( วัน ) 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย                                                                  37.3 35.4 37.4 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย                                                               10.0 9.3 11.0 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย                                                                  41.6 41.7 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) 

   อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้                                                   60% 50% 54.5% 

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                                            13.0 11.4 20.9 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของปี 2557 เท่ากันกับปี 2556  และใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ของอุตสาหกรรม ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นผลก าไร

ส าหรับปีท่ีเพิ่มขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย ์ปี 2557 ประมาณ 3% 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

ปี 2556 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย์  ปี 2557 

เล็กน้อย 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมอีัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 50% ณ สิ้นปี 2556 เป็น 60% เท่าเมื่อสิ้นปี 2557 

และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่มการแพทย์ ปี 2557 5.5%  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.4 

เท่า เป็น 0.5 เท่าเมื่อสิ้นปี 2557  และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1.7 เท่า ในปี 2556 เป็น 2.2 เท่า 

ในปี 2557 จากการท่ีบริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพในปี 2557  เพื่อขยายกิจการ อย่างไรก็ตามกิจการมีความสามารถ

ในการช าระดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจาก 11.4 เท่า เป็น 13 เท่าในปี 2557 แต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของกลุ่ม

การแพทย ์ป ี2557 ซึ่งอยู่ท่ี 20.9 เท่า 
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การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย ์

1. การประเมินต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 

เพื่อค านวณหาอัตราคิดลดที่เหมาะสม (Discount Rate) 

 การประเมินตน้ทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ประกอบด้วย  

  1.1 เงินลงทุนในส่วนของหนี้สนิ : ต้นทุนของหนี้สนิ (Cost of Debt) : k d(1-T) 

- การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีถอืเป็นตราสารทุนมมีูลค่ารวมท้ังสิน้ 10,000,000 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน มูลค่า 10,000,000 ล้านบาท อายุของ

หุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นับจากวันท่ีออกหุน้กู้แปลงสภาพ คิดเป็น 100% ของหุน้กู้แปลงสภาพ  

   การค านวณตน้ทุนในส่วนของหุน้กู้แปลงสภาพ เป็นดังน้ี  

                 (Wd1kd1)  = (100%x 0%)  

       = 0% 
 

- หุ้นกู้ระยะยาว ทัง้หมดมีมูลคา่ 7,600,000,000 บาท ประกอบด้วย 

     หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 (7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้) 

โดยมีมูลค่าตามบัญชีท้ังสิ้น 2,000,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของหุ้นกู้ระยะยาวท้ังหมด 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.19 ตอ่ปี 

     หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน วันท่ี 6 สิงหาคม 2565 (10 ปี นับจากวันท่ีออก หุ้นกู้) 

โดยมีมูลค่าตามบัญชี ท้ังสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของหุ้นกู้ระยะยาวท้ังหมด อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 (10 ปี นับจากวันท่ีออก  

หุ้นกู้ โดยมีมูลค่าตามบัญชีท้ังสิ้น 100,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1 ของหุ้นกู้ระยะยาวท้ังหมด 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.5 ต่อปี  

หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน วันท่ี 14 มีนาคม 2566 (10 ปี นับจากวันท่ีออก   

หุ้นกู้ โดยมีมูลค่าตามบัญชีท้ังสิ้น 4,000,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของหุ้นกู้ระยะยาว

ท้ังหมด อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.63 ต่อปี 

    หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566 (10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้) 

โดยมีมูลค่าตามบัญชีท้ังสิ้น 1,000,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของหุ้นกู้ระยะยาวท้ังหมด 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.39 ต่อปี 
    

   การค านวณตน้ทุนในส่วนของหุน้กู้ระยะยาว เป็นดังน้ี  

= (Wd2kd2) + (Wd3kd3) + (Wd4kd4) + (Wd5kd5) + (Wd6kd6) 

                                         = (26%x4.19%) + (7%x4.5%) + (1%x4.5%) + (53 x4.63%) + (13%x4.39%) 

= 4.47% 
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  1.2 เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ : ตน้ทุนสว่นของเจ้าของ (Cost of  Equity) : ks 

       สามารถค านวณโดยใช้ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) จากสมการถดถอย

อย่างง่าย ดังนี ้

    E(Rj) = Rf + βj [E(Rm)-Rf] 

โดยท่ี 

   E(Rj)   คือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์ BDMS 

E(Rm)  คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด ค านวณจากวิธี Geometric Average ซึ่งมีสมการ

ดังนี้  

Geometric Average = (Valuen / Value0)
(1/n)  -1    

โดยท่ี 

Valuen       = ราคาปิดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 

1497.67  

Value0   = วันท่ี 30 ธันวาคม 2518 เท่ากับ 84.07 

และ  n     =  39 ปี  (จ านวนปีท้ังหมด ตั้งแต่ปี 2518 – 2557)   

  ดังนัน้ Geometric Average    = (1497.67/84.07)(1/39) -1 

       = 7.66 % 

Rf     คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีไม่มีความเสี่ยง ในท่ีนี้  ใช้อัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 

5.625 % 

                                   βj    คือ ค่าสัมฤทธ์ิของหลักทรัพย์ BDMS เท่ากับร้อยละ 1.079 ซึ่งได้มาจากการ

วิเคราะห์จากสมการถดถอย (Regression) โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย ์

BDMS ยอ้นหลัง 3 ปี ตั้งแตปี่ 2555 - 2557  
 

   น าตัวเลขตา่งๆมาแทนค่าในสมการ CAPM ดังนี้ 

E(Rj) = Rf + βj[E(Rm)-Rf] 

E(Rj) = 5.63 +(1.079)[7.66 – 5.63] 

E(Rj) = 7.82 % 
 

อันจะท าให้ตน้ทุนเงินทุน (ks) มคี่าเท่ากับ 7.82 % 
    

  ดังนั้น การจัดหาเงินทุนท้ังหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 9,159,095,654 บาท ประกอบด้วย การออก หุ้นกู้

แปลงสภาพเป็นตราสารทุน 10,000,000 บาท การออกหุ้นกูร้ะยะยาว 7,600,000,000  บาท และการจัดหาเงนิทุนใน

ส่วนหุ้นสามัญ 1,549,095,654  บาท สามารถค านวณหาต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ด้วย

แบบจ าลองตอ่ไปน้ี 

   WACC  = wdkd(1-T) + wsks 

             = [((0.11%x0%)(1-20%))+((82.98%x4.47%))]+(16.91%x 7.82 %) 

             = 5.03 % 
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จากการค านวณขา้งต้น ท าให้คา่ WACC อยู่ท่ี 5.03 % 

 

2. การพยากรณ์กระแสเงินสดล่วงหน้า เพื่อหากระแสเงินสดในส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash 

Flow to Equity : FCFE) สามารถค านวณได้ดังนี้  

 FCFE คือ กระแสเงินสดท่ีได้จากการด าเนินงานของกิจการ และได้หักภาระผูกพันต่างๆของหนี้สิน 

รวมถึงการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ์ิของกิจการ (หากมีการออกจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธ์ิ) ดังนั้น กระแสเงินสด

ส่วนท่ีเหลอื จึงกลายเป็นเงินของเจ้าของ หรือผู้ถอืหุน้ ซึ่งกระแสเงินสดในส่วนนี ้จะถูกน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าหุน้

สามัญตอ่ไป  

          สูตร     : FCFE   =  ก าไรขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี (1- T) + ค่าเสื่อมราคา -        

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน – ค่าใชจ้่ายในการลงทุน  

จากนั้นท าการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีท าการประเมิน โดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังเป็น

อัตราคิดลด ตามแบบสมการค านวณ ดังนี้ 

  

 
  

  โดยท่ี 

  PV         คือ  มูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถ้ือหุ้นตลอดช่วงเวลา 

  Pn               คือ  ราคาหุ้น ณ สิน้ปีท่ี n =  
 

  FCFEt     คือ  กระแสเงินสดท่ีคาดหวังจากผู้ถอืหุน้อ่ืน 

  Ri คือ  ตน้ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 

  gn         คือ  อัตราการเจรญิเตบิโตของกระแสเงินสดแบบตลอดปี หลังปีท่ี n 
    

การประเมินมูลค่าหลักทรพัย์ 

การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นการประเมินเพื่อหาค่าท่ีควรจะเป็น หรือมูลค่าท่ีแท้จริงของ

หลักทรัพย์เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดในขณะนั้นก่อนท่ีผู้ลงทุนจะท าการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย ์

โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสนิใจม ี3 ลักษณะ 

1. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์ตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น  (Under Value) นักลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์นั้น เพื่อ

หาก าไรจากการท่ีราคาหลักทรัพย์จะสูงขึน้ในอนาคต 

2. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น  (Over Value) นักลงทุนควรขายหลักทรัพย์นั้น เพื่อ

ป้องกันการขาดทุนจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีจะท าลงในอนาคตเท่ากับมูลค่าท่ีควรจะเป็น 

3. ถ้าราคาตลาดของหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าท่ีควรจะเป็นแสดงว่าราคานั้นเป็นราคาดุลยภาพ ดังนั้นผู้ลงทุนจะ

ไมม่กี าไรหรือขาดทุนจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ควรถือหลักทรัพย์น้ันไวต้อ่ไป 
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การประเมินคุณค่าท่ีแท้จริงของหุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจ ากัดมหาชน โดยใช้กระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น 

(Free Cash Flow To Equity: FCFE) ซึ่งเป็นวธีิการประเมินค่าท่ีแท้จริงของหุ้นสามัญ ดังนี ้

1. การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญจะท าการพยากรณ์กระแสเงินสดล่วงหน้า 

เพื่อหากระแสเงินสดที่คาดหวังของผู้ถือหุ้น (FCFE)โดยจะใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2555, 

2556, 2557 เพื่อพยากรณ์หาก าไร, ค่าเสื่อมราคา, เงินได้สุทธิจากการด าเนินงาน, เงินได้

สุทธิจากการลงทุน, เงินได้สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุนของ งบการเงินปี 2558, 

2559, 2560 โดยใช้วิธีพยากรณ์ Regression   (Y =  a + bt)   เพื่อให้น ามาใชใ้นการหา FCFE  

Y = ก าไรสุทธิ, ค่าเสื่อมราคา, เงินไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน, เงินได้สุทธิ

จากการลงทุน, เงินไดสุ้ทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (FCFE) 

a = ค่าคงท่ี 

b = คือค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปเมื่อเวลาเปล่ียนแปลงไป1ปี 

t = ระยะเวลา 

2. พยากรณ์กระแสเงินสดลว่งหน้าเพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผู้ถือหุ้น โดยมีข้อสมมติในการพยากรณ์

งบกระแสเงินสดลว่งหน้า ดังนี ้
 

i. อัตราการเจรญิเตบิโตของบริษัท จากสูตร G=(1-d)*ROE 

ii. ค่าเสื่อมราคา เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนนิงาน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน 

และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน โดยได้น าข้อมูลทางการเงิน ระหว่าง ปี พ  .ศ .

2553 - 2557  มาใชอ้า้งอิงในการพยากรณ์ 

 

การหามูลค่าปัจจุบันของ FCFE ตัง้แตปี่ 2558 - 2560 จากงบกระแสเงินสดลว่งหน้า 
 

T 1 2 3 

ปี 2558 2559 2560 

FCFE 14,308.05 15,481.30 16,654.55 

  

อัตราคิดลดท่ีคดิจาก CAPM (Ri) ซึ่งเป็นผลตอบแทน 4.46% หามูลค่าปัจจุบันของ FCFE ตัง้แตปี่ 2555 - 2557 

  

 
 

                                                =   13,270.31 + 13,317.07 +13,280.06                                                      

=    39,867.45     ล้านบาท 
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1) การหามูลค่าบริษัท BDMS ตั้งแต่ป ี2560 เป็นต้นไป 

 

                    

โดยท่ี FCFE ปี 2560 = 16,654.55 

อัตราคิดลด = 7.82 % 

อัตราการเตบิโตของบริษัท (g)  =  3 % 

  

  FCFE ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป    =     

 

    FCFE ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป    =   335,703.66 ล้านบาท 
 

  หามูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 จากมูลค่าหุ้นสามัญ ณ สิน้ปี 2560 ดังนี้ 

 

 
                                                                                                 

 = 283,785.60 ล้านบาท 
 

มูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้นสามัญท้ังหมด ณ สิ้นปี 2557 

 

 
 

       =    39,867.45+ 283,785.60 

       =    323,653.05 ล้านบาท  

 

หามูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้นสามัญ 1 หุ้น      =  

 

                =        

 

             =         20.89 บาทต่อหุ้น 
 

ผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากการศึกษาการประเมินมูลค่าท่ีควรจะเป็นของ

หลักทรัพยก์รุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน) ในคร้ังนี้ปรากฏว่า มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากัด (มหาชน) ที่ประเมินได้ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 20.89 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย ตั้งแต่วันท่ี 1 
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มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.18 จะเห็นได้ว่าราคาของหลักทรัพย์

กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ต่ ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (Under  value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าลงทุน 

เพื่อหาก าไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต 

 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวได้ดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ในปี 2556 อุปสงค์

ภายในประเทศอ่อนแรงลง ประกอบกับส่งออกสนิค้าของไทยไม่ได้รับสัญญาณการฟื้นตัวท่ีชัดเจนขึน้ของเศรษฐกิจโลก 

มีเพียงการท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส าคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดท้ังปี และในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 

0.7 จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความ

เชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ธุรกิจ รวมท้ังนักท่องเท่ียว อีกท้ังหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ท าให้ผู้ บริโภคระมัดระวังใน

การใช้จ่ายและ สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสนิเชื่อ 

วเิคราะห์กลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 2555-2557 โดยท่ัวไป ความตอ้งการด้านสุขภาพมีการขยายตัวตาม

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ท่ีเพิ่มสูงขึ้น อีกท้ังกลุ่มประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่า ความไม่แน่นอนของ

เสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท่ียืดเยื้อ วิกฤติเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัวท้ังนี้สถานการณ์

ดังกล่าว เร่ิมปรับตัวดีขึ้นหลังจากมรัีฐบาลช่ัวคราวใหม ่จนท าให้ปริมาณผู้ป่วยท่ีเข้ามา กลับมาสูงขึน้ได้อีกคร้ัง อันเป็น

ผลจากการฟื้นตัวของอุปสงค์จากตลาดผู้ป่วยต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยท่ีบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น และ

ยังคงรักษาระดับสภาพคล่อง มีสัดส่วนหนี้สินท่ีสูงขึ้นจากการก่อหนี้เพื่อขยายกิจการจากท้ังภายในและภายนอก แต่

อย่างไรก็ตามกิจการมศีักยภาพในการด าเนนิงานและการช าระหนีท่ี้ดขีึน้  

มู ลค่ า ท่ี แ ท้ จ ริ ง ขอ งหลั กท รัพย์ บ ริ ษั ท  ก รุ ง เทพดุ สิ ต เ วชการ  จ า กั ด  (มหาชน ) ท่ี ป ระ เมิ น ไ ด้ 

ปี 2558 เท่ากับ  20.89 บาทต่อหุ้น  ซึ่ ง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์  BDMS เฉลี่ยตั้ งแต่

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.18 จะเห็นได้ว่าราคาของ

หลักทรัพย์นี้ต่ ากว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น (Under value) ดังนั้นถือว่าเป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อหา

ก าไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต นอกจากนี้ราคาประเมินกับราคาตลาดท่ีซื้อขายนั้น ยังมีสาเหตุปัจจัย

อื่นๆ เชน่ ผลทางจิตวทิยา ความเชื่อม่ันของนักลงทุน หรือผลจากสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ จาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน SET Investment Center คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีให้ความกรุณาในการอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยครัง้นี้ 
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อิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ: กรณีศกึษาบริษัทสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

Effects of Technological Services on Customer Royalty Mediated by 

Purchasing Decision Making: A Case of a Thai Airline Company 
 

โชติมา โชติกเสถียร1* สุรพร อ่อนพุทธา2 และณัฐจักษ์ ทวีพรอธิการย์3 

Chotima Jotikasthira1*, Suraporn Onputtha2 and Nattajak Taweepornathikarn3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

ผ่านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการสายการบินของไทยแห่ง

หนึ่ง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก สถิติท่ีใช้ใน

การวเิคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ความเบ้ และค่าความโด่ง และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง    

ผลการวิจัย พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่งด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 แต่การบริการด้วย

เทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง สรุปได้ว่าการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

มาตรฐาน เท่ากับ 0.95 อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.001  

 

ค าส าคัญ: การบริการด้านเทคโนโลยี การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ ความจงรักภักดขีอง   
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Abstract  
 The purpose of this study was to investigate the influence of technological service on customer loyalty 

through the decision making of purchasing the services from a Thai airline company. The samples were of 400 

customers using Thai airline. The study used questionnaire to collect the data, by implementing convenience 

sampling method. The statistics used in data analysis include descriptive and inferential statistics. The descriptive 

statistics covering frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis, and inferential 

statistics include structural modeling analysis.  

The results showed that technological service had a direct influence on the decision making to use a 

Thai airline service with the standardized regression coefficient as of 0.58, had an indirect influence on customer 

loyalty with the standardized regression coefficient as of 0.55. However, technological service did not have a 

direct influence on the decision making to use a Thai airline service. Lastly, the decision making had a direct 

influence on customer loyalty with the standardized regression coefficient as of 0.95 at the statistical significance 

as of 0.001. 

 

Keywords: Technological Service, Purchasing Decision Making, Customer Loyalty 

 

บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจ ากัดซึ่งมีการให้บริการในหลายๆ ธุรกิจ (Baden-Fuller & 

Haefliger, 2013) ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจการบิน ซึ่งธุรกิจการบินในปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ท้ังนี้

เนื่องจากการเดินทางโดยใช้เคร่ืองบินโดยสารนั้นจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและได้รับความ

สะดวกสบายจากการบริการของสายการบินต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ธุรกิจการบินมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

เพื่อท่ีจะสามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้สูงท่ีสุด โดยการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจการบินนั้น สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ เท่ียวบิน เสน้ทางการบินใหม่ๆ  ไปสูป่ระเทศท่ีก าลังได้รับความ

สนใจ ตลอดจนการน าเสนอส่วนลด และโปรโมชั่น ด้านท่ี 2 ด้านกระบวนการบริการ เช่น การน าเอาเทคโนโลยีการ

บริการมาใช้ เช่น เช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช็คอินผ่านตู้คีออส การจองตั๋วผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของสาย

การบิน (Liljander et al., 2006) และด้านท่ี 3 คือ ด้านองค์กร เช่น การพยายามลดต้นทุนในการด าเนินงาน การ

บริหารจัดการองค์กรแบบสมัยใหม ่เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจการบินจะอยู่เหนือคู่แข่งขัน (อัญ

ชสิา ชูศร, 2557) 

แต่อย่างไร ก็ตามประเด็นท่ีส าคัญของการแข่งขัน คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด (Bitner, 

Brown & Meuter, 2000)  โดยเฉพาะลูกค้าที่เกิดความพงึพอใจแล้วจะยินดีกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง ซึ่งรวมไปถึงการ

สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้น แต่ สาระท่ีส าคัญในการสร้างความพึงพอใจดังกล่าว ตลอดจนการสร้าง

ความจงรักภักดใีห้กับลูกค้า ผู้ประกอบการจะตอ้งมีความสามารถในการสร้างธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจ จนสามารถ

สร้างแรงโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการจากธุรกิจเสียก่อน (Kaura, Durga Prasad, & Sharma, 2015) 

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินส่วนมากท่ีมีการศึกษามักจะเกี่ยวกับกลยุทธ์

ทางด้านการตลาด การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการของสายการบิน เป็นต้น ซึ่งยัง
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ขาดการศึกษาเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี ผนวกกับในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าและความสามารถประยุกต์

เทคโนโลยกีับการบริการขององคก์รได้รับความนา่สนใจเป็นอยา่งดี  

จากความเป็นมาดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษา เร่ือง อิทธิพลของการบริการด้วย

เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อความจงรักภักดขีองลูกค้าผ่านการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ: กรณีศึกษาบริษัทสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้สามารถใช้รูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้าง

การตัดสินใจการเลอืกซือ้และสรา้งความจงรักภักดีให้กับลูกค้าได้  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี

ของลูกค้าผ่านการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศกึษายอ่ย ดังนี ้

1. เพื่อศกึษาอทิธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง  

2. เพื่อศกึษาอิทธิพลของการบริการด้วยเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง 

3. เพื่อศกึษาอทิธิพลของการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดขีองลูกค้าสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุตฐิาน 

สมมุติฐานท่ี 1 การบริการด้วยเทคโนโลยมีีอทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบิน  

สมมุติฐานท่ี 2 การบริการด้วยเทคโนโลยมีีอทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน   

สมมุติฐานท่ี 3 การตัดสินใจเลอืกใช้บริการมีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน   

การบรกิารด้วย

เทคโนโลยี 

การตัดสินใจเลือกใช้

บรกิาร 

ความจงรักภักดขีอง

ลูกค้า 
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แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการบรกิารด้วยเทคโนโลยี 

Schumpeter (1934) เป็นผู้ท่ีได้เสนอทฤษฎีนวัตกรรมท่ีมีบทบาทจ าเป็นต่อการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสนใจใน 5 เร่ือง คือ 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) การสร้างหรือน าเสนอกระบวนการ

ใหม ่3) การสร้างตลาดใหม ่หรอื การเปิดตลาดใหม ่4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ โดยการด าเนินการด้านการ

จัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ และ 5) การปรับโครงสร้างหรือการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ Schumpeter 

(1934) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรม สามารถแยกออกได้เป็น 1) การเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ของ

องค์กร 2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการน าเสนอ 3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือต าแหน่ง

ของสินค้าหรือบริการ และ 4) การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด โดยการท าให้เกิดนวัตกรรม

บริการยังตอ้งอาศัยกรอบ 4 ส่วน คือ ข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม (อัญชิสา ชูศร, 

2557)  

ส าหรับการบริการด้วยเทคโนโลยี หมายถึง การบริการท่ีน าเอาเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือบริการด้านไอที เช่น การสนับสนุนทางเทคนิค ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารระบบ และการบริการ

อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม มาใช้ในการบริการ ดังนั้นค าว่า "การบริการด้วยเทคโนโลยี" และ "การ

บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" มักใช้สลับกัน อย่างไรก็ตาม การบริการด้านเทคโนโลยีอาจรวมถึงบริการท่ีไม่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการโทรศัพท์และเคเบิลทีวี หรือ อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การ

ถ่ายภาพดิจิตอล การออกแบบกราฟิก และการผลิตวิดีโอ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบริการด้านเทคโนโลยีเนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่ดังนัน้ "การบริการด้วยเทคโนโลย"ี อาจหมายถึง การน าเอาเทคโนโลยมีาสู่การบริการ 

เพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจการบินท่ีต้องน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินธุรกิจ 

(Christensson, 2009) เช่น สายการบินในไต้หวันได้ใช้เว็บไซต์ในการบริการบริการทางข้อมูลต่างๆ ของสายการบิน 

(Lee, & Wu, 2011) หรือ การน าเอาเทคโนโลยีการบริการตนเอง เช่น  มาใช้ในการบริการของสายการบินต่างๆ 

(Liljander et al., 2006) เป็นต้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นล าดับขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ซึ่งเร่ิมตั้งแต่ การ

รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และการประเมินผลภายหลังการซื้อ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ซึ่งการรับรู้ปัญหา เป็นขัน้ตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้ถึงความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ี

ดีและสภาพเดิมของบุคคล (Lunenburg, 2011) ความแตกตา่งนั้นอาจเกดิขึน้สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ประการท่ี 2 

คือ การค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้บริโภคต้องค้นหาข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งความทรงจ า

สามารถพิจารณาได้จากเหตุการณ์ในอดีต (Oshima Lee, & Emanuel, 2013) และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการ

ค้นหาข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ การค้นหาข้อมูลภายใน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเห็นและการระลึกได้

ของผู้บริโภคจากความเชื่อ ทัศนคติและประสบการณ์ท่ีผ่านมา ถ้าการค้นหาข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะ

ค้นหาข้อมูลจากภายนอกต่อไป และการค้นหาข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย แหล่งบุคคล แหล่งการค้าและแหล่ง

ชุมชน แหล่งขอ้มูล เช่น เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว แหล่งการคา้ เชน่ การโฆษณา พนักงานขายจัดแสดงสนิค้า ณ 

จุดซือ้แหล่งชุมชนเชน่สื่อสารมวลชนอ่ืนๆ การใช้สินค้าหรือการทดสอบผลิตภัณฑข์องสถาบันตา่งๆ หลังจากการค้นหา

ข้อมูลแลว้ ผู้บริโภคจ าเป็นการประเมินผลทางเลือก เพื่อให้ทราบถึงผลทางเลือกที่ดีท่ีสุด และเมื่อประเมินผลทางเลือก

แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีหลายวิธีการท่ีสามารถเร่งรัดการตัดสินใจซื้อ เช่น สร้างสิ่งล่อใจ 
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เช่น การลด แลก แจก แถม (Sale Promotion) หรือ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การบริการ เป็นต้น สุดท้าย 

ผู้บริโภคจะมีการประเมินผลภายหลังการซื้อ ว่าหลังจากท่ีมีการซื้อแล้วนั้น จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือการ

บริการตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ ดังนั้น ผู้ขายต่างๆ จึงต้องมีการติดตามผลความพึงพอใจหลังจากการขายสินค้าหรือ

การบริการด้วย เพราะหากละเลยจุดนี ้อาจจะท าให้ผู้บริโภคหันไปให้ความสนใจกับผู้ขายรายอื่นได้ ดังนั้น เมื่อองค์กร

ใดสามารถหาโอกาสให้ผู้บริโภคได้ตัดสนิเข้ามาเลอืกใช้บริการ จะสามารถก่อให้ประสบการณ์ท่ีดีของลูกค้า ความพึง

พอใจของลูกค้า และเกิดความจงรักภักดีต่อองคก์รได้ (Scherer, Wünderlich, & Von Wangenheim, 2015)  

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า 

ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าท้ังในด้านตัวสินค้า การบริการ และการบริการ

หลังการขาย เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจจะท าให้กลับมาใช้บริการอีกคร้ังหรือรวมไปถึงการบอกกล่าวต่อ

ผู้อ่ืนเพื่อให้มาใช้บริการตามท่ีตนได้รับความพงึพอใจกลับไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ความจงรักภักดีของลูกค้า” ซึ่งจะท า

ให้ลูกค้ามคีวามยินดีท่ีจะเข้ารับบริการในคร้ังต่อไป ซึ่ง Skogland and Siguaw (2004) กล่าวไว้ว่า ความภักดีคือพันธ

สัญญาหรอืขอ้ผูกพันระหว่างผู้ท่ีให้บริหารกับผู้รับบริการท่ีมีพฤติกรรมการซือ้หรือใชบ้ริการอย่างสม่ าเสมอด้วยความ

ยินดีจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและผู้รับบริการเกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อไป โดยปัจจัย

ส าคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้

เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ และได้รับการบริการท่ีดี ซึ่งสิ่งท่ีจะดึงดูดให้ลูกค้าจะตัดสินใจเข้ามา

เลอืกใช้บริการ คือ ความน่าเชื่อถือผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องมีความสนใจและใส่ใจลูกค้า รวมถึงปัจจัย

ด้านการตลาดท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี เช่น ตัวสินค้า ราคา สถานประกอบการ เป็นต้น 

(สมฤทัย  หาญบุญเศรษฐ, 2560) ซึ่งการให้บริการของสายการบินก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับการให้ความส าคัญจาก

ผู้ใชบ้ริการ เนื่องจากปัจจุบันมธุีรกิจสายการบินหลายบริษัทโดยเฉพาะสายการบินตน้ทุนต่ าที่พยายามสร้างการตลาด

แข่งขันกันด้านราคาเพื่อแย่งชิงลูกค้า แต่การจงรักภักดขีองผู้ใช้บริการน้ันยังขึ้นอยู่กับการบริการตั้งแต่การส ารองท่ีนั่ง

จนกระท่ังการเดินทางถึงท่ีหมายปลายทาง หากการบริการอยา่งน้อยขัน้ตอนใดขั้นตอนหน่ึงเกิดขอ้ผิดพลาดในเกณฑ์ท่ี

ผู้ใชบ้ริการไม่สามารถยอมรับได้ก็อาจจะท าให้มีการเปลี่ยนสายการบินในคร้ังต่อไป สิ่งท่ีตามมาคืออาจเกิดการบอก

ตอ่ท้ังเชงิวาจาหรือข้อความบนสังคมออนไลนใ์นเชงิลบท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อธุรกิจลดลงได้ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ีใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่งท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใช้

วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นตาม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  

sampling ) พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  หลังจากนั้นอาศัยความ

สะดวกในการเก็บแบบสอบถาม โดยท าการเก็บแบบสอบถามท้ังสิ้น จ านวน 400 ชุด จากการค านวณแบบไม่ทราบ

จ านวนประชากร (Cochran, 1977) ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องและท าการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักกษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะการตอบค าถามแบบระดับนามบัญญัติและระดับจัดล าดับ ในขณะท่ีส่วนท่ี 2 การ

บริการด้านเทคโนโลย ีส่วนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และส่วนท่ี 4 ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยใช้เกณฑ์วัด

ระดับความส าคัญแบบมาตรฐานสว่นประมาณค่า(Likert Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
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ระดับท่ี 5 = เห็นดว้ยอย่างย่ิง   

ระดับท่ี 4 = เห็นดว้ย   

ระดับท่ี 3 = ปานกลาง   

ระดับท่ี 2 = ไมเ่ห็นดว้ย   

ระดับท่ี 1  = ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha โดย

ผลการศึกษา พบวา่ ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดี

ของลูกค้าผ่านมีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.811, 0.738 และ 0.744 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 

หมายความว่าข้อค าถามชุดนี้สามารถน าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาอทิธิพลของตัวแปรอสิระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ

ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองด้วยค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืนของแบบจ าลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลนื (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้

แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Hooper, Coughlan, & Mullen, 

2008; Wheaton, Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส 

อังศุโชติ, 2511) 

   

ผลการศึกษา 
 ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นชาย (ร้อยละ 51) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 48.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.5) มีรายได้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 (ร้อยละ 41.8) และชอบเดินทางด้วยเท่ียวบินภายในประเทศ (ร้อยละ 58.5) 

ด้านการศกึษาเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ และความจงรักภักดขีองลูกคา้ 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมี

รายละเอยีดดังด้านล่างนี ้ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น

เกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลย ีการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ และความจงรักภักดขีองลูกค้า   

ตัวแปร ค่า

ความ

เบ ้

ค่า

ความ

โด่ง 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความเห็น 

การบริการด้านเทคโนโลยี  

TECH1.: สายการบินใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ App

โทรศัพท์มือถือ ตู้ Check-in Kiosk หรือเว็บไซต์ เพ่ือ

ตอบสนองตอ่ความต้องการลูกค้าได้อยา่งเหมาะสม 

-0.34 0.15 3.93 0.76 มาก 

TECH2: สายการบินมกีารพัฒนาและปรับปรุง

เทคโนโลยเีพื่อความสะดวกสบายอยูเ่สมอ  

-0.45 0.55 3.87 0.74 มาก 

TECH3: เทคโนโลยตีา่งๆ ใชง้านงา่ย ไมม่คีวามซับซ้อน -0.37 0.18 3.76 0.78 มาก 

TECH4: ระยะเวลาในการใชเ้ทคโนโลยมีคีวามรวดเร็ว 

ไมใ่ชเ้วลานาน 

-0.37 -0.38 3.75 0.90 มาก 

TECH5: ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยมีนีอ้ย  -0.14 -0.51 3.70 0.92 มาก 

TECH6: ระบบ IT มคีวามเสถียรมากพอต่อการใช้งาน

ของลูกค้า 

-0.33 -0.19 3.71 0.89 มาก 

TECH7: เว็บไซต์หรือสื่อทางสังคมตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริษัท สินคา้ และส่วนลดต่างๆ ได้รับการปรับปรุงเสมอ 

-0.12 -0.64 3.77 0.83 มาก 

การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ 

DES1: ท่านศึกษาหาข้อมูลการให้บริการของสายการ

บินไทยก่อนตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ 

-0.54 0.29 4.01 0.79 มาก 

DES2: ท่านตัดสนิใจเลอืกใช้บริการจากคณุภาพท่ีดี

และถูกรับรองจากมาตรฐานสากล 

-0.42 0.17 3.91 0.79 มาก 

DES3: หากมีโอกาสท่านจะตัดสินใจมาใชบ้ริการสาย

การบินไทยอีก 

-0.70 0.63 3.83 0.84 มาก 

DES4: ท่านจะยังคงกลับมาใชบ้ริการสายการบินไทย

ท้ังท่ีคา่ตั๋วจะสูงขึน้ตามสภาวะเศรษฐกิจ 

-0.34 -0.12 3.56 0.90 มาก 

DES5: ท่านมีความต้ังใจที่จะกลับมาใชบ้ริการจากสาย

การบินไทยอีกคร้ังในอนาคต 

-0.35 -0.29 3.64 0.94 มาก 

ความจงรักภักดีของลูกคา้ 

LOY1: ท่านมีความเชื่อม่ันต่อการให้บริการของสายการ

บินไทย 

-0.58 0.45 3.98 0.82 มาก 

LOY2: หากสายการบินอื่นมโีปรโมช่ันท่ีถูกกว่า ท่าน

ยังคงเลอืกใช้บริการสายการบินไทย 

-0.53 0.28 3.60 0.92 มาก 
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ตัวแปร ค่า

ความ

เบ ้

ค่า

ความ

โด่ง 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความเห็น 

LOY3: ท่านจดจ าสัญลักษณ์ของสายการบินไทยได้เป็น

อย่างด ี

-0.33 -0.94 4.03 0.86 มาก 

LOY4: ฉันยังอยากจะใชบ้ริการสายการบินไทย แมว้า่

จะมสีายการบินอื่นๆท่ีดพีอๆกัน 

-0.37 -0.65 3.63 1.02 มาก 

LOY5: ท่านจะแนะน าสายการบินไทยให้กับผู้อ่ืน -0.40 -0.33 3.75 0.93 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการบริการด้วย

เทคโนโลย ีการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ และความจงรักภักดขีองลูกค้าอยู่ในระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.56 – 

4.03 นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมีค่าความเบ้และค่าความโด่งรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง 

-0.12 และ -0.70 และค่าความโด้งอยูร่ะหว่าง -0.94 และ 0.63  

โดยก่อนท่ีจะน าเอาแบบจ าลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาท าการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตท้ังหมด 17 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าตั้งแต่ -0.022 ถึง 0.891 

ซึ่งมีคา่ไมเ่กิน 0.9 หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในกันเอง (Tabachnick & Fidell, 2001) 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบจ าลองท่ีได้จากกรอบแนวความคิดเพื่อท าการทดสอบสมมุตฐาน  และ

น าเสนอตามตารางและรูปภาพดา้นล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดขีอง 

ภาพท่ี 2 รูปแบบจ าลอง 

-0.11 

0.36 
TECH1 

TECH2 

TECH3 

TECH4 

TECH5 

TECH6 

DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 

0.58 

0.95 

0.34 0.43 0.71 0.62 0.77 

0.54 

0.89 

0.70 

0.50 

0.64 

0.67 

0.12 0.18 0.50 0.39 0.59 

0.13 

0.79 

0.48 

0.25 

0.41 

0.45 

0.29 

TECH7 

LOY1 LOY2 LOY3 LOY4 LOY5 

0.59 0.53 0.58 0.71 0.75 

TECHH 

DES 

LOY 

0.35 0.28 0.33 0.50 0.57 
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนชีี้วัดความกลมกลนืของแบบจ าลอง 

การทดสอบ Cmin/df df p-value GFI AGFI RMR RMRSEA TLI CFI NFI 

2.10 100 0.00 0.94 0.91 0.03 0.05 0.94 0.95 0.92 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนชีี้วัดความกลมกลนืของแบบจ าลอง ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ 

2.102 ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.91 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 

0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความ

สอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

(CFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว

พบว่า ค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืนของแบบจ าลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์มีค่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเว้นค่า p-

value ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; 

Wheaton, Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส อังศุโชติ, 

2511:21-24) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับขอ้มูลเชงิประจักษข์องแบบจ าลองนี้ได้ 

นอกจากนี้ ผลจากการวเิคราะห์แบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่า

ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี   

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน S.E. C.R. P 

TECHH ---> DES 0.58 0.05 5.45 *** 

TECHH ---> LOY -0.11 0.06 -1.69 0.09 

DES ---> LOY 0.95 0.30 5.60 *** 

หมายเหตุ: TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดีของ

ลูกค้า 
 

จากตารางที 3 พบว่า ตัวแปรต้นทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ยกเว้น 

TECHH ท่ีมีอิทธิพลต่อ LOY มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.09 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานมีค่า

ตัง้แต ่-0.11 ถึง 0.95 และค่า T-Value (C.R.) มคี่าตัง้แต ่-1.69 ถึง 5.60 และมคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ตั้งแต ่

0.05 ถึง 0.30  

เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรท้ังอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยการ

บริการด้านเทคโนโลยี (TECHH) ที่มผีลตอ่ความจงรักภักดขีองลูกค้า (LOY) ผ่านการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ (DES) พบ

รายละเอยีดดังนี้  
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอทิธิพลรวม อทิธิพลทางตรง และอทิธิพลทางอ้อม 

ตัวแปร อทิธิพลรวม อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม 

DES LOY DES LOY DES LOY 

TECHH 0.576 0.440 0.576 - - 0.549 

DES - 0.954  0.954 - - 

หมายเหตุ: TECHH = การบริการด้านเทคโนโลยี, DES = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, LOY = ความจงรักภักดีของ

ลูกค้า 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ การบริการด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยรวมด้วยค่าสัม

ประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.576 มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโดยรวมด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 

0.440 ในขณะท่ี มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.576 แต่ไม่มี

อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม การบริการด้านเทคโนโลยีอิทธิพลทางตรงต่อความ

จงรกัภักดีของลูกค้าทางอ้อม ซึ่งมีคา่ด้วยคา่สัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.549  

ส าหรับการพิจารณาอิทธิพลของการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า การ

ตัดสนิใจเลอืกใช้บริการมอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดขีองลูกค้าโดยรวมด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.954 และ

มอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดขีองลูกค้าทางตรงด้วยคา่สัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.954 เชน่กัน  

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ล าดับถัดไป ผู้วิจัยจะน าผลท่ีได้จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุตฐานตามท่ีได้ระบุไว้  โดยมี

รายละเอยีดดังนี้  

สมมติฐานท่ี 1. การบริการด้วยเทคโนโลยมีอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบิน   

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1. การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ

บิน พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 0.001 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 5.45 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.052 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 58 

สมมติฐานท่ี 2. การบริการด้วยเทคโนโลยมีอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน   

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2. การบริการด้วยเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการ

บิน พบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า p-value มคี่าเท่ากับ 0.09 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05  

สมมติฐานท่ี 3. การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3. การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการ

บิน พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 0.001 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.95 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 5.60 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.304 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 95 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการบริการด้วยเทคโนโลยี การ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่ในระดับมาก เมื่อมีการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ

บริการด้วยเทคโนโลยมีอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ทีระดับ 0.001 เนื่องจาก การบริการด้วยเทคโนโลยีสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้ เกิดความ

คล่องตัว จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้การบริการของผู้ใช้บริการสายการบิน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ 

Bitner, Brown and Meuter (2000) กล่าวว่า การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งมอบการบริการท่ีดีให้กับลูกค้านั้น

สามารถความพงึพอใจให้กับลูกค้าได้ และยังส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้ด้วย แตอ่ย่างไร

ก็ตาม การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจจะไม่ได้ส่งผลแต่ทางบวกเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลทางลบให้กับองค์กรได้

เช่นกัน เนื่องจาก อาจจะมีลูกค้าจ านวนหนึ่งท่ีอาจจะยังไม่สามารถยอมกการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้ามาสู่การใช้

เทคโนโลยีได้ และสอดคล้องกับ Thakur, Hsu and Fontenot (2012) ท่ีได้น าเอานวัตกรรมการบริการเข้าไปใช้ธุรกิจ

ด้านการดูแลสุขภาพ  ซึ่งท าให้องค์กรหลายองค์กรในปัจจุบันหันมาสร้างความร่วมมือภายในองค์กรในการผสมผสาน

ความรู้ทางด้านไอทีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า (Wong et al. 2015) ตลอดจนถึงการบริหารจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้สามารถบรรลุผลการท างานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Lee, 

Kao & Yang, 2014) แต่ ผลการศึกษา ยังพบว่า การบริการด้วยเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

สายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ทัง้นี้เนื่องจาก การบริการด้วยเทคโนโลยไีมไ่ด้มีอิทธิพลโดยตรงท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการ

อยากกลับมาใช้บริการอีกคร้ังหรือ การเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร เพราะการเกิดความจงรักภักดีนั้นจ าเป็นต้อง

เกิดขึ้นหลังจากท่ีได้มีโอกาสในการเลือกใช้บริการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดี เกิดความพึงพอใจ เกิดความเต็มใจ

และชื่นชมในการใช้บริการก่อน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kaura, Durga Prasad and Sharma, (2015) ท่ีพบว่า 

ความจงรักภักดขีองลูกเกิดจากการท่ีบริษัทสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจก่อน สุดท้าย ผลการศึกษา พบว่า 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  ท้ังนี้เนื่องจาก การ

ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสได้สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะสามารถ

ส่งผลต่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และยินดีท่ีจะกลับมาใช้ซ้ าได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Scherer, 

Wünderlich and Von Wangenheim (2015) ท่ีพบว่า การสร้างการกลับมาเลือกใช้บริการซ้ าอีกคร้ังของลูกค้า 

จ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้กับลูกค้าได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นในการบริการ มีประสบการณ์

กับการบริการ แลว้จึงจะก่อให้เกิดความตอ้งการในการกลับมาใชซ้้ า หรือมคีวามจงรักภักดใีนองค์กร  

จากการศึกษาดังกล่าว ผู้ประกอบการของธุรกิจสายการบินควรใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามา

ประยุกต์ใช้ผสมผสานทางธุรกิจการบินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างภาพลักษณ์การเป็นสายการบินท่ีทันสมัยอยู่

เสมอ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสูงสุด เช่น Mobile Application ด้านการบริการ จองตั๋วเคร่ืองบิน การ

เช็คอิน การเลอืกบริการเสริมพเิศษตา่งๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วย

การวเิคราะห์แนวโน้มการตลาด ตลอดจนมกีารวัดความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นระยะๆ และมีการตดิตามผลอยู่เสมอ 

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ผู้ท่ีมีความสนใจอาจจะมีการขยายขอบเขตทางด้านกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

โดยอาจจะศึกษาท่ีสายการบินท่ีหลากหลาย เพราะแต่ละบริษัทอาจจะมีการให้ความส าคัญในการใส่ใจและค านึงถึง

การบริการด้านเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้าแตกต่างกัน และ

ควรใช้วิธีการศึกษาอื่นๆ เช่น วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมภาษณ์แบบ Focus group เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลเชิงลึก อีกท้ังยังสามารถใช้วิธีการศึกษาแบบผสมเพื่อยืนยันผลการศึกษาท่ีได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีความ



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2463 

สนใจในการศึกษาอาจจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและแรงขับเคลื่อนท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ีสามารถส่งผล

ถึงการพัฒนารูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น   

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ข้อมูลท่ีดีส าหรับการวิจัยนี้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณนักวิชาการ

ทุกท่านท่ีได้แบ่งปันข้อมูล ความรู้ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาในคร้ังนี้ หากไม่ได้เนื้อหาท่ีดีจากทุกท่าน งานวิจัยนี้

คงไม่สามารถประสบความส าเร็จได้  
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การรับรู้มาตรฐานการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้

บริการสายการบิน: กรณีศกึษาธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง   

The Service Standard Perception Influencing Customer’s Decision Making to 

Use Airline Services: A Case of a Thai Airline Business    

 

ศรากุล สุโคตรพรหมมี1* สุรพร อ่อนพุทธา1 และ ธัญพร กระจ่างโลก1 

Sarakul Sukortpromme1*, Suraporn Onputtha1 and Thanyaporn Krajanglok1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการท้ังด้านกระบวนการบริการ และด้าน

พนักงานบริการ และ การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ 3) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ ลูกค้า

ผู้ใชบ้ริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท าการเก็บ

ข้อมูลด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วตามด้วยการเก็บข้อมูลอาศัยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ประกอบด้วย สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และ

ค่าความโด่ง และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง 

ผลการวจิัย พบวา่ ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการอยู่ใน

ระดับปานกลาง ในขณะท่ีการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ใน

ระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวก

ตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่งด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 

0.36 และการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ

ธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ด้วยคา่สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  

ค าส าคัญ: การรับรู้ มาตรฐานการบริการ การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ ธุรกิจสายการบิน      
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Abstract  
 The study aims to study 1) the perception of service standards in terms of service process and service 

staff and customer’s decision making, 2) the influence of service standards perception in terms of service process 

on customer’s decision making and 3) the influence of service standards perception in terms of service staff on 

customer’s decision making. The samples were of 380 Thai airline customers. The questionnaire was used as a 

data collection tool. The data was collected by using purposive sampling technique followed by random sampling 

technique. Statistics used in data analysis included the descriptive statistics consisting of frequency; percentage; 

mean; standard deviation; skewness and kurtosis, and inference statistics consisting of structural equation 

modeling.  

The result indicated that the customers had opinion towards the service standard perception in terms of 

service process in the moderate level; meanwhile had opinion towards service standard perception in terms of 

service staff and customer’s decision making in the high level. The hypothesis testing resulted that the service 

standard perception in terms of service process had a positive influence on the decision making to use the 

service of a Thai airline business with the standardized regression coefficient as of 0.36. Also, service standard 

perception in terms of service staff has a positive influence on the decision making to use the service of a Thai 

airline business with the standardized regression coefficient as of 0.36, at the statistically significant level as of 

0.01. 

Keywords: Perception, Service Standard, Decision Making to Use Service, Airline Business    

 

บทน า 

การเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารน้ันถือเป็นอีกหนึ่งวธีิในการเดินทางที่ประชากรในประเทศไทยนิยมเลือกใช้

นอกเหนอืจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทางหรือรถตู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง

ไปต่างประเทศหรือการเดินทางไปในจังหวัดท่ีมีระยะห่างจากสถานท่ีอยู่ปัจจุบันเป็นระยะทางไกล เนื่องจากการ

เดินทางโดยใช้เคร่ืองบินโดยสารนั้นจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและได้รับความสะดวกสบาย

จากการบริการของสายการบินตา่ง ๆ (รุจิราภรณ์ เอ็นดู ,2558) 

ในปัจจุบันมีสายการบินต่าง ๆ มากมายท่ีให้บริการการเดินทางด้วยเคร่ืองบินโดยสาร ซึ่งมีท้ังสายการบิน

แบบเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) และสายการบินต้นทุนต่ า (Low CostAirlines) โดยสายการบินท้ังสองรูปแบบนี้

มักจะมีรูปแบบเส้นทางการบินท่ีคล้ายคลึงกันแต่จุดท่ีท าให้สายการบินท้ังสองรูปแบบมีความแตกต่างกันและเป็นอีก

หนึ่งปัจจัยท่ีผู้โดยสารใชต้ัดสนิใจในการเลอืกใช้บริการ คือ มาตรฐานการให้บริการของสายการบิน เช่น มาตรฐานของ

ขั้นตอนการให้บริการ มาตรฐานของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการของสายการบิน (แสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์, 2555; Park, 

Robertson & Wu, 2004) เป็นต้น โดยสายการบินในประเทศไทยมีหลายสายการการบินท่ีมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมี

คุณภาพ (Sultan & Simpson Jr, 2000) พร้อมราคาท่ีประหยัด ดังจะเห็นได้จาก การพยายามปรับปรุงคุณภาพต่างๆ 

เช่น ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเชื่อถือได้ ความตรงต่อเวลา ความสะดวกสบายการตอบสนอง การเข้าถึง

จิตใจของผู้โดยสาร และรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความ

สบายใจในการเข้ารับบริการ ตลอดจนสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร (Park, Robertson, & Wu, 2004; Chen & 

Hu, 2013)  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการของสายการบิน

ในด้านกระบวนการบริการและพนักงานบริการท่ีส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา

สร้างเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจสายการบินตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวจิัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการท้ังด้านกระบวนการบริการ และด้านพนักงานบริการ และการ

ตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  

2) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

3) เพื่อศึกษาการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
สมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหน่ึง 

สมมุติฐานท่ี 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกบัการรับรู้มาตรฐานการให้บริการ   

ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ (2544) กล่าวว่า การรับรู้เป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ ฯลฯ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นท่ีมากระทบกับประสาทสัมผัสท้ั ง 5 

ในขณะท่ี เตมิศักดิ์ คทวณชิ (2546) กล่าววา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายท่ีเกิดขึ้นภายหลัง

พนักงานบริการ 

การตัดสินใจเลอืกใช้

บริการ 

กระบวนการ

บริการ 
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ร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า ซึ่งการรับรู้เป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรม

ใดๆ ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อมและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนั้น 

นอกจากนี้ สุรพงษ ชูเดช (2546) กล่าวว่า การรับรู คือ ขบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีสิ่งเร้ากระตุ้นการรู้สึกและ

ถูกตีความเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ และความเข้าใจของบุคคล และการรับรู้เป็นสิ่งท่ีต้อง

เรียนรู perception is learned) ดังนัน้ การรับรู้คอืกระบวนการรับเอาสิ่งตา่งๆ ผ่านการสัมผัสทัง้ 5 มาสู่การแปลความ

และประเมินสิ่งเหลา่นั้น 

ด้านมาตรฐานการให้บริการ วีรพงศ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2542) กล่าวว่า มาตรฐานการให้บริการ โดยมีการ

ก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure - SOP) ไว้เป็นแนวในการปฏิบัติของพนักงาน

บริการท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมาตรฐานการให้บริการของสายการบินเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญและมีความจ าเป็นมากท่ี

องคก์รผู้ให้บริการต้องให้ความสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า (กิตติทัช เขียวฉอ้อน, ธีระวัฒน์ จันทึก และพิทักษ์ 

ศิริวงศ์, 2560) โดยมาตรฐานการบริการอาจประกอบไปด้วยด้านกระบวนการบริการ เช่น การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการให้บริการ ระบบคิวในการให้บริการ จ านวนเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ป้าย

ประกาศแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็น ปา้ยแนะน ากรณีเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อให้

ลูกค้าได้ใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกท่ีจะให้ความไว้วางใจ (นฤทธ์ิ วงษ์มณฑา, 2554) และด้านพนักงาน เช่น 

พนักงานท่ีคอยอ านวยความสะดวก พนักงานท่ีดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นเต็มใจ และมีความพร้อมในการ

ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา ไม่เลือกปฏิบัติ มีใบหน้าท่ียิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ มีมารยาทดี ตลอดจน

แตง่กายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามท่ีองค์กรก าหนด มีบริการอย่างรวดเร็ว (จิรายุ อักษรดี, 2554) ซึ่งยังสอดคล้อง

กับ ยุภารัตน์ เสกประเสริฐ พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และพรรณี พิมาพันธ์ุศรี (2559) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการ

ให้บริการท่ีรับรู้ได้ส่วนมากเกิดจากปัจจัยทางการบริการจากพนักงาน เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การ

ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานต่างๆ ถือว่า เป็นนักการ

ตลาดท่ีดใีนการสร้างการรับรู้มาตรฐานการบริการท่ีดไีด้ด้วย (ธนพล อินประเสริฐกุล, 2557) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร  

ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2559) กล่าวว่า การตัดสนิใจเลือกใช้ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 

จากหลาย ๆ ทางเลือก ท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่ง บุษกร ค าคง 

(2542) กล่าวว่า การตัดสนิใจตอ้งใชข้้อมูลพืน้ฐานจากเร่ืองท่ีก าลังพิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและข้อสรุปท่ีเป็นท่ี

ยอมรับ น ามาผสมผสานกับการสรุปอา้งอิง เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การตัดสนิใจ โดยกระบวนการท่ี

ชัดเช่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีดี ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถเร่ิมตั้งแต่ การรับรู้ปัญหา การ

ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลภายหลังการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2541) และปัจจัยท่ีส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน ประกอบด้วย คุณภาพการบริการด้านการสัมผัส 

หรือการบริการท่ีเป็นรูปธรรม ภาพลักษณ์ขององค์กร (แสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์, 2555; พูลภัทร์  ชมจิตต์, วัฒนา  

มานนท์ และวราภรณ์  เต็มแก้ว, 2558)  ความคาดหวังของบริการ การรับรู้การบริการ คุณค่าของบริการ ความพึง

พอใจ (Park, Robertson & Wu, 2004) ปัจจัยด้านคุณภาพด้านความน่าเชื่อถือ ด้านเอาใจใส่ และด้านการสร้างความ

มั่นใจ ท่ีซึ่งเกิดขึ้นจากการบริการของพนักงาน (ณรงค์ คุ้นวานิช และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560; Jiang, & Zhang, 

2016)    
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วิธีวิทยาการวจิัย 
กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) พจิารณาจากลักษณะของกลุ่มท่ีเลอืกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย  หลังจากนัน้อาศัยความสะดวก

ในการเก็บแบบสอบถาม โดยท าการเก็บแบบสอบถามท้ังสิ้น จ านวน 387 ชุด จากการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากร (Cochran, 1977) แตม่แีบบสอบถามตอบกลับมาและสามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้เพียง 380 ชุด ซึ่งเท่ากับ

ร้อยละ 98.7 โดยถอืว่าเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ในทางสังคมศาสตร์ (Baruch, 1999; Nulty, 2008) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท าการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการท้ังด้าน

กระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ และ ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง โดยใชเ้กณฑ์วัดระดับความส าคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 

ระดับ คือ ระดับท่ี 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับท่ี 4 = เห็นด้วย ระดับท่ี 3 = เห็นด้วยปานกลาง ระดับท่ี 2 = ไม่เห็น

ด้วย และระดับท่ี 1  = ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ  Conbach’s Alpha โดย

ผลการศึกษา พบวา่ ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการในภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha 

เท่ากับ 0.958 และรายดา้นพบวา่ ด้านกระบวนการบริการมคี่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.937 และด้าน

พนักงานบริการมคี่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.932 และ การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการ

บินของไทยแห่งหนึ่งโดยรวมมีคา่สัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.899 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 หมายความว่าข้อ

ค าถามชุดนี้สามารถน าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอสิระที่มผีลตอ่ตัวแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ

ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองด้วยค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืนของแบบจ าลองมีความเหมาะสมเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลนื (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้

แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Wheaton, Muthen, Alwin, & 

Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส 

อังศุโชติ, 2511) 

   

ผลการศึกษา 
 ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.26 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.84 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

73.68 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.89 มีรายได้อยู่ประมาณต่ ากว่า 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 48.42 มีการเดินทางภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.89 และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 58.42  
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ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการท้ังด้านกระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ 

และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอยีดดังตารางที่ 1 2 และ 3 ด้านล่างนี้  

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น

เกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ  

การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ Skewness Kurtosis  S.D. ความคิดเห็น 

STAN1: แจง้ข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บรกิาร -0.08 -0.29 3.38 0.86 ปานกลาง 

STAN2: มรีะบบคิวในการให้บรกิารตามล าดับขั้นตอนการบรกิาร 

ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 

-0.24 -0.04 3.44 0.86 มาก 

STAN3: มขีึน้ตอนการให้บริการที่สัน้กะทัดรัด ไม่ยืดยาวหรือ

ยืดเยือ้ 

-0.17 -0.15 3.33 0.85 ปานกลาง 

STAN4: มเีคาน์เตอรห์รอืจุดให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบรกิาร -0.10 -0.04 3.34 0.85 ปานกลาง 

STAN5: มอุีปกรณ์และเครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการให้บริการ -0.07 -0.16 3.43 0.85 มาก 

STAN6: เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรยีนต่อการให้บรกิาร -0.25 -0.17 3.20 0.93 ปานกลาง 

STAN7: มป้ีายประกาศแสดงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการบรกิาร -0.21 -0.18 3.38 0.93 ปานกลาง 

STAN8: ป้ายแนะน ากรณีเหตุฉุกเฉินสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน

และท าความเข้าใจได้งา่ย 

-0.30 -0.16 3.49 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.37 0.73 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการ

บริการด้านกระบวนการบริการ  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีได้เก็บ

รวบรวมมีคา่ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.07 

และ -0.38 และค่าความโด้งอยูร่ะหว่าง -0.04 และ -0.29  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับ

ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ      

การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ Skewness Kurtosis  S.D. ความคิดเห็น 

STAN9: มเีจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้มารับบรกิาร

อย่างพอเพียง 

-0.17 -0.27 3.38 0.92 ปานกลาง 

STAN10: เจา้หน้าท่ีดูแลเอาใจใส ่มคีวามกระตือรือร้นเต็มใจ และ

มคีวามพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพและเป็นมติรตลอดเวลา 

-0.22 0.16 3.41 0.89 มาก 

STAN11: เจา้หน้าท่ีให้บรกิารเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏบัิติ -0.10 -0.17 3.41 0.88 มาก 

STAN12: เจา้หน้าท่ีมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ มีมารยาทดี -0.19 -0.30 3.52 0.92 มาก 

STAN13: เจา้หน้าท่ีผู้ให้บรกิารแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย -0.28 -0.45 3.78 0.89 มาก 

STAN14: แต่งกายในชุดยูนิฟอรม์ของบรษัิทไดอ้ย่างถูกต้อง -0.32 -0.46 3.82 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.55 0.78 มาก 
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จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกค้าที่ใชบ้ริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการ

บริการด้านพนักงานบริการโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.55 นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมีคา่

ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.10 และ -0.32 

และค่าความโด้งอยูร่ะหว่าง -0.17 และ 0.16  

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับ

ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง      

การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทย

แห่งหนึ่ง 

Skewness Kurtosis  S.D. ความคิดเห็น 

DECIS1: ท่านศึกษาหาข้อมูลการให้บรกิารและความปลอดภัยของ

สายการบนิก่อนตัดสนิใจเลือกใช้บรกิาร 

-0.09 -0.51 3.44 0.95 มาก 

DECIS2: ท่านตัดสนิใจเลือกใช้บริการจากคุณภาพที่ดแีละถูก

รับรองจากมาตรฐานสากล 

-0.14 -0.62 3.69 0.85 มาก 

DECIS3: ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเนื่องจากมี

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีดี 

-0.38 -0.30 3.69 0.88 มาก 

DECIS4: ท่านมีความตั้งใจท่ีจะกลับมาใช้บรกิารจากสายการบิน

ไทยอีกครัง้ในอนาคต 

-0.23 -0.11 3.55 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 นอกจากนี้ ข้อมูลท่ี

ได้เก็บรวบรวมมีคา่ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง 

-0.09 และ -0.38 และค่าความโด้งอยูร่ะหว่าง -0.11 และ -0.62 

โดยก่อนท่ีจะน าเอาแบบจ าลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาท าการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรท้ังหมด ดังแสดงในภาคผนวก พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าตั้งแต่ 0.286 ถึง 

0.894 ซึ่งมีคา่ไมเ่กิน 0.9 หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายใน (Tabachnick & Fidell, 2001) 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบจ าลองท่ีได้จากกรอบแนวความคิดเพื่อท าการทดสอบสมมุตฐาน  และ

น าเสนอตามตารางและรูปภาพด้านล่างนี้  
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ภาพที่ 2 รูปแบบจ าลองสุดท้าย 
หมายเหตุ: PROC = การรับรูม้าตรฐานการบรกิารด้านกระบวนการบริการ, STAFF = การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ 

และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ     

 

ตารางที่ 4 ค่าดัชนชีี้วัดความกลมกลืนของแบบจ าลอง 

การทดสอบ Cmin/df df p-value GFI AGFI RMR RMRSEA TLI CFI NFI 

2.98 115 0.00 0.91 0.87 0.03 0.07 0.95 0.96 0.95 

 

จากการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างจากตารางท่ี 4  พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ 2.98 ค่า P-value มีค่า

เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.91 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) 

มคี่าเท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.07 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker 

และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ดัชนีวัด

เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มคี่าเท่ากับ 0.95 ซึ่งจากผลการวเิคราะห์ดังกล่าวพบว่า ค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืน

ของแบบจ าลองมคีวามเหมาะสมเชงิประจักษม์คี่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเวน้ค่า p-value ซึ่งมีคา่เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 

0.05 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) ท่ีมีน้อยกว่า 0.9 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Wheaton, 
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Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 

2013, และสุภมาส อังศุโชติ, 2511) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับขอ้มูลเชงิประจักษข์องแบบจ าลองนี้ได้ 

นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่า

ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี   

 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน S.E. C.R. P 

PROC ---> DECIS 0.36 0.12 3.02 0.003 

STAFF ---> DECIS 0.36 0.12 3.03 0.002 

หมายเหตุ: PROC = การรับรูม้าตรฐานการบรกิารด้านกระบวนการบริการ, STAFF = การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการ 

และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ     

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ตัวแปรตน้ทุกตัวมผีลตอ่ตัวแปรตามอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 นอกจากนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานมคี่า 0.36 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 เท่ากันท้ัง 2 ตัว และค่า 

T-Value (C.R.) มคี่าตัง้แต ่3.02 ถึง 3.03   

เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรตน้และตัวแปรตาม สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดังนี้  

 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอิทธิของตัวแปรตน้และตัวแปรตาม  

ตัวแปร DECIS 

อทิธิพลทางตรง 

PROC 0.37** 

STAFF 0.37** 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

   PROC = การรับรูม้าตรฐานการบรกิารด้านกระบวนการบรกิาร, STAFF = การรับรูม้าตรฐานการบรกิารด้านพนักงานบริการ 

และ DECIS = การตัดสินใจเลือกใช้บริการ      

จากตารางท่ี 6 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ และการรับรู้มาตรฐานการ

บริการด้านพนักงานบริการมผีลกระทบตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.37 อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

การทดสอบสมมติฐาน 

ล าดับถัดไป ผู้วิจัยจะน าผลท่ีได้จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุตฐานตามท่ีได้ระบุไว้  โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี 1 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่นท่ี 0.01 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 
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0.37 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 3.02 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการ

พยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.0  

สมมุติฐานท่ี 2 การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมีอิทธิพลเชิงบวก

ตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 

0.01 เนื่องจากค่า p-value มคี่านอ้ยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มคี่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 ค่า t-

value (C.R.) เท่ากับ 3.03 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิด

เป็นร้อยละ 36.0  

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ: กรณีศึกษา

ธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง พบว่า ลูกค้าของสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 20 - 30 ป ีมีสถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ประมาณต่ ากว่า 20,000 บาท 

มีการเดินทางภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และ

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการรับรู้มาตรฐานการบริการท้ังด้านกระบวนการบริการและด้านพนักงานบริการ และ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง  พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้

มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีการรับรู้มาตรฐานการบริการด้าน

พนักงานบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก การรับรู้มาตรฐานการบริการด้าน

กระบวนการบริการ เชน่ การแจ้งขอ้มูลให้ทราบเกี่ยวกับขัน้ตอนการให้บริการ การมรีะบบคิวในการให้บริการ จ านวน

เคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน ป้ายประกาศ

แสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการบริการต่างๆ ตลอดจนป้ายแนะน ากรณเีหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งท่ีรับรู้และประเมินความรู้สึก

จากลูกค้าได้ยากกวา่เม่ือเทียบกับการรับรู้ท่ีเกิดจากการบริการของพนักงานผู้ให้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ยุภารัตน ์เสกประเสริฐ พมิพป์วณี์ วัฒนาทรงยศ และพรรณี พิมาพันธ์ุศรี (2559) พบว่า คุณภาพการให้บริการท่ีรับรู้

ได้ส่วนมากเกิดจากปัจจัยทางการบริการจากพนักงาน เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเขา้ใจผู้รับบริการ เป็นต้นซึ่งมากกวา่ปัจจัยท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีเป็นรูปธรรมตา่งๆ  

ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลเชิง

บวกตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจาก ธุรกิจสายการบินต้องสร้าง

การตระหนักให้กับลูกค้าได้เข้าใจถึงระบบมาตรฐานการบริการด้านกระบวนการบริการ เช่น การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการให้บริการ ระบบคิวในการให้บริการ จ านวนเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ป้าย

ประกาศแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็น ป้ายแนะน ากรณเีหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อให้

ลูกค้าได้ใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกท่ีจะให้ความไว้วางใจ ซึ่งหากขั้นตอนขาดมาตรการในการด าเนินงานท่ีมี

มาตรฐานแลว้จะท าให้ผู้บริการไม่กลา้ตัดสนิใจเข้าใช้บริการได้ สอดคล้องกับการศกึษาของ แสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์. 

(2555) ท่ีพบว่า คุณภาพการบริการด้านการสัมผัส หรือการบริการท่ีเป็นรูปธรรมมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

องคก์รได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใชบ้ริการ ยังสอดคล้องกับ Park, Robertson and Wu (2004) ท่ีได้ศึกษา

เกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพบริการสายการบินต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร กรณีศึกษาชาวเกาหลี 
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พบวา่ ความคาดหวังของบริการ การรับรู้การบริการ คุณค่าของบริการ ความพงึพอใจ ของผู้โดยสารภาพลักษณ์ของ

สายการบินตอ่ความต้ังใจเลอืกใช้บริการของผู้โดยสาร  

นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจาก  คุณภาพการ

บริการท่ีเกิดจากพนักงานท่ีอยู่ด้านหน้าท่ีโดยตรงท่ีต้องรับหน้าท่ีในการต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้า ตลอดจน

การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ด้วยมารยาทท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจ

ของลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว ดั้งน้ัน การรับรู้มาตรฐานการบริการด้านพนักงานบริการจึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับกับการศึกษาของณรงค์ คุ้นวานิช และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) 

พบวา่ ปัจจัยดา้นคุณภาพดา้นความนา่เช่ือถือ ด้านเอาใจใส่ และด้านการสร้างความมั่นใจ ท่ีซึ่งเกิดขึ้นจากการบริการ

ของพนักงานส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการของลูกค้าอีกหลายคร้ัง นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Jiang and Zhang (2016) ที่พบวา่ คุณภาพการบริการมีความสมัพันธ์กับการกลับมาใช้บริการของสาย

การบินของจีนอกีด้วย  

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยด้านมาตรฐานการให้บริการของสายการบินท่ีมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการสายการบินของลูกค้า และสามารถน าผลข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการวางแผนด้านมาตรฐานกระบวนการการให้บริการของสายการบินให้แก่ลูกค้าหรือผู้โดยสาร เช่น การปรับปรุง

ระบบการท างานเพ่ือให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้มากขึ้นหรือการพัฒนารูปแบบการให้บริการของสายการบิน รวมไปถึง

การพัฒนามาตรฐานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดและเพิ่มผลกระทบ

ตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการของบริษัทสายการบิน  

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมีการขายกลุ่มตัวอย่างไปสู่ลูกค้าของสายการบินอื่นๆ เพิ่มเติม 

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงกลุ่มเป้าหมายเดียว ซึ่งผลวิจัยท่ีได้จะสามารถน ามา

เปรียบเทียบกับผลการศกึษาในครัง้นี้ได้ อกีทัง้ ในการศึกษาครัง้นี้ได้มกีารเก็บรวบรวมงานวิจัยโดยใชว้ธีิเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่สร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยเลอืกใช้แบบสอบถามลักษณะ

ปลายปิด ซึ่งอาจจะท าให้ไมไ่ด้ขอ้มูลทางด้านความคิดเห็นท่ีแท้จริงของผู้โดยสาร ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัย

ควรมีการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ใน

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยควรท าการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะ

ธุรกิจสายการบินมกีารปรับปรุงการให้บริการอยา่งต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 

  

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ข้อมูลท่ีดีส าหรับการวิจัยนี้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณนักวิชาการ

ทุกทา่นท่ีได้แบ่งปันขอ้มูล ความรู ้ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาในครัง้นี้ท้ังทางตรงและทางอ้อม หากไมไ่ด้เนื้อหาที่ดี

จากทุกท่าน งานวจิัยนี้คงไม่สามารถประสบความส าเร็จได้  
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การศึกษาแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี    

The Study of Motivation in Executing Household Accounting by People in 

Thanyaburi District, Pathum Thani Province    
 

อัฐพงษ์ ธีระคานนท์1 และ สุรพร อ่อนพุทธา2 

Attapong Teerakanon and Suraporn Onputtha 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์และแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน จ าแนกตาม ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 137 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลตาม

สะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิที่ 0.05  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 20 ปี – 29 ปี เป็นนักศึกษา ระดับการศึกษาท่ี

ระดับปริญญาตรี มรีายได้ตอ่ครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท มรีายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ย

ต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ จ านวนท้ัง 3 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ตอ่ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) แตกต่างกันมีแรงจูงใจท่ีท า

ให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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Abstract  

 This research aimed at 1) studying the people’s demographic factors and motivation for household 

accounting execution and 2) comparing the motivation in household accounting execution classified by people 

demographic factors in Thanyaburi District, Pathum Thani province. The samples were of 137 people living in 

Thanyaburi municipality, Pathum Thani. The data collection employed questionnaires with purposive sampling 

and convenience sampling method. The statistics used in data analysis included descriptive statistics covering 

frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics covering the Independent Sample 

t-test and One-Way ANOVA at the statistical significance level of 0.05.  

The results showed that the majority of respondents were women, aged 20 - 29 years old, were 

student, graduated from bachelor’s degree, earned between 10,001 - 15,000 baht and expensed between 

5,000 and 10,000 baht. An opinion analysis towards people’s motivation in executing household accounting 

found that opinions related to motivation in terms of benefits, patterns and methods and support from 

government agencies and others were rated in high level. The results of the hypothesis testing showed that 

people with different demographic factors in terms of age, education, monthly household income and monthly 

household expenditure had motivation toward benefits, patterns and methods and support from government 

agencies and others differently at the statistically significant level as of 0.05.  
 

Keywords: Motivation, Household Accounting Execution, Thanyaburi District, Pathum Thani Province        

 

บทน า 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ าวัน และประจ าในแต่ละเดอืน โดยรายรับมี

ความสัมพันธ์กบัรายจ่ายในแตล่ะวัน สัปดาห์ เดอืน และปีเพื่อจะได้เห็นภาพรวมรายรับและรายจ่ายของครอบครัว ซึ่ง

การจัดท าบัญชีครัวเรือนให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย การ

ตระหนักถึงปัญหา หาหนทางเพ่ือแก้ไข เรียนรู้และลงมอืปฏบัิติ และสุดท้ายการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การ

ท าบัญชีครัวเรือนได้ประสบความส าเร็จ (สุนยีรั์ตน์ วุฒจิินดานนท์, 2559) ซึ่งถ้าหากประสบความส าเร็จ ผู้จัดท าบัญชี

ควรเรือนจะได้ ทราบถึงท่ีมาของรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนเอง

และครอบครัว (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการประหยัด เกิดการเรียนรู้ 

เกิดการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มด้วยการใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดการเอื้ออาทรตอ่กัน (ดนุพล วิเชยีร, 2559) แต่

อย่างไรก็ตาม การจัดท าบัญชียังพบอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างๆ เช่น การขาดความเข้าใจในการจัดท า

บัญชีครัวเรือน (สุพรรณี ต้อนรับ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ วาริพิณ มงคล (2552) ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชี

ครัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน การขาดแรงจูงใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน การขาด

ทัศนคติท่ีดีต่อการท าบัญชี (จินตนา จันทนนท์ และคณะ, 2561) การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ซึ่งการไม่ประสบความส าเร็จในการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะท าให้ขาดการวาง

แผนการบริหารเงินในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงท่ีดีขึ้น จะส่งผลตอ่ภาระหนี้สนิของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 

จากผลส ารวจปัญหาหนี้สินครัวเรือนในปัจจุบัน มีครัวเรือนถึงร้อยละ 74.80 ท่ีมีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เกิดจากซื้อ

สินทรัพย์ร้อยละ 36.90 และรายจ่ายท่ัวไปในชีวิตประจ าวันสูงถึงร้อยละ 32.20 เมื่อตรวจสอบจ านวนหนี้สินต่อ
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ครวัเรือนพบวา่มีเฉลี่ยตอ่หน่ึงครัวเรือนมีหนี้สินจ านวน 219,158.20 บาท เมื่อจ าแนกตามแหล่งเงินกู้พบว่าเป็นหนี้สิน

ในระบบสถาบันการเงินอยู่ร้อยละ 50.90 และเป็นหนี้สินนอกระบบสูงถึงร้อยละ 49.10 (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้า, 2557)  

จากดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพราะ 

แรงจูงใจจะเป็นพลังท่ีจะผลักดันให้ผู้คนประพฤติตนในบางสิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าและก าหนดทิศทางและ

เป้าหมายของพฤติกรรมดังกลา่ว คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะพยายามกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละทิง้ ซึ่งผล

วิจัยนี้จะแสดงให้เห็นถึง แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการจัดท า 

และด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นเร่ิมต้นท่ีท าให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

สร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อการท าบัญชีครัวเรือน ตลอดการสร้างจูงในการท าบัญชี เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวจิัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อ

ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านแรงจูงใจจาก

รูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือน และดา้นแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น    

2) เพื่อเปรียบความแตกต่างแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้าน

แรงจูงใจจากประโยชนท่ี์ได้รับจากการจัดท าบัญชคีรัวเรือน ด้านแรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

และด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชพี ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 อาชีพ 

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

1.5 รายได้ต่อครวัเรอืน (เฉล่ียต่อเดือน) 

1.6 รายจา่ยต่อครัวเรอืน (เฉล่ียต่อเดือน) 

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ที่ได้รับจาก

การจัดท าบัญชีครัวเรอืน 

ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการ

จัดท าบัญชีครัวเรอืน 

ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานอื่น  
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สมมุตฐิาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน  

สมมุติฐานท่ี 2 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน 

สมมุติฐานท่ี 3 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน 

สมมุติฐานท่ี 4 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศกึษาสูงสุดต่างกัน มแีรงจูงใจในการ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนต่างกัน   

สมมุติฐานท่ี 5 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มี

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน  

สมมุติฐานท่ี 6 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมี

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน   

การบัญชี หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน แล้วน ามาบันบันทึก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ แล้ว

จัดท าเป็นรายงานทางการเงินต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลจากรายงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและตัดสินใจ

ต่อไป (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2554) การจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล หรือ

รายได้และรายจ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการผลิตของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื่อท าให้ทราบถึงการใชจ้่ายและรายรับของประชาชน

หรือของผู้ประกอบ (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ จินตนา จันทนนท์ และคณะ (2561) ท่ีกล่าวว่า 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ าวัน และประจ าในแต่ละเดือน โดยรายรับมี

ความสัมพันธ์กับรายจ่ายในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และปีเพื่อจะได้เห็นภาพรวมรายรับและรายจ่ายของครอบครัว 

ส าหรับการท าบัญชีจะมีกระบวนการตั้งแต่การเก็บ รวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) ซึ่งการจัดท าบัญชีครัวเรือนจ าเป็นต้องพิจารณา

กระบวนการการเรียนรู้การจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นส าคัญ โดยประกอบไปด้วย การตระหนักถึงปัญหา หาหนทางเพื่อ

แก้ไข เรียนรู้และลงมอืปฏบัิต ิและสุดท้ายการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยครอบครัวนั้นจ าเป็นต้องทราบถึงปัญหา

ด้วยการวเิคราะห์ถงึปัญหาที่เกิดขึ้นครอบครัว หลังจากนั้นต้องหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ได้รับการเรียนและอบรม

เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน และท าการประเมินถึงประสิทธิภาพในการจัดท าบัญชีครัวเรือน (สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดา

นนท์, 2559) ซึ่งประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้นมีมากมาย เช่น ท าทราบถึงท่ีมาของรายรับและรายจ่ายท่ี

เกิดขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนเองและครอบครัว (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) ด้วยแนวทาง

ท่ีเหมาะสม (พลพัธน์ โคตรจรัส, 2555)ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการประหยัด เกิดการเรียนรู้ เกิด

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดการเอื้ออาทรต่อกัน (ดนุพล วิเชียร, 2559) แต่

อย่างไรก็ตาม การจัดท าบัญชียังพบอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างๆ เช่น ประชาชนขาดความเข้าใจในการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน (สุพรรณี ต้อนรับ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ วาริพิณ มงคล (2552) ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึก
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บัญชคีรัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน ในขณะท่ี จินตนา จันทนนท์ และคณะ (2559) กล่าวว่า 

อุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ พฤติกรรมของครัวเรือนเองท่ียัง ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนของตนเองเท่าท่ีควร เพราะมองว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากและเป็นเร่ืองซับซ้อนในการท าบัญชีครัวเรือน ซึ่ง

สอดคล้องกับ กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี (2557) ท่ีกล่าวว่า การจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยาก อีกท้ังครัวเรือนไม่

ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลรายรับรายจ่าย และยังจ าข้อมูลทีจะบันทึกไม่ได้  

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน   

แรงจูงใจ หมายถึง พลังท่ีจะผลักดันให้ผู้คนประพฤติตนเพื่อตอบสนองการล่อลวงและก าหนดทิศทางและ

เป้าหมายของพฤติกรรมดังกล่าว คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะพยายามกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละท้ิ ง แต่

คนท่ีมีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมในการรักษาเป้าหมายหรือแม้กระท่ังหยุดการท างานของตนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย นอกจากนี้แรงจูงใจยังหมายถึงความปรารถนาท่ีจะท าอะไรบางอย่าง แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็นสอง

ส่วน ได้แก่ แรงจูงใจในเชงิบวกและแรงจูงใจเชิงลบ (Robbins & Everitt, 1996) ซึ่งแรงจูงใจมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

1) ความต้องการ ซึ่งเป็นสภาวะของความขาดแคลนในสิ่งนั้น 2) แรงขับ ซึ่งหมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันท่ี

เกิดขึ้นท้ังจากภายในและนอก  ซึ่งแรงจูงใจจากภายในหมายถึง แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากเหตุผลท่ีอยู่ภายในตัวตน

ของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แสวงหาความพงึพอใจในตนเองโดยไม่ใชเ่พราะความกลัวท่ีเกิดจากสิ่งน้ัน อาจเป็นรางวัล

ท่ีได้จากการด าเนินการหรือการกระท าด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเพื่อมาควบคุมพฤติกรรม 

ในขณะท่ีแรงจูงใจภายนอกหมายถึงปัจจัยภายนอกท่ีเข้ามายั่วยุหรือสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นการกระท าเพราะถ้า

หากกระท าสิ่งนั้นแล้วจะได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมา ซึ่งแรงจูงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน (พมิพรั์ก พุม่เจรญิ, 2559) ซึ่งอาจรวมถึง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการบัญชีครัวเรือน 

(นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ. 2559) การบัญชคีรัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตท่ีเพียงพอเพื่อให้ครอบครัวมี

ชีวิตคุณภาพท่ีดีขึ้น (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2556) การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อการออมเงิน เพื่อให้ทราบถึงรายการ

การเงิน (รายรับรายจ่าย) และเพื่อการควบคุมการเงิน (กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี, 2557) การส่งเสริมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน (เกียงไกร ศิลปะรัศมี, 2558) การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (เอมอร แสวงวโรตม, 

2557) ตลอดจนถึงการจัดท าบัญชีเพื่อความยังยนื (สุนยีรั์ตน์ วุฒจิินดานนท์, 2560)  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีจัดท าบัญชีครัวเรือน ในเขตอ าเภอธัญบุรี จ านวน 137 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.22 จากการการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ

จ านวนประชากรโดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 และก าหนดระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 

(Yamane, 1973) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท าการ

รวบรวมขอ้มูล แบง่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศกึษาสูงสุด รายได้ตอ่ครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) โดย

ข้อค าถามเป็นแบบตัวเลอืกตอบ โดยก าหนดมาตรวัดเป็นแบบนามบัญญัติและเรียงล าดับ ในขณะท่ีส่วนท่ี 2 แรงจูงใจ

ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ด้านท่ี 1 แรงจูงใจจากประโยชนท่ี์ได้รับจาก

การจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านท่ี 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านท่ี 3 แรงจูงใจจาก

หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นโดยใช้เกณฑ์วัดระดับความส าคัญแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า  (Likert Rating 
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Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับท่ี 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับท่ี 4 = เห็นด้วย ระดับท่ี 3 = เห็นด้วยปาน

กลาง ระดับท่ี 2 = ไมเ่ห็นดว้ย และระดับท่ี 1  = ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ  Conbach’s Alpha โดย

ผลการศึกษา พบว่า ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีค่า

สัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha โดยรวมเท่ากับ 0.937 และเมื่อแยกเป็นรายประเด็น พบว่า ด้านท่ี 1 แรงจูงใจจาก

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.855 ด้านท่ี 2 แรงจูงใจ

จากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.830 และด้านท่ี 3 แรงจูงใจ

จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นมีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 0.937 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 

หมายความว่าข้อค าถามชุดนี้สามารถน าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอสิระที่มผีลตอ่ตัวแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent Sample t-test และ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% 

   

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
 

ตารางที ่1 แสดงคา่ความถี่และรอ้ยละของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ   

- ชาย 43 31.4 

- หญิง 94 68.6 

อายุ   

- อายุ 20 ปี – 29 ป ี 10 7.3 

- อายุ 30 ปี – 39 ปี  55 40.1 

- อายุ 40 ป ี– 49 ปี 25 18.2 

- อายุ 50 ปี – 59 ปี  22 16.1 

- อายุมากกวา่ 60 ปขีึน้ไป 25 18.2 

อาชีพ   

- ไมไ่ด้ประกอบอาชพี 7 5.1 

- นักศกึษา 34 24.8 

- พนักงานบริษัทเอกชน 28 20.4 

- ข้าราชการ  8 5.8 

- พนักงานของรัฐ 11 8.0 

- เกษตรกร 7 5.1 

- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 25 18.2 

- อื่น ๆ  17 12.4 
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ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ 

ระดับการศกึษา   

- ไมไ่ด้ศึกษา 4 2.9 

- ประถมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 18 13.1 

- ประถมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 5 3.6 

- มัธยมศกึษาตอนต้น/เทียบเท่า 7 5.1 

- มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 17 12.4 

- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 6 4.4 

- ปริญญาตรี 78 56.9 

- สูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาโท 2 1.5 

รายได้ตอ่ครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดือน) 137 100.0 

- นอ้ยกว่า 5,000 บาท 4 2.9 

- ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท 22 16.1 

- ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท 32 23.4 

- ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 22 16.1 

- ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 23 16.8 

- ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 12 8.8 

- มากกวา่ 30,000 บาท 22 16.1 

รายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดือน)   

- นอ้ยกว่า 5,000 บาท 16 11.7 

- ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท 37 27.0 

- ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท 35 25.5 

- ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 14 10.2 

- ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 9 6.6 

- ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 7 5.1 

- ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท 6 4.4 

- มากกวา่ 35,000 บาท 13 9.5 

รวม 137 100.0 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 137 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง (จ านวน 94 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.6) มีอายุ 20 ปี – 29 ปี (จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1) เป็นนักศกึษา (จ านวน 34 คน คิด

เป็นร้อยละ 24.8) ระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี (จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9) มีรายได้ต่อครัวเรือน 

(เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4) และมีรายจ่ายต่อครัวเรือน 

(เฉลี่ยตอ่เดอืน) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27) 
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ผลการศกึษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  

ด้านการศกึษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 3 ด้าน 

คือ ด้านท่ี 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านท่ี 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน และด้านท่ี 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอยีดดังตารางที่ 1 2 และ 3 ด้านล่างนี้  

 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านท่ี 1 แรงจูงใจจากประโยชนท่ี์ได้รับจากการจัดท าบัญชคีรัวเรือน   

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 1 แรงจูงใจจากประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ข้อท่ี 1. การท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ท่านทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเองและ

ครอบครัว 

3.98 0.84 มาก 

ข้อท่ี 2. การท าบัญชีครัวเรือนท าให้สามารถวางแผนการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม 

เชน่ การวางแผนการซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น 

3.91 0.68 มาก 

ข้อท่ี 3. การท าบัญชีครัวเรือนท าให้มีเงินออมเพื่อเก็บไว้ใชใ้นยามฉุกเฉิน หรอื

เมื่อยามเกษยีณอายุ 

3.82 0.91 มาก 

ข้อท่ี 4. การท าบัญชีครัวเรือนช่วยให้สมาชกิภายในครอบครัวมคีวามรัก ความ

เข้าใจกันและความสามคัคีกัน 

3.66 0.82 มาก 

ข้อท่ี 5. การท าบัญชีครัวเรือนท าให้สามารถก่อหนี้สนิ หรือวางแผนการกู้ยมื

เงินรวมถึงวางแผนช าระเงินในอนาคตได ้

3.45 0.84 มาก 

ข้อท่ี 6. การท าบัญชีครัวเรือนท าให้สามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได ้ 3.73 0.82 มาก 

ข้อท่ี 7. การจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้คุณภาพชวีติและมคีวามเป็นอยูด่ีขึ้น 3.79 0.83 มาก 

ภาพรวม 3.76 0.60 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากประโยชนท่ี์ได้รับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน

มคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 (S.D. = 0.60) โดยให้ล าดับความส าคัญกับข้อ

ค าถาม “การท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ท่านทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว” ซึ่งจัดเป็นอันดับสูงสุด

และมีความคดิเห็นเกี่ยวกับขอ้ค าถาม “การจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้คุณภาพชวีติและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น” ซึ่งจัดเป็น

อันดับท้ายสุด  

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2487 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์คา่เฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านท่ี 2 แรงจงูใจจากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือน       

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 2 แรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครวัเรือน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 

ข้อท่ี 1. การมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชคีรัวเรือน ท าให้การจัดท าบัญชี

ครัวเรือนมคีวามถูกต้องมากขึ้น 

3.82 0.67 มาก 

ข้อท่ี 2. การมสีมุดบัญช ีหรอืตารางส าเร็จรูปท าให้การจัดท าบัญชคีรัวเรือนมี

ความสะดวกมากขึ้น 

3.77 0.87 มาก 

ข้อท่ี 3. การใช้เทคโนโลย ีเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เป็น

ตน้ ท าให้การจัดท าบัญชีครัวเรือนมคีวามสะดวกมากขึ้น 

3.80 0.91 มาก 

ข้อท่ี 4. การได้รับการสง่เสริมความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ท าให้การ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนมคีวามสะดวกมากขึ้น 

3.66 0.78 มาก 

ข้อท่ี 5. การได้รับการตรวจสอบ หรอืติดตามผลการจัดท าบัญชคีรัวเรือนท าให้

มกีารจัดท าบัญชีอยา่งต่อเนื่อง 

3.62 0.92 มาก 

ข้อท่ี 6. การได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณเ์ครื่องเขียนท าให้  การจัดท าบัญชี

มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

3.48 0.82 มาก 

ข้อท่ี 7. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนของท่าน ท าให้การ

จัดท าบัญชมีสี่วนร่วมมากขึน้ 

3.40 0.92 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.65 0.60 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือนมี

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D. = 0.60) โดยให้ล าดับความส าคัญกับข้อ

ค าถาม “การมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ท าให้การจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความถูกต้องมากขึ้น” เป็น

อันดับสูงสุดและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้ค าถาม “การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนของท่าน ท าให้การ

จัดท าบัญชมีสี่วนร่วมมากขึน้” เป็นอันดับท้ายสุด  

 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านท่ี 3 แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น       

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ข้อท่ี 1. การได้รับสิทธิต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน เชน่ การกู้เงินด้วยอัตรา

ดอกเบีย้พิเศษ เป็นต้น ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

3.39 0.9 ปานกลาง 

ข้อท่ี 2. การได้รับสิทธิดา้นสวัสดิการสังคมของหนว่ยงานภาครัฐจากการจัดท า

บัญชคีรัวเรือน ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจดัท าบัญชีครัวเรือน 

3.45 0.91 มาก 

ข้อท่ี 3. การได้รับสิทธิทางภาษี เชน่ การลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 3.45 0.99 มาก 
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แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 3 แรงจูงใจจากหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

เป็นต้น ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 

ข้อท่ี 4. การได้รับสิทธิจากการกู้ยมืเงินจากธนาคารของรัฐ เชน่ ธนาคารออม

สิน ธกส. ธอส. เป็นต้น ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

3.49 1.09 มาก 

ข้อท่ี 5. การได้รับสิทธิจากการออมเงิน เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากพิเศษ เป็น

ตน้ จากธนาคารของรัฐท าให้ท่านมแีรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

3.39 1.05 ปานกลาง 

ข้อท่ี 6. การได้รับสิทธิจากการลงทุน ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน 

3.56 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.46 0.87 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ด้านแรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่น มีคา่เฉลี่ย

ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 (S.D. = 0.87) โดยให้ล าดับความส าคัญกับค าถาม “การ

ได้รับสิทธิจากการลงทุน ท าให้ท่านมีแรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน” เป็นอันดับสูงสุดและ ให้ล าดับความส าคัญ

กับค าถาม “การได้รับสิทธิจากการออมเงิน เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากพิเศษ เป็นต้น จากธนาคารของรัฐท าให้ท่านมี

แรงจูงในการจัดท าบัญชีครัวเรือน” เป็นอันดับท้ายสุด  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผู้วิจัยจะน าผลท่ีได้จากแบบจ าลองไปใชใ้นการทดสอบสมมุตฐานตามท่ีได้ระบุไว้ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน  

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร ์

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ภาพรวม ประโยชน์ที่

ได้รับ 

รูปแบบและ

วิธีการ 

หน่วยงานภาครฐั และ

อื่น ๆ 

เพศ t = -0.516 t = -0.558 t = -0.455 t =-0.354 

Sig. = 0.607 Sig. = 0.578 Sig. = 0.650 Sig. = 0.724 

อายุ F = 3.082 F = 2.727 F = 3.027 F =2.624 

Sig. = 0.018* Sig. = 0.032* Sig. = 0.020* Sig. = 0.038* 

อาชีพ F = 2.024 F = .816 F = 2.888 F = 3.182 

Sig. = 0.057 Sig. = 0.576 Sig. = 0.008* Sig. = 0.004* 

ระดับการศกึษา F = 4.646 F = 6.053 F = 4.974 F = 2.873 

Sig. = 0.000* Sig. = 0.001* Sig. = 0.000* Sig. = 0.008* 

รายได้ตอ่ครัวเรือน/เดอืน F = 2.548 F = 1.914 F = 2.041 F = 3.212 

Sig. = 0.023* Sig. = 0.083 Sig. = 0.065 Sig. = 0.006* 
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ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร ์

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ภาพรวม ประโยชน์ที่

ได้รับ 

รูปแบบและ

วิธีการ 

หน่วยงานภาครฐั และ

อื่น ๆ 

รายจ่ายต่อครัวเรือน/เดือน F = 2.931 F = 1.125 F =4.039 F = 4.062 

Sig. = 0.007* Sig. = 0.351 Sig. = 0.000* Sig. = 0.000* 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน พบรายละเอยีดการทดสอบสมมุติฐานดังนี้  

สมมุติฐานท่ี 1 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน  พบว่า ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนท้ังในภาพรวม ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆไม่

ตา่งกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.607, 0.578, 0.650 และ Sig. = 0.724 ตามล าดับ ซึ่งมากกวา่ 0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนท้ังในภาพรวม ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ

ตา่งกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.018, 0.032, 0.020 และ Sig. = 0.038 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 

สมมุติฐานท่ี 3 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนต่างกัน  พบว่า ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนท้ังในภาพรวม และด้านประโยชน์ท่ีได้รับไม่ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.057 และ 0.576 ตามล าดับ ซึ่ง

มากกวา่ 0.05 แตใ่นขณะเดียวกัน ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชพีต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท า

บัญชีครัวเรือนในด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 

0.008 และ 0.004 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 

สมมุติฐานท่ี 4 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศกึษาสูงสุดต่างกัน มีแรงจูงใจในการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มี

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในภาพรวม ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านรูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจาก

หน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.000, 0.001, 0.000 และ 0.008 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 

0.05 

สมมุติฐานท่ี 5 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกัน มี

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายได้ต่อครัวเรือน 

(เฉลี่ยตอ่เดอืน) ต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในภาพรวมและแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ

ตา่งกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.023 และ 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 ในขณะเดียวกัน ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานีท่ีมีรายได้ตอ่ครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) ต่างกัน มีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในดา้นประโยชน์ท่ีได้รับ 

ด้านรูปแบบและวิธีการไม่ตา่งกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.083 และ 0.065 ตามล าดับ ซึ่งมากกวา่ 0.05 

สมมุติฐานท่ี 6 ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมี

แรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบวา่ ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายจ่ายต่อครัวเรือน 

(เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในภาพรวม ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านรูปแบบและ

วิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 0.007, 0.000 และ 0.000 
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ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ในขณะเดียวกัน ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายจ่ายต่อครัวเรือน 

(เฉลี่ยตอ่เดอืน) ต่างกันมแีรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในด้านประโยชน์ท่ีได้รับไม่ต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig. = 

0.351 ซึ่งมากกวา่ 0.05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศกึษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้แบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 137 คน ส่วนใหญ่

เป็นหญิง (จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6) มีอายุ 20 ปี – 29 ปี (จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1) เป็น

นักศึกษา (จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8) ระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี (จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.9) มรีายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4) มี

รายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27) ท้ังนี้ 

เนื่องจากผู้ท าบัญชีสว่นใหญ่เป็นแม่บ้าน หรือลูกสาวของบ้านท่ีมีความละเอียดและความรู้ในการใช้จ่ายและดูแลเร่ือง

เงิน ซึ่งส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อีกท้ัง ผู้คนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานียัง

เป็นท างานเป็นพนักงานเอกชน เกษตรกร ตามลักษณะท่ัวไปของจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้เขตอ าเภอธัญบุรี ยังเป็น

พื้นท่ีชานเมอืงท่ีคา่คลองชีพยังไม่สูงเท่าไหร ่จึงท าให้ส่วนใหญ่รายรับและรายจ่ายจึงอยูใ่นระดับดังกล่าว  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้าน

รูปแบบและวิธีการ และแรงจูงจากหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ จ านวนท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่มี

การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ครอบครัวทราบรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนจะสามารถท าให้การจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความถูกต้องมากขึ้น โดยการได้รับสิทธิจากการ

รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐในการท าการลงทุนทางธุรกิจหรือสิ่งอื่นๆต่างๆ จะท าให้ครอบครัวมีแรงจูงในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนมากขึ้น  

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส าหรับคนท่ีท าบัญชีครัวเรือนท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจ

ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่างกัน พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

ครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจท่ีท าให้มีการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนอยา่งต่อเนื่องแตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ยต่อเดือน) และ

และรายจ่ายต่อครัวเรือน (เฉลี่ยตอ่เดอืน) จะมีสาเหตุของการจัดท าบัญชีครัวเรือนท่ีต่างกัน เช่น บุคคลท่ีมีอายุมากจะ

มแีรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมากกว่าบุคคลที่มอีายุน้อย หรือ บุคคลท่ีมีรายได้และรายจ่ายต่อครัวเรือนมาก

จะมีแรงจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมากกว่าบุคคลท่ีมีรายได้และรายจ่ายต่อครัวเรือนน้อย เนื่องจากต้องการ

วางแผนทางการเงินและการออมเงินภายในครอบครัว เป็นต้น  ในขณะท่ี ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 

และอาชีพท่ีแตกต่างกันมแีรงจูงใจที่ท าให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยด้านเพศและอาชีพ

ไม่มีผลต่อแรงจูงใจท่ีท าให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Robbins & Everitt (1996) ท่ี

กล่าววา่ แรงจูงใจมีความส าคัญต่อการท าให้ การกระท าใดกระท าหนึ่งประสบความส าเร็จ ซึ่งแรงจูงประกอบไปด้วย 

1) ความตอ้งการ และ 2) แรงขับซึ่งแตล่ะบุคคลมคีวามแตกตา่งกัน เชน่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ครัวเรือน และ

รายจ่ายต่อครัวเรือน  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ (2559) ท่ีพบว่า ความรู้ความเข้าใจและ

ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการบัญชีครัวเรือนท่ีเกิดขึ้นจากแต่บุคคลในครัวเรือนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ

ท าบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างมาก สุดท้าย แรงจูงใจจากหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการท า

บัญชคีรัวเรือน เชน่ การสง่เสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน (เกียงไกร ศลิปะรัศมี, 2558) เป็นต้น  
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จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการศึกษา

ควรน าเสนอประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าบัญชีครัวเรือน เช่น การจัดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี

อย่างง่ายท้ังในสถาบันการศึกษา ในหมู่บ้าน หรือในบริษัทท่ีท างาน เพราะผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีท าบัญชีมาก

ท่ีสุดคือ นักศึกษา เกษตร และพนักงานเอกชน ที่มกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนให้กับประชาชนได้หันมาท าบัญชีครัวเรือนให้มากขึน้ ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ี จังหวัด ตลอดจนถึงในระดับประเทศชาติได้   

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมกีารขยายขนาดของกลุ่มตัวอยา่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลท่ี

มคีวามชัดเจนยิ่งขึน้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเตมิโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก สุดท้าย ผู้วิจัยควร

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพราะผู้คนท่ีให้ความสนใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนยังมีน้อย 

อีกท้ังอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเร็คทรอนิกส์

อื่นๆ เขา้มาชว่ยในการจัดท าบัญชีครัวเรือนในยุคดิจิตอล ซึ่งผลการศึกษาอาจจะท าให้การท าบัญชีเกิดความน่าสนใจ

มากขึ้น  

  

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณโครงการทุนนักวิจัยหน้าใหม่ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีท่ีได้มอบทุนการ

สนับสนุนวจิัย ซึ่งท าให้ได้ผลการวิจัยสู่การเผยแผ่ต่อผู้อื่น อีกท้ัง ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ี

ให้ขอ้มูลท่ีดท้ัีงทางตรงและทางอ้อมส าหรับการวจิัยในคร้ังนี้ ซึ่งรวมไปถึงผู้ตอบแบบสอบถาม นักวิชาการ หากขาดทุก

ท่าน งานวจิัยนี้คงไม่สามารถประสบความส าเร็จได้  
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คุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง: ผลกระทบที่มีต่อความ

จงรักภักดีของลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ าแห่ง
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองท่ีมีต่อความ

จงรักภักดขีองลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า โดยกลุ่มประชากร

ตัวอยา่ง คือ ผู้ใชบ้ริการสายการบินของไทยแห่งหนึ่ง จ านวน 300 คน วิธีการเก็บข้อมูล คือการใช้แบบสอบถาม ด้วย

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วตามด้วยการเก็บข้อมูลอาศัยความสะดวก สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ประกอบด้วย สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และ

ค่าความโด่ง และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ สมการโครงสร้าง   

ผลการวจิัย พบวา่ คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.001 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และ 0.72 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าคุณภาพการ

ให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองไม่มีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้า แต่มีผลกระทบ

ทางอ้อมตอ่ ความจงรักภักดขีองลูกค้า อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.001  
 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง ความพึงพอใจของลูกค้า ความจงรักภักดีของ

ลูกค้า บริษัทสายการบินตน้ทุนต่ าแห่งหน่ึง    
 

                                                 
1
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Abstract  

 The objectives aimed at studying the impact of service quality of self-service technology on customer 

loyalty through customer satisfaction in the use of low cost airlines. The samples was of 300 Thai airline service 

users on one Thai low-cost airline. The questionnaire was used to collect data by using purposive sampling and 

followed by convenient sampling method. Statistics used in the data analysis include descriptive statistics 

covering frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis, and inferential statistics 

include structural modeling analysis. 

The results found that the service quality of self-service technology had an impact on customer 

satisfaction and the satisfaction of customers had an impact on customer loyalty at the statistically significant 

level as of 0.001 with the standardized regression coefficient of 0.87 and 0.72, respectively. Although, the 

service quality of self-service technology did not have a direct impact on customer loyalty, it had an indirect 

impact on customer loyalty at the statistically significant level as of 0.001.  
 

Keywords: Service Quality, Self-Service Technology, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Low Cost 

Airline  

บทน า 

ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นย่อมต้องเผชิญกับผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย สิ่งท่ีจะท าให้ธุรกิจ

สามารถด ารงอยู่ในตลาดได้คือการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าท้ังในด้านตัวสินค้า การบริการในการขาย และการ

บริการหลังการขาย เพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาภายใต้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจึง

มคีวามจ าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อดงึดูดลูกค้าไว้ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจจะท าให้กลับมาใช้บริการอีกคร้ังหรือ

รวมไปถึงการบอกกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อให้มาใช้บริการตามท่ีตนได้รับความพึงพอใจกลับไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ความ

จงรักภักด”ี ของลูกค้าท่ีจะเขา้รับบริการในคร้ังต่อไป ซึ่ง Skogland and Siguaw (2004) กล่าวไว้วา่ ความภักดคีือพันธ

สัญญาหรอืขอ้ผูกพันระหว่างผู้ท่ีให้บริหารกับผู้รับบริการท่ีมีพฤติกรรมการซือ้หรือใชบ้ริการอย่างสม่ าเสมอด้วยความ

ยินดีจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและผู้รับบริการเกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อไป โดยปัจจัย

ส าคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้

เกิดขึ้นจากการได้รับบริการท่ีด ีธุรกิจมีความนา่เช่ือถือ ผู้ให้บริการมีความใส่ใจลูกค้า รวมถึงปัจจัยดา้นการตลาด เช่น 

ตัวสินค้า ราคา สถานประกอบการ เป็นต้น ตลอดจนถึงเทคโนโลยีท่ีองค์กรน าเอามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ (สมฤทัย  

หาญบุญเศรษฐ, 2560) ส าหรับการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้นั้น ได้รับความส าคัญจากองค์กรเป็นอย่างมากเพราะ

สามารถช่วย ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ สามารถลดต้นทุนทางการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการ 

ตลอดจนความสามารถของเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานการให้การบริการและสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา 

(Meuter & Bitner, 1998) 

การให้บริการของสายการบินก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับการให้ความส าคัญจากผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบัน

มธุีรกิจสายการบินหลายบริษัทโดยเฉพาะสายการบินตน้ทุนต่ าท่ีพยายามสร้างการตลาดแข่งขันกันด้านราคาเพื่อแย่ง

ชงิลูกค้า แตก่ารจงรักภักดีของผู้ใช้บริการนั้นยังขึ้นอยู่กับการบริการตั้งแต่การส ารองท่ีนั่งจนกระท่ังการเดินทางถึงท่ี

หมายปลายทาง ด้วยระบบท่ีน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น เช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช็คอินผ่านตู้คีออส 

การจองต๋ัวผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของสายการบิน (Liljander et al., 2006) หากการบริการอย่างน้อยขั้นตอน
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ใดขั้นตอนหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในเกณฑ์ท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับได้ก็อาจจะท าให้มีการเปลี่ยนสายการบินใน

คร้ังต่อไป สิ่งท่ีตามมาคืออาจเกิดการบอกต่อท้ังเชิงวาจาหรือข้อความบนสังคมออนไลน์ในเชิงลบท าให้เกิดความ

เชื่อม่ันต่อธุรกิจลดลงได้ 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่าในการเลือกใช้บริการสายการบินของลูกค้าจะพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง และ

คุณภาพเทคโนโลยีมีความส าคัญมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็น

แผนการพัฒนาธุรกิจสายการบินตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองท่ีมีต่อ

ความจงรักภักดีของลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า โดยมี

วัตถุประสงค์ในการศกึษาย่อย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองท่ีมีต่อความพงึพอใจของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า   

2. เพื่อศึกษาผลของกระทบคุณภาพเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองท่ีมีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการ

ใชบ้ริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการของ

บริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า   

สมมุติฐานท่ี 2 คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า 

สมมุติฐานท่ี 3 ความพงึพอใจของลูกค้ามีผลกระทบตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท

สายการบินตน้ทุนต่ า 
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยกีารบริการด้วยต้นเอง  

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยต้นเอง เกิดจากการรวมกันของแนวคิดท่ี

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองและคุณภาพการบริการ ซึ่งส าหรับแนวคิดของเทคโนโลยกีารบริการด้วย

ต้นเอง หมายถึง การท่ีลูกค้าหรือผู้รับการบริการต้องบริการตนเองในการรับการบริการจากเทคโนโลยีท่ีจัดให้โดย

บริษัทหรือองค์กรผู้ท่ีให้บริการต่างๆ (Meuter et al., 2000) อันเนื่องมาจากความสามารถของเทคโนโลยีการ

ให้บริการด้วยตนเองท่ีสามารถลดตน้ทุนทางการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการ ตลอดจนความสามารถ

ของเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานการให้การบริการและสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา (Meuter and Bitner, 

1998) ตัวอย่างของเทคโนโลยีการบริการด้วยต้นเองรวมถึง ตู้ ATM การจ่ายท่ีป๊ัมสถานีบริการน้ ามัน การเช็คเอาท์

ของโรงแรมอัตโนมัต ิการเซ็คอนิดว้ยตนเองของสายการบิน การท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินออนไลน์ ระบบ

ธนาคารออนไลน ์การซือ้ของในร้านสะดวกซือ้และการช าระเงนิดว้ยตนเองเป็นต้น (Rust & Kannan, 2016; Oliveira et 

al., 2016; Amin, 2016) 

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการนั้น Lewis and Booms (1983) ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการ

ให้บริการว่าเป็นสิ่งท่ีช้ีวัดถึงระดับความสอดคล้องของการบริการท่ีส่งมอบกับความต้องการของผู้ให้บริการต่อลูกค้า

หรือผู้รับบริการท่ีมีคาดหวังไว้ การสง่มอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนอง

ต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ ในขณะท่ี Kandampully (1998) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ

ให้บริการหรือ “service quality” นัน้ เป็นแนวคิดท่ีถือหลักการการด าเนินงานบริการเพื่อสร้างความจงรักภักดีในการ

ใช้บริการ ซึ่งมาตรการวัดคุณภาพของการให้บริการบนพื้นฐานของ 5 ปัจจัย (Zeithaml et al., 1990; Parasuraman, 

Berry, and Zeithaml, 1993) ประกอบด้วย 

ความน่าเชื่อถอื (reliability) หมายถงึ ความสามารถท่ีจะให้บริการตามค่ามั่นดว้ยความถูกต้อง 

การตอบสนอง(responsiveness) หมายถงึ ความเต็มใจที่จะชว่ยเหลอืและบริการอยา่งรวดเร็ว 

ความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

 

ความจงรักภักดี

ของลูกค้า 

คุณภาพการ

บรกิารของ

เทคโนโลยกีาร

บรกิารด้วยตนเอง 

ความเป็นรูปธรรม 

ความน่าเชื่อถือ 

การเข้าใจลูกคา้ 

การให้ความเชื่อมั่น 

การตอบสนอง 
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การให้ความเชื่อมั่น (assurance) หมายถึง การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถในการ

ส่งมอบความไวว้างใจและความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า 

การเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถงึ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างท่ัวถึงเฉพาะราย 

ความเป็นรูปธรรม (tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอุปกรณ์บุคคลและ

วัสดุอุปกรณใ์นการติดต่อสื่อสาร 

ส าหรับคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองนั้น มีนักวิจัยได้พยายามแสดงให้เห็นถึง

ผลลัพธ์ท้ังในด้านบวก และด้านลบ เพื่อให้ผู้น าเอาเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมาใช้ ซึ่ง Zeithaml and Gilly 

(1987) ได้กล่าว ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีแทนพนักงานผู้ท่ีให้บริการ เนื่องจาก

พฤตกิรรมของผู้รับบริการส่วนใหญ่เกิดจากการรับบริการโดยตรงจากผู้ให้บริการซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ ในขณะท่ี Dabholkar (1996) กล่าวว่า การควบคุมการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง 

ความสามารถในการปฏสิัมพันธ์ของมนุษยข์องเทคโนโลย ีความน่าเชื่อถือและความเร็วในการใช้งานถือว่าเป็นตัวแปร

ท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการและความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Meuter and Bitner, 1998) ท่ีกล่าวถึงความ

หวาดกลัวต่อการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ ส าหรับ Meuter et al., (2000) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจหรอืความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง ว่าประกอบไปด้วย ทัศนคติของ

ลูกค้าท่ีมองเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Blut, Wang and Schoefer (2016) ในขณะท่ี Curran and Meuter (2005) ได้กลา่วว่า ทัศนคติของผู้ใช้ท่ี

มีต่อเทคโนโลยีในด้านการใช้งาน ประโยชน์ของการใช้งาน การตอบสนอง และความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยท่ี

เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการของศึกษาของ Oliveira et al. (2016) และ Demoulin 

and Djelassi (2016) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ความพึงพอใจ และการกลับมาใช้อีกท้ัง

ผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้าได้ ดังนัน้ คุณภาพการให้บริการของเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง หมายถึง ความสามารถใน

การตอบสนองความต้องการของผู้บริการในการให้บริการเพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างหรือเป็นจุดเด่นของธุรกิจให้

เหนอืกวา่คู่แข่งได้  

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า  

ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง สถานะของการบรรลุเป้าหมายท่ีเชื่อมต่อกับการเสริมแรงและความเร้า

อารมณ์ขององค์กรผู้ให้บริการท่ีมีต่อลูกค้าหรือรับบริการ (Srivastava & Kaul, 2014) ซึ่ง Oliver et al. (2006) ได้

กล่าวถึง ความพึงพอใจ ว่า เป็นการบรรลุเป้าหมายของการรับบริการของผู้บริโภคและประสบการณ์การรับบริการ

ของผู้รับบริการ โดย Srivastava and Kaul (2014) กล่าวถึงการประเมินความพึงพอใจซึ่งสามารถท าได้โดยการ

วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้านบริการและการประเมินประสบการณ์การบริการท่ีเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการรับบริการ ซึ่ง

การประเมินความพึงพอใจมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรหรือบริษัทท่ีให้บริการด้านการ

ตอ้นรับและการพักผ่อนหย่อนใจ และรวมไปถึงธุรกิจสายการบิน ซึ่งต้องอาศัยความพึงพอใจของลูกค้าสู่ความส าเร็จ

ในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ให้บริการจะต้องสามารถจัดโครงสร้างสภาพแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อ

อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีท่ีสุด (Duerden et al., 2015; Ellis et al., 2017) ความพึง

พอใจถูกน าเอามาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการท างานท้ังการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับคนและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

เทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (Meuter et al., 2000) เพราะหากการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองท่ี

องคก์รท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการน าเอามาใชส้ามารถสร้างความพงึพอใจได้จะส่งผลถึงการกลับมาใช้อีกท้ังผู้ใช้บริการ

หรือลูกค้าได้ (Demoulin & Djelassi, 2016)  
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แนวคดิเกี่ยวกับความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

Gronroos (2000) กล่าววา่ ความจงรักภักดีของลูกค้า หมายถึง การท่ีลูกค้าสนับสนุนและ ช่วยเหลือองค์กร

อย่างเต็มใจหรอืสร้างผลประโยชนใ์ห้กับกิจการในระยะยาว ด้วยการซือ้ซ้ าหรือใช้บริการ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

จากกิจการ จนท าให้เกิดการแนะน าผู้อื่นถึงข้อดีต่าง ๆ ขององค์กร ผู้บริโภคจะมีความชื่นชอบในองค์กรท่ีตนเลือก

มากกวา่องค์กรอื่น รวมถึงทัศนคติความรู้สึกในด้านดีต่าง ๆ โดยความจงรักภักดี ของลูกค้าจะคงอยู่นานเท่าท่ีลูกค้า

รู้สึกว่าตนเองได้รับคุณค่าหรือคุณประโยชน์ท่ีดีกว่าท่ีได้รับจากกิจการ หรือองค์กรอื่น ๆ ในขณะท่ี Kumar and 

Reinartz (2006) กล่าววา่ ลูกค้าที่จงรักภักดตีอ่บริการ คือ บุคคลท่ีมีความเชื่อม่ัน และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่า

บริษัทนัน้ ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาท้ังความจ าเป็น (Needs) และความตอ้งการ (Wants) ของพวกเขาได้

ดีท่ีสุดท้ังในปัจจุบันและในอนาคต จนท าให้บริษัทคู่แขง่ไมถู่กเลอืกมาพจิารณาใน การซื้อเลย และลูกค้ามีความเต็มใจ

ท่ีจะใช้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนขององค์กรในการ

ประชาสัมพันธ์เชญิชวนให้บุคคลใกล้ชิด คนรู้จัก รวมท้ัง ญาติสนิทของพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็น

ความภักดีท่ีเกิดจากทัศนคติท่ีดีท่ีลูกค้ามี ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรในระดับท่ีลึกซึ้งและเกิดขึ้นในระยะยาว  ซึ่ง

สามารถสรุปได้ว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า คือการยอมกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง  ยินดีเล่าต่อเกี่ยวกับคุณภาพการ

บริการ ตลอดจนถึงการแนะน าถึงคุณภาพการบริการ ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าประกอบด้วย 

ความพึงพอใจของลูกค้า ความเชื่อและความไว้ใจของลูกค้า คุณภาพในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมอบ

ให้กับลูกค้า ตลอดจนถึงความยุตธิรรมและความเป็นธรรมในการก าหนดด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (Haghighi et. al., 

2012) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim, Park and Jeong (2004) ท่ีได้ศึกษา อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ีในเกาหลี เกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนการรับรู้ของลูกค้าท่ีมี

ตอ่ผลิตภัณฑม์ผีลตอ่ความรู้สึกจงรักภักดีของลูกค้า และสอดคล้องกับ Kuusik (2007) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจ ความ

น่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ และความส าคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการใช้โทรคมนาคมในเอสโตเนีย มี

ความส าคัญต่อความจงรักภักดขีองลูกค้า ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในสร้างก าไรขององค์กรได้ (Hallowell, 1996) 

และประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เชน่ การเงิน การพัฒนาการ และเตบิโตขององคก์ร เป็นต้น (Loveman,1998) 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) พจิารณาจากลักษณะของกลุ่มท่ีเลอืกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย  หลังจากนัน้อาศัยความสะดวก

ในการเก็บแบบสอบถาม โดยท าการเก็บแบบสอบถามท้ังสิ้น จ านวน 387 ชุด จากการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากร (Cochran, 1977) แตม่แีบบสอบถามตอบกลับมาเพียง 300 ชุด ซึ่งคดิได้เท่ากับร้อยละ 77.52 โดยถือว่าเป็น

เกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ในทางสังคมศาสตร์ (Baruch, 1999; Nulty, 2008) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยนี้เป็นแบบสอบ 

ซึ่งสร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท าการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออส

เซ็คอินอัตโนมัติ) ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และส่วนท่ี 4 ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยใช้เกณฑ์วัด

ระดับความส าคัญแบบมาตรฐานสว่นประมาณค่า(Likert Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับท่ี 5 = เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง ระดับท่ี 4 = เห็นด้วย ระดับท่ี 3 = เห็นด้วยปานกลาง ระดับท่ี 2 = ไม่เห็นด้วย และระดับท่ี 1  = ไม่เห็น

ด้วยอยา่งยิ่ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ  Conbach’s Alpha โดย

ผลการศึกษา พบว่า ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอิน

อัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า มีค่าสัมประสิทธ์ิ Conbach’s Alpha เท่ากับ 

0.921, 0.881 และ 0.906 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 หมายความว่าข้อค าถามชุดนี้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอสิระที่มผีลตอ่ตัวแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีการ

ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองด้วยค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืนของแบบจ าลองมีความเหมาะสมเชิงประจัก ษ์ 

ประกอบด้วย ค่า cmin/df ค่า P-value ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลนื (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้

แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) (Wheaton, Muthen, Alwin, & 

Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 2013, และสุภมาส 

อังศุโชติ, 2511) 

   

ผลการศึกษา 
 ด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 มี

อาชีพเป็นขา้ราชการ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 198 คน คิด

เป็นร้อยละ 66 มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และเดินทาง

ภายในประเทศ จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 61  

ด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) 

ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ และความจงรักภักดขีองลูกค้า ด้วยการวเิคราะห์คา่ความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น โดยมีรายละเอยีดดังด้านล่างนี ้ 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการ และความจงรักภักดขีองลูกค้า    

ตัวแปร ค่าความ

เบ ้

ค่าความ

โด่ง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

TAN: ความเป็นรูปธรรม 0.01 -0.41 3.67 0.71 มาก 

REL: ความนา่เช่ือถือ -0.13 -0.71 3.61 0.89 มาก 

RES: การตอบสนองลูกค้า -0.08 -0.94 3.69 0.84 มาก 

ASS: การให้ความเชื่อม่ัน 0.05 -0.70 3.36 0.83 ปานกลาง 

EMP: การเข้าใจลูกค้า 0.13 -1.05 3.70 0.80 มาก 

SERS1: พอใจกับบริการท่ีได้รับ -0.46 -0.52 4.01 0.92 มาก 
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ตัวแปร ค่าความ

เบ ้

ค่าความ

โด่ง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

SERS2: พอใจกับความนา่เช่ือถอื 0.04 -0.62 3.74 0.88 มาก 

SERS3: พอใจกับการตอบสนอง -0.13 -0.63 3.58 0.92 มาก 

SERS4: พอใจกับการให้บริการของ

พนักงาน 

-0.58 -0.36 3.60 1.16 มาก 

LOY1: กลับมาใชบ้ริการอีกคร้ัง -0.50 -0.30 3.95 0.92 มาก 

LOY2: การเล่าตอ่เกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการ 

-0.12 -0.42 3.49 0.95 มาก 

LOY3: การแนะน าถึงคุณภาพการ

บริการ 

-0.36 -0.83 3.85 1.06 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

เทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า 

อยู่ในระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.49 – 4.01 นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมีค่าความเบ้และค่าความโด่ง

รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมคี่าความเบ้อยูร่ะหวา่ง -0.58 และ 0.13 และค่าความโด้งอยูร่ะหวา่ง -0.30 และ -1.05  

โดยก่อนท่ีจะน าเอาแบบจ าลองตัวแปรเชิงโครงสร้างมาท าการทดสอบนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรท้ังหมด โดยมีรายละเอยีดดังตารางด้านลา่งนี ้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังหมด  

  LOY1 LOY2 LOY3 SERS4 SERS3 SERS2 SERS1 TAN REL RES ASS EMP 

LOY1 1.00            

LOY2 0.68 1.00           

LOY3 0.88 0.71 1.00          

SERS4 0.60 0.65 0.62 1.00         

SERS3 0.60 0.48 0.62 0.64 1.00        

SERS2 0.68 0.55 0.70 0.60 0.60 1.00       

SERS1 0.70 0.56 0.67 0.74 0.74 0.69 1.00      

TAN 0.52 0.42 0.54 0.53 0.53 0.60 0.62 1.00     

REL 0.51 0.54 0.53 0.53 0.53 0.49 0.61 0.68 1.00    

RES 0.61 0.49 0.63 0.62 0.62 0.59 0.73 0.68 0.68 1.00   

ASS 0.59 0.47 0.61 0.60 0.60 0.46 0.70 0.66 0.66 0.78 1.00  

EMP 0.60 0.48 0.62 0.61 0.61 0.57 0.79 0.67 0.67 0.79 0.76 1.00 
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จากตารางข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวมีค่าตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.88 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.9 

หมายความว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในกันเอง (Tabachnick & Fidell, 2001) หลังจากนั้น ผู้วิจัย

ได้ท าการทดสอบแบบจ าลองท่ีได้จากกรอบแนวความคิดเพื่อท าการทดสอบสมมุตฐาน และน าเสนอตามตารางและ

รูปภาพดา้นล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบจ าลองสุดท้าย 

หมายเหต:ุ SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) SERS = 

ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ และ LOY = ความจงรักภักดขีองลูกค้า   

 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนชีี้วัดความกลมกลนืของแบบจ าลอง 

การทดสอบ Cmin/df df p-value GFI AGFI RMR RMRSEA TLI CFI NFI 

2.92 43 0.00 0.94 0.89 0.03 0.08 0.96 0.98 0.96 

 

จากการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างจากตารางท่ี 3  พบว่า ค่า cmin/df มีค่าเท่ากับ 2.92 ค่า P-value มีค่า

เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) 

มคี่าเท่ากับ 0.89 ค่าดัชนรีากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.08 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker 

และ Lewis (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ดัชนีวัด

เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (NFI) มคี่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งจากผลการวเิคราะห์ดังกล่าวพบว่า ค่าดัชนีชี้วัดความกลมกลืน

ของแบบจ าลองมคีวามเหมาะสมเชงิประจักษม์คี่าเป็นตามเงื่อนไข ยกเวน้ค่า p-value ซึ่งมีคา่เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 

0.05 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) ท่ีมีน้อยกว่า 0.9 แต่ยังสามารถยอมรับได้ (Wheaton, 

0.11 

TAN 

REL 

RES 

ASS 

EMP 

SERS1 SERS2 SERS3 SERS4 

0.87 

0.72 

0.93 0.75 0.80 0.80 

0.76 

0.76 

0.90 

0.87 

0.88 

0.86 0.56 0.63 0.64 

0.57 

0.80 

0.75 

0.77 

0.58 

LOY1 LOY2 LOY3 

0.92 0.74 0.95 

SERQ-TECH 

SERS 

LOY 

0.84 0.55 0.91 
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Muthen, Alwin, & Summers, 1977; Hu, & Bentler, 1999; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Sukortprommee, 

2013, และสุภมาส อังศุโชติ, 2511) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงยอมรับความกลมกลืนกับขอ้มูลเชงิประจักษ์ของแบบจ าลองนี้ได้ 

นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่า

ความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี   

 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบจ าลอง ค่าความคลาดเคลื่อน ค่า T-Value (C.R.) และค่า p-value 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน S.E. C.R. P 

SERQ-TECH ---> SERS 0.87 0.05 21.50 *** 

SERQ-TECH ---> LOY 0.11 0.14 1.19 0.234 

SERS ---> LOY 0.72 0.12 7.05 *** 

หมายเหต:ุ *** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

   SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตูค้ีออสเซ็คอนิอัตโนมัต)ิ  

   SERS = ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ และ LOY = ความจงรักภักดขีองลูกค้า 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ตัวแปรต้นทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ยกเว้น 

ตัวแปรด้านคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

ความจงรักภักดขีองลูกค้า เนื่องจากมีค่า p-vale เท่ากับ 0.234 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานมีค่า

ตัง้แต ่0.11 ถึง 0.87 และค่า T-Value (C.R.) มคี่าตั้งแต่ -1.19 ถึง 21.50 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ตั้งแต ่

0.05 ถึง 0.14  

เมื่อมีการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรท้ังอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัย

คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ 

ความจงรักภักดีของลูกค้า มีรายละเอยีดดังนี้  

 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางของอิทธิพลรวม อทิธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม 

ตัวแปร อทิธิพลรวม อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม 

SERS LOY SERS LOY SERS LOY 

SERQ-TECH 0.872*** 0.737*** 0.872*** 0.113 - 0.624*** 

SERS - 0.716***  0.716*** - - 

หมายเหต:ุ *** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

   SERQ-TECH = คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตูค้ีออสเซ็คอนิอัตโนมัต)ิ  

   SERS = ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ และ LOY = ความจงรักภักดขีองลูกค้า 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ)มี

ผลกระทบโดยรวมต่อความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.872 และมผีลกระทบโดยรวม

ต่อความจงรักภักดขีองลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.737 และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบ

โดยรวมต่อความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.716 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่า 
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คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ)มีผลกระทบทางตรงต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.872 และแต่มีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้า และความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการมผีลกระทบทางตรงตอ่ความจงรักภักดขีองลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง

เท่ากับ 0.716 ส าหรับการพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง 

(ตูค้ีออสเซ็คอนิอัตโนมัต)ิมผีลกระทบทางอ้อมตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.624 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ล าดับถัดไป ผู้วิจัยจะน าผลท่ีได้จากแบบจ าลองไปใช้ในการทดสอบสมมุตฐานตามท่ีได้ระบุไว้  โดยมี

รายละเอยีดดังนี้  

สมมติฐานท่ี 1. คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า      

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึง

พอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 

0.001 เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.87 ค่า 

t-value (C.R.) เท่ากับ 21.50 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิด

เป็นร้อยละ 587 

สมมติฐานท่ี 2. คุณภาพเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า   

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองไม่มีผลกระทบต่อความ

จงรักภักดขีองลูกค้าในการใชบ้ริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากค่า p-value 

มคี่าเท่ากับ 0.234 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05  

สมมติฐานท่ี 3. ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบตอ่ความจงรักภักดีของลูกค้าในการใชบ้ริการของบริษัท

สายการบินตน้ทุนต่ า 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3. พบวา่ ความพงึพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าใน

การใช้บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 0.001 เนื่องจากค่า p-

value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 ค่า t-value (C.R.) เท่ากับ 

7.05 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70.5 

สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตู้คีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) มีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และ 0.72 ท่ีค่า T-Value 

(C.R.) เท่ากับ 21.50 และ 7.05 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 และ 0.12 ตามล าดับ แต่คุณภาพ

การให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตูค้ีออสเซ็คอนิอัตโนมัต)ิ ไม่มีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

เนื่องจากมีค่า p-value เท่ากับ 0.234 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.001 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองท่ีมีต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 21 - 40 ป ีมีอาชพีเป็นขา้ราชการ มีระดับการศกึษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 

บาท และเดินทางภายในประเทศ นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสาย

การบินมคีวามเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเอง (ตูค้ีออสเซ็คอินอัตโนมัติ) ความพึง

พอใจของผู้ใชบ้ริการ และความจงรักภักดขีองลูกค้า อยู่ในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1. พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมีผลกระทบต่อความพึง

พอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า เนื่องจาก คุณภาพการบริการของเทคโนโลยีบริการ

ด้วยตนเอง โดยเฉพาะตู้คีออสซ็คอิน ท่ีสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้เกิดความคล่องตัว ไม่ต้อง

เสียเวลาในการรอคิวเป็นระยะเวลานานเกินไป มีมาตรฐานในการให้บริการ ตลอดจนความสามารถของการให้การ

บริการเทคโนโลยีบริการด้วยตนเองท่ีเข้าถึงได้ง่าย ฟังชั่นท่ีมีการใช้งานง่าย และมีให้บริการเป็นจ านวนมาก จึงส่งผล

ให้เกิดความพงึพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Meuter and Bitner (1998) ท่ี

พบวา่ เทคโนโลยกีารให้บริการด้วยตนเองสามารถให้บริการท่ีมมีาตรฐาน รวดเร็ว และสามารถส่งมอบการบริการได้

ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับ Oliveira et al. (2016) พบว่า เทคโนโลยีการให้บริการด้วยตนเองสามารถช่วยลด

เวลาในการรอได้ ซึ่งถึงแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองในระยะแรกจะต้องเผชิญกับการวิตกกังวลและ

ความหวาดกลัวของผู้ใช้บริการตามการค้นพบของ Zeithaml and Gilly (1987) และ Meuter and Bitner (1998) แต่

องค์กรผู้ท่ีน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็ไม่ได้ละเลยจากปัจจัยดังกล่าว ด้วยการจัดสรรพนักงานคอยให้การช่วยเหลือและ

แนะน าแนวทางในการใช้และการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองตามแนวทางการให้บริการท่ีมี

คุณภาพตามมาตรการวัดของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1993) ท่ีได้พัฒนามาตรการวัดคุณภาพของการ

ให้บริการบนพืน้ฐานของ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม ความนา่เช่ือถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความ

เชื่อม่ัน และการเข้าใจลูกค้า ดังนัน้ จึงท าให้เทคโนโลยีบริการด้วยตนเองมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ในการใชบ้ริการได้เป็นอยา่งดี (Demoulin & Djelassi, 2016) 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2. คุณภาพเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองไม่มีผลกระทบต่อความจงรักภักดี

ของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ า เนื่องจาก คุณภาพเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองยังไม่

สามารถเป็นท่ียืนยันได้ว่าจะท าให้เกิดการกลับมาใช้ หรือการนึกถึงผู้ให้บริการปัจจุบันได้หรือไม่ เพราะผู้ใช้บริการยัง

ไม่มั่นใจว่า หลังจากการใช้บริการเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองจะเกิดความพึงพอใจได้หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของนักวจิัยหลายท่านท่ีได้ค้นพบวา่ การใช้บริการเทคโนโลยกีารบริการด้วยตนเองนั้นสามารถให้ผลลัพธ์ท้ัง

ในด้านบวก และด้านลบอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลของผู้ใช้บริการในความไม่รู้จักของเทคโนโลยีในคร้ังแรก 

(Zeithaml & Gilly, 1987) อีกท้ัง เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดความพึงพอใจหรือความไม่พอใจอัน

เนื่องมาจากปัจจัยท่ีมีมากมาย เช่น ทัศนคติของลูกค้าท่ีมองเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน ความ

พร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็นต้น (Meuter et al., 2000) ซึ่งผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่า คุณภาพเทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองจะมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าได้นั้นต้องผ่านการเกิดความพึงพอใจของลูกค้า

เสียก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกับ Demoulin and Djelassi (2016) ท่ีพบวา่ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยจีะเกิดผลการตัดสินใจเข้า

ใชบ้ริการ แลว้เกิดความพงึพอใจ จึงจะส่งตอ่การกลับมาใชบ้ริการอีกและจงรักภักดใีนการให้บริการน้ัน  
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จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3. ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้

บริการของบริษัทสายการบินตน้ทุนต่ า เนื่องจาก การให้บริการของสายการบินตน้ทุนต่ ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเอา

เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองมาใช้จะได้ช่วยลดต้นทุนทางการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการ 

ตลอดจนความสามารถของเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานการให้การบริการ และสามารถส่งมอบการบริการได้ตลอดเวลา 

(Meuter and Bitner, 1998) ซึ่งการจะท าให้การใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองนั้นเกิดคุณภาพท่ามกลางความ

หวาดกลัวและสงสัยของผู้ใช้บริการในคร้ังแรกนั้น (Zeithaml & Gilly, 1987) องค์กรมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการบริการ

จัดการด้านคุณภาพ ท้ังด้าน ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความ

เชื่อม่ัน และการเข้าใจลูกค้า ตามการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณภาพของ Parasuraman, Berry, and Zeithaml (1993) ซึ่ง

องคก์รสายการบินตน้ทุนต่ าในประเทศไทยก็สามารถท าได้ดี จากตัวอยา่งของสายการบิน เช่น ไทยแอร์เอเชีย ท่ีมีการ

น าเอาเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง เช่น การอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช็คอินผ่านตู้คีออส การจองตั๋วผ่าน

แอพพลเิคชั่น ท่ีจะมีบริการ call center คอยให้ค าปรึกษา หรือเมื่อมาเช็คอินท่ีตู้เช็คอินท่ีสนามบิน ก็จะมีพนักงานคอย

ให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลอื (นายสิทธิโชค พราหมณ์แก้ว, 2559) ซึ่งสามารถส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

หรือลูกค้าได้ (Demoulin & Djelassi, 2016)และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าบริษัทนั้น ๆ มีคุณภาพและสร้างความ

พงึพอใจที่ดี (Kumar & Reinartz, 2006)  

จากการศกึษาดังกล่าว ผู้ประกอบการของธุรกิจสายการบินควรใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองเข้ามาประยุกตใ์ชผ้สมผสานทางธุรกิจการบินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการให้ความส าคัญกับคุณภาพ

การบริการ ท้ังดา้นความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถอื การตอบสนองลูกค้า การให้ความเชื่อมั่น และการเข้าใจลูกค้า 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและจัดสรร

เทคโนโลยบีริการด้วยตนเองใหม่ๆ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการวัดความพึงพอใจ

จากลูกค้าเป็นระยะๆ และมกีารตดิตามผลอยู่เสมอ 

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยอาจจะมีการขยายขอบการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่าง เช่น สายการบินท่ีมี

การบริการเต็มรูปแบบ สายการบินภายต่างประเทศ เป็นต้นเพื่อเปรียบเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ า เพราะแต่ละ

บริษัทอาจจะมีการให้ความส าคัญในการใส่ใจและค านึงถึงการบริการด้านเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองท่ีช่วยให้

เกิดความพงึพอใจในการบริการ เพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าแตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรใช้วิธีการศึกษาอื่นๆ 

เช่น วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมภาษณ์แบบ Focus group เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก อีกท้ังเพื่อเป็น

การยืนยันผลการศึกษาท่ีได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีความสนใจในการศึกษาอาจจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและ

อุปสรรคจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริการด้วยเทคโนโลยีบริการด้วยตนเอง

ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น   
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“ชีวติในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย 

“Life in Thailand”: A Narrative Discourse of Foreign Students who are 

Learning Thai    

วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ1* และ วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1 

Wuttinun Kaewjungate1* and Wipada Rattanadilok Na Phuket1 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียน

ภาษาไทย โดยใช้แนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ได้แก่ Labov and Waletzky (1967) Longacre (1983) และ Halliday & 

Hasan (1976) ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้คือ งานเขียนเร่ืองเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยอยู่ชั้นปีท่ี 2 

จ านวน 11 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า เร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยประกอบด้วย

โครงสร้างปริจเฉท ได้แก่ การเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง เร่ืองและเนื้อความท่ีสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเร่ือง นอกจากนี้ยัง

พบวา่ นิสิตชาวต่างประเทศใช้กลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทย 4 ประเภท ได้แก่ 

การใช้ค าเชื่อม การละ การอา้งถึง และการซ้ า ท าให้ปริจเฉทเร่ืองเล่ามเีอกภาพและมีสัมพันธภาพ 

ค าส าคัญ: เร่ืองเล่า, การเชื่อมโยงความ, ปริจเฉทวิเคราะห์, ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
 

Abstract  

 The objective of this article is to analyze a narrative discourse about life in Thailand of foreign students 

who are learning Thai by using the concept of linguists: Labov and Waletzky (1967) Longacre (1983) and 

Halliday & Hasan (1976). The data were totally collected from 11 narrations of foreign students who are learning 

Thai in the second year. 

 It’s found that a narrative discourse about life in Thailand of foreign students who are learning Thai 

consists of discourse structure such as opening discourse, closing discourse, topic and comment that related to 

narrative strategies. In addition, foreign students use 4 mechanisms of cohesion in the narrative discourse about 

life in Thailand such as using conjunction, ellipsis, reference and reiteration that made a unity and association 

with their narrative discourse.   

Keywords: Narrative, Cohesion, Discourse Analysis, Thai as a Foreign Language 

 

                                                 
1 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
1 Department of Thai, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok 10900  
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บทน า 

ปัจจุบันชาวตา่งประเทศให้ความสนใจเรียนภาษาไทยในประเทศไทยมากขึ้น ดังที่นวลทิพย ์ เพิ่มเกษร (2555: 

4) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่าง

แพร่หลายท้ังหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย   

ราชภัฎเชยีงใหม่ รวมท้ังสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เช่นกัน มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศชื่อ

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ โดยเร่ิมใช้หลักสูตรคร้ังแรก

ในปีการศึกษา 2551 และได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้หลักสูตรดังกล่าวรับนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเข้ามา

ศกึษาแบบเต็มเวลา 4 ปี และรับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยท่ีเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงความ

ร่วมมอืทางวิชาการระหว่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การท่ีนิสิตชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยในประเทศไทยไม่ว่าจะเข้ามาศึกษาในฐานะ

ของนิสติแบบเต็มเวลา 4 ป ีหรอืในฐานะของนิสิตแลกเปลี่ยนย่อมมีเร่ืองราวต่าง ๆ ท้ังท่ีประทับใจและไม่ประทับใจใน

ประเทศไทย เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยจึงน่าสนใจศึกษาในประเด็นท่ีว่า 

ผู้เรียนชาวต่างประเทศมีวิธีการถ่ายทอดเร่ืองราวตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างไร 

และสามารถเล่าเร่ืองราวเหลา่นั้นให้ผู้รับสารเข้าใจได้อยา่งไร 

ท้ังนี้ในมุมมองของนักภาษาศาสตร์ เร่ืองเล่าจัดเป็นปริจเฉทประเภทหนึ่งเรียกว่าปริจเฉทเร่ืองเล่า หรือ  

narrative discourse เพราะมีโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีมีเอกภาพ รวมท้ังเนื้อความของปริจเฉทยังสัมพันธ์กันอย่าง

ต่อเนื่องตามล าดับเวลาของเหตุการณ์ และผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับสารได้ทราบเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง 

นอกจากนี้เนื้อความในเร่ืองเล่ายังมีการกล่าวถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แสดง หรือตัวละครด้วย (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2537: 

25; ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2539: 238) อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาว

ต่างประเทศคือ วิธีการสร้างปริจเฉทเร่ืองเล่าให้มีเอกภาพและเกิดสัมพันธภาพผ่านการใช้ภาษาไทยของผู้ท่ีไม่ได้ใช้

ภาษาไทยเป็นภาษาแม ่

จากการทบทวนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับปริจเฉทเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ในภาษาไทย พบว่ามีเพียงงานวิจัย

ของทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ (2547) เท่านั้นท่ีศึกษาการวางโครงเร่ืองในปริจเฉทเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ตรงและ

ประสบการณ์อ้อมในภาษาไทย แต่ไม่พบว่ามีผู้ศึกษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียน

ภาษาไทยไว้ งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาเร่ืองเล่าดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของนิสิตชาว

ต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยเป็นปริจเฉทท่ีมีเอกภาพและมีสัมพันธภาพท่ีแสดงให้เห็นได้ด้วยกลไกทางภาษาใน

ลักษณะต่าง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาโครงสร้าง กลวิธีการเล่าเร่ือง และกลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตใน

เมอืงไทยของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทย 
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กรอบแนวคิด 

ค าว่า discourse ตามนิยามของ James Paul Gee (1999: 6-9) มีสองนัยกล่าวคือ การใช้ “d” (little d) จะใช้

ในความหมายของการใช้ภาษาในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ นิยามดังกล่าวสัมพันธ์กับ Brown and Yule (1983: 1) 

ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์ discourse ว่าจะต้องวิเคราะห์บริบทหรือสถานการณ์การใช้ภาษาเพื่อแสดงให้เห็นหน้าท่ีหรือ

วัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาในบริบทหรือสถานการณ์นั้น ๆ ส่วน Discourse ท่ีใช้  “D” หรือ  (big D) นั้นจะใช้ใน

ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวิถีปฏิบัติในสังคมหรือท่ีนักวิชาการชาวไทยเรียกว่า วาทกรรม ซึ่งใน

งานวจิัยนี้จะขอกล่าวถึง discourse ในความหมายแรกเท่านัน้ โดยนักวิชาการทางภาษาศาสตร์ชาวไทยเรียก discourse 

ในความหมายแรกนีแ้ตกตา่งกันออกไปไมว่า่จะเป็นขอ้ความต่อเนื่อง ปริจเฉท วจนะ ภาษาระดับข้อความ สัมพันธสาร 

และข้อความ ศัพท์ต่าง ๆเหล่านี้ใช้ในความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการมองท้ังในมิติของโครงสร้างและมิติ

ของการใชภ้าษาในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

ท้ังนี้ในมิติของโครงสร้างคือ การศึกษาภาษาในระดับท่ีสูงหรือเหนือกว่าประโยคหรืออนุพากย์ (Stubbs, 

1983: 1) โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมท้ังความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีชัดเจน (Harris, 1951 อ้างถึงใน 

ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 2) ส่วนในมิติของการใช้ภาษาในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ คือ การศึกษา

กระบวนการท่ีผู้ส่งสารใช้รูปภาษาผ่านการพูดหรือการเขียนเพื่อสื่อเจตนาหรือความหมายให้บรรลุตามเจตนาหรือ

วัตถุประสงค์บางประการ (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 5)  

Longacre (1983) ได้แบ่งประเภทของปริจเฉทออกเป็น 4 ประเภท โดยพิจารณาจากล าดับความต่อเนื่องของ

เวลาในเหตุการณ์กับแนวโน้มการอ้างถึงผู้กระท าตลอดเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการพูดหรือเกิดจากการเขียน 

ประเภทของปริจเฉทได้แก่ ปริจเฉทเร่ืองเล่า (narrative discourse) ปริจเฉทกระบวนการ (procedural discourse) 

ปริจเฉทข้อปฏิบัติ (behavioral discourse) และทัศนปริจเฉท (expository discourse) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง

ปริจเฉทเร่ืองเล่าเท่านัน้ 

ปริจเฉทเร่ืองเล่าเป็นปริจเฉทท่ีมีการล าดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์ตามกาลเวลา ไล่ล าดับการเกิดขึ้น

ก่อนหลัง นอกจากนี้ปริจเฉทเร่ืองเล่าจะประกอบไปด้วยผู้กระท า เชน่ นทิานจะมีการเล่าถึงตัวละครท่ีเป็นผู้ด าเนนิเร่ือง 

(สมทรง บุรุษพัฒน์, 2537: 25) เร่ืองเล่าจึงเป็นปริจเฉทท่ีผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาให้ผู้รับสารได้รับทราบ

เร่ืองราวต่าง ๆ โดยอาจมีการกล่าวอ้างค าพูด ความคิด หรือข้อเท็จจริงบางประการ ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป

ประโยคบอกเล่า อาจมีการใช้รูปประโยคปฏิเสธบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในเร่ืองเล่านั้น ๆ (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2539 : 

233)  

นอกจากนี้เร่ืองเล่ายังเป็นปริจเฉทท่ีมีโครงสร้าง เพราะผู้เล่าจะต้องมกีารวางกรอบเร่ืองราวเพื่อให้เร่ืองเล่าท่ี

ถ่ายทอดออกมานั้นต่อเนื่องกันเป็นล าดับ ไม่วกวนหรือท าให้ผู้รับสารเกิดความสับสน Labov and Waletzky (1967 

อ้างถึงใน ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์, 2547) กล่าวว่าโครงสร้างของเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ประกอบด้วยการเกร่ินน า

หรือการเปิดเร่ือง การแนะน าบริบทของเรื่อง การด าเนินเร่ือง การแสดงทรรศนะ การคลี่คลายเร่ือง และการจบเร่ือง

หรือการปิดเร่ือง ในขณะท่ี Longacre (1983) กล่าวว่าโครงสร้างของเร่ืองเล่าท่ัวไปจะประกอบด้วยการน าเร่ือง 

เหตุการณ์ยั่วยุ การเพิ่มความขัดแย้ง จุดตึงเครียด การคลี่คลายปัญหา เหตุการณ์ต่อเนื่อง และการสรุป โดยเชื่อว่า 

ปริจเฉทเร่ืองเล่าสว่นใหญ่จะมีโครงสร้างลกึ (deep structure) หรือท่ี Longacre เลี่ยงไปใชค้ าว่า notional structure เพื่อ

ไมใ่ห้เกิดความสับสนกับความคิดเร่ืองโครงสร้างลกึของ Chomsky โดยโครงสร้างลกึของเร่ืองเล่านั้นคือ เค้าโครงเร่ือง 

(plot) ซึ่งเป็นแก่นของเร่ืองราวท้ังหมด   
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ท้ังนีเ้ร่ืองเล่าตา่ง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและมีใจความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ผู้ส่งสารจะต้องใช้การ

เชื่อมโยงความ (cohesion) ท่ีเหมาะสม ดังท่ี Halliday and Hasan (1976 cited in Martin, 2001: 36) กล่าวว่า การ

เชื่อมโยงความเป็นกลไกทางภาษาท่ีท าให้ปริจเฉทมีสัมพันธภาพและมีเอกภาพ ท าให้ผู้รับสารสามารถตีความและ

เข้าใจความหมายท่ีผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ โดยเสนอการเชื่อมโยงความไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การอ้างถึง (reference) 

การละ (ellipsis) การแทนท่ี (substitution) การใช้ค าเชื่อม (conjunction) และการเชื่อมโยงค าศัพท์ (lexical cohesion) 

แนวคิดท่ีทบทวนมาพอสังเขปข้างต้น ผู้วิจัยจะใช้มาเป็นแนวทางในการศึกษาปริจเฉทเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทย 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานเขียนเร่ืองเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยอยู่ชั้นปีท่ี 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ จ านวน 11 คน โดยผู้วิจัย

ก าหนดหัวข้อในการเขียน ได้แก่ หัวข้อเร่ือง “ชีวิตในเมืองไทย” รวมท้ังก าหนดให้นิสิตชาวต่างประเทศเขียนเล่าเร่ือง

โดยมีความยาวประมาณ 10 บรรทัดและใชเ้วลาในการเขียนไม่เกิน 30 นาที 

เมื่อรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยได้แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปริจเฉท ปริจเฉท

เร่ืองเล่า รวมท้ังศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปริจเฉทเร่ืองเล่าจากประสบการณ์เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ี ได้มาเป็นกรอบ

การวิจัยในคร้ังนี้ โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์โครงสร้างของปริจเฉทท่ีสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเร่ือง รวมท้ังจะวิเคราะห์

กลไกการเชื่อมโยงความท่ีนิสิตชาวต่างประเทศเลือกใช้สร้างเร่ืองเล่าให้มีเอกภาพและมีสัมพันธภาพ อย่างไรก็ตาม 

ผลการวจิัยคร้ังน้ีจะน าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห์   

 

ผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศ            

ท่ีเรียนภาษาไทยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. โครงสร้างของปริจเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเร่ือง และ 2. การเชื่อมโยง

ความในปริจเฉทเร่ืองเล่า รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
1. โครงสร้างของปรจิเฉทเรื่องเล่ากับกลวิธีการเล่าเรื่อง  

การศึกษาโครงสร้างของปริจเฉทเร่ืองเล่ากับกลวิธีการเล่าเร่ืองท าให้พบว่า โครงสร้างของปริจเฉทเร่ืองเล่า

เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยประกอบด้วยการเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง เร่ืองและ

เนื้อความ โครงสร้างปริจเฉทท่ีพบสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเร่ืองของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทยดังนี้ 

 1.1 การเปิดเรื่อง เป็นการเร่ิมต้นปริจเฉทเร่ืองเล่า จากการศึกษาปรากฏว่าผู้เล่าให้ความส าคัญกับผู้กระท า 

(agent orientation) ในท่ีนี้ หมายถึงตัวผู้เล่าซึ่งเป็นนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทย และการเรียงล าดับเวลา 

(temporal succession) สอดคล้องกับลักษณะของปริจเฉทเร่ืองเล่าตามท่ี Longacre (1983) ได้จ าแนกไวด้ังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (1) ผมมาเรียนภาษาไทย อยูป่ระเทศไทยมา 1 ปีแลว้ 

ตัวอย่าง (2)ดิฉันช่ือ xx ชื่อจีนชื่อ xx ปีนี้อายุ 20 ปี ฉันมาประเทศไทยมา 2 ปแีลว้ 

ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเปิดเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 เรียกแทนตัวเอง และใช้สรรพนามเช่นนี้

ตลอดท้ังเร่ืองเล่า อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการกล่าวถึงตัวเองของผู้เล่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอยู่

บ้าง ผู้เล่าส่วนหนึ่งเน้นการให้รายละเอียดของตนเอง เช่น การให้ข้อมูลชื่อและอายุ ดังปรากฏในตัวอย่าง (2)                  
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ส่วนการกลา่วถึงสถานท่ี ผู้เล่าท้ังหมดกล่าวถึงสถานท่ีพร้อมกับระบุช่วงเวลาด้วยเสมอ เช่น “อยู่ประเทศไทยมา 1 ปี

แลว้”, “ฉันมาประเทศไทยมา 2 ปแีลว้” เป็นต้น  

นอกจากนี้การศกึษาการเปิดเร่ืองยังท าให้พบว่า นิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยใช้กลวิธีการเปิดเร่ือง

โดยสามารถสรุปเป็นโครงสร้างได้ดังนี้ 

การกลา่วถึงตวัผู้เล่าเรื่อง (ไมเ่น้น/เน้นรายละเอียดของผู้เลา่) + การกลา่วถึงสถานที่และเวลา 

  1.1.1 การกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่อง (แบบไม่เน้นรายละเอียดของผู้เล่า) + การกล่าวถึงสถานที่ และ

เวลา เป็นกลวธีิการเปิดเร่ืองท่ีไม่ได้เนน้รายละเอยีดของตัวผู้เล่า พร้อมกับการกล่าวถึงสถานที่และเวลาของเหตุการณ์

ท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะเข้าสูส่่วนของเนื้อความดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง (3) ผมอยูใ่นประเทศไทยมาสี่ปีแลว้ 

ตัวอย่าง (4) ผมอยูเ่มอืงไทยมาสองปีแลว้ 

ตัวอย่าง (5) ผมจ าได้เมื่อคร้ังแรกที่มาประเทศไทยเมื่อปีท่ีแล้ว 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงตัวผู้ เล่าเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 

เรียกแทนตัวเอง และไม่ให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตัวเองเลย พร้อมกับกล่าวถึงสถานท่ีและเวลา ท้ังนี้ผู้เล่ามักระบุ

เวลาเป็นช่วงเวลา เชน่ สี่ปีแลว้ สองปีแลว้ เม่ือปีท่ีแล้ว  

  1.1.2 การกล่าวถึงตัวผู้เล่าเรื่อง (แบบเน้นรายละเอียดของผู้เล่า) + การกล่าวถึงสถานที่และ

เวลา เป็นกลวธีิการเปิดเร่ืองท่ีให้รายละเอยีดของผู้เล่า พร้อมกับการกล่าวถึงสถานท่ีและเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ส่วนของเนื้อความ ท้ังนี้ผู้เล่าท่ีเน้นการให้รายละเอียดของตนเองจะให้ข้อมูลชื่อและอายุ ดังปรากฏใน

ตัวอยา่ง (2) ข้างต้น และตัวอย่าง (6)  

ตัวอย่าง (6) ปีนี้ xx อายุ 20 ปีแลว้ xx เรียนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ปีแลว้ 

ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงรายละเอียดของตัวผู้เล่านั่นคือ ชื่อและ

อายุ พร้อมกับกล่าวถึงสถานท่ีและเวลาท่ีระบุเป็นช่วงเวลาเช่นเดียวกับตัวอย่างท่ี (1)-(5) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบ

ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่าผู้เล่าท่ีเน้นการให้รายละเอียดของตนเองนั้นมักเป็นผู้เล่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็น

เพศท่ีสนใจและใส่ใจรายละเอียดได้ดีกว่าเพศชาย (ไดแอน เฮลส์, 2549 อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข: ออนไลน์)  

1.2 การปิดเรื่อง เป็นการสิ้นสุดปริจเฉทเร่ืองเล่า จากการศึกษาปรากฏว่าผู้เล่าใช้กลวิธีการปิดเร่ืองแบบ

สุขนาฏกรรม โดยกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย และการกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้เล่า ท้ังนี้

อาจกล่าวเพยีงประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรืออาจกล่าวถึงท้ังสองประเด็นร่วมกันก็ได้ดังนี้ 

  1.2.1 การกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทยของผู้เล่าเรื่อง เป็นการกล่าวอ้าง

ความคิดและเหตุผลตา่ง ๆ ในแง่ดท่ีีผู้เล่ามคีวามรู้สกึประทับใจที่ได้ใชช้วีติอยูใ่นเมอืงไทยดังตัวอยา่ง  

ตัวอย่าง (7)  xx คิดวา่ เมื่อก่อนเลอืกเรียนท่ีน่ีเป็นการตัดสนิใจท่ีด ีเพราะ xx รู้สกึโชคดมีาก ๆ  

ยนิดท่ีีได้รู้จักทุก ๆ คน 

ตัวอย่าง (8) ผมชอบและรักชวีติในเมอืงไทย ผมจึงชอบเมอืงไทย 

ตัวอย่าง (9) สุดท้ายผมชอบประเทศไทย ชอบวัฒนธรรมไทย เมอืงไทยเป็นบ้านท่ีสองของผม 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ นสิิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยใช้กลวิธีการปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงความสุข

ความประทับใจชวีติในเมอืงไทย โดยเลอืกใช้โครงสร้างประโยคแสดงเหตุผล “...เพราะ...”, “...จึง...”         ดังปรากฏ

ตัวอยา่ง (7) และ (8) บางครัง้อาจใชค้ าบอกล าดับเหตุการณ์ โดยใชค้ าว่า “สุดท้าย” ในตัวอยา่ง (9) เพื่อสรุปความ  
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 1.2.2 การกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง เป็นการกล่าวถึงความคาดหวังและการวางแผน

ในอนาคตของผู้เล่าเร่ืองดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง (10)  ตอนนีเ้รียนปี 2 แล้ว ภาษาไทยทุกอย่างก็ยาก ตอ้งการตัง้ใจเรียน ฉันหวังวา่ฉันสามารถ 

เรียนจบการศึกษา 

ตัวอย่าง (11) ผมจะตั้งใจเรียนและหลังเรียนจบเป็นครูสอนหนังสือในบ้านเกิดของผม 

ตัวอย่าง (12) เมื่อเลิกเรียนผมอยากท างานในประเทศไทย 

ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นว่า นิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยใช้การปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายใน

ชีวิต โดยผู้เล่าเลือกใช้ค าแสดงความปรารถนา ดังปรากฏค าว่า “หวังว่า...”, “จะ...” และ “อยาก” ดังปรากฏใน

ตัวอยา่ง (10)-(12) เพื่อกลา่วถึงเป้าหมายในชีวิตท้ังเร่ืองการส าเร็จการศึกษาและอาชพีการงานในอนาคต 

 1.2.3 การกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทยของผู้เล่าเรื่อง + การกล่าวถึง

เป้าหมายในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง เป็นกลวธีิการปิดเร่ืองท่ีผสมผสานท้ังการกล่าวอ้างความคิดและเหตุผลต่าง ๆ ในแง่

ดีท่ีผู้เล่ามคีวามรู้สกึประทับใจที่ได้ใชช้วีติอยูใ่นเมอืงไทยร่วมกับการกล่าวถึงความคาดหวังและการวางแผนในอนาคต

ของผู้เล่าเร่ืองดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง (13) ผมคิดว่าเมอืงไทยเป็นประเทศท่ีผมชอบมากที่สุดครับ ดังนัน้ผมจะตัง้ใจเรียนภาษาไทย 

ในเมอืงไทยครับ  

ตัวอย่าง (14) โดยท่ัวไปชีวิตในประเทศไทยยังมีความสุขมาก ผมหวังว่าในอนาคตจะมีความคบืหนา้ 

ในดา้นภาษาไทย 

ตัวอย่าง (15) อกี 3 ปีผมจะจบการศึกษา ผมอยากไปดูท่ีอ่ืนของประเทศไทย ผมในประเทศไทย 

มคีวามสุขทุกวัน ชอบประเทศไทย 

ตัวอย่าง (16) ปีนี้ปี 2 แลว้ ต้องตัง้ใจเรียน แล้วก็พยายามเรียนให้ดท่ีีสุด ผมคิดว่าในประเทศไทย 

มคีวามสุขมาก ผมชอบประเทศไทย 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า บางคร้ังผู้เล่าอาจปิดเร่ืองโดยกล่าวถึงท้ังความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย 

และเป้าหมายในชีวิตร่วมกันก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแบบเหตุและผล ดังปรากฏตัวอย่าง 

(13)-(14) อย่างไรก็ตาม ผู้เล่าอาจสลับล าดับโดยการกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิตก่อน แล้วจึงกล่าวถึงความสุ ขความ

ประทับใจชวีติในเมอืงไทยก็ได้ ดังปรากฏตัวอยา่ง (15)-(16)  

 1.3 เรื่องและเนื้อความ 

เร่ือง (topic) เป็นศูนย์กลางความสนใจหรือเป็นสิ่งท่ีผู้พูดตั้งใจกล่าวถึง ส่วนเนื้อความ (comment) เป็น

รายละเอียดของเร่ือง (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561) หากพิจารณาส่วนของเนื้ อเร่ืองในปริจเฉทเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทย ผลการศึกษาปรากฏว่าปริจเฉทเร่ือง

เล่าดังกล่าวมักกล่าวถึงเร่ืองอยู่ 2 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ ชีวิตท่ัวไปและชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้  

  1.3.1 ชวีิตทั่วไป  

  เมื่อกลา่วถึงชีวิตท่ัวไปในเมอืงไทย ผู้เล่าจะกล่าวถึงสิ่งท่ีชอบมากกวา่สิ่งท่ีไม่ชอบ การกลา่วถึงสิ่งท่ีผู้เล่า

ชื่นชอบ ผู้เล่าจะใช้กลวิธีการให้รายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อความ อาทิ การยกตัวอย่าง การอธิบาย การระบุชื่อสิ่งท่ี

ชอบอย่างเจาะจง และการให้เหตุผล รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
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   1.3.1.1 การกล่าวถึงสิ่งที่ชอบในประเทศไทย ผู้เล่าจะกล่าวถึงอาหารการกิน สถานท่ี

ท่องเท่ียว กิจกรรมยามว่าง และสภาพอากาศในประเทศไทยดังนี้ 

    1) อาหาร เป็นสิ่งท่ีปรากฏในปริจเฉทเร่ืองเล่าของผู้ เล่าทุกคน และเน้นการให้

รายละเอียดอย่างมาก อาทิ การระบุชนิดหรือชื่ออาหารอย่างเจาะจง การยกตัวอย่างชื่ออาหารหลากหลายชนิด          

การอธิบายรสชาติ การระบุราคา และการเปรียบเทียบกับอาหารประเทศบ้านเกิดของตน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง (17) เมื่อเลิกเรียน ผมไปกินอาหารไทยท่ีโรงอาหาร อาหารไทยมชีนดิเยอะ และอร่อย  

เชน่ กะเพรา ข้าวผัดปู ตม้ย า อาหารนี้ก็อร่อยจริง ๆ 

ตัวอย่าง (18) ท่ีไทยมีอาหารอร่อยหลายอย่าง เช่น ข้าวผัด ผัดมาม่า และส้มต า อาหารไทยราคาไม่

แพง  

ประมาณจานละ 40 บาท อร่อยจริง ๆ 

ตัวอย่าง (19) ผมชอบกินอาหารไทย ชอบกินเปร้ียว อาหารไทยมเีปร้ียวเยอะมาก ดังนัน้ผมชอบกิน 

อาหารไทย ตม้ย ากุ้ง คอหมูยา่งที่สุด 

ตัวอย่าง (20) ผมชอบกินไก่ทอดและหมูทอด ชอบกินปลาไทย คิดวา่ที่ไทยเนื้อกับปลาอร่อยมาก  

ผักผัดก็ชอบ ในเมอืงไทยอาหารราคาถูกมาก ร้านอาหารก็ท าให้อาหารอร่อย  

ตัวอย่าง (21) ชอบอาหารไทยช่ือกะเพราหมูใส่ไข่ดาว ฉันชอบกินรสชาติเค็มและเผ็ด อร่อยท่ีสุด 

ตัวอย่าง (22) อาหารไทยและผลไม้อร่อยมากเลย 

ตัวอย่าง (23) ผมคิดว่าอาหารไทยอร่อยมากและไมแ่พง อาหารรสชาติคลา้ยกับอาหารในบ้านเกิด 

ของผม เปร้ียว ๆ และเผ็ด ๆ ดังน้ันผมจึงไม่คิดถึงบ้าน 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเลือกใช้ค าว่า “ชอบ”, “อร่อย” สื่อความสุข ความชอบอาหารไทย พร้อมกับ

ระบุชนดิหรือชื่ออาหารอยา่งเจาะจง หรอือาจใชก้ารยกตัวอยา่งชื่ออาหารหลากหลายชนิด และจะต้องปรากฏร่วมกับ

ค าเน้นความหมาย “มาก”, “มากเลย”, “จริง ๆ” และ “ท่ีสุด” นอกจากนี้ยังอธิบายรสชาติได้อย่างจ าเพาะ 

เปรียบเทียบกับรสชาติอาหารประเทศของตน รวมท้ังการประมาณและประเมินค่าราคาอาหารอกีด้วย  

    2) สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมยามว่าง เป็นสิ่งท่ีปรากฏในปริจเฉทเร่ืองเล่าของผู้

เล่าทุกคนเชน่เดียวกับเร่ืองอาหาร ทัง้ยังปรากฏการให้รายละเอยีดอยา่งมากเช่นเดียวกันด้วย อาทิ การยกตัวอย่างชื่อ

สถานท่ีท่องเท่ียว การอธิบายสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี บางครัง้ยังเปรียบเทียบกับสถานท่ีท่องเท่ียวประเทศบ้านเกิด

ของตนด้วย ดังปรากฏตัวอย่าง (24)-(26) นอกจากนี้ยังปรากฏการระบุกิจกรรมท่ีชื่นชอบอย่างเจาะจง ดังตัวอย่าง 

(27)-(28)  

ตัวอย่าง (24) ประเทศไทยมสีถานที่ท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เชน่ ภูเก็ตและเกาะสีชัง วันหยุดผมกับเพื่อน 

ไปเท่ียวท่ีเกาะสีชัง เกาะของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมดสีวยมาก อาหารทะเลก็อร่อย  

ท่ีประเทศจีนเกาะไมส่วย 

ตัวอย่าง (25) ท่ีไทยมสีถานท่ีท่องเท่ียวเยอะมาก ผมชอบไปสยามมาก เพราะว่าที่สยามมีสนิค้า 

หลายอยา่ง แลว้ถูกกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ผมชอบซื้อมาก  

ตัวอย่าง (26) เมอืงไทยมสีถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย เช่น น้ าตก หาดทราย ทะเล ภูเขา เป็นต้น  

ผมอยากไปเท่ียวท่ีทะเล ผมชอบเล่นน้ า แตว่า่ยน้ าไมเ่ป็น ผมอยากเรียนวา่ยน้ า  

ถ้ามีเวลาวา่ง ผมจะไปเรียนวา่ยน้ า เพราะว่ายน้ าสามารถออกก าลังกายได้  

ตัวอย่าง (27) ในช่วงวันหยุด สามารถไปวา่ยน้ ากับเพื่อนตา่งชาต ิ 
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ตัวอย่าง (28) ผมอยูไ่ทยเรียนมวยไทย ผมมคีวามสุขมาก ผมชอบมวยไทยมาก ในไทยเรียนมวยไทย 

คือความปรารถนาของผม  

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมยามว่างด้วยการ

ยกตัวอย่าง การอธิบาย และการให้เหตุผล เพื่อขยายความและสนับสนุนความชอบของผู้เล่า 

    3) สภาพอากาศ เป็นการกลา่วถึงอากาศในประเทศไทยท่ีผู้เล่าช่ืนชอบ โดยปรากฏท้ังท่ี

ชอบและไมช่อบ โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความชอบเท่านั้นดังตัวอย่าง (29)-(31) ส่วนผู้เล่าท่ีไม่ชอบสภาพอากาศใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยจะกล่าวในหัวข้อ 1.3.1.2  

ตัวอย่าง (29) ผมคิดว่าประเทศไทยอากาศร้อนมาก แต่ผมชอบอากาศร้อน 

ตัวอย่าง (30) ท่ีไทยอากาศร้อนมากไมห่นาว ผมชอบมาก 

ตัวอย่าง (31) อากาศท่ีเมอืงไทยดีมาก 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าเลอืกใช้ค าวา่ “ชอบ” สื่อความสุขหรือความชอบอากาศในประเทศไทย บางคร้ัง

อาจปรากฏรว่มกับค าเน้นความหมาย “มาก” เพื่อเพิ่มน้ าหนักของถ้อยค าท่ีสื่อถึงความสุขหรือความชอบของผู้เล่า 

   1.3.1.2 การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ชอบในประเทศไทย ผู้เล่าจะกล่าวถึงสภาพอากาศและการ

เดินทางในประเทศไทยท่ีผู้เล่ารู้สกึไมป่ระทับใจดังนี้ 

   1) สภาพอากาศ เป็นการกล่าวถึงสภาพอากาศในประเทศไทยท่ีผู้เล่ารู้สึกไม่  ชื่นชอบ

หรือไม่ประทับใจ ท้ังนี้จากข้อมูลวิจัยพบว่า มีผู้เล่าเพียงสองคนเท่านั้นท่ีระบุว่าตนไม่ชอบอากาศท่ีประเทศไทยดัง

ตัวอยา่ง 

ตัวอย่าง (32) การมาอยู่ท่ีไทย ฉันไม่สบาย อากาศร้อนมาก ๆ 

ตัวอย่าง (33) ประเทศไทยมอีากาศด ีแต่อากาศมันร้อน ผมท่ีบ้านหนาวมาก ผมไม่เหมาะกับความร้อน  

แตไ่มเ่ป็นไรท่ีพักของผมมีเครื่องปรับอากาศ 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าท่ีไม่ชอบอากาศร้อนจะใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้ อความด้วยการให้

เหตุผล เช่น “ฉันไม่สบาย อากาศร้อนมาก ๆ” ในตัวอย่าง (32) หรือ “อากาศมันร้อน ผมไม่เหมาะกับความร้อน” ใน

ตัวอยา่ง (33) อยา่งไรก็ตาม ตัวอย่าง (33) จะเห็นว่า ผู้เล่าได้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

ประเทศไทยตอ่ไปได้ โดยการกล่าววา่ “แตไ่มเ่ป็นไร ท่ีพักของผมมีเครื่องปรับอากาศ” 

   2) การเดินทาง เป็นการกลา่วถึงความรู้สกึที่ไม่ชอบหรือไม่ประทับใจต่อการเดินทางใน

ประเทศไทย ทัง้นี้จากข้อมูลวิจัยพบว่า มีผู้เล่าเพียงหนึ่งคนท่ีระบุว่าตนไม่ชอบการเดินทางในประเทศไทย ดังตัวอย่าง 

(34)  

ตัวอย่าง (34) สะดวกในการซื้อของในประเทศไทย แต่วา่ประเทศไทยมกีารจราจรตดิขัดมาก  

มันสายมากทุกคร้ังท่ีผมออกไปชอ้ปป้ิง  

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าท่ีไม่ชอบการเดินทางในประเทศไทยจะใชก้ลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความ

ผ่านการให้เหตุผลท่ีท าให้ผู้เล่าเกิดความยากล าบากในการเดินทางในประเทศไทย 

  1.3.2 ชวีิตการเรียนในมหาวิทยาลัย 

  เมื่อกลา่วถึงชีวิตการเรียนในมหาวทิยาลัย ปรากฏเร่ืองท่ีกลา่วถึง 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การกล่าวถึง

บรรยากาศของมหาวิทยาลัย การกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม การกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเร่ืองกับเพื่อน

และ/หรืออาจารย์ในมหาวทิยาลัย รวมท้ังการกล่าวถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 

โดยอาจกล่าวถึงเพยีงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรอืหลายๆเร่ืองรวมกันก็ได้ดังตัวอย่าง (35)-(36) 
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ตัวอย่าง (35)  เรียนท่ีเกษตรศาสตร์มีคนไทยเยอะ ฉันพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เคยดแีลว้  

เพื่อนหรืออาจารย์ก็ช่วยฉันแกปั้ญหา มคีวามอดทนมาก 

ตัวอย่าง (36) ในช่วงเวลาเรียน ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และพบเพื่อนคนไทย  

เรียนกับอาจารย์มีความสุขมาก ๆ เพราะอาจารย์ทุกคนใจดีและสอนด ีคณะเรามีกิจกรรม 

มากมายให้เราท า เช่น หลังจากสอบสุดท้ายเสร็จ อาจารย์จะพาเราไปเท่ียว สุดสัปดาห์ 

พาเราไปตา่งจังหวัด ปลูกข้าว และในเทศกาลประเพณีไทย เรามีกิจกรรมอื่น ๆ  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์กวา้งใหญ่มาก มสีัตว์เยอะแยะมากมาย เช่น ตัวเงินตัวทอง  

นกพริาบ และกระรอกตา่ง ๆ เพื่อนได้บอกวา่ ถ้าเห็นกระรอกขาวก็จะได้รับ A  ฮา ๆ 

ตัวอย่าง (35)-(36) เป็นตัวอย่างปริจเฉทเร่ืองเล่าท่ีผู้เล่ากล่าวถึงเร่ืองอย่างหลากหลาย ดังตัวอย่าง (35) 

ประกอบด้วยการกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย “เรียนท่ีเกษตรศาสตร์มีคนไทยเยอะ” การกล่าวถึงการเรียน

และกิจกรรม “ฉันพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เคยดแีล้ว” และการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเร่ืองกับเพื่อน

และ/หรืออาจารย์ในมหาวทิยาลัย “เพื่อนหรืออาจารย์ก็ช่วยฉันแกปั้ญหา มคีวามอดทนมาก” เช่นเดียวกันกับตัวอย่าง 

(36) ท่ีปรากฏการกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย การกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม การกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ของผู้เล่าเร่ืองกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ในมหาวทิยาลัย  

   1.3.2.1 การกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย เป็นการกล่าวชื่นชมบรรยากาศของ

มหาวทิยาลัยดังตัวอย่าง  

 ตัวอย่าง (37) สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลัยดีมากครับ 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความด้วยการเน้นความหมายโดยใช้ค าว่า 

“ดีมาก” เพื่อกลา่วชื่นชมบรรยากาศของมหาวทิยาลัยท่ีผู้เล่าได้ศึกษาเล่าเรียน 

   1.3.2.2 การกล่าวถึงการเรียนและกจิกรรม เป็นการกลา่วถึงความชอบในการเรียนภาษาไทย 

พร้อมท้ังกล่าวถึงความยากล าบากและปัญหาในการเรียน เช่น เรียนยาก เข้าใจยากขึ้นเร่ือย ๆ ความล าบาก และ

ความกังวลในการเรียน ในตัวอยา่ง (38)-(39) อย่างไรก็ตาม ตัวอยา่ง (39) ผู้เล่าได้แสดงให้เห็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 

“ดังนัน้ผมตอ้งเรียนหนักขึ้น” ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง (38)  ผมชอบเรียนภาษาไทย แต่คิดวา่ยากมาก การอ่านและการเขียนไม่ค่อยยาก  

แตก่ารพูดและการฟังยากมาก ผมลมืงา่ยแลว้ก็จ าค าศัพท์ไม่ได้ 

ตัวอย่าง (39) ผมชอบภาษาไทยเหมอืนกัน ผมรู้สกึล าบากมากตอนท่ีเรียนภาษาไทยเป็นคร้ังแรก  

ผมกังวลอยูเ่สมอวา่จะเรียนไม่ค่อยด ีดังนั้นผมตอ้งเรียนหนักขึ้น เพราะว่าเรียนภาษาไทย 

เร่ิมหนักและหนักขึน้ ตอนท่ีผมเป็นนิสติปีท่ีสองแลว้ ผมรู้สกึว่าเนื้อหาในช้ันเรียนน้ันเข้าใจ 

ยากขึน้เร่ือย ๆ   

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความเพื่อกล่าวถึงการเรียนและกิจกรรม

ด้วยการด้วยการเน้นความหมายโดยใช้ค าว่า “ยาก” หรือ “ยากมาก” เพื่อเพิ่มน้ าหนักของถ้อยค าท่ีสื่อถึงความรู้สึก

ของผู้เล่า นอกจากนี้ยังมีการให้เหตุผลเพื่อสื่อถึงความยากล าบากในการเรียนภาษาไทย ส่วนการกล่าวถึงกิจกรรม 

ดังท่ีได้ยกตัวอยา่งมาแล้วในตัวอย่าง (36) ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอยีดของเนื้อความด้วยการยกตัวอย่างกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีได้เข้าร่วมในระหว่างเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลัย 
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1.3.2.3 การกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเรื่องกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาปรากฏว่า ผู้เล่าให้ความส าคัญกับเร่ืองความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์มากท่ีสุด โดย

มักกล่าวถึงอุปนิสัยคนไทย เช่น ใจดี สุภาพ มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีผู้เล่ามีความสุขและประทับใจ

ชวีติในเมอืงไทยดังตัวอย่าง  

ตัวอย่าง (40) ผมมเีพื่อนคนไทยก็เยอะ ผมชอบพวกเขา เพราะผมเห็นคนไทยใจดีมากมาย  

ชอบชว่ยคนอื่น เวลาผมมกีารบ้าน ท าไมเ่ป็น พวกเขาจึงมาชว่ย ผมประทับใจมาก 

ตัวอย่าง (41) ผมมเีพื่อนมากมายในประเทศไทย มีเพื่อนไทยและเพ่ือนจีน เขาช่วยผมเรียนภาษาไทย  

ตัวอย่าง (42) อาจารย์สอนดมีาก ผมเรียนท่ีน่ีผมรู้จักเพ่ือนคนไทยเยอะ ๆ พวกเขาก็สุภาพและ 

ใจดีมากครับ  

ตัวอย่าง (43) ผมเรียนภาษาไทยอยู่ท่ีม.เกษตร ผมรู้สกึว่าอาจารย์ม.เกษตรใจดี มีน้ าใจมาก  

ถ้าผมมปัีญหาอาจารยจ์ะชว่ยผมแก้ปัญหา และสอนดีมาก ผมได้ฝึกภาษาไทยกับอาจารย์ 

และชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติมีคนญี่ปุ่น คนอังกฤษกับคนเกาหลี พวกเขามีความสุขมาก  

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้กลวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อความด้วยการให้ เหตุผลเพื่อสื่อให้เห็นถึง

ความสุขและความประทับใจท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวของผู้เล่าเร่ืองกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ระหว่างท่ีได้

ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลัย  

   1.3.2.4 การกล่าวถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ผล

การศึกษาพบวา่ มผีู้เลา่หนึ่งคนกล่าวถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย โดยใช้กลวิธี

การให้รายละเอยีดของเนื้อความผ่านการให้เหตุผลดังตัวอย่าง  

ตัวอย่าง (44) ผมเร่ิมเรียนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะผมอยากคุยกับคนไทยเหมือน

เจ้าของประเทศ 

ผลการวเิคราะห์โครงสร้างของปริจเฉทเร่ืองเล่ากับกลวิธีการเล่าเร่ืองข้างตน้แสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าซึ่งเป็นนิสิต

ชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยท่ีประเทศไทยมีมุมมองต่อตนเองและประเทศไทยอย่างไรบ้าง เร่ืองใดเป็นสิ่งท่ีผู้เล่า

สนใจหรือให้ความส าคัญ ดังแสดงให้เห็นจากการใช้กลวิธีการเล่าเ ร่ืองท้ังในส่วนของการเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง การ

เลือกเร่ือง และเนื้อความท่ีใช้ในการเล่าเร่ือง อย่างไรก็ตาม เร่ืองเล่าจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และมีใจความเป็นหนึ่ง

เดียวกันจนเป็นปริจเฉทได้ ผู้เล่าจะต้องใช้กลไกการเชื่อมโยงความท่ีจะช่วยสื่อความหมายตามเจตนาท่ีผู้เล่าต้องการ

สื่อถึงผู้รับสารเพื่อท่ีจะท าให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจเร่ืองเล่านั้น ๆ กลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทยมรีายละเอยีดดังนี้ 

2. กลไกการเชื่อมโยงความ 

 การศึกษากลไกการเชื่อมโยงความในปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียน

ภาษาไทย พบว่านิสิตชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เล่าเร่ืองใช้กลไกการเชื่อมโยงความ 4 ประเภท ได้แก่ การใช้ค าเชื่อม 

การละ การอ้างถึง และการซ้ า เพื่อให้เร่ืองเล่ามคีวามเกี่ยวเนื่องเป็นเร่ืองเดียวกันดังน้ี 

 2.1 การใช้ค าเชื่อม (conjunction) คือการน าค ามาเชื่อมระหว่างประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างและความหมายให้มีความต่อเนื่องกัน ผลการวิจัยพบการใช้ค าเชื่อมในปริจเฉทเร่ืองเล่า

เกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทยดังนี้ 

  2.1.1 การใช้ค าเชื่อมแสดงเวลาของเหตุการณ์ คือการน าค าบอกเวลามาเชื่อมประโยคหรือข้อความ

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นดังตัวอย่าง 
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 ตัวอย่าง (45) ผมจ าได้ เมื่อครัง้แรกท่ีมาประเทศไทยเมื่อปีท่ีแลว้ ผมรู้สกึเหมอืนกลับบ้านเกิด 

 ตัวอย่าง (46) ในช่วงเวลาเรียน ฉันมโีอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและพบเพื่อนคนไทย 

 ตัวอย่าง (47) เมื่อเลิกเรียน ผมไปกินอาหารไทยท่ีโรงอาหาร   

 ตัวอย่าง (48) ผมอยูเ่มอืงไทยมา 2 ปแีลว้ ในช่วงปีท่ีผ่านมา ผมได้เห็นสิ่งท่ีน่าสนใจและคนมากมาย 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมบอกเวลาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

เชน่ การใชค้ าเช่ือมวา่ “เมื่อ” “แลว้” “ในช่วงเวลา” “ในช่วงปีท่ีผ่านมา” นอกจากนี้ค าเชื่อมดังกล่าวยังบอกล าดับเวลา

ก่อน-หลังของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วย       

  2.1.2 การใช้ค าเชื่อมแสดงความหมายที่สื่อไปในทางเดียวกัน คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือ

ข้อความเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเร่ืองเดียวกัน คล้อยตามกัน หรือไปในท านอง

เดียวกันดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (49) คนไทยใจดีมากและมอีาหารหลายอยา่ง 

 ตัวอย่าง (50) ปีนี้ปี 2 แลว้ตอ้งต้ังใจเรียน แลว้ก็พยายามเรียนให้ดท่ีีสุด 

 ตัวอย่าง (51) ผมคิดว่าอาจารย์สอนดมีากและคนไทยก็ใจดีมากครับและสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนก็ดีมาก 

 ตัวอย่าง (52) ท่ีพักของผมมีเครื่องปรับอากาศ ทัง้วันผมใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงนอน ผมรักแอร์ 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมแสดงความหมายท่ีสื่อไปในทางเดียวกันเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอ่เนื่อง คล้อยตาม หรอืเป็นไปในท านองเดียวกันดว้ยการใช้ค าวา่ “และ” “แลว้ก็” “รวมถึง” 

  2.1.3 การใช้ค าเชื่อมแสดงความหมายขัดแย้ง คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีไม่ได้เป็นไปในท านองเดียวกันดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (53) ผมอยากไปเท่ียวท่ีทะเล ผมชอบเล่นน้ าแตว่า่ยน้ าไมเ่ป็น 

 ตัวอย่าง (54) การอา่นและการเขียนไม่ค่อยยาก แตก่ารพูดและการฟังยากมาก 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมแสดงความหมายขัดแย้ง โดยใช้ค าว่า “แต่” เพื่อแสดงความสัมพันธ์

ของเหตุการณ์ท่ีไม่ได้เป็นไปท านองเดียวกัน 

  2.1.4 การใช้ค าเชื่อมแสดงเหตุและผล คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกันดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (55) มาประเทศไทย เรียนภาษาไทย ผมคิดว่าดีมาก เพราะได้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศไทย 

   และรู้จักนิสัยคนไทย 

ตัวอย่าง (56) ผมรู้สกึล าบากมากตอนท่ีผมเรียนภาษาไทยเป็นคร้ังแรก ผมกังวลอยูเ่สมอวา่จะเรียนไม่ 

  ค่อยด ีดังนัน้ผมตอ้งเรียนหนักขึ้น เพราะว่าเรียนภาษาไทยเร่ิมหนกัและหนักขึน้   

ตัวอย่าง (57) อาหารไทยอร่อยมากและไมแ่พง อาหารรสชาติเดียวกับอาหารในบ้านเกิดของผม    

   เปร้ียว ๆ และเผ็ด ๆ ดังนัน้ผมจึงไมค่ิดถึงบ้าน 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยค าเชื่อมท่ีแสดงเหตุ 

ได้แก่  ค าว่า “เพราะ” และ “เพราะว่า” ส่วนค าเชื่อมท่ีแสดงผล ได้แก่ ค าวา่ “ดังนัน้” และ “ดังนัน้...จึง” 

  2.1.5 การใช้ค าเชื่อมแสดงเงื่อนไข  คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะท่ีเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วดัง

ตัวอยา่ง 
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 ตัวอย่าง (58) ถ้าผมมปัีญหาอาจารย์จะชว่ยผมแก้ปัญหา 

 ตัวอย่าง (59) ถ้าเห็นกระรอกขาวก็จะได้รับ A 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมแสดงเงื่อนไข โดยใช้ค าว่า “ถ้า...จะ” และ “ถ้า...ก็จะ” เพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หน่ึงจะเกดิขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อมีเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้นแลว้  

   2.1.6 การใช้ค าเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความตัง้ใจที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุตามท่ีได้ตัง้ใจไว้ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (60) มาเมอืงไทยเพื่อเรียนรู้ชีวิต ฉันมคีวามสุข 

 ตัวอย่าง (61) ผมชอบภาษาไทยดังนัน้ผมจึงมาท่ีม.เกษตรเพื่อศกึษา 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย ได้แก่ ค าว่า “เพื่อ” ท่ีสื่อถึงความตั้งใจท่ีจะ

กระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุตามท่ีผู้เล่าตัง้ใจไว้ 

  2.1.7 การใช้ค าเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่าง คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความท่ียกมา

เพื่อให้ผู้รับสารเห็นสิ่งท่ีต้องการสื่อได้ชัดเจนขึน้ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (62) ผมมเีพื่อนตา่งชาตหิลายคน เชน่ คนอังกฤษ คนญี่ปุ่น และคนเกาหลี 

 ตัวอย่าง (63) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์กวา้งใหญ่มาก มสีัตว์เยอะแยะมากมาย เชน่ ตัวเงินตัวทอง  

  นกพริาบ และกระรอกตา่ง ๆ    

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นได้ว่า ผู้เล่าใช้ค าวา่ “เชน่” เพื่อเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่างซึ่งจะท าให้เร่ืองเล่าสื่อความ

ได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

  2.1.8 การใช้ค าเชื่อมข้อความเพือ่เปรียบเทียบ คือการน าค ามาเช่ือมประโยคหรือข้อความเพื่อแสดง

ความเหมอืนหรือความตา่งดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (64) ผมจ าได้ เมื่อคร้ังแรกที่มาประเทศไทยเมื่อปีท่ีแล้ว ผมรู้สกึเหมอืนกลับบ้านเกิด  

 ตัวอย่าง (65) อาหารไทยอร่อยมากและไมแ่พง อาหารรสชาติเดียวกับอาหารในบ้านเกิดของผม    

   เปร้ียว ๆ และเผ็ด ๆ  

 ตัวอย่าง (66) ปีนี้ปีสองแลว้หนักกว่าปี 1 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าว่า “เหมือน” และ “เดียวกับ” เพื่อเชื่อมข้อความท่ีแสดงการเปรียบเทียบ

สิ่งสองส่ิงท่ีมีความเหมอืนกัน แต่หากตอ้งการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งท่ีมีความต่างกันจะใชค้ าว่า “กว่า” 

  2.1.9 การใช้ค าเชื่อมข้อความเพื่อเปลี่ยนประเด็น คือการน าค ามาเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อ

กล่าวถึงประเด็นใหม่แต่ใจความยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้า รวมถึงการเปลี่ยนประเด็นเพื่อน าไปสู่การสรุปเพื่อ

จบความดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (67) ผมรู้สกึว่าเนื้อหาในช้ันเรียนน้ันเข้าใจยากขึน้เร่ือย ๆ แตเ่พื่อนคนไทยของผมและอาจารย์ 

  มักจะชว่ยผมเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้แลว้ยังมสีิ่งท่ีน่าสนใจอีกมากมาย เช่น อาหารไทย 

  และผลไม้ อร่อยมากเลย  

 ตัวอย่าง (68) ผมอยากไปเท่ียวท่ีทะเล ผมชอบเล่นน้ าแตว่า่ยน้ าไมเ่ป็น ผมอยากเรียนวา่ยน้ า ถ้ามีเวลา 

  วา่ง ผมจะไปเรียนวา่ยน้ า เพราะว่ายน้ าสามารถออกก าลังกายได้ สุดท้ายผมชอบประเทศ 

  ไทย ชอบวัฒนธรรมไทย เมอืงไทยเป็นบ้านหลังท่ีสองของผม 
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 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าเร่ืองใช้ค าว่า “นอกจาก...แล้วยัง” เพื่อกล่าวถึงประเด็นใหม่ โดยท่ีใจความยัง

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีกลา่วมาก่อนหนา้ ดังตัวอย่าง (67) ส่วนตัวอย่าง (68) ผู้เล่าใช้ค าว่า “สุดท้าย” เพื่อเชื่อมโยง

ความไปสู่การสรุปเพื่อจบความ 

 2.2 การละ (ellipsis) คือการท่ีไม่ปรากฏรูปภาษาท่ีใช้เชื่อมโยงระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่ก็สามารถ

บอกความสัมพันธ์จากสิ่งท่ีละไว้ได้ จากข้อมูลท่ีใชว้จิัยพบการละดังตอ่ไปน้ี 

  2.2.1 การละค านาม คือการท่ีไม่ปรากฏค านามระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่ก็สามารถบอก

ความสัมพันธ์จากสิ่งท่ีละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความท่ีมาก่อนหนา้ดังตัวอย่าง  

 ตัวอย่าง (69) ท่ีสยามมีสินค้าหลายอยา่งแล้ว ø ถูกกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ผมชอบซื้อ ø มาก 

 ตัวอย่าง (70) ถ้าผมมปัีญหาอาจารยจ์ะชว่ยผมแก้ปัญหา และ ø สอนดีมาก 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าละค านามว่า “สินค้า” ในตัวอยา่ง (69) และละค านามวา่ “อาจารย์” ในตัวอยา่ง

ท่ี (70) ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเขา้ใจสิ่งท่ีผู้เล่าละไว้ได้โดยพิจารณาจากประโยคหรือข้อความท่ีมาก่อนหนา้ 

  2.2.2 การละค าสรรพนาม คือการไม่ปรากฏค าสรรพนามระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่สามารถ

บอกความสัมพันธ์จากสิ่งท่ีละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความท่ีมาก่อนหนา้หรอืท่ีตามหลังดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (71) ø มาประเทศไทย เรียนภาษาไทย ผมคิดว่าดมีาก เพราะ ø ได้เข้าใจวัฒนธรรมของ 

   ประเทศไทยและรู้จักนิสัยคนไทย 

 ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เล่าละค าสรรพนามว่า “ผม” ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเข้าใจสิ่งท่ีผู้เล่าละไว้ได้โดย

พจิารณาจากประโยคหรือข้อความท่ีตามหลังและท่ีมาก่อนหนา้ 

  2.2.3 การละค าเชื่อม คือการไม่ปรากฏค าเชื่อมระหว่างประโยคหรือข้อความ แต่สามารถบอก

ความสัมพันธ์จากสิ่งท่ีละไว้ได้จากประโยคหรือข้อความท่ีมาก่อนหนา้และท่ีตามหลังดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (72) ผมรู้สกึว่าอาจารย์ม.เกษตรใจดี ø มนี้ าใจมาก 

 ตัวอย่าง (73) คนไทยไมช่อบกินเผ็ด ø ชอบกินหวาน  

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าละค าเช่ือมวา่ “และ” ในตัวอยา่ง (72) และละค าเช่ือมวา่ “แต่” ในตัวอย่าง (73) 

ซึ่งผู้รับสารจะทราบและเข้าใจสิ่งท่ีผู้เล่าละไว้ได้โดยพิจารณาจากประโยคหรือข้อความท่ีมาก่อนหน้าและท่ีตามหลัง 

ท้ังนีผู้้เล่าซึ่งเป็นนิสติชาวตา่งประเทศท่ีเรียนภาษาไทยอาจจะไมท่ราบว่าตอ้งใชค้ าใดมาเชื่อมจึงใช้การเวน้วรรคแทน 

 2.3 การอ้างถึง (reference) คือการท่ีรูปภาษาหนึ่งสัมพันธ์กับอีกรูปภาษาหนึ่ง โดยรูปภาษาหนึ่งไม่มี

ความหมายชัดเจนจึงจ าเป็นต้องอาศัยรูปภาษาอื่นในประโยคหรือข้อความเดียวกันเพื่อบอกความสัมพันธ์ทาง

ความหมาย นอกจากนี้การอา้งถึงยังเป็นกลวธีิการเล่าเร่ืองอย่างหนึ่งท่ีผู้เล่าไม่จ าเป็นต้องกล่าวค าเดิมซ้ า 

  2.3.1 การอ้างถึงด้วยค าสรรพนาม คือการใช้ค าสรรพนามท่ีสามารถอ้างไปถึงรูปภาษาอื่นท่ีอยู่ใน

ประโยคหรือข้อความเดียวกัน ผู้รับสารจงึจะสามารถเขา้ใจความสัมพันธ์ทางความหมายท่ีผู้เล่าเชื่อมโยงได้ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (74) ผมรู้จักเพ่ือนคนไทยเยอะ ๆ พวกเขาก็สุภาพและใจดีมากครับ และเมื่อพวกเขาเจอกัน  

  พวกเขาทักทายก็เป็นใชก้ารไหว้ครับ 

 ตัวอย่าง (75) ผมเลอืกมหาวทิยาลัยดีมากในประเทศไทย ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมเรียนท่ีน่ี  

  ผมคิดว่าใจดีมาก เพราะผมคิดว่าอาจารย์สอนดมีาก 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้ค าสรรพนามว่า “พวกเขา” ในตัวอย่าง (74) เพื่ออ้างถึงเพื่อนคนไทย และใช้

ค าว่า “ท่ีน่ี” ในตัวอยา่ง (75) เพื่ออา้งถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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  2.3.2 การอ้างถึงด้วยค านาม คือการใช้ค านามท่ีสามารถอ้างไปถึงรูปภาษาอื่นท่ีอยู่ในประโยคหรือ

ข้อความเดียวกัน ผู้รับสารจงึจะสามารถเขา้ใจความสัมพันธ์ทางความหมายท่ีผู้เล่าเชื่อมโยงได้ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (76) ผมมาถึงประเทศไทยสองปี ผมอาศัยอยู่ในประเทศได้อยา่งดี 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้ค านามวา่ “ประเทศ” เพื่ออ้างถึงประเทศไทย 

 2.4 การซ้ า (reiteration) เป็นการเชื่อมโยงค าศัพท์ประเภทหนึ่ง (lexical cohesion) โดยน าค าศัพท์ท่ีกล่าวไป

แลว้มากล่าวซ้ าเพื่อย้ าความดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่าง (77) ในไทยท่ีผมชื่นชอบมากที่สุดคอื มหาวทิยาลัยของผม มหาวทิยาลัยของผมชื่อ  

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ตัวอย่าง (78) ผมตอ้งเรียนหนักขึน้ เพราะว่าเรียนภาษาไทยเร่ิมหนักและหนักขึน้ 

 ตัวอยา่งข้างตน้จะเห็นวา่ ผู้เล่าใช้การซ้ าที่ค าว่า “มหาวิทยาลัยของผม” ในตัวอย่าง (77) และใช้การซ้ าท่ีค าว่า 

“หนัก,หนักขึน้” ในตัวอยา่ง (78) เพื่อย้ าความในเร่ืองเดิมท่ีผู้เล่าก าลังเล่าอยู่ 

 ผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะของ

ผู้เขียนเร่ืองเล่าใช้กลไกทางภาษาในการเชื่อมโยงความเนื้อหาส่วนตา่ง ๆ ของเร่ืองเล่าให้เรียงร้อยเป็นเร่ืองเดียวกันและ

ท าให้ปริจเฉทมีความเป็นเอกภาพจนสามารถสื่อเร่ืองราว ความคิด และทัศนคติต่าง ๆ ของผู้เล่าไปสู่ผู้รับสารได้อย่าง

สมบูรณ ์  

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 การศึกษาปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยท าให้พบว่าเร่ือง

เล่าประกอบด้วยโครงสร้างปริจเฉท ได้แก่ การเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง เร่ืองและเนื้อความ โดยในแต่ละส่วนของ

โครงสร้างจะสัมพันธ์กับกลวิธีการเล่าเร่ืองดังนี้ 

 1. การเปิดเร่ือง นิสิตชาวต่างประเทศจะใช้กลวิธีการกล่าวถึงตัวผู้เล่าเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตัว

ของผู้เล่าเอง ซึ่งพบอยู่สองลักษณะ ได้แก่ การไม่เน้นรายละเอียดของผู้เล่ากับการเน้นรายละเอียดของผู้เล่า ร่วมกับ

การกล่าวถึงสถานที่และเวลา  

 2. การปิดเร่ือง นิสิตชาวต่างประเทศจะใช้กลวิธีการกล่าวถึงความสุขความประทับใจชีวิตในเมืองไทย การ

กล่าวถึงเป้าหมายในชีวิต และพบว่านสิิตบางคนใชท้ั้งสองกลวิธีร่วมกันผ่านการกล่าวอ้างความคิดและเหตุผลต่าง ๆ 

 3. เร่ืองและเนื้อความ นิสติชาวตา่งประเทศเลอืกท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองชีวิตท่ัวไปและชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย

เป็นประเด็นหลัก โดยหัวเร่ืองของชีวิตท่ัวไปจะกล่าวถึงสิ่งท่ีชอบในประเทศไทย ได้แก่ อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวและ

กิจกรรมยามว่าง และสภาพอากาศ รวมท้ังการกล่าวถึงสิ่งท่ีไม่ชอบในประเทศไทย ได้แก่ สภาพอากาศ และการ

เดินทาง ส่วนหัวเร่ืองของชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย นิสิตชาวต่างประเทศจะกล่าวถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัย 

การเรียนและกิจกรรม รวมท้ังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่าเร่ืองกับเพื่อนและ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย อีกท้ัง

ยังกล่าวถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยด้วย ท้ังนี้กลวิธีการ เล่าเร่ืองท่ีใช้ใน

โครงสร้างปริจเฉทน้ี ได้แก่ การให้รายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อความผ่านการยกตัวอย่าง การอธิบาย การระบุชื่อสิ่งท่ี

ชอบอย่างเจาะจง การให้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการเนน้ความหมายเพื่อเพิ่มน้ าหนักของถ้อยค า 

 ส่วนกลไกการเชื่อมโยงความพบว่า นิสิตชาวต่างประเทศรู้จักใช้การเชื่อมโยงความเพื่อให้เร่ืองเล่ามีความ

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันผ่านการใชค้ าเช่ือมซึ่งพบมากที่สุด ได้แก่ การใชค้ าเช่ือมแสดงเวลาของเหตุการณ์ การใช้ค าเชื่อม

แสดงความหมายท่ีสื่อไปในทางเดียวกัน การใช้ค าเชื่อมแสดงความขัดแย้ง การใช้ค าเชื่อมแสดงเหตุและผล การใช้
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ค าเชื่อมแสดงเงื่อนไข การใช้ค าเชื่อมแสดงความมุ่งหมาย การใช้ค าเชื่อมข้อความแสดงตัวอย่าง การใช้ค าเชื่อม

ข้อความเพื่อเปรียบเทียบ และการใชค้ าเช่ือมขอ้ความเพื่อเปลี่ยนประเด็น นอกจากนี้นิสิตชาวต่างประเทศยังใช้การละ 

การอ้างถึง และการซ้ า ท าให้ปริจเฉทเร่ืองเล่ามีสัมพันธภาพและมีเอกภาพ  สามารถสื่อความคิด ความรู้สึก และ

ทัศนคตติา่ง ๆ ของผู้เล่าออกมาได้อย่างชัดเจน 

 อย่างไรก็ตาม ผลการวจิัยปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทย

สัมพันธ์กับงานวิจัยของทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ (2547)  ในประเด็นท่ีว่าเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ตรงจะด าเนินเร่ือง

ตามล าดับเวลาของเหตุการณ์ รวมท้ังมีการแสดงทรรศนะท่ีบ่งบอกความคิดและความรู้สึกของผู้เล่า ซึ่งถือว่าเป็น

องคป์ระกอบส าคัญของเร่ืองเล่าท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับแนวคิดปริจเฉทเร่ืองเล่าตามท่ี 

Longacre (1983) กล่าวไว้ว่าปริจเฉทเร่ืองเล่าจะประกอบไปด้วยผู้กระท าและล าดับเหตุการณ์ตามความต่อเนื่องของ

เวลา 

 ส่วนโครงสร้างของปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตในเมอืงไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยสัมพันธ์

กับโครงสร้างของเร่ืองเล่าท่ัวไปดังท่ี Longacre (1983) เสนอไว้ และยังสัมพันธ์กับโครงสร้างปริจเฉทเร่ืองเล่าจาก

ประสบการณ์ตามท่ี Labov and Waletzky (1967) ได้กล่าวไว้ แต่ข้อค้นพบท่ีต่างกันออกไปคือ ปริจเฉทเร่ืองเล่า

เกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยของนิสิตชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยจะรวมเอาองค์ประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน 

กล่าวคือในส่วนของการเปิดเร่ืองจะมีการแนะน าบริบทของเร่ืองร่วมอยู่ด้วย ส่วนของการด าเนินเร่ืองจะมีการแสดง

ทรรศนะและการคลี่คลายเร่ืองร่วมอยู่ด้วย ส่วนการปิดเร่ืองจะมีการแสดงทรรศนะร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

เสนอโครงสร้างของปริจเฉทเร่ืองเล่าวา่จะต้องประกอบไปด้วยการเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง เร่ืองและเนื้อความ ส่วนการ

เชื่อมโยงความท่ีพบในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับท่ี Halliday and Hasan (1976) ได้น าเสนอไว้ การเชื่อมโยงความท่ีพบ 

ได้แก่ การใชค้ าเช่ือม การละ การอา้งถึง และการซ้ า แต่ไม่พบการแทนท่ี      

 อนึ่ง ผู้วิจัยสังเกตว่า การเชื่อมโยงความท่ีนิสิตชาวต่างประเทศบางคนใช้ในปริจเฉทเร่ืองเล่าเกี่ยวกับชีวิตใน

เมอืงไทยนัน้มขี้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ การละในสว่นประธานของประโยค เช่น ø ไปเรียนทุกวันก็นั่งรถบัส หรือ 

ผมเรียนท่ีนี่ ผมคิดว่า ø ใจดีมาก เพราะผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมาก และการละในส่วนกริยาของประโยค เช่น ผม ø 

ในประเทศไทย 1 ปีแล้ว การละในส่วนของประธานและส่วนของกริยาซึ่งเป็นส่วนส าคัญของประโยคนั้นจะท าให้

ประโยคท่ีสื่อออกไปไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตชาวต่างประเทศมักใช้ค าว่า “แล้ว” กับ “และ” เพื่อเชื่อม

ประโยคหรือข้อความท่ีต่อเนื่องกัน โดยใช้ค าดังกล่าวซ้ ากันอยู่บ่อยคร้ัง ท าให้ประโยคหรือข้อความนั้นไม่สละสลวย 

เชน่ ปีนี้ปี 2 แลว้ตอ้งต้ังใจเรียน แลว้ก็พยายามเรียนให้ดีท่ีสุด หรือ ผมคิดว่าอาจารย์สอนดีมากและคนไทยก็ใจดีมาก

ครับและสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนก็ดีมาก อกีทั้งยังพบว่าอิทธิพลภาษาแม่ของผู้เรียนชาวต่างประเทศยังส่งผลต่อการใช้

ภาษาไทย เช่น เมื่อเลิกเรียน ผมอยากท างานในประเทศไทย ค าว่า “เลิกเรียน” ท่ีผู้เรียนชาวต่างประเทศใช้เกิดจาก

การถ่ายโอนภาษาจากภาษาแม่ของผู้ใช้มาสู่ภาษาไทย โดยค าในภาษาไทยท่ีผู้เรียนต้องการสื่อคือค าว่า เรียนจบหรือ

ส าเร็จการศึกษา ดังนัน้การศึกษาปริจเฉทและการเชื่อมโยงความท่ีนิสิตชาวต่างประเทศใช้ในการเรียบเรียงความเร่ือง

เล่าจึงเป็นประโยชนแ์ก่ผู้สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ เพราะจะท าให้ทราบขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการใช้ภาษา

เพื่อเรียบเรียงเนื้อความในระดับท่ีสูงกวา่ประโยคของผู้เรียนท่ีเป็นชาวต่างประเทศเพื่อท่ีจะหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง

ดังกล่าวตอ่ไปได้อยา่งตรงจุด  
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กลวธิีทางภาษาเพื่อน าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระ 

Linguistic Strategies of Amulet Presentation in Khon Len Phra Magazines 
 

นพดล บุญกัน1* 

Noppadon Boonkan1* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้น าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระตาม

แนวคิดปริจเฉทวิเคราะห์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารคนเล่นพระท่ีตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2560 ฉบับท่ี 30-33 

จ านวนท้ังสิ้น 4 ฉบับ  

 ผลการวิจัยพบกลวิธีทางภาษาท่ีใช้น าเสนอวัตถุมงคล ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า 2) การเลือก

น าเสนอด้วยประเด็นจ านวนการผลิต 3) การแสดงทัศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล และ4) การเลือกเล่าเร่ือง

เกี่ยวกับวัตถุมงคล นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อดูอย่างผิวเผินการน าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารเป็นเพียงการแสดง

รายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล หากแท้ท่ีจริงแล้วการน าเสนอวัตถุมงคลด้วยกลวิธีทางภาษา

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคลท่ีถูกประกอบสร้างขึน้ ท้ังยังผลิตซ้ าและ

ส่งต่อชุดความคิด รวมท้ังความเชื่อต่าง ๆ ผ่านนิตยสารคนเล่นพระซึ่งเป็นนิตยสารท่ีได้รับความนิยมในแวดวงคนนิยม

วัตถุมงคลในสังคมไทย 

ค าส าคัญ: กลวิธีทางภาษา วัตถุมงคล นติยสาร ปริจเฉทวิเคราะห์ 
 

Abstract   
 This article aims to analyze of amulet presentation in Khon Len Phra magazines based on discourse 

analysis. The data were collected from Khon Len Phra magazines published in 2017 A.D. No. 30 – 33, totally 4 

issues.  

 It’s found that linguistic strategies used to present amulet: 1) lexical selection 2) selection of presentation 

with issue production 3) viewpoint of miraculousness of amulet and 4) selection of storytelling about amulet. 

Furthermore when viewed superficially, the presentation of amulet in these magazines is only a detailed display 

of various aspects related to amulet. In fact, the presentation of amulet by using linguistic strategies reflects the 

sacred power of amulets that were constructed, and were also reproduced and forward a set of idea including 

beliefs through Khon Len Phra magazines which is a popular magazine of the people who interested in amulet in 

Thai society. 

Keywords: linguistic strategies, amulet, magazine, discourse analysis 
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บทน า  

 วัตถุมงคลเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิ พระเคร่ือง ซึ่งแต่เดิมคือการสร้างพระ

พิมพ์ โดยหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่า แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดศาสนา จนระยะต่อมากลายเป็น “วัตถุมงคล 

ส่วนบุคคล” ในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ท่ีมีการสร้าง “พระกร่ิง” ขึ้นเพื่อรักษาการระบาดของอหิวาตกโรค โดยผู้ริเร่ิมสร้าง คือ สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ์(ณัฐพล อยูรุ่่งเรืองศักดิ์, 2555, น. 57-59)  

ปัจจุบันการครอบครองวัตถุมงคล เช่น พระเคร่ือง มิได้มีเพื่อตอบสนองแนวคิดทางพุทธศาสนาดั้งเดิมท่ี

มุง่เนน้หาทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต แต่เป็นการครอบครองเพื่อ

ความสุข ความสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ แนวคิดลักษณะนี้น ามาสู่การสร้างวัตถุมงคลเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้คงกระพันชาตรี ฟันแทงไม่เข้า ใช้โชคลาภ เกิดเสน่ห์ รวมไปถึงแนวคิดการครอบครองวัตถุ

มงคลในฐานะของสะสมอันมีค่า ซึ่งแนวคิดในสังคมท่ีเกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นลักษณะแนวคิดการบริโภควัตถุของสังคมแบบ

บริโภคนยิม อันเป็นการบริโภคสินค้าตามคุณค่าเชงิวัฒนธรรม ท่ีมีท่ีมาจากการประกอบสร้างของความคิด ความเชื่อ 

ค่านยิม ของคนในสังคมนัน้ ๆ ท าให้วัตถุมงคลกลายเป็นสนิค้าท่ีมีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน 

 จากการท่ีพระเคร่ืองกลายเป็นสนิค้าซือ้ขายจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นผลให้มีการโฆษณาเกิดขึ้น และ

ก่อให้เกิดการสร้างหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังท่ี สุกัญญา สุจฉายา (2558, น.   

73) กล่าวไว้วา่ วัตถุมงคลในอดตีได้รับความนยิมมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่ับความเชื่อและศรัทธาต่อผู้สร้างลว้น ๆ จาก

การเล่าปากต่อปากขยายไปเร่ือย ๆ แตเ่มื่อเกิดธุรกิจการท าหนังสอืพระขึ้นมาในช่วง พ.ศ.2510 เป็นต้นมา การน าไปสู่

พุทธพาณิชยจ์ึงแตกหน่อและแพร่ขยาย จนเกิดกระบวนการจัดสร้างวัตถุมงคลใหม่ มีการออกแบบ การหล่อ การป้ัน 

การพิมพ์ จนถึงกับผลิตกับโรงงาน แล้วน ามาท าพิธีปลุกเสกพุทธาภิเษก เพื่อสร้างความขลังให้กับวัตถุมงคล ดังนั้น

การเตบิโตของตลาดพระเคร่ืองจึงควบคู่ไปกับการเตบิโตและมอียู่ของการโฆษณาตัวมันเองในเชงิธุรกิจด้วย  

ปัจจุบันมีสื่อท่ีน าเสนอและโฆษณาเกี่ยวกับเคร่ืองรางพระเคร่ืองอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์

วารสารเกี่ยวกับพระเคร่ืองท่ีวางจ าหนา่ยอยูแ่ละยังคงได้รับความนิยมในหมู่ของคนในแวดวงท่ีสนใจซื้อขายเก็บสะสม

พระเคร่ือง โดยวารสารพระเคร่ืองมกีารเลอืกใช้ภาษาในฐานะเคร่ืองมอืเพื่อถ่ายถอดข้อมูลเชิงโฆษณาไปสู่ผู้รับสารซึ่ง

เป็นบรรดากลุ่มคนท่ีเรียกตัวเองว่าเป็น “คนเล่นพระ” เช่น กลุ่มค าเพื่อแสดงความเป็นเลิศ อาทิ ครอบคลุมรอบด้าน 

ครบเครื่อง ครอบจักรวาล สูงส่ง  เป็นต้น 

 ฉะนั้นการเลอืกใช้ภาษาเพื่อน าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารจึงเป็นการศึกษาภาษาท่ีน่าสนใจ เพื่อค้นหาค าตอบ

วา่ผู้ผลิตนิตยสารจะใชก้ลวิธีทางภาษาเช่นไรในการน าเสนอวัตถุมงคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชน้ าเสนอวัตถุมงคลในนติยสารคนเล่นพระ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปริจเฉทวิเคราะห์ (discourse analysis), กลวิธีทางภาษา (linguistic 

strategies) ได้แก่ การเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค า การอ้างถึง การเล่าเร่ือง โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยว่า การใช้ภาษาใน

นติยสารคนเล่นพระ ตอ้งมีการเลอืกใช้อยา่งสร้างสรรค์และนา่สนใจ อีกท้ังยังอาจมีความแตกต่างไปจากการใช้ภาษา

ในนิตยสารชนิดอ่ืนหรือการใช้ภาษาในปริบทอื่น เนื่องจากเป็นนิตยสารท่ีมีเนื้อหาและมีกลุม่เป่าหมายท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารคนเล่นพระท่ีตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2560 ฉบับท่ี 

30-33 จ านวนท้ังสิ้น 4 ฉบับ ท้ังนี้นิตยสารคนเล่นพระเป็นนิตยสารท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุ

มงคล อีกท้ังยังมีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและท่ีมาของวัตถุมงคล โดยจุดเด่นของนิตยสารเล่มนี้ คือ มีการ

น าเสนอราคาซื้อขายวัตถุมงคลท่ีชัดเจนซึ่งแตกต่างจากนิตยสารลักษณะเดียวกับเล่มอื่นในท้องตลาด ดังค าสโลแกน

ของบรรณาธิการและเจ้าของนิตยสาร ว่า “"คนเล่นพระ" ฉีกตลาดกล้าเปิดราคาให้รู้ ซื้อ-ขายกันจริงองค์ละเท่าไหร่ 

ตั้งแต่องค์หน้าปกถึงองค์สุดท้ายยันปกหลัง เปิดเผยจุดตายก่อนจ่ายเงิน ดูตรงไหนแท้ ในเล่มการันตีใครมีเหมือนแท้

แนน่อนมาขายให้เราได้” 

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยท าการจัดระเบียบข้อมูล โดยน ามาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาตามแนวทาง

การศึกษาปริจเฉทวิเคราะห์ (discourse analysis) ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาภาษาในปริบทของการใช้ กล่าวคือ การใช้

ภาษาจะมีความแตกต่างและนา่สน ขึ้นอยู่กับปริบทแวดลอ้มและวัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาเหล่านั้น อีกท้ังผู้วิจัยใช้

ความรู้ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเร่ืองความหมายและการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารมา

ชว่ยประกอบการวเิคราะห์ แลว้จึงน าเสนอผลการวจิัยแบบพรรณนาวเิคราะห์โดยตีความจากปริบทของถ้อยค า 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษากลวิธทีางภาษาที่ใช้น าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” 

 งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้น าเสนอพระวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” ซึ่งเป็นการ

เลือกใช้รูปภาษาหรือถ้อยค าต่างๆเพื่อสื่อความหมายและสร้างความคิดความเชื่อเกี่ ยวกับวัตถุมงคลขึ้นผ่านการ

น าเสนอของนิตยสาร ผู้วิจัยพบกลวิธีการใชภ้าษา ดังนี้ 

 1. การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า คือ การท่ีผู้ผลิตโฆษณาเลือกสรรการใช้ภาษาเพื่อสื่อความคดิและความรู้สกึที่

จะท าให้ผู้บริโภคคล้อยตามและหวังผลให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรมต่อสินค้าและบริการซึ่งจะส่งผลต่อ

ยอดขายของสินค้าและบริการนั้นๆ ฮัลลิเดย์ (Halliday) ได้กล่าวไว้ว่า “Vocabulary or lexis is a major determinant of 

ideational structure” กล่าวคือ ค าศัพท์ (vocabulary) เป็นสิ่งท่ีส าคัญในการก าหนดโครงสร้างของความคิด (Fowler, 

1991: 80) ดังนั้นการท่ีผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆแล้วใช้ค าหรือกลุ่มค าเหล่านั้น

ซ้ าๆเพื่อน าเสนอวัตถุมงคลจึงเป็นการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และเน้นย้ าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักและรับรู้ว่ามี

ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลเหลา่นั้นอยู่จริงในสังคม  

 ผู้วิจัยพบวา่ ผู้ผลิตโฆษณาใชก้ลวิธีการเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค าในรูปแบบตา่งๆเพื่อน าน าเสนอวัตถุมงคล ดังนี้ 

1.1 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าในการอ้างถึง การอา้งถึง (reference) คือ การแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างค าศัพท์หรือกลุ่มค ากับสิ่งต่างๆในโลก (Fowler, 1991, p. 81) ในงานวจิัยช้ินนีก้ารเลอืกใชค้ าหรอืกลุม่ค าเพ่ือ
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อา้งถึง คือ การใช้ค าศัพท์หรือกลุ่มค าเพื่ออ้างถึงสิ่งตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ว่าสิ่ง

เหลา่นั้นมอียู่จริง ซึ่งนติยสารน าการใช้ภาษาลักษณะนีม้าใชน้ าเสนอวัตถุมงคลเพื่อตอกย้ าถึงคณุค่าของวัตถุและเป็น

การโน้มน้าวใจผู้อ่าน ผู้วิจัยพบกลวิธีการเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค าในการอ้างถึง ดังนี้ 

 1.1.1 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา คือ การใช้ค าหรือกลุ่มค า

อา้งถึงเวทมนตร์และคาถาที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคลท่ีมาจากสิ่งต่างๆ

ท่ีถูกอา้งถึงเหลา่นั้น ได้แก่ 

  1.1.1.1 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงการใช้พลังคาถาเพื่อสร้างวัตถุมงคล เป็น

การเลอืกใช้กริยาวลีเพื่อกล่าวถึงการกระท าส าคัญในกระบวนการสร้างวัตถุมงคล ได้แก่ อธิษฐานจิต ปลุกเสก ปลุก

เสกมากมาย ปลุกเสกอย่างถูกต้อง ปลุกเสกอันสุดแสนพสิดาร เสกบรรจุอาคมครบถ้วนบริบูรณ์ เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- รัชกาลท่ี 5 ทรงได้น าเหรียญเสมา จปร เนือ้เงินเหรียญนี้ไปให้ท่านหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านอธิษฐานจิตให้ 

- รูปหล่อของท่านรุ่นนี้สร้างในปี 2514 เป็นรุ่นท่ีก านันผลจัดสร้างละนิมนต์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ มาปลุกเสกให้

อย่างถูกต้อง  

- น ามากดพิมพพ์ระ และมีวิธีปลุกเสกอันสุดแสนพสิดารไมเ่หมอืนใครและเป็นท่ีน่าอัศจรรยใ์จที่สุด 

- เมื่อเสกบรรจุอาคมครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้ว จึงเร่ิมพธีิเสด็จกลับ 

 จากตัวอยา่งพบวา่มีการเลอืกใช้กริยาวลีเพื่อกลา่วถึงการใช้พลังคาถาเพื่อสร้างวัตถุมงคล ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีมี

ความส าคัญทสีุดส าหรับการผลิตวัตถุมงคล โดยวัตถุมงคลจะมีความศักดิ์สทิธ์ิมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปลุกเสก

เพื่อลงคาถาอาคม โดยการใช้ค าอ้างถึงการปลุกเสกนิยมปรากฏร่วมกับส่วนขยาย เช่น อันสุดแสนพิสดาร อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วนบริบูรณ์ เพื่อเนน้ย้ าและกระตุน้ให้ผู้อา่นเกิดความรู้สกึจากการใช้ถ้อยค าว่าพิธีกรรมการสร้างส าคัญ

ท่ีสุดในการสร้างวัตถุมงคลชิ้นนัน้เป็นไปดว้ยความถูกต้องสมบูรณ์และอัศจรรย ์  

  1.1.1.2 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงชื่อเวทมนตร์คาถา เป็นการเลอืกใช้ค าหรือ

กลุ่มค าแสดงถึงเวทมนตร์คาถาท่ีถูกเสกลงไปในกระบวนการสร้างวัตถุมงคล เช่น ลงอักขระเลขยันต์ ยันต์ตะกร้อ 

ยันตห์้าแถว คาถาหัวใจโลกธาตุ เสกเชื้อชนวน เสกกันปืนกันระเบิด เสกแปลงรูปเป็นหุน่ยนต์ เสกมหาระรวย เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- พระอาจารยน์ าได้ลงอักขระเลขยันต์บนแผ่นทอง 

- มวีธีิการสร้างโดยใชว้ธีิการตัดและรีดโลหะจะใช้เคร่ืองเพียงแต่มีการลงอักขระ คาถาโดยหลวงปู่ใจ ซึ่งปกติคาถาท่ี

ใชล้งคือ คาถาหัวใจโลกธาตุ (อนิธินาทยิะ) 

- พระเสด็จกลับท่ีสร้างในคร้ังนี้ได้ผ่านการปลุกเสกเพื่อหวังพุทธคุณทุกทางโดยเสก กันปืน กันระเบิด แคล้วคลาด 

เสกแปลงรูปเป็นหุน่ยนต์ เสกมหาเสนห่์ มหานยิม มหาระรวย มหาลาภ 

 จากตัวอยา่งพบวา่มีการใชค้ าศัพท์อ้างถึงเวทมนตร์คาถาเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างวัตถุมงคลว่ามีการ

ใชค้าถาใดๆบ้างในการสร้างเพื่อหวังความศักดิ์สิทธ์ิให้เกิดแก่ตัววัตถุมงคลและผู้ครอบครอง ตัวอย่างเช่น คาถากันปืน 

กันระเบิด มหาเสนห่์ มหานยิม นอกจากนี้การใชค้ าศัพท์อ้างถึงเวทมนตร์คาถายังเป็นการเลือกน าเสนอรายชื่อคาถาท่ี

เป็นท่ีรู้จักในหมู่คนในวงการวัตถุมงคล กล่าวคือเป็นคาถาท่ีมีชื่อเสียงและรู้จักกันในแวดวง เพื่อแสดงถึงความ
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ศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคลชิ้นนั้น เช่น วิชาคาถาหัวใจโลกธาตุ ซึ่งเป็นวิชาของหลวงปู่ยิ้ม โดยอ้างว่าเป็นวิชาท่ีศึกษาได้

ยากมาก ลูกศษิยล์ูกหาของหลวงปู่น้ัน น้อยท่านนักที่เรียนจบวชิานี ้ 

    1.1.1.3 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของ

พระเกจอิาจารย์ เป็นการเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงถึงพลานุภาพด้านการใชเ้วทมนตร์ถาของพระเกจิอาจารย์ เช่น 

พลังจิตแก่กล้า วิทยาคมสูง อาคมแก่กลา้ วทิยาคมขลัง สมาธิท่ีเข้มแข็ง แก่กล้าอาคมขลัง ทรงพุทธานุภาพศักดิ์สิทธ์ิ 

เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- ท่านเป็นพระนักปฏิบัตเิชี่ยวชาญทางสมถกรรมฐาน มีพลังจิตแก่กล้า 

- หลวงพ่ออุม้เจ้าอาวาสวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี...ท่านมีอาคมแก่กลา้ทา่นหนึ่ง 

- หลวงปู่จันแหง่วัดโมลี พระอาจารยผ์ู้เรืองวชิาอาคมขลังชาวเขมรเป็นพระที่แก่กล้าอาคมขลังอย่างมาก 

 จากตัวอยา่งพบการใช้ค าและกลุ่มค าอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระเกจิอาจารย์เพื่อแสดง

ถึงพลานุภาพอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกวัตถุมงคล หรือเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลประเภทรูป

เหมอืน โดยการปรากฏมักปรากฏด้วยโครงสร้างของถ้อยค าประกอบด้วยค าเรียกเวทมนตร์คาถา และส่วนท่ีเป็นการ

ขยายแสดงปริมาณ เชน่ พลังจิต+แก่กลา้ อาคม+แก่กล้า และ แก่กล้า+อาคม+ขลังอย่างมาก เป็นต้น  การใช้ค าหรือ

กลุ่มค าเพื่ออ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระเกจิอาจารย์ เป็นการน าเสนอเพื่อนเน้นย้ าถึงความ

ศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล กล่าวคือ ยิ่งพระเกจิอาจารย์มีความสามารถด้านเวทมนตร์คาถามากเท่าใด ความศักดิ์สิทธ์ิ

นัน้ย่อมถูกถ่ายโอนสู่วัตถุมงคลมากเท่านัน้  

   1.1.2 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงบุคคล คือ การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงบุคคลท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมาของวัตถุมงคลว่ามีอยู่จริง อีกท้ังยัง

เป็นการแสดงถึงความศักดิส์ิทธ์ิผ่านเร่ืองราวของบุคคลต่างๆท่ีถูกอา้งถึง ได้แก่ 

    1.1.2.1 การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุมงคล เป็น

การใช้ค าหรือกลุ่มค าเพื่ออ้างถึงบุคคลที่มสี่วนร่วมกับการสร้างวัตถุมงคล ได้แก่ 

     1) การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงพระเกจิอาจารย์ คือ การใช้ค าหรือกลุ่มค า

เพื่ออ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างหรือปลุกเสกวัตถุมงคลในพธีิกรรมการสร้าง เช่น พระเกจิอาจารย์ พระเกจิอาจารย์

ชื่อดัง คณะหลวงพอ่มากมาย หลวงปู่จัน หลวงพ่ออุม่และหลวงปู่ศุข หลวงพอ่ทับ หลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิม เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- มีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกอาทิ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสบน, หลวงพ่อชม วัดโปง่, หลวงปู่วิเวยีน วัดดวงแข 

- ในพิธีปลุกเสกมีเกจิร่วมปลุกเสกมากมาย 

- การปลุกเสกได้ท าการนมินต์พระเกจิช่ือดังในสมัยนัน้มาเข้าร่วมพธีิ 

- หลวงปู่ทิมและคณะศิษยใ์กลช้ดิเป็นผู้จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี 

 จากตัวอย่างพบการใช้ค าและกลุ่มค าอ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างหรือปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีกรรมการ

สร้าง เพ่ือแสดงถึงความศักด์สทิธ์ิของวัตถุมงคล กล่าวคอืพิธีกรรมปลุกเสกถือวา่เป็นล าดับพิธีท่ีมีความส าคัญมากใน

การสร้างวัตถุมงคล เนื่องจากเป็นการท าพิธีเพื่อสร้างพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิให้แก่วัตถุมงคล จึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้ผู้ท าพิธี คือ พระเกจิอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิฤทธ์ิทางเวทมนตร์คาถาเป็นผู้กระท าการสร้างและ

ปลุกเสกวัตถุมงคล ฉะนั้นจึงปรากฏการเลือกใช้ภาษาเพื่ออ้างถึงพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อ
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เป็นการแสดงวา่ วัตถุมงคลช้ินน้ันผ่านการปลุกเสกจากผู้มีอิทธิฤทธ์ิ ท าให้มีความศักดิ์สิทธ์ิควรค่าแก่การครอบครอง 

ซึ่งจากตัวอยา่งพบการอา้งถึงโดยการใชค้ าหรอืกลุม่ค า คือ การใช้ค าเรียกแทน ได้แก่ พระเกจิอาจารย์ ใช้ค าเรียกชื่อ 

เชน่ หลวงปู่ทิม หลวงปู่ชม หลวงปู่วิเวยีน และค าเรียกท่ีมีนัยแสดงความสัมพันธ์ คือ ศิษย์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามี

การใช้สว่นขยายประกอบเพื่อแสดงนัยความหมาย ได้แก่ บง่บอกจ านวน เชน่ มากมาย คณะ เพื่อแสดงถึงจ านวนพระ

เกจิอาจารย์ท่ีมารว่มปลุกเสก บ่งบอกความนยิม เช่น ขื่อดังในสมัยนัน้ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถอื  

     2) การใช้ค าอ้างถึงพระมหากษัตริย์  คือ การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึง

พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ด าริให้จัดสร้างวัตถุมงคล หรือ เป็นผู้ร่วมในการสร้าง ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ร.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่9 เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- เหรียญเสมา จปร.ฯ รัชกาลที่5 เนือ้เงิน ปี 2444 เป็นเหรียญท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

ทรงมพีระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่9 ทรงโปรดเกล้าฯบรรจุเบ้าเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสริิมงคล 

 จากตัวอย่างพบการใช้ภาษาอ้างถึงพระมหากษัตริย์ผู้ด าริและสร้างวัตถุมงคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ

ของวัตถุมงคล กล่าวคือ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน วัตถุมงคลท่ี

มีประวัติการสร้างเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสถาบันจึงมีคุณค่าและความส าคัญ อีกท้ังสังคมไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย์ว่าเป็นสมมติเทพ ท าให้ตามความเชื่อของคนไทยวัตถุมงคลท่ีผ่านการสร้างโดยพระมหากษัตริย์เป็น

วัตถุท่ีมีความศักดิ์สทิธ์ิ และเป็นสริิมงคลแก่ผู้ได้ครอบครอง 

    1.1.2.2 การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงบุคคลที่เคารพบูชาพระเกจิอาจารย์และ

ครอบครองวัตถุมงคล เป็นการใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงบุคคลท่ีให้ความเคารพนับถือพระเกจิอาจารย์ และอ้างถึง

บุคคลที่เคยครอบครองวัตถุมงคล ได้แก่ 

     1) การใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงอาชีพอ้างถึงบุคคลผู้ที่ต้องการและเคย

ครอบครองวัตถุมงคล คือ การใชค้ าหรอืกลุ่มค าแสดงอาชีพอ้างถึงบุคคลท่ีมีความต้องการและเคยครอบครองวัตถุ

มงคล ได้แก่ ต ารวจ ทหาร ข้าราชการ ข้าราชการขั้นสูง ต ารวจในเมืองนครปฐม ทหารต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

สนามชายแดน ทหารอนิโดจีน กองทัพไทย นายทหารเสนารักษท่ี์อาสาสมัครไปรบ เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- เลอืกเอาเหรียญอาจารย์น าไมผ่ิดหวัง ข้าราชการช้ันสูงหลายท่านท้ังๆท่ีไม่ใชค่นใต้ตา่งพากันแสวงหา 

- เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม ปี 2513 จัดสร้างเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนนวมินทร์ราชานุสรณ์ จ.นครนายก 

และส่วนหน่ึงแจกทหารต ารวจที่ปฏบัิตหินา้ที่ราชการสนามชายแดน  

- ในปี 2493 ที่มสีงครามเกาหลี ระหวา่งเกาหลใีตแ้ละเกาหลีเหนือผ่านสัมพันธมิตรได้มีมติเข้าร่วมรบในสงครามคร้ัง

นี้ด้วย โดยตั้งเป็นกองพันท่ี 21 ดังนั้นจึงมีการเททองหล่อพระพุทธชินราชเพื่อแจกจ่ายให้เป็นขวัญก าลังใจแก่ทหาร

หาญที่เข้าร่วมรบ 

 จากตัวอย่างพบการใช้ค าและกลุ่มค าแสดงอาชีพอ้างถึงผู้ท่ีต้องการและเคยครอบครองวัตถุมงคล เพื่อแสดง

ถึงพุทธคุณและความนิยมของวัตถุมงคล กล่าวคือ กลุ่มค าแสดงอาชีพท่ีถูกอ้างถึง ได้แก่ ทหารต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการสนามชายแดน ทหารหาญท่ีเข้าร่วมรบ ต ารวจ ล้วนเป็นอาชีพท่ีต้องเผชิญกับภยันตรายในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ฉะนั้นการครอบครองวัตถุมงคลย่อมแสดงถึงพุทธคุณ คือ ปกป้องคุ้มครองและท าให้แคล้วคลาดจากอันตรายท้ังปวง

ตามวัตถุประสงค์ดัง้เดิมของการสร้างคือเพื่อมอบให้กับอาชีพเหล่านี้น าไปขณะปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากนี้ยังพบกลุ่มค า
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แสดงอาชพี ข้าราชการชั้นสูงหลายท่าน แสดงให้เห็นว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นเป็นท่ีต้องการของอาชีพข้าราชการชั้นสูง ซึ่ง

เป็นอาชีพท่ีถือว่ามีสถานภาพและมีหน้ามีตาในสังคมไทย บ่งบอกถึงความนิยมของวัตถุมงคลว่าเป็นท่ีต้องการของ

กลุ่มคนเหลา่นั้น 

     2) การใช้ค าหรือกลุ่มค าที่แสดงถึงกลุ่มคนอ้างถึงผู้ที่เคารพบูชา เป็นการใช้

ค าหรอืกลุม่ค าที่แสดงถึงกลุม่คนจ านวนมากเพ่ืออา้งถึงผู้ท่ีเคารพบูชาวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสก ได้แก่ 

ชาวจังหวัดนครปฐม ชาวพิจิตรทุกผู้ทุกนาม ชาวกบนิทร์บุรี ลูกศิษย์ชาวไทยและต่างประเทศ คนท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี 

เป็นต้น 

ตัวอยา่ง  

- หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปท่ีทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สทิธ์ิ เป็นท่ีเคารพนับถืออย่างสูงของชาวพิจิตรทุกผู้ทุกนาม 

- พระปดิตาหลวงพอ่ชม เป็นสุดยอดพระปดิตาสายเพชรบุรี มีประสบการณ์ คนท้องถิ่นเมอืงเพชรบุรีให้ความนิยมเป็น

อย่างสูง 

- ลูกศษิยช์าวไทยและตา่งประเทศตา่งให้ความเคารพบูชา 

 จากตัวอยา่งพบการใช้ค าและกลุ่มค าเพื่ออ้างถึงผู้ท่ีศรัทธาให้การเคารพบูชาวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ซึ่ง

ค าศัพท์ท่ีใช้เป็นค าแสดงถึงกลุ่มคนจ านวนมาก อีกท้ังยังมีการระบุถึงอาณาบริเวณท่ีอยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น

สถานท่ีของการสร้างวัตถุมงคลและเป็นพื้นท่ีอาศัยของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เพื่อแสดงถึงความมีชื่อเสียงและความ

นยิมเคารพบูชาต่อวัตถุมงคลและพระเกจิอาจารย์ของกลุ่มคนจ านวนมาก ดังเช่นจากตัวอย่าง หลวงพ่อชม จนฺทโชต ิ

(นุชนาท) เป็นพระเกจิอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงมากในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะชื่อเสียงเร่ืองการเล่นแร่แปรธาตุ วิธีหุง

โลหะศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ซึ่งภายหลังน ามาสร้างเป็นพระปิดตา หรือพระมหาอุดท่ีมีชื่อเสียง การเลือกใช้ภาษาอ้างถึง

ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการใชภ้าษาให้เป็นเครื่องมือเพื่อน าเสนอวัตถุมงคลเพื่อตอกย้ าถึงคุณค่าของวัตถุมงคลว่ามี

ความศักดิ์สทิธ์ิจนท าให้เป็นท่ีนิยมในหมูค่นจ านวนมาก  

   1.1.3 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงส่วนผสมของวัตถุมงคล เป็นการใช้ค าหรือกลุ่มค า

อ้างถึงส่วนผสมต่างๆท่ีใช้สร้างวัตถุมงคล โดยศัพท์ในวงการจะใช้ค าว่า “มวลสาร” ซึ่งหมายถึงวัตถุดิบท่ีใช้เป็น

ส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคล ท าให้วัตถุมงคลเกิดมูลค่าและความศักดิ์สิทธ์ิ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึง

ส่วนผสมของวัตถุมงคล ถูกใช้เพื่อแสดงให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดกระบวนการสร้างวัตถุมงคลให้ตระหนักถึงคุณค่า

อันน ามาซึ่งความตอ้งการท่ีจะครอบครอง ได้แก่ 

    1.1.3.1 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงส่วนผสมที่เป็นโลหะมีค่า เป็นการใช้

ค าศัพท์อ้างถึงโลหะต่างๆท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นมวลสารเพื่อสร้างวัตถุมงคล เช่น แท่งเงินบริสุทธ์ิ 5 กิโลกรัม ชนวนในการ

สร้าง โลหะบ้านเชยีง เนื้อทองชนวน 15 เหรียญ เนื้อทองค า44เหรียญ โลหะ9ชนิด เนื้อทองแดงกะไหลท่อง เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- อาจารย์น าได้ลงอักขระเลขยันตบ์นแผ่นทอง, นาก, เงินจ านวน 108 แผ่น แท่งเงินบริสุทธ์ิอกีจ านวน 5 กิโลกรัม 

- จัดสร้างดว้ยเนื้อทองแดงกะไหลท่องลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม 

 จากตัวอย่างพบการใช้ค าและกลุ่มค าอ้างถึงโลหะมีค่าท่ีเป็นส่วนผสมการสร้างวัตถุมงคล เช่น แผ่นทอง นาก

เงิน เพื่อแสดงถึงคุณค่าของวัตถุมงคลเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะมีค่าซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีราคาสูง ท้ังยังพบค าศัพท์ท่ีใช้

เรียกโลหะมีค่าเฉพาะแวดวงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของวัตถุมงคลท่ีน่าสนใจ คือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง หมายถึง 

โลหะทองแดงท่ีผ่านการลงกะไหล่ คือการเคลือบผิวโลหะด้วยเงินหรือทองค าด้วยการใช้ปรอทละลายเงินหรือทองให้

เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะ จากนั้นจะไล่ปรอทออกโดยใช้ความร้อน เงินหรือทองค าก็จะติดเคลือบอยู่บนผิว
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โลหะท่ีต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้พบการเลอืกใช้กลุม่ค าแสดงปริมาณของโลหะมีค่าท่ีเป็นสว่นผสมมาขยายเพื่อเสริม

ความ เช่น จ านวน 108 แผ่น จ านวน 5 กิโลกรัม เพื่อเน้นย้ าให้ผู้อ่านทราบและตระหนักว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้มีส่วนผสม

ของโลหะมีค่าปริมาณมาก จึงเป็นเหตุให้มรีาคาและควรค่าแก่การครอบครอง  

    1.1.3.2 การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถงึสว่นผสมที่ให้ผลดา้นความศักดิ์สทิธิ ์เป็นการใช้

ค าหรอืกลุม่ค าอ้างถึงวัตถุดิบในการสร้างซึ่งเชื่อว่าจะท าให้วัตถุมงคลมพีลังอ านาจ ความศักดิ์สิทธ์ิ เชน่ ชนวนพระกร่ิง

บัวรอบวัดบวรฯ เชื้อชนวนโลหะเดิมศักดิ์สิทธ์ิรุ่นก่อน ผงเก่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื้อผสมว่านเสน่ห์จันทร์ เนื้อผงพรายกุมาร 

เนื้อวา่นผสมผงคลุกรัก เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- ชนวนในการสร้าง ได้แก่ โลหะบ้านเชยีง ชนวนพระกริ่งบัวรอบวัดบวรฯ 

- มมีวลสารผสมผงเก่า สิ่งศักดิ์สทิธ์ิต่างๆมากมาย เช่น ผงสมเด็จหลังลายนิ้วมือหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระเกศองค์หลวง

พอ่วัดไร่ขงิ 

- มวลสารพระพิมพ์นี้จะออกโทนสีน้ าตาลแดงเข้มดูเผินๆ บางคนจะคิดว่าเป็นเนื้อดินแต่แท้ท่ีจริงเป็นเนื้อผสมผงว่าน

หนึ่งในน้ันมวีา่นเสนห่์จันทร์ และมีการผสมสลีงไป 

 จากตัวอยา่งพบการใช้ค าศัพท์อ้างถึงวัตถุดิบท่ีเชื่อว่ามีพลังอ านาจแฝงอยู่เป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคล

เพื่อหวังผลให้วัตถุมงคลมีพลังอ านาจความศักดิ์สทิธ์ิดว้ยส่วนผสมท่ีถูกใส่ลงไป จากตัวอย่าง ชนวนพระกริ่งบัวรอบวัด

บวรฯ ผงสมเด็จหลังลายนิ้วมือหลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นกลุ่มค าท่ีอ้างถึงมวลสารในการสร้างซึ่งเป็นสิ่งท่ีได้มาจากส่วน

หนึ่งของวัตถุมงคลเก่าแก่ท่ีมีอยู่ก่อนซึ่งเชื่อว่ามีพลังความศักดิ์สิทธ์ิอยู่ นอกจากนี้ยังพบการใช้ค าศัพท์ ท่ีอ้างถึง

ส่วนผสมท่ีเป็นพืชมงคล เช่น ว่านเสน่ห์จันทร์ ซึ่งเป็นพืชท่ีเชื่อว่ามีพลังอ านาจด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม การเลือก

วัตถุดิบในพิธีกรรมการสร้างวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นความเชื่อท่ีว่าด้วยเร่ืองพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิของสิ่งของ

ตา่งๆในโลกว่าเป็นสิ่งท่ีถูกถ่ายโอนกันได้ด้วยการน าส่วนแทนสว่นใดส่วนหน่ึงมาผสม เปรียบเหมอืนการปรุงอาหารท่ีใช้

สิ่งใดเป็นวัตถุดิบรสชาติอาหารก็จะเป็นไปเช่นนั้น ฉะนั้นการเลือกน าเสนอเร่ืองราวข้างต้นของนิตยสารจึงเป็นการ

เลอืกน าเสนอแนวความคิดและตอกย้ าความคิดความเชื่อท่ีคนในแวดวงวัตถุมงคลยอมรับร่วมกัน 

   1.1.4 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคล เป็นการใช้ค าหรือกลุ่มค า

อา้งถึงพลังอ านาจความศักดิ์สทิธ์ิของวัตถุมงคลในการช่วยเหลอืผู้ครอบครองให้สมความปรารถนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะ

พบการใช้ค าเรียกพลังดังกล่าวว่า พุทธคุณ พุทธเด่น คุณวิเศษ บารมี พลังแห่งพุทธาคม และพบค าหรือกลุ่มค าท่ีใช้

อ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคล ดังนี้  พลังวิเศษด้านคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย เช่น เหนียว แคล้วคลาดคง

กระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี ฟันไม่เข้า ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พลังวิเศษด้านความสมหวังในโชค

ลาภ เช่น โชคลาภบารมี โชคดีมีชัยครับ โภคทรัพย์สมบูรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ เสริมดวง  พลังวิเศษด้านความส าเร็จใน

ชวีติ เชน่ เมตตามหานิยม อ านาจราชศักดิ์ เมตตาบารมี มีแต่คนรักใคร่ และพลังวิเศษด้านป้องกันสิ่งชั่วร้าย เช่น กัน

คุณไสย ภูตผี จากการใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงพลังวิเศษของวัตถุมงคลท่ีพบเป็นจ านวนมากแสดงให้เห็นคุณค่าของ

วัตถุมงคลว่าสามารถชว่ยเหลอืดลบันดาลให้ผู้ครอบครองสมหวังตามท่ีต้องการในด้านต่างๆ  

  1.2 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าเพื่อแสดงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล  เป็นการกลา่วถึงวัตถุมงคล

ว่ามีความเป็นเลิศโดยการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค ามาขยายส่วนหลักเพื่อเน้นย้ าถึงความเป็นเลิศและการได้รับความ

ยอมรับของวัตถุมงคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ครอบคลุมรอบด้าน ครบเครื่อง ครบเครื่องรอบด้าน ครอบจักรวาล สูงและ

โดดเด่น ครบเครื่องครอบจักรวาล เป็นเลิศครบครัน สูงสง่ เป็นยอด ดเียี่ยม ครบถ้วนทุกๆดา้น เย่ียม ที่สุด เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2534 

- หนุมานผงพรายกุมารจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางพิมพห์นุมานท่ีหาได้ยากมาก 

- รุ่นนี้ครบเครื่องรอบด้านจริงๆ ท้ังความสวยงามและพุทธคุณ ซึ่งถือได้ว่าครอบจักรวาลจรงิๆครับ 

- พระเคร่ืองรุ่นนี้ มีอ านาจพุทธคุณสูงและโดดเดน่ในทุกทาง 

 จากตัวอยา่งพบการใช้ค าและกลุ่มค ามาขยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคลท่ีน าเสนอ ได้แก่ 

สุดยอด ครบเครื่อง ครอบจักรวาล สูงและโดดเด่น เพื่อแสดงและเนน้ย้ าวา่วัตถุมงคลช้ินน้ันมคีุณสมบัตอิันพึงประสงค์

ยอดเยี่ยมเป็นเลิศไมแ่พว้ัตถุประสงค์ชิ้นอื่นๆ จากตัวอย่างใช้ค าว่า สุดยอด ครบเคร่ือง ครอบจักรวาล มาขยายความ

เพื่อเนน้ย้ าให้เห็นว่าวัตถุมงคลท่ีน าเสนอมคีวามเป็นเลิศในทุกๆด้าน อาทิ ความงดงาม ส่วนผสมท่ีใช้ในการสร้าง และ

พลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิ อีกท้ังในตัวอย่างยังพบค าว่า สูงและโดดเด่น เพื่อเน้นย้ าถึงความเป็นเลิศของพลังอ านาจ

ความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคลหรือพุทธคุณซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญ ดังนั้นการใช้ค าหรือกลุ่มค ามาขยายเพื่อ

แสดงความเป็นเลิศของวัตถุมงคลท้ังหมดล้วนเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคลท้ังสิ้น การเลือกน าเสนอ

จึงมจีุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างความนา่เช่ือถือและโนม้นา้วใจ 

  1.3 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงช่วงเวลาและความเก่าแก่ เป็นการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าท่ีมี

ความหมายแสดงช่วงเวลาและความเก่าแก่ เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล ได้แก่ ยุคแรก เก่าได้อายุ 

สร้างแบบโบราณ การเทโบราณ หลอ่โบราณ โบราณพิธี อดตี เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

- กรรมวธีิการสร้างเป็นเป็นพุทธศิลปะการเทแบบโบราณ ไม่มีการแต่งผิวหรือแต่งองค์พระและหล่อแบบโบราณโดย

ใชด้ินขีว้ัวอันเป็นสูตรส าคัญในการหล่อพระพุทธปฏมิามาแต่สมัยอดตีหลายร้อยปี 

- เป็นพระเคร่ืองผงพรายกุมารยุคแรกๆเป็นท่ีต้องการอยา่งสูงของผู้นยิมสะสมพระเคร่ืองสายหลวงปู่ทิม 

 จากตัวอย่างเป็นการเลือกใช้ค าและกลุ่มค าท่ีมีความหมายแสดงถึงความเก่าแก่ของสิ่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความเป็นมาของวัตถุมงคล อาทิ การจัดสร้าง กรรมวธีิการสร้าง รูปแบบของการสร้าง เป็นต้น ซึ่งการเลือกกล่าวอ้าง

ถึงความเก่าแก่ในเร่ืองราวตา่งๆเป็นการแสดงนัยทางคุณค่าให้กับวัตถุมงคลช้ินน้ัน ดังในตัวอยา่ง เชน่ ความเก่าแก่ของ

ศิลปะการเทแบบโบราณท าให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นมีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นศิลปะเก่าแก่ อีกท้ังยังพิธีการสร้างตามแบบ

โบราณยังเป็นการกล่าวถึงความเก่าแก่ท่ีมีนัยของความศักดิ์สิทธ์ิ คือ พิธีท่ีเก่าแก่ย่อมมีความขลังอันน ามาซึ่งพลัง

อ านาจความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล  อีกตัวอย่าง ค าท่ีมีความหมายแสดงช่วงเวลาและความเก่า ยุคแรกๆ ถูกใช้เพื่อ

แสดงว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นต้นแบบของวัตถุมงคลชิ้นอื่นในกลุ่มเดียวกัน เป็นการเลือกน าเสนอเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลช้ินนีว้า่มีความเหนอืกวา่ชิ้นอื่นควรค่าแก่การมไีวใ้นครอบครอง  

  1.4 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงความนิยม เป็นการเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค าท่ีมีความหมายแสดง

ถึงความนยิมของคนในแวดวงเพื่อน าเสนอวัตถุมงคล ได้แก่ ดังเป็นพลุแตก นิยมมากท่ีสุด เป็นท่ีแสวงหาของนักสะสม 

เป็นท่ีต้องการอยา่งสูง รูปหลอ่ยอดนิยมของเมอืงไทย เหรียญยอดนยิม เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- เมื่อท่านแจกเหรียญรุ่นนี้เกิดความอัศจรรยม์ากมายจนโด่งดังเป็นพลุแตกท าให้เป็นท่ีหมายปอง 

- หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ อมตะเถระแหง่เมอืงพิจิตร ผู้เป็นเจ้าของรูปหลอ่ยอดนิยมของเมอืงไทย 

 จากตัวอย่างเป็นการเลือกใช้กลุ่มค าท่ีมีความหมายแสดงถึงความนิยมของคนในแวดวงเพื่อน าเสนอวัตถุมคล

วา่เป็นท่ีนิยมของคนในแวดวง การเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงความนิยมแสดงให้เห็นว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นมีคุณสมบัติ

บางอย่างท่ีดจีนเป็นท่ีนิยม เช่นจากตัวอยา่งที่1 แสดงให้เห็นว่าจากอทิธิปาฏิหาริย์ความศักดิ์สทิธ์ิท าให้วัตถุมงคลช้ินนั้น

โด่งดังจนเป็นท่ีนิยม ส่วนตัวอย่างท่ี2 เป็นการใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงความนิยมอ้างถึงวัตถุมงคลเพื่อเน้นย้ าการ
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น าเสนอเกจิอาจารย์ท่านหน่ึงว่าเป็นผู้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลจนได้รับความนิยม ซึ่งเป็นการสนับสนุนและยืนยัน

วา่วัตถุมงคลอีกช้ินหน่ึงท่ีถูกน าเสนอย่อมมีคุณสมบัติไม่ต่างจากชิ้นท่ีได้รับความนิยมเนื่องจากผู้ปลุกเสกคือหลวงพ่อ

เงินซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ช่ือดังเชน่เดียวกัน 

 2. การเลือกน าเสนอด้วยประเด็นจ านวนการผลิต เป็นการแสดงความหมายถึงวัตถุมงคลว่าเป็นของหา

ยากเนื่องจากผลิตในจ านวนท่ีจ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเสนอเพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าวัตถุ

มงคลเป็นของท่ีมีคุณค่าในฐานะของหายากควรค่าแก่การมไีวค้รอบครอง  

ตัวอยา่ง  

- พระเคร่ืองเศยีรโตนีม้จี านวนการสร้างไม่มาก เพยีงหลักรอ้ยองคเ์ท่านัน้ เนื่องจากขนาดองค์พระค่อนข้างใหญ่ใช้เนื้อ

ผงพรายกุมารมาก 

- พระของหลวงพอ่พิมใชว่า่จะพบเจอของแท้กันได้งา่ยๆเพราะท่านสร้างไว้จ านวนไม่มาก สังเกตได้จากจ านวนพระแท้

ท่ีหมุนเวยีนในสนามพระหาสภาพสวยๆสมบูรณ์แทบนับจ านวนองคไ์ด้ 

 จากตัวอย่างเป็นการเลือกน าเสนอประเด็นเร่ืองจ านวนการผลิตวัตถุมงคลว่ามีจ านวนการสร้างท่ีจ ากัดท าให้

วัตถุมงคลช้ินน้ันเป็นของหายากมีอยูไ่มม่ากในตลาดซื้อขาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านหนึ่งของวัตถุมงคลคือคุณค่าใน

ฐานะท่ีเป็นของสะสมหายาก อีกท้ังเป็นท่ีทราบกันดีในแวดวงวัตถุมงคลว่าพระเคร่ืองท่ีมีราคาสูงมักมีของปลอมท า

เลียนแบบออกมาวางจ าหน่าย ปรากฏการณ์นี้ยิ่งชี้ชัดให้เห็นว่าวัตถุมงคลมีมูลค่าสูงสืบเนื่องสัมพันธ์มาจากคุณค่าใน

ฐานะท่ีวัตถุมงคลเป็นของสะสมหายากจึงได้รับความนยิมและเป็นท่ีต้องการของคนในวงการ ฉะนั้นการเลือกน าเสนอ

ด้วยประเด็นจ านวนการผลิตจึงเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคลในฐานะสินค้าหายากควรค่า

แก่การครอบครอง 

 3. การแสดงทรรศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล คือ การน าเสนอวัตถุมงคลด้วยน้ าเสียงท่ีเป็นความ

คิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยใช้เหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติท่ีดีเลิศของ

วัตถุมงคล เพื่อท าให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็นและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งท่ีน าเสนอ การแสดงทัศนะสังเกต

ได้จากการใชค้ าหรอืกลุม่ค าแสดงทรรศนะของผู้เขียน ได้แก่ รับรอง ได้ผลจรงิ ไมผ่ิดหวัง จริงๆครับ ต้องยกให้ เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

- เมื่อท่านแจกเหรียญรุ่นนี้เกิดความอัศจรรย์มากมายจนโด่งดังเป็นพลุแตกท าให้เป็นท่ีหมายปองของลูกศิษย ์

ประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้เหลอืท่ีจะกล่าวจรงิๆ 

- ถ้าถือว่าสวยงามท่ีสุดก็ต้องยกให้พระท่ามะปรางจังหวัดก าแพงเพชร เพราะเป็นพระตระกูลช่างศิลปะสกุลสุโขทัย

แบบวัดตะกวน ถือวา่เป็นศิลปะยุคต้นเลยทีเดียว 

 จากตัวอย่างผู้เขียนแสดงทัศนะเพื่อสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยใช้กลุ่มค าแสดงทรรศนะท่ีเป็น

น้ าเสียงของผู้เขียน ได้แก่ เหลอืท่ีจะกล่าวจรงิๆ ต้องยกให้ เพื่อแสดงทรรศนะเน้นย้ าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นมี

คุณสมบัติดีเลิศดังข้อมูลท่ีกล่าวมา นอกจากนี้เมื่อสังเกตจะพบว่าการแสดงทรรศนะท่ีผู้เขียนเลือกใช้ปรากฏใน

โครงสร้างของถ้อยค าที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นจากตัวอยา่ง การแสดงทัศนะต่อคุณสมบัตขิองวัตถุมงคลว่ามีความเป็น

เลิศปรากฏเพื่อสนับสนุนข้อมูลท่ีเป็นเหตุ คือเร่ืองความอัศจรรย์และความนิยมในตัวอย่างท่ี1 และปรากฏสนับสนุน

ถ้อยค าเหตุ คือเร่ืองความสวยงามของศิลปะและความเก่าแก่ในตัวอย่างท่ี2 ซึ่งการแสดงทัศนะประกอบโครงสร้าง

แสดงเหตุผลดังกล่าวย่อมเป็นการน าเสนอท่ีท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจต่อหลักเหตุผล และน ามาสู่การโน้มน้าวใจผู้ฟัง

ให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของวัตถุมงคล 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2536 

 4. การเลือกเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคล คือ การเลือกเร่ืองเล่าเพื่อน าเสนอวัตถุมงคล เช่น เล่าประวัติของ

พระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสก เลา่ถึงประวัตกิารสร้าง เล่าเร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นต้น โดยการเล่าเร่ืองน าเสนอวัตถุ

มงคลไม่ได้เกิดจากการใช้เร่ืองเล่าโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ทุกเร่ืองราวท่ีถูกหยิบยกมาใช้เพื่อน าเสนอ

ล้วนมคีวามส าคัญและถูกใชเ้พื่อจุดมุง่หมายในการน าเสนอเพื่อตอกย้ าให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลในดา้นตา่งๆ 

 Lucaites&Condit (1985, อ้างถึงใน เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์, 2549) กล่าวว่า เร่ืองเล่าเป็นตัวกลางในการท าความ

เข้าใจเร่ืองราวต่างๆของมนุษย์ การเล่าเร่ืองถูกใช้ในอรรถกถาทุกรูปแบบและในทุกสื่อ นับตั้งแต่การสนทนาใน

ชวีติประจ าวัน การเทศน์ นวนิยาย การรายงานขา่ว สุนทรพจน ์และละครโทรทัศน์ 

 Bruner (1990) กล่าวว่า การเล่าเร่ืองไมใ่ชเ่ป็นเพยีงการจัดเรียงเข้ากันของล าดับเหตุการณ์ในอดีต แต่ยังแสดง

ถึงความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงอารมณ์ ความรู้สกึของตัวผู้เล่า  

 Lucaites&Condit กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเล่าเร่ืองไวอ้ย่างนา่สนใจ 3 ข้อ ได้แก่ เร่ืองเล่ามีหน้าท่ีถ่ายทอด

จินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน เร่ืองเล่าท าหน้าท่ีทางวิภาษวิธี คือ การค้นหา เปิดเผย เสนอเร่ืองจริง 

และสุดท้ายเร่ืองเล่าท าหน้าท่ีโน้มนา้วใจ  

 จากแนวคิดท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยพบว่าการเลือกเล่าเร่ืองเกี่ยวกับวัตถุมงคลในนิตยสารเป็นการเล่าเร่ืองเพื่อ

ถ่ายทอดความคดิ จินตนาการ และความสนุกสนานเพลิดเพลนิ และเพ่ือโนม้นา้วใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจวัตถุมงคล

ท่ีน าเสนอ โดยเร่ืองท่ีเล่าต้องผ่านการเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังท่ีกล่าวมา ซึ่งผู้วิจัยพบการเลือกเล่า

เร่ืองน าเสนอวัตถุมงคลในนติยสารสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  4.1 เล่าประวัติของพระเกจิอาจารย์ เป็นการเลือกเล่าเร่ืองอัตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ท่ีมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลช้ินน้ันคือเป็นผู้ปลุกเสกหรือเป็นแบบในการสร้างเพื่อน าเสนอวัตถุมงคล โดยเร่ือง

ท่ีเล่าประกอบไปด้วยเร่ืองท่ีหลากหลาย อาทิ เล่าถึงลักษณะนิสัยของท่าน เล่าถึงอทิธิปาฏิหาริย์ของท่าน เป็นต้น 

ตัวอยา่ง 

หลวงปู่สังข์องค์นี้เป็นผู้ก่อตั้งวัดละหารไร่ขึ้น เป็นพระท่ีเรืองวิทยาอาคมมาก น้ าลายท่ีท่านถ่มถ้าถูกพื้น  พื้นจะแตก 

เมื่อทางจังหวัดทราบถึงความเก่งกล้าในวิทยาอาคมของท่าน จึงนมินต์มาอยู่ท่ีวัดเก๋งจีน และได้สร้างพระเนื้อตะกั่ววัด

เก๋งจีนขึ้น ก่อนท่ีจะไปอยู่วัดเก๋งจีนน้ัน หลวงปู่สังขไ์ด้ท้ิงต าราและวิทยาการต่าง ๆ ไว้ท่ีวัดละหารไร่ท้ังหมด เพราะท่าน

ไมห่วงแหนในวชิาของท่านแต่อย่างใด ท่านกล่าวว่า "ใครมีปัญญาก็ค้นคว้าเอาเอง" บรรดาต าราและวิทยาการต่าง ๆ 

หลวงปู่สังขไ์ด้ท้ิงไวท่ี้วัดละหารไรน่ี้เองท่ีหลวงปู่ทิมก็ได้ใชศ้กึษาในเวลาต่อมา 

 จากตัวอยา่งเป็นการเลอืกเล่าเร่ืองประวัตขิองหลวงปู่ทิม พระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกวัตถุมงคลชื่อว่า “หนุมาน

ผงพรายกุมาร” โดยเล่าถึงความสัมพันธ์ของหลวงปู่ทิมกับหลวงปู่สังข์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเช่นเดียวกั น 

กล่าวคอื หลวงปู่ทิมเปรียบเสมอืนลูกศษิยข์องหลวงปู่สังขเ์นื่องเข้ามารับหนา้ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ต่อจากหลวง

ปู่สังจ์ อีกท้ังยังเป็นผู้สืบทอดวิชาอาคมท่ีหลวงปู่สังข์ท้ิงไว้ ฉะนั้นเร่ืองท่ีถูกเลือกมาน าเสนอมีจุดเน้นสองจุด คือเร่ือง

ความสัมพันธ์ขของพระเกจิอาจารย์และเร่ืองวิชาอาคมพระเกจิอาจารย์ ซึ่งจุดเน้นทังสองนี้มีส่วนช่วยในการน าเสนอ

วัตถุมงคล วา่วัตถุมงคลช้ินนีม้คีุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิเนื่องจากปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ช่ือดังผู้เป็น

ลูกศษิยแ์ละได้เรียนรู้วิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ช่ือดังรุ่นก่อน 

  4.2 เล่าถึงประวัตทิี่มาของวัตถุมงคล เป็นการเลือกเล่าเร่ืองเพื่อน าเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยตรง 

ซึ่งเร่ืองท่ีถูกน ามาเล่าเพื่อน าเสนอนัน้ได้แก่ ประวัตกิารสร้าง อิทธิปาฏิหาริย์ของวัตถุมงคล เป็นต้น 
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ตัวอยา่ง 

เมื่อเสกบรรจุอาคมจนครบถ้วนบริบูรณ์ดแีลว้ จึงเร่ิมพธีิเสด็จกลับโดย หลวงปู่สุภาจะน าพระใส่ห่อผ้าขาว ออก

เรือซึ่งมีนามอันเป็นมงคลไปกลางแม่น้ าและทะเล แล้วจึงท าการพลีพระท้ังหมดลงสู่ก้นบ้ึงแห่งห้วงนที แล้วจึงน าเรือ

กลับฝั่ง จากนั้นท าการตั้งศาลเทพารักษ์บวงสรวง ท้ังบริกรรม พระคาถาเรียกพระกลับจากก้นบ้ึงแห่งห้วงนทีมายัง

ศาลเทพารักษร์ะหว่างการท าพิธีน่ันเอง ผ้าขาวบริสุทธ์ิท่ีใชข้ึงศาลเทพารักษเ์พื่อเรียกพระนั้น เกิดความอัศจรรย์มีหยด

น้ าซึมออกมาและขณะนัน้เองผ้าขาวที่ขึงตึงเร่ิมเปียกและหย่อนลงคล้ายมีของหนักอยู่ในนั้น เป็นท่ีน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง 

เมื่อเสร็จพิธีองค์พระเสด็จกลับมาอยู่ในผ้าขาวม้าครบถ้วน โดยพิธีเสด็จกลับนี้มีการท าถึง 2 วาระ คือคร้ังหนึ่งกลาง

ล าน้ าเจ้าพระยา เรียกพระกลับมายังวัดสารอด เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร และอีกคร้ังหนึ่ง

ท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยน าพระไปพลกีลางทะเล และเรียกให้เสด็จกลับมายังส านักสงฆ ์ 

 จากตัวอยา่งเป็นการเล่าเร่ืองประวัติการสร้าง พระเสด็จกลับหลวงปู่สุภา ซึ่งเล่าถึงความอัศจรรย์ของการท า

พธีิปลุกเสกอย่างเป็นล าดับให้ผู้อ่านเกิดภาพชัดเจน ส่งผลให้ผู้อ่านรับรู้และตระหนักถึงความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล

ชิ้นนี้ โดยเร่ืองเล่าประวัตกิารท าพิธีกรรมปลุกเสกที่น าเสนอในนิตยสารเป็นเร่ืองเล่าการปลุกเสกวัตถุมงคลท่ีเล่าสืบต่อ

กันมา และเป็นท่ีมีของพุทธคุณของวัตถุมงคลชิ้นนี้ คือ แคล้วคลาดปลอดภัย ไปไหนก็ได้กลับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้น าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” โดยเลือกศึกษา

เฉพาะกลวธีิทางวัจนภาษา ผลการวจิัยพบกลวิธีทางภาษา 4 กลวธีิ ได้แก่  1) การเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค า 2) การเลือก

น าเสนอด้วยประเด็นจ านวนการผลิต 3) การแสดงทัศนะถึงความเป็นเลิศของวัตถุมงคล และ4) การเลือกเล่าเร่ือง

เกี่ยวกับวัตถุมงคล  

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในนิตยสาร “คนเล่นพระ” พบว่าเมื่อดูอย่างผิวเผินการ

น าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสารเป็นเพียงการแสดงรายละเอียดข้อมูลด้านต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคล เช่น 

รูปลักษณข์องวัตถุมงคล ส่วนผสมท่ีใชใ้นการสร้าง พิธีกรรมการสร้าง และพระเกจิอาจารย์ผู้ท าการปลุกเสก หากแต่

แท้ท่ีจริงการน าเสนอวัตถุมงคลในนติยสารถูกใชเ้พื่อโน้มนา้วใจผู้อ่านให้เกิดความรู้สกึด้านบวกตอ่วัตถุมงคลท่ีน าเสนอ 

กล่าวคอื กลวิธีทางภาษาท่ีถูกเลือกใช้เป็นการจงใจเลือกเพื่อสื่อความหมายเน้นย้ าคุณค่าของวัตถุมงคลในด้านต่างๆ 

เชน่ คุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สทิธ์ิท่ีสามารถให้คุณแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองในลักษณะต่างๆ 

 ผู้วิจัยพบวา่ คุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล เป็นคุณค่าท่ีสะท้อนให้เห็นจากการเลือกใช้

กลวิธีทางภาษาเพื่อน าเสนอมากท่ีสุด เช่น การใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงความสามารถด้านเวทมนตร์คาถาของพระ

เกจิอาจารย์ การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าอ้างถึงส่วนผสม การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าแสดงความนิยม การเล่าประวัติ

พระเกจิอาจารย์ การเล่าพิธีกรรมการสร้าง ซึ่งกลวิธีทางภาษาท่ีเลือกใช้แม้จะไม่ได้กล่าวถึงพลังอ านาจความ

ศักดิ์สิทธ์ิโดยตรง แต่ทุกกลวิธีลว้นแฝงความหมายท่ีแสดงถึงคุณค่าดา้นนี้ท้ังสิ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าพลังอ านาจความ

ศักดิ์สิทธ์ถือว่าเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุมงคลซึ่งอาจเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่า 

อย่างไรก็ตามนอกจากคุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิ การใช้กลวิธีทางภาษาในนิตยสารยังสะท้อนให้เห็น

คุณค่าด้านอื่นๆด้วย คือ คุณค่าในฐานะท่ีเป็นของโบราณ/หายาก ซึ่งเป็นคุณค่าด้านท่ีมีผลต่อมูลค่าวัตถุมงคล

เชน่เดียวกัน 
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อย่างท่ีได้กล่าวไปข้างต้นว่าคุณค่าด้านพลังอ านาจความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล เป็นคุณค่าท่ีมีความส าคัญ

และถูกน าเสนอมากท่ีสุดผ่านกลวิธีทางภาษา จากการศึกษาผู้วิจัยพบข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่า พลังอ านาจความ

ศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคลท่ีถูกน าเสนอผ่านภาษา เป็นสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติด้วยตัวของวัตถุมงคลเอง 

หากแต่เกิดขึ้นจากการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์หรือเกิดจากการใช้ส่วนผสมท่ีมีพลังอ านาจแฝงอยู่ พลังอ านาจความ

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีกล่าวถึงนี้จึงมีลักษณะเหมือนของเหลวท่ีถ่ายเคลื่อนเลื่อนไหลไปมาได้ กล่าวคือ วัตถุมงคลมีพลังอ านาจ

ความศักดิ์สิทธ์ิได้ดว้ยวชิาคาถาของพระเกจิอาจารย์และพลังอ านาจที่แฝงอยู่ในส่วนผสมท่ีท าการถ่ายเคลื่อนมาสู่วัตถุ

มงคลขณะประกอบพิธีกรรมการสร้าง ซึ่งท้ายท่ีสุดด้วยพลังอ านาจที่ถูกถ่ายโอนมาเก็บไว้ในวัตถุมงคลจึงสามารถถ่าย

โอนมาสู่ผู้ครอบครอง ท าให้ผู้ครอบครองเสมอืนมพีลังอ านาจเหล่านั้นจากการครอบครองบูชาวัตถุมงคลไว้กับตัว ซึ่ง

ความรู้ ความคิด ความเชื่อดังกล่าว ถูกถ่ายถอดและด ารงคงอยู่ในสังคมไทยผ่านการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อ

น าเสนอวัตถุมงคลในนติยสารคนเล่นพระ  

 ท้ายท่ีสุด งานวิจัยการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้เพื่อน าเสนอวัตถุมงคลในนิตยสาร “คนเล่นพระ” จึงเป็น

การศกึษาภาษาในฐานะเคร่ืองมอืเพื่อน าเสนอและถ่ายทอดความคิดระหว่างคนในสังคม ท้ังยังเป็นสิ่งท่ีสามารถสะท้อนให้

เห็นความคิด ความเชื่อ และวธีิคดิตอ่เร่ืองราวตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในโลก ซึ่งหากเข้าใจความคิดท่ีถูกสะท้อนผ่านตัวภาษา จะท า

ให้เราสามารถเข้าใจพฤตกิรรม การกระท า และปรากฏการณ์ท่ีอุบัตขิึน้โดยมนุษยใ์นสังคมได้เป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์สัมพันธบทจากการน าวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบท นว

นยิายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี ของ mirinthemoon ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ประพันธ์น าวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ใน

ตัวบทนวนิยาย แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การน าตัวละครจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย โดย

การเล่าชีวประวัตใิหม่และการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครและการคงบุคลิกลักษณะเดิมของตัวละครจากวรรณคดี

ไทย 2) การน าเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย 3) การยกอัญพจน์จาก

วรรณคดีไทยโบราณมาใชใ้นตัวบทนวนิยาย เพ่ือขับเนน้อารมณ์ความรู้สกึของตัวละครและเพื่อสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน 

 

ค าส าคัญ: สัมพันธบท, วรรณคดีไทยโบราณ, วรรณกรรมไทยร่วมสมัย, นวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี 
 

Abstract  
 This research paper aims to analyze intertextuality in the use of traditional Thai literatures for creating 

mirinthemoon’s novel series, the Princess Story. The results from this analysis show that the author use 

traditional Thai literatures by 3 techniques: 1) the use of characters from traditional Thai literatures by narrating 

new biography and creating new role of the characters and remaining the same characters from traditional Thai 

Literatures 2) the use of events and conflicts from traditional Thai literature 3) the use of texts from traditional 

Thai literature for conveying emotion of the characters and creating imagery to the readers.    

 

Keywords: Intertextuality, Traditional Thai Literature, Contemporary Thai literature, The Princess Story novel 

series 
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บทน า 

ค าว่า “intertextuality” หรือสัมพันธบท บัญญัติขึ้นโดยจูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) นักวรรณคดีวิจารณ์

ชาวฝร่ังเศสสายโครงสร้างนิยม (Structurism) ในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1960 และกลายเป็นกระแสของการศึกษา

วรรณกรรมในช่วงคริสต์ทศวรรษต่อมา โดยคริสเตวาผนวกรวมทฤษฎีภาษาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปสัญญะ (singnifier) กับความหมายสัญญะ (signified) ของแฟร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand De Saussure) เข้ากับ

แนวคิดเร่ือง “Dialogism” หรือ “วาทกรรมบทสนทนา” ของมิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) ท่ีเชื่อว่าวาทกรรมต่างๆ 

จะไหลบ่าเข้ามาปะทะสังสันทน์กันในพื้นท่ีของวรรณกรรม ดังท่ีบัคตินศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมของฟีโอดอร์      

ดอสโตเยฟสกี (Fyodor Dostoevsky) พบวา่ ค าพูดของตัวละครสะทอ้นถึงโลกทัศน์ อุดมการณ ์หรือต าแหนง่แห่งท่ีทาง

สังคมของตัวละคร เป็นต้น (Allen, 2000: 23) คริสเตวาแสดงให้เห็นว่า วาทกรรมท่ีด ารงอยู่ก่อนหน้าย่อมส่งอิทธิพล

ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ประพันธ์จึงมิได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากความคิดริเร่ิม (original minds) ของผู้ประพันธ์

เอง แต่จะกอบรวม (compile) ตัวบทท่ีด ารงอยู่แล้วเข้ามาไว้ด้วยกัน (ibid: 35) ลักษณะเช่นนี้ Kristeva (1986, 37) 

เรียกว่าเป็นการดูดซับ (absorption) และการแปลงรูป (transformation) ดังท่ีเธอกล่าวว่า “ตัวบททุกๆ ตัวบทประกอบ

สร้างขึ้นเช่นเดียวกับการปะติดปะต่อชิ้นส่วนต่างๆ ของการอ้างอิง มีลักษณะเป็นการดูดซับและแปลงรูปตัวบทอื่น  ๆ 

(Every text is constructed as a mosaic of citations. It is an absorption and transformation of another text.) 

 ส าหรับวรรณกรรมไทย นพพร ประชากูล (2552: 333-334) แสดงให้เห็นถงึความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง

โคลงนริาศนรินทร์กับวรรณกรรมสมัยอยุธยาผ่านแนวคดิเร่ือง “สัมพันธบท” (intertextuality) โดยการพิจารณาตัวบท

ตอนหน่ึงของโคลงนริาศนรินทร์ในฐานะ “ตัวบทปลายทาง” ท่ีได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีสมัยอยุธยาในฐานะ “ตัวบท

ต้นทาง” และสรุปว่า โคลงนิราศนรินทร์เป็นเคร่ืองยืนยันการด ารงอยู่อย่างไม่สูญสิ้นและเป็นความสืบเนื่องของ

วรรณคดีสมัยอยุธยา ทัง้แสดงถึงการพัฒนาตัวบทท่ีมีมาก่อนด้วยการ “ท าใหม”่ ให้ดีย่ิงขึ้น 

 ไมเ่ฉพาะวรรณคดีไทยโบราณที่ส่งอิทธิพลตอ่กันผ่านยุคสมัย นักเขียนวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ยังน าวรรณคดี

ไทยโบราณมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนวนิยาย ดังท่ีปรากฏในผลการศึกษาของชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2559) พบว่า มี

การน าวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอมาเล่าเร่ืองใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองผู้เล่าเร่ือง ชื่อตัวละคร หรือเหตุการณ์ 

เป็นต้น จนกลายเป็นเร่ืองเล่าลิลิตพระลอฉบับใหม่ (new version) ซึ่งผิดแผกไปจากเร่ืองเล่าเดิม อาทิ     นวนิยาย

เร่ืองรักท่ีถูกเมิน ของนิตยา นาฏยสุนทร ท่ีตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารนารีนาถ เมื่อปีพ.ศ. 2498 หรือ     นวนิยาย

เร่ืองรักที่ตอ้งมนตรา ของทมยันตี ท่ีตีพิมพเ์ป็นตอนๆ ลงในนิตยสารขวัญเรือน ระหว่างปีพ.ศ. 2509-2510 เป็นต้น  

 จีรณัทย์ วิมุตติสุข (2550) ศึกษาวิเคราะห์จินตนิยายหรือนวนิยายแนวแฟนตาซี (fantasy) ของแก้วเก้า พบว่า 

แก้วเก้าน าวรรณคดีไทยโบราณหลายเร่ืองมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น นวนิยายเร่ืองพิมมาลา ท่ีน าเค้าโครง

เหตุการณ์จากวรรณคดีเร่ืองอิลราชค าฉันท์มาใช้ โดยก าหนดให้ตัวละครชายชื่อเพรียวกลายร่างเป็นหญิง หรือ       

นวนิยายเร่ืองปลายเทียน ท่ีน าตัวละครขุนแผน เถรขวาด และโหงพรายจากเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมาแสดงบทบาท

ใหมใ่นเร่ือง เป็นต้น  

ไม่เพียงแต่นักเขียนชั้นครูเท่านั้น นักเขียนหน้าใหม่ของวงการจ านวนหนึ่งก็น าวรรณคดีไทยโบราณมา

สร้างสรรค์ผลงานเช่นเดียวกัน อาทิ ตัวละครสุดสาครในนวนิยายเร่ืองบุร าปรัมปรา ของพงศกร พระลักษมณ์ใน      

นวนิยายเร่ืองฤทัยลักษมณ ์ของกรรัมภา จรกาในนวนยิายเร่ืองจรการอ้ยเล่ห์ ของพุดแก้ว เป็นต้น  

เชน่เดียวกับนวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี (The Princess Story) ประกอบด้วยนวนิยายจ านวน 2 เร่ืองท่ีมี

เนื้อหาต่อเนื่องกัน คือ ลิลิตบุษบาและหอมกลิ่นวิมาลา เป็นผลงานของกลุ่มนักเขียนของส านักพิมพ์ห้องสมุด

นามปากกาว่า “mirinthemoon” เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็ก-ดีดอทคอม (www.dek-d.com) ในช่วงปีพ.ศ. 2553 และ
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ตีพิมพ์รวมเล่มคร้ังแรกเมื่อปีพ.ศ. 2556 นวนิยายชุดนี้มีลักษณะเป็น “แฟนฟิกวรรณคดี” ซึ่งมาจากค าทับศัพท์

ภาษาอังกฤษวา่ Fan Fiction เป็นงานเขียนท่ีผู้ประพันธ์จะน าตัวละครจากวรรณคดีมาแต่งต่อจากเนือ้เร่ืองเดิม หรอืเล่า 

เร่ืองใหมต่ามจินตนาการของนักเขยีน (ร่ืนฤทัย สัจพันธ์ุ, 2560: 160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนา้ปกนวนยิายเร่ืองลิลิตบุษบาและหอมกลิ่นวมิาลา) 

 

นวนิยายเดอะ พร้ินเซส สตอร่ีเป็นนวนิยายแนวโรแมนติก-แฟนตาซี บอกเล่าเร่ืองราวของต ารวจชายและ

หญิงสองคน คือ มนตรี มาร์ค ไรส์ และนานาโกะ หรือนวล ซึ่งท างานสังกัดองค์กรเอฟบีไอ ได้รับมอบหมายให้มา 

“เปิดโปงและถล่มจับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ท่ีมีเครือข่ายใหญ่อยู่ในพัทยา” (ลิลิตบุษบา, แนะน าตัวละคร) มี

หัวหน้าใหญ่ของขบวนการคือนายอานนท์ ผู้สังหารฝาแฝดของมารค์ในตอนตน้เร่ือง มารค์จึงอาสามาปฏิบัตงิานนี้ โดย

โครงเร่ืองดังกล่าวผนวกเข้ากับการท่ีตัวละครจากวรรณคดีไทยหลุดออกมาสู่โลกความจริง เช่น นางบุษบา          

นางจินตะหรา ขุนแผน ชาละวัน เป็นต้น และต้องร่วม  ออกเดินทางผจญภัยไปกับการท างานของมาร์คและนานาโกะ 

ขณะเดียวกันตัวละครจากวรรณคดีไทยเหล่านี้ยังถูกพรรคพวกของนายอานนท์ ซึ่งแท้ท่ีจริงคือศรีสุวรรณ น้องชาย

ของพระอภัยมณีท่ีกลายเป็น “ยักษ์ทศกัณฑ์” เพราะถูกความชั่วร้ายเข้าครอบง าจิตใจ พยายามไล่ล่าศีรษะของ      

ตัวละครอื่นๆ เพื่อสะสมธาตุทิพย์อันจะท าให้ตนเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ โดยศรีสุวรรณมีตัวละครจากวรรณคดีไทย 

อาทิ เถรขวาด แสนตรีเพชรกล้า ไมยราพ อินทรชติ เป็นก าลังพลของตน 

นวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ีมีการน าวรรณคดีไทยโบราณมาสร้างสรรค์ในตัวบทนวนิยายในลักษณะ

ของสัมพันธบทอย่างหลากหลาย และมีกลวธีิการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้ประพันธ์น า

วรรณคดีไทยโบราณมาสรา้งสรรค์เป็นวรรณกรรมไทยร่วมสมัยอย่างไรบ้าง 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์สัมพันธบทจากการน าวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์นวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส 

สตอร่ี ของ mirinthemoon  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ศึกษานวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี ประกอบด้วยนวนิยายเร่ืองลิลิตบุษบาและหอมกลิ่นวิมาลา ของ 

mirinthemoon ด้วยกระบวนการการอา่นแบบละเอยีด (close reading) 

2. วเิคราะห์การน าวรรณคดีไทยโบราณที่ผู้ประพันธ์น ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ตัวบทนวนิยาย 

3. จัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับการน าวรรณคดีไทยโบราณท่ีผู้ประพันธ์น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ตัวบท      

นวนิยายอยา่งเป็นระบบ 

4. สรุปผลการวเิคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการพรรณนาเชงิวเิคราะห์ 

 

ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์นวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี ของ mirinthemoon ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประพันธ์น าวรรณคดี

ไทยโบราณมาใชใ้นการสร้างสรรค์ตัวบทนวนิยาย แบง่ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. การน าตัวละครจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์น าตัวละครจาก

วรรณคดีไทยมาสร้างเป็นตัวละครในตัวบทนวนิยาย แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครเอก ได้แก่ นางบุษบา นาง

จินตะหรา ขุนแผน  ชาละวัน และหนุมาน กลุ่มตัวละครฝ่ายปฏปัิกษ ์เช่น ทศกัณฐ์ เถรขวาด แสนตรีเพชรกล้า เป็นต้น 

และกลุ่มตัวละครรอง เชน่ ขุนช้าง สุดสาคร นางกากี เป็นต้น โดยมีกลวธีิการน าเสนอตัวละครท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 การเล่าชวีประวัติใหม่และการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครจากวรรณคดไีทย โดยผู้ประพันธ์สร้างให้ตัว

ละครหลายตัวมีวิถีชีวิตหรือชีวประวัติในโลกวรรณคดีท่ีไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีหรือผิดแผกไปจากเร่ืองเดิม เมื่อ

ตัวละครเหลา่นั้นหลุดออกจากโลกวรรณคดีสู่โลกความจริง ก็ได้พบกับตัวละครอื่นๆ ซึ่งท าให้เกิดการจับคู่พระ-นาง

จากวรรณคดีข้ามเร่ือง คือ นางจินตะหรากับขุนแผน หรือจับคู่กับตัวละครในโลกความจริง คือ นางบุษบากับมาร์ค 

พระอภัยมณกีับนานาโกะ และชาละวันกับวิมาลา จากนั้นคู่ตัวละครกต็อ้งออกทางเดินผจญภัยร่วมกัน 

 ในท่ีนีผู้้วิจัยจะยกตัวอย่างตัวละครนางจินตะหราที่ผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครท่ีมีคุณลักษณะ “ผู้หญิงเก่ง” 

อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกันการเล่าชีวประวัติของนางก็ไม่ปรากฏในบทละครเร่ืองอิเหนา กล่าวคือ นางจินตะหราคิด

แยง่อเิหนามาจากนางบุษบาด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจการเมือง เพราะ “หมันหยาเป็นเมืองท่ีแห้งแล้ง ปลูกพืชพันธ์ุก็

ยากล าบากด้วยพืน้ดนิเป็นดนิปนทราย สินค้าจากต่างประเทศคอืทางรอดเพียงอย่างเดียว การตัดขาดเมืองใหญ่อย่าง

กุเรปัน เปรียบเสมือนตัดขาดเส้นเลือดหลักๆ ท่ีหล่อเลี้ยงหัวใจ […] ส าหรับ “รากแห่งนครา” ท่ีแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่ม

เงาแก่ประเทศมาหลายปีนี้อยา่งพระองค์ ชวีติและหัวใจไมส่ าคัญเท่ากับการค้ าจุนบ้านเมอืง!!!” (ลิลิตบุษบา,   น. 97-

98) 

 ส านึกในความเป็นผู้น าหญิงท่ีเห็นแกป่ระโยชน์ของบ้านเมืองเป็นส าคัญ ท าให้นางจินตะหราจ ายอมต้องใช้ชีวิต

ร่วมกับอเิหนาอย่างระทมรันทด เนื่องจากผู้ประพันธ์สร้างตัวละครอิเหนาให้มีบุคลิกลักษณะโหดเหี้ยมทารุณ ชอบท า

ร้ายร่างกายนาง ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ผู้ประพันธ์ต้องการขับเน้นแนวคิดเร่ืองชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ท่ีมักปรากฏ

เสมอในวรรณคดีไทยให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ส่งผลให้นางจินตะหราต้องตกอยู่ในสถานะผู้สมยอมต่อการกระท าของอิเหนา

เสมอ เช่น เหตุการณ์ท่ีนางจินตะหรากล่าววาจาประชดชันอิเหนา เม่ืออเิหนาพานางมาหยารัศมแีละนางสะการะวาตีท่ี 
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“บังเอิญพี่ไปเดินป่ามา ท าการรบชนะข้าศึกและได้สองน้องยานี่กลับมาเป็นเชลย” (ลิลิตบุษบา, น. 98-99) ท าให้

อิเหนาลงมือท าร้ายร่างกายนางจินตะหราอย่างแสนสาหัส แต่นางก็พยายามอดทนอดกลั้น ไม่แสดงออกถึงความ

เจ็บปวดอยา่งผู้ทะนงตน ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

ไม่ถงึนาที... 

ฝ่ามือหนาหนักก็ฟาดกระทบลงบนแก้มนวล เสียงดังเพียะกกึก้องไปทั่ว!!! 

ร่างบางเซถลาไปบนพื้นพรม เจ้าหญิงแห่งหมันหยามึนงงเสียจนภาพรอบ

กายเป็นภาพซ้อน เธอกัดริมฝีปากนิ่งกลั้นเสียงครางด้วยความทระนง จินตะหรา

เกร็งกายตอบรับเมื่อฝ่ามือไร้ความปรานีคู่เดิมที่ไม่ยอมเลิกง่ายๆ มันปรี่เข้ามาจิก

หัวเธอจนปิ่นปักผมหลุดกระเด็น หญิงสาวเงยหน้าค้างมองเพดาน ผมสีด าสยาย

หลุดลุ่ยออกจากมวยผมคล้ายการเคลื่อนที่ของน้ าตก แม้กระนั้น... ก็ไม่มีเสียง

ร้องไห้คร่ าครวญหลุดออกมาจากปากเพียงสักแอะ 

(ลิลิตบุษบา, น. 99) 

 

 สภาวการณ์ท่ีดังกล่าวท าให้นางจินตะหรากล่าวกับนางพี่เลี้ยงของตนว่า “คงจะดีไม่น้อย ถ้าผู้หญิงสามารถ

เปลี่ยนสามไีด้เร่ือยๆ เหมือนผู้ชายเปลี่ยนเมีย” (ลิลิตบุษบา, น. 101) และ “ข้าหวังว่าจะเจออัศวินม้าขาวสักคน ดึงข้า

ออกไปจากไอ้ผู้ชายทุเรศคนนี้เหลือเกิน” (หน้าเดียวกัน) ความคิดท่ีเปรียบเสมือนค าอธิษฐานนี้ ผู้ประพันธ์ก็น าค าว่า 

“อัศวนิมา้ขาว” มาเล่นล้อกับการท่ีนางจินตะหราได้พบกับขุนแผนที่ขี่ม้าสหีมอกมา ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

จินตะหราอ้าปากค้างเมื่อเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มหมอกมืด

มัว 

ผู้ชาย... กับม้าสีหมอกขนเกอืบจะขาว 

ผู้ชาย... ที่มีหน้าเหี้ยมเหมือนทหาร หากแต่ไม่ได้คมคายน้อยไปกว่าองค์

อเิหนาเลย 

[…] 

“หล่อน... กูหลงทางมานานแล้ว...” เขาท าไม้ท ามือวุ่นวาย หน้าตา

เคร่งเครียดจริงจัง ไม่ต่างกับม้าของเขา หน้าตาของมันก็ดูเบื่อจัดๆ เหมือนกัน ทั้ง

คนทั้งม้าจ้องหน้าเธอเขม็ง “ตกลงว่าที่นี่เชียงใหม่หรือยังวะ?” 

(ลิลิตบุษบา, น. 101-102) 

 

 นอกจากนี้ นางจินตะหรายังเป็นผู้ท าลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้า ตัวละครจากเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน  ผู้

อาสานายอานนท์ก าราบอาคมของขุนแผนท่ีกลายเป็นสามีใหม่ของนางได้ส าเร็จ ด้วยการแสวงสิ่งของสามอย่าง คือ 

“หัวใจเหี้ยป่า... น้ าหมากดอกทอง และของแสลงเซ่นผีสี่อย่าง” (ลิลิตบุษบา, น. 443) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงก็

สามารถเอาชนะเหนือผู้ชายท่ีแข็งแกร่งได้ด้วยปัญญาและเล่ห์เหลี่ยม โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเร่ิมต้นจากการท่ีนาง   

จินตะหราไม่ยอมรับเพชรปราบเป็นลูกของตน ท าให้ขุนแผนกับนางจินตะหราท่ีเดินทางผจญภัยมาด้วยกันตัดสินใจ
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แยกทางกัน ฝ่ายนางจินตะหราเดินทางท่ีต าหนักของอาจารย์โรย เพื่อขอให้ใช้วิชาอาคมออกตามหาอิเหนาท่ีหลุด

ออกมาสู่โลกความจรงิเชน่กัน 

 สิ่งของอย่างแรกที่นางจินตะหรามคีือน้ าหมากดอกทอง เป็น “เลอืดสีแดงสด [ของนางกากี – ผู้วิจัย] ค่อยๆ ซึม

ไหลออกมาจากร่องขาหนีบ หยดลงในน้ าขาวๆ ของหมอ้ขา้วท่ีต้ังไฟลนอยูด่้านล่าง” (ลิลิตบุษบา, น. 461) ท่ีนางซื้อมา

จากอาจารย์โดยด้วยการเสนอราคาตัดหน้าแสนตรีเพชรกล้าท่ีต้องการสิ่งเดียวกันนี้น าไปท าลายอาคมของขุนแผน 

ระหว่างท่ีพ านักอยู่ท่ีส านัก นางจินตะหราถูกจับตัวจากส านักของอาจารย์โรยเพื่อน าตัวไปท างานเป็นหญิงบริการ โดย

มีแสนตรีเพชรกล้าเป็นหัวหน้าควบคุม ระหว่างการเดินทางแสนตรีเพชรเกิดหลงใหลในความงามของนางจินตะหรา 

นางจึงอาศัยชอ่งโอกาสดังกล่าวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่แสนตรีเพชรกล้าและพรรคพวกจนสามารถล่วงรู้ความลับ

ว่า หากจะท าลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้าต้องใช้สิ่งของสามอย่างดังกล่าว นางจินตะหรายังเหลือสิ่งของอีกสอง

อย่าง จึงลวงลูกน้องคนหน่ึงของแสนตรีเพชรกล้าท่ีคร้ังหนึ่งเคยล่วงละเมิดแม่ชีแก่อายุเกือบห้าสิบปี มาควักหัวใจเป็น

ตัวแทนของหัวใจเหี้ยป่า น าไปปรุงให้แสนตรีเพชรกล้ารับประทานเป็นอาหาร ส่วนของแสลง นางจินตะหราพา      

แสนตรีเพชรกล้าไปอาบน้ าในล าธาร เนื่องจากข้อห้ามอย่างหนึ่งของผู้สักพุทธคุณก็คือห้ามพาผู้หญิงไปอาบน้ า ท าให้

แสนตรีเพชรกล้าเสื่อมอาคม ฝ่ายขุนแผนติดตามนางจินตะหรามาจนพบ ขณะท่ีแสนตรีเพชรกล้าไมถู่กสังหารแต่อย่าง

ใด และได้ร่วมเดินทางผจญภัยต่อไปกับตัวละครเอกในเวลาต่อมา 

 ต่อมานางจินตะหราถูกจับตัวมาท างานเป็นหญงิบริการในต าแหน่ง “สาวเบอร์ตอง” ท่ี “ซ่องเจ๊ไน้ย” นางอาศัย

ไหวพริบสติปัญญาและวาทศิลป์ของตนในการบริการลูกค้า ท าให้ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ซื้อบริการ จากนั้น

นางจินตะหราได้กลายมาเป็นผู้ดูแลเด็กสาวในสังกัดของซ่องเจ๊ไนย้ และพยายามเปลี่ยนใจพรรคพวกของเจ๊ไน้ยมาเป็น

ฝ่ายเดียวกับตนจนสามารถตัง้ตนเป็นใหญ่เหนอืเจ๊ไนย้ ผู้คุมซ่องได้ ท าให้นางสามารถเข้าใกล้อานนท์ หัวหน้าใหญ่ของ

ขบวนการค้ามนุษยข์้ามชาติได้ส าเร็จ ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

[…] จินตะหราเริ่มสร้างอาณาจักรของตนเองอย่างเงียบๆ ภายใต้ลมหายใจ

ของเจ๊ไน้ย เมื่อรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด เธอก็ลงมือก่อนทันที จินตะหราน าเสนอตัวเองสู่

สายตา ‘บอสใหญ่ของวงการ’ ด้วยการส่งรูปถ่าย ประวัติปลอม เบอร์โทร พร้อม

วลีออดอ้อนไปยังส านักงานใหญ่ที่กรุงเทพโดยการช่วยเหลือของไอ้เริญ หลังจาก

เงียบไปสามวัน... นึกว่าชวดเสียแล้ว ปรากฏว่าวันที่สี่ เธอได้รับเมสเสจตอบกลับ

ว่าเขาจะบินมาภูเก็ตอาทิตย์หน้า และจะควงเธอตลอดสองเดือนที่อยู่  

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 404-405) 

 

 นางจินตะหราท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของต ารวจ และตัดสินใจท่ีจะไม่กลับไปในโลกวรรณคดี ด้วย

เหตุผลว่า “ในเมื่อเราสามารถเลือกชีวิตของเราได้ ท าไมฉันต้องกลับไปเพื่อเป็นรองหญิงคนอื่น […] ท าไมฉันต้อง

ยอมรับชะตากรรมท่ีผู้อื่นขีดไว้ในเมื่อมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิด” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 412-413) แสดงให้เห็นว่า นาง

พยายามโต้กลับผู้พระราชนิพนธ์วรรณคดีเร่ืองอิเหนาท่ีเป็นผู้ชายในฐานะผู้ก าหนดบทบาทให้เป็นรองจากนางบุษบา 

โดยการเลอืกท่ีจะก าหนดชะตาชีวิตของตนด้วยตนเอง ซึ่งในตอนท้ายเร่ืองนางก็ได้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยากับขุนแผน

ในโลกความจรงิดังความปรารถนา 
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 หรือตัวละครศรีสุวรรณกับพระอภัยมณี ท่ีผู้ประพันธ์เล่าว่าเป็นน้องชายต่างบิดาของพระอภัยมณี กล่ าวคือ 

“ศรีสุวรรณมคีุณแม่คนเดียวกับฉัน แต่ต่างพ่อ... พ่อของศรีสุวรรณคือท้าวสักกะวรรณพญายักษ์แห่งเมืองศิลาอาสน์

ตามประกาศนั่นไง” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 534) และคร้ังหนึ่งพระอภัยมณีเคยคิดทรยศต่อน้องชายของตน ท าให้     

ศรีสุวรรณวางแผนต้ังตนเป็นใหญ่เหนอืพ่ีชาย ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

[…] ไม่ใช่ความผิดของพี่เหรอที่ต้องการรีดนาทาเร้นจากประชาชนเพื่อเพิ่ม

อาวุธให้กองทัพ เป็นความใฝ่ฝันของไม่ใช่หรือที่จะรวบรวมสิบแปดหัวเมอืงใหญ่ให้

เป็นเมืองขึ้นรัตนาปุระแต่เพียงผู้เดียว คิดดูสิรัชทายาท ใช่แผนการของพระองค์

ไหม?” 

[…] 

“อุดมการณ์ของมงึคือความเป็นใหญ่ทีสุ่ดในใต้หล้า ค าว่าที่สุด หมายความ

ว่าหนึ่งเดียว... ค าค านั้นบอกอยู่แล้วว่าไม่มีกูอยู่ในแผนการของมึงด้วย กูรู้ดีอยู่

แล้วตั้งแต่ต้นโว้ย” 

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 600-601) 

 

 เหตุผลดังกล่าวท าให้ศรีสุวรรณกลายเป็น “ทศกัณฐ์” หรือ “ยักษ์” โดยผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้เห็นว่า   เมื่อ

คนเราถูกความชั่วเข้าครอบง าจิตใจแลว้ ผู้น้ันก็จะกลายเป็นยักษม์ารท่ีชั่วร้าย และเป็นสาเหตุท่ีท าให้ตัวละครดังกล่าว

คิดท่ีจะรวบรวมธาตุทิพย์เพื่อท าให้เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพด้วยการ “ล่า” ศีรษะของตัวละครจากวรรณคดีตัวอื่นๆ ให้

ครบท้ัง 10 ศรีษะ แลว้น ามาเย็บตดิไว้ท่ีตนเพยีงผู้เดียว โดยจะต้องเป็นตัวร้ายของเร่ืองเท่านั้น เนื่องจาก     “ตัวร้ายมี

แรงจูงใจในการกระท ามากกว่าตัวเอก ดังนั้นเมื่อท าอะไรพวกเขาจะมีเป้าหมายชัดเจน มีแรงทะยานอยากท่ีมุ่งมั่นคุ

กรุน่ ทัง้หมดนีเ้ป็นอะไรท่ีแทบหาไมไ่ด้ในตัวเอกของเร่ือง” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 513)  

 นอกจากนี้ ยังมีตัวละครจากวรรณคดีไทยอีกหลายตัวท่ีผู้ประพันธ์เล่าชีวประวัติใหม่และสร้างเหตุการณ์ให้

แสดงบทบาทใหม่ในตัวบทนวนิยาย เช่น ตัวละครชาละวันกับนางวิมาลาท่ีมีสถานะเป็นเป็นพี่น้องกัน มิใช่สามี-ภรรยา

อย่างท่ีปรากฏในบทละครนอกเร่ืองไกรทอง ขณะท่ีสาเหตุชาละวันคาบนางตะเภาทองลงมายังวังบาดาล ก็เกิดจาก

การวางแผนของนางตะเภาทองเอง เพราะนาง “แอบเห็นและหลงใหลใฝ่ฝันถึงกุมภีร์หนุ่มรูปงามคนนี้ตั้งแต่คร้ังแรกท่ี

เจอ” (ลิลิตบุษบา, น. 214) เป็นต้น ทัง้นี้ยังมตีัวละครรองตัวอื่นๆ ท่ีได้ออกเดินทางผจญภัยร่วมกับตัวละครเอก แต่ถูก

ตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์สังหารต่างกรรมต่างวาระ อาทิ ขุนช้าง สุดสาคร นางกากี เป็นต้น ซึ่งเป็นการยุติการแสดง

บทบาทของตัวละครเหลา่นี ้

 กลวิธีการน าเสนอตัวละครจากวรรณคดีไทยอีกประการหนึ่ง คือ การใช้บุคลิกลักษณะเดิมของตัวละคร

จากวรรณคดีไทย กล่าวคือ ผู้ประพันธ์อาศัย “ภาพจ า” เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆ ในการสร้างบุคลิกลักษณะของ      

ตัวละครในตัวบทนวนิยาย เช่น ตัวละครขุนแผน ท่ีผู้ประพันธ์น าเสนอภาพจ าเกี่ยวกับลักษณะความเจ้าชู้ผ่านการท าให้

ตัวละครแสดงออกถึงความมักมากในกาม กล่าวคือ ขุนแผนมักจะพยายามลวนลามนางจินตะหราอยู่เสมอๆ เมื่อสบ

โอกาส ท้ังนี้ ขุนแผนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ เช่น สามารถเสกใบมะขามเป็นตัวต่อได้ รวมท้ังมีดาบฟ้าฟื้น

เป็นอาวุธคู่กาย และมีกุมารทองคอยรับใช้ใกล้ชิด แต่กุมารทองในตัวบทนวนิยายเรียกว่า “เพชรภูตงาน” หรือ    

“เพชรปราบ” ท่ีสามารถแยกย่อยร่างได้เป็น 4 ตน คือ “เพชรมั่น” “เพชรดับ” “เพชรคง” และ “เพชรสูญ” 
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เช่นเดียวกับตัวละครแสนตรีเพชรกล้าท่ีผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคม แต่ถูกนาง   

จินตะหราท าลายอาคมจนท าให้แสนตรีเพชรกล้าได้ออกเดินทางผจญภัยร่วมกับตัวละครเอกดังท่ีกลา่วในขา้งต้น 

 ตัวละครพระอภัยมณท่ีีมีความเป็นเลิศในการเป่าป่ี ดังท่ีปรากฏในนิทานค ากลอนเร่ืองพระอภัยมณี        พระ

อภัยมณีกล่าวถึงความสามารถของตนว่า “แม้ป่ีเราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสท่ีโกรธา ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ”  

(สุนทรภู,่ 2553: 9) ผูป้ระพันธ์จึงน าบุคลกิลักษณะความเป็นศิลปินน้ันมาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการสร้างตัวละคร อาทิ พระ

อภัยมณีสามารถร้องเพลง “หยาดเพชร” ได้อย่างไพเราะจับใจ จนท าให้ “คนท่ีเดินไปเดินมาหยุดชะงักกึกทันทีเมื่อ

เสียงทรงพลังถูกเปล่งออกมา คิวมอเตอร์ไซค์ในชุดสีส้มท่ีก าลังขับหลบฝนก็หยุดสตาร์ทรถเสียอย่างนั้น เด็กวัยรุ่น

หลายคนชะโงกหน้าลงมาจากรถไฟฟ้าด้านบนเพื่อมองหาต้นตอของเสียง”  (ลิลิตบุษบา, น. 61) นอกจากนี้          

พระอภัยมณยีังมีพู่กันวาดรูปเป็นอาวุธคูก่ายท่ีสามารถเสกวัตถุตา่งๆ ได้ เชน่ เหตุการณ์ท่ีไมยราพลอบเข้ามาลักพาตัว

นางบุษบาไปให้แก่ทศกัณฑ ์ท าให้พระอภัยมณไีด้ต่อสู้กับไมยราพและไพร่พลยักษ์ ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

เจ้าชายแห่งรัตนะปุระโยนพู่กันขึ้นกลางอากาศ พระองค์นั่งไขว่ห้างในท่า

ยืนขาเดียวและตบสองมือลงบนเข่าของตน พลัน...พู่กันด้ามใหญ่ก็ตกลงมาจาก

อากาศวางนิ่งลงบนตักของพระอภัยในรูปลักษณ์ของจะเข้!!! 

[…] 

ติ๊ง... 

คลื่นเสียงหนักๆ กระแทกเข้ากับอกของยักษ์แต่ละตัว ผลักให้ห่างออกไป

ไกลโยชน์แม้จะใช้เท้าจิกพื้นหลังคาก็ไม่เป็นผล แรงปะทะนั่นยิ่งกว่ารถไฟชนเสีย

อีก ยักษ์บางตัวกระเด็นไปไกล ผู้ที่ยืนแถวหน้ากระดอนก่อนใครเพื่อน ที่ตั้งรับไม่

ทันถึงกับตกลงจากหลังคาไปเลยก็มี 

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 442) 

      

 ตัวละครเถรขวาด เป็นตัวละครจากเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนท่ีผู้ประพันธ์สร้างเป็นตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ โดย

อาศัยบุคลิกลักษณะส าคัญคือ เป็นผู้มีวิชาอาคมและสามารถแปลงกายเป็นจระเข้  มาใช้ในเหตุการณ์การต่อสู้กับ

ขุนแผน กล่าวคอื เถรขวาดท่ีรับหนา้ที่มาจากนายอานนท์ในการสังหารขุนแผนสามารถไล่กวดขุนแผนจนมาถึงล าธาร

เล็กๆ สายหนึ่ง ขุนแผนจึงตัดสินใจด าน้ าหลบหนีไปไป ท าให้ได้พบกับชาละวัน ผู้ช่วยเหลือขุนแผนให้รอดพ้นจาก

อันตรายดว้ยการสังหารจระเข้เถรวาด ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่  

 

จระเขเ้บื้องหน้าเขามขีนาดเกือบเท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่สองล าตดิกัน 

มันมผีวิหนังขรุขระสีทอง... เมื่อเทียบแล้ว 

มันท าให้จระเข้เถรขวาดกลายเป็นตุ๊กแกซีดเซียวตัวเล็กๆ ที่แปะอยู่ตรงฝา

บ้านได้เลย!!! 

จระเข้ยักษ์สีทองไล่กัดไอ้ตัวเล็กเสียจนเนื้อแหว่ง กุมภรี์สองตัวฟัดกันซะน้ า

กระจาย ตัวเล็กกว่าพยายามหนี แต่ไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่ปล่อย มันทั้งงับทั้งกระชากด้วย

เขี้ยวแก้วแหลมคม ทรงพลัง มีเสียงกระดูกแตกดังเปรี๊ยะๆ พร้อมกับเสียงเคี้ยว
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กร้วมๆ ดิ้นรนเฮือกสุดท้ายหมายจะขึ้นฝั่งเพื่อเอาชวีิตรอด แต่โดนกัดหางและลาก

เข้ามากดน้ าลงหลายต่อหลายต่อหลายครั้งจนดูเหมอืนหมดแรงไปแล้ว 

[…] 

ไม่นานนักก็มีพรายน้ าผุดขึ้นมา... บุ๋ง บุ๋ง บุ๋ง... ขึ้นมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ และ

เรื่อยๆ 

แต่ไม่ปรากฏร่างของเพื่อนใหม่... มีเพียง 

หัวไร้ร่างของเถรขวาดที่อ้าปากค้าง ดวงตาเหลือกถลน ลอยขึ้นมา!!! 

(ลิลิตบุษบา, น. 291)   

 

2. การน าเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์

น าเหตุการณ์และปมปัญหาจากวรรณคดีไทยมาใชใ้นการสร้างเหตุการณ์ลักษณะเหนือจริงในตัวบทนวนิยายตามขนบ

การประพันธ์วรรณกรรมแนวแฟนตาซี ทัง้นี้ ผู้ประพันธ์ยังใชเ้หตุการณ์จากวรรณคดีไทยโบราณมา “สวมทับ” เข้ากับ

อารมณค์วามรู้สกึของตัวละครดว้ยกลวิธีการอ้างถึง (allusion) ซึ่งเป็นลักษณะของสัมพันธบทประการหนึ่ง ดังนี้ 

เหตุการณ์นารายณ์ปราบนนทกจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์  เป็นเหตุการณ์ท่ีผู้ประพันธ์น ามาใช ้  

“สวมทับ” เข้ากับความรู้สึกคับแค้นใจของตัวละครอานนท์ หัวหน้าใหญ่ของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในตอนเปิด

เร่ือง กล่าวคือ อานนท์ต้องฝ่ายเพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่ายต ารวจเอฟบีไอท่ีมีก าลังพลมากกว่า เขาจึงสังหารจินตะหรา      

เจสสิก้า ไรส์ พี่สาวฝาแฝดของมาร์ค ท่ีท างานเป็นต ารวจในสังกัดเดียวกันแล้ว และได้จัดการบันทึกเสียงลงใน

โทรศัพท์สอดเข้าไวใ้นท้องของเจสสิก้าฝากไวใ้ห้มารค์ฟัง โดยขอ้ความดังกลา่วคือ 

 

[ไง... สายลับดีเด่นของกรมต ารวจไม่มีปัญญาหาแผนดีกว่านี้แล้วหรือ ถึง

ได้ส่งผู้หญงิมาแทน แถมพกด้วยลูกสมุนเต็มแบกแดดไปหมด สัตว์... พวกมึงมันก็

แค่หมาหมู่ ไล่บี้กูจากแบกแดดได้เพราะมกี าลังคนเยอะในขณะที่กูมแีค่สองมือสอง

ตีน... กูขอข้า... มึง... ไอ้มาร์ค... เก่งจริงมึงตัวคนเดียวมาเมืองไทย อยู่ในที่ที่กูมี

เส้นสายบ้าง แล้วมาสู้กัน ถ้าล้มกูได้... กูจะปรบมอืให้มงึแน่จรงิ!!!] 

(ลิลิตบุษบา, น. 16)   

 

 จากนั้น ผู้ประพันธ์ก็น าค าท้าทายของอานนท์ดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นารายณ์ปราบนนทก เพื่อ

แสดงให้เห็นว่านายอานนท์คือยักษ์นนทกท่ีมีก าลังน้อยกว่า ส่วนมาร์คคือพระนารายณ์ท่ีจะมาปราบอธรรม และได้

ยกอัญพจนจ์ากบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีพระนารายณ์ตรัสว่า ให้นนทกไปอุบัติใหม่ มีสิบหน้ายี่สิบมือ ส่วนพระองค์

จะเป็นเพยีงแต่มนุษยม์สีองมือมาประกอบคูก่ัน ดังนี ้ 

 

ไม่ว่ามงึจะเป็นใคร... หอบลูกสมุน มอืไม้ เตรยีมไว้ให้เต็มที่ 

กูคนเดียวนี้... จะไปเยอืน!!! 
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“ชาตินี้มงึมแีต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอาชาตใิหม่ 

ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร เหาะเหินเดินได้ในอัมพร 

มีมือยี่สิบซา้ยขวา  ถือคทาอาวุธธนูศร 

กูจะไปเป็นมนุษย์แต่สองกร ตามไปราญรอนชวีี!!!” 

(ลิลิตบุษบา, น. 16) 

 

 เหตุการณ์วิหยาสะก าหลงรูปนางบุษบาจากบทละครเรื่องอิเหนา เป็นเหตุการณ์ท่ีมาร์คตกอยู่ในอยู่ภวังค์

ความลุ่มหลงนางบุษบาหลังจากได้ร่วมรักกับนาง จนท าให้ “ข้าวปลาไมแ่ตะมาเกือบอาทิตยแ์ลว้” (ลิลิตบุษบา, น. 50) 

นานาโกะและพี่เลีย้งจึงพาเขามารดน้ ามนต์กับหลวงปู่ หลวงปู่จึงอ้างถึง (allusion) การเสียอาการของมาร์คว่าเหมือน

ตอนท่ี “วหิยาสะก าหลงรูปนางบุษบา” ดังท่ีปรากฏในบทละครเร่ืองอิเหนา วิหยาสะก าเกิดคลั่งเมื่อได้เชยชมรูปเขียน

นางบุษบา “เอารูปแนบอุระประทับไว้ อกเอ๋ยคิดไฉนจะได้สม แสนถวิลวิตกอกกรม ร่ าไรไม่ประชุมแต่โศกี ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2553: 211) ในตัวบทนวนิยาย ผู้ประพันธ์ยกอัญพจน์จากวรรณคดีเร่ือง

นริาศอิเหนาเพื่ออธิบายอารมณ์ความรู้สกึของมาร์คประกอบคู ่ดังนี้ 

 

จะหักอ่ืนขนืหักก็จักได้  หักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก 

สารพัดตัดขาดประหลาดนัก แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ 

(ลิลิตบุษบา, น. 50)  

 

 เหตุการณ์ไมยราพลอบเป่ากล้องปัทมราชจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์  เป็นเหตุการณ์ท่ียักษ์ไมยราพ 

สมุนของทศกัณฑ์ลอบเข้ามาลักพาตัวนางบุษบาและหมายจะสังหารขุนแผน โดยการเป่ากล้อง ปัทมราชให้ตัวละคร

อื่นๆ หลับใหล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ท่ีไมยราพลอบเข้าไปในกองทัพของพระราม แล้ว

เป่ากล้องปัทมราชสะกดให้พลวานรหลับใหล ก่อนจะลักพาตัวพระรามไปยังเมืองบาดาล ทว่าเหตุการณ์ในตัวบท      

นวนิยาย ไมยราพสามารถลักพาตัวนางบุษบาไปได้ แต่ไม่สามารถสังหารขุนแผนได้ เพราะขุนแผนมีวิชาอาคมป้องกัน

ตัวอยู่ โดยท่ีผู้ประพันธ์บรรยายเหตุการณ์การเป่ากล้องปัทมราชว่า “ผู้มาเยือนกวัดแกว่งซิการ์ท่ีตนเองเรียกขานว่า 

‘กล้องปัทมราช’ ในอากาศอีกรอบ ใครท่ีก าลังสะลึมสะลืออยู่ก็หลับใหลเป็นตาย ท่ีหลับอยู่แล้วคงยากท่ีจะปลุก ทุก

ชวีติช่วงเหงาหาวนอนราวกับอยูใ่นนิทราอันแสนหวาน” (หอมกลิ่มวิมาลา, น. 436) 

 เหตุการณ์ศึกอนิทรชติจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นเหตุการณ์ท่ีไพร่พลยักษ์ของฝ่ายทศกัณฑ์ต่อสู้กับ

ตัวละครเอกตัวต่างๆ โดยเหตุการณ์นี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างอินทรชิตกับวายุ ตัวละครชายท่ีมาร์คและบุษบาได้พบ

บนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะตะรุเตาระหว่างการปฏิบัติงาน วายุถูกตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์สังหาร ต่อมาหนุมานหลุดมา

จากโลกวรรณคดีก็เข้ามาสถิตยังร่างของเขาแทน จนท าให้เขาสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ จึงน ามาสู่เหตุการณ์ท่ี

เทียบเทียบได้กับสงครามระหว่างอินทรชิตกับหนุมานในร่างของวายุ ซึ่งในท่ีสุด อินทรชิตก็เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ า ดังท่ี

ผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 
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สองมือวายุกุมคอช้างเอราวัณ หักรวดเดียวทั้งสามเศียร 

กร๊อบ... เสียงกระดูกแตกดังลั่น ลูกตาทั้งสามคู่ของช้างเหลือกขาว 

ทั้งสามงวงอ่อนยวบยกไม่ขึ้น ส่ายไปส่ายมาเหมอืนปลาโดนทุบหัวก่อนตาย 

ไม่นานก็ล้มตึง เกลือกกลิ้งสิ้นใจ... 

จัดการเอราวัณเรียบร้อยก็ตัดหัวอินทรชิตในดาบเดียว วายุโยนหัวของ

พญายักษ์ไปทางเวนไตย ครุฑงับเอาไว้ด้วยจะงอยปากและกลืนกินเข้าไปอย่าง

เอร็ดอร่อยพร้อมกับเรอออกมาดังเอิ้กจนเมฆบนท้องฟ้าสะเทือน 

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 594) 

 

 ปมปัญหาระหว่างขุนแผนกับแสนตรีเพชรกล้า ในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน เกิดสงครามระหว่างเชียงใหม่

กับกรุงศรีอยุธยา ขุนแผนได้ต่อสู้กับแสนตรีเพชรกล้า ทหารเอกของพระเจ้าเชียงใหม่ ฝ่ายขุนแผนพยายามใช้อาวุธ

สังหารแสนตรีเพชรกล้า แต่ไม่ส าเร็จเพราะว่า “อ้ายเพชรกล้าคนนี้ดีใจหาย จะฟันแทงสักเท่าไรก็ไม่ตาย” (เสภาเร่ือง

ขุนช้าง-ขุนแผน, 2555: 842) ขุนแผนจึงสั่งการให้ “นายโม้กับนายเม้าเอาหลาวมา ฝ่าทวารเข้าปร๊อดตลอดตัว หลาย

คนช่วยกันดันกระลอก เอาไมต้อกกังกังกระท่ังหัว” (หนา้เดียวกัน) จึงสามารถปลิดชีวิตของแสนตรีเพชรกล้าได้ส าเร็จ 

เหตุการณ์ดังกล่าวจึงน ามาสู่ปมขัดแย้งระหว่างขุนแผนกับแสนตรีเพชรกล้าในตัวบทนวนิยาย กล่าวคือ ผู้ประพันธ์

สร้างตัวละครแสนตรีเพชรกล้าขันอาสานายอานนท์ก าราบขุนแผนเพราะ “กูเกลียดไอ้ขุนแผนยิ่งกว่าขี้ แผ่นนี้มีกู จัก

ต้องไม่มีมัน” (ลิลิตบุษบา, น. 440) และมีความหวังว่า “กูต้องการเปลี่ยนแปลงวรรณกรรมเร่ืองขุนช้างขุนแผน...”   

คนพูดตาวาว “กูจะเขียนตอนจบด้วยตัวเอง”” (หน้าเดียวกัน) เวลาต่อมาแสนตรีเพชรกล้าจึงลงมือ “ท าของ” ใส่

ขุนแผน โดยการ “เสี้ยมจันลอย” ซึ่งผู้ประพันธ์อธิบายว่า “เป็นวิชาชั้นสูงท่ีนักเล่นอาคมสายโยคีเท่านั้นถึงเล่นได้     

จันลอยนยิมท าจากเสน้ผมผีตายโหง ประกอบกับเนื้อศพขูดมาผสมตะไคร่ไม้โลง ป้ันเป็นลูกกลมๆ แล้วปล่อยมาตอน

คืนวันพระจันทร์เต็มดวง นี่คอืท่ีมาของค าว่า จัน (จันทร์) ลอย” (ลิลิตบุษบา, น. 484) ทวา่ขุนแผนสามารถ “ถอนของ” 

เหล่านั้นออกจากตัวได้ และได้พบกับหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ท าให้ “ความเจ็บปวดของเขาก็ปลดปลง กองเลือดท่ี

ส ารอกออกมาเพื่อครู่พลันหายวับอย่างไม่เคยเป็น” (ลิลิตบุษบา, น. 486) อย่างไรก็ดี แสนตรีเพชรกล้าไม่สามารถ

จัดการขุนแผนได้ส าเร็จตามท่ีรับอาสา เพราะถูกนางจินตะหราวางอุบายท าลายอาคมเสียก่อน จึงกลายมาเป็นพรรค

พวกของตัวละครเอกแทน   

 

3. การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่า ผู้ประพันธ์ยกอัญพจน์หรือ

ข้อความจากวรรณคดีไทยมาแทรกในตัวบทนวนิยายตลอดท้ังเร่ือง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  

การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยเพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้

ผู้อ่านเข้าใจอารมณค์วามรู้สกึที่ตัวละครก าลังประสบ ณ เวลานั้นมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้สกึของนางจินตะหราอันเป่ียม

ด้วยความสุขสม เม่ือได้ร่วมรักกับขุนแผน โดยผู้ประพันธ์ยกอัญพจนจ์ากวรรณคดีเร่ืองกากีค ากลอนมาขับเนน้อารมณ์

ดังกล่าว ท้ังนี ้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจมีนัยเชื่อมโยงกับภูมิหลังของนางจินตะหราท่ีได้พลัดพรากจากอิเหนา สวามีของตนมา

เสพสมกับชายอื่นเช่นเดียวกับนางกากี ท่ีพลัดพรากจากท้าวพรหมทัต สวามีของตนมาสมสู่กับพญาครุฑ ดังท่ี

ผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 
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ไม่เคยรู้สึกเร่าร้อนกับใครขนาดนี้... แม้แต่คนรูปหล่ออย่างอิเหนา!!! 

แต่ความรู้สึกในครานี้กลับแปลกประหลาดแท้ 

มิใช่แค่เธอ... เพราะร่างที่ทาบทับเธออยู่ ก็เกร็งแน่น สั่นเทิ้มด้วยความสุข

สมเช่นกัน 

ครุฑลืมลงเล่นอโนดาต  วรนาฏลืมมิ่งมไหศวรรย์ 

ครุฑลืมลงเล่นสัตภัณฑ์ สุดาจันทร์ลืมพักตร์พระภัสดา 

ครุฑลืมร่อนเล่นโพยมบน นฤมลลืมสนมสนิทหน้า 

ครุฑลืมไล่คาบนาคา กัลยาลืมเล่นอุทยาน 

(ลิลิตบุษบา, น. 172) 

 

 หรือการยกอัญพจน์จากบทละครในเร่ืองอิเหนาเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของนางจินตะหราท่ีเข้าใจผิดว่า 

ขุนแผน ชายคนรักของตนก าลังลอบเป็นชู้กับอาทิตยาหรือแอม๋ หัวหนา้ของงานขุนแผน ดังท่ีผู้ประพันธ์บรรยายวา่ 

 

ไม่รู้เลยว่าหญิงสาวที่เพิ่งขึ้นไปชั้นสอง ก าลังนั่งร้องไห้อย่างน่าเวทนา   

จินตะหราพยายามสงบสติอารมณ์... ใช้สติหักห้ามใจตนเองไม่ให้รู้สึกชอกช้ า

จากรักรอบที่สองไม่เป็นผล ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวโต้แย้งกับความเป็นเด็กทีก่ าลัง

ตอีกชกหัว ฟูมฟายด้วยความน้อยใจ 

 

โอ้ว่าอนิจจาความรัก   พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ าไหล 

ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป  ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 

สตรใีดในพิภพจบแดน  ไม่มีใครได้แค้นเหมอืนอกข้า 

ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา  จะมแีต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 

โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก  เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ าจติ 

จะออกช่ือลือชั่วไปทั่วทิศ  เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร  

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 335) 

 

 อกีประการหนึ่งคือ การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยเพื่อสร้างจนิตภาพแก่ผู้อ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้

ผู้อ่านเกิดภาพในจินตนาการตามท่ีผู้ประพันธ์นึกคิดและต้องการน าเสนอ เช่น การสร้างจินตภาพการต่อสู้ระหว่าง   

ไพร่พลยักษ์กับวายุ ด้วยการยกอัญพจนจ์ากบทละครในเร่ืองรามเกียรติ์ ดังนี้ 

 

“ทางนั้น” วายุบอกทิศ พญาครุฑโฉมตามแบบไม่หลงองศา อุ้งเท้านกกรง

เล็บเหล็กโยนวายุเข้าใส่หัวของยักษ์ตัวหนึ่ง พญาลิงตะกายขึ้นไปยืนบนบ่าของมัน 

มันร้องลั่นปัดป้องแต่ไม่เป็นผล ได้ทีเขาก็กระโดดคว้าเศษใบพัดที่บินว่อนอยู่กลาง

อากาศลงมาปาดคอมันดังชืบ เลือดสีด าพุ่งออกมา กลายเป็นผีหัวขาดในบัดดล 
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     บัดนั้น  หนุมานผู้ชาญชัยศรี 

ผู้เดียวรบรุกคลุกคลี  ถาโถมโจมตีอุรา ฯ 

ชงิได้อาวุธที่หมู่มาร  โลดโผนโจนทะยานเข่นฆ่า 

หัวขาดตนีขาดดาษดา ยักษาตายยับทับกัน ฯ 

(หอมกลิ่นวิมาลา, 590) 

 

 อน่ึง ผู้วิจัยเห็นว่าบางครัง้ผู้ประพันธ์ก็ยกอัญพจน์มาประกอบคูก่ับตัวบทนวนิยายได้ไม่เหมาะสม เป็นการสร้าง

จินตภาพท่ีเกินไปกวา่สิ่งท่ีต้องการพรรณนา เช่น การยกอัญพจน์จากวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาท ซึ่งตัวบทดังกล่าว

เป็นการพรรณนาความงามของมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท แต่กลับน ามาใช้เพื่อพรรณนาบ้านเรือนไทยของตัว

ละครในเร่ือง ดังนี้ 

 

นี่หรือเรือนไทยที่เขาลือกันว่าผดีุ? 

บานทวารลานแลล้วนลายมุก  น่าสนุกในกระหนกดูผกผัน 

เป็นนาคครุฑหยุดเหนี่ยวในเครือวัลย ์ รูปยักษ์ยันยนืกอดกระบองกุม 

สิงโตอัดกัดก้านกระหนกเกี่ยว  เทพเหนี่ยวเครือกระหวัดหัตถ์ขยุ้ม 

ชมพูพานกอดก้านกระหนกกุม  สุครีพกุมขรรค์เงื้อในเครือวง […] 

(หอมกลิ่นวิมาลา, น. 654) 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 นวนิยายชุดเดอะ พร้ินเซส สตอร่ี ของ mirinthemoon เป็นตัวอย่างหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยท่ีมีการน า

วรรณคดีไทยโบราณที่สร้างสรรค์เร่ืองราว ซึ่งผู้วจิัยพบวา่มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) การน าตัวละครจากวรรณคดี

ไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย โดยผู้ประพันธ์ได้เล่าชีวประวัติและการแสดงบทบาทใหม่ของตัวละครจาก

วรรณคดีไทย และยังคงบุคลิกลักษณะอันเป็น “ภาพจ า” ของตัวละครจากวรรณคดีไทยบางตัวไว้ เช่น ขุนแผน พระ

อภัยมณี เถรวาด เป็นต้น 2) การน าเหตุการณ์หรือปมปัญหาจากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบท       นว

นิยาย เช่น เหตุการณ์ศึกอินทรชิตท่ีเป็นการต่อสู้กันระหว่างอินทรชิตกับวายุ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็น      นว

นิยายแนวแฟนตาซี 3) การยกอัญพจน์จากวรรณคดีไทยโบราณมาใช้ในตัวบทนวนิยาย พบว่าผู้ประพันธ์น ามา

แทรกตลอดท้ังเร่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน  ท้ังนี้ 

ลักษณะความเป็นนิทานท่ีอุดมดว้ยเหตุการณ์มหัศจรรย์เหนือจริง ประกอบกับโครงเร่ืองรักๆ ใคร่ๆ ของวรรณคดีไทย 

จึงกลายมาเป็น “วัตถุดิบ” ท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศและองค์ประกอบของนวนิยายแนวโรแมนติก-แฟนตาซี ท าให้มี

สนุกสนานชวนติดตามมากยิ่งขึ้น 

 นวนิยายชุดนี้มีลักษณะเป็นสัมพันธบทกับวรรณคดีไทยอย่างชัดเจนอันเกิดจากความตั้งใจของผู้ประพันธ์ 

ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของวรรณกรรมหลังสมัยใหม่ ดังท่ีนัทธนัย ประสานนาม (2551 : 144) 

กล่าวว่า วรรณกรรมหลังสมัยใหม่มักจะจงใจแสดงให้เห็นถึง “รอยต่อ” ของตัวบทต่างๆ ท่ีมาปะติดปะต่อกัน ละท้ิง

ความแยบยลเพื่อเสนอว่าไม่มีสิ่งใดใหม่อีกต่อไปในโลกของวรรณกรรม ขณะท่ีผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า นักเขียน

กลุ่มนีต้อ้งการน าวรรณคดีไทยลงมาจาก “หิง้” และเล่าเร่ืองใหมใ่ห้สนุกสนานและมีสสีันมากยิ่งขึ้น และบางคร้ังอาจมี
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การโต้กลับแนวคิดบางอย่างท่ีแฝงฝังมากับวรรณคดีไทยโบราณ อาทิแนวคิดเร่ืองชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ผ่านการ

สร้างตัวละครให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงเก่ง แสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลของตัวบทหนึ่งๆ ท่ีถูกตีความไปตามยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนแปลงไป นวนิยายเร่ืองนี้จึงสอดรับกับแนวคิดของสัมพันธบท (หรือสหบท) ที่เป็นการท้าทายแนวคิดท่ีเชื่อกันมา

แตเ่ดิมวา่ตัวบทมคีวามหมายท่ีแน่นอนตายตัว (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2553: 131) 

 อน่ึง จากการอา่นนวนิยายชุดนี้ ผู้วิจัยพบวา่มีจุดบกพร่องหลายประการ เช่น ความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง  ปม

ปัญหากับการแก้ไขปมปัญหา อาทิ ของแสลงเซ่นผีสี่อย่างท่ีผู้ประพันธ์ก าหนดให้เป็นสิ่งท่ีนางจินตะหราต้องตามหา

เพื่อท าลายอาคมของแสนตรีเพชรกล้า แต่ต่อมานางจินตะหรากลับคิดหา “ของแสลงของผู้ท่ีสักพุทธคุณ” (ลิลิตบุษบา

, น. 512) เช่น ห้ามกินฟักเขียวหรือผักปลัง รวมท้ังห้ามอาบน้ าให้ผู้หญิง ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขท่ีผู้ประพันธ์ก าหนดใน

เบื้องต้น ท้ังนี้ยังมีสร้างเหตุการณ์ย่อยท่ีไม่จ าเป็นต่อโครงเร่ืองหลัก ท าให้เนื้อหาของนวนิยายยืดยาวและเยิ่นเย้อเกิน

ควร แสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดีในการท างาน สอดคล้องกับท่ีร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ (2560 : 77) กล่าวถึง

วรรณกรรมออนไลนซ์ึ่งเป็นสถานะเดิมของนวนยิายชุดนี้ก่อนตีพิมพร์วมเล่มวา่ “นิยายออนไลน์บางเร่ืองจึงเป็นเหมือน

ผลงานของนักเขียนมือสมัครเล่นท่ีขาดการวางแผนการเขียนรอบคอบรัดกุม” หรือบางคร้ังผู้ประพันธ์ก็ยกอ  ญพจน์

จากวรรณคดีไทยมาอย่างผิดๆ ถูกๆ เช่น “โอ้ว่าอนิจจาความรัก” (หอมกลิ่นวิมาลา, น. 335) ซึ่งในตัวบทบทละคร

เร่ืองอเิหนาคือ “แล้ววา่อนจิจาความรัก” แสดงให้เห็นการขาดความใส่ใจการในการสืบค้นข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเร่ิมต้น

เขียน นวนิยายชุดนี้จึงอาจเป็นกรณีศึกษาส าหรับนักเขียนรุ่นใหมท่ี่ต้องการเขียนวรรณกรรมขึ้นมา  

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นว่า นวนยิายชุดนี้คอืนิมิตหมายอันดสี าหรับวา่วรรณคดีไทยยังคงม ี“ลมหายใจ” อยู่ใน

โลกยุคปัจจุบัน จึงท าให้นักเขยีนรุ่นใหมค่ิดอ่านท่ีจะหยบิฉวยวรรณคดีไทยมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเข้ากับกลุม่นักอ่านใน

บริบทสังคมร่วมสมัย 
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ผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการ

เรียนโดยใช้ภาพยนตร์ 

Political Science Vocabulary Knowledge Achievement of Undergraduate 

Students from Learning through Films 

เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง1* 

Kriangsak Thanakong1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ก่อนและหลังการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (146200) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 39 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช้ภาพยนตร์ในการสอนท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 4 แผน และแบบวัดความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ ซึ่งวัดความรู้ของนักศึกษา

ท้ังก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ในการสอน จากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลวจิัยพบวา่ หลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ นักศกึษามคีวามรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น  
 

ค าส าคัญ: ภาพยนตร์, ความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์, สื่อการสอน  
 

Abstract  

 The purpose of this research was to study political science vocabulary knowledge achievement of 

undergraduate students before and after using films as teaching tools. The participants were 39 undergraduate 

students majoring in Political Science taking the English for Academic Purposes course (146200) in the second 

semester of academic year 2017 at University of Phayao. The research instruments consisted of 4 films lesson 

plans, and a political science vocabulary knowledge test. The data were analyzed for the mean, and standard 

deviation. It was found that after the students were taught through films, their political science vocabulary 

knowledge increased.  
 

Keywords: Films, Political Science Vocabulary Knowledge, Teaching Tool  
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บทน า 

เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นคุณสมบัติท่ี

ส าคัญของประชากรในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากภาษาอังกฤษ

กลายเป็นเครื่องมือท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในการท างาน (Deerajviset 2015, p. 56-57)  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษข้างต้น การให้ความส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงจ าเป็น

อย่างยิ่ง ท้ังนี้ความรู้ด้านค าศัพท์เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับผู้เรียน กฤษณา เมืองโคตร (2553 หน้า 4) กล่าวว่า  

ค าศัพท์เป็นสิ่งท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อแสดงความรู้สกึ ความคิด ความต้องการ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อทักษะอื่นๆ ท้ังการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน หากผู้เรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์ไม่เพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่างๆได้อย่างมีข้อจ ากัด  

Wilkins (1990 อา้งใน กฤษณา เมอืงโคตร, 2553, หนา้ 4) ให้ความเห็นว่าการสื่อสารใดๆหากปราศจากกฎไวยากรณ์ 

ยังสามารถสื่อสารได้ แตห่ากปราศจากค าศัพท์แล้ว จะไมส่ามารถสื่อสารได้เข้าใจเลย  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าท้ังความรู้ด้านค าศัพท์มีความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนระดับสูง และความรู้ด้านค าศัพท์จะ

สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจสารท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนสื่อออกมาได้ยิ่งขึน้ 

 การใช้ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในการสอน เป็นวธีิการหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษา

ได้ เนื่องจากช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา และยังท าให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ วันชนะ บุญชม 

(2555 หน้า 1) กล่าวว่า ภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน

ภาษาอย่างมาก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็ว Ismaili (2013 p. 112) ให้ความเห็นว่า ภาพยนตร์เป็นแหล่งข้อมูลท่ีสนุกสนานท้ังในด้านการบันเทิงและการ

พัฒนาทักษะด้านภาษา   

ท้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้ภาพยนตร์ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ส าหรับผู้เรียนสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังนัน้ภาพยนตร์ท่ีใชจ้ึงมเีนื้อหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ท้ังสิ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกภาพยนตร์ท่ี

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยุติธรรม (Justice) ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากหนังสือ Political Science โดย 

Government of Tamilnadu (p. 64) อันได้แก่ 1) กฎหมาย (Law), 2) เสรีภาพ (Liberty), 3) สิทธิ (Rights), และ  

4) ความเท่าเทียม (Equality)  

ในการเลอืกภาพยนตร์แต่ละเร่ือง ผู้วิจัยได้เลอืกภาพยนตร์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ โดยมี

ภาพยนตร์ท่ีใชจ้ านวน 4 เร่ือง ดังตอ่ไปน้ี  

1) Law Abiding Citizen (2009) มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นเร่ืองราวของชายหนุ่มท่ีเสียลูกและภรรยาไป

อย่างโหดเหี้ยม โดยกฎหมายไม่สามารถท าอะไรได้ จึงท าให้ เขาต้องการล้างแค้นและพยายามไม่ให้ผู้รักษากฎหมาย

เอาผิดเขาได้เชน่กัน  

2) Snowpiercer (2013) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน เป็นเร่ืองราวของอนาคตอีก 18 ปีข้างหน้าท่ี

กลายเป็นยุคน้ าแข็ง ด้วยความหนาว มนุษยจ์ึงลดลงเป็นจ านวนมาก มีเพียงรถไฟขบวนเดียวท่ีเป็นยานพาหนะส าหรับ

คนท่ีรอด ซึ่งในรถไฟมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ จึงเกิดการปฏิวัติของคนท่ีมีชนชั้นล่างสุดท่ีอาศัยอยู่ขบวนสุดท้ายของ

รถไฟเพื่อความเสมอภาคขึน้  

3) The Lady (2011) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัล International Human 

Rights Film Award, Cinema for Peace 2012 ภาพยนตร์เร่ืองนี้น าเสนอเร่ืองราวของอองซานซูจี ตอ่การเป็นศูนย์กลาง

การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอ้งประชาธิปไตยของพมา่  
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4) The Boy in the Striped Pajamas (2008) อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเสรีภาพ เป็นเร่ืองราวแห่งมิตรภาพของ

เด็กชายสองคน คนหนึ่งอยู่ในท่ีคุมขังปราศจากอสิรเสรี ขณะที่อกีคนเป็นบุตรของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการคุมขังนัน้  

ด้วยภาพยนตร์ท่ีใช้ท้ัง 4 เร่ือง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม ท้ังยังเป็นภาพยนตร์ท่ีอยู่ในหมวดของ

ภาพยนตร์เร่ืองท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ ผู้วิจัยจึงเลือกภาพยนตร์ดังกล่าว ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวขอ้ท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ และน าเสนอการใช้ค าศัพท์ดังกล่าวในบริบทท่ีแตกต่างกันไปเพื่อให้

ผู้เรียนสามารถใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องในแต่ละบริบท อย่างไรก็ตามในการใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนควร

ค านึงถึง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย โดย Joyce and Weil (2000, อ้างใน สรวงพร กุศลส่ง และมนสิช  

สิทธิสมบูรณ์, 2560 หน้า 123) อธิบายองค์ประกอบของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายถึงสิ่งท่ีมุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดกับ

ผู้เรียน 2) หลักการหรือแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 3) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการ

สอน และ 4) การประเมินผล ซึ่งช้ีให้เห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้จากการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ส าหรับขั้นตอนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์นั้น ผู้วิจัยได้ปรับมาจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร  

ภูป่ระสาทพร, 2555 หนา้ 17-18) ท่ีเสนอขั้นตอนการใชภ้าพยนตร์ในการเรียนการสอนไว้ดังตอ่ไปน้ี  

1) ขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้สอนเล่าเร่ืองยอ่ก่อนฉายภาพยนตร์ แจ้งให้ผู้เรียนรู้ว่าหลังจากดูภาพยนตร์จะ

มีการตอบค าถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนค าศัพท์ ใหม่จากภาพยนตร์และเรียน

ไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเขียนเชงิวจิารณ์และการอา่นบทความท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หลังดูภาพยนตร์  

2) ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู ่เพื่อคาดเดาเหตุการณ์หรือ

สมมติสถานการณท่ี์จะเกดิขึน้ มีการอภิปรายในกลุ่มยอ่ยหรือกระตุน้ให้ผู้เรียนอยากทราบเหตุการณ์ท่ีจะเกดิขึ้นในเนื้อ

เร่ืองตอนต่อไป  

3) ขั้นหลังชมภาพยนตร์ ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ท่ีได้ดู ผู้สอนตั้ง

ค าถามหรือประเด็นปัญหาผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา อภิปรายในกลุ่มยอ่ย จากนั้นผู้สอนสรุปผลตามประเด็น

ปัญหาของแต่ละกลุ่ม  

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาพยนตร์ในการสอนจ านวนมาก (ชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย , 

2557; วลัยลักษณ์ ทองสะอาด, 2558; Sabouri and Zohrabi, 2015; Ismaili, 2013) โดยเฉพาะการศึกษาการพัฒนา

ทักษะการฟังโดยใช้ภาพยนตร์ในการสอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีทักษะการฟังสูงกว่าก่อนการทดลองท้ังสิ้น นั่น

แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมกีารพัฒนาทักษะการฟังได้ (ชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย, 2557; วลัยลักษณ์ 

ทองสะอาด, 2558) ส าหรับการใช้ภาพยนตร์ในการสอนเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะอื่นๆนั้น Sabouri and Zohrabi 

(2015) ได้ศึกษาผลของการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษประกอบค าบรรยายในการเรียนรู้ค าศัพท์ในเพศท่ีต่างกันของ

ผู้เรียน EFL ชาวอิหร่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ท้ังๆท่ีใช้ภาพยนตร์ต่างประเภท ผลของการเรียนค าศัพท์ของผู้เรียนท้ัง

ชายและหญิงไม่ต่างกัน และ 2) กลุ่มทดลองมผีลการเรียนท่ีดกีว่ากลุ่มควบคุม และผู้วิจัยยังกล่าวว่าการใช้ภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษประกอบค าบรรยายช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนได้ นอกจากนี้ Ismaili (2013) ได้ศึกษา

ประสิทธิผลของการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน EFL – การศึกษา ณ South East European University โดยผู้เรียนอยู่ใน

ระดับกลางตอนต้น (Pre-intermediate) และระดับกลาง (Intermediate) อายุ 18-25 ปี ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์

สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน น าเสนอภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และท่ีส าคัญยังเป็นทัศนูปกรณ์ท่ีผู้เรียน

สามารถเห็นบริบทการใช้ภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งชว่ยให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้มากขึน้  
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ดังนัน้จากงานวจิัย และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ดังกลา่วข้างตน้ แสดง

ให้เห็นว่าการใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาความสามารถด้านการฟัง และความรู้ด้าน

ค าศัพท์ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบงานวิจัยท่ีใช้ภาพยนตร์ในการสอนค าศัพท์ด้านรัฐศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจในการใช้

ภาพยนตร์ในการเรียนการสอน และศกึษาผลสัมฤทธ์ิของความรู้ดา้นค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ของผู้เรียน  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้

ภาพยนตร์ในการสอน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีลงทะเบียนเรียน

วชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 39 คน โดยมีเพศชาย 24 คน และ

เพศหญิง 15 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน้ การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ 

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ 

3. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่เนื้อหาภาพยนตร์จ านวน 4 เร่ือง คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ Law ในภาพยนตร์เร่ือง Law 

Abiding Citizen (2009), Liberty ในภาพยนตร์เร่ือง Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เร่ือง The Lady (2011) 

และ Equality ในภาพยนตร์เร่ือง The Boy in the Striped Pajamas (2008) 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

1.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาพยนตร์ท่ีผู้วิจัยสร้าง

ขึน้ จ านวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมท้ังหมดเป็น 16 ชั่วโมง ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างดังนี ้ 

  1.1.1 ศึกษาจุดประสงค์ พร้อมท้ังค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยมีจุดประสงค์รายวิชา คือ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของใน

แต่ละสาขาวิชา 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน เนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์และสาขาวิชาท่ี

ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ และ 3) เพื่อให้ผู้เรียนน าสิ่งท่ีเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนเองมาท าการน าเสนอในรูปแบบของ

การพูดและเขียนได้  

  1.1.2 ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับการใชภ้าพยนตร์ในการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างแผนการสอน   

  1.1.3 คัดเลือกเนื้อหาและภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ เหมาะสมกับระดับและความสามารถของ

นักศกึษา 
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  1.1.4 คัดเลือกค าศัพท์ท่ีปรากฏในภาพยนตร์ จ านวน 10 ค าศัพท์และค าศัพท์เหล่านั้นมีอยู่ใน

ดิกชันนารีทางรัฐศาสตร์ จ านวน 3 เล่ม คือ A Plain English Guide to Political Terms, Dictionary of Politics and 

Government และ Oxford Dictionary of Law 

  1.1.5 สร้างขอบข่ายของแผนการสอนซึ่งประกอบด้วย หัวเร่ืองเกี่ยวกับการเมืองท่ีปรากฏใน

ภาพยนตร์ จุดประสงค์ เนือ้หา และภาพยนตร์  

  1.1.6 สร้างแผนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังนี้แต่ละแผนประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา จ านวนคาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนบทอา่นท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และการวัดและประเมินผล  

  1.1.7 น าแผนการสอนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมในทุกดา้น  

  1.1.8 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

 1.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นแบบวัดท่ีเป็นปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับ Law ในภาพยนตร์เร่ือง Law Abiding Citizen (2009), Liberty ใน

ภาพยนตร์เร่ือง Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เร่ือง The Lady (2011) และ Equality ในภาพยนตร์เร่ือง 

The Boy in the Striped Pajamas (2008) เมื่อผู้วจิัยสร้างแบบวัดความรู้ดา้นค าศัพท์เสร็จ ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาษาอังกฤษจ านวน 1 คนตรวจสอบ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบวัดความรู้

ด้านค าศัพท์ควรวัดค าศัพท์ทุกเร่ืองท่ีสอน แต่ละเร่ืองควรมีจ านวนข้อท่ีเท่ากัน ดังนั้นแบบวัดความรู้ค าศัพท์ท่ีใช้จึงวัด

ค าศัพท์ทุกเร่ือง เร่ืองละ 10 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ โดยสลับต าแหนง่ข้อของแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง  

2. ขั้นตอนด าเนินการทดลอง 

การวจิัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนโดยใช้

ภาพยนตร์ มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 2.1 วัดความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนการทดลองด้วยแบบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4 

ตัวเลอืก จ านวน 40 ข้อ 

 2.2 ด าเนนิการทดลองตามแผนการสอน ซึ่งมีท้ังหมด 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 16 ชั่วโมง  

  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ปรับขั้นตอนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์มาจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร  

ภูป่ระสาทพร, 2555 หนา้ 17-18) ท่ีเสนอขั้นตอนไว้ดังตอ่ไปน้ี  

  2.2.1 ขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้สอนเล่าเร่ืองย่อก่อนฉายภาพยนตร์ แจ้งให้นักศึกษารู้ว่า

หลังจากดูภาพยนตร์จะมีการตอบค าถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ นักศึกษาจะได้เรียนค าศัพท์ใหม่

จากภาพยนตร์และเรียนไวยากรณท่ี์จ าเป็นต่อการเขียนเชงิวจิารณ์และการอ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หลัง

ดูภาพยนตร์  

  2.2.2 ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้สอนให้นักศึกษาดูภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู ่เพื่อคาด

เดาเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น มีการอภิปรายในกลุ่มย่อยหรือกระตุ้นให้นักศึกษาอยากทราบ

เหตกุารณ์ท่ีจะเกดิขึน้ในเนื้อเร่ืองตอนต่อไป  
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  2.2.3 ขั้นหลังชมภาพยนตร์ ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ท่ี

ได้ดู ผู้สอนตั้งค าถามหรือประเด็นปัญหานักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา อภิปรายในกลุ่มย่อย จากนั้นผู้สอน

สรุปผลตามประเด็นปัญหาของแตล่ะกลุ่ม  

 2.3 วัดความรู้ดา้นค าศัพท์หลังการทดลองโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิม 

 2.4 น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์เพื่อแปลผล 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ดา้นค าศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้

ภาพยนตร์ในการสอนมดีังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษารัฐศาสตร์

ก่อนและหลังการใชภ้าพยนตร์ในการสอน  

การทดสอบ จ านวนนักศกึษา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Sig. 

ก่อนเรียน 39 40 11.54 4.02 
.000 

หลังเรียน 39 40 21.26 6.62 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นวา่คะแนนความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาก่อนใช้ภาพยนตร์ในการสอน

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.02 ส่วนคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลัง

การใช้ภาพยนตร์ในการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 และส่วนเบ่ียงเบนเท่ากับ 6.62 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนน

ความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศกึษาหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ.01 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ดา้นค าศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง ตามเพศของ

นักศกึษา 

เพศ จ านวน

นักศกึษา 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

ก่อนเรียน 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานก่อนเรียน 

ค่าเฉลี่ย 

หลังเรียน 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหลังเรียน 

ชาย 24 40 12.00 4.66 21.54 6.97 

หญิง 15 40 10.80 2.91 20.80 6.47 

 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเพศชายมีจ านวน 24 คน และมีคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ทาง

รัฐศาสตร์ก่อนใช้ภาพยนตร์ในการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 4.66 

หลังจากนักศึกษาเพศชายเรียนค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ผ่านการใช้ภาพยนตร์ คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 21.54 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 6.97 ส าหรับนักศึกษาหญิงมีจ านวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 

10.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.91 หลังจากนักศึกษาเพศหญิงเรียนค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ผ่านการใช้

ภาพยนตร์ คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 20.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 6.97 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนความรู้ดา้นค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงเพิ่มขึ้น  
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สรุปผลและอภปิรายผล 

การวจิัยคร้ังน้ีมปีระเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

1. หลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์

เพิ่มขึ้น โดยก่อนใชภ้าพยนตร์ในการสอนมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.02 ส่วนคะแนนความรู้

ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลังการใช้ภาพยนตร์ในการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 และส่วนเบ่ียงเบน

เท่ากับ 6.62 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต ิ.01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ประการแรก ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพยนตร์ส่งเสริมให้นักศึกษารัฐศาสตร์มีความรู้

ด้านค าศัพท์เพิ่มขึ้นหลังการเรียน ผู้วิจัยได้ปรับขั้นตอนการสอนมาจาก Goodwyn (2004, อ้างใน กนกกร  

ภูป่ระสาทพร, 2555 หนา้ 17-18)   

ในขั้นแรกหรอืขัน้ก่อนการชมภาพยนตร์ ผู้วิจัยเล่าเร่ืองยอ่ก่อนฉายภาพยนตร์ ท าให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหา

และทิศทางของภาพยนตร์โดยคร่าวๆ จากนั้นผู้วิจัยแจง้ให้นักศกึษารู้ว่าหลังจากดูภาพยนตร์จะมีการตอบค าถามแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ในการแจ้งให้นักศึกษาทราบว่ามีการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นนั้น 

ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจดจ่อกับภาพยนตร์และค าศัพท์ท่ีจะพบ เนื่องจากก่อนฉายภาพยนตร์นักศึกษาได้

เรียนค าศัพท์ใหม่จากภาพยนตร์นั้นๆและเรียนไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเขียนและการอ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์หลังดูภาพยนตร์ ค าศัพท์ท่ีอยู่ในแต่ละแผนการสอนมีท้ังหมด 10 ค าต่อแผน โดยค าศัพท์เหล่านั้นมีอยู่ใน

ดิกชันนารีทางรัฐศาสตร์ จ านวน 3 เล่ม คือ A Plain English Guide to Political Terms, Dictionary of Politics and 

Government และ Oxford Dictionary of Law  

หลังจากนักศึกษาเรียนค าศัพท์และไวยากรณ์เสร็จ ในขั้นท่ีสอง ขั้นขณะชมภาพยนตร์ ผู้วิจัยให้นักศึกษาดู

ภาพยนตร์บางตอนและหยุดฉายชั่วครู่ เพื่อคาดเดาเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น มีการอภิปรายใน

กลุ่มย่อยหรือกระตุ้นให้นักศึกษาอยากทราบเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในเนื้อเร่ืองตอนต่อไป ในขั้นนี้สิ่งส าคัญคือผู้วิจัย

ชี้ให้เห็นค าศัพท์ท่ีปรากฏขึ้นในฉาก นักศกึษาได้เห็นบริบทการใช้ค าศัพท์อยา่งแทจ้รงิ  

และขั้นสุดท้าย ขั้นหลังชมภาพยนตร์ นักศกึษาได้แลกเปลี่ยนอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ท่ีได้ดู 

ผู้วิจัยต้ังค าถามหรอืประเด็นปัญหานักศกึษาได้ฝึกคิด ฝึกอภิปราย จากเหตุการณ์ท่ีปรากฏในหอ้ง พบวา่นักศกึษาสว่น

ใหญ่ใช้ภาษาไทยในการอภิปรายกลุ่มย่อย จึงไม่สามารถพูดได้ว่ากิจกรรมการอภิปรายช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกใช้

ค าศัพท์ เมื่อพบปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้นักศึกษาสรุปการอภิปรายกลุ่มย่อยออกมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการ

เตรียมบทสรุปของกลุม่เป็นภาษาอังกฤษก่อนได้ จากนั้นน าบทสรุปมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน นอกจากการอภปิรายกลุ่ม 

นักศกึษายังได้ฝึกค าศัพท์จากงานท่ีอยู่ในแบบฝึก นักศึกษาต้องฝึกใช้ค าศัพท์ท่ีได้เรียนไปโดยกิจกรรมเติมค าและแต่ง

ประโยค แบบฝึกเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากท่ีช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ดังท่ี Sunthornprasert (2001, อ้างใน 

นงเยาว ์ทองก าเนดิ, วมิลรัตน์ จตุรานนท์, และนลินี บ าเรอราช, 2560, หน้า 70) ได้กล่าวว่า แบบฝึกมีความส าคัญท่ี

ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น อีกท้ังยังท าให้การสอน

ของผู้สอนและการเรียนของนักศึกษาประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าขั้นตอนท้ัง 3 ขั้นตอนช่วยให้

นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกใช้ค าศัพท์ อันช่วยให้นักศึกษามีผลคะแนนความรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้นหลังการเรียนโดยใช้

ภาพยนตร์  
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ประการท่ีสอง นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ในภาพยนตร์จากเพื่อน เมื่อนักศึกษาท ากิจกรรมด้วยกัน ท้ังตอน

ผู้วิจัยต้ังค าถามในขณะและหลังการชมภาพยนตร์ ท าให้นักศกึษาได้ท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและช่วยกันอธิบายค าศัพท์ท่ีเพื่อนไม่เข้าใจให้กันฟัง จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาพยนตร์จากเพื่อน

โดยการยกบริบทในภาพยนตร์ ประเด็นต่างๆทางสังคมและแผนการสอนมาประกอบ สอดคล้องกับ Light (2001, 

cited in Burke, 2011, p.93) กล่าวว่า เมื่อนักศึกษาใช้เวลากับการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักศึกษาเข้าใจในหัวข้อท่ีตน

เรียนมากขึน้ อกีทัง้ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆเชน่ทักษะการสื่อสารของนักศกึษาได้อกีด้วย  

อีกประการหนึ่งคือภาพยนตร์ท่ีใช้ในการสอน เป็นภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา แม้ว่าผู้วิจัยไม่ได้สร้าง

แบบสอบถามแนวภาพยนตร์ท่ีชื่นชอบของนักศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยต้องเลือกเนื้อหาภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

รัฐศาสตร์ จากหนังสือ Political Science โดย Government of Tamilnadu (2005, p. 64) ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาเขียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ท้ัง 4 เร่ืองท่ีน ามาใช ้พบว่านักศึกษามีความช่ืนชอบ อีกท้ังภาพยนตร์ยังเชื่อมโยง

กับนักศึกษาโดยตรง ท้ังเร่ือง Law ในภาพยนตร์เร่ือง Law Abiding Citizen (2009), Liberty ในภาพยนตร์เร่ือง 

Snowpiercer (2013), Rights ในภาพยนตร์เร่ือง The Lady (2011) และ Equality ในภาพยนตร์เร่ือง The Boy in the 

Striped Pajamas (2008) และจากการสังเกต นักศึกษามักหยิบยกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นั้นๆขึ้นมาถก

ประเด็นในชั้น เช่นในการเรียนภาพยนตร์เร่ือง The Lady (2011) ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ภาพยนตร์ท่ีได้รับ

รางวัล International Human Rights Film Award, Cinema for Peace 2012 ภาพยนตร์เร่ืองนี้น าเสนอเร่ืองราวของ 

อองซานซูจี ต่อการเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอ้งประชาธิปไตยของพม่า นักศึกษาก็หยิบยกประเด็นเร่ือง

สิทธิสตรี สตรีนิยม และการเมอืงขึ้นมาถกประเด็น เมื่อนักศกึษาเกิดความชื่นชอบในภาพยนตร์ และค าศัพท์ก็มีผลต่อ

การเข้าใจเนื้อเร่ือง จึงท าให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ได้ สอดคล้องกับ McCombs & Whisler (1997, อ้างใน 

น้ าฝน คูเจริญไพศาล, กิ่งแก้ว แก้วทิพย์, คุณัญญา นงค์นวล, และปิยลักษณ์ หะริตะวัน, 2560, หน้า 4) ท่ีกล่าวว่า

ผู้สอนควรให้นักศกึษาฝึกปฏบัิตกิิจกรรมตามความสนใจ ได้ฝึกทักษะการคิด และได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ท่ีได้เรียน

ในการคน้หาสิ่งใหม่ๆ ท้ังนี้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ว่ามีความน่าสนใจ เหมาะ

กับสาขาท่ีเรียน อกีทัง้ในการวิจารณภ์าพยนตร์ในประเด็นต่างๆ ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศกึษาวจิารณ์แบบปลายเปิด 

มุง่เนน้การจัดการเรียนโดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ จึงท าให้นักศึกษามีความรู้ด้านค าศัพท์ท่ีปรากฏในแต่ละแผนการ

สอน 

จึงกล่าวได้วา่การใชภ้าพยนตร์ในการสอนช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านค าศัพท์รัฐศาสตร์ได้ ขั้นตอนการสอนช่วย

ให้นักศกึษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ในขั้นก่อนการชมภาพยนตร์ ได้เห็นบริบทการใช้ค าศัพท์จริงในขั้นขณะชมภาพยนตร์ และ

ได้ฝึกใชค้ าศัพท์ในขั้นหลังชมภาพยนตร์ นอกจากนี้นักศึกษายังเรียนรู้ค าศัพท์จากเพื่อน เนื่องจากมีกิจกรรมกลุ่ม ท า

ให้นักศึกษาเกิดความสนิทกัน จึงช่วยกันอธิบายค าศัพท์ท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจ อีกท้ังนักศึกษาสนใจในภาพยนตร์ท่ี

น ามาใช ้ท าให้นักศกึษาสนใจในค าศัพท์ท่ีช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาในภาพยนตร์ดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะดา้นการเรียนการสอน 

  1.1 ก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนผู้สอนควรแจกเนื้อหาหรือเอกสารการสอนและบอกภาพยนตร์ท่ีจะ

ฉายก่อนล่วงหนา้ เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเขา้ใจก่อน นักศกึษาจะได้เตรียมค าศัพท์ท่ีอยูใ่นแผนการสอนมาก่อน 

  1.2 ผู้สอนควรทบทวนความรู้เดิมท่ีเรียนไป เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ ซึ่ง

ชว่ยกระตุน้ให้นักศึกษารูส้ึกวา่ตนเองสามรถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่ม

มากขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาและวิจัยตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ด้าน เช่น ความสามารถด้าน

การอา่น และเขยีนเชงิวจิารณ์โดยใชเ้นื้อหาในภาพยนตร์เป็นต้น 

  2.2 ควรมกีารศึกษาและวิจัยในระดับอ่ืนๆ ดว้ย เช่นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศกึษาเป็นต้น 
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ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลวิธีที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ค้าชาวไทยโดย

การรับรู้ของผู้ค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตใินจังหวัดเชียงใหม่ 

English Communication Problems and Communication Strategies use of Thai 

vendors as Perceived by Thai Vendors and English Speaking Tourists in 

Chiang Mai 
 

มัทณศิลป์ วงศจ์ันทร์1* และ จติติมา กาวีระ1 

Matthanasin Wongchan1* and Chittima Kaweera1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าไทยในขณะท่ีสื่อสารกับ

นักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่และ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารท่ีใช้โดยผู้ขายชาวไทยในการ

สื่อสารกับนักทอ่งเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยผู้ค้าชาวไทยจ านวน 60 คน ผู้ซึ่ง

ขายสินค้าและงานบริการ เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม เสื้อผ้า ของท่ีระลึก บริการนวดแผนไทย และแท็กซี่หรือรถแดงใน

จังหวัดเชยีงใหม่ และนักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษ จ านวน 15 คน ท้ังท่ีเป็นเจ้าของและไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษใน

ฐานะนักท่องเท่ียวหรือลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและการให้บริการ วธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่างคือการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ชุดส าหรับผู้คา้ชาวไทยและนักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละชุดจะแบ่งออกเป็น 

3 ส่วนคือ 1. ข้อมูลท่ัวไป 2. ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3. กลวิธีท่ีใช้ในการสื่อสารของผู้ค้าชาวไทย ซึ่ง

ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลวิธีในการสื่อสารจะถูกวิเคราะห์ในแง่ของความแตกต่างและคล้ายคลึงกันใน

การรับรู้ของผู้ค้าชาวไทยและนักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลในแต่ละส่วนจะถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบ

ของร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับของปัญหา การศึกษาคร้ังนี้ได้น าเสนอปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลยุทธ์

การสื่อสารท่ีใชโ้ดยผู้ค้าชาวไทยในการตดิตอ่สื่อสารกับนักทอ่งเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับปัญหาด้านการสื่อสารของผู้ขายไทย 

ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษและผู้ค้าชาวไทยเห็นร่วมกันว่าปัญหาทางด้านภาษาเช่น 

การขาดความรู้และค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ การแปลความหมาย และความแตกต่างกันของส าเนียงในภาษาอังกฤษ

คือปัญหาหลักของผู้ค้าชาวไทย และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงในการสื่อสาร ส่วนปัญหาทางด้านวัฒนธรรมเช่น 

ความรู้สึกกังวล ตื่นเต้นและไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาหลักท่ีพวกเขาเจอเพราะพวกเขาจะรู้สึก

เพยีงช่วงแรกในการเร่ิมท างานเท่านัน้ 
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ในการแกไ้ขปัญหาของผู้ค้าชาวไทย ผู้คา้ชาวไทยและนักท่องเท่ียวท่ีพูดภาษาอังกฤษเห็นไปทิศทางเดียวกันวา่ 

กลวิธีท่ีผู้ค้าชาวไทยสว่นใหญ่เลอืกใช้ในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารคือกลวิธีการท าให้สัมฤทธ์ิผลมากกวา่กลวิธีการ

หลีกเลี่ยง กลวิธีการท าให้สัมฤทธ์ิผล อย่างเช่น การใช้รูปภาพ เคร่ืองคิดเลข โบรชัวร์ หรือเคร่ืองมือแปลภาษา เพื่อ

ช่วยสื่อสารและอธิบายความหมายแทนการพูดค าศัพท์ การใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์แทนการพูด กลยุทธ์การ

หลกีเล่ียงเป็นวธีิท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือ หยุดการสนทนาหรือเปลี่ยนหัวข้อทันทีท่ีไม่สามารถสื่อสารได้ 

ผู้คา้ชาวไทยยังแสดงวธีิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา โดย

ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพื่อนหรือคนท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ บางคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก

หนังสือหรือฟังบทเรียนจากวิดีโอบทเรียนภาษาอังกฤษ และคนอื่น ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพกพาหรือ

หนังสือภาษาเทคนิคเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียวและงานของพวกเขา 

การศึกษาคร้ังนี้ได้สนับสนุนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีจัดโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ความส าเร็จในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทยการท่องเท่ียว

จ าเป็นต้องพฒันาต่อไป เนื่องจากการสง่เสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถเรียกได้ว่าบทบาทของอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวในการสร้างรายได้และการสร้างงานอาจเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นเจ้าภาพท่ีดีคนไทยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

กับธุรกิจการท่องเท่ียวควรปรับปรุงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแงข่องภาษาท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

ค าส าคัญ: ปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม / ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ / กลวิธีในการสื่อสาร 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to examine English communication problems of Thai vendors while 

communicating with English-speaking tourists in Chiang Mai and 2) to examine the communication strategies 

employed by Thai vendors when communicating with English-speaking tourists. The samples included 60 Thai 

vendors who sell their goods or services such as food & beverages, clothing, souvenir, Thai massage, red car 

drivers along the road and footpath at their own shop in Chiang Mai and 15 English speaking tourists who are 

both of native and non-native speaker as tourists and customers. Simple random sampling was used to select 

the participants. 

The instruments were questionnaire and interview. The questionnaire is divided into 2 sets for Thai 

vendors and English speaking tourists. The information that was sought was divided into three categories: 1) 

personal information and information related to working and using English, 2) English communication problems 

and 3) communication strategy.  The English communication problem and communication strategy were analyzed 

in terms of contrast and similarity between perceived by Thai Vendors and English speaking tourists. In the part 

of problems and strategies used, the data were analyzed by percentage, mean and degree of problem. This 

study has presented the English communication problems and communication strategies employed by Thai 

vendors when communicating with English-speaking tourists in order to support Tourism Authority of Thailand as 

the information can be utilized as guidelines to design training programs for Thai vendors. 

The result indicated that English speaking tourists agree with Thai vendors that language barrier such 

as lack of English knowledge and vocabulary, translation and different English accent are the main problems of 

the Thai vendors and much improvement is required for the Thai vendors in order to convey their messages. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2566 

Cultures problems such as feel anxious, excited and unconvinced in English communication were not a big 

problem because they felt only the first period of work.  

To solve the problems, Thai vendors agree with English speaking tourists that the most strategies used 

by Thai vendors to solve communication problem are using achievement strategy more than avoidance strategy. 

The achievement strategies such as using picture, brochures calculators or translation tool to help communicate, 

explaining the meaning instead of speaking words and using gestures or symbols instead of talking. The least 

used avoidance strategies are stop the conversation or change the topic as soon as they cannot communicate.  

Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of 

them learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books 

and listened to lessons by English lesson video. And the other people learn English by pocket books or the 

specific technical language book needed for tourism and their job.   

This study has supported the Tourism Campaign of Thailand promoted by Tourism Authority of Thailand, 

the success in promoting tourism to increase the number of foreign tourists to Thailand, tourism needs to be 

further developed. Due to its promotion, tourism industry can now be called, the role of tourism industry in 

generating income increase. To be good hosts, therefore Thai people who are directly involved in tourism 

business should improve their English especially the language used in tourism business. 
 

Keywords: Intercultural communication problem / English communication problem / communication strategy   
 

Introduction 

Thailand has one of the most developed tourism markets in Asia.  Thailand’s vibrant tourism sector has 

played an increasingly important role in the economy in recent years, boosting many related businesses and 

helping compensate for weak growth in other sectors. Tourism is a major economic contributor to the Kingdom of 

Thailand. Estimates of tourism from January to October 2018 receipts directly contributing to the Thai GDP of 1.4 

trillion baht (2017) to 1.6 trillion baht (2018). (Thailand tourism: Tourism to continue growth spurt in 2018) From 

Tourism Statistics 2018 it shows the statistics of top ten nationalities of foreign tourists visiting Thailand; China, 

Malaysia, Korea, Laos, Japan, India, Russia, The United States of America, United Kingdom and Australia and 

other.  

             In the survey of the “World's Top 10 Destinations of Travel and Leisure Travel Magazine in the United 

States in 2010”, apart from Bangkok, Chiang Mai is the second most visited city in the world. Year 2009 Chiang 

Mai is ranked as the 5th tourist city in the world by location, scenic beauty and shady, arts & culture, food 

shopping, the friendliness of people and the value of money, etc.  

              Based on the tourism campaign of Thailand, Amazing Thailand Campaign and Amazing Seven 

Wonders Campaign promoted by Tourism Authority of Thailand, the success in promoting tourism to increase the 

number of foreign tourists to Thailand, tourism needs to be further developed. Due to its promotion, tourism 

industry can now be called, the role of tourism industry in generating income and creating jobs could increase. 
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(Pramis, 2010) To be good hosts therefore, Thai people who are directly involved in tourism business should 

improve their English especially in terms of the language used in tourism business. (Nawamin Prachanant, 2012) 

                English language plays a very crucial role as the predominant tool for communication in the global 

community. Some people whose native language is not English use the language in their daily lives. (Quirk, 

1985) Nowadays, the role of English is important for Thai tourism industry as a means to communicate, 

negotiate, and execute transactions with tourists by tourism employees and Thai vendors. Thai employees and 

vendors who work in tourist attraction around Thailand have much chances to use English because of the 

number of foreigners who come to visit. 

          The walkway vendors or road merchants along the way, shown that Thai sellers typically have a 

cooperation with outside guests. To speak with the tourists, they have to utilize both verbal and nonverbal 

language. Human requires verbal communication when they utilize verbal correspondence since dialect is vital 

for human contacts. (Khan, 2001) Notwithstanding, approaches to convey are different inside similar societies 

and between various societies. In this way, nonverbal communication is another real part of correspondence to 

help a verbal communication more comprehensible and comprehensibility when we need to speak with foreign 

tourists. 

              Communication between people is important for both vendors and customers and useful to learn, 

develop relationship and keep businesses running. Communication problems can emerge from various factors. It 

is difficult to make communication through one’s first language effectively. However, when people with different 

languages and culture communicate with others, they frequently face communication problems. Lusting and 

Koester (1999) indicated that whereas intercultural communication involves interactions among people from 

different cultures, cross cultural communication involves a comparison of interactions among people from the 

same culture to those from another culture. Gudykunst (1996) states that communication process across culture 

including low and high context communication styles. According to Levine and Adelman (1993), intercultural or 

cross-cultural communication occurs between people from different cultures help to promote their culture and 

traditions, conduced to the local areas improvement, and increases more understanding of people from various 

countries.  

 The researcher asked Thai vendors about the communication problem and communication strategy 

used by Thai vendors during communicate with foreign tourists. Most of them answered that language. 

Language problems, mostly from their listening. When they cannot understand, they cannot interact. Frequently 

encountered problems such as the different accent, sound in throat, unfamiliar words 

 

Statement of the Problem 
               Communication is necessary for Thai vendors to run their business smoothly and give more 

satisfaction to the foreign customers who would like to shop and spend money to buy products and services in 

their shops. In this study, English language is a communication tool for Thai vendors to use in the context of 

selling product and services to foreigners. But there are both Thai vendors who can communicate in English and 
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cannot. Although they try their best in communicating with foreign customers, they still have some problems to 

communicate which may be depend on age, education level in school or experience in job. The effective English 

communication does not only promote a good relationship between Thai vendors and customer, it also effect to 

levels of vendors’ incomes also.  

         One of the touring destinations around the north is Chiang Mai. Year 2009 Chiang Mai is ranked as the 

5th tourist city in the world by location, scenic beauty and shady, arts & culture, food shopping, the friendliness 

of people and the value of money, etc. Some Thai vendors spoke simple English but most have never studied 

English seriously before. To speak with the tourists, they have to utilize both verbal and nonverbal language. 

Nonverbal communication is another real part of correspondence to help a verbal communication more 

comprehensively and comprehensibility when they need to speak with foreign tourists. Although they try their 

best in communicating with foreign customers, they still have some problems to English communicate. Before 

undertaking this study, the researcher has observed the English communication of Thai vendors during 

communicating with English speaking tourists in Chiang Mai. There are many Thai vendors who have English 

problems in listening and speaking skills. 

          So, this study will study the communication problems and communication strategy of Thai vendors as 

perceived by Thai vendors and English speaking tourists for analyzed in terms of contrast and similarity by using 

statistics in term of percentage and descriptive. This study has supported the Tourism Campaign of Thailand 

promoted by Tourism Authority of Thailand, the success in promoting tourism to increase the number of foreign 

tourists to Thailand, tourism needs to be further developed. Due to its promotion, tourism industry can now be 

called, the role of tourism industry in generating income increase. To be good hosts, therefore Thai people who 

are directly involved in tourism business should improve their English especially the language used in tourism 

business. 

 

Communication Problems 
          Costley and Todd (1991), interpersonal communication is divided into two dimensions, verbal and 

nonverbal communication. Verbal communication includes spoken words and written words, while nonverbal 

communication is communication without words. 

 

Table 1 Types of communication (Adler and Rodman, 2003) 
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          Finally, we use nonverbal behavior to accent or reinforce a verbal message. It is important to realize that 

nonverbal behavior is culture bound. To summarize, nonverbal communication is used body language also 

speaks through gestures and movements.  

 Intercultural Communication Problem 

          In communication problems, people are from two different countries with different cultures, custom, 

thoughts and languages. This would make a communication hard to accomplish. Therefore, it is important to 

survey the problems of communication. Some problems which may accept during the intercultural 

communication are as follows:           

 Problem of translation and Equivalence           

          This issue may happen when speaking with some people who are from diverse societies and urban 

communities or remote dialect interpretation and in the genuine results of the awkward interpretation of words 

with numerous implications. These challenges are alluded to as etymological comparability, including vocabulary, 

colloquial, experiential social and applied comparability (Samorar and Porter, 1987).       

 Vocabulary or Lexical Equivalence 

          One of the objectives of interpretation is to pass on the significance and style of the first dialect, yet word 

reference interpretation once in a while reflects regular dialect use in culture. As Reeves depicts, however 

capability in both the source and target dialects is essential, interpreters need to decipher not just to an objective 

dialect yet to an objective culture too. Interpreter additionally needs to bargain with subtleties and with words 

that have no counterparts in other dialect.  Samorar and Watchman, (1987: 161).           

 Language barriers           

          Samovar and Porter (1985: 27) “Language can be a barrier when the use of a particular language is 

forced on other people by those with more control or power”. The most barrier to effective communication 

probably is language. In addition, the problem of language barriers is a real one but they may be less of a 

barrier in the long term than other obstacles. Moreover, as stated by Sigband and Bell (1994) “language uses 

words to convey ideas, facts, and feelings. Sometimes semantics problems arise in the interpretation of words 

because the meanings are not in words but in the minds of the people who receive them.” Therefore, when 

people from different cultures communicate, misinterpretation will increase more and more. Also, the lack of 

knowledge of vocabulary is another barrier. When people want to communicate or explain their thoughts, 

feelings or ideas but their vocabulary is not enough, this can be the cause of communication problem as well. 

Sigband and Bell (1994: 19) mark that “Whether the error is in spelling, diction, grammar, or pronunciation, it 

immediately forces the reader or listener to focus on the mistake. One more language barrier is the proper level 

of language. To speak or write above the heads of the audience or down to them intentionally is to invite 

misinterpretation.           
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Anxiety            

          The first barrier is high anxiety. You may have experienced anxiety on your very first day on a new job. 

You may be so conscious of being new and out of place and focus so much of your attention on that feeling that 

you make common mistakes and appear awkward to others. Therefore, Jandt (1995: 30) marks that “when 

people are anxious because of not knowing what they are expected to do, it is only natural to focus on that 

feeling and not be totally present in the communicate transaction.”         

 Ambiguity                 

          When interacting with someone whose culture is different, the messages received from that person are 

often unclear, yet decisions have to be made and appropriate behavior produced. Therefore, people who have 

effective cross cultural communication skills are known to have a high tolerance for ambiguity. That is, when 

they do not have a clear understanding of what is going on, they are able to ask appropriate questions and 

modify their behavior accordingly. According to Cushner (1999: 72) states that “Most people, when faced with 

an ambiguous situation, try to resolve it by applying culturally familiar criteria.’’   

 Ethnocentrism             

          According to Gudykunst (1998: 106) “ethnocentrism can be defined as negatively judging aspects of 

another culture by the standards of one’s own culture.’’ Pearson and Nelson (1997) defined that “ethnocentrism 

is the belief that your own group or culture is superior to all other groups or cultures.” Jandt (1995: 41) also 

states that “to be ethnocentric is to believe in the superiority of one’s own culture.’’  

          In summarily communication problems can emerge from various factors like the problem of translation, 

lack of vocabulary, language barriers, anxiety, ambiguity, and ethnocentrism. 
 

Communication Strategy 

          Communication Strategy (CSs) in this study described as interactional tools used by the learner and their 

interlocutor in order to agreement on a meaning when the target language conversation desired to convey this 

meaning are not available. This part of the research intend thus to study strategic communication as a 

collaborative creation of meaning process of all the conversational participants. 

Two types of CSs are available for second language learner use:  

1) “Achievement” strategies (Færch & Kasper, 1983b; Willems, 1987) or  

“Compensatory” strategies (Poulisse, 1987) 

2) “Avoidance” strategies (Tarone, 1980; DÖrnyei, 1995) or  

“Reduction” strategies (Færch & Kasper, 1984b; DÖrnyei, 1995). 
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Table 2 Types of behavior and types of strategies 

 

 
Formal reduction strategies           

Formal reduction strategies are the strategies which learners communicate by means of a reduced 

system, focusing on a stable rule and item, and are classified into four types: phonological, morphological, 

syntactic, and lexical (Faerch and Kasper, 1983: 41-43).  

Functional reduction strategies           

The reduction strategies are avoidance behaviors. The learner communicates by means of a reduced 

system so as to avoid producing non-fluent or incorrect utterances by realizing insufficiently automatized 

rules/items or in some cases the learner will reduce his communicative goal in order to avoid a problem by 

employing strategies. They classify the reduction strategies to three strategies; topic avoidance, message 

abandonment and message replacement. Topic avoidance is used exclusively in connection with problems in the 

planning phase, as opposed to message abandonment (Tarone, Cohen and Dumas in this volume; Tarone 1977; 

Corder in this volume), which can also be used in connection with a retrieval problem in the execution phase. 

Message abandonment is defined by Tarone, Cohen and Dumas in the following way: ‘communication on a topic 

is initiated but then cut short because the learner runs into difficulty with a target language form or rule. The 

learner stops in mid-sentence, with no appeal to authority to help finish the utterance.’ (Faerch and Kasper, 

1983: 43-44)  

Achievement strategies           

The problems to be solved by means of achievement strategies may occur at all linguistic levels. We 

shall refer to achievement strategies aimed at solving problems in the planning phase due to insufficient linguistic 

resources as compensatory strategies. The compensatory strategies will be sub classified according to what 

resources the learner draws on in trying to solve his planning problem. (Faerch and Kasper, 1983: 45-46).            

Code-Switching           

In communication in which foreign languages are involved there always exists the possibility of 

switching from L2 to either L1 or another foreign language. This strategy sometimes refers as “borrowing’’ 

(Faerch and Kasper, 1983: 46)    

Bialystok (1983) classified communication strategies as follows:           
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L1- based strategies            

a) Language switch refers to the insertion of a word or phrase in a language other than target 

language.  

b) A native language (L1) item is the creation of nonexistent or contextually inappropriate target 

language (L2) words by applying L2 morphology to L1 lexical items.          c) Transliteration reflects the use of 

the L2 lexicon and structure to create a literal translation of an L1 item or phrase.  

 L2 –based strategies            

a)  Semantic contiguity is defined as the use of a single lexical item which shares certain semantic 

features with the target item.          

b)  Description has three sub-classification which indicate the information that been incorporated into 

the description.           

c) Word coinage is the creation of an L2 lexical item by selecting a conceptual feature of the target item 

and incorporating it into the L2morphplogical system (Bialystok, 1983) 

To enhance communication through communication strategies, (learners should not be informed not 

focus on accuracy but to concentrate on what they want to say (Brumfit, 1984). In pursuing fluency, the use of 

communication strategies becomes essential in solving communication problem. To summarize, communication 

strategies are some techniques and may be the best way to be the problem-solving behavior of learners or 

speakers when faced with a problem in communication. 

 

Method 

Subject 

       The population of this study comprises Thai vendors who working in tourist attraction that always use 

English language to communicate with foreign customers considered from the types of goods and services; food 

& beverages, clothing, souvenir, Thai massage, red car driver along the road and footpath at their own shop at 

three famous places in Chiang Mai, for example walking street at Tha Phae Gate, Chiang Mai night bazaar, 

Waroros Market, Wat Phra That Doi Suthep and Maesa Elephant Camp. The numbers of Thai vendor 

respondents were 60 persons; 50 persons for collected questionnaire and 10 persons for interviewed. This study 

also focused on the English speaking tourists who are both of native and non-native speaker as tourists and 

customers in Chiang Mai. The numbers of English speaking tourist respondents are 15 persons; 10 persons for 

collected questionnaire and 5 persons for interviewed. 60 Thai vendors and 15 foreign tourists participated in the 

study through a random sampling method. 

      Due to the population with an uncertain number, they were selected sample size by the use of the formula 

as follows:   
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  n = Sample size 

σ = Sample standard deviation 

Z = Confidence level 99% (Z=2.58) 

e = Dislocation Of the sample group from previous surveys 

 

n = 0.052 x 2.582 

0.052 

n = 66.564 

 The sample size should be 70 samples due to the Cochran’s formula. 

      For English speaking tourist, due to time constraints of tourists, it is impossible to collected information 

with many tourists. So the researcher chosen only 15 persons to collect data in this study. The researcher 

approached English speaking tourists at simple random when the researcher arrived to various attractions in 

Chiang Mai. 
 

Instruments 

Questionnaire 

The questionnaire was used as the research instrument of the study. The questionnaire is divided into 2 

sets for Thai vendors and English speaking tourists. The lists of questions were designed to meet the objectives 

of the study. The information that was sought was divided into three categories: 1) personal information and 

information related to working and using English, 2) English communication problems and 3) communication 

strategy. The questionnaire adapted from the concept of communication problems (Samorar and Porter, 1987) 

and communication strategy. (Færch & Kasper, 1984b; DÖrnyei, 1995; Willems, 1987; Poulisse, 1987; Tarone, 

1980).  For the questionnaire’s validity and reliability, the first draft of the interview questionnaire was prepared 

in consultation with graduate professors. The draft was then submitted to the research adviser for comments and 

suggestions. The improved draft was presented to a committee for further comments and suggestions. This 

instrument was piloted with a group of Thai vendors, similar in structure to those who were to be respondents, 

but who did not take part in the study itself. 

 Interview 

After collect the questionnaire data, ten Thai vendors and five English speaking tourists were chosen 

from each various attractions in Chiang Mai for interviewed by using the simple random sampling. The interview 

was in the form of interview Guide. List of topics and questions created by researchers which adapted from the 

concept of communication problems (Samorar and Porter, 1987) and communication strategy. (Færch & Kasper, 

1984b; DÖrnyei, 1995; Willems, 1987; Poulisse, 1987; Tarone, 1980). Each of the Thai vendors had an equal 

chance of being selected in the first instance. However, once the interviewing began, before the interview, the 
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researchers asked each Thai vendors permission, together with providing them with information about the 

interview. Each interview lasted about two to three minutes. The researchers took 2 days to interview all the 

Thai vendor and English speaking tourists subjects. Thai vendors were interviewed in Thai and then were 

translated into English. The interviewees were free to express their points of view. During the interview, the 

data is recorded as an audio file for further analysis of data. 

 

Data analysis 

After the researcher received and collected the complete information from the participants with the 

results from the data illustrated in frequency, percentage and description.  

Part I: Personal Information of Thai vendors, which consists of age, education level, type of product or 

service, experience in work and experience in attending training courses. Personal Information of English 

speaking tourists, which consists of country of nationality and the frequency of English Communication problems 

in communicating with Thai vendors. The data in this part were analyzed and presented using percentage. 

Part II: English communication problems and Communication strategies of Thai vendors while 

communicating with their English speaking customers in the term of the Thai vendors' and English speaking 

tourists' perspective. The data in this part were analyzed and presented using mean and degree of problem.         

In part I and part II, there are communication problem and communication strategy statements. The 

scores to these questions were assigned on the basis of Likert scale method.    

Agree      =   3      

Neutral    =   2   

Disagree  =   1       

According to the scale indicated above, the statistics used in data analysis were calculated. The number 

of interval scales was the highest score minus the lowest score, divided by three on the three-rating scale 

(Steven, 1946). The interval scales would be calculated using the following formula:   

Interval = The highest score – The lowest score 

                       The number of intervals 

For this reason, the interval scale in this study is: 

Interval =     3 – 1    = 0.60 

                   3 

The range of score will be interpreted as follows: 

2.22 – 2.82 =  High degree 

1.61 – 2.21  =  Neutral degree 

1.00 – 1.60  =  Low degree  

Part III: The interview Information of Thai vendors and English speaking tourists, the data in this part 

were analyzed and presented using description. 
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Results 

Part I: Personal Information of Thai Vendors and English speaking tourists   

36% of participants were in the range of 30 -40 years old.  26% of them were ranged of 40 -50 

years old.  Another 22% and 10% of them were in the range of 20 -30 years old and over 50 years old 

respectively.  None was under 20 years old.            

The highest educational level of the participants was 48% with Primary School level and 24% of them 

were Junior High School.  16% and 12% of them Bachelor degrees and Senior high school respectively. 

As mentioned in the methodology, the participants of this study consisted of 50 Thai vendors who were 

classified into five groups.  These groups were divided by the types of goods sold by Thai vendors in Chiang 

Mai.  From Table 5, 20% of each group of participants had been selling food & beverages, clothing, souvenir, 

Thai massage and taxi & red car. 

28% of the participants had been selling products and services for 6-9 years in Chiang Mai.  26% of 

them had been selling products and services for 4-6 years.  22% of them have been selling products and 

services over 9 years.  16% and 8% of them had been selling products and services for 1-3 years and under 

one year respectively.  

64% of the participants had never taken any English courses and 36% of them had taken some English 

courses.  Thai vendors who studied some English said that they had studied English from English training in the 

workplace that they work. 

This part provided personal information of participants consisted of 10 English speaking tourists in 

Chiang Mai.  

As seen in Table 8 shown, the most respondents were from China (20%) and United Kingdom (20%) other 

country such as Philippines (10%), Korea (10%), Germany (10%), The United States of America (10%), France 

(10%) and Indonesia (10%). 

40% of the participants hardly ever had some problems with Thai vendors during their communication.  

20% of them sometimes and 20% of them seldom had some problems with the foreigners during the 

communication.  Another 10% were occasionally face the problems and 10% of them never had problems with 

Thai vendors during their communication. 
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Part II: English communication problems and Communication strategies of Thai vendors while 

communicating with their English speaking customers in the term of the Thai vendors' and English 

speaking tourists' perspectives. 

Table 10 English communication problems of Thai vendors while communicating with their English speaking with 

customers in the term of the Thai vendors' perspective. 

 

Communication Problem Statements N x̄ Degree of problem 

You lack of knowledge and do not understand the 

grammatical Meaning and form when you communicate with 

Foreign tourists in English. 

50 

 

 

2.28 High 

You cannot respond immediately to customer 

communications. 

50 2.28 High 

In unfamiliar context, you cannot speak or correctly produce 

the sound. 

50 1.90 Neutral 

The customers use unfamiliar vocabulary in communication. 50 2.58 High 

You do not know the vocabulary meaning that foreign 

tourists use in communication. 

50 2.34 High 

You misinterpret the meaning of the terminology that 

customers use to communicate. 

50 2.46 High 

The English accent of foreign tourists is your problems. 50 2.60 High 

You do not understand when a customer pronounces a word 

and use ambiguous voice in communication. 

50 2.64 High 

You do not understand when a customer use the connected 

sound in communication. 

50 2.40 High 

Loud noise and light sound in vocabulary or sentence makes 

you listen are not understand. 

50 1.58 Low 

You feel anxious when English communicate with foreigners. 50 1.66 Neutral 

You feel excited when speak English with foreigners. 50 2.10 Neutral 

You have no confidence in communicating English with 

foreigners. 

50 2.96 High 

You are afraid to speak English with foreigners. 50 1.78 Neutral 

You do not have the courage to communicate with 

foreigners. 

50 1.38 Low 

Total 50 2.196 Neutral 
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Overall, the responses given by Thai vendors regarding the problems they faced when communicating 

with foreign tourists were divided into four parts: Language barrier, Ambiguity, Anxiety and Ethnocentrism follow 

the theory of communication problem. (Samorar and Porter, 1987) 

The overall communication problems are moderate. But if separated by communication problems, the 

most common problems are language problems. To summarize, in language barrier, most Thai vendors were 

lack of English knowledge, vocabulary and translation when you communicate with foreign tourists in English. 

Likewise, they have listening problems about English accent, pronunciation of English speaking tourists. As the 

result, Thai vendors cannot respond immediately to the foreign customers. With regard to anxiety and culture 

problems, most of them were excited and have no confidence to communicate English at all. Some of them 

afraid to speak English with foreign customers. And only a few of them could not feel anxious and do not have 

the courage to communicate with foreigners. 

However, the result is in the view of Thai vendors. Language problem is the most problems in English 

communication with foreign customers. The culture and concerns problems in English communication are only 

minor problems. 

Table 11 English communication problems of Thai vendors as English speaking tourists' perspectives. 

 

Communication Problem Statements N x̄ Degree of problem 

Thai vendors understanding of grammatical and formal 

meanings when you communicate in English. 

10 1.90 Neutral 

Thai vendors cannot interact in English with you immediately. 10 1.70 Neutral 

Thai vendors do not know and understand the terminology 

that you communicate. 

10 1.70 Neutral 

Thai vendors do not understand your English accent. 10 1.70 Neutral 

Thai vendors do not understand when you pronounce words 

and use ambiguous voices in communication. 

10 2.10 Neutral 

Thai vendors do not understand the loudness and lightness of 

words or sentences that you communicate. 

10 1.60 Low 

Thai vendors cannot pronounce the words correctly. 10 2.00 Neutral 

Thai vendors are not confident when communicating English 

with you. 

10 1.70 Neutral 

Thai vendors are concerned when communicating with you. 10 1.40 Low 

Thai vendors do not dare to communicate with you. 10 1.60 Low 

Total 10 1.74 Neutral 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 
2578 

Overall, the responses given by English speaking tourists regarding the English communication problems 

of Thai vendors when communicating with them were divided into four parts: Language barrier, Ambiguity, 

Anxiety and Ethnocentrism follow the theory of communication problem. (Samorar and Porter, 1987)  

The results from the questionnaire indicated that in the view of English speaking tourists, English communication 

problem of Thai vendors are only moderate. But the most common problem is language problems such as Thai 

vendors lacking knowledge and vocabulary in English. In listening, accent and pronunciation in English, there are 

some but not often found. The excitement or fear in English communication are a little and does not effect on 

their English communication. 

Based on the questionnaire survey of Thai vendors and English speaking tourists, Thai vendors and 

foreign tourist customers provided that the main problem in English communication of Thai vendors is Language 

problem such as lack of knowledge in English, lack of vocabulary and problems about differences accents. The 

cultural problems are the fewest parts they encounter in conversation such as anxiety, confidence and do not 

dare to communicate. 
 

Table 12 Communication strategy use of Thai vendors while communicating with their English speaking 

customers in the term of the Thai vendors' perspectives. 

 

Communication Strategy Statements N x̄ Degree of strategy 

use 

You use object or explanation to avoid talking about what 

cannot communicate. 

50 1.48 Low 

You will change the conversation when they cannot 

communicate. 

50 1.6 Low 

You will stop the conversation as soon as they cannot 

communicate. 

50 1.64 Neutral 

You make up new words or find some close words if they do 

not know the right ones in English. 

50 2.04 Neutral 

You use explain the meaning instead of speaking words. 50 2.40 High 

You speak English according to Thai sentence structure. 50 1.82 Neutral 

You use gestures or symbols instead of talking. 50 2.04 Neutral 

You use other devices such as picture, brochures, and 

calculator or translation tools to help communicating. 

50 2.46 High 

You will ask for help from others when they do not know the 

vocabulary or cannot communicating with you. 

50 2.12 Neutral 

Total 50 1.95 Neutral 
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The information by Thai vendors regarding their communication strategy use when communicating with 

English speaking tourists were divided into two parts: Avoidance strategies (Tarone, 1980; DÖrnyei, 1995) and 

Achievement strategies (Færch & Kasper, 1983b; Willems, 1987) follow the theory of communication strategy.  

          Table 12 shown that Thai vendors choose to use the achievement strategies more than avoidance 

strategies. The most strategies used by Thai vendors while communicating with foreign customers are picture, 

brochures, calculator or translation tools or asking for help from others to help communicating. Sometimes they 

chosen to created new words, explanations or body language to communicate instead of speaking the words 

they don't know. There are sometimes, they used avoidance strategies by changing the topic in the conversation 

or stopping the conversation immediately when they are unable to communicate. 

However, Thai vendors chosen to use the achievement strategies first before avoidance strategies in 

English conversation. 
 

Table 13 Communication strategy use of Thai vendors while communicating with their English speaking 

customers in the term of English speaking tourists' perspectives. 

 

Communication Strategy Statements N x̄ Degree of strategy 

use 

Thai vendors use object or explanation to avoid talking about 

what cannot communicate. 

10 1.90 Neutral 

Thai vendors will change their talk when they cannot 

communicate. 

10 1.80 Neutral 

Thai vendors will stop the conversation as soon as they 

cannot communicate. 

10 1.90 Neutral 

Thai vendors make up new words or find some close words 

if they do not know the right ones in English. 

10 1.70 Neutral 

Thai vendors use explain the meaning instead of speaking 

words. 

10 2.30 High 

Thai vendors speak English according to Thai sentence 

structure. 

10 2.10 Neutral 

Thai traders use gestures or symbols instead of talking. 10 2.00 Neutral 

Thai vendors use other devices such as picture, brochures, 

and calculator or translation tools to help communicating. 

10 2.40 High 

Thai vendors will ask for help from others when they do not 

know the vocabulary or cannot communicating with you. 

10 1.50 Low 

Total 10 1.95 Neutral 
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In accordance table 13, Information obtained from tourists shown that Thai vendors use the most of 

these strategies; using other devices such as picture, brochures, and calculator or translation tools to help 

communicating, explaining the meaning instead of speaking words and speaking English according to Thai 

sentence structure.  Followed by changing their talk when they cannot communicate or using object or 

explanation to avoid talking and using gestures or symbols instead of talking. The least used strategies are 

asking for helping from others when they do not know the vocabulary or cannot communicating with you, 

making up new words or finding some close words if they do not know the right ones in English and stop the 

conversation as soon as they cannot communicate.  

From the results, it can be concluded that in the view of English speaking tourists, Thai vendors used 

both achievement strategies and avoidance strategies when faced communication problem. But the achievement 

strategy will be used more than avoidance strategy. 

Thai vendors agree with foreign tourists that the most strategies used by Thai people to solve 

communication problems are achievement strategies and avoidance strategies. Thai vendors using other devices 

such as picture, brochures, and calculators to help communicate and explaining the meaning instead of speaking 

words. In addition, in recognition of English speaking tourists, the one strategy used by Thai vendors is Thai 

vendors speak English according to Thai sentence structure. Besides, the strategies; avoidance, change the topic, 

creating new words, pronunciation, listening to ambiguous voices, anxious  and excitement while communicating 

is a little to moderate level. 

 

Part III: The interview Information of Thai vendors and English speaking tourists, the data in this part were 

analyzed and presented using description.  

 According to Walberg (Walberg, 1989: 149-150), who set "A theory of education". The theory indicated 

that there are various factors effect on educational achievement both directly and indirectly learning are:  

1) Characteristics of the students consisting of original achievement, attitude towards learning, 

achievement motivation. 

2) Teaching and learning factors consisting of teacher’s teaching behavior and student learning strategies. 

3) Educational environmental factors consisting of environmental factors both home and school 

environment. 

The researcher has adopted this conceptual framework to create an interview form for used in analyzing 

that other factors which effect on English communication problems of Thai vendors in Chiang Mai. 

The information from interview, most Thai vendors state that English language necessary for them to 

run their business smoothly and give more satisfaction to the foreign customers who would like to shop and 

spend money to buy products and services in their shops. But there are both Thai vendors who can 

communicate in English and cannot. Although they try their best in communicating, they still have some 

problems to communicate. It also effect to levels of vendors’ incomes also. So English is necessary and important 

for their work.  
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Some of them  mentioned English communication problems may be depend on age and education level 

in school because younger people are more likely to remember or learning and using the language better than 

older people. But some Thai vendors said that age and education levels are not a problem in their English 

communication because they learn it themselves by remembering what others say, memorize words from book 

and practice English daily, making communicate smoothly. 

 Some Thai vendors have been trained in English from their employers hiring teachers to teach them 

English. Especially, Thai vendors who are necessary to conversation in long content with foreign customers or 

necessary use specific terminologies in communication such as Thai Traditional Masseuse to raise the efficiency 

of communication. However, most have never attended an English training course. Their English language may 

not be as effective as those who have been trained, but they can communicate with foreign tourists. 

Problems encountered in communication towards language problem factor. Most of Thai vendors agree 

that they do not understand the tourist's message in communication, so they cannot interact. The different 

accent, different pronunciation, unfamiliar vocabulary and misinterpret meaning are the reason why Thai vendors 

do not understood. When the researcher asked "Do you felt anxious or excited while communicating with 

tourists?" Most are said to be excited only during the first of communication with foreign tourists and then they 

did not feel excited or anxious to chat with foreign tourists anymore.    

 Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of 

them learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books 

and listened to lessons by English lesson video. And the other people wanted to learn English by pocket books or 

the specific technical language book needed for tourism.   

 For interviewing foreign tourists, there are only two questions due to the limited time of the foreign 

tourists. The questions are related to English communication problems and communication strategies of Thai 

vendors in the view of foreign tourists. For interviewing foreign tourists, there are only two questions due to the 

limited time of the foreign tourists. The questions are related to English communication problems and 

communication strategies of Thai vendors in the view of foreign tourists. Based on interviews with foreign 

tourists. The problem of communication among Thai vendors is Thai vendors do not understand what they say. 

Maybe it's because they talk too fast or they do not know what their meaning. But Thai vendors try to 

communicate by using various strategies of communication. Whether say sorry to ask them to say slowly down 

again. Sometimes, they use picture, calculator or translation device to help.  For foreign tourists, it is a lovely 

things when Thai vendors try to communicate. They are also try to help in communication as well. Foreign 

tourists say slow down, pointing to something or use gestures to help communicate. Thai-style communication is 

not a bad thing, but shown the effort. They cannot communicate in English perfectly because they are not their 

mother tongue but they are trying to communicate the best. 
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Based on interview data of Thai vendors and foreign tourists. It is in the same direction as the problems 

of communication and strategies used by Thai vendors. Thai vendors may be excited to communicate with 

foreign tourists and fear that tourists will not like when they cannot communicate English well. But for foreigners, 

it is a good thing when Thai vendors try to communicate the best. From the interviews, it can be concluded that 

both Thai vendors and foreign tourists have a similar opinion about the problems and strategies use by Thai 

vendors.  

According to "A theory of educational productivity" (Walberg, 1989) showed that the characteristics of 

the learners, teachers and the environment, effect on education achievement. From the interview, it can be seen 

that the background information of Thai vendors such as motivation to study English, gender, age, education 

level, the working or attending English language training experience can affect the efficiency or problems of 

communication of Thai vendors as well. 

In addition, interviews with foreign tourists indicated that the problem is not only caused by Thai vendors, may 

be conversation partner as well. Because communication is the receiving and sending of messages from both 

interlocutor. In particular, communication with people from different cultures, language are causing 

communication problems. But keep the conversation running, the conversation had various strategies to help the 

communication succeed whether achievement or avoidance strategy. 

 

Conclusion 
The purpose of this study was to explore English communication problems and communication strategy 

of Thai vendors as perceived by Thai vendors and English Speaking tourists in Chiang Mai.  

According to the questionnaire and interview, the result indicated that English speaking tourists agree 

with Thai vendors that language problems such as lack of English knowledge and vocabulary, translation and 

different English accent are the main problems of the Thai vendors and much improvement is required for the 

Thai vendors in order to convey their messages. Cultures problems such as feel anxious, excited and 

unconvinced in English communication were not a big problem because they felt only the first period of work.  

To solve the problems, Thai vendors agree with English speaking tourists that the most strategies used 

by Thai vendors to solve communication problem are using achievement strategy more than avoidance strategy. 

The achievement strategies such as using picture, brochures calculators or translation tool to help communicate, 

explaining the meaning instead of speaking words and using gestures or symbols instead of talking. The least 

used avoidance strategies are stop the conversation or change the topic as soon as they cannot communicate.  

Thai vendors showed ways to learn English to help them in gaining their English competency. Most of them 

learned English from friends or people who can speak English. Some of them learned English from books and 

listened to lessons by English lesson video. And the other people learn English by pocket books or the specific 

technical language book needed for tourism and their job.   
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Discussion 

   The purpose of this study were examine English communication problems and communication strategies 

use of Thai vendors as perceived by Thai Vendors and English Speaking Tourists in Chiang Mai. This part 

discussed the findings as follows: 

1. What are English communication problems of Thai vendors while communicating with English-speaking 

tourists as perceived by Thai vendors and English speaking tourists in Chiang Mai? 

Thai vendors agree with English speaking tourist that the most common problem of Thai vendors 

language problem. Followed by problems of ambiguity, anxiety and culture respectively. From the finding, most 

language problems are lack of English knowledge, lack of vocabulary and different accents in English. Some Thai 

vendors never studied English language but learn English by themselves. When their customers were foreigners, 

Thai vendors needed to use some vocabularies to communicate with them. Most vocabularies involved goods 

that Thai vendors sold. Sometimes, Thai vendors heard some words that they did not know before.  The lack of 

vocabulary occasionally caused a problem to Thai vendors because they did not understand those words. The 

different accents in English were one of the communication problems as well. They have to use English to 

communicate with foreign customers who came from different countries. Those foreigners had different accents 

in English.  Some foreigners were native English speakers but some were not. Normally, the native English 

speakers pronounced with accent that was easier to understand than the non-native English speakers. 

Ambiguity is one problem of Thai vendors may be due to foreign tourist speak too fast, the pronunciation sound 

in the throat, that is listening problem for Thai vendor. Culture problems are rarely found in Thai vendors 

because the short conversation to make the issue a little more cultural. 

Similarly, it was also found in the study by Kuntaramongkol (2010) study communication problems of 

Thai vendors at Amphawa floting. The results showed that most Thai vendors had the problems in language 

communication more than culture problems. Likewise, Nuttayakul (2011) study about communication problems of 

Thai vendors at Kho Kret, indicated that language problems seemed to be the main problem by the Thai vendors 

and differences in cultures were not a big problem in these study. 

Based on research that has been supported and proved that in communication problems, people are 

from two different countries with different cultures, custom, thoughts and languages. This would make a 

communication hard to accomplish. Therefore, it is important to survey the problems of communication. 

2. What are communication strategy use of Thai vendors while communicating with English-speaking 

tourists as perceived by Thai vendors and English speaking tourists in Chiang Mai? 

The study of communication strategy (CSs) has received quite a lot of attention in the field of second 

language acquisition (SLA) and English as a foreign language (EFL). Communication strategy are generally used 

by the second language learners when the linguistic or sociolinguistic knowledge of a message is unavailable. 

(Surapa & Channarong, 2011)  
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Achievement strategies consisted of paraphrase, conscious transfer, appeal for assistance and mime. 

Avoidance strategies consisted of topic avoidance, message abandonment, semantic avoidance and message 

reduction 

From the perspective of Thai vendors and English speaking tourists, it were found that the strategies 

that Thai vendors used to get through their communication problems are using achievement strategy and 

avoidance strategy. 

The strategies that Thai vendors choose the most are using picture, brochures, and calculator or translation tools 

to help communicating. Pictures or calculator were also one of the solutions that many Thai vendors used to 

avoid misunderstanding or confusion in communicating with foreign customers.  A dictionary or Translator 

Application was another tool to help Thai vendors understand the meaning of English words.  Many Thai vendors 

studied English by themselves.  They use translator application to study words involved their goods.  They also 

used dictionaries to learn new words that they did not know before. When Thai vendors got communication 

problems in term of vocabulary, they usually use strategies were as follows:  Some people use Thai words to 

transliterate English or make up new words if they do not know the right ones in English. Most of them use 

categories with similar meanings instead of the words in English or explain the meaning if they do not know the 

right ones in English eg. “It´s like jacket without the arms?” (Waistcoat) When they cannot communicate they 

will ask for help from others when they do not know the vocabulary or cannot communicate with you. For 

example: Some of Thais want to say that I have no money / I don't have any money or I haven't got any 

money, but they said I no have money. It is the sentence structure of the Thai language, not English language 

structure. Some vendors could not speak English so they used hands and fingers to help them communicate with 

foreign customers.  For example, at restaurant, when a foreign customer wanted to buy some food, they pointed 

to the picture. If Thai vendor would like to know how many the customer wanted, he would raise his fingers.  

One finger meant only one.  When the vendor raised two fingers and the foreign customer nodded for two, Thai 

vendor knew that he wanted two. 

This research results are consistent with the research of Pruksannubal (2006) that most strategy used 

of Thai vendors are using of gestures, signs, pictures or photo albums, calculators and dictionaries. Likewise, 

Kuntaramongkol (2010) and Nuttayakul (2011), the findings show that most participants did not know vocabulary. 

To solve the problems, Thai vendors used techniques to get through the communication problems among Thai 

vendors and foreigners. They used pictures or photo albums, calculators, dictionary and communication 

strategies when they communicated with their foreign customers for get through the communication problems. 

Hence, it can be seen that English communication is necessary for Thai vendors to run their business 

smoothly and give more satisfaction to the foreign customers who would like to shop and spend money to buy 

products and services in their shops. Because the effective English communication does not only promote a good 

relationship between Thai vendors and customer, it also effect to levels of vendors’ incomes also. 
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บทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน 

The role of the administration in mediating community disputes 

มาริสา แย้มเจรญิ1*  

Marisa Yaemchroen1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในชุมชน โดยท าการศึกษาบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของนายอ าเภอท่ีมี

กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี7) พุทธศักราช 2550 รวมท้ัง

กฎกระทรวงวา่ด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพพิาททางแพ่งและอาญา พุทธศักราช 2553 ซึ่งฝ่ายปกครองถือได้

ว่ามีความใกล้ชิดกับชุมชนและกฎหมายให้อ านาจในการยุติข้อพิพาทชุมชนได้ท้ังทางแพ่งและอาญา แต่ทว่าในความ

เป็นจริงประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันหรือเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผลกระทบ

จากกระบวนการอื่นๆ ท าให้บทบาทของฝ่ายปกครองลดน้อยลงและฝ่ายปกครองไม่มีความรู้ความเชียวชาญท่ีเฉพาะ

ด้าน หากน าข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

พุทธศักราช 2530 ท่ีก าหนดบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ในการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในชุมชนและกฎหมายใหม่อย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ..... มา

พจิารณาปรับใชแ้ละยดึเป็นแนวทางในการแกไ้ขความขัดแย้งภายในชุมชนร่วมกัน โดยมีการจัดการสอบประมวลผลผู้

ไกล่เกลี่ยในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกลี่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้นและให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อยา่งอย่างสงบเรียบร้อย 

ค าส าคัญ: ฝ่ายปกครอง, บทบาทของฝ่ายปกครอง, การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท, ชุมชน, กฎหมาย   

Abstract  

This research aims to study the role of the administration in mediation to resolve the conflict in the 

community. the Studies conducted by the authority to mediate disputes community sheriff that are prescribed in 

the Government Administration Regulations Act (No. 7), 2550, including the ministerial mediation and conciliation 

of disputes in civil and criminal matters. 2553,which held that government employees are closer to the 

community and legal jurisdiction to settle a dispute in the community, both civil and criminal. But in reality, the 

public lacks confidence or understanding of the process of administration disputes.  This is also affected by other 

processes. the role of administration dwindling and administration experts who have the knowledge and 

expertise. If the Interior Ministry regulations governing the operation of dispute mediation committee of 

village 2530 to determine the role of village councils Such as the village headman , etc. in mediating disputes in 
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the community and the new law as a statutory body promoting mediation in the community. Since ... Consider 

deploying and stick approach to resolve conflicts within the community together. managed by the mediators in 

the process. To increase the performance of Li Kai dispute spread, more and more people to be comfortable and 

live together in a community is very quiet and calm. 

Keywords: administration, the role of the administration, Mediation of disputes, the community, the law 

บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงชอบท่ีจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน โดยต้องมีกฎกติกา

ของการอยู่ร่วมกันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่สิ่งท่ีตามมาคือในความสัมพันธ์ท่ีเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนั้น 

อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ เมื่อคนในสังคมมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ซึ่งสังคมไทยเองก็เผชิญกับความขัดแย้งมา

อย่างยาวนาน จนรัฐบาลไทยในช่วงท่ีผ่านมาตอ้งรณรงค์ให้สร้างความสมานฉันท์และสันตวิธีิให้เกิดขึ้นในสังคมและคน

ในชาติ การหันหนา้มาเจรจากัน และบอกจุดยนืของตนเอง เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน จึงเกิดเป็นแนวทางเลือกในการระงับ

ข้อพิพาท ซึ่งการระงับข้อพิพาทนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย การใช้กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ และการฟ้องศาล แตล่ะวิธีก็มท้ัีงขอ้ดแีละข้อด้อยแตกต่างกัน  

“กระบวนยุติธรรมทางเลือก” หมายถึง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการให้ความเป็นธรรมในทาง

กฎหมายหรือแก้ไขปัญหาความขัดแยง้แก่บุคคล โดยใช้วิธีการท่ีแตกต่างจากระบบยุติธรรมแบบฟ้องร้อง ซึ่งกระบวน

ดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลหรือก่อนหน้านั้นก็ได้  กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมี

หลายวิธี คือการเจรจา การไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการ  โดยท่ี“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ถือว่าเป็นทางเลือก

หนึ่งในการระงับขอ้พิพาทในปัจจุบันท่ีแพร่ขยายไปท่ัวประเทศ และเป็นทางเลือกท่ีมีคนให้ความส าคัญเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการรวดเร็วกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือการ

ฟ้องศาล  และมีความน่าเชื่อถือพอสมควรในระดับหนึ่ง ดังนั้นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 

Resolution) จึงเข้ามามบีทบาทส าคัญในสังคมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการแสวงหาความยุติธรรมอีก

รูปแบบหนึ่ง เพื่อลดปัญหาความขัดแยง้ในสังคม และคนสว่นใหญ่นิยมใช้ รวมถึงประสบความส าเร็จจนเป็นท่ีน่าพอใจ

มากกวา่วิธีการอ่ืน  การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทมท้ัีงในศาลและนอกศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล คือ การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล เป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นสู่ศาล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคนในชุมชน 

เป็นสว่นหนึ่งของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล โดยมีบุคคลท่ีสามเข้ามามีบทบาทในการตัดสินปัญหาความขัดแย้ง

และลงโทษผู้กระท าผิด อาทิ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ปลัดอ าเภอหรือนายอ าเภอ เป็นต้น เนื่องด้วยความสัมพันธ์ของ

สมาชิกในชุมชนมีความใกล้ชิดกันท าให้มีความเข้าใจถึงปัญหาในทางข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมได้ลึกซึ้ง

มากกวา่ สามารถค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงในใจของคูพ่พิาท และเสนอทางออกร่วมกันเพื่อสามารถท าให้คู่พิพาท

บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ในขณะท่ีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลในการตัดสินปัญหา เป็นเร่ืองยุ่งยากและ

เสียเวลา ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลเป็นทางเลือกท่ีคนในชุมชนนิยมใช้กัน แต่การจะได้รับการแก้ไขมาก

น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาทของฝ่ายปกครองในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่ งท่ีรัฐบัญญัติกฎหมายมาให้อ านาจไว ้

นอกจากนี้ความรู้ ทักษะความสามารถของฝ่ายปกครองในแต่ละท้องถิ่นก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการท่ีจะ

สามารถยุตปัิญหาความขัดแยง้นัน้ๆลงได้  
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การไกล่เกลี่ยนอกศาลท่ีประชาชนให้ความนิยมคือการไกล่เกลี่ยในชุมชน เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้

เกิดการประนอม(ปรัชญา อยู่ประเสริฐ,2546) เพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยการตกลง ยินยอมของคู่ความโดยมี

บุคคลที่สามท าหน้าท่ีช่วยเหลอืไกล่เกลี่ยในการเจรจา เสนอแนวทางและหาทางออกท่ีน่าพึงพอใจ มีการด าเนินการท่ี

เป็นความลับ (Bercovitch,2007) และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามสี่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง

ด้วย  ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยแต่เดิมไม่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ได้มีการใช้ระบบการ  

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทเพื่อแกไ้ขและระงับขอ้พิพาทท่ีเกิดในสังคมไทยมาตลอด เช่น การไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านหรือชุมชน 

โดยผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีคือ ผู้น าในหมู่บ้านเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อาวุโส เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสังคมมีความ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น รัฐจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาจัดระเบียบของสังคม ซึ่งการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ยังคงมใีชอ้ยู่จนถึงปัจจุบัน เพราะการแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนนั้น ไม่ท าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างคู่พิพาทเสียไป การระงับขอ้พิพาทยังเกิดขึ้นรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีข้อเสียของการระงับข้อพิพาท

ด้วยวิธีการนี้คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยเป็นส าคัญ(กรมการ

ปกครอง,2554) 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งการปกครองของฝ่าย

ปกครองแตล่ะทอ้งถิ่นจะมีวธีิการจัดการปกครองของตัวเองให้ชุมชนสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดคดท่ีีมีความเสี่ยงท่ีจะ

ขึน้สูศ่าล ดังนัน้ความขัดแย้งในหลายๆกรณ ีอาจจะไมข่ึน้สู่ศาลและจะยุติลงในระดับชุมชนได้ ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีใน

การปกครองท้องท่ี พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งทางกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี7)  พุทธศักราช 2550 เป็นการก าหนดอ านาจของฝ่ายปกครองท่ีสามารถท าการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท้ังทางแพ่งและทางอาญา และ

ฝ่ายปกครองในท่ีนี้หมายความรวมถึงนายอ าเภอซึ่งมีหน้าท่ีจัดการปกครองเป็นต าบลและหมู่บ้านโดยมีก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือด าเนินการและก ากับดูแล นายอ าเภอจึงถือเป็นจุดเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่าราชการสว่นกลางกับประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหนา้ที่รัฐที่มีความใกล้ชดิกับประชาชนมากท่ีสดุ

หน่วยงานหนึ่ง ประชาชาชนจึงสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนมาสู่

นายอ าเภอให้นายอ าเภอท าการไกล่เกลี่ยในซึ่งอาจมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเองหรือมอบหมายหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทให้กับปลัดอ าเภอคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการง่ายกว่าการฟ้องคดีต่อศาลนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดข้อดีอีกประการ

หนึ่งของการไกล่เกลี่ยคดีให้ยุตใินระดับชุมชนคอื ชว่ยลดปริมาณคดีขึน้สูศ่าล  

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าฝ่ายปกครองท่ีผ่านการอบรมมีศักยภาพรวมถึงองค์ความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเพียงพอกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันหรือไม่ และบทบาท

ของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนได้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพราะไม่มี

กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน และบางเร่ืองประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะเห็นได้ว่าเกิด

อุปสรรคในการท าหน้าท่ีตามบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยขึ้น ตลอดจนได้มีการศึกษากลักเกณฑ์ วิธีการไกล่เกลี่ยและ

คุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยท้ังทางแพ่งและอาญาของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

และอาญา พุทธศักราช 2553  มาใช้บังคับและศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการไกล่เกลี่ยใน

ชุมชนร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ....และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช2530 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต

การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขั ดแย้งในชุมชน 

สามารถลดการน าคดีขึ้นสู่ชั้นศาล และลดการก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลได้จริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นผลได้จริงเช่นนั้น 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายปกครองก็จะส่งผลดีให้แก่ประชาชน เพราะการระงับข้อพิพาทรูปแบบนี้ท าให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท ให้สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน

ได้อยา่งอย่างสงบเรียบร้อย 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาความเป็นมา แนวคดิและทฤษฎี ตลอดจนหลักการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชน  

2. เพื่อศึกษากฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายให้ไว้ของฝ่าย

ปกครอง รวมท้ังการใชอ้ านาจหนา้ที่ของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชน 

 3.เพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชนของฝ่ายปกครองให้

สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเต็มท่ี และชว่ยให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม  

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

ฝ่ายปกครองมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งฝ่ายปกครองแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการจัดการ

ปกครองของตัวเองให้ชุมชนสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดคดีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะขึ้นสู่ศาล ดังนั้นความขัดแย้งในหลายๆ

กรณี อาจจะไม่ขึ้นสู่ศาลและจะยุติลงในระดับชุมชนได้ โดยฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีในการพัฒนาและรักษาความสงบ

เรียบร้อย ซึ่งทางกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี7)  พุทธศักราช 2550  
ตลอดจนน าการไกล่เกลี่ยท้ังทางแพ่งและอาญาของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

และอาญา พุทธศักราช 2553 มาปรับใชแ้ละศกึษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชน

ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ.....  และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การปฏบัิตงิานประนีประนอมข้อพพิาทของคณะกรรมการหมูบ้่าน พุทธศักราช 2530 เพื่ออาจช่วยท าให้การไกล่เกลี่ย

ของชุมชนมคีวามชัดเจนและความน่าเชื่อถอืมากขึ้น ดังนัน้ฝ่ายปกครองควรสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทให้กับประชาชนในชุมชน รวมถึงควรมกีารจัดอบรมให้ความรู้แกผู่้ไกล่เกลี่ยเพิ่มขึ้นและควรมีการจัดการสอบ

ประมวลผลผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยของฝ่าย

ปกครอง  

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary  Researchซึ่งค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย หนังสือ วารสาร  บทความวิชาการ 

วทิยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ รวมท้ังข้อมูลจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้น

เจ้าพนักงาน ตลอดจนข้อมูลท่ีคน้ควา้ได้จากสื่อสารสนเทศในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี7) พุทธศักราช 2550 รวมถึง

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา พุทธศักราช 2553 โดยน ามาวิเคราะห์

ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ....  และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไข

ปัญหาต่างๆและน ามาซึ่งการพัฒนาในประเทศไทย 
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ผลการศึกษา 

1. นยิามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(1) ฝ่ายปกครอง  

“พนังงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหนา้ที่รักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมท้ังพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามติ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคน

เข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าท่ี

ตอ้งจับกุมหรือปราบปราม 

ดังนัน้พนังงานฝ่ายปกครอง หมายถึง เจ้าพนักงานท่ีกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจและหน้าท่ีรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 

(2) ฝ่ายปกครองคือ หน่วยงาน องคก์ร ตลอดจนเจ้าหนา้ที่ของรัฐท่ีตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือก ากับดูแล

ของ นายกฯ หรือ รัฐมนตรี คนใดคนหน่ึง 

(3)การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท  

“ไกล่เกลี่ย” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายวา่ พูดจาให้ปรองดองกัน พูดจาให้ตกลงกัน 

การไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย (Mediation) หมายถงึ กระบวนการยุตหิรือการระงับขอ้พิพาท ด้วยความตกลงยินยอมของ

คู่ความโดยมบุีคคลที่สามเป็นคนกลางคอยชว่ยเหลอืแนะน า เสนอแนวทางในการยุติข้อพิพาทบนพื้นฐานของความพึง

พอใจของท้ังสองฝ่าย และนอกจากนี้ยังมกีารนยิามความหมาย ของการไกล่เกลี่ยไวอ้กีหลาย ประการ กล่าวคอื  

กระบวนการไกล่เกลี่ย หมายความถึง การพูดคุยหารือปัญหาข้อ พิพาทโดยมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

การพูดคุยหารือกันของคู่พิพาท ตัวละครตัวนี้เรียกว่าผู้ไกล่ เกลี่ย (Mediator) เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาข้อ

พพิาทแตอ่ย่างใด แต่เหตุท่ีเข้ามานั้นเนื่องจาก ได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยคู่พิพาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

(สรวศิ ลมิปรังษี,2555) 

การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) หมายความถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยท่ีอาศัยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ท่ีเป็นกลาง ไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม เพราะฉะนั้นคนกลางไม่มีอ านาจชี้ถูกผิด ถ้าแบ่งข้างแยกขั้วไปแล้วก็ต้องอาศัยการ

เจรจาไกล่เกลี่ยโดย คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นต้องเป็นผู้ท่ีคู่ความให้ความเชื่อถือ (กิตติพงษ์  

กิตยารักษ์ และคณะ,2550) 

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หมายความถึง การเข้าไปแทรกแซงในการไกล่เกลี่ยโดยผู้ท่ีเป็นบุคคล

ท่ีสามท่ีเป็นกลางท้ังความคดิ และการปฏบัิตแิละเป็นท่ียอมรับ โดยคนกลางไมม่อี านาจหนา้ท่ีในการตัดสินใจในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับข้อพิพาท โดยมีหน้าท่ีช่วยให้คู่กรณีท่ีมีข้อถกเถียงหรือขัดแย้งกันอยู่ให้บรรลุในข้อตกลงอันเป็นท่ียอมรับ  

ร่วมกันโดยความสมัครใจ โดยท่ัวไปการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางคือกระบวนการท่ีต่อเนื่องของกระบวนการเจรจาโดย

ความชว่ยเหลอืของคนท่ีเข้ามาอยู่ตรงกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” (วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ,2550) 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ย หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสามเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง 

คอยชว่ยเหลอืในการ “เจรจา” หาทางออกให้ท้ังสองฝ่ายพึงพอใจ 

(4) การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่ง เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง 

มีท้ังคดีท่ีมีข้อพิพาท เช่น คดี ละเมิด คดีบังคับตามสัญญา คดีฟ้องหย่า เป็นต้น และคดีแพ่งท่ีไม่มีข้อพิพาท เช่น ขอ

จัดตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งการไกล่เกลี่ย สามารถใชก้ับคดแีพง่ได้ทุกคดี 

(5) การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญา  ความผิดท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมักเป็นความผิดท่ียอมความได้ 

เชน่ กระท าอนาจาร ท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น เปิดเผยความลับผู้อื่น หมิ่นประมาท  ฉ้อโกง โกง
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เจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก คดีท่ีเกิดจากการกระท าโดยประมาท คดีท่ีผู้เสียหายและจ าเลยเป็นเครือ

ญาติกัน เป็นต้น รวมถึงคดีอาญาท่ีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องโดยล าพัง ซึ่งคู่ความอาจตกลงกันและมีการถอนฟ้องและ

คดีอาญายอมความไม่ได้ ก็สามารถน าบางส่วนของข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ เช่น คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา 

การไกล่เกลี่ยในส่วนแพง่ในการชดใชค้่าเสียหายแก่กัน และจบด้วยการท าสัญญาประนปีระนอมยอมความ  

 2.แนวคิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 สังคมปัจจุบันมีความหลากหลายเนื่องจากมีความต้องการต่างกันของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน ท าให้อาจมี

ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ แตเ่นื่องจากความขัดแย้งเป็นธรรมของมนุษย์ วิธีการจัดความขัดแย้งนั้นอาจ

มหีลายวิธีหลายรูปแบบ แม้การจัดการกับความขัดแย้งโดยศาลจะสามารถจัดการกับปัญหาข้อพิพาทได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธี

ท่ีดท่ีีสุดและไมอ่าจจัดการกับปัญหาความขัดแย้งให้สามารถหมดไปจากสังคมได้ นอกจากนี้กระบวนการทางศาลยัง

ล่าช้า สิ้นเปลอืงคา่ใชจ้่าย และไมส่ะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการหาทางออกเพื่อระงับความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น 

โดยมีเป้าหมายรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาทให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็น

กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติให้

ระหว่างคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งแทนการน าคดีไปฟ้องต่อศาล 

เนื่องจากประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย รวมท้ังยังคงความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันได้อีกด้วย เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิด

สถานะของคู่พพิาทแบบ win-win solution คือสถานการณ์ท่ีท้ังสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน ์ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี

แนวคิดหลายประการ เช่น 

 แนวคิดการแกไ้ขข้อพพิาทแบบ WIN-WIN Concept 

 เมื่อเกิดขอ้พิพาทหรือข้อขัดแย้งขึ้นไมว่า่มาจากสาเหตุใด แนวทางในการจัดการเพื่อให้ขอ้พิพาทยุติไปมีหลาย

แนวทาง เชน่ ใชค้วามรุนแรงแก้ไข การประทว้งอยา่งสันต ิการบัญญัติกฎหมาย การฟอ้งร้อง การให้อนุญาโตตุลาการ

ตัดสิน สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งได้แต่ผลท่ีออกมาจะออกมาในรูปแบบของการแพ้-ชนะ(Win-Lose) คู่กรณีจะ

สูญเสียซึ่งสัมพันธภาพและไมตรีต่อกันไป ส่วนการหาทางออกประการหนึ่งคือการหลีกหนีปัญหาแม้ว่าจะไม่มีการแพ้

ชนะแต่สภาพความขัดแย้งและข้อพิพาทจะยังคงอยู่ ดังนั้นทางออกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งคือ

ตอ้งให้ทุกฝ่ายชนะด้วยกันท้ังหมดตามแนวคิด WIN-WIN Concept โดยท่ีวิธีการจะให้เกิดผลดังกล่าวคือการเจรจาไกล่

เกลี่ยท้ังท่ีมีคนกลางท่ีเรียกว่า Mediation และไมม่คีนกลางท่ีเรียกว่า Negotiation เพราะผลของการเจรจาท่ีออกมาว่า

ชนะท้ังสองฝ่ายจะช่วยรักษาสัมพันธภาพและไมตรีท่ีดีต่อกันของคู่กรณีได้ เนื่องจากผลของการเจรจาท่ียุติเป็นท่ีน่า

พอใจของทุกฝ่ายย่อมท าให้ทุกฝ่ายยังคงมองหน้ากันต่อไป และอยู่ร่วมกันชุมชนได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวคิด WIN-

WIN Concept น าไปสู่การให้อภัย 

 แนวคิดความสมัครใจ เป็นแนวคิดท่ีว่าทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กล่าวคือ การน าคดี

เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทนัน้คู่ความทุกฝ่ายต้องสมัครใจที่จะให้มีคนกลาง ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็น

รูปคณะกรรมการ  

 แนวคิดการประนอมข้อพพิาท เป็นการท าให้คูค่วามพอใจแล้วระงับข้อพิพาทกัน ดังนั้นแนวทางการประนอม

ข้อพิพาทจึงต่างจากกระบวนการพิจารณาปกติ กล่าวคือการพิจารณาคดีปกติเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง แต่ในการ

ประนอมข้อพพิาทเป็นการค้นหาความพอใจของคู่ความ การค้นหาความพอใจของคู่ความเป็นหัวใจของการประนอม

ข้อพพิาทและผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพพิาทจะตอ้งคน้ให้ได้วา่ ความพอใจของคู่ความอยู่ตรงไหน หากค้นได้ผู้ประนอม
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ข้อพิพาทก็จะทราบถึงแนวทางการประนอมข้อพิพาทและทราบถึงจุดประสานประโยชน์ของคู่ความให้เป็นท่ีพอใจแก่

ทุกฝ่าย 

 3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง

ปรองดองและปกติสุขในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคมและประเทศ ซึ่งมีการไกล่เกลี่ยข้อพาทในปัญหาหรือข้อ

โตแ้ยง้ท่ีเกิดขึ้น โดยความสมัครใจและความพงึพอใจของทุกฝ่าย ดังน้ันทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยุตปัิญหาความขัดแยง้จึง

มดีังตอ่ไปนี ้ 

 “ทฤษฎีการเจรจา” เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยคู้พิพาทสมัครใจท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลง 

ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบถึงความตอ้งการและประโยชนข์องตน และได้มีการอธิบายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเจรจา 2 ประการ คือ คือ ทฤษฎีการแข่งขัน(Competitive theory) และ ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-

Solving theory) ท้ังสองทฤษฎีช่วยท าให้เข้าใจในธรรมชาติของกระบวนการเจรจาเพื่อจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ

(เธียร เจรญิวัฒนา,2528) 

 (1) ทฤษฎีการแข่งขัน(Competitive theory) 

 ทฤษฎีนี้มองว่าผู้เจรจาท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้มีความรู้ทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกความโดยรับผลออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นในด้านวัตถุหรือเงินตรา ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเบื้องต้นว่า 

“สังคมอยูภ่ายใตก้ารปกครองหรือครอบง าโดยผู้เห็นประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่าย ท้ังนัก

กฎหมายและลูกความตา่งมีความประสงค์ให้บรรลุความตอ้งการของตนมากท่ีสุด”  

 ทฤษฎีน้ีมองโลกแง่ท่ีว่า ทรัพยากรมอียู่อย่างจ ากัดต้องแข่งขันเพื่อให้ประสบความส าเร็จในแต่ละเร่ือง ท าให้

มนุษย์กลายเป็นศัตรูกัน ตามทฤษฎีนี้รูปแบบการเจรจาก าหนดขึ้นโดยถือประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญเพื่อให้ตน

ได้รับผลประโยชนม์ากที่สุด โดยไม่สนวา่อีกฝ่ายจะต้องเสียผลประโยชนอ์ย่างไร 

 (2) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving theory) 

 ทฤษฎีนี้ถือหลักว่าเป็นแนวคิดในการแยกปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว ออกจากข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งท่ี

เกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อโต้แย้งท่ีเป็นปัญหา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย หากการเจรจาเป็น

ผลส าเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมเจรจา ภายใต้สภาพสังคมท่ีแตกต่าง ความขัดแย้ง  การแก่งแย่งชิงดี

กันในสังคม ทฤษฎีการแก้ปัญหานีจ้ึงได้ศกึษาและหาทางแก้ไข โดยค านงึถึงประโยชนร่์วมกันเป็นหลัก  

 ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยความสมัครใจของท้ังสองฝ่าย มีความพอใจในผลประโยชน์

จากการเจรจาร่วมกัน โดยมิได้ถือเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเหมือนทฤษฎีการแข่งขัน ทฤษฎีการแก้ไข

ปัญหาท าให้สามารถอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

 4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

 หลักการส าคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทมดีังตอ่ไปน้ี 

 (1) เปิดประชุม (การไกล่เกลี่ย) จะเร่ิมด้วยการแนะน าตัวเองรวมถึงให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายแนะน าตัวเองเพื่อให้คู่

ไกล่เกลี่ยสร้างสัมพันธภาพ และอธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทวา่การไกล่เกลี่ยจะกระท าด้วยความเป็นกลาง

และท าด้วยความสมัครใจของคู่ความท้ังสองฝ่าย โดยเป็นความลับ 
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 (2) จดบันทึก (การฟังคู่พิพาทโดยไม่โต้แย้ง) ให้แต่ละฝ่ายพูดเสนอข้อเท็จจริง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และจดบันทึกเร่ืองราวของแต่ละฝ่าย 

 (3) ประเด็น (สรุปข้อเท็จจริงตามท่ีจดบันทึก) ให้คูก่รณกี าหนดประเด็นท่ีจะพูดคุย  

 (4) ค้นหาความต้องการท่ีแท้จริง (ประชุมฝ่ายเดียวคร้ังท่ี 1) ค้นหาสิ่งท่ีคู่กรณีประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคู่กรณี

ตอ้งการให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏบัิติ 

 (5) การเสนอทางออก (ประชุมฝ่ายเดียวคร้ังท่ี 2) ควรมีมาตรฐานท้ังทางกฎหมายและทางวิชาชีพจาก

หนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 (6) การร่างสัญญาประนีประนอม (ข้อตกลง)คดีแพ่งควรพจิารณาจ านวนหนี้ท่ีแน่นอนและการผิดนัดช าระหนี้  

 (7) ปิดประชุม (การยุติการไกล่เกลี่ย) กล่าวขอบคุณ ในกรณีตกลงกันได้ แนะน าให้ช่วยแนะน าเกี่ยวกับการ

ไกล่เกลี่ยให้คนท่ีรู้จักใชว้ธีิไกล่เกลี่ย แต่ในกรณตีกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหนา้ที่ศาลหรือเจ้าหนา้ที่ศูนยไ์กล่เกลี่ย 

 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 

 จากการศกึษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พบวา่มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความมีดังนี้ 

 5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการบัญญัติเกี่ยวกับฝ่ายปกครองไว้ในมาตรา 2 ข้อ 

16 และ 17  

 พนังงานฝ่ายปกครอง หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจและหน้าท่ีรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน โดยฝ่ายปกครองในท่ีน้ีหมายความรวมถึง นายอ าเภอดว้ย 

 นายอ าเภอ ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานหมายถึง ต าแหน่งเจ้าฝ่ายปกครองท้องท่ี ซึ่งเป็นหัวหน้า

ปกครองบังคับบัญชาขา้ราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบในการบริหารราชการของอ าเภอ 

 ข้อสังเกต ปัจจุบันนายอ าเภอสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยหน้าท่ีหลักของนายอ าเภอคือ

การปกครองท้องท่ี พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมท้ังไกล่เกลี่ยท้ังทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้

นายอ าเภอยังมีหน้าท่ีจัดการปกครองเป็นต าบลและหมู่บ้านมีก านัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องท่ีเป็นผู้

ชว่ยเหลอืด าเนนิการและก ากับดูแล ดังนั้นนายอ าเภอเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าราชการส่วนกลางกับประชาชน 

จึงอาจถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดหน่วยงานหนึ่ง ประชาชาชนจึงสามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมได้ง่ายขึน้ โดยผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนมาสูน่ายอ าเภอให้นายอ าเภอท าการไกล่เกลี่ยซึ่งอาจมีการ

ไกล่เกลี่ยเองหรือมอบหมายหนา้ที่ไกล่เกลี่ยให้กับปลัดอ าเภอคนใดคนหน่ึง ซึ่งเป็นการงา่ยกว่าการฟ้องคดีต่อศาล 

 5.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2550  

 มาตรา 61/1 เป็นการวางหลักเกณฑ์การให้อ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีภายในเขตอ าเภอ  โดยการส่งเสริม 

สนับสนุน และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมอืกับชุมชนในการด าเนินการยุติข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น

จากการไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพพิาท เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และ  

 มาตรา 61/2  เป็นการให้อ าเภอมีการจัดตั้งคณะบุคคลผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับ

ข้อพพิาทคดีทางแพ่งในเร่ืองท่ีดนิ มรดก และข้อพพิาททางแพ่งอ่ืนท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกวา่นั้น  
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 ข้อสังเกต เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นมาสู่นายอ าเภอนั้น มักเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่

เชน่ ข้อพพิาทท่ีเกี่ยวกับมรดก ที่ดิน ซึ่งการบัญญัติให้นายอ าเภอมีอ านาจในการประนอมข้อพิพาทในคดีท่ีมีทุนทรัพย์

จึงเป็นการปิดกั้นการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในสังคม ดังนั้นการระบุจ านวนทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทท่ีนายอ าเภอมีอ านาจ จึงสมควรท่ีจะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนมีประสิทธิภาพและตรงกับ

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด 

 มาตรา 61/3 เป็นท่ีมาแห่งอ านาจของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของนายอ าเภอ จากตัวบทจะเห็นได้

ว่ามีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้อ านาจเด็ดขาดกับนายอ าเภอของอ าเภอท่ีความผิดอาญาเกิดขึ้นในเขต

อ าเภอนัน้ แม้ปลัดอ าเภอจะเป็นผู้ช่วยเหลอืนายอ าเภอตามกฎหมาย ก็ไมส่ามารถท าการไกล่เกลี่ยได้เวน้แต่นายอ าเภอ

จะมอบอ านาจให้ปลัดอ าเภอท าการไกล่เกลี่ย โดยท าหน้าท่ีเป็นคนกลางเจรจาในการหาข้อยุติท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับ 

เพื่อหาทางออกให้แกคู่่กรณท้ัีงสองฝ่ายให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  

 ข้อสังเกต ปัญหาท่ีเจอในทางปฏิบัติจริงนั้นส่วนใหญ่ปลัดอ าเภอจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ย ดังนั้น

หากมีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีให้กับปลัดอ าเภอท าหน้าผู้ไกล่เกลี่ยโดยมีนายอ าเภอเข้ามาคอยให้ค าชี้แนะกับ

ปลัดอ าเภออาจสามารถชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยในชุมชนของอ าเภอได้ 

 6.หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทย 

 6.1 การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง 

 การไกล่เกลี่ยทางแพ่ง เป็นการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่พิพาท โดยมีผู้ไกล่เกลี่ย

เป็นคนกลางคอยชว่ยเหลอืแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการยุตขิ้อพพิาท  

 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พุทธศักราช 2553 ข้อ3และข้อ4  

เป็นกฎกระทรวงมหาดไทยมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจัดท าบัญชีในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาททางแพ่ง เนื่องจากอ าเภอสามารถท าการรับสมัครผู้ไกล่เกลี่ยเข้าสู่บัญชีรายชื่อ ซึ่งท่ีสมัครนั้นสามารถเป็นบุคล

ท่ัวไปได้แต่มีข้อจ ากัดว่าบุคคลนั้นต้องอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี จะเห็นได้ว่าการเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของอ าเภอไม่มี

กฎหมายรองรับและไม่มีประสิทธิในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเพียงพอ จึงคิดว่าอ าเภอสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้

ไกล่เกลี่ยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกับผู้ไกล่เกลี่ยท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างกระจ่างชัด เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทกับผู้ไกล่เกลี่ยท้ังหมดได้ 

 ข้อสังเกต จากการไกล่ขอ้พิพาททางแพ่งในพระราชบัญญัตินี้ยังก าหนดให้ต้องเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ี

มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท หรือมากกว่านั้น ในกรณีหมายความว่าต้องเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200 ,000 

บาท โดยถือเอาราคาทรัพย์สินหรือสิทธิอันอาจค านวณราคาเป็นเงินได้ เช่น การเช่าสิทธิ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นและมาสู่นายอ าเภอนั้นมักเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อ

สังคมเป็นสว่นใหญ่เชน่ ข้อพพิาทท่ีเกี่ยวกับมรดก ที่ดิน ซึ่งการบัญญัติให้นายอ าเภอมีอ านาจในการประนอมข้อพิพาท

ในคดีท่ีมีทุนทรัพย์จึงเป็นการปิดกั้นการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในสังคม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีบัญญัติไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 นั้นมไิด้จ ากัดทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ดังนั้นการระบุจ านวนทุน
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ทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทท่ีนายอ าเภอมีอ านาจ จึงสมควรท่ีจะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยควรก าหนดประเภทของคดแีทนจ านวนทุนทรัพย์ท่ีพิพาท  

 6.2 การไกล่เกลี่ยคดีอาญา  

 การไกล่เกลี่ยความผิดท่ีมีโทษทางอาญา เป็นอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในการอ านวยความเป็นธรรม

ให้แกป่ระชาชน เป็นกระบวนการยุตธิรรมทางเลือก ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชนต์อ่คูก่รณท้ัีงสองฝ่าย 

 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พุทธศักราช 2553  ข้อ2,3และ4 

เป็นกฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญาของนายอ าเภอ ซึ่งเป็นความผิด

อันยอมความได้และตอ้งเป็นความผิดท่ีไม่เกี่ยวกับเพศ แม้ท่ีอ าเภอจะมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา แต่

ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการน าคดีอาญาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากส่วนมากประชาชน

ส่วนมากเลอืกท่ีจะน าคดีอาญาเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมมากกว่าการไกล่เกลี่ย เพราะคิดว่าการน าตัวผู้กระท าผิดมา

ลงโทษโดยกระบวนการยุตธิรรมอาจจะท าให้คดมีคีวามรวดเร็วมากกว่า ดังนั้นการท่ีประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการ

น าคดีอาญาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย อาจเป็นเพราะประชาชนบางคนไม่ทราบว่าสามารถน าคดีอาญาเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยได้เช่น คดีอาญาท่ียอมความได้ สาเหตุอาจมาจากการประชาสัมพันธ์ในชุมชนเร่ืองการไกล่

เกลี่ยข้อพพิาททางอาญา อาจมีไม่มากพอให้ประชาชนสว่นใหญ่ได้รับรู้ จึงควรท่ีจะต้องมกีารประชาสัมพันธ์ในหลายๆ

รูปแบบ  เพื่อให้ประชาชนรับรู้และท าความเข้าใจวา่คดีอาญาสามารถเข้าสูก่ระวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทได้  

 ข้อสังเกตผู้วิจัยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของนายอ าเภอนั้น ถ้าคู่กรณีไม่ให้ความยินยอมใน

การไกล่เกลี่ยข้อพาท นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอก็จะไม่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา กรณีนี้คือหากฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งไม่ยินยอมมีผลท าให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอสิ้นอ านาจในการท าการไกล่เกลี่ยทันที โดยการก าหนดให้

นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอแจ้งให้ฝ่ายท่ีเหลือทราบนั้น ถือเป็นกระบวนการแจ้งการหมดอ านาจท่ีจะท าหน้าท่ีในการ

ไกล่เกลี่ยของนายอ าเภอให้ทราบเพื่อท่ีอีกฝ่ายหนึ่งอาจไปใชส้ิทธิด าเนนิกระบวนการยุตธิรรมตอ่ไป 

 7.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

 7.1ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 ข้อ 4, 5 และ 6  

 เป็นการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมหมู่บ้านท่ีสามารถท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทชุมชนในข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาท่ียอมความได้ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านมอบหมาย โดยให้ฝ่าย

ปกครองคอยให้ค าแนะน าปรึกษาและร่วมมือในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมหมู่บ้าน ซึ่งจะ เห็นได้ว่า

พระราชบัญญัติน้ีไมไ่ด้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทตา่งๆไว้อยา่งชัดเจนมากนัก  

 ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าในเม่ือประชาชนในชุมชนมคีวามใกล้ชิดกัน จึงมีการตั้งกฎกติกาในหมู่บ้านกันเอง แม้

บางเร่ืองมกีารขัดต่อกฎหมาย แตก่ารน าคดีมาไกล่เกลี่ยกันเองในชุมชนอาจจะสามารถช่วยยุติหรือระงับข้อพิพาทโดย

ไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ต่อไป โดยท่ีการไกล่

เกลี่ยจะส าเร็จผลหรือไมข่ึน้อยูก่ับผู้ไกล่เกลี่ยและคู่พิพาทเอง รวมถึงพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีการก าหนดทุนทรัพย์ใน

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่งเหมอืนกับกฎกระทรวง วา่ด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพพิาททางแพ่ง พ.ศ.2553  
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จึงมีความอิสระในการแก้ไขปัญหาและตรงกับสภาพปัญหาในปัจจุบันมากกว่า ซึ่งสามารถพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพดีกวา่ 

7.2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ... มาตรา 3, 5 และ 6  

จากมาตราข้างต้นได้บัญญัติ หลักเกณฑ์และอ านาจหน้าท่ีของผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน ว่าเป็นการระงับข้อพิพาท

นอกศาลโดยคนในชุมชนมบุีคคลผู้ท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง จัดให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหรือยุติปัญหาข้อ

พิพาทท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการระงับข้อพิพาทท่ี

เกิดขึ้นโดยไม่ต้องน าคดีเข้าสู่ศาล เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเป็นเร่ืองท่ีมีการปฏิบัติกันมาตลอด

และเป็นท่ียอมรับกันระหว่างคนในชุมชนตัง้แตใ่นอดีต รวมท้ังมีการบัญญัติถงึคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชนว่าต้อง

มกีารผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือในการท าหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย โดย

ไม่มีอคติและมีความเป็นกลางท่ีสุด จะเห็นได้ชัดว่าแม้จะมีการบัญญัติคุณสมบัติไว้แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมาย

รองรับท่ีชัดเจนในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชน ท าให้ผลของการเจรจาไม่มีสภาพบังคับและประชาชนขาดความมั่นใจ

ในการน าคดีเข้าสูก่ระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท  

ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าควรมกีารจัดการสอบประมวลผลความรูข้องการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นมาตรฐานใน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากกว่าการผ่านการอบรม เนื่องจากไม่แน่ใจว่าแม้ผ่านการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยจะมีความรู้

ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 8. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของต่างประเทศ 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการน ากระบวนยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยในชุมชนไปใช้ในการยุติข้อ

พพิาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคู่ความในการลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในหลายๆประเทศก็มีการน ากระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชนมาใช้เชน่เดียวกับประเทศไทย โดยในการศึกษาวิจัยน้ีผู้วิจัยขอยกตัวอย่างของการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทในชุมชนของตา่งประเทศ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 

 8.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสามเป็นคน

กลางในการช่วยเหลอืหรือแนะน าคู่พพิาท เพื่อหาทางออกในการยุติขอ้พิพาทดว้ยการตัดสินใจของคูพ่พิาทเอง  

 ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิคู่พิพาทท่ีจะเลือกระงับข้อพิพาทนอกจากพึ่งพากระบวนการยุติธรรม

ดั้งเดิม จึงเป็นท่ีมาของศูนย์ระงับขอ้พิพาทมากมายท่ีจัดตัง้ขึน้โดยองค์กรเอกชน ซึ่งศูนยร์ะงับขอ้พิพาท 3 แห่ง ท่ีตั้งอยู่

ในกรุงลอส แองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนยี มแีผนกภายในท่ีท าหน้าท่ี ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทโดยเฉพาะ  

  The Asian Pacific American Dispute Resolution Center (APADRC) APADRC ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 

2532 เป็นองค์กรไมแ่สวงหาก าไรท่ีให้บริการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแก่ชุมชนในกรุงลอสแองเจลิส  โดยได้รับเงินทุน

สนับสนุนจากรัฐบาล องค์กร มูลนิธิ และบุคคล ธรรมดา จุดเด่นของศูนย์แห่งนี้คือมีผู้ไกล่เกลี่ยท่ีรู้ภาษาเอเชีย เช่น  

จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตากาล็อก (ภาษาท่ีใชใ้น ประเทศฟิลิปปินส์) เวียดนาม ไทย รวมท้ังภาษาอังกฤษและภาษาสเปน เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้ไกล่เกลี่ยท่ีนี่จึงสามารถขจัดอุปสรรคเร่ืองการสื่อสารของคู่พิพาทท่ีใช้ทางภาษาต่าง ๆ และมีวัฒนธรรม 

ท่ีแตกตา่งกัน กิจกรรม ของ APADRC ท่ีน่าสนใจ มดีังนี้  

 (1) การไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation) หมายถงึ การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทท่ี เกิดขึ้นในชุมชน เชน่ 

ปัญหาครอบครัว (ระหว่างคู่รักหรือสามีภริยา ผู้ปกครองกับบุตร) การหย่าร้าง (เพื่อตกลง เร่ืองอ านาจปกครองและ

ท าข้อตกลงดูแลบุตร) ปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศัย (ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า หรือระหว่าง  เพื่อนบ้าน) ปัญหาแรงงาน (ค่าแรง  

ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างลูกจ้าง หรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน) ปัญหาทางธุรกิจ (ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 
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การทวงหนี้) ปัญหาของผู้สูงวัย (ปัญหาของคนในครอบครัวหรือระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแล)หรือปัญหาระหว่างองค์กร

เป็นต้น โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเนน้หลักความสมัคร ใจ ไมเ่ปิดเผยความลับและความเป็นกลางเป็นส าคัญ 

 (2) การสร้างความปรองดอง (Conciliation) เมื่อผู้มีข้อพิพาทท่ีไม่สลับซับซ้อนมาติดต่อท่ี APADRC เช่น 

ผู้ปกครองเกิดปัญหาบุตรก้าวร้าวและไม่ไปโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีศูนย์จะใช้วิธีโทรศัพท์พูดคุยอีก ฝ่าย เพื่อสอบถามและ

ช่วยบรรเทาปัญหา หากตกลงกันได้ คู่พิพาทอาจท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ช่วย

ร่างข้อตกลงให้ วิธีนี้แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยซึ่งจ าเป็นต้องให้คู่พิพาทมาพบกัน  ท่ีศูนย์ ส่วนวิธีการสร้างความ

ปรองดองนีคู้่กรณีเพยีงแจง้หมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหนา้ที่สามารถตดิตอ่ได้ก็สามารถระงับขอ้พิพาทได้แลว้  

 (3) การไกล่เกลี่ยแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน (Peer Mediation) วธีิการไกล่เกลี่ยนี้ถอืเป็นแนวคิดท่ีค่อนข้างใหม่

และนา่สนใจอย่างย่ิง เพราะตั้งอยูบ่นพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าการไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ยท่ีมีวัยวุฒิ ใกล้เคียงกับคู่พิพาท

จะชว่ยเพิ่มความส าเร็จของการไกล่เกลี่ยได้ APADRC โดยเนน้วธีิการน้ีในโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาในกรุงลอส แองเจ

ลิส เพื่อลดขอ้พิพาทท่ีมักจะเกดิขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่การปล่อยข่าวลือ การ ชกต่อย การล้อเลียน การล้อชื่อ การมอง

หน้าอย่างเหยียดหยาม ไปจนถึงการลักขโมย และลดความเข้าใจ ท่ีไม่ตรงกันของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ี (ส านัก

ระงับขอ้พิพาท,ส านักงานศาลยุตธิรรม,2556) 

 ข้อสังเกต การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยท่ี

เนน้หลักความสมัครใจ ไมเ่ปิดเผยความลับและเนน้ความเป็นกลางเป็นส าคัญ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีศูนย์ระงับข้อ

พิพาท โดยในศูนย์ระงับข้อพิพาทนี้จะมีแผนกภายในท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ยและควบคุมดูแลได้อยา่งทั่วถึง 

 8.2 ประเทศสิงคโปร์ 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ซึ่งช่วยลดปริมาณคดีขึ้นสู่

ศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากรัฐบาล โดยรัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศสิงคโปร์

เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าว

ยังได้รับการยอมรับเป็นอยา่งมากจากประชาชน เพราะประหยัดเวลาและค่าใชจ้่ายมากกว่าการฟอ้งศาล 

  การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทไมใ่ชเ่ร่ืองใหมใ่นสงิคโปร์ ในอดีตสิงคโปร์มีการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชนโดยผู้

หลักผู้ใหญ่ในแตล่ะชุมชนมาแตเ่ดิม แต่ต่อมาอทิธิพลของการพัฒนาเป็นชุมชนเมอืงและการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ลด

ความส าคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่มีปริมาณการฟ้องคดีต่อศาลเพิ่มสูงขึ้น  การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อ

พพิาททางเลือกถูกน ามาใชอ้กีครัง้ในสงิคโปร์ช่วงทศวรรษท่ี 1990 จากการแผ่ขยายแนวคิดตะวันตกเกี่ยวกับการไกล่

เกลี่ยข้อพพิาทและสิงคโปร์มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทแห่งสิงคโปร์ (SMC) ท่ีก่อตัง้ขึน้ในปี 1997 เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหา

ผลก าไร ที่ได้รับการรับรองโดย Singapore Academy of Law 

 SMC ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากในการระงับขอ้พิพาทเชงิสมานฉันท์ โดยผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทตา่งให้การยอมรับวา่กระบวนการน้ีชว่ยให้ประหยัดคา่ใชจ้่ายและเวลาอกีด้วย  

  ผู้ไกล่เกลี่ยของ SMC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงงานต่างๆ เช่น สมาชิกรัฐสภา อดีตผู้พิพากษา 

สถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นักจิตวิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้ไกล่เกลี่ยเหล่านี้จะได้รับการ

ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดย SMC ก่อนท่ีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลัก (Principal Mediators) 

ของ SMC ซึ่งในปัจจุบันแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็น 10 สาขา ได้แก่ การเงินและการธนาคาร บริษัทหรือห้าง
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หุ้นส่วน การก่อสร้างและวิศวกรรม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกันภัย การขนส่งสินค้า ทรัสต ์พนิัยกรรม และการพสิูจนพ์นิัยกรรม  ในกรณีท่ีข้อพิพาทต้องการความรู้

เฉพาะด้าน SMC จะแตง่ตัง้ผู้ไกล่เกลี่ยสองคนเพื่อช่วยกันไกล่เกลี่ย คนแรกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อ

พิพาทนั้น ๆ ส่วนอีกคนจะเป็นนักกฎหมายท่ีคุ้นเคยกับประเด็นทางกฎหมาย ผู้ไกล่เกลี่ยของ SMC สามารถจัดการข้อ

พิพาทได้หลายภาษา ท้ังอังกฤษ ทมิฬ มาเลย์ แมนดาริน และภาษาจีนท้องถิ่นอื่น ๆ โดย SMC จะพยายามเลือกผู้ไกล่

เกลี่ยท่ีใชภ้าษาเดียวกับคู่พิพาท เพื่อให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปอย่างราบร่ืน และหลีกเล่ียงอุปสรรคอันเกิดจากการใช้ล่าม 

ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทของผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ภายใต้บังคับของประมวลจริยธรรมของ SMC ซึ่งก าหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยต้อง

รักษาความลับ เป็นกลาง และเป็นธรรม (ประพาฬรัตน ์ สุขดิษฐ์, 2561) 

 ข้อสังเกต ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีการฝึกอบรมและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทแห่งสิงคโปร์ (SMC) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเข้าเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยสิงคโปร์มีการแบ่งความเชียวชาญในแต่

ละเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย ทัง้ผู้ไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ยังสามารคจัดการข้อพิพาทได้

หลากหลายภาษาเพื่องา่ยตอ่การเข้าถึงคู่กรณีและเพ่ือให้การไกล่เกลี่ยมคีวามราบร่ืน   

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสังคมมีมาช้านานแล้ว เนื่องด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลนั้น

ก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลและนักโทษล้นเรือนจ า จึงมีความพยายามในการหันเหคดี  ด้วยการน าแนวคิดของ

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย จัดความ

ขัดแย้งและสรา้งความปองดองในสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี

หลายช่วงเวลา ซึ่งผู้วิจัยศึกษาถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลโดยมีฝ่าย

ปกครองคอยให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชนให้แก่ประชาชน เพราะฝ่ายปกครองถือ

เป็นต าแหน่งส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคท่ีมีบทบาทในการช่วยไกล่เกลี่ยมาตั้งแต่ในสมัยอดีต 

ดังนัน้การได้มกีารปรับปรุงให้กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลหรือการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีประสิทธิภาพ มีความ

น่าเชื่อถือและมีสภาพบังคับใช้ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญานั้น ก็จะท าให้การระงับข้อพิพาทท่ีเข้าสู่กระบวนการทาง

ศาลลดน้อยลง รวมท้ังยังช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย ซึ่งบทบาทของฝ่ายปกครองใน 

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชนนัน้ ซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้ คือ 

1. ปัญหาเรื่องการให้บทบาทหน้าที่อ านาจของฝ่ายปกครอง 

บทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีเพราะฝ่ายปกครองเคยมี

ประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรม และมีความใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี จึงท าให้ฝ่ายปกครองสามารถ

พูดคุย เจรจา ไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พุทธศักราช 2550 ให้อ านาจเด็ดขาดกับนายอ าเภอของอ าเภอท่ีความผิดท้ังทางแพ่งและทาง

อาญาเกดิขึน้ในเขตอ าเภอน้ัน โดยท าหน้าท่ีเป็นคนกลางเจรจาในการหาข้อยุต ิเพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณีท้ังสองฝ่าย

ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ แต่ปัญหาที่เจอในทางปฏบัิตจิรงินัน้สว่นใหญ่ปลัดอ าเภอจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการไกล่

เกลี่ย เนื่องจากนายอ าเภอมีหน้าท่ีหลากหลายจึงท าให้การท าหน้าท่ีบางอย่างไม่เต็มท่ี จึงเห็นได้ว่าหากมีการก าหนด
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ขอบเขตหน้าท่ีให้กับปลัดอ าเภอท าหน้าผู้ไกล่เกลี่ย โดยมีนายอ าเภอเข้ามาคอยให้ค าชี้แนะกับปลัดอ าเภออาจสามารถ

ท าให้ในการท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพาทในชุมชนของอ าเภอมปีระสิทธิภาพมากขึ้นได้ 

 2. ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชน 

 เนื่องจากการก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ

พพิาททางแพ่ง พุทธศักราช 2553 เป็นการบัญญัติถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

นั้น จะเห็นได้ว่าการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของฝ่ายปกครองยังไม่มีกฎหมายท่ีชัดเจนกับคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยท าให้

การท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจไม่เพียงพอ แม้จะมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจ

ให้แกผู่้ไกล่เกลี่ย  

3. ปัญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย์ทางแพ่ง 

 เนื่องจากกฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พุทธศักราช 2553 มีการ

ก าหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 หรือมากกว่านั้น ซึ่งเมื่อมีปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิด

ขึ้นมาสู่นายอ าเภอนั้น มักเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่เช่น ข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับมรดก ท่ีดิน ซึ่งการ

บัญญัติให้นายอ าเภอมีอ านาจในการประนอมข้อพพิาทในคดท่ีีมีทุนทรัพย์จึงเป็นการปิดกั้นการให้ความช่วยเหลือหรือ

แก้ไขปัญหาในสังคม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีบัญญัติไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พุทธศักราช 2530 นั้นมิได้จ ากัดทุนทรัพย์ในการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งจึงมีอิสระในการท าหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ยมากกว่า ดังนั้นการระบุจ านวนทุนทรัพย์ในการไกล่

เกลี่ยข้อพพิาทท่ีนายอ าเภอมีอ านาจ จึงสมควรท่ีจะได้รับการแก้ไข เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาในชุมชนมปีระสิทธิภาพและ

ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด 

 4. ปัญหาเรื่องการมกีฎหมายรองรับการไกล่เกลี่ยชุมชนในประเทศไทย 

 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาในชุมชนสามารถไกล่เกลี่ยได้ แต่จะประสบผลส าเร็จหรือไม่

ขึน้อยูก่ับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับท่ีชัดเจนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ท า

ให้ผลของการเจรจาไม่มีสภาพบังคับและประชาชนขาดความมั่นใจในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ประเทศไทยเคยมีการบัญญัติร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาพ.ศ... แต่ถูกยกเลิกไป เนื่องจาก

การไกล่เกลี่ยในช้ันสอบสวนของเจ้าหนา้ที่ต ารวจไมค่่อยมีความน่าเชื่อไม่วา่จะท าแบบตรงไปตรงมา เพราะผู้ไกล่เกลี่ย

ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในพื้นท่ีและนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งในกรณีนี้อาจมีผู้มีอิทธิพล ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่ 

สั่งการให้ช่วยเหลอืทางคดีได้  

 ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท้ังทางแพ่งและทางอาญาที่สะดวกรวดเร็ว  

ไม่สิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายและเสียเวลา จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายให้มีสภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ในปัจจุบัน รวมท้ังหนว่ยงานของรัฐท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรให้ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทหรือน าคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่

เกลี่ยมากขึน้ เพื่อลดจ านวนคดีท่ีเข้าสู่ศาลให้นอ้ยลง 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาและวเิคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่าการด าเนินการ

ไกล่เกลี่ยข้อพาทในชุมชนยังไมไ่ด้มีประสิทธิภาพสูดสุด เนื่องจากยังมีปัญหาอีกหลายประการ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

ดังตอ่ไปนี ้

1. เพื่อให้ฝ่ายปกครองมบีทบาทมากขึ้น หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดอบรม ฝึกปฏิบัติให้ฝ่ายปกครอง

มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือเทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาอย่างสม่ าเสมอและ

มีความกระจ่างชัดท้ังด้านกฎหมายและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพาทเป็นต้น เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบท่ีมอบอ านาจหน้าท่ีให้ฝ่ายปกครองมี

อ านาจหนา้ที่จัดการความขัดแย้งในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ โดยค านงึถึงความเหมาะสมในแต่ละทอ้งถิ่นน้ัน ๆ 

2. ควรเปิดช่องทางให้ผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการท าหน้าท่ี

ไกล่เกลี่ยข้อพาทชุมชนเหมอืนประเทศสิงคโปร์ ในการสร้างความโปร่งใส ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

เพื่อให้คู่พิพาทมีความเชื่อมั่นในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีด าเนินการโดยฝ่ายปกครอง โดยอาจจัดตั้งคนเดียว

หรือเป็นองค์คณะแล้วแตค่วามเหมาะสมของคดท่ีีพิพาทน้ันๆ 

3. ฝ่ายปกครองควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารถึงบทบาทหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประชาชนในแต่ละ

ท้องท่ี ในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางป้ายไวนิลและทางการประชาสัมพันธ์ตามชุมชนเพื่อให้

ประชาชนรับรู้และเห็นประโยชนข์องการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชน โดยการประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเชน่ ส านักงานยุติธรรมชุมชนประจ าจังหวัด ศูนยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ความรู้

ให้แกชุ่มชน เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชุมชน 

4. ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ย โดยการจัดการสอบประมวลผลผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชนว่ามีความรู้

ความสามารถและประสิทธิเพียงพอต่อการเข้าท าหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ยมากกว่าเพียงแค่การผ่านการอบรม เนื่องจากไม่

แนใ่จว่าแมผ้่านการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยจะมีความรู้ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในส่วน

ของฝ่ายปกครอง ควรให้มกีารพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกับผู้ไกล่

เกลี่ยอย่างกระจ่างชัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนและยังควรมีการสอบ

ประมวลผลความรู้ประจ าปีเพื่อเป็นมาตรฐานของการไกล่เกลี่ยชุมชนอีกด้วย และควรมีการมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร

ตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทอย่างตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมุ่งเน้นการ

มสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นหลัก 

5. ควรมีการยกเลิกการก าหนดทุนทรัพย์ของนายอ าเภอ เพื่อจากปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นและน ามาสู่

นายอ าเภอนั้น ส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเช่นข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับมรดก ท่ีดิน เป็นต้นและบัญญัติเป็น

ประเภทของคดท่ีีพิพาทแทน 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงได้ด้วยความช่วยเหลือของดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ และผู้ให้การสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ท่ีได้สละเวลาอันมคี่าให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในสิ่งท่ี

เป็นประโยชนส์ าหรับงานวทิยานพินธ์ฉบับนี้ตลอดมา ผู้วิจัยจึงข้อกราบขอพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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กฎหมายลิขสทิธิ์และมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการ

ใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษา : ศกึษากรณีมหาวทิยาลัยพะเยา 

Copyright law and legal measures relating to the collection of remunerations 

from the use of literary works in education institution : A case study of the 

University of Phayao.  

กฤติยาภรณ ์วงศข์ัน1*  

Kitiyaporn Wongkan1* 

บทคัดย่อ  

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศกึษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิ กรณีการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษา โดยมุ่งศึกษาเฉพาะงานวรรณกรรมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีถูกน ามา

ท าซ้ า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสิทธ์ิ โดยสืบค้นและรวบรวมมาจากการด าเนินงานขององค์กรจัดเก็บ

ค่าลิขสทิธ์ิงานวรรณกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิ

กับผู้ใช้งานวรรณกรรม รวมถึงการจัดตั้งองค์กรเพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรมกับเจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้

เดียวในการท าซ้ า แต่กรณีของการศึกษา มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิท าให้สามารถใช้งานวรรณกรรมนั้นได้หลาย

กรณี ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนในการพิจารณาว่าลักษณะใด  เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิเกินสมควร ดังนั้นการตัง้องคก์รจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิการใชง้านวรรณกรรม เพื่อการศึกษาจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิด

จากการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะเมื่อมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากผู้ใช้งานวรรณกรรมแล้ว ผู้ใช้งาน

วรรณกรรมท่ีจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้องค์กรจัดเก็บถือว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 15(5) ให้สามารถใช้

งานนัน้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิผ่านข้อยกเวน้การละเมิดลิขสทิธ์ิอีก 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยอยากน าเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิในงาน

วรรณกรรมและก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานวรรณกรรมเพื่อ

การศึกษา อาจมีการออกกฎหมายรับรองหรือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ ในรูปแบบของ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิ พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ.2537 

ค าส าคัญ:  ลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม, จัดเก็บงานวรรณกรรม, วรรณกรรม 
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the problem of enforcement of copyright law in case of 

collection of royalties for educational literary works. The focus of the study was on this type of printed media 

that was reproduced without the permission of the owner. This thesis researched from the operations of the 

organization collecting copyright US literary works. This is a way to resolve conflicts between copyright owners 

and the user literature. Including the establishment of organizations to collect royalties for the use of literature for 

study and how to improve the copyright law of Thailand.     

 Copyright Act of 1994 provides protection for literary works. The copyright owner is the sole proprietor 

of the reproduction but the case of education, with the exception of piracy makes it possible to use the 

literature. In many cases these exceptions are uncertain as to which of these characteristics is a violation or 

immoderate. In this way the establishment of copyright collecting organizations for educational literacy will help 

to reduce the number of piracy exceptions. The organization collects royalties from literary users. Literary users 

who pay the copyright to the collecting organization are deemed to have been authorized by the copyright 

owner under Section 15 (5) to use it without the need for a copyrighted work through another piracy exception. 

Case study the researcher wanted to propose the establishment of a charitable organization for the 

owners of literary works by set forth legal measures relating to the collection system for educational literacy. 

There may be a statutory endorsement or certification at the statutory level. In the form of an amendment act. 

Copyright Act BE 2537.  

Keyword: Copyright in literary work, collection of copyright remunerations, use of literary work in educational 

institution 

บทน า 

สังคมในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งพมิพ์ แตเ่ดิมอยู่ในรูปของหนังสอื ต ารา วารสารวิชาการ ด้วยความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้อุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น สิ่งเหลา่นีท้ าให้การท าซ้ างานวรรณกรรมท าได้ง่าย รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นเกินกว่าท่ีเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิจะดูแลบริหารสิทธิได้เอง (กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย, 15 ตุลาคมคม 2561) ท้ังน้ีการท าซ้ าในปัจจุบันท่ียังพบเห็นได้ท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นการท าซ้ าในลักษณะของ

การพิมพ์ การถ่ายเอกสาร การสแกนและการท าซ้ าโดยการใช้ วิธีดิจิทัล ดาวน์โหลด เป็นต้น (หัทญา  อัศวนิเวศน์, 

2557) การกระท าในลักษณะดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้า

งานอันมลีิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายรับรองไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537   

 แมว้า่กฎหมายลขิสิทธ์ิมอบสิทธ์ิเด็ดขาดส าหรับเจ้าของลขิสิทธ์ิ แตก่็ มขี้อยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีอนุญาต

ให้ใช้งานลิขสิทธ์ิได้ในบางกรณี เพื่อไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิเกินสมควร 

มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 32 จากการวิจัยด าเนินการ 

โดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของสหรัฐฯแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหานี้ ในประเทศไทยไทยล่าสุดท่ี  IIPA 

(International Intellectual Property Alliance) ระบุไว ้อุตสาหกรรมหนังสอืและวารสารเผยแพร่ยังคงต้องเผชิญหน้ากับ
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การถ่ายเอกสารอันละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะในและรอบๆโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมท้ังการแปลเอกสารท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตพิมพ์และการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลน์ในประเทศไทยท่ีเพิ่มมากขึ้น ( IIPA Report on Copyright Protection in 

Thailand 2018.) ระบุว่าประมาณ 60%ของนักเรียนทุกคนได้กระท าการคัดลอกส าเนาหนังสอืต าราเรียน ท้ังท่ีโรงเรียน

และมหาวิทยาลัย(Ibid.) กรมทรัพย์สนิทางปัญญาชีว้า่การละเมดิลขิสิทธ์ิสว่นใหญ่ในภาคการศกึษาจะเกิดขึ้นในช่วงต้น

ปีการศึกษา (DIP Report on the Implementation of IP rights in Thailand 2015; See also DIP Report on the 

Implementation of IP rights in Thailand 2017-2018.) สถิติแสดงให้เห็นว่าประมาณ 60% ของนักเรียนในกรุงเทพฯ

คัดลอกหนังสอืท้ังเล่ม ถ้านักเรียนเหลา่นีจ้ะซื้อหนังสือเฉลี่ยตอ่ปี(ประมาณระหวา่ง 10-15 เล่ม) จะส่งผลให้มียอดขาย

ประมาณ 180,000-270,000 บาท (IIPA Report on Copyright Protection in Thailand 2006) รายได้จากการคัดลอก

หนังสือของนักศกึษาท าให้อุตสาหกรรมหนังสือสูญเสียรายได้จากการขายหนังสือประมาณ 180,000-270,000 บาท

ต่อปี เนื่องจากปัญหาดังกล่าวตัวเลขนี้  ไม่รวมถึงการคัดลอก โดยครู อาจารย์ สหรัฐอเมริกาเป็นกังวลโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับปัญหาเร่ืองนี้ เนื่องจากหลายต าราวิชาการ หนังสอืจากส านักพมิพใ์นสหรัฐอเมริกามีการท าซ้ าในการรูปแบบ

เช่นเดียวกับการท าส าเนาต าราท่ัวโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  (IIPA Report on the Proposed  

US-Thailand FTA 2017) IIPA ระบุว่าตัวเลขการละเมดิลขิสิทธ์ิในการภาคการศึกษาไทยยังคงค่อนข้างสูงและโดยท่ัวไป

เฉลี่ยส าหรับการภูมิภาคเอเชีย (IIPA Report on Copyright Protection in Thailand 2016) จากการกระท าดังกล่าวจะมี

หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีควรได้รับค่าตอบแทนจาก

การสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธ์ิและผลประโยชน์

สาธารณะโดยเฉพาะเร่ืองของข้อยกเว้นด้านการศึกษา (Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561 )ข้อยกเว้น

สิทธ์ิพิเศษนี้จะต้องไมเ่ป็นการขัดตอ่การแสวงหาประโยชนจ์ากงานอันมีลขิสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของสทิธ์ิ 

 ดังนัน้ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายรับรอง เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธ์ิถูกละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการน างาน

อันมลีิขสิทธ์ิของตนไปท าซ้ าดัดแปลง ออกจ าหน่าย โดยท่ีผลประโยชน์ในรูปของค่าลิขสิทธ์ิไม่ได้ตกมาถึงผู้สร้างสรรค์

งานหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ าด้านงาน

วรรณกรรม(Reproduction Rights Organizations: RROs) ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหาการท าซ้ างานท่ีผิดกฎหมาย

และก่อให้เกิดการเคารพตอ่สทิธิของเจ้าของลขิสิทธ์ิ ส่วนในตา่งจังหวัดอาจให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงาน

ในการรับค่าลิขสทิธ์ิแทนบริษัทจัดเก็บ โดยจะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดเก็ค่าลิขสิทธ์ิ ตลอดจน

มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ปัญหาความไม่เป็น

ธรรมและความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บเกิดขึ้นน้อย อีกประการหนึ่งจะท าให้ปัญหาการแอบอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอ านาจ

กระท าการรีดไถกับผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิสามารถตรวจสอบและป้องกันได้  องค์กรดังกล่าวจะต้องจัดตั้งขึ้นภายใต้ 

การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ า (หัทญา  อัศวนิเวศน์, 2557) เพื่อให้

ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิและช่วยปกป้องผลประโยชน์ของ  

ผู้สร้างสรรค์งานอันมลีิขสิทธ์ิ ส านักพิมพแ์ละเจ้าของลิขสิทธ์ิอื่นๆ (กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์

และผู้จ าหนา่ยหนังสอืแห่งประเทศไทย, 15 ตุลาคม 2561)  จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาปัญหาเร่ือง

การจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิจากการใชง้านวรรณกรรมในการศึกษาบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เร่ืองท่ีผู้วิจัยได้ท าการศกึษาจะเป็นประโยชนต์อ่ผู้ท่ีสนใจและต้องการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวได้เป็นอยา่งดี 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสทิธ์ิและการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ

โดยเนน้ท่ีรูปแบบองคก์รจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิวิธีการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิและการควบคุมการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิ 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการละเมดิลขิสิทธ์ิในการวรรณกรรมในการศึกษาและปัญหาการจัดเก็บ

ค่าลิขสทิธ์ิจาการใชง้านวรรณกรรมในสถาบันศึกษา โดยเฉพาะในพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา    

3. เพื่อศึกษากฎหมาย ระบบและวิธีการจัดเก็บคา่ตอบแทนการใช้ในงานวรรณกรรมและกฎหมายควบคุม

กาจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกา และน ามาประยุกตใ์ชใ้นประเทศไทย 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ รูปแบบ องค์กร

จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส าหรับการใช้งานวรรณกรรมและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานวรรณกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาการละเมดิลขิสิทธ์ิท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

ขอบเขตของการศกึษา 

 ศกึษาปัญหาการละเมดิลขิสิทธ์ิในวรรณกรรมประเภทหนังสือสื่อสิ่งพมิพ ์   ท่ีถกูน าเอาไปท าซ้ า ดัดแปลง 

เผยแพร่ต่อสารธารณชน โดยเครื่องถา่ยเอกสาร   ในพืน้ท่ีบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยาและปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ค่าลิขสทิธ์ิจากการใชว้รรณกรรมในสถานศกึษาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิ

ให้มีความเป็นธรรม ศกึษาวเิคราะห์กฎหมาย รูปแบบและระบบด าเนนิการขององคก์รจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในการท าซ้ า

วรรณกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอและรูปแบบองคก์รจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิ  ในงาน

วรรณกรรมและแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุมการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิของไทย 

สมมตฐิานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 15 ได้รับรองสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของงานวรรณกรรม  

ท่ีสามารถได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษา แต่ท้ังนี้ยังไม่มีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

ด้านวรรณกรรมส าหรับการท าซ้ า(RROs) และยังไม่มีมาตรการใดก าหนดวิธีการจัดเก็บค่าค่าลิขสิทธ์ิ ไม่มีกฎหมาย

ควบคุมการจัดเก็บค่าตอบแทน จึงศึกษาเพื่อหารูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิหรือค่าตอบแทนการใช้งาน

วรรณกรรม วิธีการและมาตรการในการจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิและรูปแบบกฎหมายควบคุมการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิในราคาท่ี

เป็นธรรมและไม่ซ้ าซ้อน โดยการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ า (RROs) นั้นจะต้องเป็นตัวแทนของ

เจ้าของลขิสิทธ์ิเข้ามาดูแล ตรวจสอบ ให้เจ้าของลขิสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานวรรณกรรมท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิ

ควรจะได้ตามความเหมาะสมท่ีเกิดจากการท าซ้ าและยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิด้านวรรณกรรมสามารถ

ใช้งานได้โดยไม่เป็นการกระท าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ แต่การจัดตั้งองค์กรจัดเก็บอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องมีกฎหมายท่ี

ควบการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิหรือค่าตอบแทนการใชง้านวรรณกรรมจากผู้ใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิในอัตราที่เป็นธรรมดว้ย 

วิธีการศึกษา  

ด าเนินการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research)

โดยเชิงคุณภาพวิเคราะห์จากเอกสาร (Document  Research)โดยท าการศึกษาจากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ ต ารากฎหมาย ต าราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ ค าพิพากษา ตัวบทกฎหมาย  เอกสารท่ี

เกี่ยวข้องและฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นระบบ ส่วนในเชิงปริมาณจะเก็บ
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ข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ เน้นการเก็บข้อมูลจากร้านถ่ายเอกสารบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวนมาก เพื่อท าการ

วเิคราะห์และทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีและให้ความหมายในเชิงวิชาการมากกวา่การศกึษา 

ผลการศึกษา  

 1. ความไม่ชดัเจนของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธิ์มาตรา 32 วรรค 1 กับการจัดเก็บคา่ลิขสทิธิใ์น

การใช้งานวรรณกรรม 

 การคุ้มครองลิขสิทธ์ิและการสร้างสรรค์งานประเภท “งานวรรณกรรม” เป็นงานทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทหนึ่งท่ีได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ของประเทศไทย รวมท้ังกฎหมายของ

ตา่งประเทศด้วยการใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่นจึงต้องท าด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด

ลิขสิทธ์ิขึ้น เนื่องจากกฎหมายไทยได้บัญญัติความคุ้มครองงานวรรณกรรมให้เจ้าของสิทธิมีสิทธิแต่เพี ยงผู้เดียว 

(Exclusive Right) ในการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้ในมาตรา 15 แต่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ มาตรา 

32 ก าหนดข้อยกเวน้ท่ีเป็นสาระส าคัญ “การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่นตามพะราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัด

ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ

ด้วยกฎหมายของเจ้าของลขิสิทธ์ิเกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ” หลักเกณฑ์นี้มาจากมาตรา 9(2) ของ

อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ( Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works) ก าหนดสาระส าคัญไวว้า่ “การท าซ้ านัน้ต้องไมข่ัดแย้งกับการแสวงประโยชนต์ามปกติของ

งานและไม่ท าให้เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์” และมาตรา 13 ของ

ความตกลงว่าด้วยสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวกับการค้าท่ีเกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) บัญญัติ

สาระส าคัญไว ้“ก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อยกเวน้สทิธิแต่ผู้เดียวได้ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์ตามปกติของงาน

และไมท่ าให้เสื่อมเสีย โดยไม่มีเหตุผลตอ่ประโยชนอ์ันชอบด้วยกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ” ข้อบังคับควบคุมข้อจ ากัดและ

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นต้นก าเนิดของการทดสอบ 3 ขั้นตอน (Three step test )ท่ีมาจากอนุสัญญาเบอร์น

เพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและงานศิลปะ ค.ศ.1971 ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิของชาติภาคีสมาชิกอนุสัญญา

เบอร์น มาตรา 9 (2) ของอนุสัญญาเบอร์นปรับใช้แต่กับข้อยกเว้นท่ีจ ากัดสิทธิในการท าซ้ า (right to reproduction)

เท่านั้น ต่อมาการทดสอบ 3 ขั้นตอน (Three step test) ถูกน ามาบัญญัติไว้ใน มาตรา 13  ของความตกลงทริปส์  

โดยขยายขอบเขตการปรับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงข้อยกเว้นของสิทธิทุกประเภท โดย  three step test ใช้ในการควบคุม

กฎหมายขอ้ยกเว้นการละเมดิลขิสิทธ์ิของแตล่ะประเทศ แตไ่มไ่ด้ใชก้ับการกระท า แตม่าตรา 32 วรรคแรกน าบางส่วน

ของ three step test มาใส่ไว้สององค์ประกอบและน ามาใช้กับการกระท า ท าให้ยากต่อความตีความ เพราะหากศาล

ตีความองค์ประกอบของ three step test ท่ีอยู่ในมาตรา 32 วรรคแรก ขัดกับท่ีการตีความ three step test ของ  

the WTO Panel ใน WTO Panel decision WT/DS106 อาจถูกประเทศภาคีอื่นร้องเรียนได้ว่าประเทศไทยปฏิบัติขัดกับ

มาตรา 9 ของอนุสัญญากรุงเบอร์นและมาตรา 13 ของ TRIPS Agreement (Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works Article 9(2) and TRIPS Agreement Article 13) พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 

32 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีข้อบกพร่องเร่ืองการก าหนดจ านวนและปริมาณในการท าซ้ า โดยทุกกรณีศาล จะใช้

ดุลพนิจิตัดสนิปริมาณในการท าซ้ ามากน้อยเพียงใดจึงจะกระทบสิทธิของเจ้าของสิทธ์ิ แต่ในการตีความของศาลไม่มี

หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าจ านวนหรือปริมาณเท่าใด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ตัวอย่าง คดีอาญาหมายเลข  

แดง             ท่ี อ.785/2542 จ าเลยน าไปท าซ้ านั้นมีเพียงร้อยละ 20.83 และร้อยละ 25 ของหนังสือท้ังเล่มเท่านั้น 

ดังนั้นปริมาณของงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีจ าเลยในคดีนี้น าไปใช้เพียง 1 ใน 5 หรือ1 ใน 4 ของต าราแต่ละเล่มจึงน่าเป็นท่ี
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ยอมรับได้ว่าเป็นปริมาณพอสมควร แต่หากนักศึกษาจะถ่ายเอกสารจากต าราท้ังเล่ม แม้จะถ่ายเอกสารต าราเพียง  

คนละ 1 เล่ม น่าจะไมใ่ชป่ริมาณการใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิท่ีสมควร เพราะหากยอมให้นักศึกษาท าได้เช่นนั้น ผู้สร้างสรรค์

งานคงไมอ่าจจ าหนา่ยงานท่ีตนสร้างสรรค์ ย่อมขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 

32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ดังนั้นการตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานวรรณกรรม

เพือ่การศึกษาจะชว่ยลดปัญหาในการใชข้้อยกเวน้การละเมิดลิขสทิธ์ิ เพราะเมื่อมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิจากผู้ใช้งาน

วรรณกรรมแลว้ ผู้ใชง้านวรรณกรรมท่ีจ่ายค่าลิขสทิธ์ิให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิก็ถือวา่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธ์ิ

ตามมาตรา 15(5) ให้สามารถใช้งานอันมลีิขสิทธ์ิได้โดยไม่ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Noppanun Supasiripongchai, 

15 ตุลาคม 2561)  แต่ในปัจจุบันยังขาดมาตรการบางประการในการก าหนดวิธีการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากการละเมิด

สิทธ์ิของเจ้าของ ส่งผลเป็นการยากท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิจะท าการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ ท้ังนี้หากองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้น

ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเป็นองค์กรกลางส าหรับการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิประเภทงาน

วรรณกรรม ย่อมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือเจ้าของลิขสิทธ์ิในการบริหารจัดการและไม่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ            

ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิ ส านักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธ์ิอื่น  ๆ อีกท้ังยังสามารถ

ด าเนนิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระบบมีความชัดเจน โปร่งใส และมีอิสระในการก าหนดอัตราจัดเก็บ อัตราการ

หักค่าใช้จ่าย อัตราการจัดสรรคืนแก่สมาชิก โดยมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนเพื่อให้ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิสามารถใช้งาน

ลิขสิทธ์ิได้ โดยไม่ต้องกังวลวา่เม่ือจ่ายค่าลขิสิทธ์ิให้บริษัทหนึ่งแล้วยังต้องจ่ายให้บริษัทอื่นอีกเหมือนท่ีผ่านมา เจ้าของ

สิทธ์ิ เชน่ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ประพันธ์ผลงาน ส านักพิมพ์ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มท่ีและมีหลักประกันว่าจะได้รับ

จัดสรรค่าตอบแทนจากบริษัทจัดเก็บท่ีแน่นอนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและจูงใจให้มีการสร้างสรรค์

งานใหม่ ๆ เพิ่มมากขึน้ ผู้ใชง้าน เชน่ ร้านถ่ายเอกสาร นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์ บุคคลท่ัว ๆ ไป ฯลฯ จะ

สามารถเลือกใช้ผลงานจากบริษัทจัดเก็บได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความพอใจในเร่ืองคุณภาพของผลงานและ

อัตราการจัดเก็บท่ีเป็นธรรม และเมื่อได้จ่ายค่าตอบแทนแล้วจะได้รับความคุ้มครองบุคคลอื่นไม่สามารถเรียกเก็บ

ซ้ าซ้อนหรือข่มขู่ด าเนินคดีอีก ผู้วิจัยเห็นว่าองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาลเป็นองค์กรกลางนั้นไม่

ก่อให้เกิดปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิท่ีไม่เป็นธรรม มีความซ้ าซ้อน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหากับผู้สร้างสรรค์ผลงานท่ี

ถูกเอาเปรียบจากบริษัทจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิ โดยไม่จัดสรรค่าลิขสทิธ์ิให้หรือให้น้อยไม่เป็นไปตามจ านวนและภายในเวลา

ท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงผู้ขออนุญาตใช้บริการยังสามารถจะช าระค่าบริการในการขออนุญาตท่ีเพียงคร้ังเดียว ไม่มี

ปัญหาการเก็บซ้ าซ้อน องค์กรกลางในการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม จึงเป็นองค์กรท่ีช่วยแก้ปัญหาข้างต้น  

ท้ังในเร่ืองการน ามูลค่าจากงานลิขสิทธ์ิออกมาใช้ การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธ์ิและ

ตัวเจ้าของผลงาน ตระหนักรู้ว่าลขิสิทธ์ิลักษณะใดไม่สามารถกระท าการละเมดิลขิสิทธ์ิได้ 

2. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมการศึกษาบริเวณสถาบัน การศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา 

การละเมดิลขิสิทธ์ิงานวรรณกรรมบริเวณสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีมีความ

ต้องการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  รูปแบบการละเมิดท่ีพบ

เห็นได้ชัดเจน คือ การท าซ้ าจากเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว โดย ไม่จ าเป็นต้องไปหาซื้อหนังสือจาก

ร้านขายหนังสือท่ัวไป ผู้ท่ีท าซ้ างานวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์เพื่อใช้ส าหรับการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาส่วนมากเข้าใจว่าได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 มาตรา 32 แต่ในความเป็นจริงการใช้งานวรรณกรรมในการศึกษานั้น ทุกกรณีศาลจะใช้ดุลพินิจในการ

ตัดสินปริมาณในการท าซ้ ามากน้อยเพียงใดจึงจะกระทบสิทธิของเจ้าของสิทธ์ิ ซึ่งในการตีความของศาลไม่มี
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หลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนว่าจ านวนหรือปริมาณเท่าใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ซึ่งเร่ืองดังกล่าวได้เคยยกข้อยกเว้นของ

กฎหมายขึน้ต่อสู้คด ียกตัวอย่าง ค าพพิากษาของศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีอาญา

หมายเลขแดงท่ี อ.785/2542 ศาลทรัพย์สินฯกลางเห็นว่า “วิชาการตลาด การบริหารธุรกิจและวิชาเบื้องต้นทาง

สังคมศาสตร์เป็นวิชา ท่ีมีผู้ลงทะเบียนเรียนจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาคนใด น าหนังสือเรียน

ดังกล่าวไปท าซ้ าในบทท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้เรียนก็ดูจะเป็นการใช้อย่างเป็นธรรมอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 วรรคสอง (1) เมื่อนักศึกษาทุกคนท าในลักษณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนย่อม

ได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิด้วย แทนท่ีนักศึกษาแต่ละคนจะต้องถ่ายเอกสารคนละ 1 ชุด นักศึกษาก็อาจจ้าง

หรือใช้ให้บุคคลอื่นท าแทนตน แม้ร้านถ่ายเอกสารจะกระท าเพื่อการค้าแต่การค้าดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการใช้

แรงงานเคร่ืองจักรและวัสดุของร้านค้า โดยคิดราคาแผ่นละ 60 สตางค์ ร้านถ่ายเอกสารจึงมิได้ค้าก าไรจาการท า

ละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่น แต่เป็นการท าตามสัญญาจ้างระหว่างนักศึกษาและร้านค้า ร้านค้าเป็นเสมือนเคร่ืองมือ

หรือตัวแทน ในการถ่ายเอกสารท าส าเนาของนักศึกษา ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิของนักศึกษาย่อมสามารถใช้กับ

ร้านค้าได้ด้วย ในส่วนปริมาณของงานอันลิขสิทธ์ิท่ีจ าเลยน าไปท าซ้ านั้นมีเพียงร้อยละ 20.83 และร้อยละ 25 ของ

หนังสือท้ังเล่มเท่านั้นเป็น การพอสมควร” จากค าพิพากษาข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีส านักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิได้

แต่งตั้งตัวแทน เพื่อมาเจรจาขออนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในงานวรรณกรรมและหากนักศึกษา ค รูอาจารย์หรือร้านถ่าย

เอกสาร จะแต่งต้ังตัวแทนของบุคคลดังกล่าวขึน้มาจะต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพื่อขอท าส าเนาอย่างถูกต้องใน

การใช้งานวรรณกรรมการศึกษา ซึ่งไมป่รากฏว่าบุคคลหรอืองค์กรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างใด เจ้าของลิขสิทธ์ิต้อง

สร้างระบบการจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิในการใช้งานวรรณกรรมและอ านวยความสะดวกให้แกบุ่คคล ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ

ในการท าส าเนางานวรรณกรรม มิฉะนั้นไม่อาจถือได้ว่าการท าส าเนาดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 32  ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5843/2543 ศาลฎีกาได้กลับค าพิพากษา 

คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี อ.785/2542 โดยวิจัยว่า “จ าเลยประกอบกิจการรับจ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่มและเข้าปก

หนังสือ มีสถานประกอบการอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย อ. ซึ่งใช้หนังสือวิชาการจัดการและการตลาดอันมีลิขสิทธ์ิของ

โจทก์ร่วมท้ังสาม  ในการให้การศึกษาแก่นักศกึษา จ าเลยได้ท าซ้ างานบางส่วนของหนังสอืท้ังหา้เล่มของโจทก์ร่วมโดย

จัดท าเป็นเอกสารจ านวน 43 ชุด เก็บไว้ท่ีร้านของจ าเลย  จ าเลยย่อมมีโอกาสท่ีจะขายเอกสารท่ีจ าเลยท าซ้ าขึ้นมา

ดังกล่าวแก่นักศกึษา  ท้ังในช้ันจับกุมและสอบสวนจ าเลยซึ่งกระท าในวันเดียวกัน จ าเลยก็ให้การรับสารภาพว่าท าซ้ า

งานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น เพื่อขาย เสนอขายหรือมีไว้ขาย อันเป็นการท่ีจ าเลยท าซ้ าขึ้นเอง เพื่อการค้าและแสวงหา

ประโยชน์จากการขายส าเนางานท่ีจ าเลยท าซ้ าขึ้นมา มิใช่การรับจ้างถ่ายเอกสารจากนักศึกษาท่ีต้องการได้ส าเนาท่ี

เกิดจากการท าซ้ าไปใช้ในการศึกษาวิจัยอันเป็นเหตุยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

มาตรา 32(1)” ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5843/2543 ข้อเท็จจริงท่ีว่าจ าเลยท าซ้ าในปริมาณร้อยละ 20.83 และ         

ร้อยละ 25 ของหนังสือท้ังเล่ม ในเร่ืองของกฎหมายการละเมิดลิขสิทธ์ิ ข้อยกเว้นมาตรา 32 มีเจตนารมณ์ให้

สาธารณชนได้ใช้ประโยชนจ์ากงานลิขสทิธ์ิ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิเฉพาะในทางการศึกษา การท่ีจ าเลย

ท าซ้ างานวรรณกรรมประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นจากทัง้หมด  นา่จะเป็นปริมาณท่ีพอสมควรและไมข่ัดตอ่การแสวงหา

ประโยชน์และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ           

ได้วินิจฉัยไว้ แตเ่ร่ืองปริมาณการท าซ้ างานวรรณกรรมของจ าเลยศาลฎกีามิได้วินิจฉัยไว้ โดยศาลฎีกาเห็นว่าการท าซ้ า

งานวรรณกรรมของจ าเลยมีลักษณะของการท าซ้ าเพื่อการค้าก าไร จ าเลยจึงไม่สามารถกล่าวอ้างข้อยกเว้นของ

กฎหมายและไมส่ามารถสรุปได้ว่าร้อยละท่ีจ าเลยท าซ้ างานวรรณกรรมประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นว่าจะไม่เป็นการใช้

งานวรรณกรรมท่ีเป็นธรรมหรือไม ่การส ารวจปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จากกลุ่มตัวอย่าง
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ท่ีเก็บข้อมูลมีร้านถ่ายเอกสารจ านวน 9 ร้านโดยมีเจ้าของร้านและพนักงานร่วมกันท าแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีเข้าใช้

บริการร้านถ่ายเอกสาร ส่วนมากเป็นนักศึกษานิสิตร้อยละ 70 ครูบาอาจารย์ร้อยละ 20 และบุคคลท่ัวไปอีก          

ร้อยละ 10 เอกสารท่ีท าซ้ าส่วนใหญ่ คือเอกสารประกอบการเรียนการสอนและหนังสือ ต าราเรียนท่ีท าซ้ าบางส่วน

ร้อยละ 40 จ านวน 10-20 ครัง้ตอ่วัน และทัง้เล่มร้อยละ 60 จ านวน 1-5 เล่มต่อวัน ทุกคร้ังท่ีมีการถ่ายเอกสารให้กับ

นักศึกษานิสิต ทางร้านถ่ายเอกสารได้รับค าสั่งหรือสัญญาว่าจ้างให้ถ่ายเอกสารเป็นบางคร้ังบางคราวถึงร้อยละ 60 

ไมม่เีอกสารค าสั่งหรอืสัญญาว่าจ้างของนักศึกษาร้อยละ33.3  และมีเอกสารค าสั่งหรือสัญญาว่าจ้างให้ถ่ายเอกสาร

เพียงร้อยละ 6.7  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงยึดถือตามค าพิพากษาศาลฎีการ้านถ่ายเอกสาร หากท าโดยได้รับค าสั่งหรือ

สัญญาว่าจ้างท าส าเนาเอกสารระหว่างนิสิตนักศึกษาอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิของนักศึกษากับร้านถ่าย

เอกสารท่ีท าโดยอาศัยข้อยกเว้นของนักศึกษา เนื่องจากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการท าซ้ าดังกล่าวเป็นค าสั่งหรือสัญญา

ว่าจ้างของนักศึกษา ค าว่า “จ้าง” โดยมิใช่ค าสั่งของนักศึกษาหรือสัญญาว่าจ้างท าของนักศึกษาเป็นการว่าจ้างทาง

วาจา หรอืมีการถา่ยส าเนาเอกสารเก็บไว้ก่อน ในกรณีดังกลา่วนี้ถือวา่ไมม่หีลักฐานพิสูจนใ์นการว่าจ้างหากจะน าสืบก็

เป็นการยากที่จะน าสบืได้ แต่อย่างใดทางร้านถ่ายเอกสารจึงมิอาจอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพราะการกระท า

ของร้านถ่ายเอกสารมิใช่เพื่อการศึกษาหรือวิจัย แต่เป็นไปเพื่อธุรกิจ จึงถือได้ว่าทางร้านถ่ายเอกสารบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยาละเมดิลขิสิทธ์ิของเจ้าของลขิสิทธ์ิ ซึ่งจากที่ส ารวจทางร้านถ่ายเอกสารทราบถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ

เจ้าของลิขสิทธ์ิถึงร้อยละ 40 และไม่ทราบว่าเป็นการละเมิดเข้าของลิขสิทธ์ิถึงร้อยละ 60 และกลุ่มตัวอย่าง นิสิต

นักศึกษา อาจารย์และบุคคลท่ัวไป เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นจ านวน 100 คน พบว่าทุกท่านทราบดีว่า

หนังสือทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ ฯลฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิร้อยละ 85 ไม่ทราบว่าหนังสือทุก

เล่มไมว่า่จะเป็นหนังสอืเรียน หนังสอืวิชาการ ฯลฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิร้อยละ 15 ทุกท่านทราบว่า การส าเนาเนื้อหา

ในหนังสือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ถือเป็นการละเมิดร้อยละ 87.2 ไม่ทราบว่าการส าเนาเนื้อหาในหนังสือไม่ว่าจะมาก

หรือน้อย ถือเป็นการละเมิดร้อยละ 12.8 โดยแต่ละให้ท่านเหตุผลว่าทราบแต่ไม่เคยคิดว่าจะน าไปใช้หรือเผยแพร่

ในทางต่าง ๆ จึงไม่ได้คดิเร่ืองการละเมดิลิขสิทธ์ิ บางครัง้หนังสือก็มีราคาแพงเกินกวา่ท่ีนักศึกษาจะจ่ายไหว จึงต้องใช้

วิธีการถ่ายส าเนาหรือคัดลอกเพื่อใช้เรียน ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบแค่เพียงคัดลอกมาเพื่อเรียนเท่านั้น  แต่ถึงแม้ทุก

ท่านจะทราบดีว่าการท าส าเนาเอกสาร หนังสือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิได้สนับสนุนให้มีการผลักดันให้มีการคุ้มครอง

งานวรรณกรรมของเจ้าของลขิสิทธ์ิร้อยละ 100 เพราะหากมีคุ้มครองวรรณกรรมต่างๆจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิย่อม

ผลักดันให้วรรณกรรมมีการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้กับเจ้าของวรรณกรรมในการผลิตผลงาน

ใหมท่ี่มีคุณภาพยิ่งขึน้ ดังนัน้ขอ้มูลท่ีผู้เขียนส ารวจพบว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิทางร้านถ่ายเอกสาร นิสิตนักศึกษา 

อาจารย์และบุคคลท่ัวไป โดยท าซ้ าท้ังเล่มเป็นการละเมิด  ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิ  

ร้านถ่ายเอกสารจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบว่าการถ่ายเอกสารให้กับนักศึกษาเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของและ 

การถ่ายส าเนาเอกสารไมม่เีอกสารรับจ้างถ่ายเอกสารไว ้ถือเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิทางเจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถเอาผิด

ทางร้านถ่ายเอกสาร โดยผลักดันให้มีการคุ้มครองงานวรรณกรรม เจ้าของลิขสิทธ์ิ เราควรหาทางแก้ไขปัญหาใน  

เร่ืองนี้เพื่อประโยชนข์องเจ้าของลขิสิทธ์ิ ร้านถ่ายเอกสารและผู้ใชง้านวรรณกรรมทุกคน 

3. ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบัน การศึกษา 

 เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหา

การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมและปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเรียกเก็บซ้ าซ้อน 

โดยอัตราค่าลิขสทิธ์ิท่ีสูงเกินควร ในราคาท่ีไม่เป็นธรรม ซ้ าซ้อน การจ าหน่ายหนังสือท่ีมีราคาแพงเกินกว่าท่ีนักศึกษา

จะจ่ายไหว การจัดซื้อจัดหาหนังสือด าเนินการช้าใช้เวลานานในการจัดส่ง ผู้ใช้และร้านถ่ายเอกสารไม่สามารถขอรับ
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ใบอนุญาต  ในการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกเหนือจากการท าซ้ าเนื้อหาโดย

ไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ และไมม่หีนว่ยงานหรือองค์กรเข้ามาก ากับดูแลเกิดการแอบอ้างสิทธิของเจ้าของ

สิทธ์ิเจ้าของสิทธ์ิไม่ได้ค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ยกตัวอย่าง  ค าพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี อ.785/2542 ซึ่งในคดีนี้แตกต่างจากข้อเท็จจริง ในคดีหมายเลข

แดงท่ี อ.784/2542 ในคดีก่อนจ าเลยสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าในการท าซ้ าซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ จ าเลยสามารถน า

สืบถึงรายชื่อนักศึกษาท่ีว่าจ้างตนจึงอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ แต่ในคดีหมายเลขแดงท่ี อ.785/2542 นี้ 

วนิจิฉัยว่า “โจทก์ฟ้องวา่ จ าเลยน าเคร่ืองถ่ายเอกสารท าส าเนาจากต้นฉบับหนังสือ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของโจทก์

ร่วมท้ังสามเป็นเล่ม จ านวน 71 เล่ม หนังสือยัง  ไม่เข้าเล่มจ านวน 290 ชุด และเอกสารเป็นแผ่นจ านวน 158 ชุด 

(6,122 แผ่น) จ าเลยท าซ้ า โดยความริเร่ิมของตนมิใช่ค าสั่งของนักศึกษา จ าเลยจึงมิอาจอ้างข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิของนักศึกษา เพราะการกระท าของจ าเลยมิใช่ เพื่อการศึกษาหรือวิจัย แต่เพื่อธุรกิจของตน ซึ่งจากจ านวนท่ี

ท าซ้ าท่ีมากย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิและการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเข้าของสิทธ์ิ   เกินควร การกระท า

ของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานท าซ้ าซึ่งงานวรรณกรรมอัน  มีลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่นเพื่อการค้า” คดีนี้คู่ความยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและศาลฎกีามีค าพิพากษาดังนี้       

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1772/2543 จ าเลยถูกฟ้องว่าน าเคร่ืองถ่ายเอกสารท าส าเนาจากต้นฉบับหนังสือซึ่ง

เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของโจทก์ร่วมท้ังสามเป็นเล่มจ านวน 71 เล่ม หนังสือยังไม่เข้าเล่มจ านวน 290 ชุด และเอกสาร

เป็นแผ่นจ านวน 158 ชุด (6,122 แผ่น) จ าเลยต่อสู้ว่าจ าเลยมอีาชีพรับจ้างถ่ายเอกสารได้ถ่ายส าเนาเอกสารตามค าสั่ง

ของนักศกึษาท่ีน าไปใชเ้พื่อการศึกษาหรอืวิจัย จึงได้รับยกเวน้มใิห้ถอืว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ ศาลเห็นว่าจ าเลยกล่าว

อา้งข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าท่ีของจ าเลยท่ีจะต้องน าสืบ เพื่อพิสูจน์การกระท าของจ าเลยได้รับ

การยกเว้นความผิด ตามค ากล่าวอ้างแต่จ าเลยไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า มีนักศึกษามาว่าจ้างให้จ าเลยถ่าย

ส าเนาเอกสารเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาหรือวิจัย มิใช่เพื่อหาก าไร แต่อย่างใด พยานหลักฐานของจ าเลยเป็นเพียงค า

เบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าการระท าของจ าเลยเข้าเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้น            

ความรับผิด จ าเลยจึงมคีวามผิดฐานท าซ้ างานอันมลีิขสิทธ์ิ” จากค าพพิากษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ศาลฎกีายืนตามศาล

ชั้นต้นและศาลฎีกาวินิจฉัยในลักษณะเดียวกัน คือ จ าเลยไม่สามารถหาพยานหลักฐานท่ีเป็นนักศึกษามาเบิกความ         

ว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้จ าเลยท าซ้ าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยการกระท าของจ าเลยจึงเป็นการแสวงหาก าไร ไม่สามารถ  

อา้งข้อยกเว้นการละเมดิลขิสิทธ์ิตามกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว จะเห็นถึงสภาพปัญหาของการละเมิดลิขสิทธ์ิในด้าน

วรรณกรรมการศึกษาที่ไมม่อีงคก์รจัดเก็บหรือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิในงานวรรณกรรม เขา้มาควบคุมดูแลและชีข้าด

ถึงสาเหตุของการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการละเมดิลขิสิทธ์ิของเจ้าของลขิสิทธ์ิได้และในกรณีท่ีมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ

ของเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีไม่ธรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติโดยจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในราคาแตกต่างกันจากธุรกิจชนิดเดียวกันท่ีมี 

การใช้งานประเภทเดียวกัน  

การส ารวจปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลมีร้านถ่าย

เอกสารจ านวน 9 ร้านโดยมเีจ้าของร้านและพนักงานของร้านร่วมกันท าแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของ

ร้านถ่ายเอกสาร มิได้รับค าสั่งหรอืสัญญาวา่จ้างให้ถ่ายเอกสารนัน้ มีบางเป็นบางคราวถึงร้อยละ 60 ไม่มีการเอกสาร

รับจ้างถ่ายส าเนาเอกสารร้อยละ 33.3 มเีอกสารการรับจ้างหรือใบสั่งเพียงร้อย 6.7 ซึ่งเจ้าของร้านและพนักงานของ

ร้าน ส่วนมากไม่ทราบว่าต้องมีเกี่ยวกับการรับจ้างหรือใบสั่งเอกสารว่าเป็นการละเมิดเจ้าของลิขสิทธ์ิถึง  ร้อยละ 60 

และทราบว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิเจ้าของลิขสิทธ์ิเพียงร้อยละ 40 โดยเอกสารหรือหนังสือส่วนใหญ่ท่ีน ามาถ่ายเป็น

ภาษาไทย ร้อยละ 78 ภาษาอังกฤษร้อยละ 12และภาษาอื่น ๆ อีกร้อยละ 10 แม้ทางร้านถ่ายเอกสารบริเวณ
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มหาวิทยาลัยพะเยา จะทราบว่าการถ่ายส าเนาเอกสาร ไม่มีค าสั่งหรือสัญญาว่าจ้างของนักศึกษานั้น ถือเป็น  

การละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของสิทธ์ิและ

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธ์ิเกินสมควร ซึ่งทางร้านถ่ายเอกสารหาได้พยายาม

ด าเนินการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือส านักพิมพ์ แต่อย่างใด จากท่ีส ารวจถึงร้อยละ 93.3 ส่วนร้อยละ 6.7 ติดต่อไป

ทางเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือส านักพิมพ์แล้วก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง นิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคคลท่ัวไป เก็บข้อมูล

แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 100 คน พบว่าแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นกับการให้มีจัดตั้งองค์กรการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิรูปแบบต่าง ๆ โดยแต่ละท่าน เห็นด้วยให้มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิกับทางมหาวิทยาลัยร้อยละ 54 จัดเก็บ

ค่าลิขสทิธ์ิกับผู้ท่ีสมัครใจจ่ายคา่ลิขสทิธ์ิร้อยละ 26 และให้จัดเก็บกับสถานท่ีท่ีได้มีการคัดลอกวรรณกรรมร้อยละ 20 

ทุกท่านเห็นด้วย หากมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิท่ีต้องควบคุมองค์กรจัดเก็บให้จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

ในอัตรา ท่ีเป็นธรรมกับผู้ใชง้านวรรณกรรม เพ่ือการศกึษาและการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ จากผู้ใช้ทุกรายท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน งานประเภทเดียวกัน ปริมาณที่เท่ากันตอ้งมีความเท่าเทียมกันร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างถือได้ว่าเป็น

ตัวแทนของระบบการจัดเก็บคา่ตอบแทนลขิสิทธ์ิในงานวรรณกรรมการศึกษา มีความบกพร่องเป็นอย่างมาก เจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือส านักพิมพ์ไม่สามารถตรวจสอบดูได้ว่า งานอันมีลิขสิทธ์ิของตนได้ถูกละเมิดไปแล้วมากน้อยเพียงใด  

อกีทัง้ไมป่รากฏว่าส านักพิมพซ์ึ่งเป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ ได้แตง่ตั้งตัวแทนเพื่อเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากครูบาอาจารย ์

นิสิตนักศึกษา หรือร้ายถ่ายเอกสารต้องการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิเพื่อการท าส าเนาเอกสารอย่างถูกต้อง 

ดังนัน้หลักการและสาระส าคัญของออกกฎหมายนี้ หนว่ยงานของรัฐจะเป็นผู้จัดตั้ง “องค์กรกลาง” เพียงองค์กรเดียว 

เพื่อรวบอ านาจและผูกขาดการจัดเก็บลิขสิทธ์ิท่ัวประเทศ โดยภาครัฐจะเข้ามา “ควบคุมราคา” อัตราการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิ รวมท้ังจะลดอัตราโทษการท าละเมิดลิขสิทธ์ิ ให้เหลือโทษปรับอย่างเดียว บริษัทจัดเก็บไม่ได้ใช้เฉพาะกับ

งานวรรณกรรมเท่านั้น แต่ใช้กับงานลิขสิทธ์ิอื่น ๆ ทุกประเภทด้วย  เช่น ดนตรีกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น งานลิขสิทธ์ิ

ทุกประเภทมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้  ถ้าสามารถบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทน ด้วยความเรียบร้อยไม่มีการเอารัดเอา

เปรียบ ไมม่กีารจัดเก็บซ้ าซ้อน ฉะนั้นจึงต้องด าเนินการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ

องคก์รจัดเก็บคา่ตอบแทนลขิสิทธ์ิ ส าหรับการท าซ้ างานวรรณกรรม (RROs) เพื่อใชค้วบคุมกันเอง ให้มีการเคารพสิทธิ์

ซึ่งกันและกัน และหาวิธีการป้องกันไม่ให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นอกี  
 

4. ระบบจัดเก็บคา่ลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศกึษา 

หากจะกล่าวถึงระบบจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิต้องกล่าวถึงองค์กรจัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารสิทธิใน

งานอันมีลิขสิทธ์ิ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิสามารถตรวจตราการใช้งานโดยส่งตัวแทนขององค์กรไปตรวจตราการใช้

งานท่ีไม่ได้ รับอนุญาตจากองค์กรและการอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

การจัดสรรค่าลิขสทิธ์ิให้กับเจ้าของลขิสิทธ์ิรวมท้ังการด าเนนิคดลีะเมดิลขิสิทธ์ิกับผู้ท่ีละเมดิลขิสิทธ์ิ 

4.1 ระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศกึษาของประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยได้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 

ท้ังสิ้น 9 ประเภท โดยงาน 9 ประเภทดังกล่าวได้จัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิประเภทต่าง ๆ ไว้เฉพาะ อาทิ บริษัท

ลิขสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทโฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรกลางใน  

การเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานดนตรี (มนัส มอบมั่น, 2542) ด าเนินการจัดเก็บจากการใช้งานลิขสิทธ์ิของเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ ในรูปแบบบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพลง จากข้อมูลของกรมทรัพย์ทางปัญญาพบว่า ปัจจุบันมีบริษัทจัดเก็บ

ท้ังสิ้น 37 บริษัท (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 24 กันยายน 2561) จ านวนบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิท่ีขึ้นทะเบียนอย่าง

เป็นทางการ มีจ านวนมาก ท าให้ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใชง้านลขิสิทธ์ิได้แก่ การจัดเก็บคา่ลิขสทิธ์ิท่ีไม่เป็นธรรม มีความ
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ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหากับผู้สร้างสรรค์ผลงานท่ีถูกเอาเปรียบจากบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ ไม่จัดสรร

ค่าลิขสิทธ์ิ ให้หรือให้น้อยไม่เป็นไปตามจ านวนและภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงและยังมีสภาพปัญหาท่ีหนัก

กว่านี้ ซึ่งเกิดจากกลุ่มบุคคลที่ท าการแอบอ้างกฎหมายและกว้านซื้อใบมอบอ านาจจากเจ้าของลิขสิทธ์ิไปท าการข่มขู่

เรียกเงิน ในลักษณะของการรีดไถจากผู้ใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิและเจ้าของธุรกิจเพื่อแลกกับการไม่ถูก

ด าเนนิคด ี(ปัญหาในการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ, 18 ธันวาคม 2561) ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวนั้น พบว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิ

ของประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิของบริษัทจัดเก็บ ก่อให้เกิดปัญหาการเรียกเก็บ

ซ้ าซ้อนโดยอัตราค่าลิขสิทธ์ิท่ีสูงเกินควรในราคาท่ีไม่เป็นธรรม ซ้ าซ้อนและยังไม่มีมาตรการใดก าหนดวิธีการจัดเก็บ

ค่าลิขสทิธ์ิ ดังนัน้ในมุมมองของผู้วิจัยมองถงึ ปัญหาของการมีองค์กรกลาง  ในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานดนตรีท่ี

ไมม่ีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิของบริษัทจัดเก็บ หากจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือการตรากฎหมายขึ้นใน

เร่ืองจัดตั้งองค์กรในการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ

ขององค์การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ โดยกฎหมายดังกล่าว ต้องเน้นท่ีการควบคุมองค์กรจัดเก็บให้จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

ในอัตราท่ีเป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ ดังกล่าวผู้ใช้บริการทุกรายต้อง

ได้รับการให้บริการท่ีความเท่าเทียมกัน  กฎหมายดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้งานวรรณกรรมอัน  

มีลิขสิทธ์ิในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับท้ังเจ้าของลิขสิทธ์ิและผู้ใช้งานอันมีลิ ขสิทธ์ิ 

(Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรท่ีจะสร้างระบบจัดตั้งองค์กรกลางในการจัดเก็บ

ค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ  เพื่อหาวิธีการและมาตรการในการจัดเก็บค่าตอบแทนโดยการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ

ส าหรับการใช้งานวรรณกรรมในการศกึษาให้ถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิตามมาตรา 15  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 แต่หากสร้างระบบจัดตั้งองค์กรกลางในการจัดเก็บ

ค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ  แต่ไม่เน้นให้มีการควบคุมองค์กรจัดเก็บให้จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิทางด้าน

วรรณกรรมการศึกษาก็จะมีสภาพปัญหาเช่นเดียวกันองค์กรกลางในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานดนตรีเช่นปัจจุบัน

 4.2 ระบบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  

สหรัฐอเมริกา มีศูนย์กลางระหว่างผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ เรียกว่า Copy Clearance Center 

(CCC) เป็นองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1978 โดยกลุ่มของนักประพันธ์ ส านักพิมพ์ และผู้ใช้ 

(users) ตามค าแนะน าของรัฐสภา เพื่อช่วยให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธ์ิ (Royalties) จากผู้ท่ีน างานของ

เจ้าของลขิสิทธ์ิไปใช ้เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัท ห้องสมุดร้านหนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร CCC เป็นผู้อนุญาตให้

ใช้สิทธ์ิในการท าซ้ ารายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยจะให้ใช้สิทธ์ิในการน าส่วนหนึ่งของงานท่ีมีลิขสิทธ์ิไปใช้ท าซ้ า ไม่ว่าใน

รูปแบบการพมิพ ์หรอืรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (สุรพล คงลาภ, 19 ตุลาคม 2561) บริการของ CCC มลีักษณะดังน้ี  

1) Annual Authorisations Service (AAS) เป็นบริการให้อนุญาตการท าซ้ าแก่องค์ขนาดใหญ่ท่ีมี

พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งประสงค์จะขอใช้งานลิขสิทธ์ิ บริการในรูปแบบนี้จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายปี โดยคิด

ค านวณจากสถิตผิลรวมของค่าตอบแทนลขิสิทธ์ิท่ีเจ้าของลขิสิทธ์ิแจ้งและรวมถึงขอ้มูลท่ีได้รับจากการส ารวจสถิติของ

การถ่ายส าเนา (Photocopying) ของพนักงานของบริษัทหรือองค์กรท่ีเข้าท าสัญญาอนุญาตกับ ASS การอนุญาตท่ี 

ASS จะอนุญาตครอบคลุมถึงงานวรรณกรรมประเภทตา่งๆไม่วา่จะเป็นหนังสอื ต ารา นติยสาร หนังสือพมิพ ์จดหมาย

แจ้งข่าว โดย AAS เป็นหนึ่งในบริการของ CCC เป็นกลไกกลางอย่างหนึ่งท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีประสงค์จะ 

ขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ เมื่อผู้ท่ีประสงค์จะขออนุญาตท าสัญญาการท าซ้ ากับทาง AAS ผู้ได้รับอนุญาตก็จะมี

สิทธิท่ีจะถ่ายเอกสารส าเนาท่ีอยู่ในความดูแลของ CCC ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน แต่มีเงื่อนไขว่างานท่ีเกิดจากการท า
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ส าเนาจะน าไปใชภ้ายในองค์กรของผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการเอาส าเนาไปใช้นอกองค์กร ซึ่งสัญญา

อนุญาตท่ีท ากับ AAS (AAS License) จะให้การคุ้มครองมิให้ผู้ได้รับอนุญาตถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในข้อหาละเมิด

ลิขสิทธ์ิ จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ (วันชัย  รักษ์สริิวรกุล, 2540, หนา้ 121-123) 

2) Academic Permission Service (APS) เป็นอีกหนึ่งในบริการของ CCC ท่ีถูกจัดตั้งขึ้นเป็น

ศูนย์กลางในการด าเนินการให้อนุญาต(Permissions) และการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ การผลิตเอกสารรายวิชา

เกี่ยวกับการศกึษา(Course packs) โดย APS จะท าการให้อนุญาตไว้ลว่งหน้า(Pre-Authorized) ในการให้อนุญาตน าเอา

งานอันมีลิขสิทธ์ิ ท่ีมีผู้ประสงค์จะน าเอาไปท าซ้ าน าเอางานลิขสิทธ์ิไปใช้ได้ทันที ซึ่งเจ้าของลิขสิทธ์ิให้อ านาจ CCC  

ในการตกลงและให้อนุญาตแก่ผู้ประสงค์ขอใชง้านเอกสารศกึษาโดยยังเป็นผู้จัดเก็บคา่ตอบแทนลขิสิทธ์ิและจัดสรรเงิน

ค่าตอบแทนให้กับเจ้าของลขิสิทธ์ิ โดยทาง CCC  สร้างระบบการขออนุญาตและมกีารลงทะเบียนผ่านทางคอมพวิเตอร์

ระบบออนไลน์ ท าสัญญาอนุญาตให้ท าซ้ างานโดยผ่านทาง APS อนุญาตให้ท าซ้ างานเกี่ยวกับการศึกษาตามท่ี

สถาบันการศึกษา ร้านขายหนังสือตลอดจนศูนย์ถ่ายส าเนาเอกสารได้ร้องขอมา (เร่ืองเดียว,หนา้123-125) 

3) Transactional Reporting Service (TRS) ให้บริการอนุญาตในการท าซ้ าส าหรับ องค์กร 

หนว่ยงาน หรอื บุคคลที่ไมเ่ข้าข่ายในการให้บริการของ AAS และ APS โดย TRS จะเป็นตัวประสานในการขออนุญาต

ในการท าซ้ า รูปแบบท่ีใช้ด าเนินการนั้นเหมือนกับหน่วยงานบริการอินทีมีสัญญาอนุญาต (License Agreement) เป็น

เอกสารในการขออนุญาต หน้าท่ีของ TRS นัน้ เป็นผู้ท่ีจัดเก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับการท าส าเนาไมว่า่จะเป็นชื่อผู้สร้างสรรค์ 

ชื่องานท่ีน าเอามาท าส าเนา เมื่อ CCC รวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้บริการแล้วส่งข้อมูลให้แก่ CCC เพื่อเป็นข้อมูลใน

การจัดเก็บค่าตอบแทนและจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการหาตัวเจ้าของลิขสิทธ์ิ

ตลอดจนไม่ตอ้งมีจ่ายเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลขิสิทธ์ิโดยตรงด้วยตนเอง (เร่ืองเดียว,หนา้129-131) 
 

5. ระบบจัดเก็บและกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

5.1 ระบบจัดเก็บที่เหมาะสมกับประเทศไทย   

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ างาน

วรรณกรรมท่ีเรียกว่า Reproduction Rights Organizations (RROs) จึงต้องหาแนวทางรูปแบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ               

ท่ีสอดคล้องกับระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทย ในความเห็นของผู้วิจัยมองระบบ Annual Authorisations 

Service (AAS) เป็นระบบให้บริการอนุญาต  การท าซ้ าแก่องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น

สถาบันอุดมศกึษาท่ีมีนิสติ นักศกึษา ทัง้หมดมากกวา่ 15,000 คน ในมุมมองของผู้วิจัย AAS  เป็นกลไกอย่างหนึ่งท่ีให้

ความสะดวกและง่ายต่อการขออนุญาตและการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์ิอย่างถูกต้อง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ

อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร หากเลือกระบบ AAS การขออนุญาตท่ี ASS จะอนุญาต

ครอบคลุมถึงงานวรรณกรรมประเภทตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นหนังสือ ต ารา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายแจ้งข่าว และ 

AAS เป็นหน่ึงในบริการของ CCC กลไกกลางที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีประสงค์จะขออนุญาตใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิได้มี

ข้อมูลติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการสืบค้นหาเจ้าของลิขสิทธ์ิ  แต่ละคนในการท าซ้ าหรือถ่ายส าเนาแต่

ละคร้ัง เมื่อผู้ท่ีประสงค์จะขออนุญาตท าสัญญาการท าซ้ ากับทาง AAS ผู้ได้รับอนุญาตก็จะมีสิทธิท่ีจะถ่ายเอกสาร

ส าเนาท่ีอยู่ในความดูแลของ CCC ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งระบบ AAS ดีกว่า อีก 2 ระบบ คือ APS และ TRS  

โดยระบบ APS มขี้อจ ากัดในเร่ืองของจ านวนท่ีจะถ่ายส าเนา กรณีท่ีท าส าเนาจะอนุญาตให้ถ่ายส าเนาได้ไม่เกิน 25% 

ของงานท้ังหมด ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิขาย หรือแจกจ่าย ส าเนาท่ีจัดจ าหน่าย โดยผู้ขอใช้ต้องแสดงว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิ

และชื่อเจ้าของสทิธ์ิ และงานตา่ง ๆ ท่ีท าซ้ าตอ้ง  ไมม่บัีนทึกในอุปกรณท์างอิเล็กทรอนิกส ์เวน้เสียจะถูกกระท าขึน้ก่อน

หรือระหว่างภาคการศึกษา ในการถ่ายส าเนามีขอบเขตในการส าเนามิใช้เป็นการให้สิทธิเด็ดขาดในการท าส าเนา
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ท้ังหมด หากกระท าที่เกินกวา่ที่ได้รับอ านาจ ผู้ใชถ้ือวา่มีความผิดฐานละเมดิสทิธิในการท าซ้ าและทางเจ้าของลิขสิทธ์ิก็

คงจะไม่ย่อมให้มีการท าส าเนางานของตนท้ังหมด ส่วน TRS การท าส าเนา ในงานลิขสิทธ์ิจะได้รับการอนุญาตแต่ก็

ไมไ่ด้หมายความวา่ผู้ใชบ้ริการจะสามารถน าเอางานไปใช้ได้ทุกกรณีกลา่วคือจะมีข้อยกเว้นว่าการน าเอาส าเนางานไป

ใชจ้ะตอ้งเป็นการส่วนตัวหรือใชภ้ายในองค์กรเท่านัน้ นอกจากนี้การอนุญาตของ TRS ไมค่รอบคลุมถึงการกระท าดังนี้ 

การท าส าเนางานเพื่อการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เช่น การโฆษณา การท าส าเนางานท้ังหมด และเพื่อจ าหน่ายหาก

จะท ามาส าเนาแต่ไม่สามารถน าไปใชใ้นผลงานของตนหรือเพื่อท าส าเนาไว้ศึกษาในจ านวนท่ีมาก มิสามารถท างานใน 

2 ระบบนี้ จึงเลอืกการบริการ  ในรูปแบบ AAS ซึ่งจะตอ้งจ่ายเงินค่าตอบลิขสิทธ์ิเป็นรายปีหรือภาคการศกึษา โดยทาง

มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนในการช าระค่าลิขสิทธ์ิแทนครูบาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประโยชน์จากการท าสัญญากับ 

AAS สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่มีปัญหาในเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิและปัญหาการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งานวรรณกรรม และสะดวกต่อการท่ีผู้ขอใช้บริการอย่างครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ในการขอ

อนุญาตใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธ์ิ เจ้าของผลงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามอัตราท่ีมีผู้ขออนุญาตใช้งาน  

 5.2 กฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตามการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ างานวรรณกรรม (RROs) ต้องมีกฎหมาย

ควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยสามารถควบคุมองค์กรจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิในอัตราและราคาท่ีเป็นธรรมกับผู้ใช้งานวรรณกรรม โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลลิขสิทธ์ิ Copyright Collecting 

Society (CCS) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ควบคุมการปฏิบัติการออกใบอนุญาตในการใช้งานในภาคการศึกษาของไทย  

โดยมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาโดยต้องควบคุมการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิจากผู้ใชทุ้กรายให้มีความเท่าเทียมกัน ตัวอยา่งผู้ได้รับอนุญาตอาจขอให้ศาลพิจารณาว่าอัตราค่าลิขสิทธ์ิมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อเทียบกับอัตราอื่น ๆ ท่ีจัดท าโดย CCSs (Noppanun Supasiripongchai, 15 ตุลาคม 2561)  กฎหมาย

ดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ธรรมกับเจ้าของลิขสิทธ์ิและผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ ยกตัวอย่าง เช่น คณะกรรมการลิขสิทธ์ิตั้งขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง  

(the Copyright Tribunal) เพื่อควบคุม และชี้ขาดในกรณีท่ีมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิท่ีไม่ธรรม มีการเลือกปฏิบัติโดยจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิ แตกต่างกันจากธุรกิจชนิดเดียวกันท่ีมีการใช้งานประเภท ตัวอย่างเช่น จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากร้านถ่ายเอกสาร

สองร้านไมเ่ท่ากัน ท้ังท่ีร้านถ่ายเอกสารท้ังสองร้านมกีารใช้งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบเดียวกันและใช้ในปริมาณ

ท่ีเท่ากัน กรณีเช่นนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมสามารถร้องไปท่ีคณะกรรมการลิขสิทธ์ิตั้งขึ้น 

โดยเฉพาะเจาะจง โดยกฎหมายดังกล่าวต้องสามารถควบคุมการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต 

เช่น  การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิท้ังหมด หรือใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิท้ังหมดท่ีองค์กรจัดเก็บเป็นผู้ได้รับ

อนุญาตให้จัดเก็บ หรือขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิแบบเป็นงานๆไปก็ควรมีกฎหมายควบคุมให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ

เป็นไปในอัตราท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (เร่ืองเดียวกัน)  ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอให้มี 

การแก้ไขพระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  เร่ืองการควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ โดยร่างฯฉบับแก้ไขพระราชบัญญัตินี้

ได้ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ไม่สามารถผ่านสภานิติบัญญัติ เนื่องจากบริษัทจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิขนาดใหญ่  ไม่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ในความคิดเห็นของผู้วิจัยมองว่ากฎหมายควบคุมการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิมีความจ าเป็นท่ี เพราะมีการร้องเรียนมากกว่า 100 ราย ท้ังท่ีผ่านส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวหาว่า การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิไม่มีความเป็นธรรม  

เอาเปรียบ มีการจัดเก็บซ้ าซ้อน จับกุมและข่มขู่เรียกค่ายอมความ โดยร่างกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

ควรมีสาระส าคัญ เช่น ห้ามบริษัทจัดเก็บกระท าการ ดังต่อไปนี้ (1) ลดทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
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หรือข้อก าหนด เวน้แตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนโดยอนุมัติคณะกรรมการก ากับดูแล (2) ควบเข้ากันกับบริษัท

จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น เว้นแต่เป็นการควบเข้ากันกับบริษัทจัดเก็บด้วยกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนโดยอนุมัติคณะกรรมการก ากับดูแล (3) น าค่าตอบแทนไปใช้เพื่อการอย่างอื่น นอกจากจัดสรรให้แก่บรรดาสมาชิก

หรือหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจัดเก็บตามข้อก าหนด (4) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดอื่น ในเร่ืองการก ากับดูแลบริษัทจัดเก็บ ควรมีสาระส าคัญ เช่น บริษัทจัดเก็บต้องเก็บรักษาสัญญา

มอบหมาย สัญญาให้ใช้งาน ทะเบียนสมาชิก บัญชีงาน เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าตอบแทนและการ

จัดสรรค่าตอบแทนไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทจัดเก็บไม่น้อยกว่าห้าปีโดยจะเก็บรักษาในรูปแบบหรือวิธีการใดก็ได้ 

ผู้เขียนเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีร่างกฎหมายควบคุมการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพื่อท่ีจะได้ไม่เกิดปัญหาการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธ์ิไมม่คีวามเป็นธรรม การเอาเปรียบ การจัดเก็บซ้ าซ้อน จับกุมและข่มขู่เรียกค่ายอมความเกิดขึ้น 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 จากท่ีผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายลิขสิทธ์ิและปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากการใช้งานวรรณกรรมใน

สถาบันการศึกษา  ศกึษากรณีมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมของประเทศ

ไทย  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติท่ีไม่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาท่ีพบในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้กฎหมาย  ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิผู้วิจัยจึง

เสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. เห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หรือการออกกฎหมายรับรอง

หรือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ เพื่อจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิส าห รับการ

ท าซ้ างานวรรณกรรม (RROs) 

 2. ควรใช้กลไกของบริษัทจัดเก็บในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะบริษัท

จัดเก็บไม่ได้ท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และนิสิตหรือผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิในภาคการศึกษา

สามารถ ใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิได้ เพราะมหาวิทยาลัยจ่ายค่าลิขสิทธ์ิผ่านค่าเล่าเรียนของนิสิต ซึ่งดีกว่าการใช้ข้อยกเว้น

การละเมดิ แม้นิสติจะใชง้านอันมลีิขสิทธ์ิได้แต่เจ้าของลขิสิทธ์ิก็ไม่ได้คา่ตอบแทน     

 3. เห็นว่าควรน าเอาหลักการและระบบการจัดเก็บคา่ตอบแทนลิขสิทธ์ิส าหรับการท าซ้ างานวรรณกรรมของ

ประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแม่แบบ ในการร่างกฎหมายใหม่จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพสังคม  

ในปัจจุบันและความต้องการของเจ้าของลิขสิทธ์ิ นักประพันธ์ผลงาน ส านักพิมพ์ และควรมีองค์กรก ากับการ

ตรวจสอบการท างานขององค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ ส าหรับการท าซ้ างานวรรณกรรม (RROs) หากเลือก

ระบบ Annual Authorisations Service (AAS) การขออนุญาตท่ี ASS จะอนุญาตครอบคลุม  ถึงงานวรรณกรรม

ประเภทต่าง ๆ และการบริการในรูปแบบ AAS จะต้องจ่ายเงินค่าตอบลิขสิทธ์ิเป็นรายปี หรือภาคการศึกษา โดยทาง

มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ นิสิต นักศึกษาในการท าสัญญากับ AAS ปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิ

และปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งานวรรณกรรมจะมิเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงสะดวกต่อผู้ขอใช้บริการอย่างเช่น 

ครูบาอาจารย ์นิสตินักศกึษา ที่มตีัวแทนของมหาวทิยาลัยในการขออนุญาตในใช้งานวรรณกรรมเจ้าของผลงานได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามอัตราที่มผีู้ขออนุญาตใชง้าน 
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4. ควรมกีฎหมายควบคุมการจัดเก็บคา่ลิขสิทธ์ิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ ท่ีต้องควบคุมองค์กรจัดเก็บให้

จัดเก็บค่าลิขสทิธ์ิในอัตราที่เป็นธรรมกับผู้ใชง้านวรรณกรรมเพื่อการศึกษาและการจัดเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ จากผู้ใชทุ้กรายท่ี
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารบริเวณ

กว๊านพะเยา 

Legal Issues Relating to the Solid Waste Management System of the 

Restaurant in Area around Kwan Phayao 

ถิรวรรณ  กลางณรงค์1* 

Thirawan Klangnarong1* 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของกฎหมายและกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยของ 

ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา สังคมไทยในปัจจุบันผู้คนนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น   

มีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายท้ังร้านค้าท่ีอยู่ในอาคารบ้านเรือน หรือในศูนย์การค้า ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันและ

ร้านอาหารท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกันไป  จึงช้ีให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและสาระส าคัญของระบบกฎระเบียบว่าด้วย

การจัดการขยะมูลฝอยในร้านอาหารของกว๊านพะเยาซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นปัญหาหลัก 2  ประการ  คือ  

ประการท่ีแรกเพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการ

ร้านอาหารในการจัดการขยะมูลฝอย  ประการท่ีสอง  ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ของกับการก าจัดขยะมูลฝอยของร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา  ดังนั้น กว๊านพะเยาจ าเป็นต้องมีการจัดการระบบ

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีแหล่งก าเหนดิจากร้านอาหารจากหนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง  หากปลอ่ยให้มี

การจัดการระบบท่ีไม่ถูกวิธีและการก าจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่อสุขภาพของอนามัยของมนุษย ์ และสัตว ์รวมไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอ้มท้ังหลายได้  

ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย, คัดแยก, สิ่งแวดลอ้ม ,ร้านอาหาร  ,กว๊านพะเยา 
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Abstract  

  The purpose of this article is to consider the regulations and laws relating to the waste management of 

the restaurant in area around Kwan Phayao. (The Lake of Phayao province) In area around Kwan Phayao, 

people often have food outside their homes, so there is high competition of restaurant business because there 

are many restaurants in the buildings and in shopping centers. This Article focuses on the structural problems 

and the importance of the rules governing the management of solid wastes in restaurants. There are two main 

issues: 1) the waste management starting from the sources of solid wastes and then the waste sorting process; 

the overlapping power of the agencies controlling and enforcing the laws related to the solid waste 

management.  

 Thus In area around Kwan Phayao needs the system and government agencies which can solve the 

problem of the solid wastes from the restaurants. If such system cannot properly solve the problem of the solid 

waste in the appropriate period of time, then it can cause other problems such as health problems and 

environment problems   

Keywords:  solid waste , separation , environment , restaurant ,Kwan Phayao 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการจ านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น  ประชากรโลกมีพฤตกิรรมบริโภคแบบวัตถุนิยม  ท าให้เกิดการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษของ

สิ่งแวดลอ้มอย่างตอ่เนื่อง ไมว่า่จะเป็นมลพษิทางอากาศ  มลพษิทางน้ า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศของโลก  

เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงตอ่ท้ังมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี้ปัญหามลพษิท่ีทวคีวามรุนแรง

ขึ้นทุกวัน คือ ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเห็นอยู่ท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร เมืองขนาดกลาง  

หรือชุมชนขนาดเล็ก ล้วนต้องเผชิญปัญหาจากขยะมูลฝอยท้ังสิ้น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนั้น อาจเป็นมูลฝอยท่ีอยู่ใน

สภาพอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ แต่ก็เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลถึง

สุขอนามัยของประชาชนท่ัวไป  ปัจจุบันแนวโน้มปัญหาขยะมูลฝอยจะสร้างปัญหาให้กับสังคมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยไป  

จะเห็นได้ว่าแหล่งก าเหนิดขยะมูลฝอยนั้นมีหลากหลายท้ังจากชุมชนครัวเรือน  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคธรุกิจ ซึ่งในภาคธุรกิจนั้น  การประกอบกิจการร้านอาหารเป็นแหล่งก าเหนิดขยะมูลฝอย  [1] ทางหนึ่งท่ีมี

ปริมาณมากขึ้นตามความตอ้งการบริโภคของประชาชน   

 ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงค าว่า “ร้านอาหาร” ตามนิยาม คือ สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และ สถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่ง

ก าหนดไวใ้น พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 ให้ไว้ดังนี้ 

   “สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ท่ีมใิชท่ี่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้

เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการ

จ าหนา่ยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรอืน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

 นยิามของค าว่า  “ขยะมูลฝอย” (solid waste) หมายถึง  หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ

สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ง

สัตว์ หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน [2] แต่กลุ่มขยะบาง
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ประเภท เช่น ประเภทขวดแก้ว (glass) ยกตังอยา่งเช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา กล่องใส่อาหาร  กล่องโฟม  ขวด

น้ าเปล่า  ขวดน้ ามันพชื กระป๋อง (tin  can) เป็นกลุ่มขยะมูลฝอยท่ีสามรถน ากลับมาใช้ประโยชนอ์กีได้  โดยจะตอ้งมีน า

องค์ความในรู้เร่ืองการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ [3] (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  ตาม

หลักการดังต่อไปนี้  คือ   

1) ลดการใช้ (Reduce) คือ การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Refuse)  

ปฏเิสธการใช้บรรจุภัณฑฟ์ุม่เฟือย รวมท้ังขยะที่เป็นมลพษิตอ่สิ่งแวดล้อม อาทิเชน่ กล่องโฟม ถุงพลาสติก รวมถึงการ 

หลกีเล่ียงการเลอืกซือ้สนิค้าหรือผลิตภัณฑท่ี์ใชบ้รรจุภัณฑห์่อหุ้มหลายช้ัน 

2) การใช้ซ้ า (Reuse) ใชซ้้ า เป็นหน่ึงในแนวทางการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า การใช้ซ้ า

เป็นการท่ีเราน าสิ่งต่าง ๆ ท่ีใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม ่

รวมท้ังเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น  

3) การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวัสดุต่าง ๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ 

มาแปรรูปโดยกรรมวธีิต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลด

การใช้พลังงานและลดมลพษิท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอ้ม 

ส าหรับกลุ่มท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษ

เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ  อินทรีย์สาร  และขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้

เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ ซึ่งขยะย่อยสลายประเภทนี้เป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุด  [4] คือ พบมากถึง 64 % ของ

ปริมาณขยะทัง้หมดในกองขยะ  ซึ่งพบได้มากที่สุดในรา้นอาหาร  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้วิจัยปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก าจัดขยะมูลฝอยของ

ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการบริหารการจัด  

การจากความจึงร่วมมอืจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงศกึษาวจิัยวา่มปัีญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใน

บริเวณดังกล่าง เพื่อน าปัญหาและข้อค้นพบต่าง ๆ ข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุป เหตุผลทาง

กฎหมาย เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา และเป็นแนวทางแก่หน่วยงาน

ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏบัิต ิและแก้ไขปัญหาได้อยา่งมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้     
  

แผนภูมิปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยาโดยจ าแนกจากขยะที่เกิดขึ้นและมีปริมาณตกค้าง  

และมกีารน าไปใช้ประโยชน์  รวมถึงการน าไปก าจัดอย่างไร 

37,605.90 

[VALUE]

[VALUE]

70,917.46 

[VALUE] -
�                  

�                         �  

�                  �   �             
�  
�                                 �  

�                              �  
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ข้อมูลการส ารวจขยะมูลฝอย (First Draft)  77 จังหวัด ป ี2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558) 

 จังหวัดพะเยา  มีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 487,589 มีปริมาณขยะ 486.72 ตันต่อวัน  โดยพื้นท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันสูงสุด  3  อันดับแรก ได้แก่  เทศบาลเมืองพะเยา   

เทศบาลดอกค าใต้ และเทศบาลท่าวังทอง โดยมีปริมาณขยะ  37.60, 20.00  และ 14.93  ตันต่อวัน (ส านักงาน

สิ่งแวดลอ้มภาค  2 ล าปาง) 1 กันยายน 2556  
 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  แผนการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย  จังหวัดพะเยา  ธันวาคม  2557  

 ขยะมูลฝอยหรือของเสียท่ีมาจากร้านอาหารเทียบเคียงได้จากปริมาณมาจากครัวเรือนซึ่งจ านวนคน  1 คน

ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยได้จ านวน  1 กิโลกรัมต่อวัน  หากมีคนจ านวน  10 คน ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยได้ถึง 10 กิโลกรัม

ต่อวัน ท้ังนี้ปริมาณขยะของร้านอาหารอาจขึ้นอยู่กับวันหยุดต่างหรือเทศกาล เช่น  วันปีใหม่ วันสงกรานต์  เป็นต้น  

ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย   มาตราทางกฎหมายท่ีน ามาใชบั้งคับกับกว๊านพะเยาปัจจุบันมี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยเนื้อหาของกฎหมายนี้  ครอบคลุมถึง

เร่ืองการสง่เสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มสี่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดระบบ

การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องในการจัด 

การขยะมูลฝอยชุมชนมากที่สุด ทัง้การควบคุมผู้ประกอบการ การรวบรวม การขนสง่ การก าจัดขยะมูลฝอย และการ

ก าหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดอืดร้อนร าคาญของสว่นรวมท่ีเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียงความร้อน สารอันตราย ความ

สั่นสะเทือน ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มผีลกระทบตอ่มนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการร้านอาหาร

บริเวณกว๊านพะเยา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ านาจหน้าท่ีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นท่ีเกี่ยวข้องของกับ

การก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแนวทางในการแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป   

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งได้แก่ ส่วนแรก 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เองกับผู้อ านวยการหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา และ

ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ส านักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยชี้แจงถึง

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องท าการศึกษาก่อนท าการสัมภาษณ์  และได้ท าการหาข้อมูลโดยท าแบบสอบถาม  และ

สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลและสังเกตสภาพจริงในการจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารด้วย  ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลท่ี

ผู้วิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารราชการ  ตัวบทกฎหมายเกี่ยวข้อง กฎหมายพื้นฐานว่า

ด้วยสิ่งแวดลอ้ม  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  เทศบัญญัติเมือง

พะเยา  บทความทางวิชาการ  การทบทวนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการศึกษา 

1.สถานการณปั์ญหาและอุปสรรคในการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารบริเวณกวา๊นพะเยา   

ปัญหาด้านสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา  จังหวัดพะเยา  มีจ านวนประชากรท้ังสิ้น  487,589  

มปีริมาณขยะ  486.72  ตันต่อวัน  โดยพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย

ตอ่วันสูงสุด  3  อันดับแรก  ได้แก่  เทศบาลเมอืงพะเยา   เทศบาลดอกค าใต้  และเทศบาลท่าวังทอง  โดยมีปริมาณ

ขยะ  37.60  ,20.00  และ 14.93   ตันตอ่วัน  (ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาค  2 ล าปาง )  1  กันยายน  2556  [5] 

52%

27%

21%

                   �     �     � 
                       
        
                   
      

37.6            
20          

14.93          
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แหล่งที่มาของข้อมูล  แผนการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย  จังหวัดพะเยา  ธันวาคม  2557   

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลพะเยามีปริมาณมากท่ีสุด โดยคิดได้จากการเกิด

ปริมาณในแต่ละวัน  ท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษต่าง ๆ ท่ีมีเพิ่มขึ้น ท้ังปัญหาด้าน

มลพิษอากาศ น้ าเสีย มูลฝอย และของเสียอันตราย ปริมาณขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ของปริมาณขยะมูลฝอย

ท้ังหมด ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิลได้แก่ขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว กระปอ๋งอะลูมิเนยีม   

1.1 ปัญหาด้านสถานที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย    

พบวา่ปัญหาดา้นสถานท่ีการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลพะเยา ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเห็นว่า 

ยังไม่มีความเหมาะสม และ ไม่มีสถานท่ีคัดแยกขยะ ยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย โดย

จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และยังพบว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และพนักงานมีจ านวน

นอ้ยเกินไป ไมเ่พยีงพอ ส่งผลให้คุณภาพในการให้บริการประชาชนดา้นการเก็บกวาดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพท่ีดี 

พนักงานเก็บขยะของเทศบาล ขาดจิตส านึกท่ีดีและไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานของเทศบาลเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดูแล ก าจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย ไมส่ามารถจัดการแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ตาม

ก าหนดเวลา  รวมถึงภาชนะในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะตกค้างและสะสม อีกท้ังเทศบาลจัดเก็บขยะมูล

ฝอยโดยไม่มีการก าหนดไว้เฉพาะว่าขยะมูลฝอยประเภทใด จะต้องท้ิงวันไหน  โดยก าหนดวันท้ิงขยะในแต่ละประเภท

ให้ชัดเจน  มิฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีจะไม่จัดเก็บให้  อย่างเช่น  เทศบาลจะท าการให้รถมารับขยะมูลฝอยซึ่งเป็นขยะรีไซเคิล

ตามวันท่ีเทศบาลก าหนด  คือ  ทุกวันจันทร์  และพุธ  ส่วนขยะท่ีสามารถย่อยสลายอย่าง  เศษอาหาร  อีกท้ังยังไม่มี

ก าหนดวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละประเภทว่ามีวิธีการจัดเก็บอย่างไร โดยวิธีท่ีถูกต้อง  และก าหนดจุดรับขยะมูล

ฝอยท่ีชัดเจน เพื่อให้มกีารจัดเก็บตามจุดรับเท่านัน้   

1.2 ปัญหาด้านข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย   

จากการศกึษาพบวา่ การให้องคค์วามรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านอาหาร

จะมกีฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีผู้ประกอบการร้านอาหาร จ าเป็นเรียนรู้และเขา้ใจ ดังนัน้หน่วยงานของรัฐซึ่งมี

หน้าท่ีด าเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารท่ีจะขอใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้  เช่น  

มีการคัดแยกขยะ  และการก าจัดขยะในเบื้องต้นของแต่ขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก  ขยะแห้ง 

รวมถึงขยะอันตรายต่าง ๆ และให้ความรู้ ขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (recycle) อีกท้ังจะต้อง

อธิบายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก

วชิาการ  และในเวลาท่ีไม่ถูกต้องในการก าจัดขยะมูลฝอยในบางประเภท อีกท้ังจะต้องให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้

ทราบถึงกฎหมายระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอ้ม     
 

2. ผลการศกึษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องของกับการก าจัดขยะมูลฝอย 

2.1 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 18 บัญญัติให้ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในการก าจัดขยะมูลฝอย ในการปฏิบัติจึงมีการมอบหมายให้เป็น

อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลหรือองคก์รปกครองท้องถิ่น (อปท.) มีอ านาจหน้าท่ีก ากับ ควบคุมดูแลในการจัดเก็บ ขนส่ง 

และก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตน  ซึ่งเทศบัญญัติเมืองพะเยา มีการบัญญัติเร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2542  ข้อ  25 โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดค่าธรรมเนยีมในการเก็บ ขน  และก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอยไว้

แต ่มิได้มกีารก าหนดค่าธรรมเนยีมในการการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท ก่อนน าไปก าจัดตามขั้นตอนต่อไป 
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จึงส่งผลให้จ านวนขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ( recyecling) เช่น เศษกระดาษ 

(paper)  เศษแก้ว (glass) เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา เศษพลาสติก (plastics) เช่น กล่องใส่อาหาร กล่องโฟม  

ขวดน้ าเปล่า  ขวดน้ ามันพืช หรือเศษโลหะเช่น กระป๋อง (tin  can)  ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ได้ปะปนไปกับขยะประเภท 

อื่น ๆ ท่ีเป็นขยะสกปรก เชน่  เศษอาหารสด เศษอาหารแห้ง ไมว่า่จะเป็นเนื้อสัตว์  ผัก ผลไม้ จนไม่สามารถน าขยะมูล

ฝอยท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด้อยา่งเต็มท่ี  และส่งผลให้การน าขยะไปก าจัดและท าลายมปีริมาณมากขึน้ ส่งผลให้

สถานท่ีในการก าจัดมีจ านวนท่ีว่างน้อยลง ในการรองรับจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเพิ่มขึ้นอนาคต อีกท้ัง

ค่าธรรมเนยีมในการจัดเก็บขยะไมส่ามารถสะท้อนปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากการผลิตขยะจากร้านอาหาร

นั้น  มีปริมาณไม่เท่ากัน  ซึ่งควรให้มีการจัดเก็บตามจ านวนขยะท่ีเกิดขึ้นจริง และคิดอัตราตามประเภทของขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้น อย่างเช่น ขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่าย  หรือสามารถเผาท าลายได้ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ี

ตา่งกับขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถท าลายได้งา่ย   

 ปัญหาการบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่มีการบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทให้ชัดเจน และให้

รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นควรออกระเบียบข้อบังคับในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

จากรา้นอาหาร   ในกรณีท่ีผู้ประกอบการร้านอาหารประสงค์จะท าการคัดแยกขยะมูลฝอยแลว้ก่อนจะน าไปก าจัดโดย

ราชการส่วนท้องถิ่น ปัญหาการคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท ไม่มีบทบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเสีย

ก่อนท่ีจะส่งให้เทศบาลก าจัด หากมีบทบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะเสียก่อน  มีผลในการออกข้อบังคับให้

ผู้ประกอบการร้านอาหารท าการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน ก่อนท่ีจะส่งให้ท้องถิ่นก าจัดต่อไป 

นอกจากจะส่งผลให้มีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้การได้กลับมาและสามารถลดจ านวนปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีต้องก าจัด  
  

2.2 มาตรการทางกฎหมายขององค์กรผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารในการ

พิจารณาอนุญาตประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กิจการท่ีจะต้องมีการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ หมายความถึง กิจการตามท่ีพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือ

รับรองการแจ้งก่อนด าเนินกิจการ  ซึ่งร้านอาหารก็เป็นกิจการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและ

สุขภาพของประชาชนผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยและน้ าเสีย เพื่อเป็น  

การป้องกันมิให้กิจการ เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

สถานท่ีต้ัง โครงสร้าง อุปกรณเ์ครื่องมือ เคร่ืองใช้ รวมท้ังระบบป้องกันหรือบ าบัดของเสียและก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

ก่อนท่ีจะอนุญาตให้ด าเนนิกิจการ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจหรอืหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อน

ร าคาญ หรอือันตรายตอ่สุขภาพของประชาชน การขออนุญาตการเปิดร้านอาหาร ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน

ของเทศบาล  โดยการจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ต้องแสดงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อก าหนด และเงื่อนไขท่ีท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ในการด าเนินการ

ประกอบพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสอืรับรองการแจ้ง เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552  

เทศบาลจึงออกข้อก าหนดด้านสุขลักษณะของการจัดตั้งสถานท่ีจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสม

อาหาร ซึ่งขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง หรือเก็บสะสมอาหาร  

ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร เช่น สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ
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อาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน  การใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเคร่ืองหมาย

รับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เคร่ืองหมาย อย.) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม (มอก.) ต้องได้รับการก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เช่น บ่อดักไขมัน และบ าบัดน้ าเสีย มีท่ีรองรับ

ขยะมูลฝอย มีท่อหรือระบายน้ าท้ิง มีสภาพดีไม่มีการอุดตัน ในกรณีท่ีมีการปรุง ประกอบอาหารท่ีมีไขมันหรือน้ ามัน

ตอ้งมีบ่อดักไขมันใชก้ารได้ดีและมีการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงน าโรค   

 การใชผ้ลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร กรณีท่ีผู้บริโภคซื้ออาหารเพื่อกลับไป ผู้ประกอบการในปัจจุบันเลือกใช้กล่องโฟม  

และถึงพลาสติก ในการบรรจุอาหาร  จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะรวมท้ัง

เป็นมลพษิและเป็นขยะมูลฝอยท่ีไมส่ามารถยอ่ยสลายได้ง่ายในเวลาอันสั้น เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ซึ่งร้านอาหารจะ

เป็นผู้ก่อก าเนิดขยะชนิดนี้ขึ้นในทุกวัน โดยมีผู้บริโภคต้องน าอาหารกลับไปบริโภคที่บ้าน  อีกท้ังกล่องโฟมนั้นก่อให้เกิด

สารพิษและสารก่อมะเร็ง และใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี ส่วนถุงพลาสติกใช้เวลา 450 ปี  เมื่อร้านอาหารขายอาหาร 

โดยใช้กล่องโฟมให้กับผู้บริโภคแล้ว  ภาระหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมน าไปก าจัดจะตกกับเทศบาล  ท่ีจะต้องท าการก าจัด

ขยะต่อไป  นับเป็นการก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างปัญหาในระยะยาว และยังไม่มีกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  

ในเร่ืองนี้เฉพาะท่ีจะน ามาก าหนดมาตรการการดูแลเป็นพิเศษ  เมื่อผู้ก่อมลพิษ คือ ร้านอาหารซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร 

ซึ่งบรรจุกล่องโฟมและถุงพลาสติกให้แก่ผู้บริโภค  ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เป็นผู้ก่อมลพิษโดยการซื้ออาหารกลับมา

บริโภค  ท้ังสองฝ่ายจึงควรควรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติก ซึ่งผู้ก่อมลพิษ

ย่อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากมลพิษท่ีตนเป็นผู้ก่อ โดยผู้ประกอบการธุรกิจอาหารควรลดการใช้กล่องโฟมแล ะ

ถุงพลาสตกิ  เพื่อผลดีท้ังในด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดปริมาณขยะจากกล่องโฟมและถุงพลาสติกลดลงได้  

ดังนัน้ก่อนท่ีจะมกีารออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจ าต้องให้ผู้ประกอบการแจ้งมาในการยื่น

ค าร้องว่า ร้านอาหารของผู้ยื่นน้ันจะใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใด ในการจ าหน่ายอาหารกรณีผู้บริโภคซื้อกลับไป  เพื่อเป็น

การลดปัญหาในการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติกได้ในระดับหนึ่งจากแหล่งก าเนิดได้  ทั้งนี้จึงควรก าหนดให้ผู้ขออนุญาต

เพื่อประกอบการร้านอาหาร  จะต้องมีการเสนอและจัดท าแผนการเป็นระบบในการก าจัดขยะมูลฝอย  ของเสีย  รวมถึง

แนวทางในการก าจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก และอาจรวมไปถึงแนวทางในการก าจัด

ขยะมูลฝอยประเภทใดมกีารก าจัดเบือ้งตน้อยา่งไร  หากมกีารวางแผนระบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจนทางหน่วยงาน

ของรัฐจะท าการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านอาหารให้ไปด าเนนิการตามค าขออนุญาต เพื่อเป็นมาตรการใน

การลดปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนดิได้อีกช่องทางหนึ่งได้ 

  กรณีการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอายุใบอนุญาตให้เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่นตรวจความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์วธีิการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ

ไมส่มบูรณ์น้ันท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้อง

ส่งคนืค าขอผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคนืค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน

นับแตว่ันได้รับค าขอ  กรณหีากมีการขอตอ่ใบอนุญาตประกอบกจิการร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้อง

ท าการตอ่อายุใบอนุญาตเพื่อจ าหนา่ยอาหารทุก  2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตดังกล่าว  จะต้องมีการซึ่งมีตรวจสอบ

วา่ผู้ประกอบการร้านอาหารนัน้ ได้มีการกระท าใดที่ฝ่าฝืน หรอืขัดต่อข้อบังคับในการก าจัดขยะมูลฝอย  หรือมีการคัด

แยกขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่  หากพบว่ามีข้อเท็จจริงดังกล่าว  อาจมีการพิจารณาว่าสมควรจะต่อ

ใบอนุญาตเพื่อประกอบการต่อไปอีกหรือไม่  หรือกรณีสามารถแก้ไขเยียวให้ถูกต้องได้ก็สมควรให้แก้ไขดังกล่าวแล้ว

จึงออกใบอนุญาตได้ต่อไป    
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สรุปผลและอธิปรายผล 

  สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารในการจัดการ

ขยะมูลฝอย  ภาพรวมของสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล  ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 

กล่าวคอื ยังคงมปีริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย 

ดังนี้ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักผลไม้   ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด   ปัญหาขยะมูลฝอยจึง

กลายเป็นวิกฤติการณ์ท่ีลุกลามไปตามอัตราการขยายตัวของสังคม  ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีดีท่ีสุดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด คือการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุอันจะมีผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องก าจัดมีจ านวนน้อยลง 

กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย   ร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา  ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเห็นเด่นชัด คือ ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถและงบประมาณ  บทบาทของเทศบาลพะเยาในการให้บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลพะเยา ในปัจจุบันไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยท่ีเทศบาลจัดวางถังรองรับขยะมูล

ฝอยจากกร้านอาหาร  โดยน าขยะมูลฝอยใส่ถุงมาวางไวห้นา้รา้นเพื่อให้เทศบาลด าเนินการเก็บขน ขนส่ง เพื่อรวบรวม 

ไปก าจัดโดยใชว้ธีิการฝังกลบซึ่งไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถขายได้ออกจากขยะอนิทรีย์และขยะทั่วไป      

ข้อเสนอแนะ 

  1)  มาตรการดา้นกฎหมายและโครงสร้างองค์กรการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูล

ฝอยด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น  การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 

ก าหนดกฎระเบียบให้ประชาชนและผู้ประกอบการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงโดยให้ส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น จึงควรตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เป็น

กฎหมายหลัก ครอบคลุมรายละเอยีดต้ังแต่การออกแบบ การผลิตสินค้า การบริโภค การน ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจน

การก าจัดเศษซากที่ไมส่ามารถใช้ประโยชนใ์หมไ่ด้ท่ีถูกต้องตามหลักวชิาการและไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

2)  จัดตั้งองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย จัดท าแผนปฏิบัติการและการก ากับดูแลเพื่อให้การจัดการของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนท่ีร่วมด าเนนิการสอดคลอ้งเป็นไปมทิีศทางเดียวกัน 

3)  สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความจ าเป็นในการด าเนินการจัดให้มีระบบ

หรือสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

4)  เทศบาลควรก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการร้านอาหาร รวมถึงการสง่เสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะ

มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ก าจัดยากความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้บริโภค โดยก าหนด

กฎระเบียบควบคุมบรรจุภัณฑท่ี์ก าจัดยาก เชน่ กล่องโฟม  ถุงพลาสติก  

5)  ก่อนมกีารขอใบอนุญาตเปิดกิจการ  จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเทศบาลควรจะต้องมีการจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ   และให้ผู้ประกอบการการเสนอแผนการจัดการขยะมูลฝอยอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะมีการต่อ

ใบอนุญาตในคร้ังต่อไป  แตถ่้าหากพบวา่ผู้ประกอบการร้านอาหารใดมีกระท าผิดขั้นตอน  ละเลย  การก าจัดมูลฝอย

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  อาจมีการระงับใบอนุญาตได้ในกรณีจ าเป็น ให้ความรู้อบรมด้านวิชาการและการบริหาร

จัดการแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร  และเทศบาลต้องก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารจัดท ารายงาน

แผนการก าจัดขยะมูลฝอย  วิธีการจัดเก็บทุกปี เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบและรวบรวมผลท้ังปีให้เทศบาลเมืองพะเย า

น าไปใชเ้พื่อพัฒนาแผนการจัดการขยะมูลฝอย   
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มาตรา 56 (3) 

The Principle of Suspended Punishment: A Study on the Amendment of the 

Criminal Code, Section 56(3) 

สุพัตรา ค าหอม1*  

Supatar Kamhom1* 

บทคัดย่อ 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 25) พ.ศ.2559 มาตรา 7 ได้แก้ไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 (3) ในเร่ืองการรอการลงโทษ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้แนวทางกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ในการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดเมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช ้

ประเด็นส าคัญคือ ตามกฎหมายเดิม การจะเข้าสู่ช่องทางของการรอการลงโทษจ าเลยต้องไม่เคยโทษจ าคุกมาก่อน 

หรือ หากเคยถูกจ าคุกมาก่อนก็ต้องเป็นกรณีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเท่านั้นแต่ปัจจุบัน เคยรับโทษ

จ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดยความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดท่ี

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กฎหมายให้โอการในการรอการลงโทษโดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักเกณฑ์การ

รอการลงโทษกฎหมายไทยในการเสนอค าแนะน าเพ่ิมเตมิส าหรับการพัฒนาของการรอการลงโทษให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับแนวคิดของการฟื้นฟูและสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ: การรอการลงโทษ, แนวทางการลงโทษแบบแก้ไขฟื้นฟู, กระท าโดยประมาท, ความผิดลหุโทษ 

Abstract  

 Act Amending Criminal Code (No. 25) B.E. 2559, Section 7, Criminal Code Section 56 (3) is the law that 

allows the judicial process of choice to suspend the punishment followed the diversion process and focuses on the 

rehabilitation of the offender. When the new law is enforced, the results are as follows: According to the old law, to 

enter to the channel of punishment suspension, the defendant must have never been imprisoned or if he/she has 

been previously imprisoned, it must be a case of negligence or a misdemeanor offense, but by the new law, but 

has been imprisoned for more than 5 years before and then commits another offense that the latter offense is a 

negligence or misdemeanor offense, the court can suspend the punishment. Researcher has studied suspension of 

punishment the criteria in Thailand law to propose more guidelines for the development of the suspension of 

punishment to be appropriate and consistent with the concept of rehabilitation and current social situation. 

Keywords: Suspension of Punishment, Rehabilitation, Negligence Offense, Misdemeanor Offense 
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บทน า 

เมื่อมีการกระท าผิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการกับคนท่ีท าผิดและ

ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนท่ีท าผิดก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับการกระท าผิดดังกล่าว 

การท่ีสังคมจะจัดการกับคนท่ีท าผิดอยา่งไรนัน้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกี่ยวกับสาเหตุของ

การกระท าผิดและเหตุผลท่ีจะต้องจัดการหรือปฏบัิตกิับคนท่ีท าผิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตามสถานการณ์

ของแต่ละยุค โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะปฏิบัติต่อคนท่ีท าผิดหรือการ

ลงโทษผู้กระท าผิดท่ีแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระท าผิดท่ีเกิดขึ้นในยุค

ต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การลงโทษนั้นถือเป็นวิธีการตอบโต้ของชุมชนผู้ละเมิดกฎระเบียบของสังคมในการ

กระท าท่ีต้องโทษ ความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีมีมาแต่เดิมว่ามนุษย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยการอยู่ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม การลงโทษผู้กระท าความผิดจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐไม่ใช่การแก้แค้นด้วยตนเอง รัฐจะต้องเป็นผู้ยื่นมือเข้ามา

ด าเนินการลงโทษผู้กระท าความผิดแทน ดังนั้นการลงโทษทางอาญาจึงเป็นสิ่งท่ีสังคมส่วนรวมเห็นถึงความจ าเป็น

อย่างหนึ่งท่ีต้องม ีแต่เดิมการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นรัฐส่วนใหญ่มีแนวความคิดมาจากการแก้แค้นทดแทนให้แก่

ผู้เสียหายโดยการลงโทษเน้นการลงโทษให้สาสมกับความเสียหายความผิดหรือความร้ายแรงท่ีผู้กระท าได้ก่อขึ้น แต่

ปัจจุบันแนวคิดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวคิดในการลงโทษใหม่ท่ีว่าการลงโทษเป็นการบ าบัดแก้ไขผู้กระท า

ความผิดเพื่อให้ผู้กระท าความผิดเหลา่นั้นกลับเข้าสูส่ังคมและไม่ก่อปัญหาให้แกส่ังคม  

ส าหรับประเทศไทยการลงโทษควรค านึงถึงการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าผิดให้กลับสู่สังคมโดยการหลีกเลี่ยง

โทษจ าคุกระยะสัน้และเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องโทษเล็กน้อยหรือมใิชผู่้กระท าผดิตดินสิัยได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็น

คนด ีดังจะเห็นได้จากการน าเอาการรอการลงโทษมาใชป้ฏบัิตติอ่ผู้กระท าความผดิ กฎหมายเดิมศาลจะมีค าสั่งรอการ

ลงโทษได้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งบัญญัติว่า“ ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษ

จ าคุก และในคดนีัน้ศาลจะลงโทษจ าคุก ไมเ่กินสามปี ถ้าไมป่รากฏว่าผู้น้ันได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับ

โทษจ าคุกมาก่อน แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค านึงถึง อายุ 

ประวัต ิความประพฤติ สตปัิญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือ

สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการ

ก าหนดโทษไว ้หรอืก าหนดโทษแตร่อการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาล

จะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่ วันท่ีศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วย

หรือไมก่็ได้” 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 25) พ.ศ.2559 

มาตรา 7 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 โดยกฎหมายมี

เจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อ “การรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท า

ความผิดท่ีไม่ควรถูกส่งเข้าสู่ระบบเรือนจ า ยังไม่มีการน ามาใช้กับผู้ท่ีจะถูกลงโทษปรับรวมท้ังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเคย

ต้องโทษจ าคุกแม้เพียงเล็กน้อยหรือมิใช่ผู้กระท าผิดติดนิสัยได้รับโอกาสในการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ 

ท าให้มีผู้ตอ้งถูกจ าคุกระยะสัน้อยูใ่นเรือนจ าเป็นจ านวนมาก สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษให้เหมาะสม

ยิ่งขึน้” โดยแก้ไขเพิ่มเตมิหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 บัญญัตวิา่ “ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษ

จ าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ  

ถ้าปรากฏว่าผู้น้ัน 
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(1) ไมเ่คยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 

(2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

เป็นโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดอืน หรอื 

(3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกวา่ห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดยความผิดใน

ครัง้หลังเป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย 

อาชพี และสิ่งแวดล้อมของผู้น้ัน หรือสภาพความผิด หรือการรู้สกึความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายท่ีเกิดขึ้น หรือเหตุ

อื่นอันควรปรานแีล้ว ศาลจะพพิากษาวา่ผู้น้ันมคีวามผิดแตร่อการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะ

เป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้ก าหนดแต่

ตอ้งไมเ่กินห้าปีนับแตว่ันท่ีศาลพพิากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤตขิองผู้น้ันด้วยหรือไมก่็ได้” 

จะเห็นได้วา่ในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เดิม ไม่เปิดโอกาสให้รอการลงโทษ

ได้ส าหรับผู้ท่ีเคยรับโทษจ าคุกมาก่อน เว้นแต่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ เมื่อผู้กระท าผิดเคยรับโทษจ าคุกมาก่อน ไม่ว่าจะพ้นโทษมาแล้วไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด 

แลว้มากระท าผิดในคร้ังหลัง ศาลจะตอ้งลงโทษจ าคุกและจะใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษไม่ได้แม้ศาลจะเห็นว่ามี

เหตุอันสมควรปราณี แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษ

จ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดยความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ แต่หากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหลังจากพ้นโทษจ าคุก

มาแล้วยังไม่ เกิน 5ปี แม้จะเป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมี  

โทษเล็กน้อยก็ไม่ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ 

แม้ความผิดคร้ังก่อนผู้กระผิดจะเคยต้องโทษจ าคุกความผิดฐานใดก็ตาม แล้วมากระผิดในคร้ังหลังซึ่ง

ระยะเวลาท่ีก าหนดให้พ้นโทษจ าคุก 5 ปี ท่ีกฎหมายก าหนดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) ถือได้ว่าเป็น

ระยะเวลาท่ีนานเกิน ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท เนื่องจากการกระท าโดยประมาท เป็นการกระท าโดย

ผู้กระท าไม่มีเจตนาท่ีจะกระท าผิดทางอาญาอย่างแท้จริงและไม่ประสงค์จะให้เกิดความเสียหายขึ้นเขาคงระมัดระวัง

ขึน้ หากผู้กระท าผิดรู้ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีหลายกรณีท่ีบางคนอาจเกิดมาเป็นคนซุ่มซ่าม ขี้ ลืม

อยู่เป็นปกตินิสัย การจะให้ต้องรับโทษอาญาถึงจ าคุกเพราะขาดความระมัดระวังจะเป็นการฝืนวิสัยเกินไปและไม่สม

เหตุผล เพียงแต่ลงโทษให้ใช้ค่าเสียหายทางแพ่งก็น่าจะเพียงพอท่ีใช้กับสิ่งท่ีเขาได้กระท า จึงมีแนวคิดกันว่าน่าจะเอา

หลักการกระท าอย่างโดยประมาทอย่างธรรมดา (negligence หรือ imprudence) ออกจากความผิดท่ีต้องโทษทาง

อาญาแต่ถ้าเป็นกรณีท่ีผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทโดยรู้ตัว(recklessness, or willful negligence )จึงสมควรลงโทษ

ทางอาญาหรอือาจก าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ ซึ่งเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษจ าคุก

ไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับได้แก่ความผิดเล็กๆน้อยๆ ท่ีอาจจะกระท าต่อร่างกาย 

หรือทรัพย์สนิของบุคคล หรือตอ่เจ้าพนักงาน การท าให้เสียความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือศลีธรรมซึ่ง

ไมก่่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแตอ่ย่างใด ความผิดลหุโทษแมจ้ะยอมความไม่ได้เพราะรัฐเป็นผู้เสียหายแต่ความผิด

ก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือน กับเป็นอาญาแผ่นดินกฎหมายจึงให้อ านาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับว่ากล่าว

ตักเตอืนหรือไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทให้ยุติลงได้โดยไม่ต้องด าเนินคดีให้ถึงศาลเสมือนกับการยอมความกับเจ้าพนักงาน

ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐนั่นเองหากไม่ยอมให้เปรียบเทียบปรับก็ต้องไปศาล ความผิดลหุโทษนี้อาจมีได้ตามกฎหมายอื่น
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อกีเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบก   พ.ศ.2522พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมอืงพ.ศ.2535เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดคร้ังหลังได้รับโอกาสในการรอการลงโทษดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะ

ศกึษาวา่ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้พน้โทษจ าคุกมาแล้วรอการลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 

(3) เป็นระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ และการเปิดโอกาสให้รอการลงโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทและ

ความผิดลหุโทษนั้นถือว่าเหมาะสมแล้วแต่กฎหมายควรท่ีจะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีกระท าความผิดท่ีมีอัตราโทษ

จ าคุกในความผิดอื่นดว้ยหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ ์แนวคิด ทฤษฎีการรอการลงโทษตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 

 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) ส าหรับความผิดท่ี

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 3. เพื่อค้นพบข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา การรอการลงโทษให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สภาพสังคมในปัจจุบันยิ่งขึน้  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

การก าหนดหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (3) หากมีการก าหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมเนื่องจากระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 5 ปีนั้นนานเกินไป และขยายความผิดอื่นเพิ่มเติม

ความผิดท่ีได้กระท าโดยเจตนาแต่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3ปี จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้กระท าความผิ ดประมาท

หรือความผิดลหุโทษได้รับการรอการลงโทษ เพื่อให้โอกาสผู้ท่ีต้องโทษเพียงเล็กน้อย หรือผู้ท่ีมิใช่ผู้ท่ีกระท าผิดติดเป็น

นสิัย ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ  ท าให้ผู้ถูกต้องโทษจ าคุกระยะสั้นไม่เข้าสู่เรือนจ าและลดปัญหานักโทษล้นคุก 

จะท าให้วัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 วิธีการท่ีในการศึกษาวิจัยเล่มนี้ ได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยได้ศึกษาค้นคว้า 

และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (document research)  กฎหมาย ต าราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจาก

วารสาร และสิ่งท่ีตีพิมพ์ต่างๆ รวมท้ังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลการรอการลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อน าข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปผลและและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการ

สนับสนุน และเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรอการลงโทษให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สภาพสังคมในปัจจุบันยิ่งขึน้ต่อไป  

ผลการศึกษา 

 1.ความหมายการรอการลงโทษ 

 “รอการลงโทษ” คือ วิธีการท่ีศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด และได้ก าหนดโทษท่ีจะลงแก่จ าเลยแล้ว แต่

ยังให้รอการลงโทษไวก้่อน  และถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอาญาทางเลือก (alternative criminal 

justice) ท่ีน ามาใช้เพื่อเบ่ียงเบน หรือหันเห (diversion) คดีออก จากกระบวนการยุติธรรมอาญากระแสหลัก 
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(conventional criminal justice) กระแสหลัก คือการให้อ านาจ ดุลพนิจิ (discretion)ท่ีจะใชว้ธีิการ หรือมาตรการอื่น ๆ ท่ี

เหมาะสมกว่าแทนการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม อาญารูปแบบปกติ (รูปแบบปกติคือกระบวนการยุติธรรม

อาญาท่ีเร่ิมต้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ต่อไปท่ีชั้น พนักงานอัยการต่อไปท่ีชั้นศาล และจบท้ายท่ีชั้นราชทัณฑ์)  

วธีิการนีม้ ีแนวความคิดเนน้หนักไปท่ีการแก้ไขฟื้นฟู (rehabilitation) ผู้กระท าความผิดท่ีไม่สมควรถูกส่งตัวเข้า สู่ระบบ

เรือนจ า ให้ได้มโีอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนด (จิตติ ตงิศภัทิย์, 2521) 

 2.แนวคิดเกี่ยวกับการรอการลงโทษ (ทิพชฎา วริยศิริ, 2549) 

 (1) การรอการลงโทษเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิด เพื่อเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมมากกว่าคนท่ี

เคยจ าคุกมาก่อนมโีอกาสท่ีจะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมกลับตัวเป็นพลเมอืงดี กลับไปอยูก่ับครอบครัวและสังคม 

(2) การรอการลงโทษเป็นการเลี่ยงโทษจ าคุกในระยะสั้น เพื่อกั้นไม่ให้ผู้กระท าความผิดเลียนแบบพฤติกรรมท่ี

เลวร้ายจากผู้ต้องขังในเรือนจ าหากผู้กระท าผิดมีประวัติท่ีไม่ดีติดตัว เม่ือพ้นโทษ ยากที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองท่ีดีและ

ประกอบอาชพีโดยสุจริตได้ เนื่องจากสังคมไทยปัจจุบันยังไมย่อมรับผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกกลับสู่สังคมได้อยา่งปกติ 

3. ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟืน้ฟู  (Rehabilitative Theory)  

 แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด( นัทธี จิตสว่าง,2555)เป็นแนวคิดของ

ส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเชื่อในเร่ืองเกี่ยวกับเจตจ านงก าหนด (determinism) กล่าวคือ 

การกระท าของมนุษย์ถูกก าหนดขึ้นจากปัจจัยในหลายๆด้าน มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระท าได้อย่างอิสระ ต้องใช้

เหตุผลในการเลอืก มนุษยถ์ูกกดดัน หลอ่หลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จนมีบุคลิกภาพท่ีบกพร่องและความ

ต้องการจึงท าให้มนุษย์หันไปสู่การกระท าผิด ดังนั้น การกระท าของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน 

ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาค และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของมนุษย ์ดังนั้น การกระท าความผิดจึงเกิดจากปัจจัยหลายอยา่งรว่มกันด้วย ซึ่งอาจแตกตา่งต่างกันไปในแต่

ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นท่ีการกระท าความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ

กระท าผิดและการแก้ไขไปท่ีสาเหตุน้ัน 

 การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟื้นฟูผู้กระท าผิด จึงเน้นท่ีตัวผู้กระท าผิดมากกว่าการกระท าผิด โดยการเน้นการศึกษา

ผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลหรือการจ าแนกลักษณะ เพื่อหา สาเหตุการกระท าผิดและแนวทางแก้ไข ท้ังนี้เพราะสังคม

จัดให้มีการลงโทษขึ้นก็เพื่อปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไขผู้กระท าผิด ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษจ าคุกขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้กระท าผิดท่ีจะแก้ไขตนเอง เชน่ ผู้ต้องขังคดีฆ่า อาจได้รับการปล่อยตัวก่อน ผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์

ท่ีกระท าผิดซ้ าซาก ถ้าผู้ต้องคดีฆ่าสามารถส านึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมต้องการและมีแนวโน้มว่าจะไม่

กระท าผิดซ้ าอีก 

 แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟื้นฟูจึงเป็นแนวคิดท่ีให้โอกาสคนกลับตัว ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวโดย

การท าให้คนท่ีท าผิดไม่ให้ถล าตัวลึกไปสู่การกระท าผิดมากขึ้น ท้ังนี้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าผิดถูก

ลงโทษในลักษณะที่เป็นการท าลายคุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคมของเขา โดยการใช้มาตรการเลี่ยง

โทษจ าคุก เชน่ การรอการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับและการใชม้าตรการในชุมชนอื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อ

มใิห้ผู้กระท าผิดได้รับผลกระทบในทางลบในเรือนจ า นอกจากนี้ยังใชว้ธีิการเลี่ยงโทษจ าคุกในกรณีท่ีได้เข้าไปรับโทษใน

เรือนจ ามาระดับหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ในเรือนจ าให้น้อยท่ีสุดเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเช่นกัน โดยใช้วิธีการพักการ

ลงโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการท างานสาธารณะและศูนย์ควบคุม ในขณะท่ีพวกท่ีใช้วิธีการจ าคุกในเรือนจ าก็ให้
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การอบรมแก้ไขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การให้การ

บ าบัดแก้ไขเป็นกลุ่มและรายบุคคล ท้ังน้ีเพื่อมุ่งแกไ้ขเหตุท่ีท าให้ผู้กระท าผิดมคีวามบกพร่องและเป็นเหตุให้กระท าผิด 

ทฤษฎีการลงโทษ มวีัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อ(ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรต ิมีนะกนษิฐ,2560) 

 1. เพื่อแก้แค้นทดแทน (retribution) ให้สาสมกับความผิด กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดร้ายแรงเพียงใดก็สมควรจะ

ได้รับโทษตอบแทนการกระท าผิดของตน เป็นหลักที่มีมาแต่เดิมแทนท่ีการแก้แค้นด้วยตัวของผู้เสียหาย การลงโทษด้วย

จุดประสงค์นี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อได้ตัวผู้กระท าความผิดท่ีแท้จริงมาลงโทษอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นก็อาจมีการแก้แค้นกันเอง

หรือลมืเลอืนกันไป และอาจไมเ่หมาะสมกับตัวผู้กระท าผิดท่ีกลับตัวเป็นคนดีหรือไม่เป็นพยานอนัตรายอกีตอ่ไปแล้ว 

2. เพื่อป้องกันความผิด (deterence) โดยใช้โทษข่มขู่ผู้กระท าผิดให้กลัว เพื่อจะได้ไม่กระท าผิดอีกเป็น 

การป้องกันเฉพาะตัว และเป็นการป้องกันท่ัวไปโดยอาศัยการลงโทษเพื่อขู่บุคคลท่ัวไปไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างซึ่งการ

ลงโทษเพื่อขม่ขูน่ี้อาจมผีลเสียและตอ้งมเีงื่อนไขหลายอยา่ง เชน่ความแตกต่างกันของความผิดการลงโทษโดยประจาน

ตอ่หน้าสาธารณะอาจท าให้ผู้ถูกลงโทษไมอ่าจกลับตัวเป็นคนดีได้เพราะได้รับความอับอายจากการลงโทษมากเกินไป 

3. เพื่อตัดผู้กระท าความผิดออกจากสังคม (incapacitation) โดยถอืว่าผู้กระท าความผิดมีประพฤติท่ีเบ่ียงเบน

ไปจากบรรทัดฐานของสังคมอย่างร้ายแรง สมควรตัดออกจากสังคม ตัดชั่วคราวเช่นจ าคุกกักขังหรือตัดถาวรคือ

ประหารชีวิต 

4. เพื่อดัดนสิัย (reformation or rehabilitation) เป็นการลงโทษโดยมองถงึอนาคตและหวังวา่ผู้กระท าความผิด

จะกลับใจเลิกกระท าความผิดถ้าได้มีการปรับปรุงตัวเสียใหม่โดยอาศัยระยะเวลาท่ีต้องรับโทษจ าคุกหรือกักขังอยู่

เพราะการกระท าความผิดของบุคคลอาจมีสาเหตุหลายประการเช่นสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมหรือโอกาสในการ

กระท าความผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถให้การศึกษาอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกหัดอาชีพให้เมื่อพ้นโทษแล้ว  

ผู้น้ันก็อาจกับตนเป็นพลเมอืงดีเป็นก าลังของประเทศชาติต่อไปแตก่็มีขอ้เสียในแง่ของผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายเห็นว่า

ลงโทษยังไม่สาสมกับความผิดก็ได้                  

 4. หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย 

 4.1 หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย(เดิม) 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 “ ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ

จ าคุก ไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค านึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤต ิ

สตปัิญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชพี และสิ่งแวดลอ้มของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุ

อื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพพิากษาวา่ผู้น้ัน มีความผิดแตร่อการก าหนดโทษไว ้หรอืก าหนดโทษ

แตร่อการลงโทษไวแ้ลว้ปล่อยตัวไป เพ่ือให้โอกาสผู้นัน้กลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี

นับแต ่วันท่ีศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไมก่็ได้” 

 4.2 หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายไทย(ใหม่) 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56  “ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะ

ลงโทษจ าคุกไมเ่กินหา้ปไีมว่า่จะลงโทษปรับด้วยหรือไมก่็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้น้ัน 
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(1) ไมเ่คยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 

 (2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรอื 

 (3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดย

ความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัต ิ

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพ

ความผิด หรือการรู้สกึความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายท่ีเกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษา

วา่ผู้น้ันมคีวามผิดแตร่อการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแตร่อการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือท้ังสองอย่าง เพ่ือให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันท่ีศาล

พพิากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไมก่็ได้” 

 ข้อสังเกต เพื่อให้โอกาสผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนแลว้มากระท าความผิดคร้ังหลัง มีโอกาสกลับตัว

โดยไม่ต้องจ าคุก กฎหมายก าหนดให้ศาลใชดุ้ลพนิจิที่จะรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษผู้กระท าความผิดได้ ถ้า

ในคดนีัน้ศาลลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดส าหรับการกระท าความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทและลหุโทษ 

 5. หลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศ 

 5.1 ประเทศการรอการลงโทษประเทศญ่ีปุ่น (ศิรพิร ปาริยะวุทธิ์,2557) 

 หลักการรอการลงโทษของประเทศญี่ปุ่นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 25 บัญญัติว่า 

“ในกรณีท่ีบุคคลใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกประเภทตอ้งท างานหนัก หรอืไม่ต้องท างานหนัก 

เป็นเวลาไมเ่กิน 3 ปี หรือตอ้งค าพพิากษาให้ลงโทษปรับไม่เกิน 200,000 เยนหากมีเหตุอันควร ศาลอาจสั่งให้รอการ

ลงโทษไวภ้ายในระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ป ีและไมเ่กิน 5 ปี โดยนับเวลาตัง้แตว่ันท่ีค าพพิากษาถึงท่ีสุด 

 1. บุคคลท่ีไม่เคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกประเภทไมต่อ้งท างานหนัก หรอืโทษอื่นท่ีหนักกว่า 

 2. บุคคลท่ีแม้เคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกประเภทไม่ต้องท างานหนักหรือโทษอื่นท่ีหนักกว่า

ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีการต้องโทษตามค าพิพากษาในคดกี่อนได้สิน้สุดลง หรอืวันท่ีโทษนัน้ได้ถูกยกเลิก 

 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกประเภทไม่ต้องท างานหนัก หรือโทษอื่นท่ีหนักกว่า 

และก าลังอยู่ในระหว่างระยะเวลารอการลงโทษ ได้กระท าผิดขึ้นอีกถูกพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกประเภทต้องท างาน

หนัก หรอืไม่ต้องท างานหนัก เป็นเวลาไมเ่กิน 1 ปี ประกอบกับหากมีเหตุอันควรปราณี ก็ให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อน

มาใช้บังคับ แต่ห้ามมิให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับใช้กับบุคคลท่ีถูกใช้มาตรการควบคุมสอดส่องดังท่ี

บัญญัติในวรรค 1 ของมาตรา 25-2 และได้กระท าผิดขึน้ใหม่ภายในระยะเวลาที่ถูกควบคุมสอดสอ่งดังกล่าว” 

 เงื่อนไขในการพิจารณารอการลงโทษของประเทศญี่ปุ่น 

 1. คดีท่ีกระท าความผิดนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีไม่ว่าโทษจ าคุกนั้นจะต้องท างาน

หนักหรือไมต่อ้งท างานหนัก หรอืปรับไมเ่กิน 200,000 เยน (มาตรา 25 วรรค 1 ) 

 2. เป็นผู้ท่ีไม่เคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนไม่ว่าเป็นโทษจ าคุกท่ีไม่ต้องท างานหนักหรือโทษอื่นท่ีหนักกว่า 

หากเคยโทษตอ้งจ าคุกมาก่อนโทษนัน้ต้องล่วงเลยมาแล้วเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 ปี โดยนับจากวันท่ีการต้องโทษนั้นได้

สิน้สุดลง หรอืวันท่ีโทษนัน้ถูกยกเลิก(มาตรา 25 วรรค 1 ) 

 3. ในกรณีท่ีเป็นผู้ก าลังอยู่ระหว่าระยะเวลารอการลงโทษตามค าพิพากษาในคดีก่อน ได้กระท าผิดขึ้น

ใหมใ่นระหว่าระยะเวลารอการลงโทษ จะมีสิทธิได้รับการรอการลงโทษในความผิดคร้ังหลังได้อีกก็ต่อเมื่อคดีใหม่นั้น

ศาลพิพากษาจ าคุกไมเ่กิน 1 ปี ไมว่า่ต้องท างานหนักหรือไม ่และมีเหตุอันควรปราณี (มาตรา 25วรรค 2ตอนแรก) 
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 4. ต้องมเีหตุอันควร ให้ศาลใชดุ้ลพนิจิพิจารณาวา่รอการลงโทษหรือไม่ 

 บทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นดุลพินิจของศาลในการส่ังรอการลงโทษหากคดีเข้าตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่มี

ข้อยกเวน้ท่ีกฎหมายบัญญัติห้ามเด็ดขาดมใิห้ศาลสั่งรอการลงโทษ คือในกรณีตามมาตรา 25 วรรค 2 ตอนท้าย ซึ่งมี

ใจความวา่"แตห่้ามมิให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาบังคับใชก้ับบุคคลที่ถูกใชม้าตรการควบคุมสอดส่อง ดังท่ีบัญญัติ

ไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 25-2 และได้กระท าผิดขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาท่ีถูกควบคุมสอดส่องดังกล่าว"  ซึ่ง

หมายความว่า หากผู้ท่ีได้รับการรอลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติด้วยในระหว่างเวลารอการลงโทษ ได้มีการ

กระท าผิดขึ้นใหม ่กฎหมายห้ามศาลสั่งรอการลงโทษให้อีก ถือเป็นบทบัญญัติท่ีมีรุนแรง ศาลจึงมักจะสั่งรอการลงโทษ

โดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติจ าเลยท่ีกระท าความผิดในคดีท่ีร้ายแรงเท่านั้น ระยะเวลาท่ีรอการลงโทษนั้นต้องไม่

นอ้ยกว่า1 ปีและไมเ่กิน 5ปี นับแตว่ันท่ีศาลมีค าพพิากษาถึงท่ีสุด 

 ข้อสังเกต หลักการรอการลงโทษของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่ามหีลักเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับกฎมายไทย 

ในการให้โอกาสผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกแต่พ้นโทษจ าคุกเกินกว่า 5 ปี ให้สามารถรอการลงโทษได้ แต่การรอการลงโทษ

ของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ก าหนดว่าความผิดในคร้ังหลังจะเป็นการกระท าความผิดเฉพาะท่ีได้กระท าโดย

ประมาท และความผิดลหุโทษ 

6. การกระท าผดิโดยประมาทตามกฎหมายไทย 

  6.1 ความหมายของการกระท าผดิโดยประมาท 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้

กระท าโดยเจตนา  เวน้แต่จะได้กระท าโดยประมาท  ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท

หรือเวน้แต่ในกรณท่ีีกฎหมายบัญญัติไว้แจง้ชัดให้ตอ้งรับผิดแมไ้ด้กระท าโดยไมม่เีจตนา” 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 บัญญัติให้ความหมายไว้ว่า “กระท าโดยประมาท” ได้แก่

กระท าความผิดมิใชโ่ดยเจตนา แตก่ระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนัน้จักต้องมตีามวสิัยและ

พฤตกิารณ์ และผู้กระท าอาจใชค้วามระมัดระวังเชน่วา่นั้นได้ แตห่าได้ใชใ้ห้เพยีงพอไม่ 

 ข้อสังเกต กระท าโดยประมาท เป็นการกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา  ผู้กระท าผิดโดยประมาทไม่ได้

ประสงค์ตอ่ผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท าของตน แต่ผู้กระท าควรรู้ส านกึ เพราะหากเป็นการท่ีผู้กระท าไม่รู้ส านึกก็

ไม่ถือว่าเป็นการกระท า เมื่อไม่ถือว่าเป็นกระกระท าจะเป็นการกระท าโดยประมาทไม่ได้  แม้ผู้กระท าไม่ได้มีเจตนาก็

อาจต้องรับผิดได้หากกระท าโดยประมาท เช่น ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ค าว่า 

“ประมาท” มปีรากฏอยูท้ั่งในคดีแพ่งและคดีอาญา 

 6.2 ระดับของการกระท าโดยประมาท   

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 ได้นิยามเกี่ยวกับการกระท าความผิดโดยประมาท

โดยท่ัวไป แต่ไม่ได้มีการแบ่งระดับความประมาทไว้ เมื่อมองในความเป็นจริงสภาวะแห่งจิตของผู้ท่ีได้ กระท าผิด 

โดยประมาทจะมีความแตกต่างกันไปแลว้แต่กรณี เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติจงึแบ่งระดับการกระท าโดยประมาทได้

เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (หยุด แสงอุทัย, 2547) 

 1. ประมาทโดยรู้ตัว เป็นกรณีท่ีผู้กระท าคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่เชื่อมั่นว่า

ผลเสียของการกระท าจะไมเ่กิดขึ้น  

 2. ประมาทโดยไม่รู้ตัว เป็นกรณีท่ีผู้กระท าท่ีไม่อาจความหมายได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น 

แตไ่ด้กระท าไปโดยขาดความระมัดระวังตามปกติ 
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 ข้อสังเกต เมื่อพิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทนั้น ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา จะเห็นได้วา่มีการกระท าผิดประมาทมีอยู่หลายกรณี ซึ่งตามความหมายของการกระท าโดย

ประมาทท่ีได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 เมื่อแบ่งระดับของความประมาทแบ่งได้ 2 ระดับ  

ซึ่งได้แก่ การประมาทโดยรู้ตัว และ การประมาทโดยไม่รู้ตัว เม่ือพจิารณาถึงระดับของความประมาทจะเห็นได้ว่า การ

กระท าผิดประมาทในบางกรณ ีเช่น เมาแลว้ขับเป็นเหตุชนผู้อื่นถึงแกค่วามตายจะ ถือได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการ

ประมาทโดยรู้ตัว เนื่องจากผู้กระท าคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่เชื่อมั่นว่าผลเสียของการ

กระท าจะไมเ่กิดขึ้น ผู้กระท ารู้ถึงการท่ีว่าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แล้วขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ผู้กระท าก็ยัง

ท่ีจะขับรถในขณะท่ีมึนเมา จึงเป็นการกระท าโดยประมาทท่ีใกล้เคียงกับเจตนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความประมาท

โดยจงใจของประเทศอังกฤษ ถือได้วา่เป็นความประมาทโดยจงใจการขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความ

ประมาทท่ีสมควรถูกลงโทษ เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งในเร่ืองภาวะจิตใจ

ถือวา่ผู้กระท ามสีภาพจิตใจ ท่ีเลวร้ายน้อยกวา่การกระท าผิดโดยเจตนาแต่มากกว่าประมาทธรรมดา ฉะนั้นเมื่อมีการ

กระท าผิดเช่นนี้การท่ีศาลจะให้รอการลงโทษ ควรท่ีจะต้องดูระดับของความประมาทของผู้กระท าความผิดในการ

พจิารณารอการลงโทษ  

  7. ระดับความประมาทตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ระดับความประมาทของประเทศอังกฤษ (เจตนพ์ัฒน์ วารเีจรญิชัย,2557) 

 หลักกฎหมายอังกฤษแบ่งการกระท าโดยประมาทเป็น 2 ประเภท คือ 

 (1) ประมาทโดยจงใจ คือ การขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความประมาทท่ีสมควรถูกลงโทษ 

เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มเีหตุผลอันสมควรซึ่งในเร่ืองภาวะจิตใจถือวา่ผู้กระท ามสีภาพจิตใจ ท่ี

เลวร้ายน้อยกวา่การกระท าผิดโดยเจตนาแตม่ากกวา่ประมาทธรรมดา  

 ความประมาทโดยจงใจ แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ 

 1.1 ความประมาทโดยจงใจในรูปแบบของ Cunningham คือ ผู้กระท ารู้ตัวว่ามีการเสี่ยงต่อภยันตรายซึ่ง

การกระท าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และการเสี่ยงภยันตรายนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อพิจารณาถึง

จิตใจผู้กระท าความผิดได้ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีตนรับรู้น้ันหรือไม ่ ความประมาทโดยจงใจตามรูปแบบนี้ จึงเป็นการ

กระท าที่ถือวา่เป็นจิตใจที่ชั่วร้าย นา่ต าหนอิย่างหนึ่ง ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบอัตวสิัย 

 1.2 ความประมาทโดยจงใจในรูปแบบของ Caldwell (Caldwell Recklessness) คือ ความประมาทโดยจง

ใจในรูปแบบท่ีกวา้งขึ้น โดยให้รวมถึงการกระท าที่ผู้กระท าไม่ได้คาดหมายวา่จะเกดิภยันตราย แต่ผู้กระท าได้กระท าไป

โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการเสี่ยงภยันอันตรายได้อย่างชัดเจน และในขณะนั้นผู้กระท าจะทราบหรือไม่ทราบถึง

ภยันตรายหรือไม ่แต่ยังเสีย่งท่ีจะกระท าอันกอ่ให้เกิดภยันตรายบางอย่าง 

 การประมาทโดยจงใจตามรูปแบบนี้ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบภาวะวิสัย เป็นการ

พิจารณาว่าบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ ควรท่ีจะรับรู้ถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ตามความคาดหมายของ

วญิญูชนซึ่งการพสิูจน์จิตใจที่น่าต าหนิจะเป็นการพิสูจน์ในแง่ท่ีว่า ผู้กระท าผิดไม่เล็งเห็นถึงภัยนั้นเลยท้ังท่ีวิญญูชนท่ัง

ไปเล็งเห็นถึงภัยนัน้ 

 (2) ประมาทธรรมดา เป็นความประมาทแบบอัตวิสัยแล้วจะน าไปสู่ความประมาทแบบธรรมดา เป็นการ

กระท าท่ีต่ ากว่ามาตรฐานของวิญญูชน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับวิญญูชนว่าผู้กระท าความผิดได้ใช้ความ

ระมัดระวังตามท่ีวิญญูชนพ่ึงกระท าหรือไม่   ถือเป็นการพิจารณาความประมาทในรูปแบบภาวะวิสัยเพียงอย่างเดียว 

โดยไม่ต้องค้นหาสิ่งท่ีอยูใ่นจิตใจของผู้กระท าความผิดว่าเป็นอยา่งไร 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2637 

 ดังนั้นการกระท าโดยประมาทธรรมดา  ถือได้ว่าเป็นการละเลยท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานในการใช้ความ

ระมัดระวัง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้กระท ามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ ดังนั้นการกระท าโดยประมาทจึงเป็นการละเลยวิญญูชนโดยท่ัวไป

พึ่งจะใชค้วามระมัดระวังตามพฤตกิรรมนัน้  

 องคป์ระกอบทางจิตใจของผู้กระท าความผิด ถือเป็นสว่นส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะน ามาพิจารณาถึงความ

รับผิดทางอาญาของบุคคลตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งการท่ีผู้กระท าจะต้องรับผิดทางอาญานั้นผู้กระท า

จะตอ้งมีจิตใจท่ีน่าต าหนิได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องพิสูจน์ถึงสภาวะทางจิตใจของผู้กระท าความผิด ซึ่งได้บ่งบอกไว้โดยชัด

แจ้งหรือโดยปริยายในบทบัญญัติของกฎหมาย สิ่งท่ีบ่งบอกไว้ในกฎหมาย เช่น เจตนาและประมาทโดยจงใจ ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงสภาวะทางจิตใจท่ีน่าต าหนิ อันได้แก่ การกระท าโดยเจตนาและการกระท าโดยประมาท ท้ังนี้หากเป็นสิ่งท่ี

ไม่ได้พิจารณาลึกไปถึงเ ร่ืองของสภาวะจิตใจแล้วกฎหมายคอมมอนลอว์จะไม่ถือว่าเป็นจิตใจท่ีน่าต าหนิ  

 ข้อสังเกต สภาวะทางจิตใจท่ีน่าต าหนิ อันได้แก่ การกระท าโดยเจตนาและการกระท าโดยประมาท หากมี

การกระท าเชน่นีเ้กิดขึ้นถือได้ว่าผู้กระท าจะต้องมคีวามรับผิดทางอาญา 

8. ความผิดลหโุทษ 

 8.1 ความหมายความผิดลหโุทษ 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 102 ได้นิยามความหมายของความผิดลหุโทษว่า “ความผิดลหุโทษ คือ 

ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหน่ึงเดอืน หรอืปรับไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจ าทัง้ปรับ” 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 104 “การกระท าความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระท า

โดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น” กล่าวคือ  

แมผู้้กระท าความผิดลหุโทษจะกระท าไปโดยเจตนา โดยประมาทหรือไมก่็ตามถือวา่เป็นความผิดท้ังสิ้น 

 8.2 ความผิดลหุโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

 การแบ่งประเภทความผิดลหุโทษแบ่งตามลักษณะความผิดได้ 7 กรณีได้แก่ (สุชาภร วณิชยส์ิริกุล,2555) 

 (1) ความผิดต่อความปลอดภัยของร่างกาย ได้แก่ความผิดมาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 292 ,

มาตรา มาตรา297 และมาตรา 298 

 (2) ความผิดท่ีเป็นภัยต่อชีวิตและร่างกาย ได้แก่ความผิดตามมาตรา 371 มาตรา 373  มาตรา377     

มาตรา 379 

 (3) ความผิดตอ่เกียรต ิได้แก่ความผิดมาตรา 393 

 (4) ความผิดเกี่ยวกับการท าความเสยีหายตอ่กรรมสทิธ์ิ ได้แก่ความผิดใน มาตรา394 มาตรา 395 

 (5) ความผิดเกี่ยวกับศลีธรรมอื่น ได้แก่ ความผิดมามาตรา 374 มาตรา 381 มาตรา 382 และ มาตรา288 

 (6) ความผิดเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน ได้แก่ความผิดมาตรา 370 มาตรา 

372 มาตรา 375 มาตรา 376 มาตรา 378 มาตรา 380 มาตรา 384 มาตรา 385 มาตรา 386 มาตรา 387 มาตรา 

389 มาตรา 396 

 (7) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ได้แก่ความผิดในมาตรา 367 มาตรา 368 มาตรา 369  

 การแบ่งประเภทความผิดลหุโทษแบ่งตามอัตราโทษม ี5 กรณี ได้แก่ (อนุชาติ คงมาลัย,2560) 

 (1) อัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ความผิดในมาตรา 367 มาตรา 370 และมาตรา 371

ส าหรับมาตรา 371 ในรบิอาวุธด้วย 

 (2) อัตราโทษปรับไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ความผิดในมาตรา 396 มาตรา 372 มาตรา 373 มาตรา 375 

มาตรา378 มาตรา 385 มาตรา 386 มาตรา 387 มาตรา 388 มาตรา 395 มาตรา 396 และมาตรา 397 วรรคหนึ่ง 
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 (3) อัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 10 วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ได้แก่ความผิดใน

มาตรา 368 วรรคแรก มาตรา มาตรา 376 และมาตรา 379  

 (4) ระวังโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ได้แก่ความผิดใน 

มาตรา368 วรรคสอง มาตรา374 มาตรา 377 มาตรา 380 มาตรา 381 มาตรา 382 มาตรา 383 มาตรา 384 

มาตรา 389 มาตรา 390 มาตรา 392 มาตรา393 มาตรา 394 มาตรา 397 วรรคสอง และมาตรา 398 

 (5) อัตราโทษจ าคุกไมเ่กิน 1 เดอืน และปรับไมเ่กิน 10,000 บาทได้แก่ความผิดในฐานมาตรา 397 วรรคสาม 

 ข้อสังเกต ส าหรับการพิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษส าหรับความผิดลหุโทษตามประมวล

กฎหมายอาญาความผิดลหุโทษถือเป็นความผิดซึ่งตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหน่ึงเดอืน หรอืปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือท้ังจ าท้ังปรับ และแม้ผู้กระท าความผิดลหุโทษจะกระท าไปโดยเจตนา โดยประมาทหรือไม่ก็ตามถือว่าเป็น

ความผิดท้ังสิ้น มีความผิดลหุโทษบางฐานความผิด ศาลควรท่ีจะพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวนั้นควรได้รับโอกาส

ในการรอการลงโทษในความผิดคร้ังหลัง ซึ่งความผิดลหุโทษเป็นความผิดมโีทษต่ า ดังนั้นหากเกิดการกระท าความผิด

ลหุโทษในความผิดคร้ังหลังผู้กระท าผิดควรได้รับการรอการลงโทษ  

สรุปผลและอธิปรายผล 

การเปิดโอกาสให้รอการลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดท่ีเคยต้องเป็นโทษจ าคุก แต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่า 

5 ปี แลว้มากระท าผิดอีก โดยความผิดคร้ังหลังเป็นความผิดประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การรอ

การลงโทษเดิมไม่เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ แม้คดีก่อนจะเป็นโทษ

จ าคุกเท่าไรก็ตามหากมีการกระท าผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดประมาทหรือความผิดลหุโทษก็ไม่ได้รับโอกาสในการท่ี

ศาลจะใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษ ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา56(3) ใหม่ จึงเป็นการเพิ่มหลักเกณฑ์ท่ี

เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุจพินิจสามารถรอการลงโทษได้ส าหรับผู้กระท าความผิดในความผิดประมาทหรือความผิด  

ลหุโทษท่ีเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แตก่็ยังมขี้อจ ากัดอยู่ 2 ประการได้แก่ 

ประการแรก ระยะเวลาหลังพ้นโทษจ าคุก ตามหลักเกณฑ์การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 56 (3) มีการก าหนดระยะเวลาท่ีศาลสามารถรอการลงโทษในความผิดคร้ังหลังได้ก็ต่อเมื่อพ้นโทษจ าคุก

มาแล้วเกินกว่า 5 ปี  ระยะเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นระยะเวลาท่ีนานพอสมควร หากเป็นกรณีท่ีกระท าความผิดซ้ า

เกิดขึ้นหลังพน้โทษจ าคุก หากพ้นโทษไมเ่กิน 5ปีตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ผู้กระท าผิดต้องรับโทษแม้ว่าจะเป็น

การกระท าผิดท่ีมีโทษจ าคุกเพยีงเล็กน้อย 

ดังนั้น การลงโทษทางอาญาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากท่ีสุดคงต้องกระท าควบคู่กันไปกฎหมายจึง

ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของความผิดต้องลงโทษให้ดูสภาพจิตใจของผู้กระท าความผิดและความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นให้เหมาะสมตามสัดส่วนจะต้องค านึงอยูเ่สมอวา่โทษทางอาญามิใช่ทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของคน

เพยีงทางเดียวตอ้งอาศัยสภาพแวดลอ้มของสังคม การศึกษาอบรมครอบครัวโรงเรียนและศาสนาด้วยนอกจากนี้การ

ลงโทษท่ีเหมาะสมยังต้องอาศัยกลไกต่างๆของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โอกาสผู้กระท าความผิดท่ีพอจะแก้ไขได้มี

โอกาสกลับตัวโดยไม่ตอ้งได้ช่ือวา่ติดคุกหลายคร้ัง 

 ประการท่ีสอง การท่ีกฎหมายรอการลงโทษในความผิดคร้ังหลังนั้น ให้ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทและ

ลหุโทษ  โดยหลักแล้วส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท ผู้ท่ีกระท าความผิดจะได้รับโทษจ าคุกต่อเมื่อจะกัน

บุคคลดังกล่าวออกจากสังคม เพื่อไม่ให้อยูใ่นสังคมเพราะการกระท าความผิดดังกล่าวท าให้สังคมเกิดความเดือดร้อน 
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และความผิดลหุโทษเป็นความผิดมโีทษต่ า เน่ืองจากการกระท าความผิดในคร้ังหลัง ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท

ท่ีสมควรได้รับโอกาสให้รอการลงโทษได้นั้นต้องเป็นความผิดในกรณีประมาทโดยไม่รู้ตัวท่ีผู้กระท าไม่อาจคาดหมาย

ล่วงหนา้ได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาโอกาสในการรอการลงโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทนั้นจะเห็นได้ว่ามี 

การกระท าผิดประมาทท่ีร้ายแรงจนไม่สามารถชดใช้ด้วยค่าเสียหายทางแพ่งได้หลายกรณี ซึ่งตามความหมายของ  

การกระท าโดยประมาทท่ีได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 เมื่อแบ่งระดับของความประมาท

แบ่งได้ 2 ระดับ  ซึง่ได้แก่ การประมาทโดยรู้ตัว และการประมาทโดยไม่รู้ตัว เม่ือพิจารณาถึงระดับของความประมาท

จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดประมาทในบางกรณีเมื่อเปรียบเทียบระดับความประมาทโดยจงใจของประเทศอังกฤษ  

ถือได้ว่าเป็นความประมาทโดยจงใจการขาดความระมัดระวังอย่างมาก เป็นระดับความประมาทท่ีสมควรถูกลงโทษ 

เนื่องจากเป็นการเสี่ยงภยันตรายโดยรู้ตัวและไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งในเร่ืองภาวะจิตใจถือว่าผู้กระท ามีสภาพจิตใจ  

ท่ีเลวร้ายน้อยกวา่การกระท าผิดโดยเจตนาแตม่ากกวา่ประมาทธรรมดา ฉะนั้นเมื่อมีการกระท าผิดเช่นนี้การท่ีศาลจะ

ให้รอการลงโทษ ควรท่ีจะต้องดูระดับของความประมาทของผู้กระท าความผิดในการพิจารณารอการลงโท 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาท่ีก าหนดว่าตอ้งพ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกวา่ 5ปี แล้วมีการกระท าผิดซ้ าท าให้ไม่ได้

รับโอกาสในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56(3) เป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป ควรมกีารปรับลด

ระยะเวลาให้พ้นโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้กระท าความผิดแก้ไขปรับปรุงและ

กลับตัวไม่ให้กระท าความผิดซ้ า หลีกเลี่ยงผลร้ายของโทษจ าคุกระยะสัน้   

 2. ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกมาก่อนแล้วมากระท าผิดในคร้ังหลัง ได้รับโอกาสในการรอ 

การลงโทษส าหรับความผิดอื่นด้วย ความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี เช่นกรณีความผิดท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวง 

ความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น ให้เข้าสู่

กระบวนการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 (3) เพื่อท่ีจะให้โอกาสผู้กระท าความผิดในความผิดอื่น 

ท่ีมีโทษจ าคุกระยะสั้นมโีอกาสแก้ตัว ชว่ยลดปัญหานักโทษล้นเรือนจ า ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ เช่นเดียวกับการรอการลงโทษ

ของประเทศญี่ปุ่นท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้รอการลงโทษได้แต่เฉาะความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทและความผิดลหุโทษ 

 3. ในการพิจารณาให้รอการลงโทษตามมาตรา 56(3) ผู้กระท าความผิดพ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี 

แล้วมากระท าความผิดอีกโดยความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

ศาลสามารถใชดุ้ลพนิจิก าหนดรอการลงโทษได้ ควรมกีารก าหนดถึงระดับความประมาทหากเป็นการกระท าประมาท

โดยรู้ตัวในความผิดคร้ังหลังควรมกีารก าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้กระท าใชค้วามระมัดระวังในการกระท าเพื่อ

มใิห้กระท าความผิดซ้ าอีก เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจ าคุกมาก่อน 

กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงได้ด้วยความช่วยเหลือของดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ และผู้ให้การสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ท่ีได้สละเวลาอันมคี่าให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในสิ่งท่ี

เป็นประโยชนส์ าหรับงานวทิยานพินธ์ฉบับนี้ตลอดมา ผู้วิจัยจึงข้อกราบขอพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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สิทธิในการเข้าถึงการท างานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

The right to access the work of children according to Labour Protection Act, 

BE 2541 

อัจฉรี สุริค า1* และไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์1 

Atcharee Surikham1* and Pairush Teerachaimahit1 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศไทย 

รวมถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก 

และศกึษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงการท างานของเด็กในประเทศไทย  ท้ังนี้เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้แรงงานเด็กมีสิทธิในการเข้าถึงการท างานโดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย                    

โดยเป็นการวิจัยด้วยเอกสารซึ่งค้นคว้าจากบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร ค าอธิบายของกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลการวจิัยพบวา่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดอายุของแรงงานเด็กไว้ในมาตรา 44 

ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง เมื่อมองบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับ

การศึกษาท่ีสูงขึ้น แต่ข้อมูลจากสถิติแล้วกลับปรากฏว่าเด็กท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีว่างงานสูงสุด

เมื่อเทียบกับระดับอื่น ๆ ส่วนการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีการด าเนินการโดยบุคคล 

ในครอบครัว ช่วงปิดภาคเรียนเด็กจะช่วยผู้ปกครองท างานท้ังช่วยธุรกิจของครอบครัวและท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้

พิเศษ ซึ่งการท างานดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการท างาน รู้คุณค่าของเงิน รู้จักการเก็บออมและที่

ส าคัญคือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา แต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 

ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท างาน ซึ่งยังมีกลุ่มบุคคลท่ีอายุ ยังไม่ถึง 15 ปี และมีความประสงค์ท่ีจะ

ท างานถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงการท างาน ผู้ท าการวิจัยจึงเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางใน 

การก าหนดมาตรการ การบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจน พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมไทย และเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก เพื่อเพิ่มสิทธิ 

ในการเข้าถึงการท างานของเด็ก ท้ังนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

ในอนาคตตอ่ไป 

ค าส าคัญ: สิทธิ, แรงงานเด็ก 

 

                                                 
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Faculty of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000  
* Corresponding author e-mail: Atcharee_yui@hotmail.com 
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Abstract 

 This research aims to study the law related to child labour protection in Thailand. It includes  

the study on international labour standards of the International Labour Organization (ILO) concerning child labour 

protection, problem and barriers in access to work of the child labourer in Thailand. In order to propose the 

solution, Improve the law so that child labour has the right to access work protected by law. The research is 

conducted by reviewing document from provisions of law regulations, documents, descriptions of the Department 

of Labour Protection and Welfare and other relevant agencies. 

 According to the Labour Protection Act BE 2541, the findings of the study show that the age of child 

labourer is set in Section 44. An employer shall not employ a child under fifteen years of age as am Employee. 

When looking at the context of Thai society at present. Give children higher education. Data from the statistics 

show that undergraduates are the most unemployed compared to other levels and most businesses in Thailand 

are small businesses run by family members. During the school holidays, the children will help parents work 

both for family businesses and work out to earn extra income. This will give the child the experience of working. 

Know the value of money. Recognizing the importance of saving is getting ready to enter the labour market 

after graduation. But because of the provisions of the law. An employer shall not employ a child under fifteen 

years of age as am Employee, which still includes individuals under the age of 15 and who wish to work limited 

access to work. Researchers propose solutions to problems as a guideline for setting measures. Enforcement is 

clear. With appropriate guidance in accordance with Thai society. And suggest amendments or additions to the 

law on child labour. To increase access to children's work. This brings benefits to children, family and society. 

This will lead to future development in the country. 

Keywords:  rights, child labour 

บทน า 
 เด็กถือเป็นรากฐานอันส าคัญ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต                 

การคุ้มครองแรงงานเด็กจึงเป็นสิ่งท่ีสังคมให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกท้ังประเทศไทยได้มีความพยายามท่ีจะแก้ไข

ปัญหาการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ก าจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเหล่านั้น

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization / ILO) ซึ่งจากข้อมูลการส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

พบว่ามีเด็กอายุ 5 – 17 ปี จ านวน 10.88 ล้านคน ส่วนใหญ่เรียนหนังสืออย่างเดียว ร้อยละ 66.2, รองลงมาเป็น                  

เรียนหนังสือแต่ช่วยท างานบ้านร้อยละ 25.2, เรียนหนังสือไปด้วยและท างานไปด้วยร้อยละ 3.9, ท างานอย่างเดียว                   

ร้อยละ 2.5, ไม่เรียนหนังสือและไม่ท างานร้อยละ 2.0 และไม่เรียนหนังสือแต่ช่วยท างานบ้านร้อยละ 0.2                         

และจากสรุปผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประเทศไทยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้แรงงานเด็ก

อายุ 15 – 18 ปี มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้โครงสร้างการจ้างงานท่ีส่วนใหญ่ยังพึ่งพาแรงงานระดับล่าง ซึ่งเป็น

แรงงานท่ีมีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า รวมถึงปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่าง               

ความต้องการก าลังคนกับการผลิตก าลังคนของประเทศไทย อันส่งผลให้เด็กและเยาวชนท่ีมีการศึกษาสูงโดยเฉพาะ                

ผู้ท่ีจบการศกึษาระดับปริญญาตรีมปัีญหาการวา่งงานสูงกว่าระดับอ่ืน ๆ 
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 ประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน                   

พ.ศ. 2541 ซึ่งในเร่ืองการก าหนดอายุของลูกจ้าง หรือข้อห้ามต่างๆ ท่ีห้ามจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานนั้น กฎหมาย

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในเร่ืองของการคุ้มครองแรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงและ

เหมาะสมแลว้หรือไม ่เมื่อมองลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบันมกีารสง่เสริมให้เด็กมีการศกึษาท่ีสูงขึ้นก็จริง แต่ข้อมูล

จากสถิตดิังกล่าวแลว้กลับปรากฏว่าเด็กที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีว่างงานสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับ

อื่นๆ ทา้ยสุดแล้วก็เป็นภาระของผู้ปกครองท่ีต้องอุปการะเลีย้งดูถึงแมว้า่ว่าเตบิโตและส าเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะท าการศึกษาสภาพของการท างาน ปัญหาและอุปสรรค

เร่ืองของสิทธิในการเข้าถึงการท างานของเด็กในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการท างาน พร้อม

เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการท างานได้อย่างเหมาะสมและได้รับความคุ้มครองอย่าง

เป็นธรรม  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมท้ัง

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุม้ครองแรงงานเด็ก 

2. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการท างานของเด็กในประเทศไทย 

3. เพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสม ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กใน

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงการท างานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ไมส่อดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันของประเทศไทย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 วิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้ารวบรวมทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ในเร่ืองการใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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ผลการศึกษา 

 1. กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก 

  1.1 กฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ มดีังนี้ 

  1.1.1 อนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ ค.ศ. 1989 

  องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญต่อเด็ก โดยเห็นว่าการจัดสวัสดิการสังคมกรณี เด็กนั้น 

มคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิ่งส าหรับประชาคมโลกหรือในระดับระหว่างประเทศ เนื่องจากเด็กย่อมพัฒนาไปสู่ความเป็น

ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพของแต่ละประเทศและของโลกในอนาคต องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่าง

ประเทศจึงเห็นความส าคัญของเด็กและได้ประชุมสมัชชาท่ัวไปเพื่อออกอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

(Convention on the Rights of Child, U.N. General Assembly, Document A/RES/44/55 (12 December 1989)) เพื่อให้

รัฐภาคีน าหลักการไปด าเนนิมาตรการท่ีเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเด็กในรัฐหรือประเทศของตนโดยมีหลักการ

ส าคัญก าหนดไว้ในข้อ 32  คือ เด็กมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยรัฐภาคี  

พงึรับรองสิทธิดังกลา่วของเด็ก และคุ้มครองเด็กจากการท างานใดท่ีอาจเป็นการเสี่ยงอันตรายหรือขัดขวางการศึกษา

ของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็กโดยต้อง

ด าเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาเพื่อให้มีการคุ้มครองอย่างจริงจัง  โดยก าหนดอายุขั้น

ต่ าส าหรับการรับเข้าท างาน ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงท างาน และสภาพการจ้างงานและ

ก าหนดบทลงโทษหรือวธีิการลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มผีลใช้บังคับอยา่งจริงจัง 

  1.1.2 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ันต่ าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) 

  สาระส าคัญคือ ก าหนดห้ามจ้างเด็กซึ่งอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับท างาน

ทุกประเภท โดยมีเงื่อนไขยกเว้นส าหรับประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจและการจัดระบบการศึกษายังพัฒนาไม่เพียงพอ ในขั้น

แรกอาจก าหนดอายุขั้นต่ าเป็น 14 ปี โดยต้องปรึกษาหารือกับองค์การของนายจ้างกับลูกจ้างก่อน อย่างไรก็ดีตาม

มาตรา 7 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศอาจอนุญาตให้มีการจ้างงาน

หรือการท างานของบุคคลอายุ 13 - 14 ปี ในงานเบาได้ ซึ่งเป็นงานท่ีไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ การพัฒนา

และไม่ส่งผลเสียต่อการเข้าเรียนในโรงเรียน การเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศหรือโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การท างานซึ่งอนุมัติโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  

  1.2 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 

   1.2.1 ค านิยามของค าว่า “เด็ก”  

  ประเทศไทยได้ระบุค านยิามของค าวา่ “เด็ก” ไวด้ังนี ้

  1) ตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

     มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติ

ภาวะด้วยการสมรส” 

   2) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวพ.ศ. 2553 

  มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา แตย่ังไมเ่กินสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้ค านยิามของค าวา่”เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายุเกิน

สิบห้าปีบริบูรณ์ แตย่ังไมถ่ึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
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   1.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  

    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองแรงงานเด็กไว้ในหมวด 4 เรื่องการใช้แรงงานเด็ก ดังนี้ 

  1) อายุของลูกจ้าง 

  มาตรา 44 “ห้ามมิให้นายจ้างจา้งเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง” 

  เดิมกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดอายุขั้นต่ าของลูกจ้างเด็กไว้ท่ี 13 ปี แต่เนื่องจาก                 

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการจ้างงานตามท่ีก าหนดไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 138                      

วา่ด้วยอายุขั้นต่ าท่ีให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 มาตรา 2 (3) ซึ่งก าหนดให้อายุขั้นต่ าของการจ้างงาน ต้องไม่ต่ ากว่าอายุ

ส าหรับการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ จึงเปลี่ยนเกณฑ์อายุขั้นต่ าของการใช้แรงงาน

เด็กมาเป็นไม่ต่ ากวา่อายุ 15 ปี 

   2) กรณีจ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างาน 

 มาตรา 45 “ในกรณีท่ีมีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้                       

 (1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี

เด็กเข้าท างาน 

 (2) จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณท่ีีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบ

กิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ 

 (3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวัน             

นับแตว่ันท่ีเด็กออกจากงาน                                                                                                                                      

 การแจ้งหรือการจัดท าบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด”  

  กรณีนายจ้างจ้างบุคคลท่ีมีอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี เข้าท างานเป็นลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าท่ีแจ้ง

การจ้างลูกจ้างนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีลูกจ้างเข้าท างาน โดยแจ้งตามแบบซึ่งในแบบ

ดังกล่าว จะมรีายการเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้ 

  หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างผิดไปจากท่ีระบุไว้ นายจ้างจะต้องจัดท าบันทึก

สภาพการจ้างท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ไว้ด้วย และจะต้องเก็บบันทึกไว้ท่ีสถานประกอบกิจการพร้อมให้พนักงานตรวจ

แรงงานตรวจดูได้ตลอดเวลา 

  เมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้าง นายจ้างยังมีหน้าท่ีแจ้งการสิ้นสุดการจ้างตามแบบต่อพนักงาน

ตรวจแรงงาน ภายใน 7 วัน นับแตว่ันท่ีออกจากงาน 

    3) เวลาพักส าหรับลูกจ้างเด็ก 

    มาตรา 46 “ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

ติดต่อกัน หลังจากท่ีลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพักตามท่ี

นายจ้างก าหนด” 

   ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปนั้น นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักหลังจากท างานมาแล้วไม่เกิน             

5 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างอาจให้พักคร้ังละเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วในวันหนึ่งต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

แตใ่นกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานเด็ก นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงตดิตอ่กัน หลังจากลูกจากนั้นท างานมาแล้ว
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ไมเ่กิน 4 ชั่วโมง เวลาพักส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นจะต้องพัก 1 ชั่วโมงติดต่อกัน จะจัดเป็นพักย่อยต่ ากว่า 1 ชั่วโมง                  

แบบลูกจ้างทั่วไปไมไ่ด้ อกีทัง้ในระหว่างเวลาท างาน 4 ชั่วโมงนัน้ลูกจ้างตอ้งมีเวลาพักตามท่ีนายจ้างก าหนดด้วย 

    4) วัน เวลาที่ห้ามลูกจ้างเด็กท างาน 

  มาตรา 47 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในระหว่าง

เวลา 22.00 นาฬกิา ถึงเวลา 06.00 นาฬกิา เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ละครหรือ                

การแสดงอย่างอื่นท่ีคล้ายคลึงกันท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น                   

ได้พักผ่อนตามสมควร” 

  มาตรา 48 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานล่วงเวลาหรือ

ท างานในวันหยุด” 

  กฎหมายคุม้ครองแรงงานให้ความคุ้มครองลูกจ้างอายุ 15 ถึง 18 ปี โดยห้ามไม่ให้นายจ้าง 

  1) ให้ลูกจ้างเด็กท างานระหว่างเวลา 22.00 ถึง 06.00 นาฬกิา หรือ 

  2) ท างานล่วงเวลา หรอื 

  3) ท างานในวันหยุด 

       ก. เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ 

  ข. เป็นกรณีแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงคลา้ยคลึงกัน   

  อย่างไรก็ดี แม้จะเข้าข้อยกเว้นให้ลูกจ้างเด็กท างานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่นายจ้าง

จะตอ้งจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามสมควร 

   5) ประเภทงานที่ห้ามลูกจ้างเด็กท า 

  มาตรา 49 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังตอ่ไปน้ี 

   (1) งานหลอม เป่า หล่อ หรอืรีดโลหะ 

  (2) งานป๊ัมโลหะ 

    (3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มรีะดับ     

    แตกตา่งจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    (4) งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามท่ีก าหนดใน

     กฎกระทรวง 

  (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง

     ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

   (7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือป้ันจั่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  (8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ 

  (9) งานท่ีต้องท าใตด้ิน ใตน้้ า ในถ้ า อุโมงค์ หรอืปล่องในภูเขา 

  (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  (11) งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะท่ีเครื่องจักรหรือ  

        เครื่องยนต์ก าลังท างาน 
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  (12) งานท่ีต้องท าบนนั่งร้านท่ีสูงกวา่พืน้ดนิต้ังแต่สบิเมตรขึน้ไป 

  (13) งานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” ได้แก่ 

  1) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจ      

     เป็นอันตราย ได้แก่ 

   ก. งานท่ีท าในท่ีท่ีมีอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมในการท างานสูงกว่า  

      45 องศาเซลเซียส 

   ข. งานซึ่งท าในหอ้งเย็นในอุตสาหกรรมแช่แข็ง 

    ค. งานที่ใช้เครื่องเจาะกระแทก 

   ง. งานท่ีมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับตดิตอ่กันเกินกวา่ 85 เดซิเบล(เอ)  

     ในการท างานวันละ 8 ชั่วโมง 

   2) งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตราย วัตถุมพีษิ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ได้แก่ 

   ก. งานผลิตหรือขนสง่สารก่อมะเร็งตามรายช่ือท้ายกฎกระทรวง 

   ข. งานท่ีเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์ 

   ค. งานผลิตหรือขนสง่พลุ ดอกไม้เพลงิหรือวัตถุระเบิดอ่ืนๆ  

   ง. งานส ารวจ ขุดเจาะ กลั่น บรรจุหรอืขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลงิหรือก๊าซ 

   3) งานเกี่ยวกับจุลชวีันเป็นพษิซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ได้แก่ 

   ก. งานท่ีท าในหอ้งปฏบัิตกิารชันสูตรโรค 

   ข. งานดูแลผู้ป่วยดว้ยโรคติดตอ่ 

   ค. งานท าความสะอาดเครื่องใชแ้ละเครื่องนุ่งหม่ผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

   ง. งานเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏกิูลในสถานพยาบาล 

 4) งานขับหรือบังคับรถยกหรือป้ันจั่นท่ีใชพ้ลังงานเครื่องยนต์หรือไฟฟา้ไมว่า่การจับหรือบังคับ                  

จะท าในลักษณะใด 

   5) งานเกี่ยวกับก ามันตภาพรังสีทุกชนิด 

   6) สถานที่ที่ห้ามลูกจ้างเด็กท างาน 

  มาตรา 50 “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานท่ี ดังตอ่ไปน้ี 

(1) โรงฆา่สัตว์ 

(2) สถานท่ีเล่นการพนัน 

(3) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 

(4) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” ดังนี้ 

     1) โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับสัตวน์้ า ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 

   2) สถานประกอบกจิการท่ีประกอบกจิการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนด 

    การประมง พ.ศ. 2558 

  7) ค่าจ้างและหลักประกัน 

  มาตรา 51 “ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรอืรับหลักประกันเพ่ือการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

  ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แกบุ่คคลอื่น 
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  ในกรณีท่ีนายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่ งเป็นเด็ก บิดา มารดา 

ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด  

มใิห้ถอืว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

ดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามก าหนดเวลา” 

  จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปหลักเกณฑ์ได้วา่ กรณจี้างลูกจ้างเด็กเข้าท างานเป็นลูกจ้าง 

  1) นายจ้างตอ้งจ่ายค่าจ้างให้แกลู่กจ้างนั้น จะจ่ายให้แกบุ่คคลอื่นแทนไม่ได้ 

  2) นายจ้างจะเรียกหรอืรับเงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างไม่ได้ เช่น นายจ้างตกลงรับลูกจ้างอายุ 16 ปี 

เข้าท างานในสถานีบริการน้ ามัน นายจ้างจะเรียกเงินประกันความเสียหายจากการท างานหรือเงินอื่นใดจากลูกจ้าง

หรือฝ่ายของลูกจ้างไมไ่ด้ 

  3) ในกรณีท่ีนายจ้างได้จ่ายเงินหรือผลประโยชน์ล่วงหน้าก่อนการจ้างลูกจ้างเด็กขณะแรกจ้างหรือ

ก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างแตล่ะคราว หรือลูกจ้าง บิดามารดาผู้ปกครองของลูกจ้างเด็กได้รับเงินหรือผลประโยชน์ไว้

ล่วงหนา้ก่อนการจ้าง ขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะน าเงินหรือผลประโยชน์เช่นว่านี้มาหัก

จากค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเด็กไมไ่ด้ 

  8) การพัฒนา ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของลูกจ้างเด็ก 

  มาตรา 52 “เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของเด็กให้ลูกจ้าง

ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปี มีสทิธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา  การอบรม รับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดย

สถานศกึษาหรือหนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบลว่งหน้าถงึ

เหตุท่ีลาโดยชัดแจ้งพร้อมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับ

ค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปี่หนึ่งตอ้งไม่เกินสามสิบวัน” 

  ส าหรับการลาของลูกจ้างเด็กตามมาตรานี ้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1) ต้องเป็นการลาเพ่ือประโยชนใ์นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการท างาน 

  2) การสัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ จัดโดยสถานศกึษา หรือหนว่ยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ 

  3) ลูกจ้างตอ้งแจง้เหตุของการลาให้นายจ้างทราบลว่งหน้าโดยชัดแจ้งพร้อมแสดงหลักฐานถ้ามี 

  4) ลูกจ้างมสีิทธิได้รับค่าจ้างตลอดเวลาท่ีลา แตปี่หน่ึงไม่เกิน 30 วัน    

 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการท างานของเด็กในประเทศไทย 

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก โดยเข้าร่วมอนุสัญญาฉบับท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าท่ียอมให้จ้าง

แรงงานเด็กปี ค.ศ. 1973 (Convention Conceding Minimum Age for Admission to Employment) อนุสัญญาดังกล่าว                 

ได้ก าหนดห้ามจ้างเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง แต่ก็มีข้อยกเว้นให้ส าหรับประเทศท่ีมีระบบการศึกษาหรือ

เศรษฐกิจท่ียังไม่พัฒนาเพียงพอ อาจมีการหารือกับองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างก าหนดอายุขั้นต่ าไว้ท่ี 14 ปีก็ได้ 

และหากเป็นงานเบาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกาย หรือกระทบต่อการเรียนการศึกษาก็สามารถ

จ้างเด็กซึ่งมีอายุ 13 – 14 ปีท างานได้  

 ตามบทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตรา 44 ได้ก าหนด             

ให้อายุขั้นต่ าของการจ้างงานไว้ว่าต้องไม่ต่ ากว่า 15 ปีนั้น เมื่อมองสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยังม ี                

ความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ ฐานะและรายได้ของประชากร บางครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เห็นได้ว่า

ในช่วงปิดภาคเรียนหรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว จะมีลูกหรือหลานช่วยธุรกิจครอบครัวอยู่เสมอ เช่น ตามร้านอาหาร              

จะมีเด็ก ๆ มาช่วยบริการเสิร์ฟอาหาร หรือน้ าดื่มให้กับลูกค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวตามกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นการจ้าง
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แรงงานเด็ก เป็นเพียงการท่ีเด็กช่วยท างานซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และในช่วงปิดเทอม

หรือหลังเลิกเรียนน้ันก็จะมีเด็กบางกลุ่มท่ีอยากใชเ้วลาวา่งในช่วงท่ีไม่ได้เรียนหนังสอื หารายได้พิเศษเพื่อบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นค่าขนมหรือเพื่อการเก็บออมน าไปซื้อของท่ีตนเองต้องการโดยไม่อยากรบกวนผู้ปกครอง 

แต่เมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นท้ังผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจ้างเด็กได้ และเด็ก           

ก็ไมส่ามารถเข้าถึงการท างานได้เชน่กัน 

 เมื่ออนุสัญญาฉบับท่ี 138 ได้ก าหนดห้ามจ้างเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง ประเทศไทย                 

จึงได้พยายามบังคับใชก้ฎหมายให้มปีระสิทธิภาพ โดยไม่น าข้อยกเว้นส าหรับประเทศท่ีมีระบบการศึกษาหรือเศรษฐกิจ

ท่ียังไม่พัฒนามาบังคับใช้ ท าให้กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับตามองประเทศไทย เป็นพิเศษโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ประเทศไทยก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว           

ท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายให้มีอั ตราโทษ                

ท่ีสูงขึ้นควบคู่ไปกับการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ท าให้กระทรวงแรงงานของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดประจ าปี 2560 

จัดระดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับท่ีมีความส าเร็จมากซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 สร้างความเชื่อมั่นและ

ยอมรับในระดับสากล จากความพยายามดังกล่าวสง่ผลให้เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2561 กระทรวงแรงงานของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานสถานการณก์ารขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Findings on the Worst 

Forms of Child Labor) ประจ าปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งประเมินความพยายามและผลการด าเนินการในเร่ือง

ดังกล่าวของ 132 ประเทศท่ัวโลก โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความส าเร็จมาก (Significant Advancement)              

ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด และเป็น 1 ใน 17 ประเทศของรอบการประเมินปี 2560 ท่ีได้ระดับนี้นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 5 

ประเทศของอาเซียนท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับนี้  และนับเป็นปีท่ี 2 ท่ีประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ

ดังกล่าวต่อเนื่องจากป ี2559 ท้ังน้ีการได้รับการจัดอันดับดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเร่ืองการใช้

แรงงานเด็ก การรักษาสทิธิพิเศษทางภาษีศุลกากร รวมถึงสร้างการยอมรับของนานาชาติ 

 เมื่อมองเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีควบคู่ ไปกับสิทธิของเด็ก ท่ีจะสามารถเข้าถึงการท างานได้               

อย่างเป็นธรรมนั้น ตามความเป็นจริงแล้วกฎหมายอาจเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติอยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมาย แตจ่ากเร่ืองของการจ้างแรงงานเด็กดังกล่าว หากมองถึงดา้นสิทธิและความต้องการของเด็กแล้ว อาจท าให้

เด็กส่วนหนึ่งท่ีอยากท างาน กลับถูกกีดกันไม่สามารถเข้าถึงการท างานได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ท าให้

ต้องกลับมาคิดทบทวนว่ากฎหมายท่ีออกมาบังคับใช้นั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองลูกจ้างเด็กหรือกีดกันการเข้าถึง

การท างานของเด็กซึ่งถอืว่าการท างานของเด็กนั้นจะเป็นการสร้างรากฐานท่ีท าให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการท างาน            

ได้เรียนรู้ ได้สร้างวินัยให้กับตนเองรวมถึงการได้รับประสบการณ์ชีวิตท่ีมากกว่าการเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียง               

อย่างเดียวเพราะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติแล้วในด้านของการศึกษา จะเห็นว่าเด็กท่ีจบปริญญาตรีกลับกลายเป็น

เด็กท่ีมีสถิติการว่างงานสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับอื่น ๆ เป็นสิ่งท่ีควรน าวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วเด็กท่ีจบ

การศึกษาออกไปนั้น การเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านของการท างานมาก่อน               

เมื่อต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน และหากขาดไร้ซึ่งประสบการณ์ในการท างานจะท าให้เด็กนั้น

อาจขาดโอกาสมากกว่าเด็กที่ท างานไปด้วยและเรียนหนังสอืไปดว้ย 
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 3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการท างานของเด็ก  

ในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  ผู้ศึกษาท าการวจิัย เห็นควรเสนอแนะแนวทางเพ่ือแก้ไข ดังนี้ 

3.1 แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 เดิม “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสบิห้าปีเป็นลูกจ้าง”  

 แก้ไขเป็น “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ

ของงานท่ีท าเป็นงานเบาและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการศึกษา นายจ้างอาจจ้างเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่สิบสามปี 

เป็นลูกจ้างได้ ท้ังน้ีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”   

  3.2 ออกกฎกระทรวงส าหรับงานท่ีเด็กอายุตั้งแต่ 13 – 14 ปี สามารถท าได้ โดยก าหนดชั่วโมง 

การท างาน ประเภทงานท่ีเด็กสามารถท าได้ โดยต้องเป็นงานเบาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่กระทบ 

ตอ่การศึกษาและการเข้ารับการอบรมของเด็ก 

  3.3 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และท าการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของ  

การใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการท่ีผู้ปกครองให้เด็กช่วยท างาน เช่นกรณีบุตรหลานช่วยผู้ปกครองท างานในธุรกิจ

ครอบครวัในชว่งหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดเทอมวา่สามารถท าได้มากน้อยเพยีงใด  

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร ค าอธิบาย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องพบว่าภายใต้อนุสัญญาฉบับท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าท่ียอมให้จ้างแรงงานเด็ก 

ปี ค.ศ. 1973 (Convention Conceding Minimum Age for Admission to Employment) อนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดห้ามจ้าง

เด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง แต่ส าหรับบางประเทศอาจอนุญาตให้บุคคลท่ีมีอายุ 13 – 14 ปี สามารถท างานได้ 

หากงานนั้นเป็นงานเบาและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนา และไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนโดย

ก าหนดชั่วโมงการท างานหรือเงื่อนไขการท างานให้แตกตา่งไปจากบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต ่15 ปี ขึน้ไป 

 ผลการศึกษากฎหมาย ระเบียบ เอกสาร ค าอธิบาย รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของสิทธิ

ในการเข้าถึงการท างานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี

ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการท างานดังกล่าว โดยควรมีการก าหนด

เป็นขอ้ยกเว้น หรอืออกเป็นกฎกระทรวงก าหนดประเภทงานหรือชั่วโมงการท างานให้กับบุคคลท่ีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือ

ตัง้แต ่13-14 ปี สามารถท างานได้ โดยการก าหนดประเภทงาน หรือชั่วโมงการท างานนั้นจะต้องเป็นงานเบา เป็นงาน 

ท่ีเด็กสามารถท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา ท าให้เด็กนั้นสามารถท าได้ในช่วงเวลา 

หลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน โดยต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้มีอ านาจในการ

ตรวจแรงงานหรือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามหลักเกณฑ์ของการจ้างแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี และเห็นควร

เพิ่มหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ปกครองของเด็กนั้นว่าอนุญาตให้เด็กนั้นสามารถท างานได้ ในช่วงเวลา 

ท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด 

อกีท้ังการท างานของเด็กจะเป็นการฝึกฝนให้มีระเบียบวนิัย เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งตัวเด็ก

จะได้รับประโยชนท้ั์งดา้นการสร้างรายได้ การแบ่งเบาภาระของครอบครัว ถึงแม้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่การท างานไป

ด้วยเรียนไปดว้ยอาจไมไ่ด้รับความสนใจมากนัก เพราะพ่อแมผู่้ปกครองส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกหลานได้เรียนเต็มท่ี โดย

ตั้งใจเรียนอย่างเดียวไม่จ าเป็นต้องท างานก็ได้ แต่บางครอบครัวด้วยฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
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จะต้องท างานไปด้วยและก็เรียนหนังสือไปด้วย ซึ่งในเร่ืองของการท่ีเด็กท างานนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายๆ ประเทศ  

ท่ีเร่ืองดังกล่าวดูเป็นเร่ืองธรรมดาเพราะเห็นได้จากการท่ีเด็ก ๆ ท างานหารายได้พิเศษท้ังในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือ

ปิดภาคเรียน เช่น งานส่งหนังสือพิมพ์ รับจ้างเลี้ยงเด็ก หรือสัตว์เลี้ยง ฯลฯ เพราะหากมองในข้อดีของการท่ีเด็กได้มี

โอกาสท่ีท างานไปด้วยและเรียนไปด้วยนั้น ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นประสบการณ์อย่างดี เพราะนอกจากจะมีรายได้

พิเศษการจากท างานแล้วจะท าให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม อีกท้ังเป็นการฝึกฝนทักษะให้กับตัวเอง 

ได้เรียนรู้หาประสบการณ์ท่ีในต าราไมม่สีอน ได้เรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการท างาน ได้พบปะผู้คน มีโอกาสได้ค้นพบ

ความสามารถหรือความชอบของตัวเอง ท้ังได้ฝึกระเบียบวินัย การจัดสรรเวลาให้กับตัวเอง ซึ่ งสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณค่าต่อสังคม เพราะเด็กคือทรัพยากรท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะเติบโต  

ไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหนา้ และจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

 การจัดการกว๊านพะเยามีปัญหาเนื่องจากมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 

และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 มิได้

ระบุวิธีการก าหนดขอบเขตแผนท่ี ท าให้แผนที่กว๊านพะเยาภายใต้กฎหมายท้ังสองฉบับไม่มีการระบุขอบเขตพื้นท่ีอย่าง

ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการรุกล้ าท้ังท่ีโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ด้วยประกาศจังหวัดเชียงรายซึ่งออกตาม

ความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2491  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ก าหนดเจตนารมณ์

ในการอนุรักษ์รักษาพันธ์ุพืช สัตวน์้ า และดูแลบริหารจัดการพื้นท่ีกว๊านพะเยาสอดคล้องกับการท าประมงตามภูมิปัญญา

ชาวบ้านของคนในท้องถิ่น แตท้ั่งนี้การท าประมงพื้นบ้านในปัจจุบันตอ้งท าการขออนุญาตและใช้เคร่ืองมือประมงท่ีก าหนด

ไว้ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีในอัตราโทษท่ีสูง อีกทั้งหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

หนา้ท่ีในการรับผิดชอบพื้นท่ีกวา๊นพะเยามจี านวนมาก ท าให้กฎหมายเกิดความซ้ าซ้อนซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้บังคับ

ใชก้ฎหมาย 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ (1) ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดท าแผนท่ีฉบับปรับปรุงแสดงพื้นท่ีเขตท่ีจัดตั้งก่อนการ

สงวนหวงห้ามตามแผนท่ีแนบท้ายกฤษฎีกาเดิมและแนวเขตพื้นท่ีใหม่ (2) จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นกว๊านพะเยา โดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน และ (3) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการจัดการกว๊านพะเยา โดยการบูรณาการหลักการ แผน 

โครงการ และอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของหนว่ยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละด้านให้เป็นเอกภาพและชัดเจน 

ค าส าคัญ: การบูรณาการ, การจัดการ, กวา๊นพะเยา 
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Abstract  

 Phayao lake management has problems because section 6 of the latest Land Expropriation Act B.E. 

2477 and section 5 of the reservation of desolated land which is the public domain Act, B.E.2478 do not specify 

the method to measure the area of land in to the map then the scope of land in the maps belong to both act 

have not clearly and because of the cause then Phayao lake has many trespass by many people even there are 

do it under legal or illegal. Moreover, the gazette of Chiang Rai province under section 7 and 9 of Fisheries Act 

B.E. 2491 and assign a date on 29 December 2492 with has the intention to protect the natural resources be 

base on to the locality using at the same time has conflict to the Fisheries Royal ordinance B.E. 2558 with has 

strict enforcement to the locality fisheries because if they don’t have the permit to fishery then will have a high 

punishment.  By the way because of the Phayao lake management has many institute to responsibility and 

enforce the law but they power and duty will base on their intent laws, not base on unity law and cause of that 

make the officers has the confused work. 

 Those studies have suggestions (1) enact a law to make the map with show the established area 

before and after make reservation of desolated land which is the public domain (2) enact the Phayao lake local 

Act, and (3) enact the law for Phayao lake management by integrating the principles of the project plan and the 

powers and duties of the officer in accordance with the laws of all sectors involved in each of these areas, as 

well as the unity and clarity. 

Keywords: Integration, Management, Phayao Lake 

บทน า 

 “กว๊านพะเยา” หนึ่งในพืน้ท่ีชุ่มน้ าที่ส าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย เป็นทะเลสาบน้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 1  ในภาคเหนือและอันดับ 3 ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณท่ีลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา มีการสร้าง

ประตูเก็บกักน้ ากั้นล าน้ าอิง ท าให้เกิดแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน ท าให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การท าประมง การเลีย้งสัตว ์และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นท่ีกักเก็บน้ า แหล่ง

สังคมพชื ท่ีอยูอ่าศัยของนกประจ าถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน และมีการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราช

พัสดุเพื่อใช้ในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ ากว๊านพะเยา โดยสถานีประมง (กว๊าน

พะเยา) ตามประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตท่ีดนิในบริเวณท่ีเวนคนืในท้องท่ีอ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 

2482 (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) ซึ่งต่อมามีการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัย

และพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยาเพื่อท าหน้าท่ีด้านการวิจัยสัตว์น้ า แหล่งน้ า และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจังหวัดพะเยา, ม.ป.ป.) ควบคู่กับอีกหน่วยงานคือ ส านักงาน

ประมงจังหวัดพะเยาซึ่งท าหน้าท่ีในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่ชาวประมง นอกจากนี้หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และประชาชนท่ัวไปก็มุ่งประสงค์เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จากกว๊านพะเยาได้ เช่น 

การใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การท าประมง การเลี้ยงสัตว์ และเป็น

แหลง่สังคมพชื ท่ีอยูอ่าศัยของนกประจ าถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน  
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 ด้วยเหตุประการดังกล่าว กว๊านพะเยาจึงได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ี

อกีจ านวนมาก ได้แก่ โครงการชลประทาน ส านักงานธนารักษ ์ส านักงานท่ีดนิ ส านักงานประปา ส านักงานโยธาธิการ

และผังเมือง ส านักงานอุตสาหกรรม ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ตั้ งแต่ระดับ

จังหวัดถึงระดับต าบล โดยแต่ละหน่วยงานและองค์กรจะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการควบคุมการใช้

ทรัพยากรในกว๊านพะเยาต่างหาก และยังมีคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยาระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการท่ี

แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในขณะนั้น ๆ เข้ามาช่วยการด าเนินการตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย และรวบรวมสรุปผล  การด าเนนิการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา  

 อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีการก าหนดขอบเขตของกฎหมายท่ีใช้ในการ

จัดการพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นๆ เนื่องจากการท าแผนท่ีแนบท้ายพระ

ราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีกว๊านพะเยาไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในการก าหนดแนวเขตของพื้นท่ีในการใช้

อ านาจ เช่น การควบคุมการกักเก็บน้ า แหลง่สังคมพชื ท่ีอยูอ่าศัยของนกประจ าถิ่นและแหล่งรองรับนกอพยพ  แหล่ง

โบราณสถาน แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การท าประมง การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก (พงษ์

พันธ์ุ สุนทรวภิาษ และคณะ, 2555) นอกจากนี้อ านาจหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการพืน้ท่ีกวา๊นพะเยา

ตามกฎหมายแต่ละหน่วยงาน เกิดความซ้ าซ้อนกันหลายหน่วยงาน เช่น ในการรักษาคุณภาพน้ าของกว๊านพะเยามี

ส านักงานสาธารณสุข สถานีประมงน้ าจืด และส านักงานประปา ท าหนา้ที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ า แตด่้วยแต่ละหน่วยงาน

ต่างมีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังและใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ีแตกต่างกันตามภารกิจ ส่งผลให้ขาดการประสานการ

ปฏบัิตงิานระหว่างหน่วยงานในการจัดการกว๊านพะเยา การบังคับใช้กฎหมายจึงมักซ้ าซ้อนกันจนเกิดก่อให้เกิดความ

สับสนแก่ผู้ปฏิ บัติงานและคนในชุมชนได้  อีก ท้ังการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการพื้น ท่ีเพื่อคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนก็เกิดความขัดแย้งกัน เช่น การบังคับใช้ประกาศเร่ืองก าหนด

กว๊านพะเยาเป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทท่ีรักษาพชืพันธ์ุและก าหนดเครื่องมือท่ีอนุญาตให้ท าการประมง พ.ศ. 2492 ซึ่งได้

แบ่งพื้นท่ีกว๊านพะเยาออกเป็น 2 ส่วน เขตท่ี 1 เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามท าการประมงทุกชนิด ส่วนเขตท่ี 2 เป็นเขตท่ี

อนุญาตให้ท าการประมงได้ โดยใชเ้ครื่องมือ ได้แก่ เบ็ด ลอบนอน ไซ ยกยอ และสุ่มเท่านัน้ ดังนัน้ ชาวประมงในชุมชน

ใกล้เขตกวา๊นพะเยาจึงไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากสัตว์น้ าตามวิถีชีวิตโดยปกติ เนื่องจากอาจถูกยึดทรัพย์ ปรับ 

และส่งด าเนินคดีได้ทันที  

จากปัญหาท่ีกลา่วมาข้างตน้ วจิัยนี้จึงเป็นการศึกษาปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยา  

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบูรณาการกฎหมายให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศกึษาความเป็นมา แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกับการบูรณาการกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกวา๊นพะเยา 

2. วเิคราะห์ปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยาและแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการบูรณาการกฎหมาย เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกว๊านพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยามีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายท่ีใช้ในการจัดการ

พื้นท่ี ไม่ชัดเจน ปัญหามาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน

ขัดแย้งกัน และปัญหาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการพื้นท่ีซ้ าซ้อน ส่งผลให้การบูรณาการกฎหมายในการจัดการ

กว๊านพะเยา  เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหากฎหมาย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) ท้ังเอกสารขั้นปฐมภูม ิ(Primary Document) ได้แก่ บทบัญญัติกฎหมาย และเอกสารขั้นทุตยิภูม ิ(Secondary 

Document) ท้ังต ารา ค าอธิบายกฎหมาย และทฤษฎทีางกฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง     

ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแล้ว จะน าไปศึกษาโดยการเรียบเรียงด้วยวิธีพรรณนาและวิเคราะห์อธิบาย 

(Description and Analytical) เพื่อตอบค าถามของการวิจัยและหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้

เหมาะสมตอ่ไป 

ผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยาพบปัญหากฎหมายดังน้ี  

 1) ขอบเขตของกฎหมายท่ีใชใ้นการจัดการพื้นท่ีไม่ชัดเจน 

 กว๊านพะเยาเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและมีการใช้ในสาธารณประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ

ของความเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พ.ศ. 2486  ดังนั้น 

การน าท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค ภาครัฐจะต้องท าการเวนคืนท่ีดินดังกล่าว

และก าหนดให้ท่ีดินบริเวณท่ีเวนคืนนั้นเป็นเขตพื้นท่ีหวงห้ามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีจะท าการหวงห้ามนั้นจะต้อง

ด าเนนิการตามมาตรา 6 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า  “เมื่อรัฐบาลได้ตกลงจะกระท ากิจการอันใดเกี่ยวกับสาธารณูปโภค แต่ยัง

มไิด้มีการส ารวจที่ท่ีเจาะจงให้แน่นอน จะตอ้งท าด าเนินการออกพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์ท่ีดนิในบริเวณท่ีท่ีคดิวา่

จะเวนคืนนั้นขึ้นฉบับหนึ่ง ท้ังนี้ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุความประสงค์ท่ีจะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  เจ้าหน้าท่ี

เวนคนือสังหาริมทรัพย์ และก าหนดเขตต์ท่ีดนิท่ีต้องเวนคืน รวมท้ังให้มีแผนท่ีหรือแผนผังประเมินเขตต์ท่ีดินในบริเวณ

ท่ีคดิวา่จะต้องมกีารเวนคนืและแสดงเขตต์ท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีประเมินนัน้ๆ เป็นรายๆ ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎกีานั้น ท้ังนี้

แผนท่ีหรือแผนผังท่ีกล่าวมานี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งพระราชกฤษฎีกา และพระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้มีอายุสองปีหรือ

ตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปี แล้วแต่จะเห็นว่าจ าเป็นเพื่อท าการส ารวจท่ีดินท่ี

เจาะจงตอ้งเวนคืนน้ัน” ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑใ์นบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การก าหนดระยะเวลาในการ

บังคับใช้พระราชกฤษฎีกาไว้ ท าให้แผนท่ีแนบท้ายดังกล่าวเกิดข้อจ ากัดในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการ

เจริญเติบโตของชุมชน กล่าวคือ  เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วย  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 6 

ก าหนดให้แผนท่ีหรือแผนผังท่ีถือว่าเป็นส่วนแห่งพระราชกฤษฎีกา  แต่พระราชกฤษฎีกานี้จะมีอายุสองปีไม่เกินห้าปี

เท่านัน้ ดังนัน้การท าแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์ท่ีดนิ   ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคนืในท้องท่ีอ าเภอพะเยา 

จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 มาตรา 3 ซึ่งออกตามความมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลใช้ได้
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เพยีง 5 ปีเท่านัน้ ในขณะท่ีการใชป้ระโยชนใ์นกวา๊นพะเยาของคนในชุมชนก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา เช่น 

จากเดิมชุมชนมีการใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค การพักผ่อนหย่อนใจ การท าประมง  

การเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว แต่ได้เร่ิมมีการใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคาร 

ถนน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว การค้าขาย หรือเพื่ออยู่อาศัยของคนในชุมชน และเมื่อแผนท่ีในการก าหนดขอบเขตไม่

ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงขอบเขตแผนท่ีให้เหมาะสมกับกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คนในชุมชนจึง

รุกล้ าเข้าไปในบริเวณพื้นท่ีท่ีท าการเวนคนืได้ 

 นอกจากนี้ การใช้อ านาจตามกฎหมายเพื่อจัดการหวงห้ามท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดนิเพื่อประโยชนใ์ด ๆ จะต้องด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

หวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 และก าหนดขอบเขตบริเวณพื้นท่ีตาม

หลักเกณฑ์ของมาตรา 5 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “การหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและ

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ทัง้นี้ในพระราชกฤษฎกีานั้นให้ระบุความประสงค์ท่ีหวงห้าม เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจในการ

หวงห้าม และท่ีดินซึ่งก าหนดว่าต้องหวงห้าม รวมท้ังให้มีแผนท่ีแสดงเขตต์ท่ีดินดังกล่าวแล้วติดไว้ท้ายพระราช

กฤษฎีกา แผนท่ีท่ีกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา....” และเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใน

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีมอบส าเนาอันถูกต้องพร้อมแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการข้าหลวงประจ าจังหวัด ซึ่งท่ีดนิท่ีหวงห้ามน้ันตั้งอยู่ หรือท่ีว่าการอ าเภอ หรือหอทะเบียนท่ีดินใน

ท้องท่ีซึ่งท่ีดินท่ีหวงห้ามนั้นตั้งอยู่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยช่องว่างของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ท่ีแม้จะมิได้

ก าหนดระยะเวลาการบังคับใชก้ฤษฎกีา และตอ่มาภายหลังการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดนิ 

พ.ศ. 2497 จะมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าดว้ยการหวงห้ามท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน พ.ศ. 2478  แต่ท่ีดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่าง

เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน พ.ศ. 2478 หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ

ให้คงเป็นท่ีหวงห้ามต่อไปก็ตาม แต่ด้วยขั้นตอนการท าแผนท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบโดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถตรวจดูแผนท่ีแนบท้ายกฤษฎีกาได้เท่านั้น มิได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการท่ีชัดเจนหรือการส ารวจพื้นท่ี

รังวัดอยา่งละเอียด ท าให้เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรุกล้ าเข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ีกว๊านพะเยาด้วยเช่นกัน เช่น การกล่าว

อ้างถึงการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีมาก่อนการท ารังวัดประกาศเป็นพื้นท่ีหวงห้ามด้วยการเวนคืน ซึ่งส่งผล

กระทบตอ่การบ ารุงรักษาพันธ์ุพืชสัตว์น้ าในกว๊านพะเยาอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเวนคนืพืน้ท่ีและการหวงห้าม

ท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขต

ของพื้นท่ีหวงห้ามในบทบัญญัติท้ังตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 

และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

พ.ศ. 2478 มิได้ระบุวิธีการก าหนดขอบเขตของแผนที่แนบท้ายต้องด าเนินการเช่นใด และมีขอบเขตเพียงใด มีเพียงแต่

ให้ระบุถึงความประสงค์ท่ีจะเวนคืนหรือหวงห้าม บุคคลผู้มีอ านาจเวนคืนหรือหวงห้าม และเขตท่ีดินท่ีต้องเวนคืน  

หรือหวงห้ามเท่านั้น และแม้ว่ามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477      

จะก าหนดให้การจัดท าแผนท่ีหรือแผนผังประเมินเขตต์ท่ีดินในบริเวณท่ีคิดว่าจะต้องมีการเวนคืน แต่การแสดงเขตต์ท่ี

อยู่ในบริเวณท่ีประเมินนั้น ก าหนดให้ประเมินเป็นราย ๆ ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การก าหนด

ขอบเขตพื้นท่ีตามแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีอ าเภอพะเยา 

จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482  และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอ
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พะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ จึงไม่สามารถก าหนด

หลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขตการส ารวจ การรังวัดท่ีชัดเจนได้ แผนท่ีแนบท้ายกฤษฎีกาท้ังสองฉบับจึงระบุเพียง

วธีิการรังวัดดว้ยมาตราส่วน 1/40,000 ไวเ้ท่านัน้  

 จากปัญหาดังกล่าว กล่าวได้ว่าด้วยความไม่ชัดเจนของขอบเขตและพิกัดของพื้นท่ีตามกฤษฎีกาท้ัง 

สองฉบับ ท าให้เกิดช่องว่างในการใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน เพื่อรุกล้ า 

เข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตกว๊านพะเยาได้อย่างไม่จ ากัด เช่น การออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชน  

โดยอ้างสิทธิอันเนื่องมาจากการได้ครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ  

การด าเนินการขยายสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ถนน และอื่น ๆ ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง

อุตสาหกรรม การบริการสาธารณะการอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว ส่งผลให้การจัดการกว๊านพะเยาจึงเป็นไปในเชิง

การพัฒนาเพื่อธุรกิจ การรองรับการขยายตัวของประชาชนมากกว่าเพื่อการอนุรักษ์ และเมื่อมีการรุกล้ าพื้นท่ีจ านวน

มากขึ้น ก็ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศของกว๊านพะเยาทรุดโทรมลง และน ามาสู้ข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนท่ี

ปรากฎเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้ภายหลังจะมีการตรวจสอบแนวเขตท่ีดนิโดยส านักงานท่ีดนิจังหวัดพะเยาให้เป็นไป

ตามรูปแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ท้ังสองฉบับอีกคร้ังภายหลังการเกิดปัญหาบุกรุกและออกเอกสารสิทธ์ิ  

ในท่ีดนิบริเวณกว๊านพะเยาโดยมิชอบในปี พ.ศ. 2538 แต่ทว่าขอบเขตของบริเวณพื้นท่ีกว๊านพะเยาก็ยังไม่อาจจะชี้จุด

หรือแนวเขตของกว๊านพะเยาอย่างชัดเจนได้ 

 2) มาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชนข์องคนในชุมชนขัดแย้งกัน  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้รัฐมีหนา้ที่ในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มตามมาตรา 57 (2) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องอนุรักษ ์คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือ

จัดให้มีการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง

สมดุลและย่ังยืน โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ

ด าเนนิการดังกล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ส่วนบุคคลและชุมชนมสีิทธิตามมาตรา 43 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล

และชุมชนย่อมมีสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ” และมีหน้าท่ีตามมาตรา 50 (8)  

ท่ีบัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีหน้าท่ีร่วมมอืและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ี

ของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี 

การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล

และยั่งยืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

 ด้วยเหตุนี ้การด าเนนิการจัดการกว๊านพะเยาจึงเป็นการด าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชน หลายหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดการท้ังการใช้ประโยชน์ การดูแล   

การควบคุม และการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การท าประมง  

การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นท่ีกักเก็บน้ า แหล่งสังคมพืช ท่ีอยู่อาศัยของนกประจ าถิ่น และ

แหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน โดยการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้

มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของกว๊านพะเยาให้เกิ ด

ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นการใช้อ านาจโดยกระทรวงเกษตราธิการซึ่งอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491 เพื่อออกประกาศให้จังหวัดเชียงราย  
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ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492  เร่ืองก าหนดกว๊านพะเยาเป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทรักษาพืชพันธ์และก าหนดเครื่องมือ

ในการท าประมง โดยก าหนดแบ่งเขตกวา๊นพะเยาออกเป็น 2 เขต คือ เขตห้ามท าการประมงเด็ดขาด และเขตท่ีสามารถ

ท าการประมงได้ แตก่ าหนดเคร่ืองมอื  ในการท าประมง 2 ประเภทคือ ประเภทเคร่ืองมอืท่ีใชท้ าการประมงริมฝั่ง โดยจะ

เป็นการท าประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง และประเภท

เคร่ืองมอืท่ีใชท้ าการประมงกับเรือ ได้แก่ แห แนง่ (ตาข่าย) ตอ่มาจังหวัดพะเยาได้มีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์เพื่อ

การประมงในพื้นท่ีกว๊านพะเยาซึ่งถือตามประกาศของจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เร่ือง ก าหนด

กว๊านพะเยาเป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทท่ีรักษาพืชพันธ์ุ และก าหนดเคร่ืองมือท่ีอนุญาตให้ท าการประมง โดยแบ่งพื้นท่ี

กว๊านพระเยาเป็น 2 เขต คือ เขตอนุรักษ์ โดยห้ามท าการประมงทุกชนิดในเขตนี้ และเขตท่ีอนุญาตให้ท าการประมงได้ 

โดยใชเ้คร่ืองมอืประเภท เบ็ด ลอบ บอน ไซ จั๋ม  (ยกยอ) และสุ่มเท่านัน้  

 เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ประกาศเร่ืองก าหนดกว๊านพะเยาเป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทรักษาพืชพันธ์ุและ

ก าหนดเครื่องมือในการท าประมง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ของจังหวัดเชยีงราย ซึ่งอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491 โดยกระทรวงเกษตราธิการ จะเห็นได้มี 

การก าหนดมาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน โดยก าหนด

แบ่งเขตกว๊านพะเยาออกเป็น 2 เขต คือ ก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์ โดยห้ามท าการประมงทุกชนิดในเขตนี้ และเขตท่ี

อนุญาตให้ท าการประมงได้โดยแบ่งเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ส าหรับการประมงออกเป็นการประมงริมฝั่ง ซึ่งเป็นการท า

ประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง ส่วนการประมงกับเรือ 

ได้แก่ แห แน่ง (ตาข่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ของคนในชุมชน

สามารถด าเนินไปได้อย่างควบคู่ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประกาศเร่ืองก าหนดกว๊านพะเยาเป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทท่ี

รักษาพชืพันธ์ุและก าหนดเครื่องมือท่ีอนุญาตให้ท าการประมง พ.ศ. 2492 ในสว่นของเขตท่ีอนุญาตให้ท าการประมงได้

ของจังหวัดพะเยา ได้ก าหนดให้ใช้เบ็ด ลอบนอน ไซ ยกยอ และสุ่มเท่านั้น ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็เพื่อมุ่งให้

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจากการประมงของคนในชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยหลักเกณฑ์นี้เป็น

การลดขอบเขตของการใช้ประโยชนจ์ากการประมงตามวถิีพื้นบ้านของคนในชุมชน เนื่องจากจ ากัดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการประมงจากเดิมท่ีแบ่งประเภทเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการประมงบริเวณสันกว๊าน ได้แก่ เบ็ดประเภทต่างๆ เช่น 

เบ็ดบัว เบ็ดราว ไซ ตะแกรง สุ่ม สวิง ส่วนการประมงกับเรือ ได้แก่ แห แน่ง (ตาข่าย) แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท า

ประมงบริเวณสันกว๊านหรือการประมงกับเรือจะจ ากัดให้ใช้ได้เฉพาะเบ็ด ลอบ บอน ไซ จั๋ม (ยกยอ) และสุ่มเท่านั้น 

ด้วยเหตุนีจ้ึงสง่ผลกระทบตอ่ชาวประมง เนื่องจากไมอ่าจใชเ้ครื่องมือหรืออุปกรณก์ารประมงท่ีประดิษฐ์ขึ้นเองตามภูมิ

ปัญหาแห่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการท าประมงได้ เมื่อมีการใช้เคร่ืองมือผิดประเภท

นอกจากที่กฎหมายก าหนด ก็จะถูกจับ ยดึเรือและอุปกรณก์ารท าประมง ปรับและส่งด าเนินคดีทันที ท าให้ไม่สามารถ

แสวงหาประโยชนจ์ากสัตวน์้ าตามวิถชีวีติโดยปกติ  

  นอกจากนี้ ด้วยปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าโดยการประมงมีรูปแบบและใช้เคร่ืองมือท่ีมีการพัฒนา

ตามเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า บริหารจัดการ ควบคุม และก ากับดูแลการท าการประมง  

การประมงน้ าจืดในท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เคร่ืองมือท าการประมง จึงมีการตราพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้ โดยการก าหนดให้การใช้เคร่ืองมือประมงนั้นต้องเป็นเคร่ืองมือตามท่ี

อธิบดีประกาศก าหนด และตอ้งได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ เวน้แต่การท าการประมงในท่ีเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ัน  แตอ่ย่างไรก็ตาม การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกลา่วได้ใชบั้งคับแก่การประมงพื้นบ้านอีกดว้ย ทัง้นี้โดยก าหนดให้ 

การประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเคร่ืองมือท่ีมีขนาดหรือลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ต้องได้รับ
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ใบอนุญาตท าการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เคร่ืองมือท า

การประมงประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ

ปรับจ านวน  สามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า และจะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าการประมงตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น

บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการติดตามตรวจสอบ อธิบดีจะก าหนดให้ผู้ท าการประมงพื้นบ้านต้องจัดท าสมุดบันทึก

การท าการประมง ซึ่งอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปริมาณของสัตวน์้ าที่จับได้และพื้นท่ีท่ีท าการประมงก็ได้ 

และผู้ท าการประมงพื้นบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการท าการประมงตามวรรคสองไว้ และพร้อมท่ีจะแสดงต่อ

พนักงานเจา้หน้าท่ีเมือ่น าเรือประมงกลับเข้าฝั่ง หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และหากผู้ใดประสงค์

จะท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง แต่ใช้เคร่ืองมือประเภทและขนาดท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาต

จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด หรือ

ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของ

มูลค่าสัตวน์้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การท าประมงพื้นบ้านตามพระราชก าหนดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการท า

ประมงพื้นบ้านจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด หรือท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาในอัตราท่ีสูง ตั้งแต่

การระวางโทษปรับตัง้แตห่นึ่งหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนสามถึงหา้เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท า

การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุนี้ ชาวประมงพื้นบ้านท่ีประกอบการประมงตามวิถีชีวิต

เดิม ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาหาร หรือการด ารงชีพ ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวอย่างร้ายแรง ซึ่ง

กล่าวได้วา่ การก าหนดมาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนนั้น

ไมส่ามารถด าเนนิการไปได้อยา่งควบคูไ่ด้ตามวัตถุประสงค์ของการใชป้ระโยชนก์ว๊านพะเยาแต่เดิม 

 3) หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการพื้นท่ีซ้ าซ้อน 

 การด าเนนิการจัดการกวา๊นพะเยาจ าต้องอาศัยการด าเนนิการโดยความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชน หลายหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดการท้ังการใช้ประโยชน์ การดูแล  

การควบคุม และการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว การท าประมง การ

เลีย้งสัตว ์และการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพืน้ท่ีกักเก็บน้ า แหล่งสังคมพืช ท่ีอยู่อาศัยของนกประจ าถิ่น และแหล่ง

รองรับนกอพยพ แหล่งโบราณสถาน  ซึ่งในการจัดการท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้

ร่วมกันในพื้นท่ีกว๊านพะเยานี้ มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดให้

นายอ าเภอมีหน้าท่ีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอภายใต้

หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดนิส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกัน พ.ศ. 2553 กล่าวคอื ในการจัดการท่ีดนินีจ้ะเป็นการใชอ้ านาจหน้าท่ีของนายอ าเภอ

เมอืงพะเยาเป็นบุคคลซึ่งท าหนา้ที่ในการตรวจตรา รักษา ปอ้งกันท่ีดนิบริเวณกว๊านพะเยาตามมาตรา 171 มาตรา 121 

และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ  การปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็น

สาธารณะประโยชนข์องรัฐ ไมใ่ห้ผู้ใดท าให้เสียสาธารณะประโยชน์หรือน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  และมีเทศบาลเมือง

พะเยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าท่ีร่วมกับส านักงานจังหวัดพะเยา รับผิดชอบในการจัดให้มีและบ ารุง
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การรักษาสิ่งบริการสาธารณะต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังดูแลก าจัดวัชพืชน้ าในกว๊าน

พะเยาร่วมกับสถานีประมงจังหวัดพะเยา 

 ส่วนการดูแลป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินกว๊านพะเยา ไม่ว่าจะเป็น

การขุดดนิเพื่อน าดินไปถมพื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัย หรือเพื่อกิจการอ่ืนโดยไม่ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณโดยรอบ และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและ

ความปลอดภัยของประชาชนได้ แม้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 จะก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้

คณะกรรมการการขุดดินและถมดินเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจากหน่วยงานหลาย

ภาคส่วน เช่น อธิบดีจากรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี กรมท่ีดิน กรม

พัฒนาที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศิลปากร หรือผู้แทนจากส านักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรมการผังเมือง สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก เพื่อเข้าร่วมกันให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงท่ี

เกี่ยวข้อง และให้ค าแนะน าแก่  เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นในการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกรณีการดูแลป้องกัน

สาธารณสุขของกวา๊นพะเยา ซึ่งก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรม

ควบคุมโรคกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและ

ยา เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ

บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ หรือการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง  ๆ ซึ่งได้แก่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการ

ส านักงบประมาณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม ผู้แทนภาคเอกชน และปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการดูแลป้องกันการท าประมง  ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2491 

ท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมประมง ส่วนการดูแลป้องกันโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าท่ีของอธิบดีกรมศิลปกรตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2504 อีกท้ังปัจจุบันในการด าเนินการจัดการกว๊านพะเยายังก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา 

ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 24 หน่วยงาน ตัวแทนองค์กรเอกชน จ านวน 3 ราย ตัวแทนชุมชน

อาชีพประมง 1 ราย ท้ังหมดมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะ เยาเป็น

ประธานและรองประธานคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นตัวแทนร่วมกันท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการพัฒนา อ านวยการ

และควบคุมการด าเนนิงาน สนับสนุนเงินงบประมาณ รวมท้ังให้ค าปรึกษาและควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ท้ังในสว่นของกว๊านพะเยาและพืน้ท่ีโดยรอบ 

  เมื่อพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกว๊านพะเยาแต่ละชุดตามแต่ละ

พระราชบัญญัติท่ีก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานมีลักษณะเป็นการมอบหมายให้แต่ละ

หนว่ยงาน  มหีนา้ที่ให้ความร่วมมอืแกห่นว่ยงานของตนเอง และมีหนว่ยงานอื่นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีหน่วยงานนั้น ๆ โดยคณะกรรมการในชุด
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นั้นๆจะถูกระบุให้มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการกว๊านพะเยากระจายไปทุกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการ

ออกกฎหมายเพื่อการจัดการกว๊านพะเยาท่ีใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แม้จะมีเจตนารมณ์เพื่ออนุรักษ์ ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติเชน่เดียวกัน แตก่ฎหมายของแตล่ะหนว่ยงานท่ีมีการตราขึ้นเพื่อใช้บังคับส าหรับหน่วยงานตนจะยู่

บนพืน้ฐานและหลักการของกฎหมายท่ีแต่ละหน่วยงานใชบั้งคับ ดว้ยเหตุน้ีท าให้กฎหมายของแตห่นว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

การจัดการพื้นท่ีนอกจากจะมีความซ้ าซ้อนกัน แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็จะมีเจตนารมณ์และ

วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การประสานงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดการกว๊าน

พะเยาขาดความเป็นเอกภาพ 

  นอกจากนี้ในการออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรการจัดการพื้นท่ีซึ่งแม้ว่าจะให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนโดยอาศัยกระบวนการการออกข้อบัญญัติโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นท่ี ก็ตาม แต่ก็ก าหนดให้หลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับกฎกระทรวงท่ีออกโดย

คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น ข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน

ยกเลิกแมว้า่ข้อบัญญัติน้ันจะพจิารณาจากวิถีจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดยกเว้น 

แต่ก็เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น แต่ก็มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ละชุดและตอ้งได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรี หมายความว่า หากเป็นกรณีท่ีข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นซึ่งมาจากวิถีชีวิตจากชุมชนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และหากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฝ่าย  

ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบสอดคล้องกันจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องทุกชุด ในขณะท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ี

คณะกรรมการแต่ละชุดใช้บังคับต่างแตกต่างกัน ส่งผลให้การให้ความเห็นชอบนัน้ไม่สอดคล้องกัน และด้วยการบังคับ

ใชก้ฎหมายมักซ้ าซ้อนกันจนเกิดก่อให้เกิดความสับสนแก่ผูป้ฏบัิตงิานและคนในชุมชน ส่งผลให้การบูรณาการกฎหมาย

ในการจัดการกวา๊นพะเยาเพื่ออนุรักษแ์ละคุ้มครองพืน้ท่ีไม่สามารถกระท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศกึษาสรุปได้ว่า ด้วย “กว๊านพะเยา” เป็นพืน้ท่ีชุ่มน้ าของประเทศไทยท่ีส าคัญในระดับนานาชาติตาม

ขอ้ตกลงอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพืน้ท่ีชุ่มน้ าซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี และ

ถือเป็นแหล่งน้ าจืดท่ีมีระบบนเิวศแบบกึ่งปิดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1  ในภาคเหนือและอันดับ 3 ของประเทศ ท าให้เกิด

การอยู่อาศัย การขยายพันธ์ุของสัตว์น้ า พันธ์ุปลา และพันธ์ุพืชต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติโดยคนในชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบกว๊านพะเยา ท้ังการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

การเกษตร การท าการประมง การเลี้ยงสัตว์ การใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ อีกท้ังยังน าไปใช้บรรเทาอุทกภัย

บริเวณพื้นท่ีดา้นล่างของแหล่งน้ า ตลอดจนเป็นแหล่งโบราณสถานท่ีคนในชุมชนในการเคารพนับถือมาเนิ่นนาน และ

ด้วยความส าคัญของกว๊านพะเยาดังกล่าว ท าให้นอกจากหน่วยงานด้านการประมงซึ่งป็นผู้ขอใช้ประโยชน์เพื่อ  

การอนุรักษส์ัตว์น้ าและพันธ์ุปลาแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการ ท้ังภาครัฐและเอกชน นักวชิาการ นักกฎหมาย รวมถึงคน

ในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามบีทบาทและส่วนร่วมในการจัดการกว๊านพะเยา ท้ังการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา การจัดให้ใช้

ประโยชน ์การให้ค าแนะน าด้านวิชาการ  การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดท าแผนงานโครงการพัฒนา

ชุมชน และการประเมินผล และการประสานงานเกี่ยวกับราชการภายในจังหวัด การให้บริการสาธารณะ การเฝ้าระวัง 

การตรวจสอบคุณภาพน้ า การค้นคว้า ศึกษา และวิจัยตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2560 ท่ีรับรองสิทธิไว้ แต่ด้วยขอบเขตของกฎหมายท่ีใช้ในการจัดการพื้นท่ีไม่ชัดเจน มาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชนข์องคนในชุมชนขัดแย้งกัน และหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการพื้นท่ี
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ซ้ าซ้อน ดังนั้น การก าหนดขอบเขตของกฎหมายท่ีใช้ในการจัดการพื้นท่ี การก าหนดมาตรการจัดการพื้นท่ี  

เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน และการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เป็นการเฉพาะ ในลักษณะของการบูรณาการกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด   เขา้ด้วยกันจะท าให้การบังคับใชก้ฎหมายมี

ประสิทธิภาพ  

จากการศกึษาข้างต้น ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ก าหนดขอบเขตของกฎหมายท่ีใชใ้นการจัดการพืน้ท่ี 

 ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 

มาตรา 5 มิได้ระบุวิธีการก าหนดขอบเขตของแผนที่แนบท้ายต้องด าเนนิการเชน่ใด และมีขอบเขตเพยีงใด มีเพียงแต่ให้

ระบุถึงความประสงค์ท่ีจะเวนคนืหรือหวงหา้ม บุคคลผู้มีอ านาจเวนคืนหรือหวงหา้ม และเขตท่ีดนิท่ีต้องเวนคนืหรือหวง

ห้าม ส่วนพระราชบัญญัติว่าดว้ยการเวนคนือสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 แม้วา่มาตรา 6 จะก าหนดให้การจัดท าแผนท่ี

หรือแผนผังประเมินเขตต์ท่ีดนิในบริเวณท่ีคดิวา่จะต้องมกีารเวนคืน แต่การแสดงเขตต์ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีประเมินนั้น แต่

ก็ให้ประเมินเป็นราย ๆ ตดิไว้ท้ายพระราชกฤษฎกีาเท่านัน้ นอกจากนี้ยังก าหนดระยะเวลาของการบังคับใช้กฤษฎีกาไว้

เพียง 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี ดังนั้น การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีตามแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์ท่ีดินใน

บริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีอ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482  และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์

หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 จึงไม่มีหลักเกณฑ์การก าหนด

ขอบเขตการส ารวจและรังวัดท่ีชัดเจน แผนท่ีแนบท้ายกฤษฎกีาทั้งสองฉบับจึงระบุดว้ยมาตราส่วน 1/40,000 แผนท่ีจึง

มผีลเพื่อใชใ้นการอ้างองิอย่างจ ากัด ในขณะท่ีการใชป้ระโยชนใ์นกว๊านพะเยาของคนในชุมชนก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้น

ตามระยะเวลา ท าให้เกิดการรุกล้ าเข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ีกว๊านพะเยาโดยอาศัยช่องว่างดังกล่าว แม้ภายหลังจะมีการ

ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินโดยส านักงานท่ีดินจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามรูปแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ท้ังสอง

ฉบับอกีครัง้ แต่ขอบเขตของบริเวณพื้นท่ีกวา๊นพะเยาก็ยังไม่อาจจะชี้จุดหรือแนวเขตของกว๊านพะเยาอย่างชัดเจนได้  

 จากปัญหาดังกล่าวภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์และ

แนวทางด าเนินการการจัดท าแผนท่ี มาตรการและวธีิการแปลภาพถา่ยแผนท่ี และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการใน

แตล่ะขั้นตอนให้มีความชัดเจน ทันสมัย ยกเว้นท่ีดินท่ีมีหลักฐานเอกสารเดิมอันแสดงสิทธิในการครอบครองตามแนว

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1948/2517 ท่ีว่า “ท่ีดินซึ่งหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาสงวนหวงห้ามฯ พ.ศ. 2481 

หมายความเฉพาะที่ดินรกรา้งว่างเปล่าเท่านั้น ส่วนท่ีดินท่ีมีผู้ถือครองอยู่ก่อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับ หาตก

เป็นพื้นท่ีหวงห้ามฯ ตามพระราชกฤษฎีกาด้วยไม่ ผู้ถือครองท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่ าว ย่อมขอออกโฉนด

ท่ีดนิ หรือหนังสือรับรองการท าประโยชนไ์ด้ตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ” 

 2) ก าหนดมาตรการจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชนร่์วมกันของคนในชุมชน 

 การจัดการพื้นท่ีเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนกว๊านพะเยา    

ท่ีผ่านมาเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งกันมาเนิ่นนาน แม้ว่าท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะมีความ

พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ด้วยปัญหาของข้อกฎหมาย ปัญหาอันสืบเนื่อง

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทุกภาคส่วนจึงเข้ามามีส่วน

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติผสานกับการใช้

ประโยชนข์องคนในชุมชนได้อยา่งสัมฤทธ์ิผล เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันของ

หลายฝ่ายเพื่อให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนักวิชาการหรือ

ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งไม่อาจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลุล่วงได้ การด าเนินการแก้ไขปัญหาจึง
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จ าเป็นท่ีจะต้องใชว้ธีิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วมและมีการบูรณาการหลายฝ่ายเข้า

ด้วยกันเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกวา่และมีประสิทธิภาพมากกวา่การแก้ปัญหาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง 

 ท้ังนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือทางกฎหมายเพื่อให้การด าเนินการมีสภาพบังคับกับคน

ในชุมชน แต่การตรากฎหมายเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้มนุษย์

สามารถใชป้ระโยชนใ์นสิ่งนัน้ได้อยา่งยั่งยนื การร่างกฎหมายจะตอ้งพิจารณาบนพื้นฐานของ (1) หลักการปฏิบัติทางระบบ

นิเวศ คือ การพิจารณาอย่างเชื่อมโยง เข้าใจในความสัมพันธ์และผลของการกระท าท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  (2) หลักการปฏิบัติอย่างยั่งยืน คือ การศึกษาความเหมาะสมในการใช้และจัดการทรัพยากรมีจ ากัดอย่าง

ชาญฉลาด โดยสร้างความสมดุลกับความต้องการทางเศรษฐกิจ (3) หลักวิธีการแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้

สาธารณชนได้ทราบแบะมสี่วนร่วมถึงการตัดสินใจและด าเนนิการผ่านกระบวนการท่ีเปิดเผย  (4) หลักการเน้นปัญหาของ

ประชาชนในพื้นท่ี คือ การให้ความส าคัญกับปัญหาท่ีแท้จริง โดยการจัดท าแผนอยา่งผสมผสาน และจัดท าแนวทางปฏิบัติ

ส าหรับผู้ท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารโครงการ (5) หลักการจัดการอย่างเหมาะสม คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (6) หลักความเสมอภาค คือ การให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยทุก ๆ ด้าน และ (7) หลักแห่งการมองการณ์ในอนาคต คือ การวางแผนต้องมีเป้าหมายระยะยาว มีวิสัยทัศน์ท่ี

กวา้งไกล และมขี้อตกลงเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายท่ีมีสว่นร่วม นอกจากนี้จะต้องมองทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นองค์

รวม กล่าวคือ ในการร่างกฎหมายจะต้องมีการด าเนินการครอบคลุมระบบและกระบวนการท้ังหมด ทั้งมิติของสุขภาพ 

ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันภัย ทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด ประชาสัมพันธ์ และ

องค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า ซึ่งการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเหมาะสม 

กับเป้าหมายให้ระบบการจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งบูรณาการ  

 จากหลักการข้างต้นเมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า แต่ละหลักการมีความส าคัญต่อการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักวิธีการแบบมีส่วนร่วมและ

หลักการเนน้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ทราบถึงการตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการ

ท่ีเปิดเผย มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและโครงการต่าง  ๆ และเป็นการให้

ความส าคัญกับปัญหาที่แท้จริง โดยการจัดท าแผนอย่างผสมผสาน และจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีมีหน้าที่ในการ

บริหารโครงการ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รับรองสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนของบุคคลและ

ชุมชนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติในมาตรา 43 (2) และวรรคท้ายท่ีให้หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าว นอกจากจะก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 57 (2) เท่านั้น 

ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิร่วมกันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 

การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพื้นท่ีกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ  

โดยวิธีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกว๊านพะเยาให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ก็จะเป็นการบูรณาการการคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชนร่์วมกันของคนในชุมชนได้อยา่งยั่งยนื 
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 3) ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ คุ้มครอง 

บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในการจัดการแก้ไขปัญหา

กวา๊นพะเยาจึงเป็นการร่วมมอืกันระหวา่งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน คนในชุมชนทุกภาคส่วน ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 

พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในนา่นน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

และด้วยการจัดการกว๊านพะเยามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของ

อ านาจหนา้ท่ีเพื่อใข้ในการปฏบัิตหินา้ท่ีของเจ้าหนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกวา๊นพะเยา 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ    

มาปรับใช้กับระบบการจัดการ โดยการรวบรวมกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองเดียวกัน แต่อยู่ในกฎหมายหลาย

ฉบับ    ให้เป็นหมวดหมู่ หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นเคร่ืองมือของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้สามารถน าไปบังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าประมวลกฎหมาย การจัดท าพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช

กฤษฎีกา โดยยึดสาระส าคัญของเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับ อ้างอิง 

ศกึษา และปฏบัิตริาชการ หรือภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบภายใตค้วามคิดเห็นจากประชาชน  ดังท่ีปรากฎในค าสั่ง

ส านักนายกรัฐมนตรีท่ี 123/2560 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ประกอบมติคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อก ากับการ

ปฏรูิปกฎหมาย ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ให้คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วย

การบูรณาการการปฏบัิตริาชการระหว่างสว่นราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค าสั่งดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่า ค าสั่งดังกล่าวมีแนวคิดเพื่อการบูรณาการกฎหมายและวิธีปฏิบัติการบูรณาการกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันกับกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ความเห็นชอบของผู้อยู่ใต้  

การบังคับใชก้ฎหมายน้ันซึ่งอาจเป็นผู้มสี่วนได้เสียหรือผู้บังคับใชก้ฎหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญ เพื่อประโยชน์ใน

การบังคับใชก้ฎหมายให้มปีระสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมสูงสุด 

 จากแนวคิดการบูรณาการกฎหมายหากน ามาปรับใช้กับการจัดการกว๊านพะเยา โดยการน ามาใช้เป็น 

แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และ  

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยาเป็นการเฉพาะ ชัดเจนเป็นเอกภาพ จะแก้ไขปัญหา

ความซ้ าซ้อนอันส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะใน  

การบูรณาการกฎหมายส าหรับการจัดการกว๊านพะเยาเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีร่วมกับการใช้ประโยชน์ของ

คนในชุมชน  มปีระสิทธิภาพ โดยการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์การด าเนนิการจัดท าแผนท่ี วิธีการแปลภาพถา่ยแผนท่ี และก าหนด

ระยะเวลาในการบังคับใช้แผนท่ีภายหลังการส ารวจเขตพื้นท่ีและการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินโดยชอบด้วย

กฎหมายของคนในชุมชน ให้ชัดเจน ทันสมัย ท้ังนี้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาใหม่เพื่อจัดท าแผนท่ีฉบับปรับปรุง

แสดงพืน้ท่ีเขต  ท่ีจัดตัง้ก่อนการสงวนหวงหา้มตามแผนท่ีแนบท้ายกฤษฎกีาเดมิและแนวเขตพื้นท่ีใหม่ เพื่อป้องกันการ

รุกล้ าพื้นท่ีในอนาคต  
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2) ควรจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นกว๊านพะเยา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนใน

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติใน

กว๊านพะเยา แต่ท้ังนี้การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว จะต้องด า เนินการตามหลักการ ขั้นตอนและกรอบของ

กฎหมายท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องบัญญัติรับรองไว้ เพื่อให้ใช้

ประโยชนก์ารอนุรักษ ์การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอยา่งบูรณาการและยั่งยืน    

3) ควรจัดท ากฎหมายวา่ด้วยการจัดการกว๊านพะเยา เพื่อใชบั้งคับและเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการ

ในสว่นของหนว่ยงานภาครัฐ โดยการบูรณาการหลักการ แผน โครงการ และอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน   

ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมกว๊าน

พะเยาแตล่ะด้านให้ชัดเจนเป็นเอกภาพ ท้ังน้ีโดยอาจตราเป็นพระราชบัญญัติการจัดการกว๊านพะเยา พ.ศ. .... เพื่อมิให้

อ านาจและหนา้ที่ในการบังคับใชก้ฎหมายของแตล่ะหนว่ยงานเกิดความซ้ าซ้อนและส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนแก่

ผู้ปฏบัิตงิานได้ 

ท้ังนี้การแก้ไขกฎหมายในแต่ละด้านด้วยวิธีการบูรณาการกฎหมายเข้าด้วยกันภายใต้การมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ดูแล รักษา หรือการใช้ประโยชน์จาก

กว๊านพะเยา จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีระเบียบ แบบแผน เกิดขั้นตอนทางกฎหมายท่ีใช้ส าหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกันเป็นเอกภาพ ไม่เกิดการซ้ าซ้อนอันส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็น

ชอ่งวา่งทางกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดการรุกล้ าและท าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของกว๊านพะเยาในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยารวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความ

ชว่ยเหลอื สนับสนุน และให้ก าลังใจในการท าการค้นคว้าอิสระคร้ังนี้จนส าเร็จลุล่วงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ท่าน อาจารย์ ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธ์ิคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการท่ีปรึกษาทุก

ท่านท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้ศึกษา

หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษานีจ้ะเป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์

ในการสร้างองคค์วามรู้ทางด้านกฎหมายตอ่ไป 
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ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด : 

กรณีศกึษาในพื้นที่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

The Problem and Legal Measures of Drug Addict Rehabilitation : A Case 
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บทคัดย่อ 

 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเน้นกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูเป็นส าคัญ ตามแนวคิดท่ีว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” 

โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในระดับอ าเภอเป็นอยา่งมากตามประกาศ คสช. 108/2557 โดยใน

ประกาศ คสช. 108/2557 ข้อ 1 วรรคสาม ได้ก าหนดให้เร่ืองกระบวนการหรือแนวทางการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับ  

การบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประกาศก าหนด  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู การบ าบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการ

บ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560  แต่ในทางปฏิบัติการบ าบัดฟื้นฟูในระดับอ าเภอนั้นยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบปัญหาในเร่ืองการน าตัวผู้

เสพยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูไมเ่หมาะสมกับระบบท่ีใช้บ าบัดฟื้นฟูโดยมีการบังคับผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด

ในระบบสมัครใจ ปัญหาในเร่ืองเวลาท าการท่ีศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี จน

น าไปสู่ช่องวา่งท่ีท าให้ผู้เสพยาเสพตดิหลบหนีได้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องยังขาดทักษะความรู้ความสามารถในด้าน

การตดิตามดูแลชว่ยเหลือและสนับสนุน ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพตดิกลับมาอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดิมและกลับไปเสพยาซ้ าอีก 

ดังนัน้ผู้วิจัยเห็นวา่ รัฐบาลควรท่ีจะก าหนดกระบวนการหรือแนวทางให้ชัดเจนในประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู การบ าบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่าน

การบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 โดยควรมีการปรับปรุงในเร่ือง  1.การน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบ

สมัครใจ โดยต้องเป็นกรณีท่ีสมัครใจด้วยตนเองจริง ๆ มิใช่เกิดจากการบังคับ  ขู่เข็ญ  หรือจูงใจ ด้วยประการอื่นใดจาก

เจ้าหน้าที่  2.ระยะเวลาท าการของศูนย์เพื่อการคัดกรอง  3.การก าหนดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ

สนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  เพื่อช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมและให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถ  

กลับมาใชช้วีติได้อยา่งปกตสิุขในสังคม  

ค าส าคัญ: ผู้เสพยาเสพติด, การบ าบัดฟ้ืนฟู, ระบบสมัครใจ, มาตรการทางกฎหมาย  
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Abstract 

 Nowadays drug problem solution focuses on the rehabilitation process which refers to “a drug addict is 

a patient”. The government has given priority to the rehabilitation process at the district level, as announced by 

the National Security Council No.108/2557 (B.C.2014), Article1, Paragraph 3 : procedures or guidelines for 

bringing suspect into rehabilitation, rehabilitation therapy and the evaluation of drug addict who has passed drug 

rehabilitation. It shall be in accordance with the guidelines prescribed by the Secretary-General of the Narcotics 

Control Committee which are the announcement of the Narcotics Control Committee Office, the suspected drug 

users are being rehabilitated, rehabilitation therapy and the evaluation of drug addict who has passed drug 

rehabilitation B.E. 2560. In practice the rehabilitation treatment at the district level, there are still many 

problems. The researcher studied the problem in the area of Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province where 

is a place involving in narcotics addict rehabilitation containing difficulty from legal measures to rehabilitate drug 

addicts and found that the problem of drug addicts being rehabilitated was not suitable for the rehabilitation 

treatment system by enforcing drug addicts in the voluntary system. The problem of working period at the 

screening center is not conducive to staff performance. It leads to the gap that makes drug users escape. The 

lack of officers’ skills, knowledge, ability to follow, care, and support drug addicts being rehabilitated. As the 

result, drug addicts return to their original environment and return to drug treatment. So the researcher 

recommends that the government should set the process or guidelines clearly in the announcement of the 

Narcotics Control Committee Office on the suspicion of rehabilitation, rehabilitation therapy and the evaluation of 

drug addict who has passed drug rehabilitation B.E.2560, should be improved on 1. Bringing drug users into 

rehabilitation therapy must be a voluntary case, it is not forbidden by law enforcement or any other motive. 2. 

Period of time for the center to screen. 3. Assignment of staff with expertise in support of rehabilitation 

therapists. In addition to seeking solutions, the results can assist the drug addicts to receive the right 

rehabilitation treatment which can generate the peace in the society without drug addicts and traders in the 

areas. 

Keywords: drug addicts, rehabilitation therapy, voluntary system, legal measures 

บทน า 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงปัญหาของการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 1.การป้องกัน  2.การปราบปราม   

3.การบ าบัดฟื้นฟู  โดยในปัจจุบันการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเน้นการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นส าคัญ ตามท่ี

รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพให้มีจ านวน

น้อยลงและยังเป็นการท าให้ผู้เสพสามารถกลับมาใช้ชีวิตและเข้าสู่สังคมอย่างปกติได้  ในปี 2557 รัฐบาลโดยคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติได้มปีระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี  108/2557 เร่ือง การปฏบัิตติอ่ผู้ต้องสงสัย

วา่กระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสูก่ารบ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  ซึ่งเป็นการ

น าระบบสมัครใจมาใชใ้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  จึงท าให้กระบวนการบ าบัด

ฟื้นฟูในประเทศไทยนัน้มอียู่ดว้ยกัน 3 ระบบ คือ ระบบการบ าบัดรักษาแบบสมัครใจ (Voluntary System)  ระบบบังคับ
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บ าบัด (Compulsory System)  และระบบตอ้งโทษ (Correctional System)  แตม่าตรการแรกที่ใช้ในการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด คือ มาตรการในระบบสมัครใจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีติดยาเสพติดสามารถสมัครใจเข้ารับการบ าบัด

ฟื้นฟูได้ โดยถอืว่าผู้นั้นไมม่คีวามผิด 

 ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี  108/2557  ข้อ 1 วรรคสามได้ให้อ านาจแก่เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการหรือแนวทางการน าตัวผู้ต้อง

สงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู  การบ าบัดฟ้ืนฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ออก

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัด

ฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2557 ฉบับแรกท่ี 6 ตุลาคม 2557  ออกมา

เพื่อเป็นกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัตใิห้กับเจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดใช้ในการปฏิบัติ  แต่ประกาศของส านักงาน 

ป.ป.ส.ดงักล่าว  ก็มีการแกไ้ขเร่ือยมาเน่ืองจากประกาศของ ป.ป.ส. ดังกล่าวยังมีช่องว่างท าให้ไม่สามารถน าตัวผู้เสพ

ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดได้ไม่วา่จะเป็นปัญหาในเร่ืองการเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบ

สมัครใจถึง 5 คร้ัง  จึงจะสามารถน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับได้  หรือปัญหาในการ

ควบคุมตัวไว้เพื่อสง่ตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัดกรองท่ีศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถส่งเข้ารับการคัด

กรองได้ในทันทีและกระบวนการป้องกันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีในระหว่างท่ีถูกปล่อยตัวไป  ปัญหาการติดตาม

ดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  จนมีการแก้ไขมาถึงฉบับปัจจุบันคือ ฉบับท่ี 3 สิงหาคม 2560 เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า

กฎหมายดังกล่าวมปัีญหาในการปฏบัิตขิองเจ้าหนา้ที่ 

 จากการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง ของผู้วิจัย ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัด

เชยีงราย ซึ่งมีหน้าท่ีจับกุมผู้เสพยาเสพติดและได้ด าเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยา

เสพติดในระดับอ าเภอท่ีมีกฎหมายใช้บังคับตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557  เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า

กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  และ

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  ต้องบอกว่าประกาศ คสช. 108/2557 เป็นกฎหมายท่ีใช้

ในกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูล าดับแรกและเป็นกระบวนการบ า บัดฟื้นฟูในระดับอ าเภอเป็นส าคัญ แม้ว่ากฎหมาย

ดังกล่าวจะมีเจตนารมณ์ท่ีดี แต่ก็พบความบกพร่องหลายประการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วยังไม่

บรรลุผลส าเร็จเท่าท่ีควร  โดยตั้งแต่มีประกาศ คสช.108/2557 ออกมาใช้บังคับก็เกิดปัญหาในขั้นตอนการน าผู้ต้อง

สงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู  ปัญหาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดท่ีไมส่ามารถคัดแยกได้ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้เสพยา

เสพติด  ผู้ติดยาเสพติด  หรอืผู้ตดิยาเสพติดรุนแรง  ว่าต้องน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นในระบบใด  จน

เกิดการน าตัวผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีไม่เป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถน าผู้เสพเข้ารับการ

บ าบัดฟ้ืนฟูในกระบวนการท่ีถูกต้องได้และประกาศ คสช. 108/2557 นี้ท าให้เกิดปัญหาในการน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้า

รับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดหรือไม่รวมถึงปัญหาในการประเมินติดตาม ช่วยเหลือดูแล ผู้ท่ีผ่านการบ าบัด

ฟื้นฟ ูท่ียังคงเกิดในปัญหาการกลับท่ีเสพยาเสพตดิซ้ าอกีครัง้    

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

ภายในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการด าเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตาม

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

108/2557  เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัด

ฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ถึงปัญหาใดเกิดขึ้นและปัจจัยใดท่ีท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

รัฐผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟูบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีจะท าให้  
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การฟื้นฟูบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดได้ผล และเป็นช่องทางท าให้ผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติด

ลดลง ส่งผลตอ่สังคมให้เกิดความสงบสุข 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องของมาตรการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 108/2557  และประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่าน

การบ าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ.2557 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติดให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูกลับมาใช้

ชวีติในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเลอืกพื้นท่ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย เป็นพืน้ท่ีตัวอยา่งในการศกึษา 

 3. เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด  และค้นหาแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้การท างานของเจ้าหนา้ที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นในด้านการบ าบัดฟื้นฟูตามแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วย   

ซึ่งได้น าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557 เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  มาใช้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติดซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เสพยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจด้วย

ตนเองได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันจะถือว่าผู้เสพยาเสพติดท่ีเข้ารับบ าบัดฟื้นฟูนั้นไม่มีความผิด แต่กฎหมาย

ดังกล่าวยังมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ  โดยสาเหตุมาจากขั้นตอนการน าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด

ฟื้นฟูท่ีไม่ถูกต้อง  มกีารบังคับให้ผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจ  การคัดกรองท่ีไม่สามารถคัดแยกได้ว่า

ใครเป็นผู้เสพ  ผู้ติด หรือผู้ติดยาเสพติดรุนแรง  รวมไปถึงปัญหาในขั้นตอนในการติดตามช่วยเหลือดูแล  ท่ี อาจเกิด

ชอ่งว่างให้เจ้าหนา้ที่ละเลยการปฏบัิตหินา้ที่ ส่งผลให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร และยังเป็นการปิดโอกาสน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบบังคับบ าบัดอีกดว้ย  ผู้วิจัยจึงเห็น

ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนและน าระบบสมัครใจไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อท่ีจะไม่ให้กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดมีความซ้ าซ้อนกัน 

ซึ่งจะเป็นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดได้อยา่งยั่งยืน      

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary  research)  โดยท าการศึกษาจากการค้นคว้า

รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารากฎหมาย ต าราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ บทบัญญัติของกฎหมาย  

พระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลทาง

อเิลคทรอนิกสต์า่ง ๆ  โดยน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นระบบและได้สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

งานวจิัย เพ่ือมาก าหนดเป็นประเด็นค าถามท่ีเหมาะสมและครบถ้วนกับกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมท้ังระบบสมัครใจ

บ าบัดและระบบบังคับบ าบัด และลงพื้นท่ีส ารวจเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (field research : indept 
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interview) ในพืน้ท่ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย และน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ น ามาด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ปัญหา และแนวทางออกในกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมตอ่ไป  

ผลการศึกษา 

 รูปแบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย 

 หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557  เร่ือง 

การปฏบัิตติอ่ผู้ตอ้งสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่าน

การบ าบัดฟ้ืนฟู  ออกมาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวคดิผู้เสพคอืผู้ป่วย มใิช่อาชญากร และเป็นการเบ่ียงเบน

ผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุตธิรรมตามปกติ  (diversion from criminal justice system )  ท าให้ในปัจจุบัน

ระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ด้วยกัน  ดังนี้ 

 1. ระบบสมัครใจ (Voluntary System) 

 เป็นการบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557  เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง

สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 

ท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  

ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณตามท่ีและก าหนดไว้ในกฎหมายและเข้าเงื่อนไขตามประกาศ คสช. 108/2557  

ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ โดยการท่ีผู้ติดยาเสพติดจะเข้ารับการบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ

หรือของเอกชนใกล้บ้านหรือตามท่ีผู้ติดยาเสพติดจะสะดวก  การบ าบัดรักษาในระบบนี้มีท้ังแบบผู้ป่วยนอก คือ ผู้ติด

ยาเสพติดจะไปรับประทานยาท่ีสถานพยาบาลตามก าหนด  โดยไม่ต้องเข้าอยู่ในสถานพยาบาล  ส่ วนแบบผู้ป่วยใน  

คือ ผู้ติดยาเสพติดจะต้องอยู่รับการรักษาภายในสถานพยาบาลท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดระยะเวลาท่ีให้ 

การบ าบัด  นอกจากนี้ยังมีการบ าบัดฟื้นฟูในรูปแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีการก าหนดให้ผู้ติดยาเสพติด

เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 12 วัน  การบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจจึงเป็น

ระบบท่ีใชใ้นการบ าบัดฟ้ืนฟูมากที่สุดในปัจจุบัน จึงท าให้โรงพยาบาลในพืน้ท่ีอ าเภอต่างๆใชเ้ป็นสถานท่ีบ าบัดฟ้ืนฟูแบบ

ไมค่วบคุมตัวมากที่สุด (กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 84)   

 2. ระบบบังคับบ าบัด (Compulsory System) 

 เป็นการบ าบัดฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  กล่าวคือ  เป็นกรณีท่ี  

ผู้ติดยาเสพติดท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมโดยท่ีผู้ติดยาเสพติดเคยผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้ว หรือเป็น  

ผู้ท่ีไม่มคีุณสมบัตแิละเข้าเงื่อนไขรับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ ท าให้ผู้ท่ีจะเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับ

บ าบัดส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีเคยผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดี

ตามกฎหมาย ศาลจะเป็นผู้ท่ีมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการน าตัวผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดโดยมี 

กรมคุมประพฤติเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้ติดยาเสพติดอาจได้รับการบ าบัดในรูปแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัวแล้วแต่กรณี 

ระยะเวลาในการบ าบัดฟ้ืนฟูประมาณ 4 เดอืน (กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 15)   

 3. ระบบต้องโทษ (Correctional System) 

 คือ การให้การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ีได้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกคุมขั ง

ภายใตข้อบเขต ข้อบังคับกฎหมาย ซึ่งแบ่งการบ าบัดฟ้ืนฟูออกเป็น 2 กลุ่มตามอายุของผู้ต้องขัง คือ มากกว่า 18 ปี ท า

การบ าบัดฟื้นฟูในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กรณีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี  จัดให้ มีการบ าบัดฟื้นฟูในสถานพินิจฯ  

(กองบริหารการสาธารณสุข, 2560, หน้า 5)  
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 วิเคราะห์ประกาศ คสช. 108/2557 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เรื่อง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู การบ าบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557  เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท า

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  เป็นกฎหมายท่ี

ก าหนดในเร่ืองของคุณสมบัตแิละเงื่อนไขของผู้ท่ีจะเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ี

ของศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  โดยในส่วน

ของกระบวนการหรือแนวทางการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้

ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ได้ให้อ านาจแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ก าหนด

หลักเกณฑ์ในกระบวนการหรือแนวทางส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู  การบ าบัดฟ้ืนฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่าน

การบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2557  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2557  โดยประกาศ ป.ป.ส. ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญคือการเปิด

โอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดมีโอกาสบ าบัดฟื้นฟูตามประกาศของ ป.ป.ส. ฉบับนี้ ถึง 5 คร้ัง  แต่ประกาศสร้างปัญหาและ

ความสับสนในการปฏบัิตงิานให้กับเจ้าหนา้ที่เป็นอยา่งมาก รวมท้ังยังท าให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่

อย่างใด  อันเนื่องมาจากผู้เสพมีโอกาสที่จะเสพยาเสพติดถงึห้าคร้ังก่อนท่ีถูกเจ้าหนา้ที่จับกุมและด าเนนิการในขั้นตอน

ของกระบวนการในระบบบังคับบ าบัด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  ต่อมา ป.ป.ส. 

จึงได้มีการแก้ไขประกาศดังกล่าวอีกหลายคร้ังเพื่อแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 
  

 วิเคราะห์ปัญหาการบ าบัดฟื้นฟู  ด้านการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู 

 ในการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นนั้นมีกฎหมายท่ีใช้บังคับ คือ ประกาศ คสช.108/2557 ข้อ 1  

ในกรณีท่ีผู้ใดต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด  หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองตามลักษณะ  

ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก าหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูก

ด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล  

และไม่มีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม  หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  ให้เจ้าหน้าท่ี

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด าเนินการให้ผู้น้ันเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู  ในสว่นกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัตินั้นมี

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง การน าตัวผู้ตอ้งสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  

การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ท่ีได้วางระเบียบปฏบัิตใิห้กับเจ้าหน้าท่ีไว้ในหมวดท่ี 1 เร่ือง 

การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  ข้อ 2 ว่าในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  พบผู้ต้อง

สงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  โดยมีผลการตรวจพิสูจน์

ปัสสาวะเบื้องต้นพบว่า มีสารเสพติดและยินยอมเข้าบ าบัดฟื้นฟู  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่าง

ถูกด าเนนิคดใีนความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุก  หรอือยูใ่นระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาและไม่

มพีฤตกิารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ให้

เจ้าหน้าท่ีตามกฎมหายเกี่ยวกับยาเสพติดด านเนินการส่งตัวไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู   

โดยเจตนารมณ์ของประกาศ คสช. 108/2557 และประกาศ ป.ป.ส. ดังกล่าว ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสพหรือผู้ติดยา

เสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาลโดยการยินยอมหรือสมัครใจของตนเอง โดยไม่ถือว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยเร็วก่อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง 

ครอบครัวและสังคม (คู่มือในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ตดิยาเสพติดตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาต ฉบับท่ี 108/2557 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน)์  แตใ่นทางปฏิบัตินั้นผู้ท่ีเข้ารับการบ าบัด
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ฟื้นฟูล้วนแล้วแต่ไม่ได้สมัครใจท่ีเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง  สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจากฤทธ์ิของยาเสพ

ตดินัน้เมื่อฤทธ์ิยาหมดจะส่งผลต่าง ๆ ตอ่ร่างกาย ซึ่งจะท าให้ผู้เสพรู้สึกทรมาน จนต้องหายามาเสพอยู่เร่ือย ๆ ถึงแม้

จะรู้ว่าเสพมาก ๆ ไม่ใชเ่ร่ืองดีก็ตาม (ยาบา้คืออะไร อาการผู้เสพ โทษและสถานบ าบัดเมื่อต้องการเลิกยา, ม.ป.ป.,สื่อ

ออนไลน์)  สุดท้ายผู้เสพก็จะมีอาการภาวะ “สมองติดยา” เกิดแรงกระตุ้นจนน าพาไปสู่ความอยากยา มีความจ าเป็น 

ต้องหายาเสพติดเพื่อน ามาเสพ เมื่อเสพแล้วจะมีความสุข  โดยอาการของภาวะสมองติดยานี้ (ผู้เสพยาเสพติดคือ

ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน์)  ดังนั้นการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีท่ีถูก

เจ้าหน้าท่ีจับกุมท้ังสิ้น ไม่ว่าจะด้วยการค้นหาด้วยวิธี Re X-ray การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด การจัดระเบียบ

สังคม หรอืวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม ท าให้ผู้ท่ีเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูไมไ่ด้เป็นการเข้ารับการบ าบัดโดยสมัครใจ 

แต่เป็นการบังคับให้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู เนื่องจากว่าหากไม่ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู ผู้เสพก็จะต้องถูกเจ้า

พนักงานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมาย โดยวิธีการส่งฟ้องศาลตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ตดิ พ.ศ. 2545 เพื่อให้ศาลส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าผู้เสพ

ตอ้งเลอืกท่ีจะเขา้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจมากกว่า เน่ืองจากเป็นกระบวนบ าบัดฟื้นฟูท่ีใช้เวลาน้อยกว่าและ

ยังไม่ต้องถูกควบคุมตัวอีกดว้ย  นอกจากนี้ยังมกีารบังคับให้ผู้เสพเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจท าให้ผู้ท่ีเข้าบ าบัด

ฟื้นฟูในระบบ “สมัครใจ” ล้วนเป็นกรณี “กึ่งสมัครใจ” ท้ังสิ้นท่ีเข้ารับการบ าบัด  สาเหตุหนึ่งท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ

เจ้าหนา้ที่ไมเ่ข้าใจในเจตนารมณข์องกฎหมายตามประกาศ คสช. 108/2557 ท่ีต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เสพได้สมัครใจ

ด้วยตนเองเข้ารับการบ าบัดในสถานท่ีใกล้ภูมิล าเนาของตนเองเพื่อท่ีจะได้ต่อชีวิตประจ าวันของตนเองและสามารถใช้

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  แต่กลับมีการก าหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในแต่ละปีงบประมาณไว ้  

ท าให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานตอ้งด าเนินการค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจโดยใช้วิธีกึ่งบังคับให้

เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูเพื่อให้ได้ผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  อย่างเช่น  แผนการ

ปฏบัิตงิานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงราย  ได้มีการก าหนดเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดท่ีจะต้อง

เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจไวท่ี้ 4,215 ราย  ซึ่งเจ้าหนา้ที่จะตอ้งด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (ศูนย์

อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, 29 กุมภาพันธ์ 2561)   เมื่อเป็นกรณี “กึ่งสมัครใจ”  

เข้ารับการบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดจึงไม่ใส่ใจท่ีจะเข้ารับการรักษาอย่างจริงจัง เข้ารับการรักษาไม่ครบขั้นตอน  

ขาดความตั้งใจจริงท่ีรักษา ท าให้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาด สุดท้ายก็หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกคร้ัง  

เพราะผู้ติดยาเสพติดท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษาไม่ได้เต็มใจท่ีจะเข้ารับการบ าบัดรักษาแต่แรกอยู่แล้ว แต่เป็นกรณีท่ีถูก

เจ้าหน้าท่ีจับกุม จึงต้องจ ายอมเข้ารับการบ าบัดรักษา  โดยเหตุผลท่ีว่าอาจถูกเจ้าหน้าท่ีบังคับ หรือกลัวการติดคุก  

ก็ตามแต ่ท าให้การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประกาศ คสช. 108/2557 นี่คือเหตุผลส าคัญ

ว่า เหตุใดผลการบ าบัดฟื้นฟูท่ีผ่านมาจึงไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากกระบวนการบ าบัดและผู้เสพไม่สามารถไป

ด้วยกันได้โดยระบบสมัครใจถูกออกแบบมาให้ส าหรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดท่ีต้องการจะเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง  

ซึ่งกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจนั้นเป็นการบ าบัดท่ีไม่เข้มงวด ไม่มีการควบคุมตัวไว้และใช้ระยะเวลาใน

การบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีน้อย ท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูไมใ่ห้ความร่วมมอืในการบ าบัด เมื่อออกมาแล้วก็กลับไปเสพยาซ้ า

อกี สุดท้ายก็ต้องส่งตัวเข้าสูก่ระบวนการในระบบบังคับบ าบัดท่ีเป็นกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีเข้มงวดกวา่ 

 วิเคราะห์ปัญหาการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด  ด้านการบ าบัดฟื้นฟูและการคัดกรองผู้เสพยาเสพติด 

 ในดา้นการบ าบัดฟ้ืนฟูกฎหมายได้ก าหนดเร่ืองการบ าบัดฟ้ืนฟูไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้

ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูท่ีออกมารองรับประกาศ คสช.108/2557 ในหมวด 2 ในเร่ืองการบ าบัดฟื้นฟู  ได้ก าหนดให้การ
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บ าบัดฟื้นฟูในรูปแบบสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการและให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ส่วนการบ าบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในความดูแลของผู้ว่า

ราชการจังหวัดและการด าเนนิการให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง    

  ขั้นตอนการบ าบัดฟ้ืนฟูม ี4 ขั้นตอน คือ  

 1. ขั้นเตรียมการ (Pre-Admission) ได้แก่ ขั้นตอนการสอบถามอาการ การตรวจร่างกาย การประเมินคัด

กรอง และการนัดหมายให้เข้ารับการบ าบัด   

 2. ขั้นถอนพิษยา (Detoxification) เป็นการบ าบัดอาการทางกายท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด และ

ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีท้ังแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับสภาพการเสพการติด   

 3. ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เป็นการปรับสภาพร่างกายจิตใจ และสังคมของผู้เลิกยาให้มี

ความเข้มแขง็ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรม ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข   

 4. การตดิตามดูแล (Aftercare) เป็นการติดตามดูแลผู้ท่ีผ่านการบ าบัดรักษา ท้ัง 3 ขั้นตอนแล้ว เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพของผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด (ผู้เสพยาเสพติดคอืผู้ป่วยควรได้รับการรักษา,ม.ป.ป.,สื่อออนไลน)์ 

 ในส่วนของการบ าบัดฟื้นฟูในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ   (Pre-Admission) นั้น  ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหา

อยู่โดยเฉพาะการประเมินคัดกรองเพื่อส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การ

บ าบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ข้อ 2 (1)(ก) ท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีเมื่อจับผู้ต้อง

สงสัยวา่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้และผู้ต้องสงสัยยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  เจ้าหน้าท่ีจะต้องน าตัวผู้

เสพยาเสพติดไปยังศูนยเ์พื่อการคัดกรองในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.  ของวันท าการเพื่อด าเนินการยืนยันผลตรวจ

พสิูจน์สารเสพติดอีกคร้ังหน่ึง  (ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัว

ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560, หน้า 1)  

การท่ีกฎหมายวางระเบียบปฏบัิตใิห้ต้องผู้เสพยาเสพติดไปยังศูนยเ์พื่อการคัดกรองในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของ

วันท าการนัน้  ก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างมากรวมท้ังเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้เสพยาเสพติดได้หลบหนีไป

ด้วย  เนื่องจากการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดน้ันเป็นการบูรณาการท างานรว่มกันของหลายหน่วยงานโดยในด้านการ

ค้นหาผู้เสพยาเสพติดนั้นจะเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  เจ้าหน้าท่ีทหาร  และฝ่ายปกครอง  ในส่วนของการคัด

กรองผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูจะเป็นหน้าท่ีของสาธารณสุข  ซึ่งการท างานระหว่างหน่วยงานนี้ไม่

ค่อยสอดคล้องกัน  โดยในดา้นการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ในเวลากลางคืน  แต่ในด้านการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดท่ีศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นจะปฏิบัติหน้าท่ีในเวลากลางวันซึ่ง

หากเป็นเชน่นีเ้มื่อเจ้าหนา้ที่พบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดก็ไม่สามารถท่ีจะน าไปเข้ารับการคัดกรองได้ทันทีและเมื่อ

กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในการควบคุมตัวไว้เจ้าหน้าท่ีก็ต้องผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดไป  ท าได้เพียงนัดหมายให้ไป

เข้ารับการคัดกรองเมื่อศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นท่ีเมื่อเปิดท าการ  ซึ่งการปล่อยตัวดังกล่าวเป็นการปล่อยตัวโดยไม่

มหีลักประกันแต่อยา่งใดจึงเป็นช่องวา่งให้กับผู้เสพยาเสพติดใชห้ลบหนไีปได้    

 วิเคราะห์ปัญหาการบ าบัดฟื้นฟู  ด้านการตดิตาม  ดูแล  ช่วยเหลือสนับสนุน  ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 

 โดยต้องบอกวา่เพ่ือให้การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดประสบความส าเร็จกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ  โดยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นจะประกอบด้วยกระบวนการรักษา 4 ด้าน คือ 

ร่างกาย จิตใจ อาชีพ และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ (นติภิัทร์ สุภัทราวิวัฒน์, 2552) 
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 1) ด้านร่ายกาย  ปรับสภาพร่างกายของผู้ป่วยท่ีทรุดโทรมจากการใช้ยามาเป็นเวลานาน  และรักษาโรคแทรก

ซ้อน  ให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติสามารถด ารงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 

 2) ด้านจิตใจ  ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญมาก  โดยจะใช้วิธีการทุกชนิดเพื่อปรับสภาพจิตใจ  

บุคลิกภาพ  และพฤติกรรม  ตลอดจนอารมณแ์ละนสิัยของผู้ติดยาเสพติด 

 3) ด้านอาชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้ยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตใน

สังคมได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 4) ด้านสังคม  เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยส าหรับการใช้ชีวิตปกติ  ให้ผู้ป่วยมี

ประสบการณ์ในการเข้ากับกลุม่  

 ในเร่ืองการตดิตาม  ดูแล  ช่วยเหลอืสนับสนุน  ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูนัน้  ถือว่าเป็นขั้นตอนการในการบ าบัด

ฟื้นฟูเชน่กัน  โดยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีก าหนดให้ใช้เป็นแนวทางชว่ยเหลอืผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  คือ  ประกาศ คสช.

108/2557 ได้ก าหนดไว้ในข้อ 5 ท่ีก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูขึ้น  โดย

จังหวัดได้มอบหมายให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าองค์กรชุมชน  อาสาสมัครคุมประพฤติ  หรืออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้ตดิตามดูแลและชว่ยเหลอืผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู นอกจากนี้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู การบ าบัดฟื้นฟู และการประเมิน

เป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ได้ก าหนดเร่ืองการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  

ไวใ้นหมวดท่ี 3  โดยขอ้ 15 ได้ก าหนดวิธีการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูโดยให้ด าเนินการนัดหมายผู้ผ่านการบ าบัด

ฟื้นฟูมาแสดงตัว ณ สถานท่ีท่ีก าหนด  เพื่อรับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบ าบัดฟื้นฟู 4 คร้ัง  โดยให้มี 

การตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูทุกครัง้ท่ีมารายงานตัว  และในขอ้ 16 ได้ก าหนดแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือผู้

ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูไว้ โดยให้หน่วนงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนา

ฝีมอืแรงงานจังหวัดหรือเขต  ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพและจัดหางาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  

รับผิดชอบด้านการสนับสนุนทุนสงเคราะห์  การพัฒนาครอบครัวและคุณภาพชีวติ  และอาจประสานความร่วมมือกับ

หอการค้าจังหวัดเพื่อเป็นช่องทางการจัดหาแหล่งงาน  และสรุปรายงานผลการให้ความช่วยเหลอื   

 แตใ่นทางปฏิบัตกิารด าเนนิงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกัน คือ  

 1.การติดตามดูแลช่วยเหลอืในสว่นของศูนยเ์พื่อประสานการดูและผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ท่ีกฎหายก าหนดให้

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูตอ้งมาแสดงตัว ณ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบัดฟื้นฟูอ าเภอหรือเขต  แต่กลับไม่ได้มี

มาตรการลงโทษผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีไม่มาแสดงตัวไว้  ท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูรายหลายไม่ได้มาแสดงตัวเพื่อรับ

การตดิตามแต่อยา่งใดรวมท้ังเจ้าหนา้ที่ก็ไมม่มีาตรการในการด าเนนิการตามกฎหมายกับผู้ท่ีไม่มาแสดงตัวเพื่อรับการ

ตดิตามดว้ย       

 2. การตดิตามดูแลช่วยเหลอืในสว่นของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าองค์กรชุมชน  อาสาสมัครคุมประพฤติหรือ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลดังกล่าวท าการติดตามดูแลช่วยเหลือนั้นยัง

ประสบผลส าเร็จเนื่องบุคคลดังกล่าวไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบ าบัดฟื้นฟู

เท่าท่ีควรท าให้ละเลยการตดิตามดูแลและช่วยเหลอืผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูในสว่นน้ีไป   

 3.การติดตามดูแลช่วยเหลอืในสว่นของหน่วยอื่น ๆ ในเร่ืองการสนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูนั้น  ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู   

การบ าบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ข้อ 16 ท่ีมีการก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
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เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพและจัดหางาน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนสงเคราะห์ การ

พัฒนาครอบครัวและคุณภาพชีวิต แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่มีการบูรณาการท างานร่วมมือร่วมหน่วยงานต่างๆอย่าง

จริงจังท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูไม่ได้มีการติดตามดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างจริงจัง  ท าให้ผู้เสพยาเสพติด

เมื่อผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูแลว้ก็กลับมาอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิม  ชุมชนเดิม  ไมม่กีระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้

ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูกลับมาใชช้วีติปกติและเขา้รวมกลุ่มกับสังคมได้ รวมถึงปัญหาในการบูรณาการท างานร่วมกันของ

แตล่ะหนว่ยงาน  ซึ่งในกระบวนการในการประเมิน  ตดิตามช่วยเหลือ  ดูแล  ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูนี้  เป็นการท างาน

ร่วมกันและแต่หน่วยงาน  อาทิเช่น  ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดของส านักงานคุมประพฤติ  การ

ประเมินและการติดตามกลับให้เป็นหน้าท่ีของกรมการปกครอง ซึ่งไม่ใช่ภาระกิจหลักของกรมการปกครองท าให้

ก่อให้เกิดปัญหามากมายท้ังการประสานงานด้านข้อมูล ด้านงบประมาณ และความใส่ใจในการติดตามและ

ประเมินผล หรอืหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท าหน้าท่ีคัดกรองและบ าบัดฟื้นฟูตลอดไปจนถึงการส่งต่อผู้บ าบัดฟื้นจะอยู่ใน

ความดูแลของฝ่ายปกครองและสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ในด้านของการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนช่วยเหลือ กลับเป็น

หน่วยงานในส่วนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้ปัญหาท่ีพบ คือ ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูและได้รับการฝึกอาชีพตาม

หลักสูตรเมื่อบ าบัดฟื้นฟูเสร็จแล้ว การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบอาชีพตามความต้องการของผู้ท่ีผ่าน

การบ าบัดฟื้นฟูนั้น ยังไม่ได้รับการใส่ใจจากหน่วยงานต่างๆ ท าให้ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยังคงว่างงานอยู่เป็นจ านวน

มาก (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557  เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสูก่ารบ าบัดฟ้ืนฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู, หนา้ 2) 

 จากกรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวท าให้กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูไม่ประสบผลส าเร็จ  เพราะกระบวนการ

บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดน้ันตอ้งประกอบไปด้วย 2 ส่วนคอื Medical Model และ Social Model   

 Medical Model ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมาจาก กฎหมาย สาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน  

 Social Model ประกอบด้วย ทนุทางสังคม การยอมรับทางสงัคม การเฝา้ระวังทางสังคม ฯลฯ 

 ซึ่งการปฏบัิตขิองเจ้าหนา้ที่ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model)  ท่ีเน้นด าเนินการ

จับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  แล้วส่งเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูก็ถือว่าจบกระบวนการบ าบัด

ฟื้นฟู แต่ในด้านอาชีพและด้านสังคม (Social Model) นั้นเจ้าหน้าท่ียังไม่มีความเข้าใจว่าการบ าบัดฟื้นฟูในด้านนี้ก็มี

ความส าคัญเช่นกันท่ีจะท าให้กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูประสบผลส าเร็จ  โดยจะเห็นได้จากงบประมาณและการ

ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลท่ีจะเน้นไปในด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model) เป็นหลัก   ท าให้ละเลยการติดตาม

ชว่ยเหลอืในสว่นน้ีไปเมื่อรัฐไมใ่ส่ในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดในด้านอาชีพและด้านสังคม (Social Model)   จึงท า

ให้ผู้เสพยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าอีกคร้ัง  โดยเห็นได้จากสถิติผลการบ าบัดฟื้นฟูผู้

ตดิยาเสพติดจ าแนกตามระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที ่1 สถิตผิลการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจ าแนกตามระบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

หมายเหต:ุ ระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

(ท่ีมาข้อมูลตารางจาก : นางจอมขวัญ รุ่งโชติ, นางสาวอจัฉรา ช านาญพจน์, นางสาวกัลยฉัตร คงกลิ่นสุคนธ์, 2560) 

ระบบบ าบัด ผลการบ าบัด สถานพยาบาล/แบบไมค่วบคุมตัว ศูนยป์รับเปลี่ยนพฤติกรรม/แบบ

ควบคุมตัว 

ระบบสมัครใจ 72,942 36,239 36,703 

ระบบบังคับบ าบัด 26,957 20,497 6,460 
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 จากสถิตดิังกล่าวจะเห็นได้ในระบบบังคับบ าบัดน้ัน มีผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูถึง 26,957 ราย  ซึ่งล้วนเป็นผู้ท่ี

ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจมาแล้วเกือบท้ังสิ้น  ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบสมัครใจนั้น ยังคงมีผู้ท่ีผ่านการ

บ าบัดฟ้ืนฟูหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกคร้ัง 

สรุปและอภิปรายผล  

 ผลจากการศึกษาวิจัยมีประเด็นพิจารณาดังน้ี คือ 

 ประเด็นที่ 1  ระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูไมว่า่จะในระบบสมัครใจที่มกีารบ าบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบสถานพยาบาลหรือ

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หรือในระบบบังคับบ าบัดนั้นมีมาตราฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขก าหนด  แตก่ารท่ีเราไมส่ามารถน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบท่ีถูกต้องได้  เป็นเหตุ

ให้การบ าบัดฟื้นฟูในระบบนั้นๆไม่ประสบส าเร็จ  โดยตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 108/2557  

เร่ือง การปฏบัิตติอ่ผู้ตอ่สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสูก่ารบ าบัดฟื้นฟูและการดูแล

ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  เป็นการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจท่ีใช้มากท่ีสุดในระดับอ าเภอเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้เสพเข้ารับการบ าบัดด้วยความสมัครใจยินยอมของตนเอง  โดยถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด แต่กระบวนการน าตัวผู้

เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  

การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 

นัน้ยังมปัีญหา  กล่าวคอื  ผู้ท่ีเข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นไปในเชงิถูกบังคับให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูมิใช่โดยสมัครใจ  

จนอาจเรียกระบบ “สมัครใจ” ได้ว่าเป็นระบบ “กึ่งสมัครใจ” ซึ่งสาเหตุท่ีถูกบังคับให้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบ

สมัครใจอาจเกิดจากตัวผู้เสพยาเสพติดเองท่ีไม่ต้องการถูกด าเนินคดีหรือถูกบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดจึงยอม

เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจหรือเกิดจากเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องท าตามนโยบายของรัฐในการน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัด

ฟื้นฟูในระบบสมัครใจ  ท าให้ผู้เสพ/ติดยาเสพติดไม่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูในกระบวนการท่ีถูกต้อง กระบวนการบ าบัด

ฟื้นฟูในระบบสมัครใจนั้นเป็นกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีไม่เข้มงวดย่อมไม่เหมาะสมกับผู้เสพยาเสพติดท่ีถูกบังคับให้เข้า

รับการบ าบัดฟ้ืนฟู  เมื่อคนและระบบไปด้วยกันไม่ได้ การบ าบัดฟ้ืนฟูยอ่มไมป่ระสบผลส าเร็จ  จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหาก

เรายังไม่สามารถน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบท่ีถูกต้องได้มันก็เหมือนกับว่ากระบวนการบ าบัด

ฟื้นฟูในระบบสมัครใจที่เป็นเหมอืนกับระบบกึ่งสมัครใจไปซ้ าซ้อนกับระบบบังคับบ าบัดเพราะท้ายท่ีสุดแล้วก็ต้องส่งผู้

เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการในระบบบังคับบ าบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  

ท่ีมีกระบวนการท่ีเข้มงวดกวา่  แต่กวา่จะน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดได้ก็เสียโอกาส

และเวลาเสียเวลาเป็นอยา่งมาก   

 ประเด็นที่ 2  การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดน้ันเป็นการบูรณาการท างานรว่มกันของหลายหน่วยงานโดยใน

ด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติดนั้นจะเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  เจ้าหน้าท่ีทหาร  และฝ่ายปกครอง  ในส่วนของ

การคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูจะเป็นหน้าท่ีของสาธารณสุข  ซึ่งการท างานระหว่างหน่วยงาน

นี้ไม่ค่อยสอดคล้องกัน  ในดา้นการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ในเวลากลางคืน  แต่ในด้านการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดท่ีศูนย์เพื่อการคัดกรองนั้นจะปฏิบัติหน้าท่ีในเวลากลางวัน  

ซึ่งตามกฎหมายนั้นได้ก าหนดช่วงระยะเวลาเพื่อเข้ารับการคัดกรอง ณ ศูนย์เพื่อการคัดกรองไว้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 

16.30 น.  ท่ีกฎหมายบังคับให้ต้องน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัดกรองเพื่อรับรองผลในขั้นท่ีสองตามประกาศ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และ

การประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  ท าให้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการคัด
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กรองได้ในทันที  จึงต้องท าการปล่อยตัวผู้เสพยาเสพติดไปเนื่องจากไม่มีอ านาจในการควบคุมตัวไว้โดยท าได้เพียงนัด

หมายให้ไปเข้ารับการคัดกรอง ณ ศูนย์เพื่อการคัดกรองในพื้นท่ีเมื่อเปิดท าการ  ซึ่งการปล่อยตัวดังกล่าวเป็นการ

ปล่อยตัวโดยไม่มปีระกันแต่อยา่งใด สาเหตุน้ีเองจึงเป็นช่องวา่งให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนไีปได้จนไม่สามารถน ามาเข้า

สู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูได้ 

 ประเด็นที่ 3 การติดตามดูแลช่วยเหลือในส่วนของศูนย์เพื่อประสานการดูและผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  ท่ีกฎ

หายก าหนดให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูต้องมาแสดงตัว ไม่ได้มีมาตรการลงโทษผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูท่ีไม่มาแสดงตัวไว ้ 

ท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูรายหลายไม่ได้มาแสดงตัวเพื่อรับการตดิตามแต่อยา่งใด การตดิตามดูแลช่วยเหลือในส่วน

ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าองค์กรชุมชน  อาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ยัง

ขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในด้าน Social Model  ท าให้ไม่มีการเฝ้าระวังผู้ผ่านการบ าบัด

ฟื้นฟูทางสังคม  ไม่มีการยอมรับผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูจากสังคม   การบูรณาการท างานร่วมมือร่วมหน่วยงานต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  ท าให้ผู้เสพยาเสพติดเมื่อผ่านการบ าบัดฟื้นฟู

แลว้ก็กลับมาอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิม  ชุมชนเดิม  ท่ีไม่มกีารสง่เสริมและพัฒนาความสามารถในการปฏบัิตงิานอาชีพ

ของผู้ยาเสพติดให้กลับมาใชช้วีติในสังคมได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้เท่าท่ีควร  และไม่มีกระบวนการเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูกลับมาใชช้วีติปกติและเข้ารวมกลุ่มกับสังคมได้  กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูไม่ว่าจะใน

ระบบสมัครใจหรือระบบบังคับบ าบัด เน้นการบ าบัดฟื้นฟูในด้านร่างกายและจิตใจ (Medical Model) เป็นหลัก  เมื่อ

การด าเนนิการบ าบัดฟ้ืนฟูไมไ่ด้เนน้ในด้านอาชพีและสังคม  (Social Model)  ซึ่งเป็นการบ าบัดฟื้นฟูในด้านการประเมิน 

การตดิตามช่วยเหลอืดูแล  และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู จึงท าให้ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูกลับมาเจอ

กับสภาพแวดล้อมเดิมท่ีไม่มีรายได้ ไม่มีทุนทางสังคม  ไม่ได้รับการปกป้องช่วยเหลือจากสังคม ไม่มีการบูรณาการ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในเร่ืองอาชีพ  ย่อมท าให้มีโอกาสท่ีจะหวนกลับไปเสพยาเสพ

ติดได้อีกคร้ัง โดยจากข้อมูลสถิติการจับกุมคดีเสพยาเสพติด ในช่วงเดือนตุลาคม – มิถุนายน เปรียบเทียบปี 2560 

และ 2561 พบว่า คดีเสพยาเสพติดยังคงเป็นคดีท่ีมีผลการจับกุมสูงสุด โดยในปี 2560 คดีข้อหาเสพยาเสพติดอยู่ท่ี 

9,677 คดี  แต่ในปี 2561 คดีข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอยู่ท่ี 13,196 คดี (คณะท างานเฝ้าระวังปัญหายา

เสพติดจังหวัดเชยีงราย, 20 กรกฎาคม 2561) 

ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นที่ 1 มีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดให้

ชัดเจน  รวมท้ังหามาตรการเพิ่มเติมจะสามารถคัดกรองผู้เสพยาเสพติด  ผู้ติดยาเสพติด  และผู้ติดยาเสพติดอย่าง

รุนแรง  ได้อยา่งชัดเจนและมปีระสิทธิภาพเพื่อท่ีสามารถน าตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูท่ีถูกต้องได้ 

รัฐบาลควรท่ีจะก าหนดกฎหมายให้ชัดเจนในประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง 

การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 

หมวด 1 ข้อ 2  ในเร่ืองการน าตัวผู้เสพยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ โดยต้องเป็นกรณีท่ีสมัครใจด้วย

ตนเองจริง ๆ  มใิชเ่กิดจากการบังคับ  ขู่เข็ญ  หรือจูงใจ  ด้วยประการอื่นใดจากเจ้าหนา้ท่ี  กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีผู้เสพยา

เสพตดิสมัครใจเดินทางเข้ามารับการบ าบัดฟื้นฟู ณ สถานพยาบาลด้วยตนเอง  แตห่ากเป็นกรณีท่ีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมให้

เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการส่งตัวผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดได้ทันที  มีการก าหนด

เงื่อนไขในการเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดให้ชัดเจน  รวมท้ังหามาตรการเพิ่มเติมจะ

สามารถคัดกรองผู้เสพยาเสพติด  ผู้ติดยาเสพติด  และผู้ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง  ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

เพื่อท่ีสามารถน าตัวผู้เสพยาเสพตดิเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูท่ีถูกตอ้งได้ 
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 ประเด็นที่ 2 การบุรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด  โดย

รัฐบาลควรก าหนดกฎหมายท่ีมีการจัดต้ังศูนย์เพื่อการคัดกรองท่ีสามารถคัดกรองและส่งต่อผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้น

ได้ท้ังในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดได้เลย  ท าให้สามารถน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในกระบวนการท่ี

ถูกต้องได้เลยโดยไม่ต้องเสียโอกาส  การเพิ่มศูนย์เพื่อกรองคัดกรองท่ีโดยปกติจะใช้โรงพยาบาลในพื้นท่ีอ าเภอเป็น

ท่ีตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรอง  โดยการเพิ่มศูนย์เพื่อการคัดกรองขึ้น ท้ังในสถานีต ารวจ  ท่ีว่าการอ าเภอ เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่การปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่  รวมท้ังยังสามารถแก้ปัญหาการท่ีเจ้าหนา้ที่ไมส่ามารถควบคุม

ตัวผู้เสพยาเสพติดไว้ได้  ซึ่งหากมีการมีเพิ่มศูนย์เพื่อการคัดกรองไว้ท่ีสถานีต ารวจ  หรือท่ีว่าการอ าเภอ  เจ้ าหน้าท่ี

สามารถท่ีจะท าการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดได้ในทันที  และยังเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนีไปได้ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เร่ือง  การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัด

ฟื้นฟู  การบ าบัดฟื้นฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนการจัดตั้ง

ศูนย์เพื่อการคัดกรองท่ีสามารถคัดกรองและส่งต่อผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้นได้ท้ังในระบบสมัครใจและระบบบังคับ

บ าบัดได้เลย  ท าให้สามารถน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในกระบวนการท่ีถูกต้องได้เลยโดยไม่ต้องเสียโอกาส  การ

เพิ่มศูนย์เพื่อกรองคัดกรองท่ีโดยปกติจะใชโ้รงพยาบาลในพื้นท่ีอ าเภอเป็นท่ีต้ังศูนย์เพื่อการคัดกรอง  โดยการเพิ่มศูนย์

เพื่อการคัดกรองขึ้นท้ังในสถานีต ารวจ  ท่ีว่าการอ าเภอ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหนา้ที่  รวมท้ังยังสามารถแก้ปัญหาการท่ีเจ้าหนา้ที่ไมส่ามารถควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติดไว้ได้  ซึ่งหากมีการมีเพิ่ม

ศูนยเ์พื่อการคัดกรองไว้ท่ีสถานตี ารวจ  หรือท่ีว่าการอ าเภอ  เจ้าหนา้ที่สามารถท่ีจะท าการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดได้

ในทันที  และยังเป็นการปิดช่องวา่งไมใ่ห้ผู้เสพยาเสพติดหลบหนไีปได้    

 ประเด็นที่ 3  รัฐบาลควรหันมาให้ความสนใจการบ าบัดฟื้นฟูในด้านอื่นๆด้วยท้ังในเร่ืองการบูรณาการ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถึงความส าคัญของการบ าบัด

ฟื้นฟูท่ีจะต้องครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน  ในเร่ืองงบประมาณ  การก าหนดเจ้าหน้าท่ีในการติดตามดูแลและช่วยเหลือ

สนับสนุนท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงและการรายงานการติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

เพื่อไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดท่ีเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูหวนกลับไม่เสพยาเสพติดซ้ าอีก  มีการปรับปรุงกฎหมายให้

สอดคล้องกับภารกิจของแตล่ะหนว่ยงาน  และการบูรณาการท างานรว่มกันได้    

 ดังนัน้  รัฐบาลควรให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  การบูรณาการท างานรว่มกันระหว่างหน่วยงานและมาตรการ

ในทางปฏิบัตเิพื่อให้แนวทางการบ าบัดไม่ซ้ าซ้อน และเป็นการช่วยเหลือ ผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการส่งเสริมให้แก้ไข

ฟื้นฟูในกระบวนการท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและเกิดความสงบสุขใน

สังคมท่ีไม่มผีู้เสพ และผู้คา้จะได้หมดไป 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวถิชีีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง 

The Development of Rural Tourism: Lifestyle and Local Wisdom on Potteries 

at Baan Muangkung 

เก็จวลี  ศรจีันทร์1 และชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์1 

Ketwalee Srijun1* and Charunya Suwannasereerak1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดนิเผาหมู่บ้านเหมืองกุง โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรง มี

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 400 ราย การวิเคราะห์

ข้อมูล ใชส้ถิตเิชงิพรรณนาและสถิตเิชงิอนุมาน ในการทดสอบสมมตฐิานใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

นักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากัน 200 คน มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชพี ค้าขาย/อาชพีอิสระ มรีายได้เฉลี่ย/เดอืน 5,001–10,000 บาท  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7p’s ดังนี้ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก ด้านราคา ในระดับมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ในระดับมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริม

การตลาด ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากร ในระดับมาก ด้านขัน้ตอนการบริการ ในระดับมาก และด้านการสร้างและ

การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถี

ชวีติของหมูบ้่านเหมอืงกุง กลุ่มตัวอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ท้ังนี้ส่วนประสมทางการตลาด 7p’s มี

อทิธิพลตอ่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดนิเผาหมู่บ้านเหมอืงกุง โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิ

อทิธิพลท่ีระดับ 0.803 

ค าส าคัญ: การพัฒนา, การท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิต, เครื่องป้ันดนิเผา, หมูบ้่านเหมอืงกุง 

                                                 
1 บรหิารธุรกิจ การตลาด  คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Program in Marketing, Faculty of Business Administration and Liberal arts , Rajamangala University of Technology Lanna , Chaing Mai 

Province  50300 
* Corresponding author e mail : Taewketwalee@gmail.com 
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Abstract  

The purpose of this study is to examine the influence of marketing mix on tourism development in 

terms of rural lifestyle and local wisdom on potteries at Baan Muangkung. The tool for data collection was 

validated questionnaire with an objective congruence index of 0.75-1.00. The sample consisted of 400 Thai 

tourists. Descriptive and inferential statistics are used for data analysis and multiple regression is used to verify 

the hypothesis.  

The sample was a group of 200 male and 200 female tourists with an average age of 40 and over. 

Most of them do not have academic degrees. They are business owners and freelancers with an average 

monthly income of 5,001-10,000 baht. 

The study found that the overall sample was satisfied with the 7p's marketing mix in different aspects. 

They have a high level of satisfaction in the aspect of products, staff, services, and presentation of the products. 

Price and location are found to have the highest score. However, marketing promotion is at a moderate level. In 

addition, the sample was found to have a high level of satisfaction towards the development of tourism on rural 

lifestyle and local wisdom on potteries.  

In conclusion, the 7p's marketing mix has an influence on the development of tourism on rural lifestyle 

and local wisdom on potteries with coefficient of correlation of 0.803. 

Keywords: development, rural tourism, potteries, Baan Muangkung 

บทน า 

หมู่บ้านเหมืองกุง ท่ีมีชื่อเดิมว่า "บ้านสันดอกค าใต้" ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเชียงใหม่มีการป้ันน้ าต้นและ

หมอ้น้ ามานานกวา่ 200 ปี ชาวบ้านจะขุดดินจากท่ีนาใกล้หมู่บ้านมาท าน้ าหม้อและน้ าไว้ส าหรับใส่น้ าดื่ม อีกท้ังยังใช้

น้ าต้นในการรับแขกหรือใชเ้ป็นสังฆทานถวายวัดในพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบต่อกันมาจนถึงลูกถึงหลาน

หากมีเหลือจึงน าไปขายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวท าให้การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญของหมู่บ้าน 

บ้านเหมืองกุงแต่ละครอบครัวต่างท าส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านและนอกจากนั้นก็จะมี

ชาวบ้านบางส่วนน าไปขายเองโดยน าหม้อน้ าและคนโทหาบใส่ตะกร้าใบใหญ่ไปขายท่ีปากทางเข้าหมู่บ้านผู้คนท่ีผ่านไป

ผ่านมาในแถบนั้นจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านน้ าต้น" ตามคนโทหรือน้ าต้นท่ีชาวบ้านเหมืองกุงท าขายนั่นเอง 

นอกจากนั้นยังน าไปขายท่ีตลาดตน้ล าไยและตลาดวโรรสเพื่อส่งให้กับพ่อค้าคนจีนอีกด้วย ในยุคนั้นจึงเป็นช่วงเฟื่องฟู

ของการท าเคร่ืองป้ันดินเผาน้ าต้นของบ้านเหมืองกุงมีชื่อเสียงจนเป็นท่ีกล่าวขานกันว่ามีคุณภาพดีท่ีสุดในอาณาจักร

ล้านนาเพราะน้ าตน้ท่ีท าออกมามคีวามบางเบาและทนทานจับรินแลว้คอน้ าต้นไม่หักง่ายใส่น้ าแล้วเย็นท าให้ผู้ดื่มได้รับ

ความสดช่ืนและดินของบ้านเหมอืงกุงจะเก็บน้ าได้ดีเพราะว่าเป็นดินในชั้นทรายไม่ได้เป็นดินหน้านาซึ่งจะอุ้มน้ าได้น้อย

กว่า(ศรี วิจติตรา, 2549) 

 หมูบ้่านเหมอืงกุง มีการต้ังกลุม่หัตถกรรมเครื่องป้ันดนิเผาบา้นเหมอืงกุงในปี พ.ศ. 2545 และได้รับเลือกจาก

องคก์รพัฒนาชุมชน อ.หางดงและการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเท่ียวเมื่อปี 

พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเคยนิยมใส่น้ าดื่ม กลับกลายเป็นภาชนะอลูมิเนียม แก้วหรือพลาสติก ท าให้

การสั่งผลิตน้ าตน้เร่ิมนอ้ยลงชาวบ้านสว่นหนึ่งจึงเข้าไปท างานรับจ้างในตัวเมอืงท าให้ชาวบ้านท่ีท างานเคร่ืองป้ันดินเผา
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เหลืออยู่ไม่มากและยิ่งนับวันจะเร่ิมมีแต่ผู้สูงอายูเท่านั้น คนรุ่นใหม่ท่ีจะมาท างานประเภทหัตถกรรมมีจ านวนน้อยลง

ตามกระแสการออกไปท างานรับจ้างนอกบ้าน บ้านเหมอืง  กุง จึงคล้ายกับนับถอยหลังสู่ยุคท่ีเคร่ืองป้ันดินเผาหายไป

จากหมู่บ้าน อีกท้ังหมู่บ้านเหมืองกุงมีการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาไม่มากนักจึงท าให้

ไมไ่ด้รับความสนใจและเป็นท่ีรู้จักเท่าท่ีควร (ท่ีมา:ศูนยว์จิัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจติอล) 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญา

เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเหมืองกุง เพื่อพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักรวมท้ังการประชาสัมพันธ์ในของเร่ือง

ผลิตภัณฑแ์ละการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดนิเผาหมู่บ้านเหมอืนกุงให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว

และบุคคลทั่วไปให้มากขึ้นและรว่มสบืสานภูมิปัญญาของหมูบ้่านเหมอืงกุงตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของหมูบ้่านเหมอืงกุง 

 2.เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิธีชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเหมืองกุง ให้เป็นท่ีรู้จัก

แก่นักท่องเท่ียวและบุคคลทั่วไป 

สมมติฐาน 

1. ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพัฒนาการท่องเท่ียวของหมูบ้่านเหมอืงกุง 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องปั้นดินบ้านเหมอืงกุง 

 หมูบ้่านเหมอืงกุงเดิมมชีื่อว่า "บ้านสันดอกค าใต"้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเชยีงใหม่ มีการป้ันน้ าต้นและหม้อ

น้ ามานานกว่า 200 ปี จากค าบอกเล่าท่ีสบืทอดต่อกันมาชาวบ้านเหมืองกุงส่วนหนึ่งเป็นชาวไทท่ีถูกกวาดต้อนมาจาก

เมืองปุเมืองสาด รัฐเชียงตุง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย แต่หลังจากท่ีพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐ

เชยีงตุงท่ีมีอาณาเขตติดกับพมา่ก็ถูกบุกยึดให้อยูใ่ตก้ารปกครองของอังกฤษ แต่พออังกฤษคืนเอกราชให้แก่พม่า พม่า

ก็น าเอารัฐเชยีงตุงกลับไปเป็นดนิแดนของตน ซึ่งปัจจุบันรัฐเชียงตุงอยูใ่นเขตรัฐฉานของประเทศพมา่  

 งานวจิัยของอาจารย์สมโชติ อ๋องสกุล เมื่อปี พ.ศ. 2526–2528 ได้กล่าวถึงประวัติของบ้านเหมืองกุงว่าเมื่อ

ประมาณ 200 ปีท่ีผ่านมา เชียงใหม่แบ่งเป็น 2 ยุค ยุคแรกคือ"ยุคสร้างบ้านแปงเมือง" เป็นยุคท่ีริเร่ิมฟื้นฟูอาณาจักร

สร้างบ้านสร้างเมอืงหลังจากตกอยู่ใต้อ านาจของพม่ามาเป็นเวลานาน หลังจากสร้างเมืองเสร็จ ยุคต่อมาในสมัยพระ

เจ้ากาวลิะเป็นเจ้าเมืองเชยีงใหม่คอื"ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมอืง" ท่ีต้องเกณฑ์ก าลังคนจากพื้นท่ีอื่น โดยการยกทัพ

ไปตเีมอืงต่างๆ แล้วแบ่งคนออกไปให้ท่ัวเมอืงเชยีงใหม่ สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ ท่ีกลา่วถึงการเกณฑ์

ก าลังคนมาสู่อาณาจักรลา้นช้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2325–2356 ชาวบ้านเหมอืงกุงอพยพมาตัง้หลักปักฐานอยู่ในพื้นท่ีแหง่

นี้เพยีง 5 ครัวเรือน จากการจัดเรียงนามสกุล ได้แก่ ฟักทอง สืบค าเปียง ศรีจันทร์(สีจันทร์) สืบสุริยะและกาวิโรจน์ 

 บรรพบุรุษท่ีมาตั้งรกรากอยู่ท่ีบ้านเหมืองกุงนั้นต้องท านา เพื่อน าข้าวเปลือกไปส่งให้เจ้ากาวิโรรส สุริยวงค์ 

(โอรสของพระเจ้ากาวิละ) พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งชาวบ้านจะขุดดินจากท่ีนาใกล้หมู่บ้านมาท าน้ าหม้อ(ภาษาถิ่นหมายถึง

หมอ้น้ าดื่ม) และน้ าตน้ (ภาษาถิ่นหมายถงึคนโท) ไวส้ าหรับใส่น้ าดื่มอีกท้ังยังใชน้้ าต้นในการรับแขกหรือใชเ้ป็นสังฆทาน

ถวายวัดในพธีิทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวถิีชีวิตท่ีสบืตอ่กันมาจนถึงลูกถึงหลานหากมีเหลอืจึงน าไปขายเป็นรายได้จุนเจือ

ครอบครัว ท าให้การผลิตเครื่องป้ันดนิเผาเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญของหมู่บ้าน 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัท น ามาใชร่้วมกันเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler,1997) 

 ศริิวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษติานนท์, (2541) ได้สรุป เกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ

การบริการ (Market Mix) ไว้ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ วาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision 

Process) เป็นล าดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบว่า  ผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ี 

ให้บริการจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี   

 1. ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถงึ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็น และความต้องการของมนุษย์ได้ คือสิ่งท่ีผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชนและคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยท่ัวไปแล้วผลิตภัณฑ์ แบ่ง

ออกเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑท่ี์อาจเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได และผลิตภัณฑท่ี์จับตอ้งไม่ได้ 

 2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value) กับราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ถ้าคุณค่า

สูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสนิใจเลอืก 

 3. ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) หมายถงึ โครงสร้างของชอ่งทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้

เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑแ์ละบริการจากองค์การไปยังตลาด 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อ

สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภทต้องใช้หลักการเลือกใช้

เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมการตลาดได้แก่ 

  4.1 การสื่อสารโดยใชบุ้คคล (Personal Communication) 

  4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

  4.3 การโฆษณา (Advertising)  

  4.4 การสง่เสริมการขาย (Sale Promotion) 

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญใน

การรวมกระบวนการผลิตบริการ ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ

พนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

แตกตา่งเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในการบริการจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบและการสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่พนักงานให้บริการเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมี

ทัศนคติท่ีด ี 

 6. การสร้างและแนะน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) หมายถึง ลักษณะ

ของร้านท่ีปรากฏแก่สาธารณะชนซึ่งจะช่วยสื่อให้ผู้บริโภครู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ เพื่อสร้าง

คุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Value Proposition) เช่น ความสะอาดความรวดเร็วในการบริการหรือประโยชน์ท่ีได้รับ

อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ โครงสร้างสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การวางผังร้าน วัสดุตกแต่ง และ

เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบคุณภาพใน 

การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการศึกษาการคร้ังนี้กระบวนการ

ให้บริการ หมายถึง การทักทายและต้อนรับเมื่อเดินเข้า 
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3. แนวคดิเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือน แนวคิดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีท้ังภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึงการท่องเท่ียวท่ี ไม่

ท าลายสิ่งแวดลอ้มจึงก่อให้เกิดกระแสเรียกรอ้งหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้   

 1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว เป็นกระแส

ความตอ้งการของประชาชนท่ัวโลกให้เกิดการสร้างจิตส านึกในแง่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นจนถึงขอบข่าย

กว้างขวางไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอนุรักษร์ะบบนเิวศเพื่อความหลากหลายทางชวีภาพไว ้  

 2. กระแสความต้องการของนักท่องเท่ียวให้เกิดการเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นกระแส ความต้องการท่ีมี

มากขึ้นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองการท่องเท่ียวมากกว่าความสนุกเพลิดเพลินเพียง

อย่างเดียว เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แกน่ักท่องเท่ียวในรูปแบบ ใหม ่  

 3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นกระแสความ

ตอ้งการของชุมชนท้องถิ่นท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเท่ียว

เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและชุมชนท้องถิ่นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจาย

รายได้ท่ีเหมาะสม   

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนี้ คือกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนบ้านเหมืองกุง

หรือนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเชยีงใหม่ ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

 2. กลุ่มตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการท าวิจัยในคร้ังน้ี จะใชก้ลุ่มตัวอยา่งจากนักทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ชุมชนบ้านเหมืองกุงหรือนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะอาศัยการค านวณของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ในกรณี ไมท่ราบจ านวนประชากรของ Cochran (1997:75) ซึ่งจะก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดความคลาด

เคลื่อน 0.05 ค านวณได้ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน (พมิพา หิรัญกิตติ, 2552,น.139) เพื่อสอบถามแนวทางความ

พงึพอใจของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของหัตถกรรมเครื่องป้ันดนิเผาบา้นเหมอืงกุง 

สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีไม่ทราบจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในชุมชนบ้านเหมอืงกุงหรือนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 
 

3. การสุม่ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling or convenience sampling) เป็นการสุ่มจากสมาชิกของ

ประชากรเป้าหมายท่ีเป็นใครก็ได้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลได้ครบถ้วน ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวในชุมชนบ้านเหมอืงกุงหรือนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเชยีงใหม่ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2685 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการท าวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 1. ตัวแปรอสิระ คือ เป็นตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่ตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ 

  1. ลักษณะปัจจัยสว่นบุคคล 

  2. ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

2. ตัวแปรตาม 

  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดนิเผาบา้นเหมอืงกุง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการท าวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล แบง่เป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได้  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเหมืองกุง 

มาตรวัดท่ีใช้ในแบบสอบถามเป็นมาตรวัด Likert มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับคือ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อยและ

นอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของ

หมูบ้่านเหมอืงกุง มาตรวัดท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นมาตรวัด Likert มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับคือ มากท่ีสุด, มาก, ปาน

กลาง, นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

การทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมือ 

 หลังจากก าหนดหนว่ยวัดและออกแบบสอบถามสมบูรณ์แล้ว จึงได้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพ

ของเครือ่งมือก่อนด าเนนิการแบบสอบถามจริงดังนี้ 

 1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์ซึ่งเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง ของ

เนื้อหาแบบสอบถาม 

 2. แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 จะท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความตรง

ทางด้านเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามใน

แบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 0.75 - 1 จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อม่ันในขั้นตอ่ไป 

 3.การทดสอบความเชื่อมั่นผู้ศึกษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และท า

การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใชก้ับบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามใน

แต่ละข้อแต่ละตอนของแบบสอบถามสื่อความหมายได้ตรง น าผลท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ท้ังนี้จะใช้

ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีคา่มากกวา่ 0.7 ซึ่งจะถือวา่แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับท่ีเหมาะสม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง จากนัน้จึงน าข้อมูลท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป โดยตัวแปรตา่ง ๆ จะถูกน ามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยูใ่นรูปตัวเลขแลว้น ามาวเิคราะห์ 
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สถิตทิีใ่ช้ในงานวิจัย 

1. สถิตเิชงิพรรณนา  

ตัวแปร มาตราวดั แสดงผล 

1. ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม NominalScale,  

Ordinal Scale  

Frequency, 

Percentage 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s Likert Scale Mean,Standard 

Deviation : SD 

3. การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญา

เครื่องป้ันดนิเผาหมู่บ้านเหมอืงกุง 

Likert Scale Mean,Standard 

Deviation : SD 

 

2. สถิตทิดสอบเชงิอนุมาน (Inference Statistics) 

 เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบในการสมมุติฐานวิเคราะห์ความแตกต่าง และอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

เพื่ออธิบายข้อพสิูจนห์รือข้อค้นพบท่ีได้จากการวจิัย  

 สมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญา

เคร่ืองป้ันดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง ซึ่งเป็นการสร้างสเกล (Likert Scale) โดยแสดงล าดับ เป็นตัวแปรแบบช่วง (Interval 

Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเร่ิมจากระดับ 1 ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง จนถึงระดับ 5 พึงพอใจอย่างยิ่ง ดังนั้น สถิติท่ีใช้

ทดสอบคือการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวธีิ Stepwise  

ผลการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุดโดยน าข้อมูลมา

ท าการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล จ าแนกเป็นส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบท้ังเพศชายและเพศหญิง

มีจ านวนเท่ากัน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.0 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ30.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.0 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เท่ากัน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ท้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/อาชีพอิสระ  

จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และประกอบ

อาชีพอื่นๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 5,001–10,000 บาท 

จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย/เดือน 5,001–10,000 บาทและ10,001–15,000 บาท

เท่ากัน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีรายได้เฉลี่ย/เดอืน 25,001–30,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท

ขึน้ไปเท่ากัน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของกลุม่หัตถกรรมเครื่องป้ันดนิเผาบา้นเหมืองกุง 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

 กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมูบ้่านเหมอืงกุงมขีนาดหลากหลาย ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ สีผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ของบ้านเหมืองกุง 

ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.38  

2. ด้านราคา (Price) 

 กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เม่ือพจิารณาแสดงให้เห็นว่าราคาผลิตภัณฑบ้์านเหมอืงกุงมคีวามเหมาะสมกับคุณภาพ ในระดับ

มากที่สุด มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์บ้านเหมืองกุงมีหลายระดับราคาให้เลือก ในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

3. ด้านสถานที่จัดจ าหนา่ย (Place) 

 กลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจัดจ าหน่าย ในระดับมากที่สุด 

โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านเหมืองกุงตั้งอยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางสะดวกและ

สินค้าจัดอยู่ในหมวดหมูท่ี่ชัดเจน ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ การจัดวางสินค้าของหมู่บ้าน

เหมอืงกุงอยูใ่นต าแหนง่ท่ีพบเห็นได้งา่ย ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านเหมืองกุงมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ใน

ระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาคือ หมู่บ้านเหมอืงกุงมกีารรับประกันสินค้าหากช ารุดให้กับลูกค้า ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

5. ด้านบุคลากร (People) 

 กลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.20 เม่ือพจิารณาแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่บ้านเหมอืงกุงมคีวามยนิดท่ีีจะให้ข้อมูลต่างๆ ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 รองลงมาคือพนักงานพูดจาสุภาพ/มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและพนักงานมีความสามารถในการตอบ

ค าถามลูกค้าได้อยา่งชัดเจน ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

6. ด้านขัน้ตอนการบริการ (Process) 

 กลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นขั้นตอนการบริการ ในระดับมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าบ้านเหมืองกุงมีการบริการท่ีรวดเร็ว ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ ชาวบ้านเหมอืงกุงสามารถสาธติวธีิการป้ันเครื่องป้ันดนิเผาได้อยา่งเขา้ใจ ในระดับมาก โดย

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

7. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

 กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านเหมืองกุง มีความ

สะดวกสบายด้านสถานท่ีจอดรถ ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ หมู่บ้านเหมืองกุง มีอาคาร

สถานท่ีสะดวกกวา้งขวางเหมาะสม ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
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 ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวถิีชีวิตของหมูบ้่านเหมืองกุง  

 กลุ่มตัวอยา่งมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.077 เมื่อพิจารณา เป็นราย

ข้อ มีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ มี

ความมั่นใจว่าได้ตัดสินใจถูกต้องในการมาท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.125 

และมีความรู้สกึดีท่ีได้ตัดสินใจมาทอ่งเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมอืงกุง มีคา่เฉลี่ย 3.970 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถี

ชีวติของหมูบ้่านเหมอืงกุง 

การทดสอบความสัมพันธ์เชงิเหตุของตัวแปร 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชงิเหตุของตัวแปร 

ตัวแปรเกณฑ ์ ตัวแปรท านาย B Beta t 

ส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ ์

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา -0.123 -0.212 -0.564 

 ส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ี -0.221 -0.342 -0.876 

 ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด -0.034 -0.124 -0.456 

 ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร -0.456 -0.543 -0.897 

 ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ -0.211 -0.234 -0.934 

 ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ -0.289 -0.343 -0.654 

 ค่าคงที่ -0.678  -0.021 

 R = 0.019                   = 0.129            SE.= 1.162  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร ส่วนประสมทาง

การตลาดท้ัง 6 ตัว  
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมอีทิธิพลตอ่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิต 

               ของหมู่บ้านเหมอืงกุง 

ตัวแปรพยากรณ ์
B 

 
Beta t P 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ 0.512 0.036 0.455 12.948 0.000** 

ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ 0.202 0.036 0.211 4.212 0.000** 

ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 0.206 0.038 0.197 5.787 0.000** 

ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 0.341 0.042 0.167 5.520 0.001** 

ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 0.187 0.038 0.161 5.448 0.000** 

ส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ี 0.148 0.035 0.161 4.717 0.000** 

ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร 0.159 0.044 0.108 3.822 0.001** 

ที่ปรับแล้ว = 0.803      

ค่าคงที่ = -1.068      

** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การ

ส่งเสริมการตลาดบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถี

ชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 80.3% นั่นคือตัว

พยากรณ์ท้ัง 7 ตัว ซึ่งร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง 

ได้ร้อยละ 80.3  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศกึษาในครัง้นี้ ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสมมติฐานได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3 สรุปผลสมมตฐิานสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสชวีติ  

               ชวีติของหมูบ้่านเหมอืงกุง 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 7P’s สถิตทิีใ่ช ้ ค่า Sig ผลการทดสอบ 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ Multiple Regression 

Analysis 

0.001** ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา Multiple Regression 

Analysis 

0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ี Multiple Regression 

Analysis 

0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด Multiple Regression 

Analysis 

0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลกร Multiple Regression 

Analysis 

0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ Multiple Regression 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2690 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 7P’s สถิตทิีใ่ช ้ ค่า Sig ผลการทดสอบ 

Analysis 

ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ Multiple Regression 

Analysis 

0.001** ยอมรับสมมติฐาน 

** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผล 

ผู้ตอบแบบสอบท้ังเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากัน โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชพี ค้าขาย/อาชพีอิสระ มรีายได้เฉลี่ย/เดอืน 5,001–10,000 บาท  

 กลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ ์ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 พงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ในระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 พึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านขั้นตอนการบริการ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 พึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.70  

 กลุ่มตัวอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.077 ข้อท่ีมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ มีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง รองลงมาคือ มีความมั่นใจว่าได้

ตัดสนิใจถูกต้องในการมาทอ่งเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมอืงกุง และมีความรู้สึกดีท่ีได้ตัดสินใจมาท่องเท่ียว

เชงิสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมอืงกุง  

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีการจัดจ าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมอืงกุง โดยมปีระสิทธิภาพของการพยากรณ์ 80.3%  

อธปิรายผล 

 จากการศึกษาการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ

หมูบ้่านเหมอืงกุง แสดงให้เห็นผลิตภัณฑห์มูบ้่านเหมอืงกุงมขีนาดหลากหลายและผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความ

มชีื่อเสียงของผลิตภัณฑข์องบ้านเหมอืงกุง ด้านราคาแสดงให้เห็นว่าราคาผลิตภัณฑบ้์านเหมอืงกุงมคีวามเหมาะสมกับ

คุณภาพและผลิตภัณฑ์บ้านเหมอืงกุงมีหลายระดับราคาให้เลือก ด้านสถานท่ีช่องทางการจัดจ าหน่าย หมู่บ้านเหมือง 

กุงตั้งอยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางสะดวกและสินค้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ท่ีชัดเจน การจัดวางสินค้าของหมู่บ้านเหมือง   

กุงอยู่ในต าแหน่งท่ีพบเห็นได้งา่ย ด้านโปรโมช่ันหมู่บ้านเหมืองกุงมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าและมีการรับประกัน

สินค้าหากช ารุดให้กับลูกค้า ด้านบุคลากร พบว่าพนักงานท่ีบ้านเหมืองกุงมีความยินดีท่ีจะให้ข้อมูลต่างๆ พนักงาน

พูดจาสุภาพมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและมีตอบค าถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน ด้านขั้นตอนการบริการ บ้านเหมืองกุงมีการ

บริการท่ีรวดเร็วและสามารถสาธิตวิธีการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาได้อย่างเข้าใจ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ หมู่บ้านเหมืองกุงมีความสะดวกสบายด้านสถานท่ีจอดรถมีอาคารสถานท่ีสะดวกกว้างขวางเหมาะสม ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ (กฤติยา แย้มเอี่ยม, 2554) ท่ีว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีหมู่บ้าน
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เหมอืงกุงผลิตขึ้นมาจากประสบการณ์และความรู้ เช่น น้ าต้น หม้อ เชิงเทียน เป็นต้น ปัจจัยด้านราคา มีการตั้งราคา

สินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ ขนาด และประเภทของสินค้า ปัจจัยด้านสถานท่ีช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านค้าปลีก

ของกลุ่มชุมชนเหมืองกุงหรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดท าโบชัวร์แนะน าร้านค้าและสินค้า ออกบูทงานแสดงสินค้า

ศิลปหัตถกรรมประจ าปีและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านบุคคล 

ในเร่ืองบุคคลหรือบุคลากรและผู้ขายในหมู่บ้านเหมืองกุง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการแก่ลูกค้าและยังสามารถให้ความรู้แกผู่ท่ี้สนใจและนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับเครื่องป้ันดนิเผาได้อีกดว้ย ปัจจัย

ด้านกระบวนการ ใช้ดินเหนียวเป็นหลัก ใช้เคร่ืองโม่ดินไฟฟ้า รวมท้ังเคร่ืองร่อนดินหรือเคร่ืองกรองดิน ท าให้

กระบวนการผลิตมคีวามสะดวกและรวดเร็วขึน้และสามารถผลิตผลิตภัณฑไ์ด้มากกวา่เดิม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และ

การน าเสนอลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยลวดลายเป็นรูปใบโพธ์ิคลา้ยรูปหัวใจและลายลูกกลิง้ 

 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีการจัดจ าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหมืองกุง สอดคล้องกับ แนวคิดของ (Kotler,1997) ท่ีว่าส่วนประสมทาง

การตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีส าคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทาง

การตลาดนี้มีบทบาทส าคัญทางการตลาดเพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมด เพื่อน ามาใช้ในการ

ด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซึ่ง

องคป์ระกอบท้ัง 7 กลุ่มน้ีจะท าหน้าท่ีร่วมกันในการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสวิถีชีวิตของบ้านเหมอืงกุง   
 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาในคร้ังนี้เกิดผลกระทบท้ังในเชิงทฤษฎีและในเชิงการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการ

ประยุกตใ์ชง้านวจิัย ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1. การประยุกตใ์ชใ้นเชงิทฤษฎี 

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สนับสนุนแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของศาสตราจารย์ ฟิล

ลิปค็อตเลอร์ (Philip Kotler) ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ องค์ประกอบของ

แบบส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 

(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) ด้านการส่งเสริม (Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพและการ

น าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) โดยส่วนประสมทาง

การตลาดจะน ามาใชว้ัดคุณภาพการให้บริการ เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณภาพการให้บริการเป็น

สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ ผลการวจิัยในครัง้นี้พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

มผีลตอ่ความพึงพอใจของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสัมผัสชีวิตภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง อ าเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง

การตลาด 7P’s เพราะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจและท าให้เกิดความพึงพอใจและ

กลับมาใชบ้ริการอีกตอ่ไปในอนาคตผลงานวจิัยในครัง้นี้ยังช่วยอธิบายและสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยท่ีสนใจประเด็น

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตของการท่องเท่ียวหมู่บ้าน

เหมอืงกุง 
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1. การแนะน ากลยุทธ์สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 

  1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) 

  มกีารพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายท้ังขนาดและรูปร่างให้ทันสมัย เพื่อเป็นการ

สร้างมูลคา่เพ่ิมให้สินค้าโดยมีการออกแบบตราสินค้าเพื่อสร้างการจดจ าในสายตาของผู้บริโภคและสร้างบรรจุภัณฑ์ 

เพื่อป้องกันสนิค้าเกิดความเสียหาย ทัง้ยังช่วยเพิ่มมูลคา่และความนา่สนใจให้กับผลิตภัณฑ์ โดยบ้านเหมืองกุงมีสินค้า

ท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ หม้อน้ า เชิงเทียน กระถาง และน้ าต้น โดยเป็นสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเหมืองกุง

โดยเฉพาะมีลวดลายใบโพธ์ิคล้ายรูปหัวใจและลายลูกกลิ้งและการใช้สีจากดินแดงท่ีให้สีน้ าตาลแดงท่ีเป็นธรรมชาติ

และสีด าท่ีได้จากการเผาด้วยความร้อนจัดแล้วน ามากลบด้วยขี้เลื่อย ท าให้เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเหมืองกุงมีความ

แตกตา่งจากคู่แข่งขัน โดยกิจการจะให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพื่อชูจุดเด่นด้านเอกลักษณ์ดั้งเดิมและมีการ

ผลิตสินค้าใหมท่ี่พัฒนาแล้วเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

  1.2 กลยุทธ์ราคา (Price) 

  เป็นการก าหนดราคาตามปริมาณการซื้อผลิตภัณฑใ์นแต่ละคร้ังของผู้บริโภคแตล่ะราย ผู้บริโภคท่ีมี

การซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ถึง 50 ชิ้นจะมีการก าหนดราคาขายตามราคาปกติ โดยไม่มีการให้ส่วนลดและบริการการจัดส่ง

สินค้า ผู้บริโภคท่ีมีปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า 50 ชิ้นขึ้นไปจะมีการให้ส่วนลด 5% จากราคาขายปกติของ

ผลิตภัณฑแ์ตล่ะรายการ 

  1.3 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

  1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายเดิมของบ้านเหมืองกุงเดิมมีเพียงการขายผ่านหน้าร้านโดยตรงไม่ผ่าน

พ่อค้าคนกลาง ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มช่อง

ทางการจัดจ าหนา่ยเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างท่ัวถึงและเพิ่มโอกาสในการขาย โดยการออกบูทงานแสดงสินค้าต่างๆ ท่ี

จัดขึ้นตามเทศกาลและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

  - งานนอร์ธเทิร์นแฟร์  

  - Unseen Lanna 

  - TOP THAI BRANDS งานแสดงสนิค้าระดับนานาชาต ิ 

  2. การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของบ้านเหมืองกุง โดยมีการปรับปรุงให้

สามารถสอบถามโตต้อบได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกและสามารถเข้าได้ตลอดเวลา

ทุกที่ทุกเวลาไมเ่สียค่าใชจ้่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยภายในเว็บไซต์มีการรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่

ละรายการไว้อย่างชัดเจน  

  1.4  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  การสง่เสริมการขายเดิมของบ้านเหมอืงกุงมเีพยีงการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ เพยีงเล็กน้อย

เท่านั้น จึงท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบ้านเหมอืงกุงได้อย่างท่ัวถึง 

  1. การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพมิพ ์

  2. การโฆษณาผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.5 กลยุทธ์ทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) 

  ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านเหมืองกุงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสถานท่ี ท่ี

ใช้ในการสาธิตการป้ันดินเผาและศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจท่ีเข้ามาเยี่ยมชม

กิจการได้อยา่งเต็มท่ีและเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว 

  1.6 กลยุทธ์ดา้นบุคลากร (People) 

  บ้านเหมืองกุงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงด้านบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองของความรู้

และความเชี่ยวชาญในเร่ืองของการป้ันดินเผาเพื่อให้สามารถตอบค าถามของนักท่องเท่ียวได้อย่างคล่องแคล่วให้

นักท่องเท่ียวเกิดความเชื่อม่ันในบ้านเหมอืงกุง โดยมีการอบรมให้ความรู้ดา้นการตอ้นรับนักท่องเท่ียวและการใช้ภาษา

ในการสื่อสารกับนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตเิพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรภายในบ้านเหมอืงกุง  

1.7 กลยุทธ์ดา้นกระบวนการ (Process) 

  กระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของบ้านเหมืองกุงจ าเป็นจะต้องใช้ช่างป้ันท่ีมีทักษะความรู้และ

ความเชี่ยวชาญในการป้ันดนิเผา เนื่องจากเป็นงานหัตถกรรมท่ีต้องอาศัยความปราณีตและความเชี่ยวชาญในการป้ัน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการสาธิตวิธีการป้ันขั้นตอนต่างๆ ท้ังการป้ันจาก

เครื่องจักรและการป้ันโดยไม่ใช้เครื่องจักรเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสถึงวธีิชีวิตดั้งเดิมของบ้านเหมอืงกุง 

 2. การประยุกตใ์ชใ้นเชงิปฏบัิติ 

 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเหมืองกุงยังขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีดี จากการวิจัยพบว่าช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ดีมีเพียง การแนะน าของบุคคลท่ีรู้จักบ้านเหมืองกุงและการเกิดจาก

ประสบการณ์โดยตรงของกลุ่มเป้าหมายเองเท่านั้นช่องทางอื่นยังไม่เป็นท่ีนิยมและไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ดี  

ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงช่องทางให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย

นา่สนใจและอับเดทข้อมูลศูนย์การเรียนรู้อยูเ่สมอเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  และ

มกีารขอความร่วมมอืไปกับศูนยร์าชการ สถานศกึษาและศูนย์การท่องเท่ียวท่ัวภาคเหนือ เพื่อโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ท่ีมี

ความสนใจในงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาหรือการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวบ้านเหมืองกุงเพื่อเป็น

ตัวเลือกหนึ่งในการท่องเท่ียวและให้ความรู้ให้กับเป้าหมาย ท้ังยังจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และ

สถานท่ีผลิตภายในชุมชนให้พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวและผู้สนใจในการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาโดยจัดกิจกรรม 

One Day Trip โดยใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อลดความน่าเบ่ือของกิจกรรมและสามารถรับกรุ๊ปทัวร์ได้ 2 

ชว่งคอืเชา้และบา่ย และมีโปรแกรมท่ีใชร้ะยะเวลา 6 ชั่วโมงโดยมกีารท้ังสองโปรแกรมท่ีมีการสอนป่ันเคร่ืองป้ันดินเผา

อีก แต่ทริปยาวจะมีการสอนอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและรับประทานอาหารรวมกันและมีการติดต่อกับสถาน

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจโดยรอบเชน่ ราชพฤกษ์เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น เพื่อเชญิชวนผู้สนใจเขา้เย่ียมชมศูนย์

การเรียนรู้บ้านเหมอืงกุง 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาในคร้ังนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้วิชา

ความรู้ และประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ศึกษา ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ี เสียสละเวลาให้ความร่วมมือใน 

การตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีช่วยสนับสนุน ห่วงใย และเป็นก าลังใจท่ี

ส าคัญของข้าพเจ้าตลอดมา และเปิดโอกาสทางการศึกษารวมท้ังคอยสนับสนุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้า กราบ

ขอบพระคุณสมาชกิในครอบครัวส าหรับความห่วงใยและก าลังใจท่ีมีให้อยา่งเต็มเป่ียม  
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การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya 

กรองทอง หบีโคกสูง1* 

Krongthong Heebkhoksung1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว : จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยท าการเก็บแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  

ผลการวิเคราะห์การวิจัยพบว่า การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยภาพรวมท้ัง 9 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงสถานท่ี ด้านการให้บริการ ด้านการเคลื่อนท่ีของข้อมูลข่าวสาร ด้านเวลา 

ด้านการเอาใจใส่นักท่องเท่ียว ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน

ราคา (ค่าใช้จ่าย) นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ัง 9 ด้าน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการท่องเท่ียวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ  : โลจิสติกสเ์พื่อการท่องเท่ียว  การขนส่งส าหรับการท่องเท่ียว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Abstract 

This study aimed to study Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya. The tool for data 

collection was questionnaire for Tourism Logistics Management : Phra Nakhon Si Ayutthaya. The samplings for 

this study were 400 people and statistical tools used in the data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The results of the showed that, Tourism Logistics Management 

: Phra Nakhon Si Ayutthaya total 9 content, Accessibility, Avalilability, Information, Time, Customer care, 

Comfort, Safety, Environmental Friendliness, Cost. most Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya was at a high 

level, Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya with different gender, age, education, and income that behavior 

different for tourism had different satisfaction significantly at the 0.05 level. 

Keywords:  Tourism logistics, Tourism and Transport, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
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บทน า 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นสว่นส าคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีอายุยาวนาน 

และมีอารยธรรมท่ีเก่าแก่ โดยการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2558 พบว่าสถิติผู้มาท่องเท่ียวท้ังปีอยู่

ท่ี 3,983,612 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนนักท่องเท่ียวเป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยร้อยละ 70 และตา่งชาตร้ิอยละ 30 มรีายได้จากการท่องเท่ียว 13,000 ล้านบาทต่อปี เป็นอันดับ

ท่ี 16 ของประเทศ รายได้จากแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาจจะมาจากนักท่องเท่ียวชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นนักทัศนาจร ในปี 2558 มีจ านวนมากถึง 3,983,612 คน  โดยแบ่งออกเป็น 1. คนไทยเดินทางผ่าน

บริษัทน าเท่ียว ในปี 2558 จ านวน 16,885 คน 2. คนไทยจัดการเดินทางด้วยตนเอง ในปี 2558 จ านวน 3,966,727 

คน [1] โดยจะใชพ้าหนะสว่นบุคคลในการเดินทางทอ่งเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น

จังหวัดท่ีสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาแต่ละเดือน จึงมีจ านวนไม่แตกต่างกันมากนัก และ

ภายในจังหวัดเดินทางได้สะดวก ท้ังรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ รถยนต์สว่นตัว หรอืแม้กระทั่งเรือ 

ท้ังนี้งานวิจัยได้จัดท าการศึกษาองค์ประกอบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวตอ่โลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท าการศึกษาการเดินทางมาท่องเท่ียว 

โดยรถยนต์สว่นบุคคล เนื่องจากนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่ จะขับรถส่วนบุคคลเพื่อท าการท่องเท่ียว โดยงานวิจัยจะเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าการเก็บข้อมูลส าหรับการท่องเท่ียวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยงานวจิัยนี้เพื่อลดความไมม่ปีระสิทธิภาพของการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วัตถุประสงค์ 

1. ศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวตอ่โลจิสตกิส์เพื่อการท่องเท่ียวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2. ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อโลจิสติกส์เพื่อ

การท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยโดยศึกษาจากโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวท้ัง 9 ด้าน [2] โดยได้พัฒนามาจากแนวความคิดของ

การขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว [3] เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาวางแผนการด าเนินงานของตนให้เหมาะสมต่อไป ดังนั้นจึง

ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างตน้ของการวจิัยคร้ังน้ี ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และ เส้นทาง

การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ดังนี้ 
 

ประชากรที่ใช้ในกาวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ ได้มาจากจ านวนของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างของ Yamane [4] ในการก าหนด

ตัวอยา่งโดยมรีะดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 400 คน 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ซึ่ง

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนดังน้ี 1) ตอนท่ี 1 คือ ข้อมูลดา้นลักษณะประชากรศาสตร์ท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ตอนท่ี 2 คือ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียว 3) ตอนท่ี 3 คือ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 4) ตอนท่ี 4 คือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล เพื่อน าแบบสอบถามท่ีได้จ านวน 400 ชุด 

ด าเนนิการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิตชิว่ยในการวิจัยดังนี้ 

1. ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย

การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลตอนท่ี 2 ข้อมูลดา้นพฤตกิรรมการของนักท่องเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น ามาวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  

องค์ประกอบโลจิสตกิส์เพื่อการท่องเที่ยว 

1. ด้านการเข้าถึงสถานท่ี 

2. ด้านการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 

3. ด้านการเคลื่อนท่ีของข้อมูลขา่วสาร 

4. ด้านเวลา 

5. ด้านการเอาใจใส่นักทอ่งเท่ียว 

6. ด้านความสะดวกสบาย 

7. ด้านความปลอดภัย 

8. ด้านความเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

9. ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) 

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. ข้อมูลตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่า

น้ าหนักคะแนนจากค าตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ [5] ท้ังนี้จะมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย

ของคา่เฉลี่ย ดังนี้  

     3.26 – 4.00 คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 

     2.51 – 3.25 คือ พึงพอใจมาก 

     1.76 – 2.50 คือ พึงพอใจน้อย 

     1.00 – 1.75 คือ พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการทดสอบค่า T–test เพื่อทดสอบ

สมมติฐานในขอ้ 1 ส าหรับกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และทดสอบค่า F-test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต ่

2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ถ้าพบว่าผลการทดสอบค่า  

F-test มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธี Scheffe 

5. น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาสรุป แล้วน าเสนอ 

ผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเพ่ือด าเนนิการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิตชิว่ยในการวิจัยดังนี้ 

1. ข้อมูลดา้นลักษณะประชากรศาสตร์ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ ผลการวเิคราะห์พบวา่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 

400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 เพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 

 ช่วงอาย ุผลการวเิคราะห์พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุต่ ากว่า 20 

ปีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 อายุ 31  – 40 ปี 

จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุ 41 – 50 ป ีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 19 

คิดเป็นร้อยละ 4.80 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับ

การศกึษา ต่ ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 สูง

กวา่ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และระดับการศกึษาอื่น ๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวเิคราะห์พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 รายได้ 5,000 – 15,000 บาท 

จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รายได้ 

25,001 – 35,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.80 และรายได้มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

2. พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพฤติกรรมการเดินทาง

ท่องเท่ียว เป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลทางการท 

องเท่ียว [6] พฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวประกอบด้วย 
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 จ านวนครั้งของการมาทอ่งเทีย่วในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พบวา่ จ านวน 1 – 3 คร้ัง จ านวน 242 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.60 จ านวน 4 – 6 คร้ัง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 จ านวน 7 – 9 คร้ัง จ านวน 6 คร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 1.60 และมากกว่า 10 ครัง้ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 

 การเดินทางมาท่องเที่ยวท่านมากับใคร พบว่า เดินทางมาคนเดียว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 

ครอบครัว จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 เพื่อน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มทัวร์/อบรม/

สัมมนา จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และเดินทางมากับอื่น ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  

 การจัดการเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ จัดการเดินทางเอง จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 และให้

บริษัทน าเท่ียวจัดการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  

 ช่วงเวลาใดที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า จันทร์ – ศุกร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.30 เสาร์ - อาทิตย์ จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.80 และชว่งเวลาอื่น ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 คน 

 รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา่ รถประจ าทาง จ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.30 รถยนต์สว่นบุคคล จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รถตู้สาธารณะ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.50 รถเช่าเหมา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รถน าเท่ียว จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

รถจักรยานยนต ์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และเดินทางรูปแบบอื่น ๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 จุดประสงค์หลักที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 เพื่อศึกษาประวัตศิาสตร์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 อบรม/สัมมนา 

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และจุดประสงค์อื่น ๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 การเดินทางจากถิ่น

พ านักท่ีอาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเท่ียว

มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือ หารายได้ เช่นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา การ

เดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือนการประชุมสัมมนา (ธุรกิจ) [7] จึงท าให้เกิดการเดินทางทอ่งเท่ียวเกิดขึ้น 

 ต้องการเลือกที่พักค้างคืนหรือไม่ พบว่า ไม่พักค้างคืน จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 และพักค้าง

คืน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 โดยกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่จุดเร่ิมต้น

จนถึงปลายทางโดยตอ้งประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ การเดินทาง การพักค้างคืน และการกินอาหารนอกบ้าน [8]  

 สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วัด จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.80 โบราณคดี/โบราณสถาน จ านวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.30 ตลาดน้ า จ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 19.50 

พพิธิภัณฑต์า่ง ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และสถานที่ท่องเท่ียวอื่น ๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 

 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยประมาณ พบว่า ต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 

ค่าใชจ้่าย 501 – 1,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ค่าใชจ้่าย 1,001 – 1,500 บาท จ านวน 65 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.30 ค่าใช้จ่าย 1,501 – 2,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมากกว่า 2,000 บาท 

จ านวน 16.30 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม [9] 

เมื่อเกิดการท่องเท่ียวเกิดขึ้นก็จะเกดิรายได้ของคนในพืน้ท่ี 
 

3. ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านการเข้าถึงสถานท่ี มีคา่เฉลี่ย 3.19 ด้านการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ย 3.18 ด้านการเคลื่อนท่ีของข้อมูล
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ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 2.96 ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ย 2.97 ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ ย 3.05 ด้านการเอาใจใส่นักท่องเท่ียว มี

ค่าเฉลี่ย 3.05 ด้านความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย 3.11 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.01 ด้านความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 3.02 และด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) มีค่าเฉลี่ย 3.11 
 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเ ท่ียวต่อโลจิสติ กส์ เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตามตัวแปร เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ดังนี้ 

- นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

- นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

- นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

- นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จั งหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เนื่องจากนักทอ่งเท่ียวมคีวามตัง้ใจในการเดินทางมาทอ่งเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักทอ่งเที่ยว

ส่วนใหญ่นยิมเดินทางมาวัด ดูได้จากพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยการจัดการโลจิสติกสก์ารท่องเท่ียว

เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการขนสง่นักท่องเท่ียวโดยรวมกิจกรรมตา่ง ๆ โดยเกี่ยวข้องกับ สิ่งท่ีมีให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 

ความสามารถในการเข้าถึง การบริการข้อมูลข่าวสาร เวลาในการให้บริการ ความเอาใจใส่ การอ านวยความสะดวก 

การสร้างความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจจากการรับ

บริการ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ด้านการเข้าถึงสถานท่ี มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดยล าดับรองลงมาด้านการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  ด้านความ

สะดวกสบาย ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) ด้านการเอาใจใส่นักท่องเท่ียว ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านความ

ปลอดภัย ด้านเวลา โดยตรงกับค ากล่าวแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หลัก 

ๆ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ท่ีเกิดจากสถานท่ี (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เช่น

ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเท่ียวเพราะจะช่วยให้นักท่องเท่ียว

ได้รับความสะดวกสบาย และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่งท่ีดี [10] ส่งผลให้เกิด

ความตอ้งการในการท่องเท่ียว และอาจ 

2. นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก สถานท่ีท่องเท่ียวมคีวามพร้อมในด้านต่าง ๆ พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็น ด้านการ

เข้าถึงสถานท่ี ด้านการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ด้านความสะดวกสบาย ด้านราคา (ค่าใช้จ่าย) ด้านการเอาใจใส่

นักท่องเท่ียว ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านเวลา ด้านการเคลื่อนท่ีของข้อมูลข่าวสาร 

โดยไม่ว่านักท่องเท่ียวจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย มจีุดมุ่งหมายเพื่อท าการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ 
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3. นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุตา่งกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุอายุ

ต่ ากว่า 20 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุมากกว่า 61 ปี มีความพึงพอใจ

มากกวา่นักทอ่งเท่ียวอายุ 31-40 ปี มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 เนื่องจาก นักท่องเท่ียว

ในแต่ละช่วงอายุมีจุดประสงค์ของการท่องเท่ียวในคร้ังนี้ ร่วมถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวท่ี

ต่างกัน และช่วงอายุเป็นปัจจัยท่ีสามารถบอกได้ถึงประสบการณ์ในการรับรู้และตอบสนองความต้องการในการ

ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงอายุวัยรุ่น ช่วงอายุผู้ใหญ่ โดยโอกาสการรับรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด 

และชว่งเวลา ย่อมได้รับไม่เท่ากัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัย [11] คนวัยท างานเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีมีความสามารถในการ

ท่องเท่ียวสูง โดยเฉพาะการเดินทางท่องเท่ียวในพื้นท่ีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถ

เดินทางทอ่งเท่ียวได้ภายใน 1 วัน หรือสามารถใช้เวลาในการท่องเท่ียวได้ด้วยระยะเวลาอันจ ากัด  

4. นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกว่า

นักท่องเท่ียวระดับการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจาก

ประสบการณ์ของการเรียนรู้ ท าให้มีกระบวนการคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อยา่งมีเหตุผลมากกวา่ โดยพฤติกรรมท่ีมี

คุณค่าระดับการศึกษาที่แตกตา่งกัน ท าให้บุคคลแต่ละบุคคลมคีวามรู้ ความสามารถแตกต่างกัน 

5. นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกันความพึงพอใจต่อโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับ

ราชการ/พนักงานวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างท่ัวไป มีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีท า

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากลักษณะของ 

การท างานของสายอาชีพนั่นแต่ละสายงานจะมีทักษะ และมุมมองท่ีแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมของการท างาน  

ความยุติธรรมทางด้านค่าตอบแทน ท าให้คุณภาพชีวิตมคีวามแตกตา่งกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิัยสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีปริมาณท่ีเพิ่มมาก และสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการท่องเท่ียว ของ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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การสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา 

The interpretation of Water Tourism Information Around the island of Ayutthaya. 

ธนภูมิ ปองเสงี่ยม1* 

Thanaphum Pongsangiam1* 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และก าหนดจุดแหล่งท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา และ  

2) เพื่อสร้างวิธีการสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วย 

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากร เจ้าอาวาส มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พบว่า แหล่งท่องเท่ียวรอบเกาะเมืองอยุธยามี

โบราณสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ถูกประชาชนบุกรุกจับจองพื้นท่ีปลูกบ้านเรือนทับ

โบราณสถานเป็นจ านวนมาก และในส่วนท่ีหลงเหลืออยู่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร  

ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวท่ียังคงหลงเหลืออยู่มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ท่ีชัดเจน สามารถ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกท้ังจากหลักฐานทางต ารา ค าให้การของคนในพื้นท่ี และหลักฐานวัตถุท่ีปรากฎชัดเจนในพื้นท่ี 

เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา และ

วิธีการสื่อความหมายการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา เป็นการฝึกอบรมผู้น าเท่ียวทางน้ าและประ เมินผล

การทดสอบด้วยมัคคุเทศก์อาชีพ ซึ่งวิธีการสื่อความหมายเร่ิมต้นด้วยการกล่าวทักทายกับผู้ฟัง การแนะน าตัวเอง  

การอธิบายลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท้ังสองฟากฝั่งท่ีเรือล่องผ่าน โดยจะอธิบายเกี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์ ความเป็นมา สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสรา้งต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งท่ีน่าสนใจอื่นในบริเวณโดยรอบของแหล่ง

ท่องเท่ียว และนักสื่อความหมายมักจะน าบทละครอิงประวัตศิาสตร์ท่ีถูกน าเสนอผ่านทางทีวีหรือภาพยนต์มาน าเสนอ

ควบคู่กับการบรรยายเพื่อให้เกิดการเห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึน้  

ค าส าคัญ: การสื่อความหมาย การท่องเท่ียวทางน้ า เกาะเมืองอยุธยา  

                                                 
1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา 13100 
1 Tourism and Hotel Faculty Liberal of Arts Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Ayutthaya Province 13100 
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Abstract  

 The objectives are 1) to study, analyze and determine water attractions around the Ayutthaya island, 

and 2) to create a way to communicate information about water attractions around the Ayutthaya island.  The 

data was collected through the interviews with the officers of Fine Arts Department, Abbot and local guides. It 

found that there are many historic sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya province but most were invaded by the 

people to occupy a large area of ancient houses whereas the remaining is registered as a historic site with the 

Fine Arts Department. The remaining tourist attractions are still beautiful architecture with clear historical story 

that can be gathered insights from both texts, the testimony of the people in the area and explicit evidences 

founded in the area. The information were used to convey the meaning of water tourism around the Ayutthaya 

island and how to interpret water tourism around the Ayutthaya island as a training activity of water tour 

operator and evaluation of professional guide. The method of interpretation begins by greeting the audience, 

self-introduction, Description of terrain and attractions on both sides of the river where the boat passes. These 

will explain history architectures, buildings and other interesting things in the surrounding areas that the guides 

often refer to historical dramas presented through TV or movies, along with lectures for a clearer picture.  

Keywords: Interpretation, Water tourism, The Island of Ayutthaya  

บทน า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพการท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 

417 ปี แห่งการเป็นราชธานี ได้สะสมประวัติศาสตร์ เร่ืองราวท่ีมากมาย ตลอดจนสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

จิตกรรมและวรรณกรรมตา่ง ๆ ร่องรอยของสิ่งปลูกสร้าง วัดวาอาราม เจดีย์ พระราชวัง ภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง ท่ี

สามารถจินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่และสวยงาม จนท าให้ผู้คนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมายังจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อชมโบราณสถาน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามวัดวาอารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงการท่องเท่ียวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2558 ว่า สถิตินักท่องเท่ียวและนักทัศนาจรท้ังหมดท่ีมาเยี่ยมเยือน 7,047,051 คน 

ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมด 12,430 ล้านบาท และในปี 2559 มีจ านวนนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร 

จ านวน 7,216,514 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35)  สร้างรายได้ 15,310 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.82) เนื่องจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดท่ีสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี สถานท่ีหลักท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาจะเป็นวัด วัง 

อุทยานประวัติศาสตร์ และหลวงพ่อซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องมากราบไหว้ อาทิเช่น หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวง

พอ่มงคลบพติร สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนนิยมรองลงมา คือ การล่องเรือตามล าน้ าชมความงามสองฟากฝั่ง และส าหรับ

นักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตนิยิมเชา่จักรยานชมอุทยานประวัตศิาสตร์ตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมถึงการนั่งช้าง ท่ีปาง

ชา้ง (journalism108 เมื่อวันท่ี Mon, 03/14/2016 - 21:52  http://www.jr-rsu.net/article/2107) 

รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมักจะเลือกใช้บริการมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

นั่งรถรางชมเมือง การขี่ช้าง การนั่งรถม้า การป่ันจักรยาน และอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีน่าสนใจ มักได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีเลือกกิจกรรมในรูปแบบของการล่องเรือชมรอบเกาะเมือง นักท่องเท่ียวจะได้

สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ าของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนได้ศึกษาประวัติความเป็นของโบราณสถานท่ีงดงาม 
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และชุมชนท่ีส าคัญท่ีต้ังอยูริ่มฝั่งแมน่้ าที่ไหลผ่านรอบเกาะเมอืงท้ัง 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และ

แมน่้ าลพบุรี ซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืง  

การล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพริมสองฝั่งล าน้ าแล้ว สิ่งท่ีปฎิเสธไม่ได้ว่าการรับฟังข้อมูลจากการ

บรรยายจากนักสื่อความหมาย เป็นการเพิ่มสีสัน เพิ่มการจินตนาการให้กับผู้รับฟังไม่ใช่น้อย แต่จะมีนักสื่อความหมาย

สักกี่คนท่ีจะสร้างวธีิการสื่อความหมายให้กับนักท่องเท่ียวให้ได้รับข้อมูลท่ีจะสามารถทราบซึ้งในวิถีชีวิตชุมชนริมสายน้ า

ได้ ซึ่งในการท่องเท่ียวล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวปฏิบัติกันเป็นอย่างมาก ก็คือการ

รับประทานและการร้องเพลงคาราโอเกะ นัน้หมายความว่านักสื่อความหมายหรือผู้น าเท่ียวไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการ

บรรยายข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเท่ียวเปลี่ยนความสนใจจากที่ควรจะได้รับทราบข้อมูลของประวัติชุมชนท่ี

นา่สนใจ รวมไปถึงประวัตขิ้อมูลสถานท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเรือแล่นผ่าน ไปเป็นการร้องเพลงคาราโอเกะแทน  

จึงเห็นสมควรท่ีจะศกึษาวธีิการสื่อความหมายขอ้มูลแหลง่ท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองเกาะอยุธยา เพื่อ

เป็นการน าวิธีการสื่อความหมายท่ีด ีดังกล่าวมาเผยแพร่ ฝึกอบรมให้กับบุคลาการทางการท่องเท่ียวท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น

นักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ ในการพานักท่องเท่ียวน าชมรอบเกาะเมืองอยุธยาท่ีมีคุณภาพ และสร้างมูลค่าทาง

ความรู้สึกให้กับนักท่องเท่ียว ท่ีได้มาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยงาม

ทางประวัตศิาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพื่อเลอืกก าหนดจุดแหลง่ท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา  

2) เพื่อสร้างวธีิการสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว

รอบเกาะเมอืงอยุธยา 

- โบราณสถาน 

- โบราณวัตถุ 

- วัด 

- สถานที่นา่สนใจ 

- อื่น ๆ 

แนวคิดการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 

การสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา 

รูปแบบการสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางน้ า 

การประเมนิรูปแบบการสือ่ความหมาย 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาการสื่อความหมายข้อมูลการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา ได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ในการเก็บขอ้มูลผู้วิจัยเก็บขอ้มูล จากกลุ่มประชากรดังนี้ 

1) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ กรมศิลปากร  

การท่องเท่ียวไทย ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว อบจ.พระนครศรีอยุธยา

จ านวน 3 ราย 

2) หนว่ยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทน าเท่ียว และมัคคุเทศก ์จ านวน 5 ราย 

3)  เจ้าอาวาสวัด จ านวน 20 วัด 

4) นักเรียน นักศกึษา และบุคคลท่ัวไป จ านวน 20 ราย 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

การสื่อความหมายข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา มวีธีิการวจิัย ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.1 เพื่อเลอืกก าหนดจุดแหลง่ท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา 

1) ขั้นตอนท่ี 1 

• ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวท้ังทางบกและทางน้ า ท้ังสองฝั่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และ

แม่น้ าลพบุรี รอบเกาะเมืองอยุธยา เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ียังมีซากโบราณสถาน อาคาร สถานท่ี ท่ีสามารถ

มองเห็นได้จากริมฝั่งน้ า ท่ีสามารถอธิบายเร่ืองราวทางประวัตศิาสตร์ และจากการน าชมของมัคคุเทศกท้์องถิ่น 

2) ขั้นตอนท่ี 2 

• ศกึษาจากข้อมูลทุตยิภูม ิศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ขั้นตอนท่ี 3 

• การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ ในประเด็นการท่องเท่ียวรอบ

เกาะเมอืงอยุธยา และแหล่งท่องเท่ียวตา่ง ๆ รอบเกาะเมอืงอยุธยาท่ีได้ท าการเลือกจุดไว้แล้วจากขั้นตอนท่ี 1 โดยเก็บ

ข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่าย

ส่งเสริมการท่องเท่ียว องค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้า

อาวาสวัดต่าง ๆ ที่มพีื้นท่ีต้ังของวัดอยู่ริมแมน่้ าทัง้ 3 สาย  

4) ขั้นตอนท่ี 4 

• การระดมความคิดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อขอความคิดเห็นจากกลุ่มเฉพาะ โดยการคัดเลือกผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานทางการท่องเท่ียว บริษัทน าเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมัคคุเทศก์ผู้น า

เท่ียวท้องถิ่น  

2.2 เพื่อสร้างวธีิการสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา 

1) ขั้นตอนท่ี 5 

• น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1-4 มาเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างรูปแบบวิธีการสื่อ

ความหมายทางการท่องเท่ียวรอบเกาะเมือง จากนั้นให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

จ านวน 3 รว่มกันพิจารณาเนื้อหาที่จะใชใ้นการบรรยายข้อมูลทางการท่องเท่ียว 

2) ขั้นตอนท่ี 6  

• น าเนื้อหาข้อมูลท่ีผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการแล้วมาท าการฝึกอบรมให้กับกลุ่มนักสื่อ

ความหมาย จ านวน 20 คน 
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3) ขั้นตอนท่ี 7 

• ท าการทดสอบการน าชม โดยให้มัคคุเทศก์มืออาชีพจ านวน 3 ราย ท าการประเมินนักสื่อ

ความหมาย ท้ัง 20 คน  

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การวิจัยคร้ังนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะพื้นท่ี รอบเกาะเมืองอยุธยา สองฝั่งริมแม่น้ าป่าสัก 

แมน่้ าลพบุรี และแม่น้ าเจ้าพระยา 
 

ผลการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และก าหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดแหล่งท่องเท่ียวรอบเกาะเมอืงอยุธยา 

 

จุดเร่ิมต้นท่ีท่าเรือวัดพนัญเชิงวรวิหาร – ป้อมเพชร - แม่น้ า 3 สาย - บริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ านวนประชากร อาชีพ การนับถือศาสนาและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – วัดขุนพรหม – 

ท่าเรือข้ามฝาก – ประวัตศิาสตร์กรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ของอยุธยา การสถาปนากรุงศรีอยุธยา การสูญเสียกรุงศรี

อยุธยา คร้ังท่ี 1 การกอบกู้เอกราชคร้ังท่ี 1 การสูญเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 และการกอบกู้เอกราช ครั้งท่ี 2 – มัสยิด

อิสลามวัฒนา –โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - เส้นทาง สายไหม (เส้นทางโรตี สายไหม) – โรงเรียนวัดพุทไธ

ศวรรย ์- วัดพุทไธศวรรย ์- บ้านคู่สร้างคู่สม – ความสัมพันธ์กรุงศรีอยุธยากับฝร่ังเศส - โบสถ์เซนยอเซฟ – คลองตะเคียน 

- ชุมชน 3 ศาสนา – วัดสนามไชย - วัดไชยวัฒนาราม ประวัติของวัด การขึ้นครองราชของพระเจ้าปราสาททอง - วัดราช

พลี - วัดกษัตราธิราช - วัดธรรมาราม พระอุบาลี พระเกจิท่ีกรุงศรีอยุธยาท่ีได้ถูกเชิญไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา – แม่น้ า

ลพบุรี - ทุ่งภูเขาทอง ทุ่งลุมพลี – วัดศาลาปูน – วัดท่าการ้อง - ซากก าแพงเมืองเก่า ล้อมรอบเกาะเมือง - เจดีย์ศรีสุริโย

ทัย ประวัติของการสู้รบของสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พม่ายกทัพมากรุงศรีอยุธยา – พระต าหนักสิริยาลัย - วัดไชย

วัฒนาราม เคยถูกใช้ในการจัดงานแสดง แสง สี เสียง เพื่อให้พระนางเจ้าควีนอลิซาเบธ จากอังกฤษได้ชม - คลองตะเคียน 

คลองขุนละครไชย เป็นชุมชนท่ีชาวต่างชาติ - พระต าหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ ประวัติของพระพุทธโฆษาจารย ์
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- ประวัตวิัดพนัญเชงิ - วัดสุวรรณดาราราม – วัดกล้วย –สะพานปรีดธี ารงค์ – วัดพิชัยสงคราม – สถานีรถไฟ – ท่าข้ามเรือ 

– ตลาดเจ้าพรหม - เกาะลอย วัดแค - วัดประดู่ทรงธรรม มีต าหนักของขุนหลวงหาวัด – คูเขื่อหน้า - โรงพยาบาลเก่า 

ปัจจุบันสาธารณสุขอยุธยา – พระราชวังจันทร์เกษม - ประวัติเร่ืองของพระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพร สู่ศึกประชด

พระนครกับพระเจ้าอลงพญา – การตฝี่าวงล้อมของเจ้าพระยาวชิรปราการ – วัดรัตนชัย – วัดเกาะแก้ว 
 

2) การสื่อความข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมืองอยุธยา 

สวัสดคีรับ/ค่ะ ขอตอ้นรับสู่กจิกรรมการลอ่งเรือรอบเกาะเมอืงอยุธยา  

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยนานถึง 417 ปี สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 

หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งราชวงศ์อู่ทอง ตลอดระยะเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นมีพระมหากษัตริย์ปกครอง

ท้ังสิ้น 34 พระองค์ ซึ่งในท่ีนี้ได้รวมขุนวรวงศาไว้ด้วย 5 ราชวงศ์  ประกอบด้วย ราชวงศ์อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย 

ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง 

ด้วยการท่ีราชธานีแห่งนี้ สามารถคงอยู่ได้ถึง 417 ปี นั้น อันเนื่องมาจากมีชัยภูมิ ท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีแม่น้ า

ล้อมรอบถึง 3 สาย ประกอบด้วย แมน่้ าเจ้าพระยา ทางด้านทิศตะวันตกและทศิใต้ แมน่้ าปา่สัก ทางด้านทิศตะวันออก 

และไหลไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ และแม่น้ าลพบุรีทางด้านทิศเหนือไหลเชื่อมเป็นคูเมืองระหว่าง 

แมน่้ าปา่สักกับแมน่้ าเจ้าพระยา 

ทางด้านขวามอืของล าเรือ คือ ปอ้มเพชร เป็นป้อมปราการท่ีอยูใ่นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการป้องกัน

ข้าศึกของอยุธยาท่ีจะเขา้มาทางแมน่้ า เพราะตั้งอยูท่างปากน้ าที่เรียกว่าบางกะจะ เป็นบริเวณท่ีแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่

น้ าปา่สักไหลมาบรรจบกัน 

ทางด้านซ้ายของล าเรือ คือ วัดบางกะจะ สรา้งขึ้นเมื่อใดยังไม่มหีลักฐานแน่นอน ลักษณะศลิปกรรมท่ีปรากฎ

ในวัดบางกะจะดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะเจดีย์ซึ่งเข้าใจวา่เป็นเจดีย์แบบล้านนาก็น่าจะพิจารณาว่าวัดนี้คงสร้างขึ้น

ในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 อันเป็นช่วงท่ีศิลปล้านนาแพร่หลายลงมาสู่กรุงศรีอยุธยา วิหารมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 

120 นิว้ สูง 150 นิว้ ชาวบ้านเรียกนามวา่ “พระพุทธเศวตมงคล (หลวงพ่อขาว)” และมีพระพุทธรูปสองพี่นอ้งแกะสลัก

จากหินอุโบสถ ซึ่งเดิมพระพุทธรูปสององค์นี้ได้ถูกตัดเหลือแต่เศียร ท้ิงอยู่บริเวณอุโบสถเก่า ต่อมาเจ้าอาวาสองค์

ปัจจุบันได้น ามาป้ันต่อองคต์ัวพระใหม ่และประดิษฐานอยูห่นา้วิหารหลวงพ่อขาว 

ถัดมาเป็นวัดขุนพรหม สร้างขึน้ในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน ภายในวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาว 

ท่ีถูกค้นพบท่ีวัดพญากง ในอดีตในพื้นท่ีวัดขุนพรหมเป็นสถานท่ีขายผ้าท่ีมีชื่อเสียงและมักจะถูกน าไปใช้ใน 

การพระราชทานให้กับขุนนางประจ าปดี้วย 

วัดนางกุย เป็นวัดท่ีตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ด้านใต้ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จากหลักฐานท่ีกรม

ศลิปากรวา่สรา้งในปี พ.ศ. 2130 ผู้สร้างชื่อนางกุย เป็นผู้ท่ีมีทรัพย์สินเงินทอง จึงได้มาสร้างวัดนางกุยอยู่ทางด้านทิศ

ใตข้องเกาะเมอืงอยุธยา ที่มแีมน่ าไหลผ่านวัดนีใ้นอดีตเจรญิรุ่งเรืองมาก ดูจากหลักฐานท่ีมี อาทิ พระพุทธรูปศิลาปาง

สมาธิ สมัยทวารวาดี ประมาณพุทธศตวรรษ 11 - 16 หลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี 2310 วัดนางกุยได้รับ

ความเสียหายมาก และถูกปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรมจนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ได้มาท าการ

บูรณปฏสิังขรณ์วัดในอยุธยา (ไม่ทราบ พ.ศ.ท่ีแน่ชัด) วัดนางกุยก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถและเสนาสนะ หน้า

อุโบสถ หนา้บัน โดยมีรูปนารายณ์ทรงครุฑ 

ถัดมาเป็นท่ีตั้งของมัสยิดอิสลามวัฒนา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวมุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยา

เป็นจ านวนมาก โดยมาจากทางเปอร์เซีย มักจะตัง้บ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเมือง และมาจากทางชวา มักจะตั้ง

บ้านเรือนอยูท่างด้านทิศเหนือแถบทุ่งภูเขาทองและทุ่งขวัญ บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ เจ้าพระยาบวรราชนายก 
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หรือเฉกอะหมัด เดนิทางมาจากแถบเปอร์เซีย เข้ามารับราชการเป็นกรมท่าขวา ทา่นเฉกอะหมัดนี้ท่านเป็นต้นสกุลของ

ไทยมุสลิมหลายนามสกุลและสกุลบุนนาค สถานท่ีฝังศพของท่านเฉกอะหมัด ตั้งอยู่ในบริเวณสาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ทางด้านขวาของล าเรือ คือ วัดวังชัย เป็นวัดท่ีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2073 ใน

บริเวณท่ีเคยเป็นนิวาสถานของพระองค์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ปรากฏหลักฐานในบันทึกของชาวต่างชาติว่า 

บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังสองฝั่งตั้งแต่วัดพุทไธศวรรย์ถึงวัดไชยวัฒนาราม เป็นท่ีตั้งของชุมชนและเป็นท่าเรือท่ีมี

การสัญจรไปมาคับคั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีต้ังบ้านเรือนของข้าราชบริพารหรือขุนนางผู้ใหญ่สมัยนัน้ 

ถัดมาเป็น สวนสมเด็จพระศรีนครนิทร์ พระนครศรีอยุธยา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ์ สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา  ล าดับท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต าบลประตูชัย อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อท่ี 152 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิด สวนเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร โดยให้

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลัก 

ทางด้านซ้ายของล าเรือ คือ วัดพุทไธศวรรย ์สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณ

ท่ีซึ่งเป็นท่ีต้ังพลับพลาท่ีประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีท่ีตรงนี้มีชื่อปรากฏใน

พระราชพงศาวดารว่า “ต าบลเวยีงเล็กหรือเวยีงเหล็ก”ครัน้เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้

สร้างวัดนีข้ึน้เป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ต าบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยูแ่ตเ่ดิมและพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คง

จะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพ่ิมเตมิขึ้นอกีหลายอย่าง 

ถัดมาเป็น วัดนักบุญยอเซฟ ถือเป็นศูนย์กลางของคริสตชนชาวสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติมาตั้งแต่

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต กับบาทหลวงอีก 2 องค์ ได้เข้ามาทูลขอ

สร้างโบสถ์คริสต์และโรงเรียน สมเด็จพระนารายณ์จึงทรงพระราชทานท่ีดนิแปลงหน่ึงให้ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันในสมัยนั้นว่า 

“ค่ายนักบุญยอแซฟ” จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสอง โบสถ์ได้ถูกเผาท าลายและถูกปล้นสะดมทรัพย์สนิไปหมด 

บาทหลวงฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว จึงได้กลับมาบูรณะวัดอีกคร้ัง ในปี พ.ศ. 2374 และโบสถ์หลังปัจจุบันคือในสมัยคุณ

พอ่แปร์โร ท่ีได้ท าพิธีเสกในวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426 โบสถ์ได้ท าการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน 

ตัวโบสถ์หลังปัจจุบันนี้มีอายุแลว้กว่า 133 ปี 

ถัดมาเป็นวัดปากกราน คลองตะเคียน เป็นชุมชนคลองมอญบ้านเหนอื วัดกลางคลองตะเคียน ชาวบ้านเรียก

อีกนามหนึ่งว่า “วัดกลางปากกราน” เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นซึ่งสร้างคู่กับวัดนาค 

(ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ชาวบ้านจะเรียกชื่อวัดท้ังสองว่า วัดนาควัดกลาง หรือวัดกลางวัดนาค ตั้งอยู่ท่ามกลางชาวไทย

พุทธ ชาวไทยมุสลมิ และชาวไทยครสิต์ เมื่อพ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยากลายสภาพเป็นเมืองแตก วัดหลายวัดได้กลาย

สภาพเป็นวัดร้างเพราะการศึกสงคราม วัดกลางคลองตะเคียนก็เป็นอีกวัดหนึ่งท่ีเสื่อมโทรมแทบจะร้าง ต่อมาเมื่อปี 

พ.ศ. 2430 ได้รับการบูรณะพัฒนาโดยย้ายเสนาสนะต่าง ๆ ทัง้กุฏิ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ 

ใกล้ ๆ กันนัน้ มีคลองตะเคียน หรือ คลองขุนละครไชย อยูน่อกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต ้

หรือท่ีชาวฝร่ังเศสเรียกว่า คลองน้ ายาเป็นท่ีตั้งของวัดนักบุญโยเซฟ และเนื่องด้วยเป็นย่านท่ีมีผู้คนอาศัยผ่านไปมา

อย่างเนอืงแน่น ทัง้ชาวจีน ไทย และตะวันตก คงเป็นเหตุให้สามารถตั้งโรงรับจ้างท าช าเราบุรุ ษได้มากถึง 4 โรงในท้าย

ตลาดเดียว และคงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีจนต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากเปรียบเทียบกับปัจจุบัน “โรงรับจ้างท า

ช าเราบุรุษ” ก็คือ “ซ่อง” “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์” หนึ่งในเอกสารจ านวนไม่กี่ชิ้นท่ีท าให้เราทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับ
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การค้าประเวณีในราชอาณาจักรอยุธยา บันทึกเกี่ยวกับหญิงโสเภณีว่า “ถ้าบุตรีคนใดกระท าชั่วขุนนางผู้บิดาก็ขาย

บุตรีสง่ให้แกช่ายผู้หน่ึง ซึ่งมีความชอบธรรมท่ีจะเกณฑ์ให้สตรีท่ีตนซื้อมานั้นเป็นหญิงแพศยาหาเงินได้ โดยชายผู้มีชื่อ

นั้นต้องเสียเงินภาษีถวายพระมหากษัตริย์ กล่าวกันว่า ชายผู้นี้มีหญิงโสเภณีอยู่ในปกครองของตนถึง 600 นาง ล้วน

แตเ่ป็นบุตรีขุนนางท่ีขึ้นหนา้ขึ้นตาท้ังน้ัน อนึ่งบุคคลผู้นี้ยังรับซื้อภรรยาท่ีสามีขายส่งลงเป็นทาส ด้วยโทษคบชู้สู่ชายอีก

ด้วย” อีกตอนหนึ่งท่ี ลา ลูแบร์ บันทึกไว้ว่า “บรรดาผู้ท่ีมีบรรดาศักดิ์สูงนั้นหาใช่เจ้าใหญ่นายโตเสมอไปไม่ เช่น เจ้า

มนุษยอ์ัปปรีย์ท่ีซือ้ผู้หญงิ และเด็กสาวมาฝึกให้เป็นหญงินครโสเภณคีนนัน้ ก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกญา เรียกกันว่า 

ออกญามนี (Oc-ya Meen) เป็นบุคคลที่ได้รับการดูถูกดูแคลนมากท่ีสุด มีแตพ่วกหนุ่มลามกเท่านัน้ท่ีไปติดต่อด้วย” 

ถัดมาเป็น วัดสนามไชย หรือชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดขี้ไก่” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2144 

ตอ่มาได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหมใ่ห้มีความหมายไพเราะยิ่งขึ้นเป็น “วัดสนามไชย”ตามช่ือต าบลท่ีตั้งวัด พื้นท่ีตั้งวัดเป็นท่ี

ราบ มอีาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏสิงฆ ์หอระฆัง หอสวดมนต์ และศาลาท่าน้ า ส าหรับ

ปูชนียวัตถุมพีระประธานนอุโบสถ 

ถัดมาเป็น วัดไชยวัฒนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้

สร้างขึน้บนท่ีท่ีเป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจ าลอง

แบบมาจากปราสาทนครวัด ก่อนกรุงแตก พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตัง้รับศกึ หลังการเสียกรุงศรี

อยุธยาคร้ังท่ีสอง วัดไชยวัฒนารามได้ถูกปล่อยท้ิงให้ร้างเร่ือยมา บางคร้ังมีผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติ เศียร

พระพุทธรูปถูกตัดขโมย มีการร้ืออิฐที่พระอุโบสถ และก าแพงวัดไปขาย แต่ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามา

อนุรักษจ์นแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 

ทางด้านขวาของล าเรือ คือ พระต าหนังสิริยาลัย สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นท่ีประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งอยู่ บริเวณอ าเภอเมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยตัง้อยู่ตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามโดยพระต าหนักหลังนี้สร้างจากทรัพย์สนิส่วนพระองค์โดยสร้าง

เนื่องในอากาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถซึ่งทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบในปีพุทธศักราช 

2534 บนพื้นท่ีกว่า 17 ไร่ โดยพระต าหนักหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องด้วยว่าในคราวนั้นท้ังสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จ

พระราชด าเนนิมาทอดพระเนตรโบราณสถานส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท้ังสองพระองค์เสด็จพระราช

ด าเนินมายังวัดไชยวัฒนาราม ท้ังสองพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของวัดไชยวัฒนาราม 

พระองค์จึงทรงซื้อท่ีดนิตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามซึ่งมพีื้นท่ีกวา่ 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นพระต าหนัก 

ทางด้านซ้ายของล าเรือ คือ วัดราชพลี ปรากฏชื่อในพงศาวดาร ในคราวศึกพระเจ้าอลองพญา เมื่อเดือน 5 

แรม 14 ค่ า กองทัพพม่าเอาปืนใหญ่มาตั้ง ณ วัดราชพลี วัดกษัตราข้างด้านตะวันตกยิงเข้าไปในพระนครฝ่ายพระเจ้า

อุทุมพร(ทรงลาผนวชมาชว่ยท าศกึ)ทรงช้างพระที่นั่งเสด็จไปบัญชาการรบให้เจ้าหนา้ที่ยงิปืนป้อมตอบโตพ้มา่ ยิงกันอยู่

จนเวลาเย็น พม่าก็เลิกทัพกลับไปค่าย (แรม 14 ค่ า เดอืน 5 ปีมะโรง จ.ศ.1122 ตรงกับวันจันทร์ วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 

2303 สภาพวัดราชพลีในปัจจุบัน เหลือเพียงเศียรพระพุทธรูปและโคกอิฐ ฝั่งตรงข้าม วัดกษัตรา ความงดงามของ

พระพุทธรูปยังคงงดงามอยา่งมาก เสียดายที ถูกท าลาย 

ถัดมา คือ วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อวัดกษัตราหรือกษัตรารามหรือกษัตราวาส ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็น

ผู้สร้าง แต่ชื่อของวัดท าให้สันนิษฐานว่า คงเป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

พระองค์ใดพระองค์หน่ึง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีช่ือวา่วัดกษัตรา ซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของ

พระเจ้าแผ่นดิน มีปรากฏในแผ่นดินสมเด็จพระสุริยามรินทร์ว่า แรม 14 ค่ า เดือน 5 พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งท่ีวัดราช
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พฤกษแ์ละวัดกษัตราวาส ยงิเข้ามาในพระนคร ถูกบา้นเรือนราษฎรล้มตายจ านวนมาก วัดนีค้งถูกท าลายเมื่อคราวเสีย

กรุงศรีอยุธยาจึงถูกทิ้งร้างเร่ือยมา 

ทางด้านขวาของล าเรือ คือ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้จัดพระราชพิธี ท า

พระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระอัครมเหสี พระสุริโยทัย ท่ีในสวนหลวง ภายในวัดสบสวรรค์ แล้วโปรดให้

สร้างพระอารามขึ้นตรงพระเมรุ มีเจดีย์สูงใหญ่สี่เหลี่ยม ทรงย่อไม้มุมสิบสอง บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย พระ

อารามท่ีโปรดให้สร้างขึน้ท่ีสวนหลวง กับวัดสบสวรรค์ จึงรวมเรียกว่า “วัดสวนหลวงสบสวรรค์” ปัจจุบันยังมีพระสถูป

เจดีย์องค์ใหญ่เป็นส าคัญ เรียกว่า เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ปัจจุบัน วัดสวนหลวงสบสวรรค์ เป็นวัดร้าง มีสภาพเป็น

พื้นดินวา่งเปล่า 

ทางด้านซ้ายของล าเรือ คือ วัดธรรมาราม ไม่ปรากฎว่าสร้างมาแต่รัชสมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐาน

ว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 414 ปี โดยท่ีตั้งของวัดในปัจจุบัน แต่เดิมเคยเป็นท่ีตั้งค่ายของพม่าทุกคร้ังท่ียกทัพเข้ามา

ล้อมกรุงศรีอยุธยา เพ่ือใชค้วบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ า เพราะเหนือวัดนีไ้ปเพยีงเล็กน้อยคอื บริเวณปากน้ าลพบุรีท่ี

ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยา ในพ.ศ. 2295 ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้

จัดส่งพระสงฆ์ไปบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวศรีลังกา ตามค าขอร้องของพระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะแห่งศรีลังกา 

(เนื่องจากขณะนัน้พระพุทธศาสนาเกดิความตกต่ าในลังกา) ซึ่งสง่ราชทูตเข้ามาขอพระสงฆ์ไทยไปศรีลังกา คณะธรรม

ทูตไทยมจี านวน 25 รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รูป สามเณร 7 รูป โดยมีพระอุบาลีมหาเถระและพระอริยมุนีมหา

เถระเป็นหัวหน้า ออกเดินทางโดยเรือก าป่ันฮอลันดาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันขึ้น 10 ค่ า เดือนอ้าย พ.ศ. 2295  

ถึงเมอืงตรินโคมาลี อันเป็นเมอืงท่าอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของเกาะลังกา เมื่อวันแรม 14 ค่ า เดือน 6 โดยใช้เวลา

เดินทางถึง 5 เดอืน 4 วัน เม่ือท่านไปถงึศรีลังกาได้พ านักอยู่ท่ีวัดบุปผาราม ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “วัดมัลวัตตะ” และเป็น

วัดของสังฆนายก คณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ คณะมัลวัตตะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งมีทะเลสาบกั้นกลาง 

อยู่ในเมอืงศิริวัฒนนคร ปัจจุบันคอืเมอืงแคนดี้ 

ถัดมาคือ วัดท่าการอ้ง วัดท่าการอ้ง ซึ่งสันนิฐานตามพุทธะลักษณะและซากปรักหังพัง น่าจะสร้างขึ้นในสมัย

รัชกาลท่ี 1 (สมเด็จพระชัยราชา) ประมาณปีพุทธศักราช 2076 หรือ 474 ปีเศษมาแล้ว เพราะมีท่าน้ ากั้นวัด ช่วงนั้น

แผ่นดินค่อนข้างสงบพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเร่ืองดี อีกท้ังวัดนี้ยังใช้เป็นท่ีประทับพักผ่อน เพื่อเผยแพร่ศาสนาของ

ลัทธิลังกาวงศ์อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนว่า ผู้ใดเป็นผู้สร้างเพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง  สันนิ

ฐานว่า คงจะเป็นวัดท่ีราษฎรสร้างขึ้น เพราะไม่ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา แต่จากการสังเกตเม็ด

มะยมรอบก าแพงพระอุโบสถ จึงสันนิฐานว่าน่าจะมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาล

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3-5) จากหลักฐานทางโบราณคดีในการส ารวจ ของพระ

ยาโบราณราชธานินท์พร เดชะคุปต ์ซึ่งท าแผนท่ีการส ารวจวัดและโบราณสถาน ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ระบุชื่อท่ีคล้ายกับ

วัดท่าการ้องไว้ 2 ชื่อ คือวัดท่ากับวัดการ้อง ซึ่งอยู่ใกล้กัน วัดท่านั้นอยู่ตรงหัวมุมท่ีแม่น้ าเจ้าพระยาหักเลี้ยวลงสู่ด้าน

ตะวันตก ของเกาะเมอืงฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าพลู ท่ีปากคลองมหานาคทุ่งลุมพล ีส่วนวัดท่าการ้องนั้นอยู่ถัดเข้ามาเกือบ

ถึงหลังวัดธรรมาราม แต่ไม่ทราบช่วงเวลาใดท่ี 2 วัดนี้รวมเข้าดว้ยกันเป็นวัดท่าการอ้ง และด้วยไม่ปรากฏหลักฐานการ

สร้างว่าสร้างในสมัยใด และไม่ปรากฎชื่อวัดท่าการ้องในรายชื่อ พระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิฐานว่า 

วัดนีไ้มใ่ชพ่ระอารามหลวง แตน่า่จะเป็นวัดท่ีราษฎรร่วมกันสร้าง ท้ังอุโบสถก็ได้รับการบูรณะ มาหลายคร้ังหลายครา 

ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมผิดแผกไปจากเดิม จากรูปแบบของเจดีย์รายท่ีเป็นเจดีย์เพิ่มมุม รวมถึงปรางค์เล็กท่ี

ด้านหน้าอุโบสถ หากพิจารณาจากขนาด รูปทรงและศิลปะการก่อสร้าง สันนิฐานว่าคงสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย 
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ซึ่งเจดีย์รายนั้นก็มักสร้างต่อ ๆ กันมาในชั้นหลัง ท าให้ก าหนดอายุของวัดได้ยาก รวมถึงการวางผังสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่

เนน้สร้างพระวิหาร และจากรูปแบบเจดีย์รายท่ีปรากฎ เชื่อว่าวัดท่าการอ้งไม่น่าจะมีอายุเก่า ไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้น 

ถัดมาทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพรหมนิวาสวิหาร เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดขุนยวน เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรี

อยุธยาชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่เดิมเล่ากันสบืมาว่า ผู้ท่ีสร้างวัดมียศเป็นขุนได้เป็นแม่ทัพยกทัพไปรบกับข้าศึกษท่ีเมืองโยนก 

(นครเชยีงใหม่) และมีชัยชนะกลับมาจึงได้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรณ์ ครัน้ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี 3 ได้เร่ิมมี

การบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยการซ่อมแซมถาวรวัตถุในส่วนท่ีทรุดโทรมต่อมาสมัยรัชกาลท่ี 4 ได้มีการปฏิสงขรณ์อีก

เนื่องจากเคยประทับอยู่ท่ีวัดนี้คร้ันเมื่อทรงผนวช คร้ันเวลาล่วงเลยมานานบรรดาปูชนียวัตถุส่วนมากได้ช ารุด การ

ปฏิสังขรณ์ให้คืนสู่สภาพเดิมกระท าได้ยากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบูรณะค่อนข้างสูง ทางวัดจึงได้จัดท า

โครงการบูรณะพระอารามหลวง เชน่ บูรณะก าแพงแก้ว บูรณะหอสวดมนต ์เป็นต้น 

ถัดมาคือ วัดศาลาปูนวรวหิาร เป็นวัดโบราณตั้งอยูริ่มคลองเมอืง พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ าลพบุรีเดิม) ฝั่ง

ตรงกันข้ามกับเกาะเมืองห่างจากปากคลองหัวแหลมประมาณ 10 เส้น มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 28 ไร่ อาณาเขต

ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ คลองมหานาค ทิศใต้ ติดต่อ คลองเมือง ทิศตะวันออก ติดต่อ ท่ีดินราษฏร ทิศตะวันตก 

ติดต่อวัดพรหมนิวาสวรวิหาร (วัดขุนยวน) วัดศาลาปูนเป็นท่ีสถิตของ พระราชาคณะต าแหน่งพระธรรมราชา สืบต่อ

กันมาตัง้แตรั่ชกาลท่ี 1 จนถึงรัชกาลท่ี 6 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 วัดศาลาปูนเป็นท่ีสถิตของพระราชาคณะ

ชัน้สมเด็จ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(พุก) ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวท่ีได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขต

หัวเมอืงช้ันนอก 

ถัดมา คือ วัดพนมยงค์ หรือ วัดแม่นมยงค์ เดิมเป็นสวนหลวงของแม่นมยงค์ซึ่งเป็นคนดีสัตย์ซื่อ ยึดถือ

คุณธรรมเป็นหลักของชีวิต ขยันต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานจนส าเร็จทุกเร่ือง จึงเป็นท่ีโปรดปรานของ

องค์พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อแม่นมยงค์ชราภาพลงและหมดอายุขัย พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสวนหลวงเป็นท่ีธรณีสงฆ์ และให้สร้างวัดขึ้นท่ีนั่นโดยให้พ้องกับชื่อแม่นมยงค์  

เพื่อบุญกุศลจะได้ตกแก่แม่นมยงค์ เมื่อสร้างวัดพนมยงค์แล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้น มีความงดงามมาก ทุกส่วนอ่อน

ชอ้ยเป็นท้องส าเภา ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิหารพระนอนองค์ใหญ่ ท าด้วยปูนป้ันสวยงาม พระนอน

องคน์ี้มีพุทธลักษณะละม้ายไปทางสุโขทัย เพราะพระสกท่านคลา้ยก้นหอยขม 

ถัดมา คือ วัดเชงิท่า ทา่ ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างคงปรากฏเพียงต านานเล่าสืบ 

ๆ กันมาว่า เศรษฐีผู้หนึ่งสร้างเรือนหอให้แก่บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไปแล้วไม่ย้อนกลับ เศรษฐีผู้บิดาคอย

บุตรสาวอยู่นานไมเ่ห็นกลับมาจึงได้ถวายเรือนหอนัน้ให้แก่วัดท่ีตนสร้างขึ้น จึงได้ชื่อว่า วัดคอยท่า เร่ืองท่ีเล่าสืบกันมา

นี้หลวงจักรปาณี ได้น ามาประพันธ์ไว้ในนิราศทวารวดี วัดเชิงท่า มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์

พระองค์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของไทยพระองค์หน่ึง คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช อย่างไร? กล่าวคอื สมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรี มหาราช ทรงมีความเกี่ยวเนื่องกับวัดแห่งนี้ถึง 2 คร้ัง และเป็นช่วงส าคัญของชีวิตท้ัง 2 คร้ัง ของพระองค์

เลยทีเดียว 

ทางด้านขวาของล าเรือ คือ วัดใหม่ไชยวิชิต สร้างขึ้นโดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษากรุงเก่า ในสมัย

รัชกาลท่ี 3 มีลักษณะเป็นวัดขนาดเล็ก ประกอบด้วยอุโบสถและเจดีย์ รูปแบบศิลปะได้รับอิทธิพลจีน อาทิ ไม่มีช่อฟ้า 

ใบระกา บนเพดานพระอุโบสถปรากฎภาพจิตกรรมคาดว่า เป็นรูปหรือหงสท่ี์อาจเฃื่อมโยงกับภาพ ซึ่งพบท่ีวัดเทพธิดา

ราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ท้ังนี้ วัดใหม่ไชยวิชิต ถือเป็นวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา เดิมเคยเปิดให้เข้าชมภายใน

อุโบสถ แตใ่นภายหลังถูกปิด เนื่องด้วยเหตุผลดด้านความปลอดภัย เคยได้รับการบูรณะมาแล้วอย่างน้อย 2 คร้ัง คือ 

สมัยรัชกาลท่ี 5 และเมื่อราว 20 ปีก่อน 
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ทางด้านซ้าย คือ วัดกุฎีทอง เป็นวัดเก่าโบราณครัง้สมัยเมอืงละโว ้พงศาวดารเหนือกับพงศาวดารชาติไทย 

กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พรเจ้าสินทบอมรินทร์ ทรงสร้างวัดกุฎีทอง พระนางกัญญาเทวี อัครมเหษีทรงสร้าง วัดคงคา

วิหารประมาณพุทธศักราช 1600 ซึ่งอิฐและปูนท่ีใช้ก่อก าแพงแก้วใกล้พระอุโบสถในวัดกุฎีทอง เป็นอิฐและปูนรุ่น

เดียวกันกับพระเจดยีใ์นวัดพระศรีมหาธาตุ เมอืงละโวห้รือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน เพระฉะนัน้ จากหลักฐานอฐิและปูน

ท่ีก่อสร้างก าแพงแก้วใก้พระอุโบสถ ซึ่งเป็นอิฐและปูนก่อนสมัยสร้างกรุงศรีอยุธยา วัดกุฎีทองจึงเป็นวัดก่อนสมัยสร้าง

กรุงศรีอยุธยา เช่นเดียวกับวัดธรรมิกราช วัดพนัญเชิง คร้ันต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ พ.ศ. 1991 ได้

ซ่อมแซมพระอุโบสถวัดกุฎทีองท่ีช ารุดให้ดขีึน้ 

ทางด้านขวา คือ วัดญาณเสน เดิมชื่อวัดยานุเสน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะเมืองใกล้กับช่องมหาเถรไม้แช 

บริเวณนี้เคยเป็นท่ีอยูข่องชนชาวมอญมาก่อน วัดญาณเสนไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ในต านานกล่าวเพียง

วา่ ในสมัยอยุธยามตีกึพระคลังส าหรับใส่เชือกและบาศคล้องช้างอยู่ริมวัดแห่งนี้ และมีรางน้ าอยู่ถัดหน้าวัดญาณเสน 

ทะลุเข้าไปจากรากก าแพงดา้นเหนอื ชาวบ้านเรียกว่าคลองน้ าเชี่ยว เป็นทางส าหรับชักน้ าจากแม่น้ าลพบุรีเข้าไปยังบึง

พระราม เป็นวธีิถ่ายเทน้ าไปในบึงพระรามให้สะอาด ซึ่งมีมาแต่คร้ังโบราณ 

ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เนื่อจากเคย

เป็นวัดท่ีพม่าใช้ตั้งฐานบัญชาการจึงเป็นวัดเดียว ในกรุงศรีอยุธยาท่ีไม่ได้ถู กพม่าท าลายและยังคงปรากฏ

สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากท่ีสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดยอด

นิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมักเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา ต านานกล่าวถึงวัดนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 รัชกาลท่ี 10 

แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างเมื่อจุลศักราช 864 (พ.ศ. 2046) ประทานนามว่า “วัดพระเมรุราชกิารราม” แต่ประชาชน

ส่วนมากนยิมเรียกว่า “วัดพระเมรุ” จึงเป็นนามของวัดท่ีใชม้าจนทุกวันนี้ ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึง

เหตุการณ์คราวท าสัญญาสงบศึกระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์กับพระเจ้าหงสาวดบุีเรงนอง มีการปลูกพลับพลา

เป็นท่ีประทับ 

ถัดมา คือ วัดวงษ์ฆ้อง เดมิวา่ “วัดโรงฆ้อง” ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่

ต าบลท่าวาสุกรี เพราะมีประวัติว่า สร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อ พ.ศ.1920 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรม

ราชาท่ี 1(ขุนหลวงพะงั่ว) แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้น แต่เพิ่งได้รับการ

ปฏสิังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมัยท่ีว่าก็ได้ โดยอาศัยขอ้สังเกตุตรงกลางท่ีอุโบสถหันหน้าลงแม่น้ าลพบุรี ประกอบกับมีเจดีย์

ทรงลังกาคู่หนึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับอุโบสถ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 6 

ทางด้านขวามือ คือ วัดราชประดิษฐาน วัดราชประดิษฐานถูกกล่าวถึงพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

หลายคร้ัง โดยเมื่อคร้ังสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคต พระยอดฟ้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะท่ีมี

พระชนมายุยังน้อย พระเฑียรราชาจึงอยู่ในฐานะท่ีอาจก่อความระแวงว่าจะแย่งชิงราชสมบัติได้ ดังนั้น พระองค์จึง

เสด็จออกผนวชท่ีวัดราชประดิษฐาน พระองค์ได้ลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

หลังจากท่ีขุนวรวงศาธริาชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกปลงพระชนม ์หลังจากนี ้วัดราชประดิษฐานยังถูกกล่าวถึงเมื่อพระ

ศรีศิลป์ พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์มีพระชันษาได้ประมาณ 14 พรรษา สมเด็จ

พระมหาจักรพรรดิจึงทรงให้ออกผนวชเป็นสามเณร ณ วัดราชประดิษฐาน แต่พระศรีศิลป์ก่อขบถต้องปืนสิ้นพระชนม์

เสียก่อน 
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ถัดมา คือ วัดขุนแสน สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระ

มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าในรัชกาลนี้ เมื่อ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงนั้น ได้มีชาวมอญน าโดยพระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ

และพระยารามติดตามมาด้วย สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเถรคันฉ่องจ าพรรษาอยู่ท่ีวัด

มหาธาตุ ส่วนพระยาเกียรต ิพระยารามให้อยูต่ าบลบ้านขมิน้วัดขุนแสน ซึ่งวัดขุนแสนดังกล่าวก็คือวัดขุนแสนในต าบล

หัวรอปัจจุบัน 

ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดแม่นางปลื้ม แม่ปลื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้ าชานพระนครคนเดียว ไม่มีลูกหลาน  

วันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวร (ทรง) พายเรือมาแต่พระองค์เดียว ท่ามกลางสายฝนเมื่อเสด็จมาถึงเห็น (ทอดพระเนตร)

กระท่อมยังมแีสงตะเกียงอยู ่เวลานั้นค่ าอยู ่สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ (ทรง) แวะขึ้นมาในกระท่อมแม่นางปลื้มเห็น ชาย

ฉกรรจ์เสื้อผ้าเปียกขึ้นมา จึงได้กล่าวเชื้อเชิญด้วยความมีน้ าใจ แต่พระองค์ท่านทรงเสียงดังตามบุคลิกของนักรบชาย

ชาตรี แมป่ลื้มได้กลา่วเตอืนวา่ ลูกเอย๋ เจ้าอย่าเสียงดังนักเลย เวลานีค้่ ามากแลว้เดีย๋วพระเจ้าแผ่นดนิท่านทรงได้ยินจะ

โกรธเอาพระองค์กลับตรัสด้วยเสียงอันดังขึ้นอีกว่า ข้าอยากดื่มน้ าจันทน์ ข้าเปียกข้าหนาว อยากได้น้ าจันทน์ให้

ร่างกายอบอุ่นพลันแม่ปลื้มยิ่งตกใจขึ้นมากอีก เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ แม่ปลื้มได้กล่าวว่า ถ้าจะดื่มจริง  ๆ เจ้าต้อง

สัญญาว่า ไมใ่ห้เร่ืองแพร่หลายเดีย๋วพระเจ้าแผ่นดินรู้ จะอันตราย พระนเรศวรรับปาก แม่ปลื้มจึงหยิบน้ าจันทน์ให้กิน 

(เสวย) สมเด็จพระนเรศวรได้ประทับค้างคืนท่ีบ้านของแม่ปลื้มเช้าได้เสด็จกลับวัง ต่อมาได้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไป

เลี้ยงในวัง ด้วยความท่ีแม่ปลื้มเป็นคนมีเมตตา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หลังจากแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระ

นเรศวรจัดงานศพให้สมเกียรติ แล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงสร้างวัดให้แม่ปลื้ม นามว่า “วัดแม่นางปลื้ม” พระประทาน

ของท่ีน่ี คือ หลวงพอ่ขาว ซึ่งสวยงามมาก 

ทางด้านขวามอื คือ พระราชวังจันทรเกษม ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้าง

ขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2120 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เพื่อให้เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ยามเสด็จจากเมืองพิษณุโลกเพื่อมาเฝ้าพระราชบิดาท่ีกรุงศรีอยุธยา พระราชวังแห่งนี้พระนเรศวรทรงใช้เป็น

กองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ. 2129 นอกจากนี้ยังเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหา

อุปราชท่ีส าคัญถึง 8 พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรม

พระราชวังบวรมหาเสนาพทัิกษ์ 

ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดสะพานเกลือ เป็นวัดร้างตั้งอยู่ ริมคูขื่อหน้าติดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือ ปัจจุบันยังคงมองเห็นซากอิฐปูนของหอระฆังและแนวก าแพงเก่าตามแบบดั้งเดิม ชาวบ้านเล่า

ว่าในอดีตจะมองเห็นฐานโบสถ์ของวัดสะพานเกลือ ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าประดิษฐานอยู่ และใกล้กับหอระฆังก็มีซาก

เจดีย์เก่าหลายองค์ ซึ่งในปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วและพื้นท่ีของวัดเดิมได้มีบ้านเรือนเข้าไปปลูกสร้างแทน 

อย่างไรก็ตามยังคงเหลอืสภาพของฐานโบสถ์เก่า ซึ่งมีองค์พระพุทธไร้เศยีรหลงเหลอืมาก่อนนี้ แตด่้วยสภาพของโบสถ์

และพระพุทธรูปเก่าทรุดโทรมมาก ถูกปลอ่ยปละละเลยไมม่หีนว่ยงานไหนเข้ามาบูรณะซ่อมแซม ชาวบ้านในละแวกนัน้

ท่ีอาศัยอยู่บนพื้นท่ีวัดสะพานเกลือจึงช่วยกันบูรณะซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันองค์พระพุทธรูป

เก่าจึงถูกคลุมทับป้ันขึ้นใหมแ่ละมีการน าหินศลิาแลงบริเวณเดียวกันมาสร้างเป็นพระพุทธรูปเพิ่มเตมิดว้ย 

ถัดมา คือ วัดมณฑป ตั้งอยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องเกาะลอยตรงข้ามกับพระราชวังจันทรเกษม ชื่อของ

วัดมณฑปมปีรากฏอยูใ่นราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในเหตุการณ์ท่ีกบฏธรรมเถียรปลอมเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศ เพื่อท า

ศกึกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2246) โดยยกพลมาหยุดยืนช้างท่ีวัดมณฑป และช่วงสมัยเสีย
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กรุงคร้ังท่ีสองปี พ.ศ. 2310 เนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่ายกทัพมาหยุดทัพหน้าวัดมณฑปเพื่อโจมตีพระนคร เพราะเป็น

ยุทธภูมิท่ีเข้าโจมตอียุธยาได้ง่ายกว่าด้านอื่น ปัจจุบันริมฝั่งคูขื่อหน้าฝั่งวังจันทรเกษมจะมีท่าเรือข้ามฟากและมีเรือหาง

ยาวรับจ้างจอดคอยบริการชาวบ้านและนักทอ่งเท่ียวอยูบ่ริเวณนัน้ 

ทางด้านขวามือ คือ โรงพยาบาลเก่า ปัจจุบันสาธารณสุขอยุธยา หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไดเ้สด็จสวรรคตไปแลว้ ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2453 ในปี พ.ศ. 2455 พระยาโบราณราชธานินทร์ 

ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลกรุงเก่าได้ร่วมกับข้าราชการ พอ่คา้ ประชาชน ในมณฑลกรุงเก่ารวบรวมเงิน

เพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ณ บ้านหอรัตนไชยริมน้ าขื่อหน้า เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงพยาบาลแผนปัจจุบันแห่งแรกในมณฑลกรุงเก่าสังกัดเทศบาล

พระนครศรีอยุธยาในกระทรวงมหาไทย โดยมีนายแพทย์จ๊วน รัตนิน ศัลยแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช ชาวอ าเภอ

ผักไห่ มาเป็นผู้ปกครองโรงพยาบาล 

ทางด้านซ้ายมือ คือ วัดพิชัยสงคราม สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ราว ๆ พ.ศ. 1900 ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็น

ผู้สร้างวัด แต่มีบทบาทส าคัญในช่วงวิกฤตขณะกองทัพพม่ารุกคืบเข้าสู่พระนคร ราว พ.ศ. 2309 พระยาวชิรปราการ 

เจ้าเมืองก าแพงเพชรในเวลานั้น เล็งเห็นว่าพม่าจวนเจียนจะยึดพระนครไว้ได้ ทหารและข้าราชการท้ังหลายต่างขวัญเสีย 

พระมหากษัตริย์ก็มิได้แข็งแกร่ง เห็นทีกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่พม่าเป็นคร้ังท่ี 2 แน่แล้ว ตรองได้ดังนั้นจึงรวบรวมก าลัง

พลตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าข้ามแม่น้ าป่าสักไปตั้งหลักที่วัดพิชัย และได้มาตั้งพระสัตยาธิษฐานต่อหลวงพ่อใหญ่หรือพระ

พุทธพิชัยนิมิตร พระประธานในพระอุโบสถเพื่อขอให้เดินทางโดยปลอดภัย กลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาและมีชัยชนะต่อ

ข้าศกึซึ่งเป็นจริงในภายหลัง จนปราบดาขึน้เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี คืนเอกราชแก่สยามได้สมดังความมุง่หมาย 

ถัดมาคือ วัดกล้วย สัณนิษฐานวา่สรา้งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวัดตั้งอยู่ติดแม่น้ าป่า

สัก นอกเกาะเมอืงอยุธยา ภายในวัดบรรยากาศร่มร่ืน เงยีบสงบ มีท่าน้ าให้น่ังเล่นพักผ่อนหย่อนใจ สามารถปลอ่ยหรือ

ให้อาหารปลาได้บริเวณท่าน้ านีเ้อง ส่วนในพระอุโบสถมกีารจัดพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุครูบาอาจารย์หลาย

องค์ เช่น พระธาตุพระอรหันตสมัยพุทธกาล เกศาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อัฐิหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นต้น ให้สักการะ

และสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุฒกิร (ต่วน อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งอัฐิมีการ

แปรสภาพเป็นพระธาตุอยา่งชัดเจน จัดแสดงลักษณะตา่งๆให้ชมจ านวนมาก ส่วนในศาลาการเปรียญ มีรูปหล่อหลวง

ปู่ต่วน หลวงปู่เทพโลกอุดร ให้กราบไหว้สักการะ 

ทางด้านขวามอื คือ วัดสุวรรณดาราม ตัง้อยู่ภายในก าแพงกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ ริมป้อมเพชร บิดาของ

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้าง “วัดทอง” ขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิม ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310 

พมา่ได้ยกกองทัพมาตกีรุงศรีอยุธยาแตก วัดทองก็ถูกพม่าท าลายกลายเป็นวัดร้างมานานถึง 18 ปี ครัน้ใน พ.ศ. 2325 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว 

ต่อมาใน พ.ศ. 2328 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดทองท่ีถูกท้ิงร้างมาตั้งแต่กรุงแตกใหม่ท้ังอาราม ในการ

ปฏสิังขรณ์และการก่อสร้างคร้ังน้ี กรมพระราชวังบวรมหาสุร สิงหนาท พระอนุชาได้ทรงร่วมปฏิสังขรณ์และก่อสร้าง

พระอุโบสถ พระเจดีย์ และหมู่กุฏิท้ังหมดด้วย เมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ พระองค์ได้พระราชทานนามใหม่

ตามช่ือของพระราชบิดา (ทองดี) และพระราชมารดา (ดาวเรือง) ว่า “วัดสุวรรณดาราราม” 

ทางด้านซ้ายมือ วัดเกาะแก้ว จากการสันนิษฐานเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งวัด ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณ

กว่า 300 ปีล่วงมาแล้ว ทางด้านทิศตะวันตกของวัดเกาะแก้ว คือทาง แม่น้ าป่าสัก ทุกวันนี้ท่ีตั้งของวัดมีอาณาเขต

กว้างขวางกว่าปัจจุบันนีม้าก เนื่องจากทางวัดเกาะแก้ว ตัง้อยู่ริมน้ าล าคลองดังกล่าวมาแลว้ ประกอบกับบริเวณนี้เป็น

ท้องคุ้ง โดยเฉพาะที่ปากคลองข้าวสาร เมื่อถึงฤดูน้ าน้ าจะไหลเชี่ยวอย่างรุนแรง และมีลักษณะม้วนเป็นน้ าวน จึงท าให้



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2716 

กระแสน้ ากัดเซาะตลิ่งพังลงไปทุกปี ๆ พระอุโบสถหลังเก่าก็ถูกน้ ากัดเซาะพังลงไปในแม่น้ าท้ังหลัง จึงท าให้บริเวณ

พื้นท่ีของวัดแคบลง 

ถัดมา คือ วัดพนัญเชิง เป็นวัดท่ีมีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่

ปรากฎหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ าผึ้งเป็นผู้สร้าง และ

พระราชทานนามวา่ วัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป

พุทธ ชื่อ “พระเจ้าพแนงเชิง” เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี หลวงพ่อโต

หรือพระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธรูปศลิปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวชิัย ขัดสมาธริาบ ขนาดหน้าตัก กว้าง 14.20 

เมตร สูง 19.20 เมตร วัสดุปูนป้ันลงรักปดิทองหลวงพอ่โตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตของชาวอยุธยา

องคน์ี้ ถือกันวา่เป็นพระโบราณคู่บ้านคูเ่มอืงกรุงศรีอยุธยามาแตแ่รกสรา้งกรุง พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1868 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สถาปนากรุงศรีอยุธยา 26 ปีและเมื่อกรุงศรี

อยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในค าให้การขาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ท่ีวัดพนัญเชงิมนี้ าพระเนตรไหลเป็นท่ีอัศจรรย์ 

การเดินทางก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจและรับฟัง หากมีสิ่งใดขาดตก

บกพร่อง บรรยายไมล่ะเอยีด ใช้วาจาไมสุ่ภาพต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี สวัสดีครับ / ค่ะ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การสื่อความหมายทางการท่องเท่ียว เป็นศิลปะการสื่อสารน าเสนอเร่ืองราวท่ีกระตุ้นความสนใจ ช่วยให้

นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ สามารถสร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 

และความประทับใจต่อผู้มาเยือน ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความซาบซึ้งใจในเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ตลอดจนการสร้าง

ทัศนคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ยั่งยืน (กรมการท่องเท่ียว , 2558 หน้า 8) ซึ่งการสื่อ

ความหมายโดยใช้บุคคล นอกจากจะเป็นการสื่อความหมายด้านข้อมูลข่าวสาร ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ

หนว่ยงานเพราะสามารถสรา้งความประทับใจแก่ผู้มาเยือน การสื่อความหมายโดยการพูดเป็นการแปลความท่ีเข้าใจ

ง่าย คงความถูกต้องของเนื้อหาไวไ้ด้ใชภ้าษาพูดเชงิสนทนา ในการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ เป็นการน าความ

เป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีหรือเหตุการณ์ท่ีส าคัญในอดีตมาเล่าให้นักท่องเท่ียวเกิด

ความรู้สึกและความเข้าใจ (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และสารัฐ รัตนะ, 2543) นอกจากนี้แล้วการสื่อความหมายไม่ใช่แต่

เพียงจะน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพียงด้านเดียว ควรจะมีการน าเสนอให้นักท่องเท่ียวหรือผู้รับสารได้มี

ทางเลือกในการตีความหมายทางประวัติศาสตร์ โดยท่ีผู้สื่อความหมายไม่ได้เป็นผู้สรุปให้นักท่องเท่ียวฟัง เพราะบาง

เร่ืองอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ซึ่งสอดคล้องกับ Cronbach (1963) การแปลความหมาย คือ การพิจารณาตีความใน

สถานท่ีได้รับรู้มา จากประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน และในการสื่อความหมาย หรือการน าเสนอข้อมูลทางด้าน

ประวัติศาสตร์จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมสถานะทางวัยวุฒิของผู้รับการสื่อความหมายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 

Cohen กลุ่มเยาวชน กิจกรรมควรน าเสนอเป็นการสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เนื้อหาไม่สลับซับซ้อน กลุ่ม

นักศกึษา ต้องการข้อมูลเชงิลึกเพื่อใชป้ระกอบการท ารายงาน กลุ่มศกึษาดูงาน สนใจข้อมูลความรู้ ด้านบริหารจัดการ

เฉพาะเร่ือง กลุ่มวัยท างาน สนใจและเชี่ยวชาญเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย กลุ่มครอบครัว ต้องการให้ลูก ๆ มี

ประสบการณ์เดินทาง ใชเ้วลาร่วมกันท ากิจกรรมในครอบครัว และกลุ่มผู้สูงวัย ส าหรับผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง มีรายได้ 

ให้ความส าคัญกับธรรมชาติ สุขภาพจิต คตธิรรม วิถีชีวิตและกิจกรรมท่ีไม่ใชพ้ละก าลังมาก  
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ในการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวทางด้านประวัตศิาสตร์ ควรจะมกีารสอดคล้องเร่ืองข าขันสักเล็กน้อย 

ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะท่ีผสมผสานกับศาสตร์หลายแขนง เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดจากการรับข้อมูลการสื่อสารท่ีมาก

เกินไปจนกอ่ให้เกิดความอคติได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Tillden (2011) ท่ีว่า การสื่อความหมายมีจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่เพื่อ

เป็นการส่ังสอนหรือชี้น า แตเ่ป็นการกระตุ้นหรือเร่งเร้าความรู้สึกของนักท่องเท่ียว และการสื่อการสื่อความหมายเป็น

ศลิปะที่ผสมผสานกันหลายแขนงในการน าเสนอถึงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

หรือสถาปัตยกรรม และในการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะอยุธยานั้น จะต้องมีความเป็น

มาตรฐานในการน าเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Roland Barthes (2011) กระบวนการสร้าง

ความหมายท่ีเคร่ืองหมายทุกเคร่ืองหมายจะต้องมี และเป็นท่ีรับรู้และเข้าใจได้ ส าหรับการรับสารส่วนใหญ่ขั้นตอน

แรก เป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างสัญลักษณ์กับตัวอ้างอิง กล่าวคือ เป็นการให้ความหมายกับสิ่งท่ีกล่าวถึง

โดยตรง เป็นความหมายท่ีมีลักษณะเป็นสากล (Universal) เป็นความหมายเดียวส าหรับทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาได้เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายการท่องเท่ียว

รอบเกาะเมอืงอยุธยา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบนพื้นฐานการเรียนรู้และการน ามาปรับใชก้ารสื่อความหมายการ

ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานในการน าชมรอบเกาะเมืองอยุธยา ท าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ ส าหรับบุคคลและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืง ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. บริษัทท่องเท่ียวเอกชน สามารถน าข้อมูลไปใชใ้นการฝึกอบรมมัคคุเทศก ์เพื่อพัฒนาความรู ้และเข้าใจต่อ

การสื่อความหมายการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะเมอืงอยุธยา 

2. สถานบันการศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการรวบรวมในคร้ังนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนและ

การฝึกอบรมนักเรียน นักศกึษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและรูปแบบการสื่อความหมายการท่องเท่ียวทางน้ าท่ีเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

3. ประชาชนท้องถิ่น สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวต่างถิ่นได้

อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาครัง้ตอ่ ๆ ไป ควรด าเนนิการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชงิลึกเจาะเป็นรายพื้นท่ี เพราะยังมีหลายพื้นท่ีมี

โบราณสถานท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะย่านเมอืงเก่า ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การคา้ขาย การเจริญสัมพันธไมตรีกับ

ชาวต่างชาติ ท้ังในเกาะเมอืงและนอกเกาะเมอืง 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุน และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้

ค าปรึกษางานวิจัยท่ีได้ให้ข้อแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยและคณะทีมวิจัย จึง

ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีได้สนับสนุนทุนในการท าวจิัย จนส าเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอ่งเท่ียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทน าเท่ียวใน
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พื้นท่ี บริษัทเรือเชา่ และแหลง่ท่องเท่ียวทุก ๆ พื้นท่ี วัดวาอารามต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลอืข้อมูลในแบบสอบถามและ

ให้ขอ้มูลตา่ง ๆ จนงานวจิัยเล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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อัตลักษณ์ชุมชน: แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลสวนขัน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Identity of Community: a guideline to promoting Community – Based Tourism 

Tambon Sawnkhan, Nakhon Sri Thammarat province 

ชวัลรัตน์ ศรนีวลปาน1* บ ารุง  ศรีนวลปาน1  พัชร ีสุเมโธกุล1 และชัชวาลย์ รัตนพันธุ์1 

Chawanrat Srinounpan1*, Bamrung Srinounpan1, Patcharee Sumethokul1 and  

Chatchawan Rattanapan1 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเท่ียวชุมชน และ 2) เพื่อ

น าเสนอแนวการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช การศกึษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพื่อศึกษาถึงอัตลกัษณช์ุมชน การหาแนวทางการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่าน    

อัตลักษณ์ชุมชน โดยผลการวิจัยพบว่า ชุมชนต าบลสวนขันมีอัตลักษณ์ชุมชนท้ังทางด้านประวัติศาสตร์คือชื่อสวนขัน

จากการมีต้นขันจ านวนมาก ดอกขันเป็นดอกไม้ประจ าต าบลสวนขัน ด้านวิถีชีวิตคือเป็นชุมชนท่ีมีอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรง

และท าสวนผลไม้แบบผสมผสานหรือสวนสมรม ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อคือต าบลสวนขันมีพ่อท่าน

คล้ายวาจาสิทธ์ิเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ิของท่าน ด้านการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอาศัย

ปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ด้านในการจัดการท่องเท่ียว คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  

และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัด

กิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียว และการพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนและตราสัญลักษณผ์ลิตภัณฑ์ชุมชนโดยน าดอกขันและ

อาชีพการเลีย้งผึง้ของชุมชนมาเป็นสัญลักษณ์ในการสง่เสริมการท่องเท่ียวของชุมชน  

ค าส าคัญ: อัตลักษณช์ุมชน การจัดการท่องเท่ียว การส่งเสริมการท่องเท่ียว การมสี่วนร่วม 
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Abstract  

 This research aims to 1) study the identity of community and community tourism management and 2) to 

present the concept of community tourism’s promotion through reflection of the identity of Sawnkhan community 

Nakhon Si Thammarat. This study is a qualitative research. The focus groups and in-depth interviews is use to 

study the identity of the community, finding to manage community travel and promote tourism through 

community of identity. The results show that the community of Tambon Sawnkhan has a community identity, 

both in history and in the name of the park. The Khan flower is a flower of park. Life in community is 

beekeepers and gardener of the horticultural fruit garden or mixed garden. The culture, traditions and believes 

of Sawnkhan is travel PhoThanKhlai Wajasit. He is the monk that anchors of the mind and believe of people in 

Tambon Suan Khan. Community tourism management is based on three key factors in tourism management 

which are community participation, tourist attractions and amenities. Also making the symbolic in promoting 

tourism of the community by participation in the conservation of natural resources and the environment, traveling 

activities, community-based product development and community-based branding. 

Keywords: identity of community, tourism management, promoting tourism, participation 

บทน า 

ปัจจุบันพบวา่กระแสความสนใจและให้ความส าคัญต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนมมีากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเข้าไปซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ถูกใช้เป็นจุดขายและกลายเป็นสินค้า

เพื่อดงึดูดความสนใจและเงนิตราจากนักท่องเท่ียวท้ังจากภายในและภายนอกมากขึ้น รวมท้ังรัฐบาลได้มีการส่งเสริม

การท่องเท่ียวในประเทศอย่างจริงจัง มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกระตุ้นให้คนไทยท่องเท่ียวในไทยด้วยการลดหย่อนภาษีการท่องเท่ียว

ในไทย โดยคาดหวังว่าการท่องเท่ียวภายในประเทศจะมีมูลค่าโดยรวมมากขึ้นถึง 1 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโต

ให้กับธุรกิจทอ่งเท่ียวในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพงิตลาดต่างประเทศ  

การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ซึ่งหัวใจส าคัญของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ 1) การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในชุมชน 2) การบริหารจัดการบนพื้นฐานความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตน และการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน 3) มีการน าเสนอ “ของดีชุมชนและความภาคภูมิใจ” ผ่านการน าเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียว     

4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้การท่องเท่ียวโดยชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา        

5 ด้าน คือ 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนทุกภาคส่วน 2) มีการจ้างงาน ลดความยากจน และเกิดการ

เกื้อกูลกันในสังคม 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาโลกร้อน 4) รักษาคุณค่า

มรดกทางวัฒนธรรม และ 5) อยู่ร่วมกันอยา่งสันต ิ(ศูนย์ประสานงานเครอืขา่ยการท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2561) 

ต าบลสวนขัน เป็นต าบลหนึ่งในเขตการปกครองของอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 

62.39 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนขัน บ้านเทพรัตนา บ้านยางในลุ่ม บ้านน้ าน้อย บ้านไทร

งาม บ้านคลองปีกเหนือ บ้านนายน บ้านหนองเหรียง และบ้านจอมทอง สวนขันมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ชุมชนท่ี
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นา่สนใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งชื่อของ “สวนขัน” มท่ีีมาจากการสถานท่ีแหง่นี้เดิมทีมีต้นขันเป็นจ านวนมาก โดยต้นขันเป็น

ไมย้นืต้นมลีักษณะใบคลา้ยตน้ตีนเป็ดหรือตน้ยูคาลิปตัส ออกดอกปีละครั้ง ในช่วงปลายหน้าแลง้ และคาดว่านา่จะเป็น

ต้นไม้ท่ีพบมากในภาคใต้ซึ่งสังเกตได้จากการตั้งชื่อชุมชนต าบลตามต้นขัน เช่น เกาะขัน (นครศรีธรรมราช) บางขัน 

(นครศรีธรรมราช) ควนขัน(สตูล) โดยดอกขันเป็นดอกไม้ประจ าต าบลสวนขัน ดอกมีลักษณะห้อยลงตามแรงโน้มถ่วง

โลก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร      

มหีลายส ีที่พบในต าบลสวนขันจะมอียู่สามสโีดยเรียกตามความเชื่อของความเป็นต้นไม้มงคลคือ ดอกขันเงิน คือดอก

ขันท่ีมีกลบีดอกนอกเป็นสขีาว ดอกขันทองคอืดอกขันท่ีมีกลบีดอกนอกเป็นสนี้ าตาลอมส้ม และดอกขันนาคคือดอกขัน

ท่ีมีกลีบดอกนอกเป็นสีแดงอมน้ าตาล หรืออาจเรียกว่าขันรุ่งเรือง ดอกขัน อาจมีชื่อเรียกแตกแต่งตามแต่ละภูมิภาค     

เชน่บางถิ่นเรียกว่า ดอกกระดิ่งนางฟา้ ดอกปีใหม่ ดอกสารภนี้ า ดอกโชค เป็นต้น  

 

ภาพที่ 1 ดอกขัน 

 

สวนขัน นอกจากชื่อท่ีมีความเป็นเฉพาะแล้ว ชุมชนสวนขันยังมีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใคร        

เป็นเมอืง “สองธรรม” คือมท้ัีงธรรมะและธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ มีวัดธาตุน้อย ซึ่งเป็นวัดท่ีส าคัญท่ีมี

พระเจดยีแ์ละสรีระสังขารพอ่ท่านคลา้ยวาจาศิษยใ์ห้นักทอ่งเท่ียวมากราบนมัสการ ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มักได้ยิน

กิตติศัพท์ในคุณงามความดีของท่าน วัดสวนขัน ซึ่งเป็นวัดท่ีพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ได้พัฒนาและเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่ี

วัดแหง่นี้ก่อนท่ีท่านจะมรณภาพ โดยท่ีวัดแหง่นี้จะมีรูปหลอ่พ่อท่านคลา้ยวาจาศิษย์ไว้ให้นักท่องเท่ียวได้กราบไหว้บูชา

เชน่เดียวกันกับวัดธาตุนอ้ย ในขณะเดียวกันแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของสวนขันก็มีอยู่หลากหลาย ท้ังการเดินป่า 

ภูเขา น้ าตก และชมสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสและทดลองท าด้วยตนเอง        

เชน่ การท าผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นการใชส้ีธรรมชาตมิายอ้มผ้า การสร้างโพรงผึ้ง การเก็บน้ าผึ้ง ซึ่งอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง

เป็นอาชพีท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนาน มีการร่วมกลุ่มกันเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ มีผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านท าการ

สอนให้นักทอ่งเท่ียว หรอืผู้ท่ีสนใจสร้างโพรงผึ้ง สอนให้รู้วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง และยังมีการน าน้ าผึ้งท่ีได้จากการเลี้ยง

ผึ้งมาวางขายเพื่อให้นักท่องเท่ียวซื้อเป็นของฝากของขวัญ นอกจากนี้สวนขันยังมีสถานท่ีพัก มีอาหารพื้นบ้าน

โดยเฉพาะแกงบอนท่ีหาทานยากแล้วในปัจจุบันให้นักท่องเท่ียวได้รับประทานอีกดว้ย จากจุดแข็งด้านต่างๆ ของต าบล

สวนขันเหลา่นีก้ลับยังไมเ่ป็นท่ีรู้จัก หรือรู้จักเฉพาะกลุ่มชุมชนใกล้เคียงเท่านั้น ดังนั้นทีมนักวิจัยได้เข้ามาศึกษาเพื่อหา

แนวการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณช์ุมชนและการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 

2. เพื่อน าเสนอแนวการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาเนือ้หา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการ

ท่องเท่ียว ปัจจัยของการท่องเท่ียว การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียว (Tourism) ตามความเขา้ใจโดยท่ัวไป หมายถงึ การเดินทางของบุคคลหนึ่งจากอกีที่หนึ่งไป

ยังอีกท่ีหน่ึง เพื่อพักผ่อน หรือตดิตอ่ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป (ฉลองศรี พมิลสมพงศ์, 2550) 

การท่องเท่ียวถือเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการน ากิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เดินทางเกิด

การผ่อนคลายและมีความสุขระหว่างการเดินทางไปท ากิจกรรมจากท่ีหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการจากท่ีอยู่อาศัยไปยังอีกท่ี

หนึ่งท่ีถือเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เช่น การเดินทางไปชมสถานท่ีท่องเท่ียว ไปเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาต ิ

หรือไปพักผ่อนหย่อนใจ  

การท่องเท่ียวนอกจากก่อให้เกิดความสุข ความผ่อนคลายแล้ว การท่องเท่ียวยังมีความส าคัญต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย เช่น เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพท่ีมั่นคง เกิดธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ  

การท่องเท่ียวโดยตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทน าเท่ียว เกิดการประกอบอาชีพเสริมในชุมชน เช่น งานหัตกรรม 

สินค้าชุมชน ท าเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณี เป็นตัวช่วยสร้างความปลอดภัยให้แกพ่ื้นท่ีน้ัน 

2. ปัจจัยของการท่องเที่ยว  

จากการศกึษาจากงานวจิัยพบวา่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว (ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2557; Collier 

& Harraway, 1997; บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2542; เทิดชาย ชว่ยบ ารุง, 2551) ดังนี้ 

2.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) หมายถึง สิ่งท่ีสามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความ

สนใจปรารถนาท่ีจะไปท่องเท่ียวยังแหลง่ท่องเท่ียว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

2.1.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีธรรมชาติให้มา คือ ความงามตามธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูด

ให้คนไปเยอืนหรือไปเท่ียวในพื้นท่ีน้ัน เช่น หาดทรายท่ีสวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น 

2.1.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างขึน้ เป็นสิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้

มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเท่ียวยังพื้นท่ีนั้น เช่น สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น    

วิถีชีวิตจากการกระท าของคน เช่น ตลาดน้ า รวมท้ังกิจกรรม (Activity) ท่ีคนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การ

แสดง การจัดเทศกาล เชน่ งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม ้เป็นต้น 

2.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถงึ สิ่งตา่งๆ ที่รองรับการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อท าให้การ

เดินทางท่องเท่ียวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายท่ีส าคัญมากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีพักแรม ต้องมีสาธารณูปโภคครบสิ่ง

ส าคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภค ต้องมร้ีานอาหารบริการส าหรับนักท่องเท่ียว รวมท้ังสนิค้าท่ีระลึก 

2.3 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถงึ ต้องมกีารคมนาคมขนส่งนักทอ่งเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวนั้น

อย่างสะดวก 

3. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการ

ท่องเท่ียวของตนเอง ซึ่งมชีาวบ้านเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียวนั้นๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

จัดการแหล่งท่องเท่ียว และอนุรักษ์ท้ัง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการด าเนินชี วิต เพื่อ
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สร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  อ้างใน วีระพล 

ทองมา, 2561) ดังนั้นหัวใจส าคัญของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การมีสว่นร่วมของชุมชน (Community Participation) 

ในกิจกรรมทางการท่องเท่ียว เช่น การประดิษฐ์ และจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เทศกาล

ประเพณี การน านักท่องเท่ียวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นต้น (ชูวิทย ์ศิริโชคเวชกุล, 2544) 

การมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม  ตัดสินใจ    

ร่วมคิดคน้ปัญหา ร่วมลงทุนและรับผลประโยชนต์อบแทน ร่วมปฏบัิตงิานตดิตามและประเมินผล และด าเนินการต่างๆ    

ในชุมชน รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนดว้ยตนเอง ดังนัน้ ลักษณะของการมสี่วนร่วมสามารถสรา้ง

มติ ิหรือองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหา

ปัญหาและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์      

และการมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผลงาน (กฤตยิา สมศิลาและกนกกานต์ แก้วนุช, 2561) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ (Identification)  แปลว่าการก าหนด หรือสิ่งท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคนหรือสิ่งนั้น ท่ีท าให้

สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่งอื่น อัตลักษณ์มี 2 ประเภท คือ อัตลักษณ์ท่ีเกิดจากการนิยามตนเอง         

และอัตลักษณท่ี์สังคมนิยามให้ดังแนวคิดของ Golfman (1963 : 118-121) นักสังคมวิทยาในสายสัญลักษณ์สัมพันธ์ได้

จ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม โดยอัตลักษณ์ของปัจเจก 

ประกอบด้วย 2 ส่วน เขานิยามว่าความคิดความรู้สกึที่ปัจเจกมีต่อตัวเองว่า “Ego Identity” ส่วนภาพปัจเจกในสายตา

คนอื่น ในฐานะท่ีเป็นบุคคลที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาเรียกว่า “Personal Identity” ส่วน “Social Identity” ของบุคคล 

คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชพี ชนชัน้ เพศ ชาติพันธ์ุ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลน้ันสังกัดอยู่  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมท่ีส่งผล

ต่อการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโพนอยูใ่นระดับท่ีสูงขึน้ และปัจจัยขดีความสามารถ

ของการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโพนอย่างมีนัย    

ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่าเมื่อชุมชนบ้านโพนมีปัจจัยขีดความสามารถของการจัดการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการ ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโพนอยูใ่นระดับท่ีสูงขึ้นด้วย 

วิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากร

ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งพบว่าองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเท่ียวมี

ผลตอ่การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจะมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบตอ่การท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความเป็นมิตรไมตรี และด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่า มี 4 องค์ประกอบของปัจจัย

ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการ ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ คือ องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ด้านความเป็นมติรไมตรี องคป์ระกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ และองค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว และ

ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าด้านองค์ประกอบของการบริการเพียงปัจจัยเดียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียว

ปริมณฑลของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว      
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และด้านความส าราญจากแหล่งท่องเท่ียวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียว แต่แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม 

สถานภาพและช่ือเสียงส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกท่องเท่ียว 

Suansri, M (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อ

สะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ า บางน้ าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบว่านักท่องเท่ียวมีการรับรู้อัตลักษณ์ท่ีมีต่อชุมชน

ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด้านวิถีชีวิต คือ มีอาชีพดั้งเดิมท าสวนเกษตรผสมผสาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี คือ การมี

อัธยาศัยไมตรีและแสดงออกซึ่งไมตรีจิตตอ่นักท่องเท่ียว และด้านการจัดการท่องเท่ียว คือ การมีเส้นทางจักรยานชม

วิถีชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่วนความพึงพอใจของ  

นักท่องเท่ียวต่อชุมชน ด้านจัดการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวคือการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการ 

ท่ีดี สุภาพอ่อนน้อม และมีอัธยาศัยท่ีดี และด้านบุคลากรให้บริการนักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจ 

นักท่องเ ท่ียว ส าหรับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเ ท่ียวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน  

ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คือการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก าหนดอัตลักษณ์  

ของชุมชนท่ีมีส่วนส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว เส้นทางกิจกรรม 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้ข้อมูลการท่องเท่ียวควบคู่กับการให้ความ  

รู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงการรวบรวมภูมปัิญญาทอ้งถิ่นจัดตัง้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

จากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนท้ังจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี      

และบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างตน้ ทมีนักวจิัยได้น ามาเป็นแนวทางให้การรวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมท้ังใชเ้ป็นแนวทางในการสรุปผลงานวจิัยในครัง้นี้ 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา            

วธีิการศึกษา รวมท้ังขอ้มูลจากงานวจิัย เอกสารวชิาการ และบทความท่ีเกี่ยวข้อง  

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจ เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ทัง้ในสว่นของการศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการ

สัมภาษณเ์ชงิลึก  

การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา  น าทฤษฎีวิชาการต่างๆ มาน าเสนอเป็นการจัดการการท่องเท่ียว

แบบยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์ของชุมชนและสรุปผลการวจิัยในเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อระดมสมองกับกลุ่มชุมชนสวนขันจ านวน 30 คน เพื่อหาอัตลักษณ์ชุมชน และหา

ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการท่องเท่ียวชุมชนพบวา่ ชุมชนมแีนวทางในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนดังน้ี 

1. ก าหนดแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน สรุปผลได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แนวทางในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนต าบลสวนขัน 

ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แนวทางในการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

(1) ด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

ชุมชนในต าบลสวนขันมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหัวหน้ากลุ่ม

สมาชิก มีกรรมการบริหารกลุ่มท่ีมีรูปแบบชัดเจน โดยทุกฝ่ายมีการร่วมคิดร่วม

วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดค้นแก้ปัญหา ร่วมด าเนินการ ติดตามและ

ประเมินผล ตลอดจนมกีารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนดว้ยตนเอง จากการมี

ส่วนร่วมของชุมชนท าให้ชุมชนมีความพร้อมในการตอนรับนักท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวสามารถเขา้มาทอ่งเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ชุมชนมกีิจกรรมการท่องเท่ียว

หลักท่ีไม่อิงกับฤดูกาล เช่น การไหว้พระ ขอพร การรับฟังประวัติเร่ืองเล่า

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ต านานพระนางเลือดขาว สถานท่ีจริงและ

โบราณวัตถุท่ีมีการขุดพบขึ้น การดูการสาธิตการมัดย้อม และกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล เชน่  

- ชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม เป็นช่วงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินป่าได้เนื่องจาก

อากาศไม่ร้อน ฝนน้อย สามารถดูการเลีย้งผึง้และท าโพรงผึง้ได้ เนื่องจากเป็นช่วง

ท่ีผึ้งเข้าท ารังในโพรงผึ้ง สามารถดูการสาธิตการท าผ้ามัดย้อมจากการน าใบขัน

และเดินดูดอกขันได้เนื่องจากเป็นช่วงท่ีต้นขันออกดอก 

- ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นช่วงหน้าร้อน ผึ้งเร่ิมให้น้ าผึ้ง นักท่องเท่ียว

สามารถดูการสาธิตวิ ธีการตัดน้ าผึ้ งได้  นอกจากนี้ยัง เป็นช่วงฤดูผลไม ้

นักท่องเท่ียวสามารถชมสวนผลไม้สมรมและสามารถช็อป ชิมผลไม้ตามฤดูกาล

ได้ 

- ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นช่วงหน้า ร้อน ผึ้ งโพรงเ ร่ิมให้น้ าผึ้ ง 

นักท่องเท่ียวสามารถดูการสาธิตวิธีการตัดน้ าผึ้งได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงฤดู

ผลไม้ นักท่องเท่ียวสามารถชมสวนผลไม้สมรมและสามารถช็อป ชิมผลไม้ตาม

ฤดูกาลได้ 

- ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงหน้าฝน ผึ้งท้ิงรังไปแล้ว นักท่องเท่ียว

สามารถดูการสาธิตการท าโพรงผึ้งได้ สามารถ ชมสวนผลไม้สมรมและยังอยู่

ในช่วงฤดูกาลของผลไมส้ามารถช็อป ชิมผลไม้ตามฤดูกาล 

- ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงปลายฝน เข้าสู่หน้าหนาวในภูมิภาคอื่น 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินป่า ดูการสาธติต่าง ๆ ได้ 

แนวทางในการต้อนรับนักท่องเท่ียว จะมอบหมายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ท่องเท่ียวต าบลสวนขันเป็นแกนน าหลักในการน าเท่ียว และให้ชุมชนอื่นท่ีมี

ศักยภาพพร้อมรับนักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมตามโปรแกรมท่ีนักท่องเท่ียว

เลือก และให้หัวหน้ากลุ่มชุมชนประสานสมาชิกพร้อมมอบหมายหน้าท่ีในการ

ดูแลนักทอ่งเท่ียว 
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ตารางที่ 1 แนวทางในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนต าบลสวนขัน (ตอ่) 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

แนวทางในการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

(2) ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใ จทา งก า ร

ท่องเท่ียว 

ชุมชนต าบลสวนขันมีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว ท้ังสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียวท่ีธรรมชาติให้มา คือ สภาพป่าท่ีเป็นธรรมชาติ ภูเขา น้ าตก และ

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด สวนผลไม้ และ

กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน โดยในส่วนนี้ชุมชนมีความตระหนักถึง

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยมีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายทุกส่วนไม่ตัดไม ้

ไม่ท้ิงขยะ หรือเผาท าลาย และให้คงความเป็นธรรมชาติของป่าเทือกเขา

หลวงเอาไว้ รวมท้ังการคงสภาพป่าชุมชนโดยเฉพาะสวนสมรม สวนมังคุด

อายุ 100 ปี 

(3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สวนขันมคีวามพร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียว เช่น มี

ท่ีพัก มอีาหาร มีกิจกรรมในท า มีของฝากของขวัญ การเดินทางสะดวกท้ัง

รถยนต ์รถไฟ หรือป่ันจักรยานบนถนนภายในหมูบ้่าน พร้อมท้ังมีการรักษา

ความปลอดภัยในกับนักท่องเท่ียว นอกจากนี้สวนขันมีความพร้อมด้าน

ทรัพยากรบุคคล ท้ังไกด์น าเท่ียว ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในชุมชนท่ีพร้อม

ตอ้นรับนักท่องเท่ียว 
 

2. จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมอบหมายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวต าบลสวนขัน

เป็นแกนน าหลักในการน าเท่ียว และให้ชุมชนอื่นท่ีมีศักยภาพพร้อมรับนักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วม โดยเบื้องต้นมี

โปรแกรมการท่องเท่ียวไป-กลับ 1 วัน โดยสามารถรองรับการท่องเท่ียวได้ท้ังปีจ านวน 5 โปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม

การท่องเท่ียวดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งโปรแกรมการท่องเท่ียวไป-กลับ 1 วัน 
 

3. หาอัตลักษณ์ชุมชน  สวนขันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียังไม่เป็นท่ี รู้จักมากนัก จึงต้องท าการ

ประชาสัมพันธ์โดยใชส้ื่อออนไลน์และผสานความร่วมมือกับ ททท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวรู้จักสวนขัน พร้อมสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนลงบนผลิตภัณฑ์ของ
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ชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงเกิดการระดมความคิดร่วมกันเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าท่ีสะท้อนตัวตนของชุมชน โดยน า

น้ าผึง้ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนมาเป็นสว่นหนึ่งของการสง่เสริมการท่องเท่ียว โดยมีแนวทางการออกแบบดังนี้    

 
 

ภาพที่ 3 การลงพืน้ท่ีกลุม่วสิาหกิจชุมชนต าบลสวนขัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมนักวจิัยกับกลุม่ 
 

3.1 บทสรุปแนวทางการออกแบบ (Design Brief) ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งโพรงไทย ต าบลสวนขัน 

-Honey For Healthy (น้ าผึง้สวนขัน น้ าผึง้ส าหรับคนรักสุขภาพ / ศาสตร์ส าหรับคนรักสุขภาพ) 

-Honey Gold (น้ าผึง้สวนขันคุณภาพด่ังทอง) 

-Honey Secret (ความลับแห่งสวนผึง้)  

-Support (สนับสนุนแนวความคิดในการออกแบบ) ผลผลิตของน้ าหวานจากดอกไม้และจากแหล่งอื่นๆ   

ท่ีผึ้งงานน ามาเก็บสะสมไว้ โดยผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีแล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง ซึ่งปกติ

แล้วน้ าผึ้งจะมีกลิ่น รส สี ท่ีต่างกันออกไปตามชนิดของพืชนั้นๆ น้ าผึ้งมีส่วนผสมของน้ าตาลและสารประกอบอื่นๆ      

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟรักโทสกับกลูโคส และมีวิตามินและแร่ธาตุผสมอยู่ด้วย เป็นสาร ท่ีท าหน้าท่ีช่วยต่อต้านอนุมูล

อสิระเป็นหลัก จากข้อมูลข้างต้นน้ าผึง้จึงเป็นท่ีนิยมมากส าหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ 

3.2 บุคลิกลักษณะของงาน (How to Communication: Mood & Tone) 

ดูเป็นธรรมชาติ (Natural) ดูเป็นวัฒนธรรม (Cultured) ดูเป็นมติร (Friendly) 

 
ภาพที่ 4 แนวความคิดในการออกแบบ 
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3.3 ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ 

3.3.1  ศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ  ดังข้อมูล     

ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

แรงบันดาลใจในการออกแบบ แนวความคดิในการพฒันา 

 

ลายประจ ายาม หนึ่งศิลปะสมัยศรีวิชัยช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12-17 โดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย 

อนิโดนีเซียและเอาสูไ่ทย ซึ่งลายประจ ายามจะอยู่บน

ประตูทางเข้าสถาปัตยกรรมของวัดทางภาคใต้เกือบ

แทบทุกวัด  

 

การท่องเท่ียวเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ระบุไว้ให้        

จ.นครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม

พลาดนั้นและขนานนามให้ท่ีนี้ได้ชื่อว่า “นครเมือง

สองธรรม” มาจากค าวา่ ธรรมะ+ธรรมชาติ  

 

ดอกขัน ดอกไมป้ระจ าต าบล และเป็นช่ือต าบล  

 

รังผึ้ง เปรียบเสมือนบ้านของผึ้ง แต่นอกจากเป็นท่ีอยู่

อาศัยแล้วมันก็ยังเป็นท่ีเก็บน้ าผึง้อกีด้วย  

ไม้ตักน้ าผึ้ง (Honey Dipper) ไม้ส าหรับช่วยควบคุม

ปริมาณและทิศทางในการตักน้ าผึง้ 

 

3.3.2 ท าการออกแบบภาพร่างตราสัญลักษณ์ด้วยมือ โดยดึงเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ผสมผสาน

กับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ            

ตราสัญลักษณ ์ดังภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5 ร่างตราสัญลักษณด์้วยมือ 
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3.3.3 ท าการออกแบบภาพร่างตราสัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ

ออกแบบ คือ Adobe Illustrator Cc 2017 เพิ่มสท่ีีแทนเอกลักษณ์จากแรงบันดาลใจดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที ่6 ร่างตราสัญลักษณด์้วยคอมพวิเตอร์  
 

3.3.4 หาข้อสรุปรูปแบบตราสัญลักษณ ์จาก 5 รูปแบบท่ีได้ท าการออกแบบในขา้งต้น พร้อมท้ังปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการระดมสมองของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร การเพิ่มค าบ้านสวนขันเป็น

ภาษาไทย และน าเสนอตราสัญลักษณต์น้แบบของบรรจุภัณฑท่ี์ผ่านการคัดเลอืกจากชุมชนดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที ่7 ตราสัญลักษณต์น้แบบของบรรจุภัณฑส์ินค้าชุมชนส าหรับการสง่เสริมการท่องเท่ียว 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

จากการลงพื้นท่ีต าบลสวนขันเพื่อหาอัตลักษณ์ชุมชน และหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน

โดยชุมชนมแีนวทางในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีอาศัยปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน 

ชุมชนในต าบลสวนขันมีการรวมกลุ่มกันเ ป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหัวหน้ากลุ่มสมาชิก                     

มีกรรมการบริหารกลุ่มท่ีมีรูปแบบชัดเจน โดยทุกฝ่ายมีการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดค้นแก้ปัญหา 

ร่วมด าเนนิการ ตดิตามและประเมินผล ตลอดจนมกีารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนดว้ยตนเอง กลุ่มชุมชนท่ีเข้ามา

มสี่วนร่วมในการด าเนนิการท่องเท่ียวท้ังหมด 5 ชุมชนหลัก ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวต าบลสวนขันท่ี

เป็นแกนน าหลักในการเป็นไกด์น าเท่ียว และแหล่งท่ีพักให้กับนักท่องเท่ียว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนขันเกษตรยั่งยืนท่ี

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าผ้ามัดย้อม กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ กลุ่มส่งเสริม

อาชีพเลีย้งผึง้บ้านลุม่ในหินท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลีย้งผึง้โพรงและผลิตสินค้าท่ีระลึกของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มผลิตเคร่ืองแกงบ้านหนองกุ้งท่ีท าหน้าท่ีบริการอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเท่ียว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพและเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชนท่ีท าหน้าท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านในการเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของชุมชน โดยแต่ละกลุ่มชุมชนมีการวางแผนและด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกกับนักท่องเท่ียวใน

ทุกๆ สถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้ชุมชนมีความพร้อมในการตอนรับนักท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นหัวใจส าคัญของการท่องเท่ียว

โดยชุมชนท่ีสอดคล้องกับชูวทิย์ ศิริโชคเวชกุล (2544) และกฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช (2561) ท่ีได้กล่าว

ไวว้า่ การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียว เช่น การประดิษฐ์ และจ าหนา่ยสนิค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เทศกาลประเพณี การ

น านักท่องเท่ียวชมกระบวนการทางการเกษตร เป็นต้นถือ รวมท้ังการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน

ร่วมในการตดิตามและประเมินผลงาน ทัง้หมดน้ีถือเป็นหัวใจส าคัญของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

2. ด้านส่ิงดงึดูดใจทางการท่องเท่ียว 

ชุมชนต าบลสวนขันมีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว ท้ังสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีธรรมชาติให้มา 

คือ สภาพป่าท่ีเป็นธรรมชาติ ภูเขา น้ าตก และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด สวนผลไม ้     

และกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันคิด

ขึ้นเบื้องต้น 5 โปรแกรมด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ชมเมืองโบราณ เล่าขานต านานพ่อท่านคล้าย 2) ศึกษาดูงานกลุ่ม

อาชีพตามศาสตร์พระราชา 3) ชุมชนมังคุด 100 ปี ของดีเมืองช้างกลาง 4) ชมสวนสวมรม ชิมและชมกาแฟในสวนผึ้ง

และ 5) ชมเมอืงโบราณ เล่าขานต านานพระนางเลือดขาว ซึ่งการสร้างโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนคิดขึ้น 

มคีวามสอดคล้องกับชิตวร ประดิษฐ์รอด (2559) และวิชสุดา รอ้ยพลิา และปรีดา ไชยา (2558) ท่ีกล่าวไว้ว่ากิจกรรม

การท่องเท่ียวมีผลต่อการจูงใจต่อการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมท่ีเป็นแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม     

และชื่อเสียงส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกท่องเท่ียว 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ชุมชนต าบลสวนขันมคีวามพร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียว เช่น มีท่ีพัก มีอาหาร มี

กิจกรรมในท า มขีองฝากของขวัญ การเดินทางสะดวกท้ังรถยนต์ รถไฟ หรือป่ันจักรยานบนถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมท้ัง

มีการรักษาความปลอดภัยในกับนักท่องเท่ียว นอกจากนี้สวนขันมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  ทั้งไกด์น าเท่ียว 
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ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในชุมชนท่ีพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ วิชสุดา ร้อยพิลา  และปรีดา ไชยา 

(2558) ท่ีกล่าวไวว้า่ สิ่งอ านวยความสะดวกจะมคีวามสัมพันธ์และมผีลกระทบต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

แนวการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 

ชุมชนสวนขันมอีัตลักษณเ์ฉพาะของชุมชน โดยช่ือสวนขันมท่ีีมาชื่อจากเดมิท่ีพืน้ท่ีบริเวณนี้มีป่าขัน ซึ่งตน้ขัน

เป็นไม้ยืนต้นและเป็นไม้มงคลมีลักษณะใบคล้ายต้นตีนเป็ดหรือต้นยูคาลิปตัส ออกดอกปีละคร้ัง โดยดอกขันเป็น

ดอกไม้ประจ าต าบลสวนขัน ซึ่งท่ีสวนขันมีอยู่ 3 สี คือ ดอกขันเงินคือดอกขันท่ีมีกลีบดอกนอกเป็นสีขาว ดอกขันทอง

คือดอกขันท่ีมีกลีบดอกนอกเป็นสีน้ าตาลอมส้ม และดอกขันนาคคือดอกขันท่ีมีกลีบดอกนอกเป็นสีแดงอมน้ าตาล  

หรืออาจเรียกว่าขันรุ่งเรือง นอกจากนี้ชุมชนสวนขันยังมีอาชพีท่ีถูกสบืทอดกันมายาวนาน คือ การเลีย้งผึ้งโพรง จนถูก

ขนานนามว่าเป็นชุมชนคนเลีย้งผึง้  

จากอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสวนขัน จึงเกิดแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่าน  

การสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของต าบลสวนขันท่ีพร้อมให้

นักท่องเท่ียวสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญ ด้วยการน าดอกขัน ดอกไม้สัญลักษณ์ของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของตราสัญลักษณผ์ลิตภัณฑเ์พื่อรักษาความเป็นชุมชนสวนขัน ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพท่ี 8 ผลิตภัณฑช์ุมชนและตราสัญลักษณผ์ลิตภัณฑช์ุมชน 

 

อธปิรายผล 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเท่ียวชุมชน โดยการลงพื้นท่ีต าบลสวนขันเพื่อรวบรวม

ข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทราบถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสวนขัน จนท าให้

สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ รวมท้ังสามารถหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการ

ท่องเท่ียวชุมชน ผ่านแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยอาศัยปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ท าให้เกิดโปรแกรมการท่องเท่ียว

แบบ ไป-กลับ 1 วัน และกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ตลอดท้ังปี  
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2. การน าเสนอแนวการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน จากการลง

พื้นท่ีต าบลสวนขันเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้เกิดแนวทางการส่งเส ริม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของ

ต าบลสวนขันท่ีพร้อมให้นักท่องเท่ียวสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากของขวัญ ด้วยการน าดอกขัน ดอกไมส้ัญลักษณ์ของ

ชุมชนมาเป็นสว่นหนึ่งของตราสัญลักษณผ์ลิตภัณฑเ์พื่อรักษาความเป็นชุมชนสวนขัน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงอัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชน ซึ่งถือเป็น

การศึกษาข้อมูลและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการน าวิธีการ

จัดการท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชนท่ีอาศัยปัจจัยท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไปใช้ในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในภาคของผู้ใช้บริการหรือ

นักท่องเท่ียว รวมท้ังประสิทธิภาพจากการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนไปส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดังนั้นในการศึกษา

วิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าว อีกท้ังการหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวและช่องทางการ

ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ผ่านสื่อออนไลน ์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ เป็นต้น  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 กลุ่มเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ท่ีสนับสนุนทุนวจิัยในครัง้นี้ 

ขอขอบคุณกลุ่มสมาชกิชุมชนต าบลสวนขันท้ัง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวต าบลสวน

ขัน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสวนขันเกษตรยั่งยืน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลีย้งผึง้โพรงไทยบ้านคลองปีกเหนอื กลุ่มส่งเสริม

อาชีพเลีย้งผึง้บ้านลุม่ในหิน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเคร่ืองแกงบ้านหนอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
และเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทมีนักวจิัยและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีเสียสละเวลา 

ร่วมคิด ร่วมท า จนท าให้งานวิจัยน้ีเสร็จความสมบูรณ์ 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง 

Guidelines for Agro-Tourism Development Approach of WaoKeaw Community, 

Hang Chart District in Lampang Province. 

พิมพ์พศิา จันทร์มณี1* 

Pimpisa Chanmanee1* 

บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์คือ ศึกษาบริบทและศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านวอ

แก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 10 คน 

ประกอบกับการใช้แบบประเมินมาตรมาตรฐานคุณภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตรเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามในคร้ัง

นี้ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยใช้

สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนวอแก้วมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาไปสู่แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้ เพราะมีความโดดเด่นทางด้านพื้นท่ีและเป็นแหล่งท าเกษตรเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัดล าปาง 

แต่ควรให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นอันดับแรก โดยต้องก าหนดเขตพื้นท่ี 

การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ เพื่อรองรับผู้มาเยือนและการรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชน อีกประการหนึ่งคือ ควร

ก าหนดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญและเหมาะสมมาบริหารจัดการในทุกๆด้าน รองลงมาคือด้านการให้บริการของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิเกษตร ควรจัดสรรหรือเพิ่มบุคลากรในการรองรับผู้มาเยือน ท่ีสามารถแนะน ารายละเอียดต่าง ๆ น าชม

สถานท่ีและหรือบรรยายเกี่ยวกับชุมชน แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางด้านการท่องเท่ียว โดยจะต้องถ่ายทอด

ความรู้และให้ขอ้มูลอย่างครบถ้วน สุดทา้ยคือควรให้ความส าคัญในดา้นการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร ควร

มดีารก าหนดจ านวนผู้มาเยือน และชว่งเวลาให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับการท่องเท่ียว

ได้ตลอดท้ังปี 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชงิเกษตร ศักยภาพ การพัฒนา  
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Abstract  

 This research objective was to study the context and the potential for agro-tourism development at 

Wao Keaw Community, Hang Chat District in Lampang Province. This study was done by qualitative and 

quantitative methods using in-depth interviews with experts who are involved and engaged in agro-tourism 

destinations of Wao Keaw Community, Hang Chat District in Lampang Province, population being 10 people as 

well as applying an agro-tourism quality standard evaluation form as a tool for this survey. Data was analyzed 

by two ways: 1. qualitative data was analyzed through relevant literatures, field observation and interview, and 

2. quantitative analysis was done though questionnaire. The basic statistics used to analyzed data were 

percentage and mean. 

The findings showed that Wao Keaw Community had a potential to develop into an agro-tourism 

destination because of its location and the major area for agricultural production in Lampang Province. However, 

the priority should be given to the management of agro-tourism. The area must be defined for utilizing and 

publishing to accommodate the visitors as well as creating awareness among the villagers within the community 

regarding agro tourism. Another factor to consider was assigning the experts and specialists to manage all of 

tourism related aspects. Followed by providing the services related to agro-tourism destinations; the community 

should allocate or increase the number of the personnel to accommodate the visitors, providing necessary 

details, tour as well as giving the information about the community,  tourist attractions, and agricultural activities. 

Knowledge and information must also be conveyed completely. Finally, the community should prioritize on 

accommodating the visitors at agro-tourism destinations by limiting the fixed number of visitors and setting 

service time clearly and appropriately to attract tourist all year round.    

Keywords: Agro-tourism Potential Development 

บทน า 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลไทยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

จึงมนีโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวในเชงิรุกอย่างตอ่เนื่อง และเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชนและภาคเกษตรกร ดัง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับ ที่ 12 มยีุทธศาสตร์ท่ีการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญคือ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค  

การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 

เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขง่ขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, 2559) การท่องเท่ียวแบบเดิมนานวันเข้าก็ยิ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ

ต่ าลง เน่ืองจากกลายเป็นการท่องเท่ียวมวลชนท่ีสว่นใหญ่เดินทางเข้าชนสถานท่ีและถ่ายรูปเท่านั้น แต่นักท่องเท่ียวรุ่น

ใหมม่คีวามตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมสี่วนร่วมกับคนในชุมชนในพืน้ท่ีท่ีตนไปเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของวัฒนธรรม

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมท ากิจกรม หรือ ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน (สถาบันท่องเท่ียวโดยชุมชน ,2557:ระบบออนไลน์) 

รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกแบบใหมท่ี่ทางกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้บูรณาการร่วมมอืกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับ
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สินค้าคุณภาพ และมุ่งเนน้ การกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และมีแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกันในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งให้มีการกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นให้นักท่องเท่ียว

สามารถท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ ในพืน้ท่ี 12 เมอืงต้องห้าม...พลาด ซึ่งหน่ึงในนัน้คอื จังหวัดล าปาง (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2558: ระบบออนไลน์) จังหวัดล าปางมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองท่องเท่ียวทางวิถี

ไทยและทางธรรมชาติ จังหวัดล าปางยังมแีหลง่ท าการเกษตรอย่างมากมาย จนท าให้เกิดการสง่เสริม การพัฒนาพื้นท่ี

เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรหรือแหลง่การเรียนรู้เชงิเกษตรใหม่ๆ  ซึ่งมคีวามโดดเด่นและมีรูปแบบของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเฉพาะพื้นท่ีนั้นๆ จังหวัดล าปางยังมีการเลี้ยงโคนมเพื่อการบริโภค  ซึ่งอ าเภอท่ีมีการเลี้ยงโคนม

เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดล าปางคือ ชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร มีการเกษตรแบบเลี้ยงโคนมมากท่ีสุดในจังหวัด

ล าปาง อกีทัง้ยังมีเกษตรอนิทรีย์ มีการเพาะปลูกพชืสมุนไพร และมีการท าไร่ท าสวนเป็นจ านวนมาก เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะ

แก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร แต่ในปัจจุบันการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนนี้ไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควร สืบเนื่องมาจากการไม่ต่อยอดของนโยบายด้านการท่องเท่ียวของชุมชนและขาดการพัฒนาการท่องเท่ียว

อย่างต่อเนื่อง และทุก ๆ คร้ังการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นเพียงการก าหนดแนวทางของภาครัฐเท่านั้น ซึ่ งอาจจะไม่

ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในชุนชน และผู้มาเยือน  

ดังนั้นปัญหาในการพัฒนาการท่องเท่ียวจึงจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องศึกษาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรของชุมชนเป็นอันดับแรก โดยสอบถามความคิดเห็น ความต้องการผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงิเกษตรของชุมชนวอแก้ว ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงิเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางได้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศกึษาบริบทและศักยภาพดา้นการท่องเท่ียวเชงิเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ความหมายการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agro-tourism) หมายถึง “การ

ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการ

ด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอา

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชนก์่อให้เกิดรายได้ตอ่ชุมชน และตัวเกษตรกร บริหารหรือจัดการ

โดยเกษตรกรและชุมชน การท่องเท่ียวเชงิเกษตร จะเป็นการอนุรักษค์วบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

ตอ่ชุมชนและผลกระทบตอ่สภาพสิ่งแวดลอ้ม” 

 กรมการท่องเท่ียว (2552, หน้า 2) ได้ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง “การท่องเท่ียวท่ี

มุง่เนน้ทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรม

ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะเป็น  

การอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยอาจให้



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2738 

นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร การน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้

ประโยชนเ์พื่อสร้างรายได้สอดแทรกความรูด้้านการอนุรักษค์วบคู่กับการท่องเท่ียวให้เกิดความย่ังยนื 

 เทิดชาย ชว่ยบ ารุง (2552, หน้า 70) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไป

ยังพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตรสวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม 

ความส าเร็จ และเพลดิเพลนิในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อ

การรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีแห่งนั้น แผนการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวนั้นจะต้อง

ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้  ทรัพยากร/ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ผลกระทบทางการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว 

ความสามารถทางการรองรับสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเท่ียว ภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเท่ียวพื้นท่ี

ตามวัตถุประสงค์ทางการท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียว สุนทรียศาสตร์ทางการท่องเท่ียวบริการการท่องเท่ียว 

ข้อมูลและการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวกิจกรรมทางการท่องเท่ียว กฎหมายการท่องเท่ียว การศึ กษาการ

ท่องเท่ียว ความปลอดภัยการท่องเท่ียว ทรัพยากรมนุษยท์างการท่องเท่ียว การพัฒนาองคก์รทางการท่องเท่ียว 

 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

 ความหมายศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนัน้ สุภาภรณ์ หาญทอง (2543, หนา้ 43-44) กล่าวไวว้า่ ศักยภาพทางพื้นท่ีของแหล่ง

ท่องเท่ียว เป็นความสามารถหรือความพร้อมในตัวเองของ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเอื้ออ านวยตอ่การพัฒนา ปรับปรุง หรือท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ แหล่งท่องเท่ียวตา่ง ๆ ยอ่มมศีักยภาพในตัวเองท่ีแตกตา่งกัน บางแห่งมศีักยภาพสูง แตบ่างแห่ง อาจมี

ศักยภาพต่ า การพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มพื้นท่ีต่าง ๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณา  ถึงขีดความสามารถ ความพร้อมของ

สถานท่ีและอื่น ๆ ท่ีอยู่ในสภาพรวมของศักยภาพทางพื้นท่ีท่องเท่ียวว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด สมควรต่อการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงในระดับใดจึงจะเหมาะสม นอกจากนี้ในพื้นท่ีท่องเท่ียวหนึ่ง ๆ หากมีแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีกระจัดกระจายอยู่เป็น

จ านวนมาก เมื่อจะมีการพัฒนาการท่องเท่ียว มักจะประสบปัญหาข้อจ ากัดท่ีเกี่ยวกับบุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลย ี

ตลอดจนงบประมาณในการด าเนนิการ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งคัดเลอืกหรือพัฒนาเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ท่ี

มศีักยภาพหรือมคีวามสามารถในการรองรับการพัฒนาได้สูง โดยมกีารจัดให้อยูใ่นอันดับแรกๆเพื่อให้คุม้ค่า และ สอดคล้อง

กับเทคโนโลย ีและ ค่าใชจ้่ายในวงเงินงบประมาณท่ีมีอยูใ่นการจัดล าดับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ จึงจะตอ้ง

ก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้น โดยพจิารณาปัจจัยและคุณลักษณะในด้านตา่ง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว เป็นตัววัดศักยภาพออกมาแล้ว

น ามาเปรียบเทียบกันในกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวท้ังหมดเพื่อจัดล าดับความส าคัญของศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วเลือกสรรแหล่ง

ท่องเท่ียวแตล่ะแห่งมาพัฒนาตามล าดับก่อนหลังได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับข้อจ ากัดดังกล่าว 

 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

 กรมการท่องเท่ียว ได้เล็งเห็นความส าคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จึงจัดท าคู่มือ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (กรมการท่องเท่ียว, 2557) พิจารณาจากความคิดเห็นและความต้องการของ

นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวแหล่งเกษตร ซึ่งพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเท่ียวยังแหล่งเกษตรด้วย

วัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการแสวงหาความรู้ทางการเกษตร ดังนั้นการวัด

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะก าหนดแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ การบริการและความ

ปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร ประกอบไปด้วย 4 องคป์ระกอบหลัก ดังนี้ 
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1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร  

 2. ศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร  

 3 ศักยภาพการให้บริการของแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตร  

 4 ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตร  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   นาฏสุดา เชมนะสริิ และคณะ (2549) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และชัยนาท” พบว่า แหล่งท าการเกษตรและแหล่งแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรในจังหวัดท่ีศึกษามีศักยภาพเพยีงพอในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร เนื่องจากมกีิจกรรมท่ีหลากหลาย 

อาทิ การท าสวนผลไม ้การเพาะเห็ด การเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ และการพัฒนาศักยภาพควรด าเนินการในเร่ือง

ตา่ง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลง่ท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

การอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม ให้มีท่ีให้ค าปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด และการ

สนับสนุนเครอืขา่ยแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตรท้ังภายในและภายนอกจังหวัด 

   ใบเฟิร์น วงษบั์วงาม และ มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตรโครงการท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 2 แห่ง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรของโครงการท่ี

ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) เพื่อสร้าง

เครอืขา่ยระหว่างนักวจิัยท่องเท่ียวกับภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งของ

ท้ัง 2 แห่งคือการท่ีเกษตรกรมีความรู้ความช านาญ มปีระสบการณ์ในด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้สวนเกษตรมี

ผลลติท่ีมีคุณภาพดีและเกษตรกรท้ังคู่ยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นน าไปปฏิบัติตามได้ แต่ยังขาด

การบริการแก่นักท่องเท่ียว ในเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆเช่น แหล่งท่ีนั่งพักผ่อน ห้องน้ าในสวนเกษตร และ

บุคลากรท่ีคอยดูแลให้ความรู้ กับนักท่องเท่ียว อีกท้ังพื้นท่ีเกษตรในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อ  

การท่องเท่ียวแหล่งเกษตรกรรมท้ัง 2แห่ง มีผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง 

คือมีคะแนน 2.24 และ 2.11 ตามล าดับ ซึ่งมีศักยภาพสูงสุดด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

เหมอืนกัน และศักยภาพต่ าสุดดา้นศักยภาพการให้บริการของแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตร  

กรอบแนวคิด 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ผู้วิจัยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 10 คน ท าการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) ซึ่งมีลักษณะ

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน

จัดท าเครื่องมือดังตอ่ไปน้ี 

2. ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรประเด็นของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ได้แก่ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว

เชงิเกษตร ด้านศักยภาพการให้บริการของแหลง่ท่องเท่ียวเชงิเกษตร ด้านศักยภาพการดงึดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร โดยจะแบ่งแบบสัมภาษณแ์ละแบบประเมินออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี  

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนวอแก้ว 

ส่วนท่ี 2   ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล าปาง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากภาครัฐและภาคเอกชน 

2. ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยมีลักษณะ

แบบกึ่งโครงสร้างและเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้องการอย่างครบถ้วนจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

3. น าข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณภ์าครัฐและภาคเอกชนมาสรุปและแปรผล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 

 2 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 10 คน 

3 ใช้ข้อมูลเชิงสถิติในการวิเคราะห์แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยน าเสนอเป็นตาราง

แจกแจงความถี่อัตราร้อยละโดยใช้ค าถามแบบประเมินค่า Rating Scale ตามรูปแบบของ Likert’s scale โดยแบ่ง

คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน

ดังนี้ 
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ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็น ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็น ให้ความส าคัญน้อย 

  ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็น ให้ความส าคัญปานกลาง 

  ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็น ให้ความส าคัญมากมาก 

  ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็น ให้ความส าคัญมากที่สุด  

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว จากผลการวิจัยพบว่า

ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นจ านวนร้อยละ 

60.00 และมอีายุอยูใ่นชว่ง 61 ปีขึน้ไปมากท่ีสุดคิดเป็นจ านวนร้อยละ 50.00 และน้อยท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปีคิดเป็น

จ านวนร้อยละ 30.00 และ 41-50 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 20.00  

 ผลสัมภาษณ์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรของชุมชนวอแก้ว 

 ด้านบริบทพื้นที่และข้อมูลทั่วไป 

 ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญสว่นใหญ่เห็นว่า ชุมชนวอแก้วเป็นชุมชนเล็กๆในอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง อยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลัก 

เดินทางเข้าถึงสะดวกสบายภายในชุมชนชุมชนวอแก้วยังมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีทาง

วัฒนธรรมท่ียังหลงเหลือและสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันรวมไปถึงแหล่งท าการเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัดล าปาง ไม่ว่า

จะเป็น นาข้าวอินทรีย์ ปลูกหญ้าและพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และมีแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรอื่นๆ จะปฏิเสธ

ไมไ่ด้เลยว่า ชุมชนนี้เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดล าปาง ในส่วนของ

การท่องเท่ียวสถานการณ์การท่องเท่ียวของชุมชน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนวอ

แก้วเคยจัดท าการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาก่อน แตไ่มป่ระสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

 ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

 ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญสว่นใหญ่เห็นว่า ชุมชนวอแก้วอยูไ่มไ่กลจากถนนสายหลักมากนัก และมีป้ายบอกการเดินทางแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจน สามารถเดินทางเข้าถึงโดยใช้พาหนะส่วนตัวหรือรถโดยสารประจ าทางได้ ภายในชุมชนมีท่ีพักและ

ร้านอาหารให้บริการ สามารถเดินทางมาทอ่งเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 

 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า 

ทางชุมชนพร้อมให้บริการแก่ผู้มาเยือนเต็มความสามารถ โดยมีการจัดสรรให้มีศูนย์ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ

โรงเรียนชุมชนวอแก้วเดิม ที่มคีวามพร้อมดา้นโสตวัสดุ ความสะดวกสบายในเร่ืองห้องน้ า เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง

และท่ีรองรับผู้มาเยือน แต่อาจจะไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ในบางคร้ังทางชุมชนต้องขอยืมสถานท่ี

วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้มาเยอืน 

ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ในการศกึษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว พบว่า ไม่ว่า

จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรของชุมชนและพื้นท่ีของชุมชนล้วนมคีวามโดดเด่น ท้ังทางท่ีตั้ง ทางประวัติ ทางทัศนียภาพ 

ประเภทสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร และวถิีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมเีอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ี  
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ผลสรุปแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง  

   ความคดิเห็นด้านการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของชุมชนวอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี

เห็นด้วยมากที่สุดอยู่ 4หัวข้อและระดับความคิดเห็นอยู่ที่เห็นด้วยมากอยู่ 3 หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีการ

ค านึงถึงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักทุกครั้งเมื่อด าเนินการภายในชุมชน คิดค่าเฉลี่ย  (x̄ ) ได้

ระดับมากที่สุด 4.70 รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 3 หัวข้อคือ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่ง

ท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว มีแผนการการบ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค และมีแผนการบริหารการจัดการและบ าบัดของเสียภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ คิด

ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.60 รองลงมาคือในหัวข้อ มีการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความ

ปลอดภัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประจ าแหล่งท่องเที่ยว คิดค่าเฉลี่ย  (x̄ ) ได้

ระดับมากท่ีสุด 4.40 รองลงมาคือในหัวข้อ มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนผ่านสื่อ

ต่างๆ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมากที่สุด 4.20 รองลงมาคือในหัวข้อ มีการส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล คิดค่าเฉลี่ย  (x̄ ) ได้ระดับมาก 3.90 รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากัน

อยู่ 2 หัวข้อคือ  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรอย่างชัดเจน มีผัง

โครงสร้าง การบริหารงานขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และปฏิบัติตาม และมีการยอมรับและความ

ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ชุมชนได้รับผลประโยชน์ สนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน คิดค่าเฉลี่ย  

(x̄ ) ได้ระดับมาก 3.70 น้อยที่สุดคือหัวข้อ มีการใช้แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างชัดเจน เช่น พื้นท่ี

เพื่อการท่องเท่ียว พื้นท่ีเพื่อการเกษตร สถานท่ีจัดกิจกรรม หรือลานจอดรถ และเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนเพื่อสร้างความ

รับรู้และเขา้ใจคิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 3.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 

ความคดิเห็นด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

จากผลการวจิัยพบวา่ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน

วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดอยู ่

3 หัวข้อและระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยมากอยู่ 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีความสะดวกและความปลอดภัยใน

การเดินทางมายังชุมชนวอแก้ว คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมากท่ีสุด 4.80 รองลงมาคือในหัวข้อ มีความพร้อมของระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีพร้อมให้บริการครบถ้วนแก่ผู้มาเยือน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ คิดค่าเฉลี่ย  (x̄ ) ได้ 

4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการบริการด้านท่ีพักเพียงพอต่อความต้องการ ท้ังภายในแหล่ง

ท่องเท่ียวและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.50 ซึ่งอยูใ่นระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือในหัวข้อ มกีารบริการด้านอาหาร

เพียงพอต่อความต้องการ ท้ังภายในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2  หัวข้อคือ มีการก าหนดจ านวนผู้มาเยือนให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับของแหล่ง

ท่องเท่ียวและมกีารด าเนนิอยา่งเป็นรูปธรรม และมกีารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในชุมชนให้เพยีงพอต่อการรองรับ

ผู้มาเยือน คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมาก 3.90 น้อยท่ีสุดคือหัวข้อ มีการก าหนดช่วงเวลาให้บริการของแหล่ง

ท่องเท่ียวอยา่งชัดเจนและเหมาะสมกับการท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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ความคดิเห็นด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน 

วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยมากที่สุดอยู่  

4 หัวข้อและระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยมากอยู่ 5 หัวข้อ โดยในหัวข้อของ มีร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและ

ของท่ีระลึกให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว หรือบริเวณใกล้เคียง คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมากท่ีสุด 4.60 รองลงมาคือใน

หัวข้อ มีการจัดสรรสถานท่ีให้บริการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.50 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการบริการส่งจดหมาย บริการโทรศัพท์ หรือบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (x̄ )  

ได้ 4.40 ซึ่งอยูใ่นระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือในหัวข้อ มีการจัดสรรพื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ

คนพกิาร เชน่ บริการรถเข็น ทางเดิน ห้องน้ าหรือท่ีน่ัง เป็นตน้ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา

คือในหัวข้อ มกีารบริการด้านยานพาหนะเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) 

ได้ระดับมาก 4.20 รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2 หัวข้อคือ มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ควบคู่กับการพักผ่อน และให้

ความบันเทิงแก่ผู้มาเยือนภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนวอแก้ว และ มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูล

ของแหล่งท่องเท่ียว โดยน าเสนอผ่านเอกสาร สื่อต่าง ๆ หรือป้ายสื่อความหมายและการสาธิตวิธีปฏิบัติ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) 

ได้ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับมาก น้อยท่ีสุดซึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ 2 หัวข้อคือ มีการต้อนรับเช่น แนะน าสถานท่ีและกิจกรรมทาง 

การท่องเท่ียว รวมไปถึงแจ้งให้ทราบถึงกติกาการปฏิบัติตนของผู้มาเยือนขณะเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน และ 

มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมท่ีสามารถบรรยายท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อธิบายถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแหล่ง

ท่องเท่ียวอยา่งครบถ้วน ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 3.80 ซึ่งอยูใ่นระดับมาก 

 

ความคดิเห็นด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

จากผลการวจิัยพบวา่ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน

วอแก้วได้ให้ความคิดเห็น ด้านดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดในทุก

หัวขอ้ โดยในหัวขอ้ของ มีการท าเกษตรแบบพอเพยีง และมีการสบืสานการใช้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นภายในแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตรหรือชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ระดับมากท่ีสุด 4.80 รองลงมาคือในหัวข้อ มีมีการน าเทคโนโลยี

สมัยใหมด่้านการเกษตรมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกับทรัพยากร และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะแก่ผู้มาเยือนหรือผู้ท่ี

สนใจ (x̄ ) ได้ 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาซึ่งมคี่าเทากันคือในหัวข้อ มคีวามหลากหลายชนิดและความโดดเด่น

ของกิจกรรมในแตล่ะแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนวอแก้วให้เลอืกสรรและเพยีงพอต่อความตอ้งการ และมกีิจกรรมเรียนรู้วถิี

เกษตรกรท้ังภายในแหล่งท่องเท่ียวเกษตรและชุมชนโดยรอบ คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.60 ซึ่งอยูใ่นระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือใน

หัวข้อ มีแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ ท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง คิดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ ) 4.40 น้อยท่ีสุดคือหัวข้อ  

มีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาให้เลือกสรร คิดค่าเฉลี่ย  (x̄ ) ได้ 4.30 

ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลบริบทและศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านวอแก้ว อ าเภอห้ างฉัตร จังหวัด

ล าปางพบว่า มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชุมชนวอแก้ว เป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านดึงดูดใจ 

เพราะด้วยตัวพื้นท่ี ชาวบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 

ไมไ่ด้ถูกแต่งแต้ม สิ่งเหล่านี้ยังคงความมีคุณค่าดั้งเดิม แต่ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายท่ีเหมาะสมกับตัวพื้นท่ีเพื่อ

รองรับความต้องการของผู้มาเยือน รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความ

ภาคภูมใิจของคนในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคดิเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ชุมชนวอแก้วมีความโดดเด่นด้าน

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้านการ

ให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิง และน้อยท่ีสุดในด้านการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพราะการ

จัดการท่ีดจีะส่งผลส าเร็จและผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรของชุมชนวอแก้วมีความคิดเห็น ด้าน

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากท่ีสุด คิดค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ได้ 4.56 รองลงมาด้านการรองรับของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.25 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.20 

และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในดา้นการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร คิดค่าเฉลี่ย (x̄ ) ได้ 4.17 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก สาขาวิชาการจัดการ  

การท่องเท่ียวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคดิเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้า

ข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตา่งๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
ชุมชนวอแก้วมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวเดิมให้ เป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้ เพราะความ

ได้เปรียบทางด้านบริบท และเป็นแหล่งพื้นท่ีท่ีผลิตและท าการเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัดล าปาง ควรมีการจัดการใน

เร่ืองของบุคลากรท่ีสามารถเข้ามาช่วยเป็นแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนชุมชน โดยต้องกระจายความร่วมมือไปยังผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียทุกภาคส่วน มารับรู้ แลกเปลี่ยน แก้ปัญหา ปฏิบัติร่วมกัน และควรส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร การประชาสัมพันธ์ และตัวแหล่งท่องเท่ียวให้มากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของชุมชนควบคู่กับจัดสรร

พื้นท่ีการใชป้ระโยชนใ์ห้ชัดเจนเพื่อผลประโยชนข์องชุมชนและผู้มาเยือน 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 

The Guideline to developing base on baan Thakhanthong Community Based 

Tourism,Chiang Saen District, Chiang Rai Province 

รัตนา บุญเลิศ1 

Ratana Boonlert 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขัน

ทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนจ านวน 11 คน และ

ประชากรนักท่องเท่ียว จ านวน 3,801 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 362 คน มีวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม โดยวิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงพรรณนาผลการศึกษาวิจัย

ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ว่าในอดีตชุมชนบ้านท่าขันทองได้รับการพัฒนามาตรฐานพัฒนาโฮมสเตย์ได้รับมาตรฐาน

โฮมสเตย์ไทยมคีณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

นักท่องเท่ียวกับชุมชน ต่อมามีปัญหาด้านการจัดการกระจายราย การไม่ปปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาชิก และการ

พัฒนาชุมชนท่ีไม่มีการวิเคราะห์รอบด้าน ท าให้ ปัจจุบันสมาชิกแยกตัวมาตั้งกลุ่มใหม่ในปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้ง

คณะกรรมการ โฮมสเตย์และการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง แต่ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี เช่น ขาดการ

ก าหนดวสิัยทัศน์ กลยุทธ การก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย

ด้านการท่องเท่ียว ขาดการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกท่ีเป็นอัตลักษณ์ ระบบการตรวจสอบจาก

องค์กรภายนอก การจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ ด้านการเงินการกระจายรายได้ท่ีเป็นระบบ  จากการศึกษาข้อมูลของ

นักท่องเท่ียวพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เดินทางมาเพื่อประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจระดับ ด้านสิ่ง

ดึงดูดใจ (Attraction) ที่เป็นจุดชมววิทิวทัศน์ริมฝั่งแมน่้ าโขงมากที่สุด รองลงมาคือด้านกจิกรรม (Amenities) ชมวิถีชีวิต

ของชุมชน อาหาร การแตง่กายท่ีมีเอกลักษณ์ รองลงมาได้แก่ดา้นการเข้าถึง (Accessibilities) ท่ีมีความสะดวกเข้าถึงง่าย 

และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ด้านท่ีพักโฮมสเตย์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 

ตามล าดับ ส่วนแนวทางการพัฒนาการท่างเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองท่ีต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือด้านการ

บริหารจัดการ (Administration) ท่ีดีมีมาตรฐานดังท่ีกล่าวมาข้างต้นมีการสร้างแบรนด์ท่ีให้เป็นท่ีจดจ าสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์ประกอบท่ีใช้พัฒนาจุดดึงดูดใจเช่น จุดถ่ายภาพริมโขง การพัฒนาการเข้าถึงทางน้ า พัฒนา

กิจกรรมท่องเท่ียวทางน้ า พัฒนาโฮมสเตย์ให้เพียงพอรองรับนักท่องเท่ียว มีร้านอาหาร ห้องน้ า เพื่อรองรับ

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Faculty of Management Science and Information Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: rattanab@eisth.org 
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นักท่องเท่ียวท่ีมาแบบส่วนตัว และส่งเสริมการจัดการท่ีดีโดยเฉพาะการจัดการด้านการเงินทีเป็นธรรมกระจาย

ผลประโยชนม์กีองทุนส าหรับอาชีพในชุมชน  มีการจัดการดา้นการตลาดอย่างมรีะบบ 

 

Abstract 

This research aims to 1. To study the current community tourism situation of Ban Tha Khan Thong, 

Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen. 2. To study the satisfaction of Thai tourists towards tourism by Ban 

Tha Khan tong community, Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen.        3.To study the development of 

tourism by Ban Tha Khan than community, Tambon Ban Saew, Amphoe Chiang Saen. Chiang Rai province 

Qualitative Research and Quantitative Research Population and sample: There were 11 stakeholders in the 

community and 3,801 tourists. The sample size was 362 persons. Data were collected from semi-structured 

interview and questionnaire. By analytical methods the results of the research indicate that in the past, Ban Tha 

Khan Thong community has been developed homestay standards, has been homestay standard, has a team to 

study continuously with the management. Ban Saew Sub-district be a coordinator between tourists and the 

community. Later, there was a problem of distribution management. Failure to comply with the membership 

agreement. And the development of community without analysis around. Nowadays, members split up and set 

up a new group. Homestay and Travel by Ban Tha Khan tong Community. Lack of good management, lack of 

vision, strategies to set clear guidelines for tourism development. Lack of links to tourism networks. Lack of 

publicity the development of identity products. External Audit System Systematic storage financial system 

revenue distribution. According to the study, most of the tourists are female. Come to the seminar to see the 

work. Satisfied level Attraction is the most scenic view of the Mekong River. Second, the activities of the 

community, food, clothing, the unique. Followed by access. At the same time, Ban Tha Khan Thong community 

is developing its first priority, namely, the management. Manage A good standard is to have a brand that is 

memorable to communicate with the target audience. It is an element that develops an attraction. Photo by the 

Mekong River. Water access development Develop water activities. To develop adequate homestay. 

บทน า 

 รัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวในอีก 20 ปี ข้างหน้า 

ท าให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวไทย ระยะ 20 เนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา โดยบูรณาการกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 9  

การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ เกิดวสิัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 

จากกรอบทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จังหวัดเชยีงราย อยูใ่นกลุ่มจังหวัดท่องเท่ียว (คลัสเตอร์) เขตพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา เป็นจังหวัดท่ีได้รับการคัดเลือก 5 จังหวัด ต้นแบบการพัฒนา Creative Tourism และเป็นต้นแบบ

การพัฒนาพื้นท่ีท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนืในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558 หนา้ 23)   

บ้านท่าขันทอง หมู ่3 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 18 ชุมชนท่ีมีศักยภาพสูง สามารถ

เชื่อมโยงการท่องเท่ียวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้ท้ังทางบกและทางน้ า มีความหลากหลายของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาของชาตพิันธ์ุ เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรทางการท่องเท่ียวระดับท้องถิ่น ในแผนงานวิจัย การบริหารจัดการท่องเท่ียวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนท้องถิ่น อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยา่งยัง่ยนื ของคณะวทิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะเวลา

ท าการวจิัย 2 ปี (พ.ศ. 2551-2553 ) จากการส่งเสริมการท ามาตรฐานโฮมสเตยแ์ละการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการตอ้นรับ

ผู้มาเยอืน มผีู้สนใจมาพักท าให้สมาชิกโฮมสเตย์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น บ้านเรือนน่าอยู่ขึ้น  มีผู้มาศึกษาดูงาน ท าให้กลุ่มต่าง  ๆ

ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มการแสดง กลุ่มรถอตีอ๊ก และกลุ่มทอผ้ามรีายได้เพิ่มขึน้  
 แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา จากการสัมภาษณ์กลุ่มแกนน าท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้าน 

ท่าขันทอง พบว่า มีปัญหาของพื้นท่ี ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพใน 

การรองรับนักท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ  เพราะท่ีผ่านมา ทางหน่วยงานราชการได้มีการท า

การตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน อยู่ช่วงระยะหนึ่ง แต่หลังจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณจึงมี

ปัญหาการด าเนินการในส่วนดังกล่าว จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวบ้าน 

ท่าขันทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อน าผลการศึกษาของชุมชนบ้านท่าขันทอง ไปปรับใช้ในการวางแผนและ

พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ให้ย่ังยนืตอ่ไป  

วัตถุประสงคก์ารศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบล

บ้านแซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชยีงราย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง 

ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 

ด้าน 

1.สิ่งดงึดูดใจ (Attration) 

2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

4. กิจกรรม (Activites) 

5. การบรหิารจัดการ (Administation) 
 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว 

อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย  

1.ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย   

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพ  

2.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอ่การท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย ประกอบด้วย 

1.สิ่งดงึดูดใจ (Attration) 

2.เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

4. กิจกรรม (Activites) 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชยีงราย ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวจิัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ่งอธิบายได้ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสถานการณ์ท่องเท่ียว 

โดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียในพื้นท่ี ตัวแทนหนว่ยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง และประชากรท่ี

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ้านท่าขันทอง ต าบล

บ้านแซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย เก็บข้อมูลระหวา่งวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา  

2 เดอืน   

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ขนาดตัวอย่างกลุ่มตัวแทนกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ตัวแทน

หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ท่ีก าหนดเฉพาะเจาะจง ได้จากกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 6 คน  หน่วยงานของรัฐและเอกชน 5 คน รวมท้ังหมด 11 คน และ

ตัวอยา่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro  Yamane โดยได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 362 คน  

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัย คร้ังนี้ มี 2 แบบได้แก่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) มี

ท้ังการวจิัยเชงิคุณภาพและการวจิัยเชงิปริมาณ การวจิัยเชงิคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi Structure Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเนื้อหาของ

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จะมีประเด็นแนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5As ด้าน ได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ 

(Attration) 2.เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibilities) 3.สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4. กิจกรรม (Activites) 5. 

การบริหารจัดการ (Administation)   

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 แบบสอบถาม ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใหข้้อมูลหลัก ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยตอ่

เดอืน และสถานภาพ เป็นขอ้ค าถามปลายปิดเลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมลูการเดินทาง และพฤตกิรรมนักท่องเท่ียว  

 ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย มปีระเด็น

แนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียว 4As  ได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 2.เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibilities) 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4. กิจกรรม (Activities) โดยมีค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีมีลักษณะ
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เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับใช้หลักของ Likert Scale 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดโดยก าหนดเป็นตัวเลข และความหมาย คือ 

5 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมาก 

3 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การแบ่งชว่งคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนท่ีค านวณได้ตามขั้นตอนท่ี

ระบุไวโ้ดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ุ, 2546, หนา้ 120) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย   ความหมายคา่คะแนนเฉลี่ย 

4.21 - 5.00   มคีวามพงึพอใจสูงที่สุด  

3.41 - 4.20   มคีวามพงึพอใจสูง 

2.61 - 3.40   มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

1.81 - 2.60   มคีวามพงึพอใจต่ า 

1.00 – 1.80   มคีวามพงึพอใจต่ าที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนบ้านท่าขัน

ทอง อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิัยด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

การท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองท้ังรัฐและเอกชน       

2. ท าการเก็บแบบสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง และเก็บ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในช่วงระหว่างเวลาท่ีท าการศกึษา

ระหว่าง วันท่ี 1 สงิหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดอืน 

3. น าแบบสัมภาษณม์าวิเคราะห์สังเคราะห์ในประเด็น 5As และ น าแบบสอบถาม มาท าการถอดรหัสจาก

แบบสอบถามปอ้นข้อมูลและวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ท่ีอยู่ อาชีพ 

ต าแหนง่ สถานท่ีปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน เวลาสัมภาษณ์ และวันท่ีสัมภาษณ์ ตามล าดับ และการวิเคราะห์

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี รายได้ การศึกษา เป็นการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่

ร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์

การประเมิน ดังนี้ บุญชุ่ม ศรีสะอาด (2545:101 อ้างใน สุริยา ส้มจันทร์2558:96) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดย

ก าหนดค่าคะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และมีเกณฑ์ในการพจิารณาดังนี้  
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  = 0.80 

ซึ่งแปลความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลข

คณิตได้ดังน้ี 

 4.21-5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับมากที่สุด 

 3.41-4.20 หมายถงึ ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับมาก 

 2.61-3.40 หมายถงึ ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.81-2.60 หมายถงึ ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับน้อย 

 1.00-1.80 หมายถงึ ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการศกึษาในการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 สถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอ

เชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  จากการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล สถานการณ์การท่องเท่ียวโดย

ชุมชนในปัจจุบัน   ของบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียในพืน้ท่ีและหน่วยงานของรัฐและเอกชน  

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันของบ้านท่าขันทอง ต าบล

บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จะมีประเด็น ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเท่ียวชุมชนตั้งแต่อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต และ ในดา้นองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวโดย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

การเข้าถึง (Accessibilities) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Amenities) และการบริหารจัดการ 

(Administration) พอสรุปสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชยีงราย ดังนี้ 

อดตี พ.ศ. 2506-2551  ระยะ 45 ปีแรก เร่ิมจากการท่ีมีราษฎรจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉืองเหนือย้าย

ถิ่นฐานมาอยู่ต าบลบ้านแซวจนมาตั้งอยู่ท่ีบ้านท่าขันทอง ซึ่งขณะนั้นในพื้นท่ี ต าบลบ้านแซวยังมีการเคลื่อนไหวของ

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  

จนได้รับโล่รางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนอืในดา้นประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ได้รับโล่อันดับ 2 ของ

ภาคเหนือในการประกวดหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบ้านอยู่ดีมีสุข หมู่บ้านสีเขียว 

รางวัลเศรษฐกิจพอเพยีง รางวัลพัฒนาดีเด่น กิจกรรมดังกลา่งได้รับ ระยะท่ี 2 คือ เร่ิมจาก ปี พ.ศ. 2552-2560  เป็น

เวลา 8 ปีถัดมา ที่ได้มีการพัฒนาด้าน “การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น” ท าให้คนในชุมชนบ้าน

ท่าขันทอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการโฮมสเตย์ของ
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ตนเอง จนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมีการพัฒนาให้มีท่ีพักโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นในปี 

2552 ได้มีการพัฒนาเส้นทางทางเท่ียวในชุมชน ต าบลบ้านแซว และหลังจากปี 2556 ท่ีได้รับรางวัลอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวไทย (รางวัลกินรี) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อสาธารณะท าให้ชุมชนบ้านท่าขันทองเป็นท่ีรู้จักมาก

ยิ่งขึน้มกีลุ่มศึกษาดูงานเข้ามาดูงานตามโครงการนโยบาย ของภาครัฐ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการขับเคลื่อนโดย นาย

เศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว และ  จัดตั้งขึ้นในชื่อ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองโดยท่องเท่ียวชุมชน

ต าบลบ้านแซว และเร่ิมมปัีญหาด้านการบริหารจัดการกับกลุม่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 

 ปัจจุบันในปี พ.ศ.2561 กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองได้แยกกลุ่มกันกับโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองโดย

ท่องเท่ียวชุมชนต าบลบ้านแซว  มาใช้ชื่อว่า เท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง  รายได้ลด        เพราะมีจ านวนผู้มาใช้

บริการโฮมสเตย์น้อยลง เพราะไม่มีช่องทางการขายการตลาด ไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี  เช่น ขาดการก าหนด

วสิัยทัศน์ กลยุทธ วางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน

การท่องเท่ียว ส่วนองคป์ระกอบด้านการท่องเท่ียวในภาพรวมของบ้านท่าขันทองมีดังนี้ 1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

มีเร่ืองราวในอดีต ปัจจุบันท่ีน่าสนใจ เมื่อน ามาสร้างเป็นเร่ืองเล่าด้วยภาษาถิ่นยิ่งท าให้น่าติดตาม มีรูปแบบการ

ท่องเท่ียว 5 รูปแบบ คือ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีสานผสมล้านนา รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต  มีศูนย์การ

เรียนรู้ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ล่องเรือชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ าโขง และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ชม 

สวนเกษตร เช่น สวนหมากเหม่า สวนเสาวรส  มีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

เช่น ทัศนียภาพริมแม่น้ าโขงท่ีสวยงามเป็นแม่น้ าใหญ่ส าคัญ  2. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibilities) การ

เดินทางสะดวกท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ กรณีมาเป็นหมู่คณะใหญ่ใช้รถตู้ รถบัส เดินทางมาตามถนน

เส้นทางหลักหมายเลข 1229 อยู่ติดกับแมน่้ าโขงและอยู่ระหว่างบ้านแซวและบ้านสวนดอก กรณีเดินทางทางน้ า มีเรือ

รับจ้างท่ีใช้แม่น้ าโขงเชื่อมโยงกับบ้านท่าขันทอง เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว 

ประเทศพม่า ประเทศจีน แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร เว็บไชต์ ป้ายสื่อความหมาย 3. ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก (Amenities) ด้านสถานท่ีจอดรถมีความพร้อมและเพียงพอท่ีรองรับคณะศึกษาดูงานโดยใช้ลาน

จอดรถท่ีของอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน และจอดในบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านท่าขันทอง ส่วนห้องสุขามี

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เปิดให้บริการเฉพาะเมื่อมีงานส่วนรวมเท่านัน้ เวลาปกติได้ปิดล็อกไวซ้ึ่งไม่ได้เปิดให้บริการ

รองรับนักท่องเท่ียวท่ัวไป การเปิดไฟส่องสวา่งแก่ผู้ใชถ้นนยามค่ าคือยังมีไม่เพยีงพอต่อ โฮมสเตย์มีมาตรฐานมชีื่อเสียง

มผีู้นิยมมาพักแตย่ังไม่ได้มาตอ่เนื่องสม่ าเสมอ บางชว่งฤดูก็มีผู้มาพักนอ้ย รา้นค้า ขายของท่ีระลึกยังไม่ได้ดึงอัตลักษณ์

ของชุมชนมาสร้างมูลค่า มีสินค้าไม่หลากหลาย ไม่มีร้านค้าเฉพาะแผงลอย  4. ด้านกิจกรรม (Amenities) มีกิจกรรม

ตอ้นรับ นักทอ่งเท่ียวสร้างความประทับใจแรกท่ีพบเห็น โดยมีกลุ่มคณะการแสดง เช่น ฟ้อนเซิ้ง กลองยาว การแสดง

ตอ้นรับ ที่ขณะนักท่องเท่ียวลงจากรถ กิจกรรมท่ีมีเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีศึกษาดูงานสามารถเลือกรูปแบบ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสนใจของคณะศึกษาดูงาน  5. การบริหารจัดการ (Administration) ยังขาดระบบการ

จัดการท่ีดมีมีาตรฐาน ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนยังไม่ได้มีการร่วมกันวางแผนก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการ

พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทองอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

 อนาคตบ้านท่าขันทองจะต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เช่น บริษัทน าเท่ียว

เพื่อเข้ามาท างานร่วมกับชุมชนในฐานะพันธมิตรเพื่อดึงจุดเด่นและศักยภาพของชุมชนให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของนักท่องเท่ียว มีการท าการตลาดเชิงรุกในการเลือกเป้าหมายท่ีเหมาะสม สร้างเครือข่ายด้านการตลาด โดยใช้

โซเชียลมเีดียท างานรว่มกันในการท าการตลาดเชงิรุก  
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ชุมชนท่าขันทองต้องไม่หยุดท่ีจะพัฒนาตัวเอง และขจัดปัญหาภายในชุมชน พัฒนา

ด้านการบริหารจัดการท่ี มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคีกัน ไม่เช่นนั้น จะท าให้ชุมชนอื่นท่ีเข้มแข็งและมี

ศักยภาพกวา่ ดึงดูดนักท่องเท่ียวและรายได้ไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา (ข้อ

ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ) (Checklist) 

 จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

70.2 มีอายุระหว่างอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 31.8 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 และมี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76.5 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ข้อมูลการเดินทาง 

และพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน คิดเป็นร้อยละ 89.5 ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 1-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 97.0 เดินทางท่องเท่ียวมาในวันเสาร์-

วันอาทติย์ คิดเป็นร้อยละ 88.1 เดินทางมาโดยอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 87.6 คิดว่าจะเดินทางกลับมาอีก คิดเป็นร้อยละ 

94.8 และคิดวา่จะแนะน านักท่องเท่ียวอื่นให้มาอีก คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย มปีระเด็นดังแนวคิดด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว 4As 

 1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า แหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ าโขง มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ชุมชนบ้านท่าขันทองมีความ

เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก คนในชุมชน/เจ้าของชุมชนมี

ความสัมพันธ์ไมตรีจิตท่ีด ีมีค่าเฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับมาก และ ชุมชนบ้านท่าขันทองได้จัดศูนย์การเรียนรู้ เช่น ผ้าทอมือ 

เสื่อทอกก จักรสาน หม่อนไหม บ้านพักโฮมสเตย์ และสวนเกษตร ท่ีหลากหลายไว้ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้

อยา่งเหมาะสม มคีา่เฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 2. ด้านการเข้าถึง (Accessibilities) โดยภาพรวมคา่เฉลี่ย 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ท่ีตั้งชุมชนบ้าน

ท่าขันทอง มคีวามสะดวกเข้าถึงง่าย เส้นทางเป็นถนนคอนกรีต มคีวามสะดวกในการเดินเยี่ยมชมวถิีชีวิตขุมชน มคี่าเฉลี่ย 3.33 

อยู่ในระดับปานกลาง และเส้นทาง/ถนนในการเดินทางไปยังชุมชนบ้านท่าขันทอง มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการ

เดินทาง มคี่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) โดยภาพรวมคา่เฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ท่ีพัก/

โฮมสเตย์มีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ร้าน

จ าหน่ายสินค้าของฝาก ของท่ีระลึกมีหลากหลาย สะดวกต่อนักท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับปานกลาง 

สถานพยาบาลท่ีสะดวกและใกล้เคียงท่ีสามารถให้บริการนักท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ย 3.13 อยู่ในระดับปานกลาง 

ร้านอาหาร ระบบไปฟ้าส่องสว่าง ห้องสุขา มีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ย 3.12 อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และป้ายบอกทาง/ป้ายส่ือความหมาย การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลหรือค าแนะน านักท่องเท่ียวสามารถ

เข้าใจและหาได้งา่ย มีค่าเฉลี่ย  2.91 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 4. ด้านกิจกรรม (Activity) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าชมวิถีชีวิตของชุมชน 

วัฒนธรรมท่ีโดนเด่นอาหารและการแต่งกาย ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนั่งรถอีต๊อก ชมแหล่งการศึกษาเรียนรู้ มี

ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ป่ันจักรยาน ชมหมู่บ้าน ชมวิว ริมฝั่งโขง มีค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก 

สถานท่ีถ่ายรูปนา่สนใจมกีารตกแต่งประดับดอกไม้สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยูใ่นระดับมาก และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์

การเรียนรู้ เช่น ผ้าทอมือ เสื่อทอกก จักสาน หม่อนไหม บ้านพักโฮมสเตย์ สวนเกษตร หมากเม่า เสาวรส มีความ

หลากหลายและเดินชมได้งา่ย มีค่าเฉลี่ย 3.42 อยูใ่นระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชมบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย ดังตอ่ไปน้ี 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พัฒนาระบบการจัดการแหลง่ท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรรม พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาส่วนตัวและมาตามกระแส พัฒนาบุคคลในชุมชนมคีวามเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และมีความ

เป็นมติรกับผู้มาเยอืน ฝึกเป็นมัคคุเทศกน์ าเท่ียวในชุมชน  

 ด้านการต้อนรับท่องเท่ียว การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การบอกเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงได้ท้ังทางน้ าและทางบก 

การเล่าเร่ืองราวชุมชน เร่ืองเมืองโบราณสุวรรณโคมค า พัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ ด้วยสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเกิดมาตรฐานการบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  พัฒนาการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในชุมชน

โดยเฉพาะแเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จัดโซนพื้นท่ีนันทนาการ ออกก าลังการ จุดป่ันจักยานจุดนั่งเล่น  จุดถ่ายภาพ จุด

จ าหนา่ยอาหารเคร่ืองดื่มท่ีถูกสุขลักษณะมกีารจัดเก็บและก าจัด   ของเสียอยา่งถูกวิธี มจีุดบริการห้องน้ า จุดจอดรถ 

ด้านการเข้าถึง (Accessibilities) 

พัฒนาให้ มรีะบบการจัดการ การคมนาคมในการเดินทางไปยังชุมชนบ้านท่าขันทองได้สะดวก 

จัดหาคนเพื่อท าหน้าท่ีสื่อสารวิธีการเดินทางให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และจัดท าป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมายเข้า

หมูบ้่าน การพัฒนาเส้นทาง/ถนน ในซอยของชุมชนปรับปรุงถนนขุดร่องน้ าวางทอ่ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ติดตั้ง

ไฟสง่สวา่ง ป้ายบอกซอยท่ีชัดเจน มีป้ายส่ือความหมายบ่งบอกของดีท่ีมีอยูใ่นซอยนัน้ๆ จุดซุ้มถ่ายรูปในซอย เฉพาะใน

ซอยท่ีมีโฮมสเตย์อยู ่มีป้ายข้อคิดค าคมท่ีสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านได้นึกถึงแบรนด์ของชุมชนบ้านท่าขันทองการพัฒนา

เส้นทางท่องเท่ียวทางน้ า พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร เว็บไชต์ แผนท่ีเดินทาง และป้ายสื่อความหมาย ท่ีเป็นศูนย์

การเรียนรู้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

พัฒนา ระบบการจัดการโฮมสเตย์ ของชุมชนให้รู้จักน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อจัดเก็บขอ้มูล พัฒนาร้านจ าหน่าย

สินค้าของฝาก และของท่ีระลึก ของชุมชน สถานพยาบาลท่ีสะดวก ให้บริการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและ

นา่เช่ือถือ พัฒนาร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐาน มีบริการห้องน้ า พัฒนาร้านอาหารในชุมชนให้มีการบริการท่ีครอบคลุม 

รองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาแบบส่วนตัว มบีริการห้องน้ า /สุขา พัฒนาศูนย์บริการขอ้มูลของชุมชน 
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ด้านกิจกรรม (Activities)  

พัฒนา กิจกรรมการแสดงท่ีสื่อสารถึงแบรนด ์ฝึกทักษะการแสดง เร่ืองสั้น ให้แกก่ลุ่มท่ีช่ืนชอบการแสดงแสง 

สี เสียง ย้อนยุค น าเร่ืองราวของแบรนด์ท่ีเกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน มาสร้างคอนเท้นท์ รูปแบบ การแสดงแสงสีเสียง 

ภาพยนตร์สัน้ เพื่อสร้างการจดจ า  ความสะอาดของสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขณะท ากิจกรรม จัดท า

ถังขยะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีสื่อถึงแบรนด์ ระบบการจัดการขยะท่ีมีการแยกประเภท มีสื่อชี้แจง ป้ายสื่อ

ความหมายตามเส้นทาง การพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวทางน้ า เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเรือน าเท่ียวในพื้นท่ี จัด

กิจกรรมลอ่งเรือยอร์ช  จัดท าปฏทิินการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนตลอดปี  

การบริหารจัดการ (Administration) 

พัฒนา มกีารวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนก าหนดนโยบายท่ีทุกคนมีส่วนร่วม สร้าง 

ความสามัคคีในชุมชน จัดท าวิสัยทัศน์ นโยบาย โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธด้านการท่องเท่ียว

โดยชุมชนบ้านท่าขันทอง พัฒนามีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐและ

เอกชน น าเสนอแผนการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เกิดการรับรู้สร้างตัวตัวตนและจุดยนืในการพัฒนาการท่องเท่ียว

โดยชุมชนบ้านท่าขันทอง จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เดินสายเข้าพบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว 

น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมแก่คนในชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในจัดการดี กระจายรายได้ 

โปร่งใส เป็นธรรม พัฒนามาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากรท่ีให้บริการนักท่องเท่ียว มีระบบการจัดการส่งเสริมการ

ท าอาชีพ  และการจัดการกองทุน บริหารค่าตอบแทนให้มีระบบสวัสดิการ แก่คณะกรรมการทุกคนพัฒนา ประชุม

วางแผนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการรายได้เพื่อเป็น กองทุนส าหรับท าส่งเสริมอาชีพในแต่ละกลุ่ม จ่ายเงินปันผลจ่าย

รายปี กองทุนเพื่อการการศึกษา กองทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม กองทุนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการ

ด้านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีใกล้เคียง 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง เร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้าน

แซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ขอ้มูลพบวา่ นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่างอยูร่ะหว่าง 31-

40 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนต้น มีอาชพีเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และมี

สถานภาพสมรส  

 2. ข้อมูลการเดินทาง และพฤติกรรมนักท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อ 

ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 1-3 วัน โดยช่วงระยะเวลาในการท่องเท่ียวคือ วัน

เสาร์-วันอาทิตย์ และส่วนใหญ่เดินทางมาโดย อื่น ๆ ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางกลับมาท่องเท่ียวอีก และ

ส่วนใหญ่จะแนะน านักทอ่งเท่ียวอื่นให้มาทอ่งเท่ียวอีก 

 3. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว 

อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย ได้แบ่งออกเป็น 4AS ดังนี้ พบวา่ 

 ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า แหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ าโขง มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าถึง (Accessibilities) โดย

ภาพรวมมีคา่เฉลี่ย 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ท่ีตั้งชุมชนบ้านท่าขันทอง มีความสะดวกเข้าถึงง่าย เส้นทางเป็น

ถนนคอนกรีต มคีวามสะดวกในการเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตขุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสิ่งอ านวยความ
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สะดวก (Amenities) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ท่ีพัก/โฮมสเตย์มีเพียงพอต่อความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านกิจกรรม (Activity) โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าชมวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรมท่ีโดนเด่นอาหารและการแต่งกาย  

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนั่งรถอีต๊อก ชมแหลง่การศึกษาเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก 

 มแีนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนบ้านท่าขันทอง อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย แต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านส่ิงดึงดูดใจ สรา้งแบรนด์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาส่วนตัว

และมาตามกระแส ผ่านโซเชยีลมเีดีย มจีุดเช็คอนิถ่ายรูปท่ีเป็นเอกลักษณ์ จุดถ่ายรูป สร้างมาสคอตน้องออนซอนเดโฮมสเตย์

ท่าขันทองเพื่อสื่อถึงจุดดีจุดเด่นของชุมชน มกีารปรับปรุงภูมิทัศนโ์ดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับถ่ายภาพวิวของแม่น้ าโขง พัฒนา

ด้านการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ฝึกเป็นมัคคุเทศก์น าเท่ียวในชุมชน จัดศูนย์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน มีสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพื่อการน าเสนออย่างเป็นล าดับขั้นตอนมีคู่มือการพูดเพื่อให้คนท่ีมาท าหน้าท่ีแทนกันได้ มีการจัดการด้านการใช้

ประโยชนข์องพืน้ท่ีในชุมชนโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความย่ังยนื  

 ด้านการเข้าถึง พัฒนาการขนส่งโดยสาร พัฒนาปรับปรุงถนนขุดร่องน้ าวางท่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ติดตั้ง

ไฟส่งสวา่ง ป้ายบอกซอยท่ีชัดเจน การพัฒนาเส้นทางทอ่งเท่ียวทางน้ าพฒันาเส้นทางทอ่งเท่ียวท่ีเชื่อมโยงสถานทอ่งเท่ียว

ท่ีส าคัญ เชื่อมโยงกับพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร เว็บไชต์ แผนท่ีเดินทาง และป้ายสื่อ

ความหมาย ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พัฒนาคนให้รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่กิจกรรมของโฮมส

เตยแ์ตล่ะหลัง มกีารจัดท าแผนกกลยุทธ์ในการพัฒนาโฮมสเตย์ มีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มโฮมส

เตย ์และเจ้าของโฮมสเตย ์การวางแผนน าข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวท่ีมาพักไปปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA พัฒนาร้าน

จ าหน่ายสินค้าของฝาก และของท่ีระลึก ของชุมชนพัฒนาสินค้าในชุมชนให้มีเอกลักษณ์ พัฒนาคุณค่าท่ีส่งมอบให้

ลูกค้า พัฒนาชอ่งทางการตลาด  

 ด้านกิจกรรม ฝึกทักษะการแสดง เร่ืองสั้น ให้แก่กลุ่มท่ีชื่นชอบการแสดงแสง สี เสียง ย้อนยุค น าเร่ืองราว

ของแบรนด์ท่ีเกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน มาสร้างคอนเท้นท์ รูปแบบ การแสดงแสงสีเสียง ภาพยนตร์สั้น เพื่อสร้าง 

การจดจ า  พัฒนากิจกรรมท่ีค านึงถึงความสะอาดของสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จัดท าถังขยะท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนท่ีสื่อถึงแบรนด์  สร้างกิจกรรมท่องเท่ียวทางน้ า มีการวางแผนคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ

กิจกรรมการให้บริการบนเรือยอร์ช 

 ด้านการบริหารจัดการ มกีารวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนก าหนดนโยบายท่ีทุกคนมีส่วนร่วม สร้าง

ความสามัคคีในชุมชน จัดท าวสิัยทัศน์ นโยบาย โดยคนในชุมชนมสี่วนร่วม สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐและเอกชน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้น าชุมชนต้องตระหนักถึงหลักการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนและเร่งพัฒนาด้านระบบการบริหารให้มีความ

ชัดเจนรอบด้านเพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้เกิดขึ้นชุมชน 

2. จัดท าแนวทางการพัฒนาท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ได้รับรู้ และขอ

ความชว่ยเหลอืดา้นการบริหารจัดการท่ีดไีปยังท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชยีงราย  

3. การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับชุมชน  

4. การเชื่อมโยงกับบริษัทท่องเท่ียวและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  
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ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1. ควรศกึษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง 

2. แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวทางน้ าท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชยีงแสน จังหวัด

เชียงรายส าเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านท่ีได้ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะค าปรึกษา แนะน าความคิดเห็นและให้

ก าลังใจ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร สุรยิา ส้มจันทร์ ซึ่งได้กรุณาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

และได้เสียสละเวลาอันมคี่าให้ค าปรึกษาและแก้ไข และตรวจทาน จนการศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง  

 ขอขอบพระคุณนางประทุมพร แก้วค า นางจรัสศรี รัตนบุรี และ นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาค้นความดว้ยตัวเองในคร้ังน้ี  

 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนร่วมชั้น  ในหลักสูตร ศิลป

ศาสตร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว และสมาชิกในครอบครัวท่ีสนับสนุนให้การศึกษาศร้ังนี้ส าเร็จ ผู้วิจัยจึง

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โฮกาสนี ้ 
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วิเคราะห์และเสนอเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน 

ในเขตล้านนาตะวันออก 

Analyze and propose appropriate routes for border cities In Eastern Lanna 

ลิลลาลี  ศิรวิิไลเลิศอนันต์1* 

Linlalee Siriwilailerdanun1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเสนอเส้นทางท่ีเหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมือง

ชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก วธีิด าเนนิการวิจัย การส ารวจพื้นท่ี และผลจากชมรมจักรยาน ภาครัฐ ภาคบริการ 

และผลจากนักท่องเท่ียว มาวิเคราะห์และเสนอเส้นทางจักรยานเมืองชายแดน  การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล 

เรียบเรียงและใชก้ารวเิคราะห์เชงิเนื้อหา (Content analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นท่ีล้านนาตะวันออก มีประวัติความเป็นมาและมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี

สวยงาม มีวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าท้ังทางด้าน ประวัตศิาสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยมีถนน

เส้นหลักและเส้นรองเชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่ายท่ัวพื้นท่ี รวมท้ังมีศักยภาพทางด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง ท่ีพัก สิ่ง

อ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภัย และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวจักรยานในเขต

ล้านนาตะวันออก จึงมีความเหมาะสมในเสนอเส้นทางท่ีเหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดน ในเขต

ล้านนาตะวันออก 

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวจักรยานท่ีเหมาะสมเพื่อให้

นักท่องเท่ียวเกิดการตระหนักรู้คุณค่า ของทรัพยากร วัฒนธรรมและจนส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นท่ี 

จนน าไปสู่การพัฒนาของชุมชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มท่ีย่ังยนืต่อไป 

ค าส าคัญ : นักท่องเท่ียวจักรยาน , ล้านนาตะวันออก 

Abstract 

 This research aims to analyze and propose suitable routes. For Tourists Bicycles City Border in Eastern Lanna 

Method Space exploration the results of the bicycle sector, government services and results from tourists. Analyze and 

offer bicycle routes to border cities. Analysis, data collection, compilation and use of content analysis. 

The research found that In Eastern Lanna History and natural resources, beautiful environment. Have a 

valuable culture both. History, arts, spirituality and values for community living. Main roads and secondary roads 

are connected. A network throughout the area. It also has the potential of attracting access to accommodations. 

Tourism, Safety and Tourism Management in Eastern Lanna Therefore, it is appropriate to offer the right path. 

For Tourists Bicycles City Border In Eastern Lanna 

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Faculty of Management Science and Information Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail:  hotel_belle@hotmail.com 
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Development of appropriate bicycle tourism facilities and facilities to enable tourists to realize the value 

of cultural resources and to contribute to the conservation of local resources. It leads to the development of the 

community in terms of economic, social, cultural and environmental sustainability. 

Keyword: Bicycle Touring, East Lanna 

บทน า  

 ปัจจุบันการท่องเท่ียวจักรยานได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มาจากพฤติกรรมของผู้คนท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพ

พร้อมกับการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม แนวโน้มทางการท่องเท่ียวโลกตามรายงานของ Euro monitor ท่ีน าเสนอในงาน 

World Travel Market 2557 ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2557 ณ สหราชอาณาจักร ได้สรุปว่านักท่องเท่ียวท่ีนิยม

การท่องเท่ียวโดยจักรยานเป็นพาหนะมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของบริษัท DuVine Cycling + Adventure Co 

พบว่า ความต้องการในรายการน าเท่ียวโดยจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ตั้งแต่ ปี 2552 โดยแหล่งท่องเท่ียวซึ่งเป็นท่ี

นิยม ได้แก่ ยุโรปและแคลิฟอร์เนีย ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจักรยาน ท่ีส ารวจโดย Travel Oregon พบว่า 

นักท่องเท่ียวกลุ่มจักรยานท่ีมีการพักค้างคืนและเดินทางภายในรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 744 ดอลลาร์สหรัฐ 

สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไปถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ 

(eTAT Tourism Journal, 2557) 

 การท่องเท่ียวจักรยาน (Bicycle Tourism) Millington (2013) อ้างถึงใน Mrnjavac, Kovacic and Topolšek 

(2014) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และ

กิจกรรมการขี่จักรยาน เป็นสว่นประกอบส าคัญของประสบการณ์การท่องเท่ียว 

 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคเหนือ มีแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและ

อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวหลักให้ยั่งยืนและเท่าทันกระแส

ตลาดสากลโดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดสินค้า บริการ บนฐานของเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

สนับสนุนรูปแบบการเดินทางท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง

จักรยาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย์ และนฤมล กิมภากรณ์ (2558) 

พื้นท่ีล้านนาตะวันออกนับได้ว่ามีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติ ป่าเขา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นท่ี เนื่องจากมีความได้เปรียบของ

ธรรมชาติ เช่น ภูเขาท่ีสวยงามและสลับซับซ้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ท่ี

กระจายอยู่ท่ัวไป ซึ่งดงึดูดให้นักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยอืนอย่างตอ่เนื่อง 

อย่างไรก็ตามพบวา่ การท่องเท่ียวจักรยานในล้านนาตะวันออกซึ่งได้รับความนิยมอยู่ กลับพบปัญหาในการ

ท่องเท่ียวจักรยาน จุดแวะพักของนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นม้านั่ง สวนสาธารณะ หรือแหล่งเติมพลัง เช่น ร้านอาหาร

หรือคาเฟ ่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเดินทางอย่างนักท่องเท่ียวจักรยาน เพิ่มเติมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะ

สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว และเส้นทางควรจะมีทิวทัศน์สวยงามและมีความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึง

พื้นผิวถนนและการสื่อความหมาย ปา้ยในเส้นทาง และแนวปฏบัิตติา่งๆ เพื่อการสัญจรร่วมกับยานพาหนะอื่น เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อวิเคราะห์และเสนอเส้นทางท่ีเหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนา

ตะวันออก 

ขอบเขตการศึกษา    

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การท่องเท่ียวเมืองชายแดน การท่องเท่ียวจักรยาน และการท่องเท่ียวเชิง

ประสบการณ์ และมิติท่ีครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ มิติเกี่ยวกับนักท่องเท่ียว มิติด้านการจัดเส้นทาง การบริหาร

จัดการ มติดิ้านยุทธศาสตร์ และโลจิสติกสก์ารท่องเท่ียว รวมถึงพิธีการขา้มแดน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พื้นท่ีศึกษาจะครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา นา่น 

ขอบเขตด้านประชากร  

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ภาครัฐ  

2. สมาคม/ชมรม จักรยาน 

3. ภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ สมาคมธุรกิจการค้า การท่องเท่ียว 

4. นักท่องเท่ียวจักรยาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ล้านนาตะวันออก หมายถึง พื้นท่ีซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แต่ใน

การศึกษานีจ้ะศกึษาเฉพาะจังหวัดเชยีงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนา่น เนื่องจากจังหวัดแพร่ไม่มดี่านชายแดน 

การท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในวันหยุดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  

ท่ีมีการเดินทางจากท่ีพักอาศัยปกติในเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และเกี่ยวข้องกับการขี่จักรยาน ซึ่งจักรยานเป็น

พื้นฐานและสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว 

นักท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourist) หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซึ่งมีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น แบบกรุป๊ทัวร์ แบบเมาท์เท่นไบค์ หรือทริปจักรยาน ในท่ีนี้ นักป่ันจักรยาน คือ นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น

นักท่องเท่ียวต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานท่ี

สวยงาม หรอืแบบชมุชน 

เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางท่ีก าหนดขึ้นส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยาน เพื่อให้สามารถแวะชมจุด

ท่องเท่ียวตา่งๆ มคีวามสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามเส้นทาง 

การท่องเที่ยวจักรยานเม ืองชายแดน ล้านนาตะวันออก หมายถึง การท่องเท่ียวจักรยานในเส้นทาง  

ซึ่งจะครอบคลุม 8 อ าเภอท่ีเส้นทางนั้นผ่าน ดังนี้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น  
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แนวคดิดา้นการท่องเที่ยวจักรยาน 

ในช่วงก่อนท่ีจะเข้าสู่ยุคของความนิยมจักรยาน Bicycle Boom สังคมน าเสนอจักรยานในมุมมองของความ

สะดวกสบาย(convenience) การเคลื่อนท่ี (mobility) ในแง่ของการเดินทางส่วนบุคคล ท่ีมีความปลอดภัยและราคาถูก 

มีการน าจักรยานเข้าไปรวมกับเร่ืองทางการเงินของชนชั้นกลางในเมือง (urban middle classes) (Lamont (2009; 

Southworth, 1997 อา้งถึงใน Chang and Chang, 2003) หลังจากนัน้ มีการปรับปรุงด้านดีไซนข์องจักรยาน จนถึงช่วง

ท่ีเรียกว่า Bicycle Boom ความนยิมจักรยานมีมาก คือ ในปลายศตวรรษท่ี 19 ชาวยุโรปและอเมริกันนิยมจักรยานมาก 

ด้วยยอดการซื้อจักรยานหลายล้านคัน (Tobin, 1974 อ้างถึงในLamont, 2009) ในปี 1890 ได้มีการให้ความหมายของ 

Bicycle tourist ว่าเป็น “the first modern tourist”รุ่นแรกของนักท่องเท่ียวท่ีทันสมัย (Tobin, 1974; Watson and Gray, 

1978 อา้งถึงใน Lamont, 2009: 61) เกิดการท่องเท่ียวจักรยานขึน้ และมีการให้เครดิตด้วยการตัง้การท่องเท่ียวให้เป็น

หนว่ยหนึ่ง ของเศรษฐกิจแหง่ชาติอเมริกา (Lamont, 2009) 

นักท่องเที่ยวจักรยาน 

นักท่องเท่ียวจักรยาน (Bicycle Tourist) มผีู้ให้ค านิยามหลากหลายไวด้ังตอ่ไปน้ี  

Rotar (2012) นักท่องเท่ียวจักรยาน หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ 

เช่น แบบกรุ๊ปทัวร์ แบบเมาท์เท่นไบค์หรือทริปจักรยาน ในท่ีนี้ นักป่ันจักรยานคือ นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น

นักท่องเท่ียวต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานท่ี

สวยงาม หรอืแบบชุมชน 

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว 

Arnold (2012) แบ่ง Segment นักท่องเท่ียวได้ 5 ประเภทดังนี้  

1) leisure and family  กลุ่มครอบครัว  

2) recreational  นักขี่จักรยานเชงินันทนาการ 

3) touring   ทัวร์ร่ิง 

4) competition cycling  กลุ่มเพื่อการแข่งขนั 

5) mountain biking  นักขี่จักรยานเสอืภูเขา 

แนวคิดด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจักรยาน 

อภิชญา ณัฐพงศพ์ฤทธ์ิ (2559) พฤตกิรรมนักท่องเท่ียว หมายถงึ การกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียว ไม่

วา่การกระท านั้นนักท่องเท่ียวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและบุคคลอื่นจะสังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม โดย

การกระท านั้นอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมความรู้สึกนึกคิดและความรู้ความเข้าใจของนักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (พณกฤษ อุดมกิตติ, 2556) 

1. การก าหนดเส้นทาง การพิจารณาก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวควรส ารวจและสังเกตการณ์จากพฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มท่ีควรจะเป็นในการจัดเส้นทาง ควรเร่ิมต้นจากการเร่ิมต้นพิจารณา

ต าแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆและจัดล าดับความส าคัญและความน่าสนใจ จากนั้นจึงพิจารณา

ความสามารถในการเชื่อมตอ่แหล่งท่องเท่ียวตา่งๆเข้าดว้ยกัน 
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2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบท าให้นักท่องเท่ียวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดความเพลิดเพลินไป

ตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้เบ่ือหน่ายและ

เสียเวลา อีกท้ังยังเกิดความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มย่อยท่ีต้องการท้ิงพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยัง

จุดเร่ิมตน้ 

3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การก าหนดเส้นทางอาจจัดท าขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลาย

ระบบก็ได้ เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมีเวลามากน้อยต่างกันความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากความสนใจ

ของนักทอ่งเท่ียว เช่น เสน้ทางส าหรับผู้สนใจศิลปะและวัฒนธรรมอาจพานักท่องเท่ียวไปตามแม่น้ าล าคลองเพื่อดูชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละสภาพบ้านเมอืง หรืออาจเป็นเส้นทางที่มคีวามหลากหลายและน่าสนใจหลายดา้นร่วมกันอยู่ 

4. ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึงและเดินทางจะต้องควบคุมได้ง่าย

ไมส่ับสน 

5. การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทาง จัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวตลอดทางอย่าง

สม่ าเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อช่วยบอกทิศทาง ต าแหน่งท่ีตั้งและระยะทางเช่น ช่วยนักท่องเท่ียว

ก าหนดทิศทางด้วยท่ีหมายตา (Landmark) การสร้างความต่อเนื่องของเส้นทางด้วยการใช้วัสดุปูพื้นทางเท้าท่ี

เหมอืนกันไปตลอดทางหรอืใชว้ัสดุพืชพันธ์ท่ีเหมอืนกันตลอดแนว เป็นต้น 

6. พจิารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เส้นทางท่องเท่ียวอาจใช้พาหนะใน

การเดินทางต่างกัน ท าให้เกิดความนา่สนใจท่ีแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีน้ัน ๆ 

7. จุดเร่ิมต้นของเส้นทางท่องเท่ียวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวใช้

ประกอบในการพจิารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อกีท้ังควรมสีิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ไว้บริการ เช่น ท่ีจอด

รถ ท่ีพัก ห้องน้ า เป็นต้น ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีท่ีเดียว อาจจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่ง

ท่องเท่ียวก็ได ้

8. ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของช า ร้านขายของท่ี

ระลึก เป็นตน้ 

9. ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตามจุดต่างๆหรือจัดท าเอกสาร แผ่นประกาศ 

ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และข้อมูลดังกล่าวควรประกอบด้วย ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว 

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้านความปลอดภัย เพื่อให้นักทอ่งเท่ียวสามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ 

10. ควรมกีารดูแลรักษาสถานท่ีและส่วนบริการต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยและใชง้านได้อยู่ตลอดเวลา 

ส่วนการออกแบบเส้นทางจักรยาน รวมท้ังการก าหนดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวสนใจใชเ้ส้นทางจักรยานเรียงตามความส าคัญ ดังนี้ การส่งเสริมคุณค่าและความส าคัญของแหล่ง

ท่องเท่ียว (ธวัช ศรีธรรมวงศ์ (2554) อ้างถึงใน อดิเรก อุ่นเจริญ และพลเดช เชาวรัตน์, 2558) ป้ายเตือน ป้ายบอก

ทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมตลอดเส้นทางจักรยาน และสิ่งท่ีควรให้มีร่วมกับเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ป้าย

บอกภาพรวมของเส้นทางจักรยาน  

เส้นทางจักรยานระยะไกล (Long-distance cycle routes) ในเครือข่าย Eurovelo ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้

นักท่องเท่ียวจักรยาน เดินทางระหว่างพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ระยะทางจะมีตั้งแต่ 100 

กิโลเมตรขึ้นไป เส้นทางระยะไกลจะประกอบด้วย ป้ายและระบบสื่อความหมายให้กับนักท่องเท่ียว จะมีการสร้างแบ

รนด์ ตามด้วยธีม และโปรโมทในหลายช่องทาง หรือโดยองกรค์ต่าง ๆ เครือข่ายเส้นทางของยูโรเวลโล มีการ

ประชาสัมพันธ์บนแผนท่ี และบนเว็บเพจของ ECF (European Cyclists’ Federation) 
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เกณฑ์ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางระยะไกลของยูโรเวโล (Criteria set out by  

EuroVelo) มดีังนี้ (ECF, 2011 อา้งถึงใน STRDA, 2014) 

- การเชื่อมตอ่กับขนสง่สาธารณะจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 150 กิโลเมตร รถไฟปกติจะต้องสามารถ

น าจักรยานขึ้นไปได้ สามารถจองล่วงหน้า และท่ีสถานีขนส่งจะต้องมีท่ีจอดท่ีเก็บจักรยานท่ี

ปลอดภัย 

- มท่ีีพักทุกๆ ไมเ่กิน 90 กิโลเมตร หรือในระยะรัศมี 30 กิโลเมตร 

- มร้ีานอาหาร/เครื่องดื่มทุกๆ 45 กิโลเมตร 

- มท่ีีน่ังพัก บริเวณพักผ่อน ปริมาณเพียงพอ อย่างเหมาะสม 

- ร้านซ่อมจักรยานทุกๆ 150 กิโลเมตร 

- บริการอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ เชน่ ศูนยข์้อมูลนักทอ่งเท่ียว สายดว่น ร้านเชา่จักรยาน  เป็นต้น 

วิธีการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์และเสนอเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน ในเขต

ล้านนาตะวันออก 

 การศึกษาวิเคราะห์และเสนอเส้นทางท่ีเหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนา

ตะวันออกใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้แนวคิดการท่องเท่ียวจักรยาน แนวคิดพฤติกรรม

นักท่องเท่ียวจักรยาน แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว ใช้เป็นกรอบใน การศึกษาและจะเป็น

การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลท่ีเกี่ยวและส ารวจพฤติกรรม

และความสนใจของนักทอ่งเท่ียว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูล เรียบเรียงและใชก้ารวเิคราะห์เชงิเนื้อหา (Content analysis)  
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการท่องเที่ยวจักรยาน 3 เส้นทาง 

1.เส้นทางจังหวัดเชยีงราย 

2.เส้นทางจังหวัดพะเยา 

3.เส้นทางจังหวัดนา่น 

แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพือ่การท่องเที่ยว 

1.สิ่งดงึดูดใจ 

2.การเข้าถึง 

3.ที่พัก 

4.สิ่งอ านวยความสะดวก 

5.กิจกรรม 

6.ความปลอดภัย 

7.การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวจักรยาน 

ชุมชน 

1.จัดท าศูนย์ให้ขอ้มูลการท่องเท่ียว 

2.จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 

3.ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจักรยาน 

4.พัฒนาบุคคลากรการท่องเท่ียวจักรยาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

1.ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเทีย่วและที่จอดจักรยาน 

2.พัฒนาเส้นทางจักรยาน 

3.พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวจักรยาน 

4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์

 

ศึกษาพืน้ทีล่า้นนาตะวันออก 

1.เอกสาร ต ารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยว 

2.การส ารวจเส้นทางจักรยาน 

ศึกษาเส้นทางทางการท่องเทีย่วส าหรับ

นักท่องเที่ยวจักรยานในเขตลา้นนา

ตะวันออก 

1.เอกสาร ต ารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยว 

2.การส ารวจเส้นทางจักรยาน 

3.สัมภาษณเ์ชงิลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

ท่องเท่ียวจักรยาน 

4.ศกึษาพฤตกิรรมนักท่องเท่ียวจักรยาน 

วเิคราะห์และเสนอเสน้ทางที่เหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมอืงชายแดน ในเขตลา้นนาตะวันออก 
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ผลการศึกษา 

 การวเิคราะห-์สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  ข้อมูลของทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นท่ี

เขตตลิ่งชัน จะน ามาวิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของ ทรัพยากรวัฒนธรรมท้ัง 4 ด้านได้แก่ คุณค่าทางด้าน

ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางศิลปะหรือเทคนิค คุณทางจิต วิญญาณ (ความเชื่อ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิต 

และน าผลท่ีได้ไปใช้ประกอบการพจิารณาในออกแบบ เสน้ทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดนในเขต

ล้านนาตะวันออก  ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวโดยจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก  

จะน ามาวิเคราะห์จุด แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนา

ตะวันออก ท่ีผ่านมา รวมท้ังผลส ารวจ พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเท่ียว จากนั้นจะน ามาสังเคราะห์เป็น

เสนอเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยานเมอืงชายแดนในเขตลา้นนาตะวันออก   

SWOT จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค พื้นทีล่้านนาตะวันออก 

 ด้านจุดแข็ง สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะสมแก่การท่องเท่ียวและพักผ่อน ท าเลท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีความสวยงามและมีความเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นท่ีอยู่อาศัยและประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เป็นกลุ่มจังหวัดติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีมี

ความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นได้ มีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์ล้านนา การวางผังเมืองท่ีมีความชัดเจนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา กิจกรรม ถนนคนเดิน อันเป็นแหล่งรวมภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสามารถ สรา้งงาน สรา้งรายได้ ให้แก่ ประชาชน ชุมชน และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกด้วย 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการ

ท่องเท่ียว มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นกลุ่มล้านนาตะวันออกท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาด้านการท่องเท่ียวและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา 

เวยีดนาม และสปป.ลาว เป็นตลาดเป้าหมายท่ีมีประชาชนจ านวนมากและก าลังซือ้สูง 

ด้านจุดอ่อน  

 การจราจรในช่วงเวลาเร่งดว่นมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน 

หรือบริเวณสี่แยกต่างๆ ปัญหามลภาวะ อาทิเช่น มลภาวะทางอากาศ ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น การขยาย พื้นท่ีอยู่

อาศัย ส่งผลให้มีการบุกรุกและ ท าลายพืน้ท่ีและแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณเทศบาลนคร

มจี านวนจ ากัด จึงไม่เพยีงพอต่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

ด้านโอกาส 

 รัฐบาลมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาพื้นท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน อาทิเช่น การค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน (GMS) การพัฒนาด้าน Logistics การพัฒนา

เส้นทาง R3A เป็นต้น สนามบินนานาชาติท่ีช่วยให้การคมนาคมขนส่งสู่เมือง มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นจุด

ดึงดูดการลงทุนและการท่องเท่ียวให้เพิ่มมากขึ้น เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มี

สถาบันการศึกษาที่ตัง้อยู่ในพื้นท่ีหลายแหง่ เช่น โรงเรียนในสังกัดหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็น

ตน้ กระแสความนยิมการท่องเท่ียวเชงินเิวศและบริโภคสินค้าปลอดสารพิษมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น จึงส่งผลให้นักท่องเท่ียว

ท้ังชาวไทยและชาวตา่งประเทศเดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียว และบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้น  
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ด้านอุปสรรค 

 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) บอ่ยครัง้ส่งผลให้การด าเนนิงานตามนโยบาย

ของจังหวัดขาดความต่อเนื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งงาน แย่ง

อาชีพ ตลอดจน ความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาอาชญากรรม โรคติดต่อ และยาเสพติด นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการ

ลงทุนระบบคมนาคมในกลุ่มประเทศ GMS  
 

แนวทางการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานเมอืงชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก  

ควรมกีารด าเนนิการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว โดยแบ่งตามผู้รับผิดชอบดังนี้   

 ชุมชน 1. ควรหาคณะท างานผู้ท่ีจะท าหน้ารับผิดชอบงานพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวจักรยาน

ในแต่ละพื้นท่ีและเป็นผู้ให้บริการน าเท่ียวการท่องเท่ียวจักรยานได้  2. ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายข้อมูล

เกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน และประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์

นิตยสารการท่องเท่ียว 3.สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยาน 4.พัฒนาบุคคลากรการท่องเท่ียว

จักรยานเมอืงชายแดนในเขตลา้นนาตะวันออกเป็นต้น 

หน่วยงานภาครฐั 

1.ป้ายส่ือความหมายทางการท่องเท่ียวและท่ีจอดจักรยาน 

2.พัฒนาเส้นทางจักรยาน 

3.พัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียวจักรยาน จัดอบรม 

4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
 

 แนวทางการเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออก ตามกรอบแนวทาง

หรือสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการท่องเท่ียวจักรยานเมอืงชายแดนในเขตลา้นนาตะวันออก สามารถจัดท าได้เป็น 3 เส้นทาง

ดังนี้ เส้นทางจักรยานจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน  ท่ีทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค

ภาคเหนอื “ นา่น-พะเยา-เชยีงราย ” ซึ่งเป็นเส้นทางทอ่งเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางจักรยานจังหวัดพะเยา เส้นทางจักรยานจังหวัดน่าน 
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แหลง่ท่องเที่ยวตามเสน้ทาง 

 ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จ าหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภท อัญมณี พลอยสี 

ทับทิม หยก เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ เสื้อผ้าแฟช่ันท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเล

แห้ง เหลา้ บุหร่ี ของเล่นเด็ก ผ้าหม่ ของใช้ ของกนิ ฯลฯ ราคาตัง้แตห่ลักสิบถึงหลักพัน  

การเดินทาง จากห้าแยกพอ่ขุนเม็งราย ใชถ้นนพลหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอแม่สาย เมื่อถึง

บริเวณดา่นพรมแดนแมส่าย-ท่าขีเ้หล็ก ด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดดอยเวา ข้างในมีท่ีรับฝากรถ หรือจะข้ามฝั่งไปเท่ียว

ท่าขีเ้หล็กก็ได้ 

 วัดพระธาตุดอยเวา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (บนดอยริมฝั่งแม่น้ าสาย) พระธาตุเก่าแก่ท่ีมี

ความส าคัญอีกแหง่หนึ่งของจังหวัดเชยีงราย บนวัดพระธาตุดอยเวาจะมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นจังหวัดท่าขี้เหล็ก

ชายแดนประเทศพมา่ได้ชัดเจน การเดินทาง อยู่ติดกับตลาดชายแดนแมส่าย 

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติเชยีงแสน พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500  เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุท่ีขุดพบใน

บริเวณเมอืงเชียงแสนและพื้นท่ีใกล้เคียง และจัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับ

การตัง้ชุมชน นอกจากนี้ยังมแีบบจ าลองการตัง้  ถิ่นฐานของชุมชนกลุ่มตา่งๆ ที่อาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีเชยีงแสน 

การเดินทาง  ตัง้อยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงทางด้านทิศตะวันตก 

 วัดพระธาตุผาเงา ชื่อของวัดน้ีมาจากชื่อของพระธาตุผาเงาท่ีต้ังอยูบ่นยอดหินก้อนใหญ่ ค าว่าผาเงาก็คือ เงา

ของก้อนผา (ก้อนหนิ) หินก้อนนี้มีลักษณะสูงใหญ่คล้ายรูปทรงเจดีย์และท าให้ร่มเงาได้ดีมาก ประวัติ ในช่วงสมัยของ

อาณาจักรโยนก วัดร้างแห่งนี้ก าลังอยู่ในช่วงท่ีเจริญรุ่งเรือง การเดินทาง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าโขงทางด้านทิศตะวันตก 

ตรงกันข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน อยู่ทางทิศใต้ของตัวอ าเภอเชียงแสน

ประมาณ 3 กม. หรืออยู่หา่งจากสามเหลี่ยมทองค าประมาณ 15 กม.  สามเหลี่ยมทองค า เป็นบริเวณท่ีแม่น้ าโขงและ

แม่น้ ารวกมาบรรจบกัน หรือท่ีเรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้า

ฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองค า ทิวทัศน์ของแม่น้ าโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยเฉพาะยามเช้าท่ีดวงอาทิตย์ขึ้น

ท่ามกลางสายหมอกด้านฝั่งพมา่ และลาว  

 วนอุทยานภูลังกา ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอปง  และอ าเภอเชียงค าจังหวัดพะเยา มีขนาดประมาณ 7,800 ไร่ 

ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณจ านวนมากทัง้ดอกไมป่้าพันธ์ุไม้หายาก เช่น ต้นชมพู ภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล เทียนธารา 

สัตฤาษี รวมถึงสัตว์ป่าท่ีมีอยู่กว่า 100 ชนิด การเดินทาง จากอ าเภอเมืองพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 ผ่าน

เส้นทางจักรยานจังหวัดเชยีงราย 
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อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน จนถึงอ าเภอเชียงค า แล้วไปใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 รวมระยะทางจากอ าเภอเมือง

พะเยาถึงวนอุทยานภูลังกา ประมาณ 120 กิโลเมตร 

 น้ าตกภูซาง หรือ น้ าตกอุ่น เป็นน้ าตกขนาดเล็กสูง 25 เมตร มีน้ าไหลตลอดปี ลักษณะเด่นของน้ าตกภูซาง 

คือ เป็นน้ าตกท่ีเป็นกระแสน้ าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ าใสไม่มกีลิ่นก ามะถัน ที่นี่จึงเหมาะกับการลง

ไปอาบแช่ตัวเพื่อสุขภาพ มีบ่อซับน้ าอุ่นซึ่งเป็นต้นทางของน้ าตกอยู่บริเวณด้านบน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วน

บริเวณดา้นนอกจะมีร้านคา้ ร้านอาหาร รา้นกาแฟ และห้องน้ าให้บริการนักทอ่งเท่ียว น้ าตกภูซาง อยู่ห่างจากอุทยาน

แห่งชาติภูซาง 200 เมตร 

 เส้นทางศกึษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง 

การเดินทาง จากอ าเภอเมืองพะเยา ใช้เส้นทางไปอ าเภอภูซาง โดยเร่ิมจากทางหลวงหมายเลข 1 ไปต่อทางหลวง

หมายเลข 1202 ตามดว้ยทางหลวงหมายเลข 1021 ไปจนพบสามแยกภูซาง ให้เลี้ยงขวาไปตามทางหลวงชนบท 4010 

จนถึงสามแยกจะมีป้ายบอกทางไปอุทยานฯ เลีย้วซ้ายเป็นทางหลวงหมายเลข 1093 ตรงไปเลยหลักกิโลเมตร 22 ก็จะ

ถึงอุทยานแห่งชาติ ภูซางอยู่ดา้นซ้ายมอื รวมระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เคยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม รางวัล

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติภาคเหนือ โดยมีพื้นท่ี

ท้ังหมด 1,065,000 ไร่ หรือ ประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 8 อ าเภอในจังหวัดน่าน คือ อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอสันติสุข และ

 อ าเภอแมจ่รมิ 

วัดพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด หลักลาย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จากบ่อเกลือ ลงมายัง อ าเภอปัวผ่านทางถนนสาย

สันติสุข จะเห็นมีมณฑปสีขาวตั้งอยู่บนยอดดอยติดกับถนนเส้นไปทางอ าเภอปัว เห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาอยู่ในธรรมชาต ิ

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สทิธ์ิมากจึงนิยมมาขอพรท่ีนี่  ตัวมณฑปเป็นสีขาว ประดิษฐานพระเจ้าทันใจอยู่ข้างในตั้งอยู่บน

ยอดดอย สร้างโดยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนานิกชนท้ังจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ  ท่ีบ้านห้วยหาด-หลัก

ลาย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท่ีศาลาเอนกประสงค์ มีร้านเล็กๆ ขายสินค้า OTOP ของชาวบ้าน มีท้ัง ผ้าซิ่น ผ้าทอ 

กระเป๋า วัตถุมงคลตา่งๆ  

 บ่อเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน แหล่งเกลือท่ีมีความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ 

ส่งเป็นสนิค้าออกในภาคเหนอื และแลกเปลี่ยนกับสินค้าท่ีชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี 

และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา รัฐฉาน สู่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เมืองสา (อ าเภอเวียงสาใน

ปัจจุบัน) และแพร ่การเดินทาง จากตัวอ าเภอบ่อเกลือ ใชเ้ส้นทาง 1256 มุง่หนา้ไปทางอ าเภอปัว เลยไปประมาณ 200 

จะพบกับบ่อเกลือเหนอือยูท่างขวา และถ้าเลยไปอีก 100 เมตรจะพบกับบ่อเกลือใตอ้ยู่ทางซ้ายมือ 

 วัดภูมนิทร์ อ.เมอืง จ.น่าน วัดหลวงเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 400 ปีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ   เมืองน่าน ด้วยลักษณะ

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท้ังนี้ประวัติการสร้างวัดภูมินทร์ตามพงศาวดารเมืองน่าน ได้

กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นมา การเดินทาง จากทางหลวง

หมายเลข 1080 เข้าสูต่ัวเมอืงน่านตามถนนมหายศ เมื่อผ่าน  วัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่านเทศบาลเมือง

นา่น วัดภูมนิทร์อยูท่างด้านขวามอื 
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ที่พักตามเส้นทาง มดีังนี ้

1. โรงแรมพมิานอิน เชยีงราย 

2. โรงแรมพมิานอินน์ โรงแรมหรู มีระดับ ได้มาตรฐาน พร้อมบริการทุกท่านด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น และ

นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ าและศูนย์ออกก าลังกาย เพื่อให้ท่านได้ใช้บริการ และพักผ่อนด้วยความ

สะดวกสบาย มบีริการยืมจักรยาน อกีทัง้ยังมีท่ีจอดจักรยานเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจักรยานอกีด้วย 

3. โรงแรม ไอบิส อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่ีพักโรงแรมดี ๆ มีมาตรฐานติดแม่น้ าโขงต้องน่ีเลย ไอบิส 

สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ ด้วยความท่ีเป็นเชนของไอบิส เร่ืองมาตรฐานงานบริการและความสะดวกสบายใน

ห้องพักหายหว่ง ไอบิสเชยีงของเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีววิแมน่้ าโขงให้ได้เลอืกจองอีก

ด้วย อีกท้ังยังมีระเบียงชมวิว ริมน้ าโขง หรือนักท่องเท่ียวท่ีน าจักรยานมาด้วย สามารถจอดจักรยานในห้องได้ หรือ

ฝากไวท่ี้เคาทเ์ตอร์ โรงแรมมบีริการจักรยานฟรี และเซอร์วิสจักรยานเตมิลมยาง  

4. ภูลังการีสอร์ท อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เป็นรีสอร์ทยอดฮิตท่ามกลางธรรมชาติบนเขาของวนอุทยานภู

ลังกาห้องพักจะเป็นแบบ เรียบง่าย มีววิดา้นล่างเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและตน้ไม้นอ้ยใหญ่เรียงรายสลับกัน ไฮไลต์

ของการมาเท่ียวภูลังกา คือ การได้ชมพระอาทิตย์จะขึ้นหน้ารีสอร์ท ส่องแสงลงมายังทะเลหมอกใน แอ่งกระทะ ให้

บรรยากาศสวยงามเหมอืนภาพวาด นักท่องเท่ียวจักรยานสามารถน าจักรยานเก็บในหอ้งพักได้ 

5. บ้านเสริมสุข อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา รีสอร์ทจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านทะเลหมอก ท่ีนี่เราจะได้ชมพระ

อาทิตย์ตกดิน พร้อมกับ นอนชมดาวยามค่ าคืนบนระเบียงไม้ไผ่ ตื่นเช้าเราสามารถเดินข้ามถนนไปชมทะเลหมอกได้

เลย มท่ีีจอดจักรยานหนา้ห้อง หรอืสามารถน าจักรยานไว้ในห้องพักได้ 

6. บ่อเกลือวิว อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน บ่อเกลือวิว รีสอร์ท ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

เป็นรีสอร์ทเล็ก ๆ ริมล าน้ ามาง ซึ่งสามารถมองเห็นท้ังวิวของล าธารท่ียาวผ่านหน้ารีสอร์ทและขุนเขากว้างใหญ่ไพศาล 

ภายใต้สายหมอกสีขาวนวลและอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังปี ท่ีนี่จะตกแต่งอย่างเรียบง่าย เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของ

ตกแตง่พื้นเมอืงเกือบท้ังหมด  

7. บ่อเกลือฆ้องดัง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รีสอร์ทเล็ก ๆ บนเชิงเขา มีวิวของภูเขาน้อยใหญ่อยู่รอบด้าน 

บรรยากาศเป็นส่วนตัว เงียบสงบ และอบอุ่น เหมือนกับว่าได้มาพักผ่อนในบ้านตัวเองในต่างจังหวัด ภายในห้องพัก

ตกแตง่อย่างเรียบง่าย แต่สัมผัสได้ถึงความอบอุน่  ด้านหนา้รสีอร์ทในฤดูหนาวจะมสีายหมอกหยอกล้อขุนเขาให้ได้ชม

เกือบทุกวัน อากาศสดช่ืนเย็นสบายตลอดท้ังปี ได้ชารจ์พลังงานในรา่งกายอยา่งเต็มท่ี 

8. บ่อเกลือฟ้าใส อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน บ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท ท่ีพักเล็ก ๆ ท่ามกลางขุนเขาและสาย

หมอก ตัวบ้านพักสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ภายในตกแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถมองเห็นวิวของภูเขาน้อย

ใหญ่โดยรอบได้อย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะหน้าหนาว รีสอร์ทแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกสีขาวละมุน และ

อากาศจะหนาว  

9. ปลายมางทางรัก อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นรีสอร์ทท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขา และล าธาร อากาศเย็น

สบาย อบอวนไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม 

10. โรงแรมเทวราช อ าเภอเมอืง จังหวัดนา่น โรงแรมสามดาวหรูหรานีต้ัง้อยู่ใจกลางเมืองตดิกับย่านธุรกิจ ตลาด

กลางคืน และสถานท่ีท่องเท่ียวท้องถิ่นมากมาย โรงแรมนี้มี 160 ห้องและถือเป็นหนึ่งในโรงแรมท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาค 

แต่ละห้องเป็นห้องท่ีตกแต่งในแบบร่วมสมัยและติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างท่ีจ าเป็น มีลานกลางโรงแรม

สามารถยอดจักรยานได้จ านวนมากกวา่ 150 คัน อีกท้ังยังมบีริการยืมจักรยานซึ่งมีมากถึง 20 คัน 
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สรุปผลการศึกษา    

ในพืน้ท่ีลา้นนาตะวันออก มปีระวัตคิวามเป็นมาและมทีรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มท่ีสวยงาม มีวัฒนธรรม

ท่ีมีคุณค่าท้ังทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยมีถนนเส้นหลักและเส้นรอง

เชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่ายท่ัวพื้นท่ี รวมท้ังมีศักยภาพทางด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง ท่ีพัก สิ่งอ านวยความสะดวก 

กิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภัย และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวจักรยานในเขตล้านนาตะวันออก จึงมี

ความเหมาะสมในเสนอเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับนักท่องเท่ียวจักรยานเมอืงชายแดน ในเขตลา้นนาตะวันออก 

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวจักรยานท่ีเหมาะสมเพื่อให้

นักท่องเท่ียวเกิดการตระหนักรู้คุณค่า ของทรัพยากร วัฒนธรรมและจนสง่ผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นท่ี จน

น าไปสู่การพัฒนาของชุมชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มท่ีย่ังยนืต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพชุมชนในการจัดการการ

ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล โดยใชว้จิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน ได้แก่ ชาวบ้าน แกนน าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และจัดเสวนากลุ่มวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน 12 คน  โดยการสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวก การให้ค าแนะน าการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูล

มาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า พื้นท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียวมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะน ามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวโฮมสเตย์ของชุมชนบูโหลนดอน ท้ังนี้เนื่อ งจากแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีให้เลอืกท้ังการด าน้ าดูปะการัง  การเดินป่า ปีนเขา บริเวณชายหาดขาวสะอาด สามารถเป็น

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ย  ส่วนศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวโฮมสเตย์พบว่า กลุ่มแกนน าและชุมชนมีศักยภาพสูง ด้านการจัดการท่องเท่ียวโฮม 

สเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมนับตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม

ประเมินผล ในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้างและปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม เรียนรู้การท าอาหาร เรียนรู้

การท าบัญชีกลุ่ม  การจัดบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด การจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว การจัดตั้งคณะกรรมการ

กลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์โดยชุมชนเอง และก าหนดกฎกติกาขึน้ใชภ้ายในกลุ่ม 

ค าส าคัญ: การจัดการท่องเท่ียวโฮมสเตย์, ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว, ศักยภาพชุมชน, ชุมชนบูโหลนดอนจังหวัด

สตูล 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the potential of tourist attraction and community potential in 

managing homestay tourism of Bulon Don community in Satun Province. The study was conducted by 

participatory action research, according data were collected by in depth interview from 8 key informants such as 

the villagers, community leaders, governments. Participatory action research was conducted with 12 community 

members by facility creation guide to homestay management. The data analysis were categorized, interpreting, 

and conclusion and was presented by descriptive analysis. The results showed that: The tourist area has enough 

potential to be a homestay of the Bulon Don community. This is because natural attractions are available for 

diving, snorkeling, hiking, rock climbing, white sand beach and recreation. Study of the cultural identity of the 

Urak Lawoi community. The community potential for homestay management has shown that community leaders 

and communities have high potential for homestay management with community participation. From co-thinking, 

co-planning, co-decisioning, co-operating, benefiting, and evaluating. There are facilities to build and renovate 

toilets, learn to cook, learn to make group accounting, to clean the house, travel program, establish the Bulon 

Don  Homestay Committee has been appointed to manage homestay, and set rules to use within groups. 

Keywords: Managing Homestay Tourism, Potential of Tourist Resources, Community Empowerment, Bulon Don 

Community in Satun Province  

บทน า 

 ในประเทศไทยมีหมู่บ้านหลายแห่งท่ีด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนและเปิดให้บริการท่ีพักแบบโฮมสเตย์

และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทุกป ี เนื่องจากนักทอ่งเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมท่องเท่ียวลักษณะเช่นนี้มากขึ้น

และชุมชนเองก็เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเท่ียวชุมชนและการให้บริการท่ีพักแบบโฮมสเตย์ซึ่งท าให้มีรายได้เสริม

จากการให้บริการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวในชุมชน (Community Based Tourism) หรือการท่องเท่ียวในชนบท (Rural 

Tourism) โดยชุมชนมสี่วนร่วมและการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) (กรวรรณ  สังขกร, 2555)  

 Home Stay ถือเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพักร่วมกับเจ้าของบ้านซึ่งใช้บ้าน เป็นศูนย์กลางโดย

เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน ท้ังนักท่องเท่ียวและ

เจ้าของบ้านมวีัตถุประสงค์ร่วมกัน ท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ด้วยความเต็มใจ พร้อมท้ังจัดท่ีพักและ

อาหาร การน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง โดยได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมท่ีพักสัมผัสวิถี

ชีวิตชนบท หรือ Home Stay จึงเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวอย่างหนึ่งท่ีสามารถน ามาพัฒนาชุมชน โดยคนในชุมชนมี

ส่วนร่วม และได้รับผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวท าให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท างานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของคน

ในชุมชนเป็นหลัก ผลตอบแทนเป็นเร่ืองรอง หรือเป็นแค่รายได้เสริมนั่นเอง (โฮมสเตย์- ท่องเท่ียวชุมชน, 2556) 

 ส าหรับ Village visit เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว ท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปท่องเท่ียวในชุมชนใช้หมู่บ้านเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ซึ่งในปัจจุบัน การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์มีจุดขายหรือดึงดูใจหลายรูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพชุมชน 

และศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียว ได้แก่  ชุมชนสินค้า OTOP ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ในวิถีชีวิต และมี

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักท่องเท่ียวได้ โดยนักทอ่งเท่ียวจะเดิน

ทางเขา้ไปในชุมชนอาจพักค้างคืนหรือไมพ่ักค้างคืนก็ได้ (โฮมสเตย์- ท่องเท่ียวชุมชน, 2556) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2773 

 ในโลกยุคเสรีไร้พรมแดนและวิถีการด ารงชีวิตของสังคมเมืองท่ีมีการแข่งขัน เร่งรีบ ท าให้ผู้คนแสวงหาวิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่าย และพอเพียงของสังคมแบบเกษตรและสังคมชนบท เป็นสังคมท่ีแตกต่างจากสังคมเมือง ซึ่งกิจกรรม

ท่องเท่ียว Home Stay & Village visit เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้ และเข้าใจในวิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่ายพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ขณะเดียวกันคนในชุมชนเองก็ได้ประโยชน์ในแง่การ

รักษา และดูแลทรัพยากรท้องถิ่นขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิม กระตุ้นให้คนในท้องถิ่ นรักถิ่น

ฐานบ้านเกิด รวมท้ังมีรายได้เสริม ซึ่งถือเป็นวิถีของการพัฒนาท้องถิ่นบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน สิ่งท่ี

ส าคัญที่สุดของการท่องเท่ียวในชุมชน คือความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถคงไวซ้ึ่งอัตลักษณข์องชุมชนน้ัน ๆ อย่าง

ยั่งยืน (แนวความคิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื, 2556) 

 เกาะบูโหลนดอนเป็นหน่ึงในหมูเ่กาะท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล  เสน่ห์ของ

เกาะนี้อยูท่ี่หาดทรายสีขาวท่ีสวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติสวยงามไม่แพ้เกาะอื่น แต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว

มากนัก เนื่องจากขาดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว และขาดการบริหารจัดการท่ีดจีึงท าให้การท่องเท่ียวท่ี

ควรจะมรูีปแบบท่ีสามารถดึงดูดนักทอ่งเท่ียวมาเท่ียวท่ีเกาะบูโหลนดอนแทบไมม่ท้ัีง ๆ ท่ีหาดทรายสวยงามมาก ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนากิจกรรมท่ีเอื้อตอ่การท่องเท่ียวโฮมสเตย์และปลูกจิตส านึกชุมชนให้เรียนรู้

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอน  ท้ังนี้เนื่องจากการท่องเท่ียวท าให้ชุมชนเรียนรู้

คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อรายได้ การท่องเท่ียวกระตุ้นให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิดความใส่ในการอนุรักษ์การท่ีจะท าให้ชาวบ้านสามารถ

พึ่งตนเองและมีรายได้เสริมนอกเหนอืจากการท าประมงพื้นบ้าน และสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ได้น้ัน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องหนุนเสริมศักยภาพชุมชน 

 จากปรากฏการณด์ังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดค าถามว่า ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบูโหลนดอน

เป็นอยา่งไร  การเสริมศักยภาพชุมชนให้มคีวามรู้การจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ควรเป็นอย่างไร  ท้ังนี้เพื่อให้

ชุมชนบนเกาะบูโหลนดอนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในการท าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการจัดการท่องเท่ียว

แบบโฮมสเตย์ และการท่องเท่ียวชุมชนสบืตอ่ไป   

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรแหลง่ท่องเท่ียว และศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์

ของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล 
 

แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

 จากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 8 ท่ีเน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และการท่ีรัฐบาลออกกฎหมาย การกระจาย 

อ านาจสู่ ท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กร ท้องถิ่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้ ให้กับ

ชุมชนโดยใช้การท่องเท่ียวเป็นจุดขาย จึงท าให้เกิดกิจกรรม การท่องเท่ียว หลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม 

home stay ก็เป็นรูปแบบ การท่องเท่ียวท่ีได้รับ ความสนใจมาก ท้ังจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงาน

ภาครัฐ  จากการติดตามความเป็นมา พบว่า home stay ภายในประเทศไทย เกิดขึ้นมานาน แต่รูปแบบและกิจกรรม  

อาจแตกต่างหลายหลาก หากวิเคราะห์จากอดีตท่ีผ่านมา สามารถสรุปได้ตามยุคสมัย ดังนี้  (กลุ่มงานส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558) 
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 1. การท่องเท่ียวแบบออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ปี 2503-2525)  

 กระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต รับทราบปัญหาใน

ชนบท เพื่อน ามาพัฒนาสังคมตามอุดมคติ กระจายอยู่ในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีนิยมทัวร์ป่า โดยเฉพาะใน

แถบภาคเหนือ ของประเทศไทย นักทอ่งเท่ียว จะพักตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึน้อยูก่ับเส้นทางการเดินป่า 

 2. การท่องเท่ียวแบบทัวร์ป่า (ปี 2526-2536)  

 กลุ่มนักทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมทัวร์ป่า เร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้น การพักค้างในรูปแบบ home stay 

ได้รับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม โดยกระจายไปยังหมูบ้่านชาวเขา ท่ีกวา้งขวางมากขึน้ ในระยะนี้ มีการท่องเท่ียว

ในรูปแบบทัวร์ป่าท่ีมีการจัด home stay เร่ิมสร้างปัญหาสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการปล้น 

ขโมย ปัญหาการฆา่ชงิทรัพย์  

 3. การท่องเท่ียวภายใต้กระแสการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ปี 2537–2558) 

 ยุคนี้เป็นการเน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะพบได้ว่า การท่องเท่ียว จะมีแนวโน้มท่ี จะ

เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในระยะประมาณปี 2537-2539 ในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย เร่ิมมีการท่องเท่ียวใน

รูปแบบ home stay โดยกลุม่น าร่องคือ กลุ่มท่ีเป็นนักกิจกรรมสังคม ท้ังรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ เท่าท่ีสืบค้นพบว่า พื้นท่ีท่ี

ด าเนินการเร่ือง home stay ก็จะเป็นพื้นท่ี ท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนไทย เข้าไปด าเนินการ เช่น เกาะยาว จังหวัดพังงา 

(กลุ่มประมงชายฝั่ง/อวนลาก อวนรุน) หลังจากพื้นท่ีเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้มีพื้นท่ีอื่นเพิ่มขึ้น อาทิ หมู่บ้านคีรีวง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านแม่ทา จังหวัดเชยีงใหม่ (กลุ่มเกษตรทางเลือก)บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม (เกษตรยั่งยืน) 

ปี 2539 เป็นต้นมา ได้มีการเคลื่อนไหวขึน้ในกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเท่ียว โดยน าเสนอรูปแบบ การ

ท่องเท่ียวผสมผสานระหว่าง adventure ecotourism และ home stay และจากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2541-

2542 เป็นปีท่องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) ทุกหน่วยงาน ของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว ท าให้เกิดการจัดการท่องเท่ียว ในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรม home stay เพิ่มมากขึ้น เช่น หมู่บ้าน

วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ บ้านทรงไทยปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม รวมท้ังพืน้ท่ีชนกลุ่มนอ้ย หมู่บ้านชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม home stay ด้วยเชน่กัน  

 ในปัจจุบัน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ท้ังในกลุ่มชาวไทยและ ชาว

ต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม การท่องเท่ียวในแหล่งชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของ

ท้องถิ่น โดยมี home stay ท่ีมีความหมายมากกว่า เป็นท่ีพัก เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดเอา

รูปแบบ ท่ีพักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ นักท่องเท่ียว อย่างหนึ่ง ซึ่งยึด

เอารูปแบบท่ีพักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมอยู่ด้วย  

(กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558) 

 4.  การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ 

 Home stay ถือว่าเป็นสินค้า (product) ด้านการท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างใหม่ โดยเฉพาะในประเทศไทยเท่าท่ี

ทราบการด าเนินงานเร่ือง home stay ในบ้านเรามีท้ังท่ีล้มเหลวและประสบความส าเร็จในช่วงต้น เพราะขาดการมอง

ภาพในแบบองค์รวมโดยมักจะคิดกันว่า home stay เป็นสินค้าตัวหลักแต่ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและ

กิจกรรมท่องเท่ียวค่อนข้างจ ากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบด้านการให้ความรู้หรือการสื่อความหมาย

สิ่งแวดลอ้มเกือบไมป่รากฏเลยโดยhome stay เป็นเพยีงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเท่ียวเชงินเิวศ ยังมกีิจกรรมการ

ท่องเท่ียวอีกหลากหลาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติการศกึษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง

อาจมีความสัมพันธ์กันจนไม่อาจจะแยกออกได้ รวมไปถึงกิจกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ ท่ีสมาชิกชุมชนร่วมกันจรรโลง ฯลฯ
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จนกลายเป็นเอกลักษณด์ึงดูดความสนใจจากนักทอ่งเท่ียวไทยและตา่งประเทศเป็นต้นดังนัน้การด าเนินงานด้าน home 

stay จ าเป็นจะต้องให้เกิดความสมดุลกับกิจกรรมท่องเท่ียวด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาดุลยภาพ

สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติควบคู่ไปกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนก็จะช่วยให้ home stay มีคุณค่าโดดเด่นคู่ไป

ด้วย (กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558) 

 Home stay แบบไทยหากจะให้เหมือนสากล  อย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลีย อเมริกา เยอรมัน นั้นไม่ได้

เพราะวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่บา้นไทยไม่มีหอ้งพักส่วนตัวเหมอืนตา่งประเทศ เวลารับญาติก็ใช้ห้องโถง จึงหาความเป็น

ส่วนตัวไม่ค่อยได้ กลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ จะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเกษียณอายุการท างาน

แลว้  กลุ่มนักเรียน นักศกึษา  และเยาวชน  เนื่องจากปัจจุบันมกีารเกษยีณอายุการท างานเร็วกว่าในอดีตและปัจจุบัน

มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการศึกษามากยิ่งขึ้นจึงท าให้กลุ่มผู้เกษียณอายุการท างาน  และกลุ่มนักศึกษา

เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญซึ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาทิ  เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการ

ตา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข  กรมประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นต้น  (กลุ่มงานสง่เสริมการท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, 2558) 

 การจัดกิจกรรมแบบโฮมสเตย์น าวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบท และวัฒนธรรมเป็นจุดขายท่ีส าคัญ ท่ี

นักท่องเท่ียว ให้ความสนใจ การจัดกิจกรรม ท่ีพักสัมผัส วัฒนธรรมชนบท จึงเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก ให้กับ

นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และเป็นทางเลือกในตลาดท้องถิ่น ท่ีไม่ใชคู่่แข่งในเชิงพาณิชย์ ในพื้นท่ีท่ีมีโรงแรม 

หรือรีสอร์ท จึงไม่ถือเป็นการประกอบการท่ีพักในเชิงธุรกิจ  บริการท่ีมีเสนอให้ กับนักท่องเท่ียว และ เป็นสิ่งท่ีควร

พิจารณาในการพัฒนาโฮมสเตย์คือวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบทวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะความปลอดภัยความสะอาดห้องพักพร้อมอาหารกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

 การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างตน้ ควรท่ีจะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์ซึ่งสมาชิกและ

คนใจชุมชนจะตอ้งมีความเข้าใจ และมีสว่นร่วมในด้านการจัดการบ้านพัก (Accommodation) ท่ีมีลักษณะถึงความเต็ม

ใจของสมาชิกในครอบครัวตอ่การต้อนรับผู้มาเยือน  บ้านพักมีโครงสร้างท่ีดี  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  ไม่ไกลจาก

เมอืงหรือพื้นท่ีเทศกาลหรือสถานท่ีท่องเท่ียวควรมสีิ่งต่าง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนอน หรือเตียงนอน  หมอน  

น้ าประปาหรือถ้าไมม่คีวรมแีหลง่น้ าอื่น ๆ ห้องน้ าสะอาด มคีวามปลอดภัย 

 แนวคิดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  

 ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ความพร้อมของการท่องเท่ียวท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา การ

ปรับปรุง หรือการท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอท่ีจะดึงดูดใจ

นักท่องเท่ียว ให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ (Boonyapak, 1986) เช่นเดียวกับงานศึกษาของ 

Srirathu (2008) ได้ เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณา และการก าหนดศักยภาพ หรือความส าคัญของการท่องเท่ียวไว ้

ดังนี้ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ 

ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 

ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเท่ียว  3) สิ่งอ านวย

ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม รา้นอาหาร เคร่ืองดื่ม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการรักษา

ความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของแหล่ง 

ท่องเท่ียว 5) ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ี ข้อจ ากัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค 

ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นท่ีรู้จักของแหล่งท่องเท่ียว และ

จ านวนนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งทฤษฎีดังกลา่วจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่ง
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ท่องเท่ียวของ  ส าหรับงานศึกษาของ Ramad (2014) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เดินทางมาเพื่อกิจกรรมกางเต็นท์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมี

ความส าคัญมาก ส าหรับผลการ พิจารณาเป็นรายดา้น ได้แก่ ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านขีดความสามารถใน

การรองรับนักท่องเท่ียว และด้านศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมีความส าคัญมาก แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเท่ียว เชิงนิเวศท่ีส าคัญเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก ได้แก่ ทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์มีความสวยงาม และ

โดดเด่น การรักษาสภาพ ฟื้นฟูแหลง่ท่องเท่ียว ความมีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับ ภูมิทัศน์เหมาะแก่การชม

ทัศนียภาพโดยรอบ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการการท่องเที่ยว 

 จากการท่ีผู้วจิัย ส ารวจงานวจิัยท่ีผ่านมา พบงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างมี

ส่วนร่วมมหีลายเร่ืองดังนี้ 

 ประทีป  บุญแจ้ง (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการด้านการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ ์บา้นเกาะ หมู่ 1 ต าบลปากจั่น อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า 

มสีภาพเดิมเป็นเกาะท่ีมีแม่น้ า ปา่ล้อมรอบ ชาวบ้านสว่นใหญ่ประกอบอาชพีท านา ปลูกพชืผักสวนครัวและท าอิฐมอญ 

แตเ่นื่องจากมีการขุดดินในเกาะมาท าอิฐเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมในชุมชน อบต.ปากจั่น 

ได้เร่ิมฟื้นฟูสภาพชุมชน โดยการก่อสร้างถนนรอบเกาะ เนื่องจากเกาะปากจั่นเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญใน

ประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนยังมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เพื่อให้

ชาวบ้านเกาะปากจั่นสามารถพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเท่ียว เพื่อก่อให้เกิดส านึกร่วมในชุมชน 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ ์ตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและการอนุรักษ์สภาพ

นิเวศภายในชุมชน และน าไปสู่การวางแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับ

ท้องถิ่นต่อไป 

 เรวัต  สิงห์เรือง (2549) ได้ท าการวิจัยเร่ืองแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีแก่งสะพืออยู่ในพื้นท่ีต าบลพิบูลมังสาหาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีสวยงาม เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีท่ีแม่น้ ามูลไหลผ่าน

เกิดเป็นเกาะแก่งตามธรรมชาติ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของพื้นท่ีและเหตุการณ์

ส าคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ในอดีตแก่งสะพือได้รับความนิยมอย่างมากมีนักท่องเท่ียวท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด

เดินทางมาเท่ียวเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน

พื้นท่ีและละแวกใกล้เคียง ผลจากการท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามามาก การให้บริการก็มีมากขึ้น เกิดการแข่งขันกัน 

หนว่ยงานท่ีเข้ามาดูแลบริหารจัดการก็ด าเนินการภายใตก้รอบการท างานแบบเดิม คือการมุง่เน้นสร้างความเจริญทาง

โครงสร้างพื้นฐาน แต่ขาด จิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี ท าให้แก่ง

สะพือเปลี่ยนจากสถานท่ีท่ีมีภูมิทัศน์ท่ีเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อน กลับมีสิ่งก่อสร้างบดบังทัศนียภาพ ไม่

สามารถช่ืนชมธรรมชาติ และสิ่งท่ีเป็นโบราณสถานท่ีส าคัญได้ การแข่งขันกันให้บริการของพ่อค้าแม่ค้าท่ีมุ่งประโยชน์

ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึ้นแต่ขาดการดูแล และอีกหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางไปเท่ียวแก่งสะพือลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มผู้ค้าขายบริเวณแก่งสะพือลดลง ความ

ภาคภูมใิจในอดีตของคนพบูิลมังสาหารท่ีมีต่อแก่งสะพอืลดลง การมสี่วนร่วมในการดูแลจัดการในพื้นท่ีแก่งสะพือของ

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลดน้อยลง ทีมวิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือ 
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โดยหันมาร่วมมือกันท างาน หาแนวทางท่ีจะท าให้แก่งสะพือฟื้นกลับคืนมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม เป็น

สัญลักษณ์และหัวใจของคนอ าเภอพิบูลมังสาหารตอ่ไป  

 ในงานศึกษาของวิฬุยา  ทองรอด (2548) พบว่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาและนักท่องเท่ียวรู้สึกไม่ประทับใจคือเร่ือง

การจราจรรองลงมาคือเร่ืองมลภาวะแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวตอ้งการกลับมาเยือนประเทศไทยอกีครัง้และยนิดีท่ี

จะแนะน าเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพ ฯ ให้เป็นท่ีรู้จัก ในขณะท่ีงานศึกษาของบุษยา  สุธีธร  และภัสวลี  นิติ

เกษตรสุนทร (2541) พบว่า สิ่งจูงใจท่ีส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศสนใจเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยคือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาตินั่นคือ  ทะเลและชายหาดไทยท่ีมีความวิจิตรงดงาม และรสชาติของอาหารไทย 

นอกจากนั้นยังพบว่าปัญหาอุปสรรคท่ีนักท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่ประสบมากท่ีสุดในช่วงท่ีอยู่ในประเทศไทยคือปัญหา

ด้านการจราจร  ความแออัดปัญหาเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  ปัญหาด้านการสื่อสาร และ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว และประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาว

ตา่งประเทศ 

 แนวคิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

 ในส่วนนี้จะน าเสนอถึงการนิยามความหมายของการพัฒนาศักยภาพ แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนใน

การจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. การนิยามความหมายของการพัฒนาศักยภาพ 

 นพดล  เวชสวัสดิ์  (2533) ได้ให้ค านิยามของการพัฒนาศักยภาพไว้ว่าการพัฒนาศักยภาพหมายถึง

แรงจูงใจการต้ังเป้าหมายท่ีท าและพัฒนาตนเองให้ไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและลงมอืปฏบัิตจินบรรลุถึงจุดหมายเป็น

ท้ังความพร้อมและความสามารถในการลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมายเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเองและปู

ลาดเส้นทางไปสู่ความส าเร็จในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสมิต  อาชวนิจกุล (2544) ได้ให้ความหมายของค าว่าการ

พัฒนาศักยภาพไวว้า่“การพัฒนาศักยภาพหมายถึงการเข้าใจในตนเองรู้ตนเองว่าตอนนี้เราท าอะไรอยู่มีอะไรบกพร่อง

บ้างส ารวจตัวเองให้ถี่ถ้วนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสูจุ่ดมุ่งหมาย” 

 จากนิยามและความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  การพัฒนาศักยภาพหมายถึง ความพร้อมความสามารถใน

การพัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและลงมือปฏิบัติและบรรลุจุดมุ่งหมายรวมท้ังได้เข้าใจในตนเองส ารวจ

ตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ไปสูจุ่ดมุ่งหมาย 

 2. การนยิามความหมายของศักยภาพชุมชน 

 เฉลิมชัย  ปัญญาดี และเทพพงษ์  พานิช (2545) ได้ให้นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการไว้ในการวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่าศักยภาพชุมชนท้องถิ่นหมายถึงความ

พร้อมของสมาชิกในชุมชนหรือองค์กรในชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนท้ังในด้าน

การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์

โดยเฉพาะด้านรายได้จากการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนา 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์  (2554)  ได้อธิบายแนวคิดศักยภาพการพัฒนาของชุมชน ไว้ว่า ขึ้นอยู่กับ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน  ภาวะผู้น าของชุมชน องค์การทางสังคมของชุมชน  โลก

ภายนอกของชุมชน  และการศกึษาของชุมชนนัน้ 

 นอกจากนั้นยังพบวา่ การท่ีชุมชนจะมีการพัฒนาจะต้องมสีิ่งเหลา่นีค้ือ ประชาชนแต่ละคนมีกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

จ านวนมากอัตราการเพิ่มประชากรวัยแรงงานมีมากกว่าประชากรวัยอื่น มีผู้น าชุมชนแบบไม่เป็นทางการจ านวนมาก 
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ประชากรมีส่วนร่วมกับองค์กรของหมู่บ้านจ านวนมาก และมีการติดต่อสัมพันธ์กับข้าราชการของรัฐ ตลอดจน

ประชากรได้รับการฝึกอบรมบ่อยคร้ังก็จะยิ่งท าให้ชุมชนมศีักยภาพในการพัฒนามากยิ่งขึน้ 

 ส าหรับศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวหรือจัดการการท่องเท่ียว หมายถึงความสามารถหรือความ

พร้อมของชุมชน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในชุมชนท่ีจะเอ้ืออ านวยตอ่การพัฒนา การจัดการ การปรับปรุง หรือการเข้าไป

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น ว่าสมควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพซึ่งประกอบด้วยคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความ

สวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนสภาพการเข้าถึง ได้แก่ เส้นทาง 

ลักษณะการเดินทาง ใชว้ธีิใดระยะทางเท่าใดจากตัวเมอืงไปยังแหล่งท่องเท่ียวสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีพักแรม 

ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟ้า ประปา  การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทาง

กายภาพ สภาพอากาศ ระบบนเิวศ สภาพอื่น ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวและบริเวณใกล้เคียง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของชุมชน 

 จากการส ารวจเอกสารพบว่า มีการศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนโดยชาติชาย  มณีกาญจน์  (2538 , 36) 

กล่าวว่าศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถในอันท่ีจะตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของคน

ส่วนใหญ่ในชุมชน  รวมท้ังความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือ การด าเนินงานกับคนภายในชุมชน  

ขณะเดียวกันก็ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีมาจากภายนอกชุมชน  ท้ังนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อความปกติสุขในการอยู่

ร่วมกันของคนในชุมชน  องค์ประกอบท่ีท าให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการด าเนินงานใด ๆ นั้น  ได้แก่  โครงสร้างของ

ประชาชน  ระบบเครือญาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศวิทยา  โครงสร้างและระบบการปกครอง  อาชีพและ

ระบบการผลิต  ปัจจัยในการผลิต  และระบบความเชื่อ 

 ในงานศึกษาของสุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ (2533) ได้กล่าวว่า  ก่อนท่ีจะมีระบบบริหารราชการเข้าไป  มี

บทบาทในชุมชนนั้น  ชุมชนมีระบบการจัดการภายในชุมชนอยู่ก่อนแล้ว  ระบบเครือญาติ  ระบบการคัดเลือกผู้น า  

ระบบเหมืองฝ่าย ระบบศาลเฒ่า  ศาลแก่  ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณาคดีแก้ไข  คลี่คลายความขัดแย้ง หรือกรณีพิพาทใน

ชุมชน  นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอีกท่ัวประเทศนับร้อย  ท่ีพยายามขวนขวายรวมกลุ่ม  รวมตัวกัน  จัดการท ากิจกรรม

ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยผู้น าทางความคิด  ปราชญ์ชาวบ้าน  ปัญญาชน  และนักวิชาการในท้องถิ่น  สามารถน าพลังทาง

วัฒนธรรมมาฟื้นฟูแก้ไขปัญหา และพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนในงานศึกษาของอ าไพ  อุตตาธรรม (2542) ได้ศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนเอง และได้สรุปผลการศึกษาว่า  ประชาชนในชุมชนมีบทบาทจัดการตนเองในเร่ืองของการแก้ไขปัญหา จัดการ

เรียนรู้หาทางออก ในเชิงดิ้นรนโดยได้ประสบ  ท้ังความส าเร็จ และความล้มเหลวมากมาย  ท้ังในด้านความรู้ทักษะ

และทัศนคต ิ

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ผู้วิจัยใชว้ธีิการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมกับชุมชน  

 พื้นที่ของการวิจัย 

 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ เกาะบูโหลนดอน ซึ่งอยู่ภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล ท้ังนี้เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีหาดทรายสวยงาม และเป็นพื้นท่ีท่ียังไม่ค่อยมีใครเข้ามาเท่ียว วิถีชุมชน และ

วัฒนธรรมยังบริสุทธ์ิ ชาวบ้านสว่นใหญ่จะท าประมง เลี้ยงแพะ และปลูกผักเล็ก ๆ น้อย ๆ บนท่ีดินท่ีอยู่ในบริเวณบ้าน 

เมื่อฤดูท่องเท่ียวมาเยอืน  คนส่วนใหญ่ในชุมชนนี้จะไปท างานเป็นแรงงานรับจ้างท่ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังราวี เกาะบู
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โหลนเล ผู้ชายจะน าเรือไปรับนักท่องเท่ียวจากเรือ Speed Boat ขึ้นฝั่ง ส่วนผู้หญิงจะไปรับจ้างท าความสะอาดท่ีพัก 

และบริการ 

 ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ขอ้มูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่และประกอบอาชีพท าประมงในพื้นท่ีเกาะบูโหลนดอน 

จังหวัดสตูลเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป แกนน าชุมชน และเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

จ านวน  8  คน  ส่วนวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวบ้าน แกนน าชุมชนท่ีเป็นจิตอาสา และพร้อมจะ

ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโฮมสเตย์ จ านวน 15 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ด้านความเป็นมาของและกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนบูโหลน หมู่เกาะ

เภตรา  กิจกรรมดา้นสังคม และเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบริเวณเกาะบูโหลนและบริเวณโดยรอบ 

 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มดีังนี้ 

  2.1  การสังเกต (observation) ใชว้ธีิสังเกตแบบไมม่สี่วนร่วมคอืการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ

พื้นท่ีศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลในระดับกว้าง เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ

แหลง่ท่องเท่ียว สังเกตกิจกรรมการท าประมงพื้นบ้าน สังเกตแบบมีส่วนร่วมคือ ร่วมกันสร้างสิ่ งอ านวยความสะดวก 

การจัดกิจกรรมให้กับชุมชนดา้นการบริหารจัดการกลุ่มท่องเท่ียวโฮมสเตย์ การเรียนรู้การท าบัญชีกลุ่ม การท าอาหาร 

การจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว แบบโฮมสเตย์  

  2.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล  จ านวน 8 คน ในประเด็นการบริหารจัดการ การ

ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ และประเด็นศักยภาพชุมชน และศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

  2.3 จัดเวทีเสวนา ประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ การจัดโปรแกรมเส้นทางการ

ท่องเท่ียว และจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกับชุมชน สอน และสาธิตการท าอาหาร การจัดบ้านให้ถูก

สุขลักษณะ และการเรียนรู้การท าบัญชีกลุม่ โดยชาวบ้านมีสว่นร่วมในการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารจ านวน 12 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูล การเสวนากลุ่มชุมชน และการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วมสภาพพื้นท่ีและกิจกรรมของชาวบ้านเกี่ยวกับการด ารงชีวิต และการมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดแยกประเภทหมวดหมู ่ตีความ  และสร้างข้อสรุป   

ผลการศึกษา 

 1.  ศักยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอาณาบริเวณพื้นที่เกาะบูโหลนดอน 

  1.1 คุณค่า สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของเกาะบูโหลนดอน

พบวา่มีคุณค่าความงามด้านอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นท้ังด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความงามทางธรรมชาติของระบบ

นิเวศทางทะเล ส่วนคุณค่าทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวบ้านดั้งเดิมจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเล แต่ปัจจุบัน

หลายครอบครัวได้รับพระราชทานนามสกุล และแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธ์ุ บนเกาะบูโหลนดอนมีชาวบ้านอาศัยอยู่

จ านวนประมาณ 75 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 300 คน ตามทะเบียนบ้าน แตโ่ดยความเป็นจริงชาวบ้านจะมีการ

เคลื่อนย้ายไปท างานในพื้นท่ีอื่น เช่น เกาะหลีเป๊ะ เมื่อถึงฤดูกาลท่องเท่ียว จึงท าให้เห็นว่าบางคร้ังจ านวนตัวเลขของ

ประชากรไม่คงท่ี ชาวบูโหลนดอนมวีัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีผสมผสานระหว่างมลายู และชาวเลเนื่องจากการแต่งงานข้าม

กลุ่มชาติพันธ์ุ จึงท าให้ชาวเลหันมานับถือศาสนาอิสลาม มีวถิีปฏบัิตติามหลักการของอิสลาม บนเกาะมีมัสยิดส าหรับ
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ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีโรงเรียน 1 แหง่นอกจากนั้นเด็ก และเยาวชนบนเกาะบูโหลนดอนยังสามารถแสดงรอง

แง็ง-ลิเกฮูลู ได้หากนักท่องเท่ียวต้องการสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทรายขาวสะอาดในมุมเงียบสงบก็สามารถพักผ่อน

บนเกาะได้บนเกาะไมม่รีีสอร์ทของนักธุรกิจ เป็นเพยีงชาวบ้านท่ีต้องการจะจัดการท่องเท่ียวด้วยตัวเอง โดยการจัดท า

เป็นโฮมสเตย์ (เก็ตถวา  บุญปราการ  และคณะ,  2559) 

 หากพิจารณาศักยภาพด้านทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวด้านคุณค่าท่ีเป็นความงามตามธรรมชาติ พบว่า 

พื้นท่ีบริเวณเกาะบูโหลนดอน มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นและธรรมชาติดึงดูดใจนั่นคือมีปะการังท่ีมีความหลากหลาย

ของชนดิ และสายพันธ์ุ สีสันสวยงาม ยังคงสภาพท่ีสมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรมมากนัก  บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถ

เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาด  ส าหรับสภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวในอาณาบริเวณรอบ

เกาะบูโหลนดอนจะมีสัตว์น้ ายังคงความอุดมสมบูรณ์ ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนเกาะบูโหลนดอนท าประมงท่ีไม่ท าลายล้าง 

ใชเ้ครื่องมือประมงท่ีท าขึ้นเอง จากการท่ีคณะผู้วิจัยสังเกต สภาพภูมินิเวศในช่วงท่ีลงพื้นท่ีภาคสนามเดือนกุมภาพันธ์  

2559 จนถึง มนีาคม 2560  พบวา่ พื้นท่ีบนเกาะยังมีความหลากหลายทางพันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว ์นั่นคอืมีป่าไม้ท่ีอุดม

สมบูรณ์ แต่สิ่งหนึ่งท่ีมีอยู่เต็มเกาะคือต้นขี้เหล็กท่ีชุมชนสามารถน ามาท าเป็นอาหารได้ ส าหรับสภาพภูมิทัศน์ท่ีสูงขึ้น

ไปบนเขาสามารถพัฒนาเป็นจุดชมววิได้ เพียงแตต่อ้งดูแลให้มีพื้นท่ีในการไต่เขาท่ีปลอดภัย ในฤดูกาลท่องเท่ียวพบว่า

มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแดดจัด ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะท่ีจะเล่นน้ าด าน้ าดูปะการัง การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวพบว่า

เกาะบูโหลนดอนมีพื้นท่ีท่ีสามารถเข้าถึงตัวเกาะจากชายฝั่งปากบาราประมาณ 30 นาที นอกจากนั้นยังพบว่าเกาะบู

โหลนเล ซึ่งอยูไ่มไ่กลเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถน านักทอ่งเท่ียวเดินศกึษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนได้อีกด้วย เนื่องจากเป็น

พื้นท่ีเกาะท่ีอยูห่่างกันเพยีง 10 นาทเีรือก็สามารถวิ่งถึงกันได้  หากมีการจัดโปรแกรมน าเท่ียว จะใชว้ธีิการเล่นน้ าด าน้ า

ดูปะการังบริเวณเกาะตา่ง ๆ หรือการเดินป่าท่ีบูโหลนเล และกลับมาพักโฮมสเตย์ท่ีบูโหลนดอนก็สามารถท าได้ อีกท้ัง

ในปัจจุบันบนเกาะบูโหลนดอนมสีิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ ท่ีพัก อาหาร ห้องน้ าหอ้งส้วม และความปลอดภัย และยัง

มีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาในอนาคตนั่นคือ การรับสมาชิกร่วมกลุ่มเพื่อขยายครอบครัวโฮมสเตย์เพิ่มให้มากขึ้น 

เนื่องจากชาวบ้านมีแนวคิดท่ีจะสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ หรือขน าส าหรับท าโฮมสเตย์ และอาจจัดการท่องเท่ียวโฮมสเตย์

เป็นลักษณะของการปลอดสิ่งเสพติดได้อีกด้วย (เจ๊ะนันท์ และบังบอน , สัมภาษณ์วันท่ี 20  มีนาคม 2560 และจาก

การสังเกตสภาพภูมินิเวศ) 

 
ภาพที่ 1  เกาะบูโหลนดอนบริเวณชายหาด และปา้ยตอ้นรับท่ีทีมวจิัยจัดท าขึ้นร่วมกับชาวบ้าน 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 
 

  1.2.  คุณค่า สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะบูโหลนเล 

 ในพื้นท่ีอาณาบริเวณใกล้เคียงเกาะบูโหลนดอน และมศีักยภาพท่ีจะน ามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ นั่นคือ เกาะ

บุโหลนเล หรือบุโหลนใหญ่ สภาพแวดล้อมของเกาะบูโหลนเล เป็นเกาะท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากท่ีสุด  มีชุมชนอาศัยอยู่จ านวน

มากกวา่เกาะบูโหลนดอน ส่วนใหญ่มีการตั้งบ้านเรือนและอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตก่อนท่ีพื้นท่ีบริเวณนี้จะถูกประกาศตั้งเป็น

เขตในความคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา การเข้าถึงเกาะบุโหลนเลเป็นเกาะท่ีอยู่ห่างจากเกาะบูโหลนดอนใช้

เวลาในการนั่งเรือประมาณ 10-15 นาที ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก มีนักลงทุนมาลงทุนสร้างรีสอร์ทส าหรับ
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นักท่องเท่ียวประมาณ 12 แห่ง และมีบังกะโลของโรงเรียน 1 แห่ง  ผู้วิจัยเดินเข้าไปดูท่ัวบริเวณเกาะพบว่ามีนักท่องเท่ียวท้ัง

ชาวไทย และชาวตา่งชาตมิาพักผ่อนเป็นจ านวนมาก มร้ีานอาหาร ร้านค้า และสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านทิศใต้ของเกาะมี

แนวปะการังท่ีสามารถด าน้ าเพื่อชมปะการังได้ และเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยหลายจุด ได้แก่ หาดแพนแซนด์ หาดหน้า

โรงเรียน หาดแหลมสน หาดอ่าวม่วง หาดอ่าวพังกาใหญ่ หาดอ่าวพังกาเล็ก บนเกาะยังสามารถใช้เป็นท่ีเดินป่าศึกษา

ธรรมชาติได้อีกด้วย ซึ่งมีป้ายบอกทางและป้ายท่ีให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวซึ่งให้คุณค่าในด้านความรู้ และความงาม 

ทางธรรมชาติ  ป้ ายบอกทางท่ีจั ดท าขึ้ นมีส่ วนในการเพิ่ มคุณค่ าต่อนั กท่องเ ท่ียว ซึ่ งจั ดท าโดยนักวิ จั ย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนธิิชัยพัฒนา ป้ายเหล่านี้บอกให้นักท่องเท่ียวทราบว่าบริเวณท่ียืนอยู่

มคีวามส าคัญอยา่งไร ประกอบไปด้วยพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศอย่างไร เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ นอกจากนั้นบริเวณนี้ยัง

สามารถพานักท่องเท่ียวดนูกได้อีกด้วย (สมร และสุชาย, สัมภาษณ์วันท่ี 17 ตุลาคม 2560) 

 
ภาพที่  2  เกาะบูโหลนเล  และรีสอร์ทท่ีพักบนเกาะบูโหลนเล 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 

 
ภาพที่  3  ป้ายใหค้วามรู้และบอกเส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วจิัยวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 

 
ภาพที่  4  นักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาเท่ียวและพักท่ีรีสอร์ทเกาะบูโหลนเล (ซ้าย) 

และร้านอาหารบนเกาะ (ขวา) 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่  5  ป่าชายเลนอีกดา้นหนึ่งของเกาะ และชายหาดหนา้โรงเรียนเกาะบูโหลนเล 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 และวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 
ภาพที่  6  ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าวพังกาใหญ่ท่ีเกาะบูโหลนเล  

และป้ายความรู้เกี่ยวกับป่าชายหาด วิหคแหง่หมูเ่กาะ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
 

  1.3  คุณค่า สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะบูโหลนไม้ไผ่ 

 ส าหรับเกาะบูโหลนไม้ไผ่ หรือชาวบ้านเรียกว่า เกาะดืองะ เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติช่ัวคราว  เป็นเกาะท่ีมีขนาดเล็กกว่าเกาะบุโหลนดอนเล็กน้อย  บนเกาะไม่มีชุมชนอาศัยอยู่  คุณค่าของแหล่ง

ท่องเท่ียวจึงเป็นบรรยากาศบนเกาะท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูงและเงียบสงบ  มหีาดทรายอยูส่องด้านคอืดา้นทิศเหนือมี

หาดทรายเล็ก ๆ ยาวประมาณ 100 เมตร ด้านคุณค่าความงามเชงินเิวศและการมชีื่อเสียงในเร่ืองของปะการังสวยงาม

พบว่า มีแนวปะการังเก่าแก่ขนาดใหญ่คาดว่ามีอายุประมาณหลายร้อยปี ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นแนวหาดทราย

ยาวประมาณ 500 เมตร  แนวปะการังท้ังสองบริเวณนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ

หมูเ่กาะเภตราอย่างเข้มงวด ปะการังท่ีพบได้บริเวณจุดด าน้ าท้ัง 2 จุด ได้แก่ ปะการังสมองหยาบ  ปะการังสมองผิว

เรียบ  ปะการังผักกาดใบใหญ่  ปะการังโขด ปะการังโต๊ะ  ปะการังเขากวางพุม่  ปะการังผิวเกล็ดน้ าแข็ง ปะการังจาน  

ปะการังดอกกะหล่ า  ปะการังดอกเห็ด  ปะการังลายลูกฟูก  ปะการังดอกไม้ทะเล  ปะการังลูกโป่งเล็ก และปะการัง

ถ้วยส้ม ส่วนสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ทะเลครก เพรียงหัวหอม  หนอนฉัตร  ฟองน้ า กัลปังหา  หอยมือเสือ  ปลา

การ์ตูนส้มขาว  ทากเปลือย  ปลาสิงโต และอื่น ๆ นอกจากนี้บนเกาะบูโหลนไม้ไผ่ยังมีพื้นท่ีส าหรับเดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ และมีศาลาชมวิวตั้งอยู่บนเนินเขาเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนและชมวิวชมบรรยากาศในมุมสู ง และจากจุดนี้

สามารถมองเห็นฝั่งปากบาราได้หากอากาศแจ่มใส  ปัจจุบันบนเกาะมีลานกางเต็นท์ส าหรับพักแรมและมีห้องน้ าและ

ร้านอาหารของเจ้าหน้าท่ีอุทยานไว้บริการนักท่องเท่ียวแต่นักท่องเท่ียวจะไม่ค่อยมาพักท่ีนี่จึงท าให้สภาพบริเวณ

โดยรอบยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร ส่วนดีคือพื้นท่ียังคงเป็นธรรมชาติ  (เจ๊ะนันท์, ฮาบาเด็น และเจ้าหน้าท่ีหน่วย

พิทักษ์อุทยาน, สัมภาษณ์วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และการสังเกตของคณะวิจัย ตลอดจนอ่านจากป้ายความรู้

เกี่ยวกับชนดิของปะการังท่ีติดไว้บริเวณเกาะ) 
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ภาพที่  7  เกาะบูโหลนไมไ้ผ่สถานท่ีต้ังหน่วยพทัิกษอ์ุทยาน และมชีายหาดเลียบเป็นแนวยาว 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 
ภาพที่  8  ทางขึ้นจุดชมวิวท่ีเกาะบูโหลนไมไ้ผ ่มีป้ายแนะน าใหค้วามรู้แกน่ักท่องเท่ียว และห้องน้ าห้องส้วม 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 
ภาพที่  9  เมื่ออยูบ่นจุดชมววิจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลและเกาะตา่ง ๆ สวยงามมาก  

หนา้หาดสามารถเล่นน้ าดูปะการังได้ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 

  1.4  คุณค่า สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณเกาะบูโหลน

รัง หรือบูโหลนขี้นก ซึ่งเป็นเกาะท่ีตั้งอยู่ใกล้กับเกาะอายัม มีชายหาดเล็ก ๆ ไม่กว้างมากนัก คุณค่าทางธรรมชาติ

พบว่ามีจุดเด่นคือมีชายหาดท่ีค่อนข้างขาวแล้ว  ยังมีสะพานหินธรรมชาติท่ีคล้ายกับเกาะไข่หากมองจากด้านหลัง  

บริเวณดา้นทิศตะวันออกของเกาะมแีนวปะการังท่ีสามารถด าน้ าดูปะการังได้ ไม่มคีนอาศัยอยู ่

 

 
ภาพที่  10  เกาะบูโหลนรัง 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2558 
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  1.5  คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณหินขาวและ

แหลง่ปะการัง 7 สี 

 คุณค่าทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวของอาณาบริเวณนี้  ท่ีเป็นไฮไลท์ ได้แก่ หินขาว บางคนจะ

เรียกว่าเกาะหินขาว แต่ในความเป็นจริงแล้วหินขาวเป็นเพยีงแท่งหนิท่ีโผล่พ้นน้ า มสีีขาว และมีลักษณะท่ีสวยงามมาก 

หินขาวเป็นแหล่งอาศัยของปะการังเจ็ดสี หรือแนวปะการังอ่อนสกุล Dendrenephthya  เกาะอาศัยอยู่ตามโขดหินใต้

น้ า หินขาวจึงได้ช่ือวา่เป็นจุดด าน้ าที่ส าคัญของนักท่องเท่ียวเพื่อชมความสวยงามของปะการังอ่อนหลากสีสัน  แต่การ

ด าน้ าดูปะการังท่ีหนิขาวบางชว่งเวลาก็อาจประสบปัญหากับคลื่นลมและกระแสน้ าท่ีไหลแรง เพราะหินขาวตั้งโดดเด่น

อยู่กลางทะเล และมีน้ าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา หากจอดเรือเพื่อให้นักท่องเท่ียวดูปะการังในจุดนี้จะต้องอาศัยความ

ช านาญของคนขับเรือเพราะต้องคอยประคองเรืออยู่ตลอดเวลา และคนท่ีไม่ลงไปด าน้ าหากสมัครใจจะอยู่บนเรือก็จะ

โคลงเคลงและอาจอาเจียนหากพักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้เวียนศีรษะเนื่องจากการโคลงเคลงของเรือ (ข้อมูลจากการ

สังเกตของคณะผู้วิจัย สัมภาษณบั์งเทิด และเจ๊ะนันท์, วันท่ี 15 มนีาคม 2559 และวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560) 
 

 
ภาพที่  11  หินขาวท่ีผุดขึน้กลางทะเลเป็นแหล่งปะการังเจ็ดสี 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 
ภาพที่  12  ปะการังบริเวณหนิขาว 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยสุพร เกือ้พิทักษว์ันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 
 

  1.6  คุณค่า สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณเกาะบูโหลนไก่ 

 ส าหรับเกาะบูโหลนไก่ หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันในชื่อว่า เกาะอายัม  คุณค่าทางธรรมชาติท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวคือเป็นเกาะท่ีไม่มีหาดแต่เป็นเกาะท่ีมีหินท่ีสวยงาม  ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ มีแนวปะการังท่ีก าลัง

ฟื้นตัว สามารถเล่นน้ า ด าน้ าตืน้ดูปะการังได้ 
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ภาพที่  13  เกาะบูโหลนไก่ (อายัม) 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 
ภาพที่  14  ทีมวจิัยและนักท่องเท่ียวเล่นน้ าดูปะการังท่ีเกาะอายัม 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 2. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 

 จากการศกึษาพบวา่ ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวโฮมสเตย์มีดังน้ี 

  2.1 ภาวะผู้น าของคนและชุมชนบูโหลนดอน 

 ศักยภาพของคนและชุมชนพิจารณาได้จากภาวะผู้น า การรวมกลุ่มชุมชนเพื่อร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ความเข้มแข็งของชุมชน จากการศกึษาพบวา่ ผู้น าชุมชนเกาะบูโหลนดอนมท้ัีงผู้น าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ี

เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ได้แก่ นายเทิดศักดิ์  ลายัง และนายฮาบาเด็น ดาโต๊ะสีดาหวัน ซึ่งผู้น าท้ัง

สองมคีวามเชี่ยวชาญและความถนัดกันคนละแบบ ส าหรับนายเทิดศักดิ์ ลายังจะมีบุคลิกเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดยิ้มเก่ง แต่

มคีวามคิดด ีๆ เป็นคนประนีประนอม สามารถให้การตอ้นรับกลุ่มท่ีมาทอ่งเท่ียวได้ ส่วนนายฮาบาเด็น ดาโต๊ะสีดาหวัน 

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีจบการศึกษาสูงท่ีสุดในชุมชนบูโหลนดอน คือจบชั้น ปวส. จึงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีรู้จักกับ

ข้าราชการท่ีอยูใ่นปากบาราเป็นอย่างดี  และมีความกล้าท่ีจะไปติดต่อราชการตามท่ีต่าง ๆ เวลาท่ีชาวบ้านเดือนร้อน

จะสามารถพาลูกบ้านไปด าเนินธุรกรรมตามหน่วยงานของภาครัฐได้ 

 ส่วนผู้น าท่ีไม่เป็นทางการก็จะมีหลายคน ได้แก่ นายนิรันดร์ ติ่งสง่า เป็นคนท่ีชุมชนจะให้ความไว้วางใจใน

การเป็นผู้น าละหมาด (นิรันดร์, สัมภาษณ์วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2559) เป็นคนพูดเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักพูดคุยกับ

กลุ่มท่ีมาเยือนท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน อัธยาศัยดี ประกอบกับตั้งบ้านอยู่ใจ

กลางชุมชน และมีร้านคา้ขายของช า และขายอาหารจึงท าให้เป็นศูนย์รวมของคนท่ีมาเยือน ส่วนผู้น าอีกคนหนึ่งท่ีเป็น

คนหนุ่มไฟแรง คือ นายเจ๊ะนันท์ ทิมม่วง นายชายชาญ นิลเพ็ชร  (เจ๊ะนันท์ , สัมภาษณ์วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2559; 

ชายชาญ, สัมภาษณ์วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2559)  เป็นคนมีความคิดความอ่านดี และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ

โครงการพัฒนาที่เข้ามาพัฒนาชุมชน แตย่ังมีความรู้สกึว่าตนเป็นเด็กที่ออ่นประสบการณ์ก็เลยไม่ค่อยกล้าแสดงความ

คิดเห็นเวลามีการประชุม แต่อย่างไรก็ตามสามารถเป็นผู้น า และอยู่ในกลุ่มแกนน าของคนรุ่นใหม่ได้  ส าหรับกลุ่ม

ผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสูงในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ สมจิตรลายัง รอสน๊ะ สักหลัด ฮามีซ๊ะ ลายัง ยูเร๊ียะ ลายัง เป็น

กลุ่มแม่บ้านรุ่นใหมท่ี่ลุกขึ้นมาท างานเฉกเชน่ผู้ชาย ถึงแม้จะเป็นช้างเท้าหลัง แตก่็สามารถมีสิทธ์ิมเีสียงในกลุ่มผู้ชายได้ 
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กลุ่มนีจ้ะท าอาหารขายในชุมชน และบางคร้ังก็จะตามสามีไปท างานตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะบูโหลนเล 

รวมท้ังดูแลนักท่องเท่ียวพาไปชมปะการัง 

  2.2 สรา้งห้องน้ าห้องส้วมแบบมสี่วนร่วมกับชุมชน  

 สร้างห้องน้ าห้องส้วมใหม่ และปรับปรุงท่ีมีอยู่เดิมให้ใช้การได้ จัดสร้างเป็น 3 จุด คือ จุดท่ี 1 ด้านทิศ

ตะวันตกของเกาะ บริเวณบ้านบังเทิด  จุดท่ี 2 บริเวณตอนกลางของเกาะบ้านเจ๊ะนันท์ และจุดท่ี 3 ด้านด้านทิศ

ตะวันออกของเกาะ บนท่ีดนิของนายฮาบาเด็น ห้องส้วมเป็นแบบโถนั่ง ภายในมีถังส าหรับตักอาบน้ าและขัน มีกระจก

และราวไว้พาดผ้าในห้องอาบน้ า ทาสี ตกแต่งลวดลายด้วยวิวใต้ทะเลมีปลาการ์ตูนตัวใหญ่ และด้านข้างเป็นวิวทะเล

กับเกาะ ตั้งช่ือห้องน้ าห้องส้วมวา่ บูโหลนซางนวล  บูโหลนบงคาย และบูโหลนตากวาง (โกศล, มานพ, บอนด์ และมา

เนาะ, สัมภาษณว์ันท่ี 17 มีนาคม 2559) 

  
ภาพที่ 15 สร้างหอ้งน้ าห้องส้วมจุดท่ี 1 เสร็จแล้วทาสีมว่งวาดภาพ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 17  มนีาคม 2559 

 
ภาพที่ 16 สร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วมจุดท่ี 2 เสร็จแล้วทาสีฟา้วาดภาพ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 17  มนีาคม 2559 

 
ภาพที่  17  สร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วมจุดท่ี 3 เสร็จแล้วทาสีน้ าทะเลวาดภาพ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 17  มนีาคม 2559 
 

  2.3  เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชกีลุ่มโฮมสเตย์  

  การเรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีกลุ่มโฮมสเตย์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถคิดบัญชีรายรับ

รายจ่ายได้ การคิดรายการค่าอาหาร คิดรายการค่าเรือน าเท่ียว หลังจากท่ีได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมลองท าบัญชี

ครัวเรือน บัญชีกลุ่มดู และหลังจากนั้นทางทีมวิจัยได้ท าสมุดบัญชีกลุ่มโฮมสเตย์ไว้ให้เพื่อกลุ่มจะได้ใช้จ านวน 1 เล่ม 

โดยมอบให้รอสซน๊ะ และมอบเคร่ืองคิดเลขไว้ให้กลุ่มบูโหลนดอนไว้ใช้งานด้วย (สุพร และฮานา, สัมภาษณ์วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2559) 
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ภาพที่  18  สอนการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุม่โฮมสเตย์ยามค่ าคืน 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

 

  2.4  เรียนรู้และฝึกปฏบัิตกิารท าอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  

  ให้ความรู้ในการจัดท าอาหาร การท าซาลาเปา การท าสลัดท่ีสามารถจัดบริการให้นักท่องเท่ียวได้โดยเสริม

ความรู้จากท่ีชุมชนมอียูแ่ล้ว โดยการประกอบอาหารพื้นบ้านโดยใชว้ัสดุในท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสามารถประกอบอาหารได้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตามได้อธิบายวิธีการและขั้นตอนการท าอาหารท่ีถูกสุขอนามัยให้กับสมาชิกฟัง และฝึกปฏิบัติการท าอาหาร

ง่าย ๆ เช่น สลัด ซาลาเปา แซนด์วิช นอกจากนั้นยังสาธิตถึงการท าอาหารท่ีได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น แกงขี้เหล็ก 

แกงส้ม ตม้ย าทะเล ซึ่งสมาชกิกลุ่มให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะแม่บ้าน นอกจากนั้นทางโครงการ

ร่วมกับผู้สอนได้จัดหาตูก้ระจกส าหรับใส่ส่ิงของให้กับกลุ่มโฮมสเตย์ไว้ใช้เป็นของส่วนรวมโดยใช้เงินของมูลนิธิชัยพัฒนาท่ี

ให้การสนับสนุนทุน ได้จัดซื้อกระติกน้ าร้อน กระติกน้ าเย็น ถ้วยกาแฟ จาน ชาม ช้อนส้อม ช้อนกาแฟ แก้วน้ า ถาด 

ส าหรับไว้บริการนักท่องเท่ียว ซึ่งเก็บไว้ท่ีบ้านของสมจิตร ลายังก่อน จนกว่าทางกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์จะหาสถานท่ี

จัดเก็บได้ (สมจิตร, แวมเีนาะ และยูเรียะ, สัมภาษณ์วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2559) 

    
ภาพที่ 19 เรียนรู้การท าอาหาร และน าอาหารว่างไปแจกจ่ายให้กับผู้ชายท่ีก าลังสร้างหอ้งน้ าลองชิมฝีมอื 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2559 

 
ภาพที่  20 ตูก้ระจกพร้อมอุปกรณส์ าหรับรองรับนักท่องเท่ียว 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 
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  2.5  การดูแลเร่ืองการจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยในการน่ังเรือ 

  ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้เดินพูดคุยตามบ้านในเร่ืองการดูแลบ้านของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์ ซึ่ง

บ้านทุกหลังมคีวามเข้าใจในการจัดการบ้านให้สะอาด การท าความสะอาดบ้าน การซักผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม หมอน โดย

การดูแลสิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองนอน ตลอดจนความปลอดภัยของทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว และหากบ้านใดยังไม่มี

บ้านให้นักท่องเท่ียวพัก ต้องการจะจัดหาเต็นท์มากางให้นักท่องเท่ียวก็จะอธิบายถึงการดูแลรักษาการเก็บเต็นท์ให้

สะอาด (สมร, สัมภาษณว์ันท่ี 20 ธันวาคม 2559) 

 ส่วนความปลอดภัยในการนั่งเรือมาเท่ียวเป็นสิ่งท่ีกลุ่มบูโหลนดอนควรค านึงถึงเป็นส าคัญ จะต้องมีเสื้อชู

ชพีไว้บริการเท่าจ านวนคนท่ีจะนั่งเรือมาเท่ียวท่ีเกาะบูโหลนดอนและบริเวณใกล้เคียง รวมท้ังจัดหาสน็อกเกลิไว้บริการ 

ซึ่งอาจต้องมมีัดจ าหรอืให้เชา่ตามความเหมาะสม (สุรัตน์, สัมภาษณว์ันท่ี 20 ธันวาคม 2559) 

 

    
 

ภาพที่ 21 การดูแลบ้าน การดูแลเต็นท์ ท่ีเข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 

 
  2.6  จัดเวทีเสวนาโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ 

 ได้จัดเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียว ได้โปรแกรมการท่องเท่ียวและ

เส้นทางการท่องเท่ียว ระบุอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเรือ ค่าอาหาร ค่าท่ีพักตามจ านวนวันท่ีพักค้างคืน  นอกจากนั้นยังได้มี

การเสวนาบทบาทหน้าท่ีของชุมชนในการมีส่วนร่วม และอธิบายถึงการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์ว่าควรจะ

ด าเนนิการอยา่งไร ซึ่งสว่นหนึ่งชาวบ้านเคยไปดูงานท่ีเกาะยาวโฮมสเตย์แล้ว และไม่ยุ่งยากในการบริหารจัดการกลุ่ม

มากนัก แตส่ิ่งท่ียากล าบากคือส านึกเพื่อส่วนรวมท่ีผู้เข้าร่วมโครงการดูเหมือนจะเข้าใจดี แต่ก็ยังมีบางคนท่ีสัมผัสกับ

โลกภายนอกเกาะ และวัตถุนิยม จึงท าให้ความต้องการในการสะสมทุนส่วนตนเป็นตัวกีดกันการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แตอ่ย่างไรกด็ีชาวบ้านเกาะบูโหลนหลายคนก็มคีวามหวังในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มโฮมสเตย์ และอยากให้เกิด เพ่ือจะ

ได้ลืมตาอา้ปากดังเช่นคนอื่น ๆ และจะได้ไม่ต้องไปท างานท่ีเกาะบูโหลนเล หรือเกาะหลีเป๊ะ  การเสวนาในวันนั้นได้มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์ โดยชุมชนเป็นคนเสนอชื่อผู้ท่ีจะช่วยกันท างาน มีการเลือกตั้ง

ประธาน รองประธาน  เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายประสานงาน และการก าหนดกติกาในเร่ืองการเงิน การปันผล การ

หักเงินเข้ากลุ่ม เพื่อใชใ้นกิจกรรมของกลุ่ม คร้ังแรกได้ประชุมกันว่าจะหักเข้ากลุ่ม ร้อยละ 10  แต่พอด าเนินการไปได้

ระยะแรก ทางกลุ่มได้ประชุมตกลงว่าให้หักเงินเข้ากลุ่ม  รอ้ยละ 5 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ และให้น าเงินท่ีได้

เป็นส่วนกลางฝากเข้าบัญชีใช้ชื่อกลุ่มบูโหลนดอนโฮมสเตย์  นอกนั้นก็จะน าเงินมาหักให้กับเจ้าของเรือ คนท่ีจัดท่ีพัก 

คนท่ีร่วมท าอาหาร และตลอดจนการด าเนนิกิจกรรม (ปรียา และสุธรรม, สัมภาษณว์ันท่ี 20 ธันวาคม 2559 และจาก

การประชุมร่วมกับชาวบ้านและกลุ่มแกนน าในวันท่ี 20 ธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 22 การเสวนาจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวและเลอืกตัง้กรรมการกลุม่บูโหลนดอนโฮมสเตย์ 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 

สรุปผล และอภิปรายผล  

 ผลการศึกษาเร่ืองศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ของ

ชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล สามารถสรุปผลการวจิัยและมปีระเด็นการอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1.  ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว พบว่า พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะน ามาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ของเกาะบูโหลนดอน ท้ังนี้เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ีบริเวณเกาะบูโหลนดอนพบว่า มีคุณค่า

ทางธรรมชาติ มคีวามเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพืน้ถิ่นและธรรมชาติดงึดูดใจนั่นคือมปีะการังท่ีมีความหลากหลายของชนิด 

และสายพันธ์ุ สีสันสวยงาม ยังคงสภาพท่ีสมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรมมากนัก  บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถเป็น

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาด  ส าหรับสัตว์น้ าท่ีอาศัยอยู่บริเวณเกาะบูโหลนดอนยังคงความอุดม

สมบูรณ์ ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ด้านองค์ประกอบของพื้นท่ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว  และด้านความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติพบวา่เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว

ในไทย และต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาจะมาด าน้ าดูปะการัง ท่ีมีความหลากหลายของชนิด การเดินป่า ปีน

เขา บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเดินชมชายหาดและศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ชุมชน มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ย แต่ได้ถูกกลืนกลายโดยกลุ่มมุสลิมมีการ

แตง่งานข้ามชาติพันธ์ุ จนวิถชีวีติของชาวเลหันมานับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่  แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตท่ีอยู่กับ

ทะเล อยูก่ับเกาะจึงท าให้ชาวบ้านสว่นใหญ่มอีาชีพประมง และคุ้นกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ

นั้นเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานศึกษาของ Srirathu (2008) ท่ีแสดงให้เห็นว่าการท่ีจะพิจารณาถึงศักยภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวควรค านึงถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง

ประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต  และความ

สะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่ง

ท่องเท่ียว ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีพักแรม ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า 

ประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย  

 นอกจากนั้นยังพบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในปริมณฑลเกาะบูโหลนดอน ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะบู

โหลนเล เกาะบูโหลนไม้ไผ่ เกาะบูโหลนรัง หินขาว ล้วนแต่มีคุณค่าในเชิงนิเวศมีความเป็นธรรมชาติของปะการัง น้ า

ทะเล ชายหาดสวยงาม ประกอบกับการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียงดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่ไกลมากเกินไป ส่วนสิ่งอ านวย

ความสะดวกพบวา่มีท่ีพักอาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้า  ถนนหนทางท่ีสามารถเดินชมธรรมชาติได้ นับว่าอยู่ในระดับท่ีดี  

ท่ีปรากฏเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมให้ปริมณฑลดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดังนั้น

สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกจึงต้องท าให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการท่องเท่ียว สอดคล้องกับงานศึกษาของ รุ่ง

ราตรี อึ้งเจรญิ และชวลีย์ ณ ถลาง (2560).  ที่พบวา่ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม

อยู่ในระดับมากพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดับความเห็นจากมากไปนอ้ยได้ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่า
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ของแหล่งท่องเท่ียว ด้านองค์ประกอบของพื้นท่ี ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน

ความมีชื่อเสียง  นักท่องเท่ียวมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและความพึงพอใจในการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศอยู่ในระดับมาก  ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มีระดับความคดิเห็นต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ของจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ด้าน

การบริหารจัดการ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก  ด้านความมีชื่อเสียง ด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชน และด้านขอ้จากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว  

 2. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์พบว่า ภาวะผู้น าของกลุ่มแกนน าเป็นลักษณะ

ประนีประนอม  ผู้น ารุ่นใหม่ของชุมชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูงจึงท าให้การรวมกลุ่มชุมชนไม่ยากนักและมี

ความพร้อมท่ีจะร่วมกลุ่มจัดการการท่องเท่ียวโฮมสเตย์  ด้านการจัดการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ มีการปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมนับตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ออกแรง) ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล ในการ

สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้างและปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม การเรียนรู้การท าอาหาร การท าบัญชีกลุ่ม การ

จัดสภาพบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ การจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว และการเลือกตั้งกรรมการกลุ่มบูโหล

นดอนโฮมสเตย์โดยชุมชนเอง มีการก าหนดกฎกติกาขึ้นใช้ภายในกลุ่ม ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากเกาะบูโหลนดอนเป็นเกาะ

ใหม่ท่ีคนบนเกาะเข้าสู่กระแสการท่องเท่ียวโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการการท่องเท่ียวท่ีเกาะแห่งอื่น  แต่เมื่อมี

การจัดการท่องเท่ียวบนเกาะบูโหลนดอนเองจึงท าให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาชุมชนให้

สามารถบริการนักทอ่งเท่ียวได้ สิ่งท่ีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในการจัดเวทีประชุมแต่ละคร้ังจะพบว่า เกิดภาวะผู้น า

ท้ังคนท่ีเคยเป็นผู้น าอยู่แล้ว และภาวะผู้น าท่ีเกิดกับคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจประเด็นของการร่วมคิดร่วมท า ร่วมเรียนรู้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานศึกษาของชาติชาย  มณีกาญจน์  (2538) ท่ีมีมุมมองว่าศักยภาพของชุมชน เป็นความสามารถของ

ชุมชนในการประสานความรว่มมือ การด าเนนิงานกับคนภายในชุมชน  ขณะเดียวกันก็ด าเนนิการแก้ไขปัญหาท่ีมาจาก

ภายนอกชุมชน  เช่นเดียวกับงานศึกษาของสุรเชษฐ  เวชชพิทักษ ์(2533) มีมุมมองวา่  ชุมชนมรีะบบการจัดการภายใน

ชุมชนอยู่ก่อนแลว้  มรีะบบเครอืญาต ิ ระบบการคัดเลอืกผู้น า  ระบบเหมอืงฝ่าย ระบบศาลเฒ่า  ศาลแก่  ท่ีท าหน้าท่ี

คลี่คลายความขัดแยง้ หรอืกรณีพิพาทในชุมชน  และมีการรวมกลุ่ม  รวมตัวกัน  จัดการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม

โดยผู้น าทางความคิด  ปราชญ์ชาวบ้าน  ปัญญาชน  และนักวิชาการในท้องถิ่น  ซึ่งในกรณีการจัดการการท่องเท่ียว

ชุมชนเกาะบูโหลนดอน ชุมชนมบีทบาทจัดการตนเองในเร่ืองของการแก้ไขปัญหา จัดการเรียนรู้หาทางออก ในเชิงดิ้น

รน ด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก การเรียนรู้การจัดบ้านให้สะอาดเพื่อจัดเป็นท่ีพักโฮมสเตย ์

การให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเท่ียวโดยการแสดงร็องเง็ง ซึ่งการท่ีชุมชนจะสามารถ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวได้จะต้องพึ่งพาความเป็นภาวะผู้น า และการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

ศึกษาของอ าไพ  อุตตาธรรม (2542) ท่ีมองถึงศักยภาพของชุมชนมีภาวะผู้น าท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้ังด้าน

ความรู้ทักษะและทัศนคต ิ

 ส าหรับการปรับตัวระหว่างเจ้าของบ้านกับแขกที่มาเยอืนพบวา่ มคีวามแตกต่างทางวัฒนธรรม และแตกต่าง

ทางศาสนา ท้ังเจ้าของบ้านและนักท่องเท่ียวต่างสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เพราะเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจาก เจ้าบ้านเคยไปท างานรับนักท่องเท่ียวท่ีเกาะหลีเป๊ะซึ่งได้สัมผัสวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจาก

วัฒนธรรมของตนเอง อีกท้ังศาสนาก็แตกต่างกัน ซึ่งชาวบ้านเกาะบูโหลนดอนสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะ

นับถือศาสนาอิสลาม  เนื่องจากนักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวบนเกาะได้ท าตามกติกาชุมชนท่ีตั้งไว้ ท าให้ไม่ส่งผลกระทบ

ตอ่การปรับตัวแตอ่ย่างใด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

 หน่วยงานภาครัฐ และปราชาชนควรมีการวางแผนร่วมกันจัดท าแผนการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะปะการังท่ีมีความสวยงามอันเป็นคุณค่าทางธรรมชาติ และความมีช่ือเสียง

ของปริมณฑลเกาะบูโหลนดอน และเกาะใกล้เคียงโดยการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวกับคุณค่าของปะการังให้กับชาวบ้านท่ี

ให้บริการนักทอ่งเท่ียว เพ่ือชาวบ้านจะได้ส่งต่อให้กับนักท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการปลูกจิตส านึกรักษ์ทะเล โดยเฉพาะ

ปะการังท่ีมีความอ่อนไหวเปราะบาง 

 2.  ข้อเสนอแนะเชงิปฏบัิตกิาร 

 ชุมชนควรมกีารเตรียมความพร้อมในเร่ืองศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ท้ังด้าน

ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึง รู้จักเส้นทางการท่องเท่ียว ความ

ปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะได้เสริมศักยภาพในการบริการนักท่องเท่ียว 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมูลนธิิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณประชาชนท่ี

เป็นกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล แกนน าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อบต. เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูลท่ีให้

ความชว่ยเหลอืดา้นข้อมูลและการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม 
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การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรม 

รอบกว๊านพะเยา 

Creative Tourism Model for Cultural Communities of Kwan Phayao Lake Rim 

ประกอบศริิ ภักดีพินจิ1 และพิศาล แก้วอยู่1 

Prakobsiri Pakdeepinit1* and Pisan Kaew Yu1 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยามีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ี และศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา เพื่อก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 1)ประธานกลุม่หัตกรรมจักสานไม้

ไผ่ 2 คน พร้อมท้ังสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ 20 คน ของชุมชนบ้านดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น และประธานกลุ่ม

หัตกรรมจักสานผักตบชวา 4 คน พร้อมท้ังสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 20 คน ของชุมชนบ้านสันป่าม่วง 

ต าบลสันป่าม่วง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มจ านวนแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) 2)

กลุ่มชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็น จ านวน 50 คน โดยผล

การศึกษาพบวา่ ศักยภาพของแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน 3 กลุ่มวัฒนธรรม คือ 1. กลุ่มสหกรณ์ พัฒนาอาชีพสตรี บ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง 2. 

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทเข่ง และกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่ บ้านดอกบัว ต าบลตุ่น ซึ่ง

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ประกอบไปด้วย รู ปแบบการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลคา่จากบุคลากรและการบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ ์และกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ค าส าคัญ: แหลง่ชุมชนวัฒนธรรม, การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์, กว๊านพะเยา   

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 

1 Faculty of Management Science and Information Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract 

The purposes of the research entitled “Creative Tourism Model for Cultural Communities of Kwan 

Phayao Lake Rim” were to study the context of the area and the potential of the Cultural Communities around 

Kwan Phayao Lake and to determine the Creative Tourism Model for Cultural Communities of Kwan Phayao 

Lake Rim. The key informants consisted of 1) Chairman of Bamboo Basketry Handicrafts for 2 persons and 20 

members of the groups from Ban Dok Bua Community, Ban Toon Sub-district and the Chairman of Water 

Hyacinth Basketry Handicrafts Group of 4 persons and 20 members of the groups from Ban Sun Pa Muang 

Community, Sun Pa Muang Sub-district. Data collection was done by using an in-depth interview. The sampling 

method was used for increasing number by a Snowball Technique 2) community groups and government sector 

and related private sector by arranging a forum for 50 persons. The result showed that the potential of the 

cultural communities around Kwan Phayao Lake for supporting the creative tourism model included 2 

communities and 3 cultural groups such as 1. Career Development Cooperative Group for Women of Ban Sun Pa 

Muang, Sun Pa Muang Sub-district 2. Bamboo Basketry Handicrafts 3. Bamboo Basketry Handicrafts (Coop), 

Ban Dok Bua Community, Ban Toon Sub-district. Regarding to the creative tourism model for Cultural 

Communities around Kwan Phayao Lake consisted of the creative tourism model with value added from 

personnel and service, processing products and tourism activities. 

Keywords: Cultural communities, Creative tourism, Kwan Phayao Lake 

บทน า  

การท่องเท่ียวเป็นสว่นหนึ่งของอุตสาหกรรมเชงิสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ

ของวัฒนธรรมท้ังในรูปวัตถุและนามธรรม ที่เข้ามามบีทบาทและคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจท่ีจะช่วยในการพัฒนาประเทศ

ส่งเสริมความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ส่วนเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ น าไปสู่ความภาคภูมิใจทาง

สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สนับสนุนให้มีรูปแบบของการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเน้นความผูกพันระหว่างผู้มาเยือนและ

เจ้าของพื้นท่ี โดยผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง อันจะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนพร้อมๆ 

กับความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

(องคก์ารมหาชน), 2561, หนา้3) 

ท้ังนี้ TrendWatching 2018 Trend Report ได้กล่าวถึงกระแส ‘รักท้องถิ่น’ (Local Love) ว่านักท่องเท่ียวใน

ปัจจุบันเสาะแสวงหาสินค้าและบริการท่ีมีความเฉพาะถิ่น ท่ีผลิตขึ้นและจ าหน่ายเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะ

ปัจจุบันนักทอ่งเท่ียวท่ีน าเทรนดน์ยิมมองหาที่พักแรมท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นท่ี หรือเลือก

ซื้อของท่ีระลึกท่ีเป็นงานหัตถกรรมขึ้นชื่อมากกวา่สินคา้จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยเร่ิมมี

ความสนใจท่ีจะเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวในพื้นท่ีเมืองรอง โดยมองว่าเป็นสถานท่ีแปลกใหม่น่าค้นหา มีความสงบ และ

ไมแ่ออัด เพ่ือชมิอาหารประจ าทอ้งถิ่น และเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวท่ีเน้นวิถี

ชวีติท้องถิ่นและชุมชนก าลังเป็นท่ีนิยม ท้ังในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561, หน้า7) ท าให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้น ๆ และเป็นผลให้เกิดความทรงจ าท่ีน่าประทับใจอย่างลึกซึ้งในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการ
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ท่องเท่ียวในยุคปัจจุบันท่ีเรียกว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556, หน้า1) อย่างไร

ก็ตามควรให้ความส าคัญในดา้นความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการต้อนรับนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย, 2561, หนา้7)  

การเตรียมความพร้อมของชุมชนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นโอกาสที่ส าคัญ

ส าหรับการรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้เข้ามาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท้ังในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การก าหนดขีดความสามารถในการ

รองรับของแหล่งท่องเท่ียว การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว การสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการสนับสนุนอย่าง

ตอ่เนื่อง (เเผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาต ิฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564), 2560, หนา้ 30) 

 การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ จึงเป็นทางเลือกใหมข่องการท่องเท่ียวในปัจจุบัน ที่นอกจากจะเป็นแนวโน้มใหม่

ของการท่องเท่ียวแล้ว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ช่วยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ให้

ความส าคัญกับความผูกพันระหว่างนักท่องเท่ียวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาร่วมเรียนรู้ท ากิจกรรม

อันมีคุณค่าของชุมชน ช่วยให้เกิดความจดจ า ประทับใจอย่างลึกซึ้งถึง “จิตวิญญาณ” ของพื้นท่ีของการท่องเท่ียว

อย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นี้จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญของโลกยุคใหม่ท่ีช่วยเน้นย้ าคุณค่า

ของมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างเสริมมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย 

โดยมีความสมดุลของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศชาติเป็นเป้าหมายส าคัญ 

(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556, หนา้, 58) 

 จังหวัดพะเยา มีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะกว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ าจืดท่ี

ใหญ่เป็นล าดับท่ี 3 ของประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งชุมชนวัฒนธรรมท่ีมีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์

มากมาย อาท ิหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบา้นสันป่ามว่ง หัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่บ้านดอกบัว ตีมดีโบราณบ้านร่องไฮ 

ผลิตภัณฑ์ปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่ การท าครกหิน และการสลักหินทรายบ้านงิ้ว เป็นต้น อีกท้ังลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมอิากาศท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และยังคงวิถีชีวิตของวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมท่ีไม่ได้ถูกปรุงแต่งตาม

ยุคสมัยเฉกเช่นหลายจังหวัดทางภาคเหนือ แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น พบว่า สามารถกระตุ้น

ให้เกิดการเดินทางทอ่งเท่ียวของคนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงเท่านัน้ รวมถึงเป็นเพียงช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่งเท่านัน้ท่ีจัดกิจกรรมประเภทนี้ได้ จึงท าให้นักทอ่งเท่ียวมมีาจากต่างถิ่นหรือจังหวัดไกล ก็ยังมองจังหวัดพะเยาเป็น

แค่เมอืงผ่านเท่านัน้ จากข้อมูลปี พ.ศ.2560 พบวา่ จังหวัดพะเยามีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเท่ียว

ในจังหวัดพะเยาเพียง ประมาณ 630,725 คนต่อปี (กรมการท่องเท่ียว, 2561) ซึ่งน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับจังหวัด

ใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัดอารยธรรมลา้นนา 

  ท้ังนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนบริเวณรอบกว๊านพะเยาเป็นต้นทุนท่ี

สามารถสร้างมูลคา่เพ่ิมทางการท่องเท่ียวได้ โดยเฉพาะบ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีมีภูมิปัญญา

ทางด้านหัตกรรมจักสานผักตบชวา และเป็นท่ีรู้จักในบุคคลท่ัวไป หรือนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ รวมถึงบ้านดอกบัว 

ต าบลบ้านตุ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีมีความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมีการบริหารจัดการชุมชน ในระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิปัญญาทางด้านหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ท่ีสามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชน อย่างไรก็ตาม

ชุมชนรอบกว๊านพะเยาดังกล่าวยังขาดทิศทางท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นท่ีมา

ของการศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ซึ่งเป็น
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โอกาสท่ีส าคัญของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบกว๊านพะเยา ในการดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยยกระดับต้นทุนทรัพยากรท่ีมี

อยู่ให้เป็นชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างความแตกต่าง และความโดดเด่นบนฐานวัฒนธรรมท่ี

เป็นอัตลักษณ์ของตนเองให้นักทอ่งเท่ียวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท่ีช่วยสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ท่ี

ดีให้กับนักท่องเท่ียว น าไปสู่การสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้

สอย การสร้างรายได้ การจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดขีึน้ ส่งผลท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวซ้ าในพื้นท่ี

บนพื้นฐานการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาบริบทของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ 

2. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา 
 

แนวคดิการวิจัยและผลงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการศกึษาการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา 

ได้ค้นหาข้อมูล ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้น าข้อมูลแนวคิดด้านได้ค้นหาข้อมูล ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง โดยได้น าข้อมูลแนวคิดดา้นหลักของการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ และองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวมาเอื้อ

ประโยชน์ต่องานวิจัยในคร้ังนี้ โดยพบว่าเกณฑ์การคัดเลือกท่ีมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

(พศิาล แก้วอยู,่ 2558, หนา้55) ประกอบไปด้วย 8 ประการ คือ 1) มีความต้องการและสมัครใจของชุมชน 2) ความ

พร้อมด้านพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมส าหรับนักท่องเท่ียว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็นประจ า 4) มีการ

ออมทรัพย์และเกดิการกระจายรายได้สู่สมาชกิ 5) มกีระบวนการผลิตผลิตภัณฑค์รบทุกขั้นตอน 6) มคีวามปลอดภัย

ของกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 7) มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภายใน

แหลง่ชุมชน 8) มอีัธยาศัยท่ีดแีละมีทัศนคติท่ีดตีอ่บุคคล หรือนักทอ่งเท่ียว  

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว (Activities) 

และเมื่อเกิดการเดินทางท่องเท่ียวจะต้องมีการบริการท่ีพัก (Accommodation) เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว (Tourism 

Western Australia, 2008, pp.1-2) โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557, หน้า 114) ยังกล่าวว่าแหล่งท่องเท่ียวเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวหลัก ซึ่งมี 3 องค์ประกอบส าคัญ หรือ 3 A คือ สิ่งดึงดูดในของแหล่งท่องเท่ียว 

(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenity) 

นอกเหนือจาก 3 A Eichhorn, V. and Buhalis, D. (2011, pp5) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การบริการเสริม (Ancillary 

services) ยังเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในยุคปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเนื่อง ท้ัง

ทางด้านเทคโนโลยี และค่านิยมของประชากรโลก อย่างไรก็ตามกรมการท่องเท่ียว (2556 , หน้า 67) กล่าวว่า

องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวควรมีการบริหารจัดการท้ังทางด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม สิ่ง

อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว การเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว และด้านการตลาด อีกท้ังองค์การบริหารการพัฒนา

พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2559, หนา้126) เสนอว่ากิจกรรมทางการท่องเท่ียวควรมี
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การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการท่องเท่ียว รวมถึงการจัดองค์กรและการบริหารการท่องเท่ียว

อย่างมสี่วนร่วมเพื่อให้เกิดความย่ังยนืของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชนท้องถิ่น 

การศึกษาคร้ังนี้ จึงได้เลือกแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการท่องเท่ียว สามารถสรุปได้ว่า 

องคป์ระกอบส าหรับการศึกษาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ประกอบไป

ด้วย 1) แหล่งท่องเท่ียว (attraction) 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (amenity) 3) การเข้าถึง (accessibility) 4) กิจกรรม 

(activity) และ 5) การบริหารจัดการ (administration)  
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวดังกล่าวมาเอื้อประโยชน์ในการลงพื้นท่ี

ศกึษาบริบทของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา หลังจากนั้นได้น าเกณฑ์การคัดเลือกท่ีมีลักษณะท่ีสอดคล้อง

กับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาประเมินศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อวิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ชุมชนท่ีมีความพร้อมเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ อันน า ไปสู่การก าหนดรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ท่องเท่ียววัฒนธรรม ดังกรอบแนวคิดการวิจัย 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีพื้นท่ีศึกษาในต าบลบ้านตุ่น และต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย 1)ประธานกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้ไผ่ 2 คน พร้อมท้ังสมาชิกกลุ่มหัตกรรมจักสานไม้

ไผ่ 20 คน ของชุมชนบ้านดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น และประธานกลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 4 คน พร้อมท้ังสมาชิก

กลุ่มหัตกรรมจักสานผักตบชวา 20 คน ของชุมชนบ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง ในการก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ในกลุ่มของ กลุ่มชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มจ านวนแบบลูกโซ่ (Snowball 

Technique) 2) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2798 

ส านักงานพาณิชย์ ส านักงานเกษตร ส านักงานพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หอการค้า โดยก าหนด

ตัวแทนหน่วยงานละ 1 คนท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง  

เคร่ืองมือการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) แบบ

ส ารวจและลงพื้นท่ีส ารวจ (Survey) ลักษณะโดยท่ัวไปของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ประกอบไป

ด้วย 5 ด้าน คือ 1)การบริหารจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) 2) การบริหารจัดการด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก (Amenity) 3) การบริหารจัดการด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) 4) การบริหารจัดการด้าน

การเข้าถึง (Accessibility) และ5) การบริหารจัดการ (Administration) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1)มีความต้องการและสมัครใจของ

ชุมชน 2) ความพร้อมด้านพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมส าหรับนักท่องเท่ียว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็น

ประจ า 4) มกีารออมทรัพย์และเกดิการกระจายรายได้สู่สมาชกิ 5) มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน 6) 

มีความปลอดภัยของกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  7) มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตภายในแหล่งชุมชน 8) มีอัธยาศัยท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีต่อบุคคล หรือนักท่องเท่ียว เพื่อให้ได้

ศักยภาพแหล่งชุมชนวัฒนธรรม 

 หลังจากได้ผลการประเมินศักยภาพ ผู้วิจัยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน และชุมชนผู้ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียทางการท่องเท่ียวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาในคร้ังนี้ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้น น าข้อมูลท่ีได้มารวบรวม 

แยกแยะประเด็น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้ จากนั้นหาข้อสรุปและการตีความ น ามาเสนอในรูปแบบของ

การพรรณนา 

ผลการศึกษา 

  การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา มี

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบริบท และศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ และน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบ

กว๊านพะเยา โดยมีผลการศกึษาแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี ้ 
 

1) บริบทของแหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 

จากการส ารวจ แหล่งวัฒนธรรมชุมชนรอบกว๊านพะเยา พบว่า ต าบลสันป่าม่วงมีกลุ่มอาชีพงานหัตถกรรม

จักสานผักตบชวา ท้ังหมด 4 แห่ง และต าบลบ้านตุ่นมกีลุ่มอาชพีหัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่ ท้ังหมด 2 แห่ง โดยการศึกษา 

ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. แหล่งท่องเท่ียว (attraction) 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (amenity) 3. การเข้าถึง 

(accessibility) 4. กิจกรรม (activity) 5. การบริหารจัดการ (administration) ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 1) แหลง่ท่องเท่ียว (attraction) พบวา่ แหลง่ชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา มีสภาพบริบทของแหล่งชุมชน

วัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาทัง้บ้านดอกบัว และบ้านสันป่าม่วงส่วนใหญ่คนในชุมชนด าเนินวิถีชีวิตภายในบ้าน หรือใต้

ถุนบ้านเป็นส่วนใหญ่ สถานท่ีด าเนินงานมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง มีขนาดกว้าง โดยใช้พื้นท่ีบริเวณใต้ถุน

ของบ้านเป็นท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะพื้นท่ีค่อนข้างโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งบางแห่งมีท่ีพักโฮมสเตย์ (home 

stay) ไว้บริการนักท่องเท่ียว จึงเป็นทิศทางท่ีดีส าหรับการรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้สัมผัสวิถีชีวิตใน

ระหว่างการพักแรม เพราะหากนักทอ่งเท่ียวมคีวามตอ้งการร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จนเสร็จเพื่อ
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น ากลับไปเป็นท่ีระลึกโดยฝีมอืตนเอง ซึ่งอาจต้องใชเ้วลามากกว่า 1 วัน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีท่ีพักแรมภายในชุมชนเพื่อ

รองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในระหว่างการท่องเท่ียวก็จะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างชุมชน และ

นักท่องเท่ียวมากขึน้ 

 

 
 

 2) สิ่งอ านวยความสะดวก (amenity) พบว่า ภายในแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่มี

อุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการท าผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีพื้นบ้านอย่างหลากหลาย และเพียงพอต่อการใช้งาน ท้ัง

อุปกรณ์แม่แบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบท่ีส ารองไว้ หรือมีอยู่ภายในชุมชนจึงสามารถท่ีจะเตรียมพร้อมบริการ

นักท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ได้น ามาใชใ้นกิจกรรมเชงิสร้างสรรค์อยา่งสะดวก และเพยีงพอต่อการใช้งาน 

 

 
 

 3) ด้านการเข้าถึง (accessibility) แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งอย่างชัดเจน เช่นกลุ่ม

หัตถกรรมจักสานผักตบชวาบา้นสันป่ามว่งมีป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายท่ีชัดเจน ตลอดจนบ้านดอกบัว ซึ่ง

เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 4) ด้านกจิกรรม (activity) การยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ

แหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาสามารถเพิ่มมูลค่าให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีส่วนใหญ่น าวัตถุดิบมาจากภายใน

ชุมชน อาท ิการใชผ้ักตบชวาจากกวา๊นพะเยาเป็นสว่นใหญ่ และไมไ้ผ่ท่ีน ามาจากสวนไผ่ท่ีชุมชนปลูกขึ้นเอง ดังนั้นการ
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ทรัพยากรภายในชุมชนท่ีมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท าให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 

 5) ด้านการบริหารจัดการ (administration)  ผู้ท่ีเป็นเจ้าของภูมปัิญญา หรือปราชญช์ุมชนในแต่พืน้ท่ีส่วนใหญ่

ยังมีจ านวนท่ีน้อย ดังนั้นการรองรับนักท่องเท่ียวอาจมีข้อจ ากัด แต่อย่างไรก็ตามปราชญ์ชุมชนส่วนใหญ่มักประกอบ

อาชีพอยู่ในอยู่อาศัยของตนเอง ดังนัน้หากเกิดการสร้างเครอืข่ายทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไปยังจุดต่าง ๆ ของ

ชุมชนได้จะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้มากขึ้น ผลิตภัณฑส์่วนใหญ่ใชว้ัตถุดบิจากธรรมชาติ และสีธรรมชาติมาเป็น

ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต ท าให้สามารถยกระดับคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนเกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการท าผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าการใช้สารเคมีท่ัวไป 

ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑแ์ตล่ะชิ้นงานจะต้องอาศัยความประณีต ความเอาใจใส่ และระยะเวลา ท้ังนี้ การการรับรู้ และ

ความเข้าใจทางด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ากัดทางด้านการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียว และความรว่มมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่เป็นรูปธรรม หรือเกิดความชัดเจนทางด้านการท่องเท่ียว 

 

 
 

2) ศักยภาพของแหล่งชุมชนวฒันธรรมรอบกวา๊นพะเยาเพือ่รองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 

ในการศึกษาศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ พบว่า แหล่งชุมชนวัฒนธรรมท่ีผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 8 ด้าน 

ประกอบไปด้วย 1)มีความต้องการและสมัครใจของชุมชน 2) ความพร้อมด้านพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมส าหรับ

นักท่องเท่ียว 3) มีปราชญ์ชุมชนหรือคนในชุมชนอยู่เป็นประจ า 4) มีการออมทรัพย์และเกิดการกระจายรายได้สู่

สมาชิก 5) มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน 6) มีความปลอดภัยของกระบวนการผลิต หรือกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียว 7) มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภายในแหล่งชุมชน 8) มีอัธยาศัยท่ีดีและมี

ทัศนคติท่ีดีต่อบุคคล หรือนักท่องเท่ียว เพื่อให้ได้ศักยภาพแหล่งชุมชนวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพต่อรองรับรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนท่ีมีศักยภาพมี 2 ชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ ประกอบไปด้วย 1.กลุ่ม

หัตถกรรมจักสานผักตบชวา “กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี” ต าบลสันป่าม่วง 2. กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
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ประเภทเข่ง ต าบลบ้านตุ่น และ 3. กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่ ต าบลบ้านตุ่น ซึ่งมีรายละเอียดตาม

ตารางดังตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที1่ ศักยภาพของกลุ่มหัตกรรรมจักสานสู่การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์  

   เกณฑ์คัดเลือก 

 

รายชื่อ 

กลุ่ม 

สมัครใจ มพีื้นที

รองรับ 

มปีราชญ์

ประจ า 

มกีาร

ออม

ทรัพย ์

กระบวน 

การผลิต

ครบถ้วน 

ความ

ปลอด 

ภัย 

ใช้ทรัพยากร

ในชุมชน 

อัธยาศัย 

และ

ทัศนคติท่ีดี 

ต าบลสันป่าม่วง  

กลุ่มสหกรณ์

พัฒนาอาชีพสตรี 

ต.สันป่าม่วง  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

กลุ่มสตรผีาช้างมบู

ผักตบชวา ต.สันป่า

ม่วง  

√ √ x √ √ √ √ √ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์

แปรรูปผักตบชวา 

ต.สันป่าม่วง  

√ x x √ x √ √ √ 

กลุ่มหัตกรรม

ผักตบชวา บ้านสัน

ป่าม่วงใต้  

√ √ x √ x √ √ √ 

ต าบลบ้านตุ่น 

กลุ่มหัตถกรรมจัก

สานไม้ไผ่ประเภท

เข่ง 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

กลุ่มหัตถกรรมจัก

สานไม้ไผ่ประเภท

สุ่มไก ่

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 จากผลตามตารางท่ี 1 พบวา่ ศักยภาพของกลุ่มหัตกรรมจักสานแต่ละชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว

เชงิสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มหัตถกรรมจักสานส่วนใหญ่ขาดปราชญช์ุมชนท่ีประจ าอยู่ในสถานท่ีปฏิบัติงานเป็น

ประจ า ด้วยปัจจัยหลายสว่นตัวหลายด้าน อาทิ การให้ความส าคัญกับการออกจ าหน่ายสินค้านอกสถานท่ีเป็นประจ า 

การให้ความส าคัญกับการออกพื้นท่ีเพื่ออบรมคนนอกพื้นท่ีเป็นประจ า และการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากสมาชิกท้ังในและ

นอกพื้นท่ีมาพัฒนาต่อเป็นหลัก จึงท าให้ไม่มีปราชญ์จักสานภายในพื้นท่ีอยู่เป็นประจ า เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการ

ผลิตบางแห่งจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ขึ้นจากกลุ่ม หรือ แหล่งอื่นๆ จึงมี

กระบวนการผลิตท่ีไม่ครบทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ซึ่งหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์อาจหายไป หรือไมส่มบูรณ์ต่อกิจกรรมท่ีจะรองรับกลุ่มนักทอ่งเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ 
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 การพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ หรือเปลี่ยนแปลงวิถี

ชวีติเดิมท่ีคนในชุมชนเป็นอยู่ได้ ดังนั้นศักยภาพของชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาควรคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมท่ีสมบูรณ์ต่อการสร้างมูลคา่เพ่ิมให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้คนในชุมชน หรือเจ้าของ

วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงการด าเนินวิถีชีวิตท่ีมีอยู่เดิม เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการให้

ความส าคัญต่อความยั่งยืนในวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเป็นหลักส าคัญ ซึ่ง

แหลง่ท่องเท่ียววัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาที่มศีักยภาพ มท้ัีงหมด 2 ชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ โดยสรุปได้ดังนี้  

1. กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชพีสตรี บ้านสันป่ามว่ง ต.สันป่ามว่ง 

 ชุมชนบ้านสันป่ามว่ง กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี จากการศึกษาพบว่า ประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม

สหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรี ต.สันป่าม่วงมีความสมัครใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาให้เป็นกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นกลุ่มท่ีจะมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ จึงเป็นทิศทางท่ีดีต่อการพัฒนา และสิ่งส าคัญคือการด าเนินชีวิตแบบปกติ โดยไม่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงวถิีชีวิต ซึ่งกลุม่สหกรณ์พัฒนาอาชพีสตรีใช้พื้นท่ีร้านจ าหน่ายสินค้าในการรองรับนักท่องเท่ียว เนื่องจาก

ภายในร้านจ าหน่ายสินค้ามีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชน อาทิ 

วัตถุดิบส าหรับการย้อมสีธรรมชาติ ก้านผักตบชวาจากกว๊านพะเยา เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ ส่วนใหญ่หาได้จาก

ท้องถิ่น โดยนักทอ่งเท่ียวสามารถได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ท่ีจัดเตรียมให้นักท่องเท่ียว อีกท้ังกลุ่มสหกรณ์พัฒนา

อาชีพสตรีมีปราชญ์ หรือเจ้าของภูมิปัญญาประจ าอยู่ในแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เป็นประจ าทุกวัน โดยมีความยินดีท่ีจะ

ต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มท่ีเข้ามาเยี่ยมชม และสามารถทดลองท าร่วมกับผู้รู้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยอัธยาศัยท่ีดี ซึ่ง

กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรีมีสมาชิกท่ีส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ตามบ้าน โดยมีการบริหารจัดการรายได้อย่าง

เป็นระบบ พรอ้มท้ังมีกระบวรการผลิตท่ีครบถ้วน และมีความปลอดภัยส าหรับการรองรับนักท่องเท่ียว จึงเป็นทิศทาง

ท่ีดตีอ่การรองรับกลุ่มนักทอ่งเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ 

2. กลุ่มหัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่ประเภทเข่ง และกลุ่มหัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่ประเภทสุ่มไก่ บ้านดอกบัว ต าบลตุน่ 

 ชุมชนบ้านดอกบัว กลุ่มหัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่ประเภทเข่งและสุ่มไก่ จากการศึกษาพบวา่ ประธานกลุม่ และ

สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ท้ัง 2 กลุ่ม มีความสมัครใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้เป็นกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีขนาดเล็ก ไม่

มากจนเกินไปส าหรับการดูแลของบุคคลากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน และในขณะเดียวกันกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ท้ัง 2 

กลุ่มมีนักท่องเท่ียว และกลุ่มศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจ า จึงมีพื้นฐาน และการบริหารจัดการในการ

รองรับนักท่องเท่ียว จึงท าให้กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่มีทัศนคติ และอัธยาศัยท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว ท้ังนี้กลุ่ม

หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ใช้พื้นท่ีบริเวณใต้ถุนบ้านในการปฏิบัติงาน และรองรับนักท่องเท่ียว โดยปกติมีปราชญ์ชุมชน 

หรือผู้รู้จะปฏิบัติงานอยู่ในสถานท่ีแห่งนี้อยู่เป็นประจ า ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จักสานเข่ง และสุ่มไก่อยู่ตามบ้านเรือน มี

บางกระบวนการท่ีจ าเป็นต้องมาใช้อุปกรณ์ภายในกลุ่ม ซึ่งกระบวนการจักสานเข่งและสุ่มไก่สามารถท าเสร็จทุก

ขั้นตอน โดยไม่จ าเป็นต้องส่งท าต่อไปยังพื้นท่ีอื่น ตลอดจนกระบวนการผลิตยังคงภูมิปัญญาแบบท้องถิ่น ใน

ขณะเดียวกันมเีทคโนโลยเีข้ามาช่วยบางกระบวนการเพื่อความรวดเร็วในการผลิต โดยเฉพาะการจักสานเข่ง ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ประเภทสุ่มไก่มีการพัฒนารูปแบบสุ่มไก่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อจ าหน่ายแก่

นักท่องเท่ียวท่ีน ากลับไปเป็นท่ีระลึก โดยกระบวนการทุกขั้นตอนมีความปลอดภัย ท้ังนี้วัตถุดิบ หรือทรัพยากรท่ี

น ามาใช้ในการผลิต ส่วนใหญ่น ามาจากในท้องถิ่นท่ีปลูกขึ้นเอง ตลอดจนชุมชนบ้านดอกบัวยังมีสวนไผ่ส่วนกลางท่ี
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บริหารจัดการโดยคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ท าให้วัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้

งาน และสามารถรองรับกลุ่มนักทอ่งเท่ียวได้  
 

3) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรคส์ าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกวา๊นพะเยา 

 จากการศกึษาการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา

ประกอบไปด้วย รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

และกิจกรรมการท่องเท่ียว ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

รูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลคา่จากบุคลากรและการบริการ ประกอบไปด้วย  

1) ทักษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 2) จ านวนบุคลากรควรมเีพยีงพอต่อ

การรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3) ชุมชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของควรความสมัครใจของบุคลากรท่ีเข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) จิตไมตรี อัธยาศัยท่ีดี และทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ

บุคลากรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 5) การบริหารจัดการเวลาในวิถีชีวิตประจ าวัน กับ

นักท่องเท่ียวมคีวามเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 6) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร กับนักท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 7) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์

ท่ีดแีก่นักท่องเท่ียวได้  
ผลประโยชนท่ี์มีต่อรูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากบุคลากรและการบริการ ประกอบไป

ด้วย 1) สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน น าไปสู่การสร้างพลังชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก

อย่างมีศักดิ์ศรี 2) สร้างจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และธรรมชาติให้กับคนในชุมชน และกลุ่ม

นักท่องเท่ียว 3) ก่อให้เกิดการสร้างงาน หรือธุรกิจท่ีต่อเนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 4) เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม และนักท่องเท่ียว สร้างการเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  5) ความ

สนใจใครรู้่ของคนภายนอกเป็นการกระตุ้นความภาคภูมใิจของคนในชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรท่ีมีอยู่

ในชุมชน 6) สร้างโอกาสให้แกผู่้หญงิ และผู้อาวุโสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน และแสดงศักยภาพได้อย่าง

เต็มท่ี ในกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 7 ) เกิดการแบ่งบทบาทในการท างาน และสร้างความ

สามัคคีของคนในชุมชนจากการมีสว่นร่วมช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว หรอืกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 1. การผลิต

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนควรมีกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนการท าท่ีครบทุกขั้นตอน เพื่อสร้างเป็นกิจกรรมทาง  

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ควรใช้ทรัพยากร หรือวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในชุมชน 

เพื่อความเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

3. ผลิตภัณฑข์องชุมชนควรมคีวามเป็นเอกลักษณ์ และสอดคลอ้งกับวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมบริบทชุมชน   

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีหลากหลาย หรือกระบวนการผลิตท่ีรองรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเท่ียวสามารถ

เลือกได้อย่างหลากหลาย แต่ท้ังนี้ควรเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เลือกกิจกรรมท่ีถนัด หรือตามเวลาท่ีมี 5. 

กระบวนการผลิตท่ีรองรับกิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ควรมคีวามปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 6. อุปกรณท่ี์เอื้ออ านวยต่อการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ควรมีเพียงพอ หรือมีสภาพการใช้งานได้ปกติ 7. ผลิตภัณฑ์บางชิ้นงานอาจมีการพัฒนา หรือปรับ

รูปลักษณใ์ห้นักทอ่งเท่ียวสามารถท าได้เพยีงในระยะเวลาอันสั้น และสามารถน ากลับไปเป็นท่ีระลึกได้ 

ผลประโยชน์ท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบไป

ด้วย 1. สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับภูมิปัญญาชุมชนท่ีน าไปต่อยอดในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2. เกิดแบบ

แผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่ง พร้อมมีกฎกติกาในการดูแล
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รักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม และธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 3. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 4. เกิดการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากการน าแนวคิดใหม่ ๆ 

และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5. ก่อให้เกิดรายได้

จากกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้มีสว่นร่วม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีนักท่องเท่ียวได้ซื้อกลับไปเป็นท่ีระลึก 

 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย 1) ควรเปิด

โอกาสให้นักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ 2) กิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ควรเชื่อมโยงกับบริบทชุมชน อาทิ การใช้ทรัพยากรในกว๊านพะเยา วิถีชีวิตของคนรอบ

กว๊านพะเยา รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นต้น 3) รายการ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ

กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ ชุมชน หรือแหลง่ท่องเท่ียวควรสื่อความหมายให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้อย่างชัดเจน 4 ) กิจกรรม

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ควรออกแบบให้เหมาะสมกลับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ 

กลุ่มท่ีมีขอ้จ ากัดทางดา้นเวลา กับกลุ่มท่ีมีอิสระด้านเวลา 5) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์บางขั้นตอนควรเปิด

โอกาสให้นักท่องเท่ียวมีอิสระทางความคิดในการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 6. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ของชุมชนควรสร้างภาพลักษณท่ี์ดตีอ่ชุมชน ทัง้ด้านคุณค่าของสิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ 7) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ควรเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวในการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 8 ) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างความรู้ และเกิดทักษะใหม่ ๆ ในระหว่างการท ากิจกรรมได้ 9) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ควรสร้างประสบการณ์ท่ีด ีและความทรงจ าที่มีคุณค่าตอ่นักทอ่งเท่ียวได้ และ10. 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิสรรค์สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มแก่ชุมชน 
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบไป

ด้วย 1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าของวัฒนธรรม และนักท่องเท่ียว สร้างการเคารพใน

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 2) เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานให้กับคนในชุมชนจาก

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  3) นักท่องเท่ียว และเจ้าของวัฒนธรรมมี

ความผูกพันกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล/วัฒนธรรมระหว่างกันผ่านกิจกรรมเชิงการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ 4 ) 

นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นท่ีอย่างแท้จริงจากการท ากิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกับคนในชุมชน น าไปสู่

การส่งต่อประสบการณ์ และสามารถจดจ า และเล็งเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 5 ) นักท่องเท่ียวมีโอกาส

พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6 ) สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

หรือผู้ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอย่างเป็นธรรม 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศึกษาศักยภาพของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยาเพื่อรองรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และสีธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต 

ท าให้สามารถยกระดับคุณค่าให้กับผลิตภัณฑท้์องถิ่น และชว่ยรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับ

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนเกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการท า

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าการใช้สารเคมีท่ัวไป ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นงาน

จะตอ้งอาศัยความประณีต ความเอาใจใส่ และระยะเวลา ฉะนั้นเองหากมองถึงเร่ืองการอนุรักษ์ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีช่วย

ลดมลภาวะให้แกโ่ลก (green product) ถือวา่เป็นทิศทางที่ดีในการบริหารจัดการจากการน าทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี

มอียูใ่นชุมชนมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน ์และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถสร้างภาพลักษณ ์และความเป็น



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2805 

เอกลักษณ์ท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ของแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พิศาล 

แก้วอยู ่(2558, หน้า55) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับใช้หัตถกรรมจักสาน

ผักตบชวาในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้ผักตบชวาจากกว๊าน

พะเยาในกระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาเป็นอันดับแรก  อาจเนื่องด้วยผักตบชวาเกิดขึ้นอยู่ในกว๊าน

พะเยาเป็นจ านวนมาก และส่งผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมในแหล่งน้ า ตลอดจนเกิดมลภาวะทางด้านทัศนียภาพของ

กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงประจ าจังหวัดพะเยา ดังนั้น ผักตบชวาในกว๊านพะเยาควรน าไปสร้าง

ประโยชนจ์ากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการลดต้นทุนทางด้าน

การใช้วัตถุดิบ และเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับกว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องกัน สิ่งส าคัญท่ีสุด  คือ การพลิกวิกฤตจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

ผักตบชวาในกว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  และกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์อยา่งยั่งยืน 

การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา พบว่า  

ผลประโยชนท่ี์มีต่อรูปแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ นักท่องเท่ียว และ
เจ้าของวัฒนธรรมมีความผูกพันกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล/วัฒนธรรมระหว่างกันผ่านกิจกรรมเชิงการ

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นท่ีอย่างแท้จริงจากการท ากิจกรรม

ท่องเท่ียวร่วมกับคนในชุมชน น าไปสู่การส่งต่อประสบการณ์ และสามารถจดจ า และเล็งเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมอย่าง

แท้จริง อกีท้ังยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม  
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ทิพย์สุดา ปานเกษม และพรพรรณ ประจักรเนตร (2559, หน้า172) ได้ศึกษาวิจัย

เร่ือง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน พบว่าการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์มีผลดีมากกว่าผลเสีย เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทาให้การท่องเท่ียวในจังหวัดน่านเกิดความ

ยั่งยืน โดยมีเหตุผลคือ เมื่อนักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมทาให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ไม่ให้เลือน

หายไป เหตุผลประการตอ่มาคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกท้ัง ยุวรี โชคสวนทรัพย์ (2561, หน้า24) ได้

ศกึษาเร่ือง การใชว้ัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร ยังพบว่า ชุมชนใช้การท่องเท่ียวแบบ “วิถีถิ่น” ต้องการให้นักท่องเท่ียวมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับคนในชุมชนจึงไม่มีการท าป้ายสื่อความหมายหรือป้ายบอกทางในชุมชน แต่นักท่องเท่ียวต้องมีการพูดคุย 

ซักถาม คนในชุมชน หรอืระหว่างนักท่องเท่ียวดว้ยกันเอง นับวา่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดใีห้เกิดกับสังคมปัจจุบัน 
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Puja Drums of Muangphukamyao 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการศึกษารูปแบบการแสดง ท านองเพลงการตีกลองปู่จา และช่างท ากลองปู่จาในจังหวัด

พะเยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาท านองเพลงกลองปู่จาใน

จังหวัดพะเยา 3) เก็บข้อมูลช่างท ากลองจังหวัดพะเยา วิธีการด าเนินการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วย

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชงิลึกจากกลุ่มตัวอยา่งในพืน้ท่ี และการศกึษาอย่างมสี่วนร่วม 

 ผลการศึกษพบว่ากลองปู่จาในจังหวัดพะเยา ในอดีตเป็นกลองทีมีบทบาท และความส าคัญต่อ

พระพุทธศาสนา โดยใชก้ลองตีเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ส าคัญ ได้แก่ ตีเพื่อเป็นสัญญาณก่อนวันพระ 1 วัน ตีเพื่อบอกวัน

พระ ตเีพื่อบอกเหตุพระในวัด หรอื เจ้าอาวาสเสียชีวิต กลองปู่จายังมีความส าคัญต่อชุมชนในการเป็นสัญลักษณ์การ

นัดหมาย ได้แก่ การตีเพื่อนัดประชุมคนในหมู่บ้านช่วงเย็นของวัน นอกจากนั้นยังมีหน้าท่ีในการบอกเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น

ชุมชน ได้แก่ ขโมยลักขโมยวัว หรือ ควาย เกิดเหตุไฟไหม เป็นต้น การตีกลองแต่ละท านองมีความแตกต่างกันตาม

เหตุการณ์ และตามรูปแบบการสร้างสหัสของคนในชุมชน ปัจจุบันกลองกลองปู่จาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นกลองท่ีตี

เพื่อเป็นการแสดงในการเปิดงานของหนว่ยงานราชการ องค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่อลังการ การตีกลองปู่

จาจังหวัดพะเยามีโครงสร้างการตีกลอง หรือ เรียกว่าเพลงกลอง อยู่ 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนบรรเลงเพลงกลอง ช่วง

บรรเลงเพลงกลอง และชว่งจบเพลงกลอง ซึ่งขึน้อยูก่ับการสร้างรหัสเพลงกลองของแต่ละชุมชน ด้านช่างท ากลองปู่จา 

จังหวัดพะเยามีช่างท ากลองปู่จาในเขตอ าเภอแม่ใจ และอ าเภอปง ซึ่งเป็นการท ากลองปู่จาตามความสนในเกิดจาก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวของปราชญ์ หรือ ช่างผู้ท ากลองด้วยตัวเอง เกิดจากการลองผิดลองถูก แต่ยังคงรักษา

พิธีกรรมในการท ากลองปู่จาตามท่ีตนได้ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อมา ปัจจุบัน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้

ร่วมกับสาขาวิชาศลิปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษา 

ส่งเสริมในชุมชน กลุ่มเยาวชนในการอนุรักษแ์ละสบืทอดการตกีลองปู่จา ในรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

การเรียนการสอนในชุมชน และการจัดงานมหกรรมกลองปู่จาจังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจากรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

Keywords: กลองปู่จา/เมอืงภูกามยาว/เพลงกลองปู่จา  
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Abstract  

 This article aimed to study stylistic and rhythm of Puja drum, and drum makers in Phayao province. The 

objectives were 1) to study stylistic of beating drums in Phayao province, 2) to study Puja drum rhythm in 

Phayao province, 3) to collect the drum makers’ information of Phayao province. The data collected qualitatively 

from studying from documents, in-depth interview from the samples in the area, and participatory study.    

The study found that Puja drum in Phayao province in the past time played important role and was 

important toward Buddhism by beating to notify the important events such as beating one day before the 

Buddhist holy day, beating for Buddhist holy days, beating to announce incidents to monks in the monastery, or 

the death of the abbot. Further, Puja drum is important toward community as a symbol of making appointment 

such as beating to make meeting appointments to the villagers in the villages in the evening. However, it uses 

to announce accidents in the community such as thieving cows or buffalos or even fire, etc. The styles of beating 

drum are different due to events, and making signal among people in community. In the present time, the role 

of Puja drum has been changed to use in the opening ceremony in government and private organization to make 

it more magnificent. The styles of Beating Puja drum in Phayao province consist of three periods; before beating 

drums, beating drums, and at the end of beating drums depend on the signal in each community. Furthermore, 

drum makers in Phayao province live in Maechai District and Pong District from their own interests to learn 

independently from local experts, or even the drum makers tried it themselves, but they still keep making Puja 

drum ceremony due to their previous studies and ways of ancestor. Nowadays, Phayo Cultural Office works in 

cooperate  with Department of Performing Arts, School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao in 

studying to promote community, teenagers in conserving Puja drum beating in teaching in university, community, 

and Puja   

Keywords: Puja drums, Muang Phukamyao, Puja drum rhythm    

บทน า 

กลองปู่จา หรือ กลองบูชา เดิมเป็นกลองศกึใชใ้นการออกรบในสมัยโบราณในยุคท่ีท าการศึกสงครามด้วย 

หอก ดาบ ธนู หน้าท่ีของกลองปู่จาในการออกรบ คือ ให้สัญญาณของการรบ ให้สัญญาณในการเคลื่อนทัพ การบุก 

การถอย และบอกสัญญาณถึงการได้รับชัยชนะหรือแพ้สงครามจึงมีชื่อเรียกต่างๆ กันว่า กลองศึก หรือ กลองสะบัด

ชัย ลักษณะตัวกลองเป็นกลองขนาดใหญ่ จ านวน 1 ใบ ขนาดยาวประมาณ 2 - 3 เมตร หน้ากว้างตั้งแต่ 25 นิ้วขึ้นไป 

วางอยู่บนขาตั้งกลอง และใช้คนแบก หรือ เคลื่อนย้าย ใช้คนตี เพื่อเป็นการบอกสัญญาณต่างๆ ของกองทัพ ดังนั้น 

กองทัพแต่ละกองจะมีรหัสในการตีกลองเป็นของตนเองเพื่อให้รู้สัญญาณเป็นการภายใน ดังนั้นในการตีกลองใน

ท านองต่างๆ จึงมีความหมายตอ่การออกรบของแต่ละกองทัพ เชน่ ท านองออกศึก และท านองชนะศึก ในการตีกลอง

ในท านองชนะศึก หรือการตีกลองในท านองสะบัดชัย โดยค าว่าสะบัดชัยนั้น ได้แปลงมาจากภาษาบาลี 2 ค า คือ 

“สปตฺต” แปลวา่ฆ่าศึก คู่แข่ง คู่ววิาท และค าว่า “ชย” แปลวา่ ความชนะ หรือ การมีชัยชนะ เมื่อค าศัพท์ 2 ค ามาสนธิ

กันเป็น “สปตฺตชย” ภายหลังแผลงเป็น “สปัตต์ชัย” “สะบัตต์ชัย” จนสุดท้ายกลายเป็น “สะบัดชัย” หรือ “สะบัดไชย” 
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(พระนคร ปญฺญาวชโิร:2555) ดังนั้น กลองปู่จาจึงมีช่ือเรียกอีกกลองหนึ่ง คือ กลองสะบัดชัย เรียกตามรูปแบบการใช้

และท านองเพลงกลองในการบรรเลง 

ในยุคสมัยท่ีหมดการท าสงครามด้วยหอก ดาบ แล้ว กลองปู่จา จึงถูกเก็บไว้ในวัด หรือ วัง ของเจ้านาย 

เนื่องจากกลองปู่จามีขนาดใหญ่ใช้พื้นท่ีในการเก็บ และมีความเชื่อว่ากลองปู่จาจะท าให้เกิด “ขึด” (เหตุการณ์ไม่ดี 

หรือภัยพิบัติในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมชาติ) เมื่อเก็บไว้ท่ีบ้านของชาวบ้านธรรมดา ด้วยเหตุนี้ท าให้หน้าท่ีของกลอง  

ปู่จาได้เปลี่ยนแปลงไป โดยท าหน้าท่ีเพื่อเป็นสัญญาณแก่ชุมชน หรือวัง ในการบอกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การนัดหมาย

ประชุมหารือ และเหตุการณ์ท่ีผิดปกติในกลุ่มชน ซึ่งการตีกลองเพื่อบอกสัญญาณได้สูญหายไปจากสังคมปัจจุบัน

เนื่องจากมีการสื่อสารท่ีทันสมัยเข้ามาแทนท่ี 

หลักการและเหตุผล 

กลองปู่จา เป็นกลองท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการการบรรเลงเพลง ส าเนียง

ของท้องถิ่นทางดนตรีท่ีเรียกว่า เสยีงกลอง และท านอง ท่ีได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อคนในชุมชนได้ยินเสียง

กลองจะรู้ได้เลยว่า กลองท่ีตีอยู่ขณะนี้เป็นเสียงกลองของวัดหรือหมู่บ้านใด สะท้อนให้เห็นว่ากลองดังกล่าวสามารถ

ประดิษฐ์ท านองเพลงกลองได้ตามความรู้ความสามารถของคนในท้องถิ่น แต่เดิมใช้ในการออกศึก การตีเพื่อบอก

สัญญาณของชุมชนและได้สูญหายไปในสังคมปัจจุบัน คงเหลอืแต่การบอกเหตุการณ์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ในปัจจุบัน สถาบันการศกึษาท่ีเข้าไปมบีทบาทร่วมกับ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีส่งเสริมให้บุตรหลาน และคนใน

ชุมชนท ากิจกรรมร่วมกันในการตีกลองปู่จา ภายใต้สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง รูปแบบการน าเสนอจึงต้องมีการปรับ

ตามสถานการณ ์เพื่อให้เกิดความนา่สนใจจากผู้ชม ได้แก่ รูปแบบการต ีรูปแบบการแสดง สามารถดงึดูดคนดูได้อยา่ง

ตื่นตาตื่นใจ โดยอาศัยองคป์ระกอบทางด้านศิลปะการแสดง เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย สถานท่ีในการแสดง เพลงกลองท่ี

น าเสนอ เร่ืองราว การเรียบเรียงเสียงประสานตา่งๆ จนท าให้เกิดกระแสการตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์ในการตีกลอง

ปู่จาของจังหวัดพะเยาขึ้น ทัง้ในสถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชนทางด้านวัฒนธรรม วัด ชุมชน  

ในด้านรูปแบบการตีกลองปู่จาถือว่าเป็นกลองพื้นบ้านมีหน้าท่ีในการตีท่ีใช้เพื่อศาสนา ใช้ในการตีเป็นพุทธ

บูชาในวันพระ วันกอ่นวันพระ และงานประเพณีเชน่งานตานก๋วยสลาก นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการแสดงและการตีท่ี

แตกต่างกัน ตามแต่ได้รับการสืบทอด และยังเป็นรูปแบบการตีเฉพาะบุคคลแม้ว่าจะเป็นการแสดงของสายเดียวกัน

หรือส านักเดียวกันก็ตาม แตโ่ครงสร้างและท านองเพลงในการตเีป็นรูปแบบเดียวกัน  

ในปัจจุบัน กลองปู่จามีหน้าท่ีในการบรรเลงเพื่อความบันเทิงของภาคประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดพะเยา โดยจัดการแสดงกลองปู่จา จัดการแสดงในพิธีการเปิดงานท่ีส าคัญต่างๆ ของท้องถิ่น 

และยังคงมกีลุ่มนักอนุรักษท์างวัฒนธรรมช่วยกันรณรงค์ให้ตกีลองปู่จาเพ่ือเป็นสัญญาณบอกเหตุการณ์ของวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา ท้ังน้ี ไมว่า่จะเป็นการอนุรักษ ์พัฒนา แข่งขัน หรือเพื่อความบันเทิง ผู้ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมมี

ความต้องการให้กลองปู่จาคงอยู่คู่กับสังคมไทย ไม่ให้ตกเป็นมรดกของชาติอื่นใดเพราะกลองปู่จาเกิดขึ้นพร้อมกับ

กลุ่มวัฒนธรรมไทยของเรา  

บทบาทกลองปู่จาในทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมืองพะเยา กลองปู่จาได้ท าหน้าท่ีเป็นกลอง

ส าหรับการแสดง รวมถึงการสร้างสรรค์การแสดงให้กลองสะบัดชัยมีรูปแบบการแสดงคล้ายคลึงกับกลองของ

วัฒนธรรมชาติอ่ืนเชน่ กลองญี่ปุ่น แม้แต่วัฒนธรรมของกลองจังหวัดล าปาง ที่แผ่ขยายถึง 17 จังหวัดภาคเหนือ จนท า

ให้วัฒนธรรมของการตีกลองปู่จาในแต่ละท้องถิ่นเร่ิมสูญหาย และขาดความเป็นท านองปู่จา ท านองสะบัดชัย ตาม

โครงการของการตกีลองปู่จา กลายเป็นศิลปะเพ่ือการแสดง เพิ่มความอลังการตระการตา และสุดท้ายท านองกลองปู่

จาพื้นถิ่นก็จะสูญหายไปกับอิทธิพลของเศรษฐกิจและค่านิยมของคนท้องถิ่นอื่นท่ีเป็นตัวแปรของการสร้างสรรค์งาน
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ศลิปะเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเอง และอาจละเลยตอ่ความเชื่อ และการนับถือพระพุทธศาสนา ของคน

ล้านนาและคนในท้องถิ่นโดยแท้จริง 

ในการด าเนินงานด้านการตีกลองปู่จาท่ีร่วมกันด าเนินงานในภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรียน ท าให้เกิด

ปรากฏการณต์า่งๆ ในจังหวัดพะเยา ท่ีเรียกว่า “ปรากฏการณก์ลองปู่จาเมืองภูกามยาว” จนท าให้เกิดคุณค่าและสิ่งท่ี

ทุกคนได้รับเป็นผลสะท้อนกลับมาของปรากฏการณ์ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) ศึกษารูปแบบการตกีลองปู่จาของจังหวัดพะเยา  

2) ศึกษาท านองเพลงกลองปู่จาในจังหวัดพะเยา  

3) เก็บข้อมูลช่างท ากลองจังหวัดพะเยา  

ขอบเขตเนื้อหา 

การเขียนเร่ืองกลองปู่จาเมืองภูกามยาว เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของกลองปู่จาจังหวัด

พะเยาในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ี รูปแบบการแสดง ความเชื่อ ท้ังในการแสดง และการท ากลองปู่จาของ

จังหวัดพะเยา ภายใต้การส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา ประเพณี โดยมีส่วนร่วมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พะเยา สภาวัฒนธรรมภายในจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมโดย

ผู้บริหารและครูในโรงเรียน เช่น โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กลุ่มเยาวชนในชุมชนคุณธรรมวัดธรรมิกการาม ชุมชน

คุณธรรมวัดต๊ าม่อน ท่ีได้ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงกลองปู่จา ร่วมกับวัดในจังหวัดพะเยาและคณะสงฆ์ในจังหวัด

พะเยาน าโดยพระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตย์ประสาธน์ ใน

การสนับสนุนโครงการด้านการตกีลองของโรงเรียน พระครูปลัดสุวัฒจรยิคุณ พระครูสุวัฒนส์ังฆโสภณ ผู้ผลักดันการ

ด าเนนิโครงการดา้นการตกีลองปู่จาของจังหวัดพะเยา 

ด้านการท ากลองปู่จาของจังหวัดพะเยา ท่ียังด าเนนิงานในการท ากลอง ซ่อมกลองท้ังตัวกลองและซ่อมหน้า

กลอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และมีวิธีการตั้งแต่การรับงาน การท ากลองและซ่อม

กลอง รวมถึงพิธีกรรมท่ีส าคัญตอ่การกระท าสว่นใดส่วนหน่ึงของกลองปู่จา  

ค าจ ากัดความ 

กลองปู่จา หมายถึง กลองสองหน้า มีความไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีลูกตุ๊บอยู่ทางด้านซ้ายของกลอง

จ านวน 1 – 3 ใบ 

ลูกตุ๊บ หมายถึง กลองขนาดเล็ก อยู่ด้านข้างซ้ายของกลองปู่จา มีจ านวน 1 – 3 ใบ ใช้ในการตีไล่เสียง หรือ 

ประสานเสียงกลองให้เกิดความไพเราะ  

เมอืงภูกามยาว หมายถึง จังหวัดพะเยา  

เพลงกลองปู่จา หมายถึง การตีกลองด้วยการประสานเสียงระหว่างกลองปู่จา กับ ไม้แซะ หรือกลองปู่จา

ประสานเสียงกับฉาบและโหมง่ 

ไมแ้ซะ หมายถึง ไม้ไผ่เรียวยาวพอดีกับหน้ากลอง ใช้คนหนึ่งคนตีลงบนหน้ากลองเพื่อเป็นตัวคุมจังหวะของ

กลองปู่จา 

จังหวะแห่ หมายถึง การตกีลองปู่จาประสานเสียงระหว่างฉาบ และโหมง่ ในจังหวะช้า  

จังหวะฟาดแส้ หรือ ฟาดแซ้ะ หมายถึง การตกีลองปู่จาประสานเสียงระหวา่งกลองปู่จากับไมแ้ส้ หรือ ไมแ้ซะ 
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เน้ือเรื่อง 
 ในการศึกษากลองปู่จาเมือภูกามยาว ผู้เขียนได้เก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจถึง

รูปแบบการแสดง ท านองเพลง กลองปู่จา และสัมภาษณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลช่างท ากลองปู่จาของ

จังหวัดพะเยา ซึ่งน ามาอภปิรายตามหัวข้อดังตอ่ไปน้ี 

 1. รูปแบบการตกีลองปู่จาจังหวดัพะเยา  

 ในการศึกษารูปแบบการตกีลองปู่จาในปัจจุบัน เนน้รูปแบบการตีกลองเพื่อการแสดง ในเทศกาลเฉลิมฉลอง

และเพื่อความบันเทิง ไม่นิยมตีในท้องถิ่นหรือวัดเพื่อเป็นการบอกเหตุ เนื่องจากเป็นการรบกวนพระในวัด รวมถึ ง

ชาวบ้านท่ีอยูบ่ริเวณรอบวัด จึงท าให้กลองปู่จาลดบทบาทและคุณค่าลงไป รายละเอยีดดังนี้ 

1.1 การตีกลองปู่จาเพื่อบอกเหตุการณ์ หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ แสดงในตอนเย็นของวันขึ้น 7 

ค่ า ขึน้ 14 ค่ า แรม 7 ค่ า แรม 14 ค่ า ในช่วงของการเข้าพรรษา เพื่อบอกเหตุการณ์แก่ศรัทธาของวัดต่างๆ ว่า ในวันรุ่งขึ้น

เป็นวันพระ  ใช้จังหวะการตีกลองปู่จาท้ังในรูปแบบของท านองเพลงของแต่ละวัด ซึ่งไม่ได้ก าหนดช่ือ หรือท านองเพลง

กลองไวท่ี้ชัดเจนแตเ่ป็นท านองเพลงท่ีรับการสืบทอดต่อจากกันมา หรือใชใ้นการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล 

1.2 การตีกลองปู่จาส าหรับใช้เป็นการแสดงเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นแล้วน า

กลับมาถ่ายทอดในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดท่ีเห็นคุณค่าของ

ศลิปะการแสดงตีกลองปู่จา ได้แก่ วัดธรรมิกการาม อ าเภอปง วัดพระธาตุสบแวน อ าเภอเชียงค า วัดต๊ าม่อน อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา การตกีลองปู่จาเพ่ือเป็นการแสดงนัน้เป็นการตีเพื่อใช้ในการแสดงเปิดงานเทศกาลต่างๆ ในระดับ

หมูบ้่าน อ าเภอ และงานจังหวัด 

1.3 การตีกลองเพื่อการนัดหมายในการประชุม ได้สูญหายไปจากสังคมปัจจุบันเนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนมารวมตัวท ากิจกรรมของหมูบ้่าน หรือ ชุมชน 

1.4 อุปกรณป์ระกอบการแสดง ได้แก ่

1.4.1 ฆ้องอุย หรือฆ้องใบใหญ่ จ านวน  1 ใบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ20 - 25 นิ้ว ให้

เสียงฆอ้งทุ้มกังวาล  

1.4.2 ฆ้องลูกท่ีมีขนาดลดหลั่นจากฆ้องอูย มีขนาดเล็กลงมาตั้งแต่หน้ากว้าง 17 นิ้ว จนถึง 6 นิ้ว 

ลดหลั่นกัน จ านวน 4 – 5 ใบ ขึ้นอยู่กับเสียงและความไพเราะของฆ้องในแต่ละชุด 

1.4.3 กลองปู่จา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยกลองใบใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้วขึ้นไป ยาว 2 

เมตร กลอง กลองใบเล็ก หรอื ลูกตุ๊บ ที่มขีนาดประมาณ 12 นิว้ 10 นิ้ว และ8 นิว้ อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ต ี

1.4.4 ไมต้กีลองปู่จา จ านวน1 คู ่ยาวประมาณ 10 – 12 นิว้ เส้นรอบวงประมาณ 6 – 8 นิว้ ท ามา

จากไมไ้ผ ่หรอืไม้เนื้อออ่น 

1.4.5 ไมแ้ซะ เป็นไม่ไผ่เรียวยาว ขนาดประมาณ 25– 27 นิว้ ส าหรับตใีห้จังหวะ 

2.ท านองกลองปู่จาทีพ่บในจังหวัดพะเยา  

รูปแบบการบรรเลงเพลงกลองปู่จาจังหวัดพะเยาสามารถบรรเลงได้ 2 แบบ คือ ท านองปู่จา ท านองสะบัดชัย 

และท านองแซะ หรอื ฟาดแส ้โดยมีลักษณะการตกีลองของท้ังสามจังหวะ คือ มีโครงสร้างหรือท านองเพลงหลัก แต่ผู้

แสดงสามารถใช้กลวิธีพิเศษท่ีน าไปแสดงได้ โดยมีรูปแบบการด้น (improvisation) คือการเคาะส่วนต่างๆของกลอง 

เช่น ขอบกลอง ขาตั้งกลอง  ในตลอดระยะเวลาของการแสดง ซึ่งอาศัยลักษณะของเสียง ( tone colour) ด้วยการให้

ความดัง เบา (Dynamic) เกิดขึ้นในระหว่างการแสดง (ธนพงษ์ เด็ดแก้ว:2557) ท้ังนี้ ผู้เขียนได้ใช้การอธิบายท านอง
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เพลงกลองโดยการบันทึกโน้ตเพลงกลองด้วยระบบการบันทึกโน้ตเพลงไทย และท าการเขียนค าอธิบายรูปภาพและตัว

โนต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.1 ท านองปู่จา หรือ จังหวะแห ่การบรรเลงเพลงกลองประกอบ ฆอ้ง ฉาบ เป็นการบรรเลงเพลงในลักษณะ

จังหวะที่ชา้ เนน้ความไพเราะของกลองท่ีบรรเลงประกอบกับเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉาบและฆ้อง ท านองเพลงท่ี

บรรเลง ได้แก่ ท านองล่องน่าน ท านองปู่จา ปู่ป๋ันเป้ว ซึ่งท านองปู่ป๋ันเป้วได้เผยแพร่โดย นายอ้วน ขันธวงศ์ ซึ่งมีค า

กล่าวในการตีกลองสอดคล้องกับจังหวะเสือขบตุ๊ กล่าวว่า “ปู่ป๋ันเป้ว ไปเอาบอล เอาหน้าแข้งไปถูกใส่ขอน หน้าแข้ง

ปอหวะ ตะตุบ๊ตะ ตะตุ๊บตะตุบ๋ตึ้ง ตุบ๊ตุบ๊ตึ้ง ตัง้ตุบ๊ตึ้ง ตุบ๊อุย” (พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ,สัมภาษณ์,7 มีนาคม 2561) 

ท านองปู่จาจังหวัดพะเยา เป็นท านองเพลงหลักของการบรรเลงส าหรับจังหวะ โดยใชไ้มต้กีลอง 1 คู่ ชุดฆอ้ง 

จ านวน ตั้งแต่ 3 – 9 ใบ และฉาบ 1 คู่ สามารถอธิบายการตีไดด้ังนี้ 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพท านองกลองปู่จาจังหวัดพะเยา 

ท่ีมา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบายรูปภาพ 

 หมายเลข 1 ให้เสียง ต๊ะ หมายเลข 2 ให้เสียง ตุ๋บ หมายเลข 3 ให้เสียง ตุ๊บ 

 หมายเลข 4 ให้เสียง ตั้ง แต่เมื่อใช้ไม้แซะ ตีประกอบ ใช้เสียงผสมของกลอง ระหว่างเสียง ตั้ง กับ

เสียงไมแ้ซะ ออกมาเป็นเสียง “ตัง้ยั่ง” 

ตัวอย่างการตีกลองปู่จาท านองเพลงปู่จา ของต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมี

โครงสร้างเดียวกับการตกีลองปู่จาท านองปู่จาของวัดธรรมกิการาม ต าบลขุนควรอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอยา่งการตกีลองปู่จา ต าบลบ้านตุ่น 

ท่ีมา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบายรูปภาพ 

ตัว ช แทนอุปกรณ ์ฉาบ เสียง แช่  ตัว ม แทนอุปกรณ ์ฆ้อง เสยีง โหมง่ 

ตัว อ แทนอุปกรณ ์ฆ้องอูย เสยีง อูย้  การขีดเส้นใต ้  ตัวโน้ตคือการรวบจังหวะให้เป็น 1 จังหวะ 

 

4 
3 2 

1 

 

 

4 
3 2 

1 
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยา่งการตกีลองปู่จาท านองเพลงปู่จา ของต าบลบ้านตุ่น 
ฉาบ ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - 

โหม่ง - ม – ม - ม – ม - ม – ม - ม – ม - ม – ม - ม – ม - ม – ม - ม – ม 

ฆ้องอูย - - - - - - - - - - - -  - - - อ - - - - - - - - - - - -  - - - อ 

มือซ้าย 1 2 - - 1 2 - - 2 3 - - 123 --- 1 2 - - 1 2 - - 2 3 - - 123 --- 

มือขวา - -  4- - -  4 - - - -4- - -  4 - - -  4 - - -  4 - - -  4 - - -  4 - 

มือซ้าย 1 2 - - 1 2 - - 2 3 - - 123 --- 2222-2-    

มือขวา - -  4- - -  4 - - - -4- - -  4 - 4444-4-    

 

2.2 ท านองกลองปู่จาแบบไทลื้อ เป็นท านองกลองของวัดพระธาตุสบแวน ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ท าการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยวิธีการจ าท านอง และปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นกลองท่ีมีใบใหญ่

หนึ่งใบ และใบเล็ก 1 ใบอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ตี นิยมแสดงในช่วงวันก่อนวันพระ วันพระ ช่วงเวลาตอนเย็น ในช่วง

เข้าพรรษา อุปกรณป์ระกอบการแสดง คือ ฆ้องชุด 9 ใบ เร่ิมตัง้แตใ่บใหญ่ หรือฆอ้งอุย ไล่ระดับเสียงจนถึงเสียงขนาด

เล็ก มี 2 ท านอง คือ ท านองปู่จา และท านองสะบัดชัย ท่ีใชชุ้ดฆอ้งโหม่งประกอบการต ี

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ภาพท านองกลองปู่จาแบบไทลื้อ 

ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบายรูปภาพ 

ตัว ช แทนอุปกรณ ์ฉาบ เสียง แช่ ตัว ม แทนอุปกรณ ์ฆ้อง เสยีง โหมง่ 

ตัว อ แทนอุปกรณ ์ฆ้องอูย เสยีง อูย้  หมายเลข 1 แทนเสียง ตุ๊บ  

หมายเลข 2 แทนเสียง ตึง 

(-) หมายถึง การรวบจังหวะของกลองใบนั้นกับอีกใบให้อยู่ในจังหวะเดียวกัน ตัวในวงเล็บดังกล่าว 

มคี่าเท่ากับคร่ึงจังหวะ 

1 

ตุ๊บ 

 

 

2 
ตึง 
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จังหวะกลองบูชา (กลองปู่จา) 

ฉาบ ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - ช – ช - 

โหม่ง - - – - - - – - - - – - - - – ม - - – ม - - – ม - - – ม - - – ม 

ฆ้องอูย - - - - - - - - - - - -  - - - อ - - - - - - - - - - - -  - - - อ 

มือซ้าย 111- 1-1- 11- 1-(1)- --1-(1)(1) 11-- --1- ---- 

มือขวา ---2 -2-2 --2- -2-(2)- 2--- --2- 2---- 2-2- 

เสียง ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ 

(โมง) 

ตึง ตุ๊บ  

ตึง ตุ๊บ 

ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง ตุ๊บ ตึง  ตุ๊บ 

ตึง (โมง) 

ตึง ตุ๊บ 

ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ 

ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง ตึง ตุ๊บ   ตึง ตึง (โมง) 

มือซ้าย --1- -11- 11-- 11(1)(1)(1) 

(1)(1)(1)- 

    

มือขวา -2-- 2--- --2- -2--     

เสียงพูด ตึง ตุ๊บ ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ตึง ตึง ตุ๊บ ตุ๊บ 

ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ 

(โมง) 

    

สรุปโครงสร้างในการบรรเลงเพลงท านองปู่จาจังหวัดพะเยา นกัแสดงกลองแตล่ะคนจะมกีลวิธีในการ

บรรเลงท่ีแตกต่างกันตามแตไ่ด้รับการสบืทอดมา แตโ่ครงสร้างของการบรรเลงเพลงกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา 

ประกอบด้วย 

ตารางที่ 2.2 สรุปโครงสร้างในการบรรเลงเพลงท านองปู่จาจังหวัดพะเยา 

โครงสร้างการ

บรรเลง 

การตี เครื่องดนตรีหลัก 

จังหวะขึ้นหรือ เรียกว่า 

การตั๊กหน้ากลอง 

1.ขึน้ต้นเพลงดว้ยกลองลูกตุบ๊ และจบห้องเพลงดว้ยฆอ้งอุย 

2. ขึน้ต้นเพลงดว้ยกลองใบใหญ ่และจบห้องเพลงดว้ยฆอ้งอุย 

ฉาบ 1 ใบ  

ฆอ้งชุด 3 – 9 ใบ 

เดินเพลง  เป็นการประสานเสียงเพลงร่วมกับ ฉาบ โหมง่ โดยฉาบเป็นตัวเดิน

จังหวะเพลง โหมง่เป็นเครื่องดนตรีคุมจังหวะ กลองเป็นตัวสอด

เสียงเพลงให้เข้ากับฉาบและโหมง่ 

ฉาบ 1 ใบ  

ฆอ้งชุด 3 – 9 ใบ 

จังหวะจบ 1. จบด้วยกลองใบใหญใ่นลักษณะการตใีนโนต้สุดท้ายของห้องเพลง 

2. จบดว้ยการตดีังหน่ึงคร้ังเพื่อเป็นสัญญาณ และตอีกี 4-6 คร้ัง

เพื่อดงึจังหวะลง ในกลองใบใหญ่ และกลองลกูตุ๊บพร้อมกัน 

ฉาบ 1ใบ  

ฆอ้งชุด 3– 9 ใบ 

2.3 การบรรเลงเพลงกลองประกอบไม้แซะ หรือไม้แส้ ซึ่งเป็นไม้ท่ีท าจากไม้ไผ่เรียวยาว ขนาด เท่ากับหน้า

กว้างของกลองปู่จา โดยใช้คนตีไม้แซะบนหน้ากลองแม่หรือกลองใบใหญ่เพื่อเป็นการควบคุมจังหวะกลองต่างหาก 

การตกีลองท านองเพลงน้ีใชส้ าหรับการบรรเลงเพลงท่ีให้จังหวะเร้าใจ รวดเร็ว การบรรเลงเพลงกลองในลักษณะนี้ ผู้

แสดงต้องมีความแม่นย าในจังหวะ ท้ังคนตีกลอง และให้จังหวะ หรือ ตีไม้แซะ อีกท้ังต้องมีความคล่องแคล่วในการ

เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะการตี เดิมนิยมเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนแขน และล าตัวท่อนบน การบรรเลงเพลง

ประเภทนี้ ได้แก่ จังหวะฟาดแซะ โดยมีการเรียกท านองนี้ว่า ท านองแซะ การบรรเลงเพลงกลองในท านองนี้มีกลวิธี

การต ีเป็น 2 แบบ คือ การตีพร้อมกับไมแ้ซะ และการตีกลองในจังหวะยกของไมแ้ซะ  
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2.3.1 การตีพร้อมกับไม้แซะพบในเขตอ าเภอปง อ าเภอเชียงค า อ าเภอเมือง ของจังหวัดพะเยา ซึ่ง

ได้รับอทิธิพลการตีของจังหวะการฟาดแซะแบบจังหวัดน่าน โดยให้ไม้แซะ ตีรัว เร็ว ในแบบการรัว ซึ่งถือว่าเป็นการตี

ให้จังหวะหลัก โดยการตกีลองปู่จาด้วยไมต้จีะตอ้งหาวิธีในการสอดแทรกท านองข้ากับการฟาดแซะให้ลงจังหวะพอดี 

มชีื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ ท านองหลกเป็นหลกไก่ ท านองปัดแอ๊บปัดก่อง 

ตัวอย่าง การตีกลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ กลุ่มฆ้องกลอง วัดพระธาตุสบแวน ต าบลหย่วน 

อ าเภอเชยีงค า ในจังหวะกลองแซะ เรียกท านองวา่ ปัดแอ๊บ ปัดก่อง  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ตัวอยา่งการตกีลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ 

ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบายรูปภาพ 

ไมแ้ซะ ตีกลองแม่  หมายเลข 1 แทนเสียง ตุ๊บ หมายเลข 2 แทนเสียง ตึง 

(-) หมายถึง การรวบจังหวะของกลองใบนั้นกับอีกใบให้อยู่ในจังหวะเดียวกัน ตัวในวงเล็บดังกล่าว 

มคี่าเท่ากับคร่ึงจังหวะ 

ตารางที่ 2.3 ตัวอยา่งการตกีลองปู่จารูปแบบของกลองไทลื้อ 

รัวไมแ้ซะ 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 

มอืซ้าย ตี

ลูกเล็ก 

1 – 1 - 1 – 1 - 1 – 1 - - 1 - 1 1 – 1 - 1 – 1 - 1 – 1 - - 1 - 1 

มอืขวา 2-2- 2-2- 2-2- - 2 - 2 2-2- 2-2- 2-2- - 2 - 2 

เสยีงพูด ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

-ตึง้ – 

ตึง้ 

ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

ปัด แอ๊บ 

ปัด ก่อง 

-ตึง้ – ตึง้ 

 

ตัวอย่างจังหวะฟาดแซะของ ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีท านองเสียงการตีกลอง

โครงสร้างเดียวกับการตกีลองในเขตอ าเภอปง อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ตัวอยา่งจังหวะฟาดแซะของ ต าบลบ้านตุ่น 

ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ลูกตุ๊บ 

1 

 

 

กลองแม่ 
2 
 

 

4 
3 2 

1 
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ตารางที่ 2.4 ตัวอยา่งจังหวะฟาดแซะของ ต าบลบ้านตุ่น 

รัวไมแ้ซะ 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 

มอืซ้าย ตี

ลูกเล็ก 

 

1 – 2 - 

 

1 – 2 - 

 

1 – 2 - 

 

- 2 - 2 

 

1 – 2 - 

 

1 – 2 - 

 

1 – 2 - 

 

- 2 - 2 

มอืขวา - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 – 4 - 4 - 4 - 3 - 4 -3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 

 

2.3.2 การตีกลองในจังหวะยกของไม้แซะ จังหวะนี้ถือเป็นจังหวะกลองท่ียากท่ีสุดของการตีกลอง  

ปู่จา เนื่องจากผู้ตีกลองและไม้แซะจะต้องประสานเสียงของคนตีกลองและคนตีไม้แซะให้เข้ากัน เมื่อไม้แซะตีลงบน

หนา้กลองคนตกีลองจะไมต่ลีงบนหน้ากลอง แตเ่มื่อจังหวะไม้แซะยกออกจากหน้ากลองคนตีกลองต้องใช้ไม้ตีกลองตี

ลงบนหน้ากลองทันที 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 การตกีลองในจังหวะยกของไม้แซะ 

ที่มา รัตนะ ตาแปง, 12 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบายรูปภาพ  

ก าหนดให้เสียงของไม้แซะ คือ ตัวอักษร ย ออกเสียง หยั้ง 

ตารางที่ 2.5 การตกีลองในจังหวะยกของไม้แซะ 

รัวไมแ้ซะ  

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

 

ย – ย - 

มอืซ้าย ตี

ลูกเล็ก 

 

 - 1 - -  

 

-2 – - 

 

-3 – - 

 

 - 1 --  

 

-2 – - 

 

-3 – - 

 

 - 1 - -  

 

-2 – - 

มอืขวา - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - 

 

นอกจากนั้นพบวา่มีท านองท่ีเรียกว่า เสยีขา้วป้ันก้อน ท านองฟาดแซะของวัดตุน่กลาง และวัดห้วยลึก ซึ่งใช้ตี

ในงานตานก๋วยสลาก เมื่อเส้นสลากออกแลว้ คือ พระได้รับเส้นสลากว่าได้รับถวายจากใครบ้างพระจะออกไปรับของ

ถวาย ณ ท่ีต้ังของผู้ถวายน้ัน นักแสดงตกีลองปู่จาจะตกีลองปู่จาในท านองเสียข้าวป้ันก้อน โดยผู้ตีกลองมือซ้ายจะถือ

ไมต้กีลองปู่จาตีกลองลูกตุบ๊ มือขวาจะถือไมแ้ซะตกีลองใหญ่ และผู้ตีอีกคนจะยืนด้านขวาของผู้ตีกลอง ถือไม้ตีกลอง

ท่ีเป็นไม้นวมท าจากผ้าตกีลองใบใหญ่ประสานเสียงให้เข้ากัน  

 

4 
3 2 

1 
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3. ช่างท ากลองปู่จา 

จากการศึกษาช่างท ากลองปู่จาพบว่า ช่างแต่ละคนมีความถนัดในการท ากลองปู่จาต่างกัน ท้ังการท าตัว

กลอง การขึน้หน้ากลอง และการซ่อมกลองปู่จา โดยใชป้ระสบการณ์ และความรู้ท่ีได้ศึกษาด้วยตนเองในการท างาน 

3.1 นายไหล่ ทาจุมปู อายุ   78  ปี  เกิด วันจันทร์ ท่ี 2 เมษายน 2483 ท่ีอยู่ 108 หมู่ 13  ต าบลบ้านเหล่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์   088 – 4145093 ท ากลองและตีกลองปูจา ตั้งแต่อายุ 19 ปี คร้ังเป็นสามเณร 

ณ วัดศรีดอนมูล ปัจจุบันมีทายาทในการท ากลองปู่จา คือ นายอ้าย ทิพย์เมืองพรหม นายบุญย้าย ทาจุมปู  

นายอุ่นเรือน เทพสิงห์ นายธวัชชัย เทพสิงห์ การท ากลองปู่จาของนายไหล่ ทาจุมปู ในช่วงเวลา 50 ปี โดยได้รับการ

สืบทอดมาจากคนในหมู่บ้านไร่อ้อย ตอนอายุ 18 ปี และท าการพัฒนา ค้นคว้ารูปแบบการท ากลองปู่จา ด้วย

ประสบการณ์ในการท างานตลอดช่วงอายุ จนมีผู้จ้างวานในการท ากลองปู่จาให้กับวัดในเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย 

ล าปาง ในปัจจุบันนายไหล่อายุ 78 ปี จึงได้ถ่ายทอดวิชาการท ากลองปู่จาให้กับทายาท ในครอบครัวรวมถึงการซ่อม

กลองปู่จาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการในการท ากลองปู่จาเร่ิมจากการคัดเลือกไม้ท่อนซุง ประดู่ หรือ ไม้จามจุรี 

(ฉ าฉา) เมื่อไม้หายากจึงพัฒนามาเป็นไม้ประกอบท่ีท ามาจากแผ่นไม้ส าเร็จรูปตามตลาด น ามาขึ้นรูปเป็นกลองปู่จา

เสร็จแล้วจึงท าการการขึงหนา้กลองเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งมีขัน้ตอนและรายละเอยีดดังนี้ 

3.1.1 อุปกรณ ์หนังวัว .ไม้แผ่น  ( ไมโ้อค๊  ไมป้ระดู่  ไมจ้ามจุร ี) เชอืกพลาสติก ไมข้ันชะเนาะ  (ไม้

เก๊น) ไมล้ิ่มยดึหนังกลอง (ไม้แซ)่ ท าจากไมย้คูาลิปตัส เครื่องกลึง เครื่องเจาะไม ้โครงไม้ส่ีเหลีย่ม ใชข้ึงแผ่นหนังวัว 

กาวลาเท็กซ์ น็อตยึดเสา (ทรงหวัเห็ด) ขี้เลื่อย เลื่อยโซ่ไฟฟา้ 

3.1.2 เคร่ืองขันครูของนายไหล่ ทาจุมปู เพื่อใช้ในการประกอบพิธีขอตัดต้นไม้ และพิธีก่อนการหุ้ม

หนา้กลอง ประกอบด้วย กรวยดอกไม ้กรวยหมากพลู  เบ้ีย หรือหมาก กล้วย  มะพร้าว เหลา้ขาว บุหร่ี น้ าส้มป่อย  

3.1.3 โฉลกกลอง คือการนับเลข หรือ ค าตามค าท่ีเป็นมงคล ตั้งแต่การท าตัวกลอง การตอกลิ่ม 

การท าหนังกลอง ดังนี ้

1) การวัดโฉลกตามแนวยาวของกลอง และ หน้าหนังกลอง เพื่อหาต าแหน่งขนาดของกลองท่ีมี

ลักษณะดีตามความเชื่อ โดยการวัดให้ใช้ ก าป้ันวัดแนวยาว โดยมีวิธีการวัด คือ ใช้ก าป้ันของมือท้ังสองข้างวางใน

ลักษะก าปั้นตอ่ก าปั้น ตามแนวยาวของท่อนซุง แล้วนับจ านวนก าปั้นน้ันวนซ้ าตามจ านวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลข

โฉลกกลองมงคล ได้แก่ ดังถึงเมอืงพรหม ศรีจมจื่น มหาแขกเตา้ เก๊าเมอืงพรม สล๋มลอืสร้าง โพธิสัตว์ 

2) การวัดโฉลกตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ให้ใช้นิ้วมือวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของ

หนังหน้ากลอง  ตามโฉลกดังนี้ ใช้นิ้วหัวแม่มือของมือท้ังสองข้างวางในลักษะหัวแม่มือต่อหัวแม่มือ ตามแนว

เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง แล้วนับหัวแม่มือนั้นวนซ้ าตามจ านวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล 

ได้แก่ ดังถึงเมอืงพรหม ศรีจมจื่น มหาแขกเตา้ เก๊าเมอืงพรม สล๋มลอืสร้าง โพธิสัตว์ 

3) การวัดโฉลกกลองเพื่อตอกลิ่มไม้ยึดหนังกลอง ( ไม้แซ่ ) รอบกลอง ให้นับตามรอยวัดและตอก

ลิ่มตามค าโฉลกคือ วัดโดยใช้ก าป้ันของมือท้ังสองข้างวางในลักษะก าป้ันต่อก าป้ัน แล้วนับจ านวนก าป้ันนั้นวนซ้ าตาม

จ านวนโฉลก ให้ตอกลิ่มไม้ยึดกลองตามจ านวนคร้ังของก าป้ันรอบหนา้กลอง จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล 

ได้แก่ ตีวิเศษนานเนอืง ตี๋รุ่งเร่ืองจุด้าว ตีแ๋ห่ต้าวนันทาเภรี สัมภาษณ ์(ไหล่ ทาจุมปู.4 ม.ีค.61) 
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3.2 นายค ามูล อินถา อายุ 60 ปี บา้นเลขท่ี 212 หมู ่1 ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

3.2.1 อุปกรณใ์นการท ากลอง ขวาน สิ่ว 

3.2.2 ท าขันต้ัง หรือ เคร่ืองบูชา เพื่อท่ีจะน าไปประกอบพิธีบอกกล่าว หรือ ขอต่อเทวดาอารักษ์ผู้ดูแลรักษา

ผืนป่าท่ีจะไปตัดต้นไม้ดังกล่าว โดยบอกว่า ขอต้นไม้เพื่อท่ีจะน าไปท าเป็นกลองถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่วัดเพื่อ

ความเป็นสริิมงคล ในขัน้บูชาประกอบด้วย มเีหลา้ บุหร่ี เงิน 12 บาท ดอกไม้ขาว ธูปเทียน ส้มป่อย 

3.2.3 การเลอืกไม้ และตัดไม ้ส่วนมากเลอืกไม้ ฉ าฉา ขนาด หนา้ ประมาณ 35 นิ้ว ยาวประมาณ 60 นิ้ว ใน

ป่า เน่ืองจากไมด้ังกล่าวต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ห้ามเป็นไม้เนื้อออ่น ซึ่งต้องมหีนา้กว้างและความยาวให้ตรงกับโฉลกกลอง

โดยมีการวัดโฉลกกลอง คือ วัดโฉลกตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ให้ใช้นิ้วมือวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของหนังหน้ากลอง  ตามโฉลกดังนี้ ใช้นิ้วหัวแม่มือของมือท้ังสองข้างวางในลักษะหัวแม่มือต่อหัวแม่มือ ตามแนว

เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง แล้วนับหัวแม่มือนั้นวนซ้ าตามจ านวนโฉลก จากนั้นให้หยุดตรงเลขโฉลกกลองมงคล 

ได้แก่ นันต๊ะเภรี สะหร๋ีจุมจื่น สลมอยู่สร้าง โพธิสัตว์ เจาะด้านใน ทาสีด้วยสีน้ ามันทา ด้านในกลองใส่น้ าเต้า บรรจุ

อักษรล้านนา ซึ่งเป็นคาถาหัวใจกลองก่อนท่ีจะท าการหุม้กลองเรียกว่า ใจ๋กลอง 

3.2.4 การท าหน้ากลอง ในการไปหุ้มกลองใบเก่าของแต่ละท่ี เมื่อเจอใจ๋กลองอันเดิมก็ใช้เหมือนเดิม ห้ามมิ

ให้ท าการปลด หรือ เอาออกแต่อย่างใดซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติครูอาจารย์ท่านท่ีท ามาก่อนหน้านี้ แต่ให้ท าขันบูชา

เพื่อขออนุญาตและขอขมาในการหุ้มหนังกลอง (ค ามูล อินถา, 4 มี.ค.61) 

3.3 นายเอกฉัตร บุญชุม อายุ 30 ปี  บ้านเลขท่ี 226 หมู่ 8 ต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มี

ความสามารถทางด้านการท าเคร่ืองดนตรีป่ีพาทย์ลา้นนา และเป็นช่างในการหุ้มกลองปู่จา กลองเตง่ถิ้ง กลองโป่งโป้ง 

ซึ่งได้รับวิชาการท าเคร่ืองดนตรีต่างๆ เมื่อ อายุ 12 ปี ซึ่งบวชเรียนอยู่วัดศรียาง บ้านต้นยาง อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชยีงราย ด้วยความสนใจส่วนตัว จึงได้เริมท าการศกึษาเรียนรู้ทดลองท าด้วยตัวเอง ปัจจุบันรับหุ้มหน้ากลองปู่จาด้วย

เทคนิคของตนเอง ซึ่งมวีธีิการดังนี้ 

3.3.1 อุปกรณ์การท าหน้ากลอง ได้แก่ สิ่ว เชือกไนลอน ไม้ลิ่ม ท าการจัดซื้อหนังกลองท่ีผ่านการฟอกจาก

โรงงาน ใชห้นังขา้งที่นอนทับเนื่องจากหนังจะหนาและมีความเหนยีว ใชม้ดีขูดแลว้ตัดเป็นวงกลม น าไปแช่น้ าแช่น้ า 3 – 

5 ชั่วโมง 

3.3.2 ท าพิธีในการขอขมากลอง และท าพิธีเพื่อสร้างเมตตามหานิยมในตัวกลอง หรือ หัวใจกลองก่อนท่ีจะ

ท าการหุ้มกลอง โดยมีเคร่ืองประกอบพิธี คือ เหล้า บุหร่ี เงิน 12 บาท กรวยดอกไม้ 12 กรวย  ธูปเทียน  น้ าส้มป่อย 

ขึงหน้ากลอง ให้อยูต่ัว 2 วัน เจาะรู เพื่อร้อยเชอืกและดงึหนา้กลอง (เอกฉัตร บุญชุม.4 ม.ีค.61) 

4. ความส าคัญของกลองปู่จา 

 กลองปู่จา เป็นกลองท่ีมีคุณค่าต่อสังคมของล้านนา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ บวร โดยมีหน่วยงานท่ีเข้ามา

ส่งเสริมการด ารงอยู่ของกลองปู่จา คือ หน่วยงานราชการ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรม

จังหวะดพะเยา แต่รูปแบบการด าเนนิงานของ บวร ในปัจจุบันมรูีปแบบการด าเนนิงาน ดังนี้ 

บ้าน ให้ความส าคัญกับคนในบา้นให้เข้ามามหีน้าที่ในการส่งเสริมการตกีลองปู่จาตามความเหมาะสมของคน

ในบ้าน ได้แก่ ครอบครัวท่ีมีปราชญ์ทางด้านการตีกลองปู่จา ส่งเสริมให้คนในบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 

หรือ ผู้ท่ีสนใจศึกษา ด้วยการแบ่งเวลาจากการท างานของคนในบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว หรือ เวลาว่างดังกล่าวมา

ถ่ายทอดการตกีลองปู่จา ครอบครัวท่ีมีลูกเป็นนักเรียน เยาวชน ให้มาเขา้รว่มการด าเนินงานของโรงเรียน กลุ่มเยาวชน 

ในการเรียนรู้การตีกลองปู่จา เมื่อผู้เรียนเหล่านั้นว่างจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือแม้แต่ใช้เวลาว่างจากการ
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ชว่ยครอยครัวหารายได้มาตกีลองปู่จา จากนั้นน าความสามารถท่ีได้รับไปแสดงในงานตา่งๆ ของชุมชน จังหวัด พัฒนา

ทักษะทางรา่งกาย การเคลื่อนไหวของร่างกาย บุคลกิ สุขภาพ รวมถึงสร้างสุนทรียะให้กับผู้เรียน 

วัด เป็นสถานท่ีในการเก็บกลองปู่จาท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณตามยุคสมัยของสังคม วัดจึงมีหอกลอง เพื่อ

เก็บกลองปู่จาดังกล่าว แตปั่จจุบันมรูีปแบบการเก็บกลองปู่จาหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสร้างหอระฆังเป็นสองชั้นโดย

ให้ระฆังอยู่ชั้นบน ชั้นล่างของหอเป็นพื้นท่ีในการเก็บกลองปู่จา อีกรูปแบบ คือ การแยกหอกลองออกจากหอระฆัง 

เพื่อง่ายต่อการขนย้ายและการเก็บกลองปู่จา นอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้เร่ืองกลองปู่จาทางด้าน

สถานท่ี การเรียนการสอน โดยมีวิทยากรในท้องถิ่น หรือ ผู้มีความรู้การตีกลองปู่จาถ่ายทอดท านองเพลง รูปแบบการ

แสดง ในการตีกลองปู่จา ปัจจัยใจในการส่งเสริม สืบสาน พัฒนา กลองปู่จาของชุมชน ส่วนมากขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส

ของวัดในชุมชนดังกล่าว หากเจ้าอาวาสสนับสนุนการตีกลองปู่จาจะได้รับการพัฒนาร่วมกันในชุมชนอย่างยิ่ง ท้ัง

ทางด้านการตีเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันพระ วันก่อนวันพระ และท าการแสดงหมู่บ้าน ตัวอย่าง วัดธรรมมิกการาม 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรม โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. เป็นเจ้าอาวาสได้สนับสนุนการตี

กลองปู่จาให้กับเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน วัดต๊ าม่อน อ าเภอเมือง โดยพระครูสุวัฒสังฆโสภณ เจ้าคณะต าบลต๊ า เขต 1 

เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ด้วยการอนุญาตในการฝึกซ้อม เป็นสถานท่ีในการแสดง จัดหางบประมาณมาอบรมถ่ายทอด 

และให้เยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาท ากิจกรรมการตีกลองปู่จา ในวัดท้ังในวันปกติ วันพระ และจัดหางานการ

แสดงด้านการตีกลองปู่จาร่วมกับจังหวัดพะเยา และท่ีส าคัญในการด าเนินงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดพเยา ได้

ส่งเสริมให้แต่ละวัดมีการฝึกซ้อมและตกีลองปู่จา เชน่ วัดศรีอุโมงค์ค า อ าเภอเมือง โดยท่านเจ้าคุณพระเทพญาณเวที 

(ศรีมูล มูลสิริ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดตุน่ใต้ ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง โดยท่านพระครูวิสุทธิศีลากร เจ้า

คณะต าบลบ้านตุ่น และเจ้าอาวาสวัดดอกบัวโดยพระครูสุภัทรกิจโกวิท (อุปสโม) 

โรงเรียน เป็นสถานท่ีให้ความรู้ทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนโดยตรง โดยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา การด าเนินงานทางด้านการตีกลองปู่จาจึงต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการ

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนนิงานดังกลา่ว และมวีธีิท่ีแตกต่างกันในการด าเนนิงาน ขึน้อยูก่ับทรัพยากร 2 กลุ่ม คือ ครู 

ผู้ดูแล ฝึกซ้อมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสนใจในการตีกลองปู่จาดังกล่าว ครูและนักเรียนกลุ่มนี้ถือว่า

เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ในการรับองคค์วามรู้จากปราชญผ์ู้มีความรู้ทางด้านการตีกลองปู่จา เป็นกลุ่มท่ีถ่ายทอดผลงาน

การตกีลองปู่จาสู่สาธารณชน เป็นกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการตีกลองปู่จาสืบต่อ ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนถือว่าเป็น

กลุ่มขับเคลื่อนด้านการตีกลองปู่จาและเป็นกลไกในการท าให้การถ่ายทอด สืบสาน พัฒนาการตีกลองปู่จาเดินหน้า

ขับเคลื่อนในทิศทางตามวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน 

5. ปรากฏการณ์กลองปู่จาเมอืงภูกามยาว  

ปรากฏการกลองปู่จาเมืองภูกามยาว เกิดจากการส่งเสริมสนับในการจัดงานแข่งขันกลองสะบัดชัยตั้งแต่ ปี 

พ.ศ. 2549 ในวาระครบรอบ 10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ โดยพระธรรมวิมลโมลี ซึ่งผู้ด าเนินการจัดงาน วางแผน

โครงการ คือ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า และต่อมาท่านได้ โครงการสืบสานและ

อนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "มหกรรมคนรักกลอง ประลองดนตรี ครัง้ท่ี 2" เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 

โดยได้รับงบประมาณและการด าเนินงานสนับสนุนจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ในการด าเนินงานดังกล่าว

ได้มีการประกวดการตีกลองสะบัดชัยในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายประกวดการตีกลองปู่จา โดยเชิญคณะกลองปู่จาใน

จังหวัดพะเยาร่วมมาประกวดในงานคร้ังนี้จ านวน 10 คณะ จากกลุ่มกลองในอ าเภอเมือง อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียง

ม่วน เป็นเหตุให้ท้องถิ่นและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินงานสานต่อการวางแผนงานถ่ายทอดการตี

กลองปู่จาให้กับเด็กเยาวชน รวมถึงพระ ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ วันท่ี 18 – 20 มิถุนายน 2559 ส านักงานวัฒนธรรม



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2820 

จังหวัดพะเยาจัดโครงการแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกอบรมยุวศิลปิน ศรัทธา - สักการะ (การตีกลองปู่

จา) โดยน าเอานักเรียน พระสงฆ์ ท่ีมีความสนใจการตีกลองปู่จาในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว  วันท่ี 

20 – 21 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านคุ่นจัดการอบรมการตี

กลองปู่จาให้กับกลุ่มนักเรียน ในการปกครองของวัดในต าบลบ้านตุ่น จ านวน 7 วัด เผยแพร่ข่าวการด าเนินงาน

ดังกล่าวทางช่อง ไทยพีบีเอส เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2559 ท าให้เกิดการตื่นตัวในการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยาอีก

ครัง้ ผู้เขียนรับหนา้ที่ในการเป็นวทิยากรถ่ายทอดการตกีลองปู่จา ท้ังสองโครงการ  

เมื่อวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2560 จังหวัดพะเยาได้จัดงานเวยีนเทียนกลางกว๊านพะเยา พลเอกธนะศักดิ์ 

ปฏมิาประกร รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว จังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าประจญน ์ปราชญส์กุล ได้

มอบนโยบายในการแสดงเปิดงานโดยจัดท าการแสดงบูรณาการระหว่างวงป่ีพาทย์ลา้นนา กลองปู่จา และกลองสะบัด

ชัย โดยนางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นผู้ด าเนนิการจัดงานในพิธีเปิดดังกลา่ว ท าใหก้ลองปู่จา

เมอืงพะเยาได้มีพืน้ท่ีในการแสดงและกระตุน้การตีกลองปู่จาขึ้นมาอกี จากนั้นปลายปี 2560 วนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 

เปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวฒันธรรม ณ วัดป่าลานค า โดยการแสดงระหว่างกลองปู่จาและกลองสะบัดชัย จ านวน 

2 ใบ เป็นการทดลองการท าการตกีลองปู่จาผสมผสานการตีกลองสะบัดชัยอกีครัง้ของจังหวัดพะเยา  

เหตุการณ์ภายนอก วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนท่ีรักกลองล้านนา ณ จังหวัด

เชยีงใหม่ โดยการน าของนายธนวัฒน์ ราชวัง และขอความร่วมมือบุคคลท่ีมีความสามารถและมีกลุ่มกลองล้านนาใน 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือถึงแนวทางในการจัดตั้งเป็นสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จัดการ

แสดง อนุรักษ ์ส่งเสริม ศิลปะการแสดงและกลองล้านนาทุกประเภท ปี 2560 – 2561  

สมาคมกลองมีนโยบายในการส่งเสริมการตกีลองปู่จาและกลองสะบัดชัย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มคนรักกลองในจังหวัดพะเยารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยชมรมข่วง

ศิลป์มหาวิทยาลัยพะเยา และนายรัตนะ ตาแปง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นผู้ร่วมผลักดันใน

ชว่งเวลานัน้  จังหวัดพะเยาจึงได้มสี่วนร่วมในการด าเนนิงานสมาคมรว่มกับเครอืขา่ย 8 จังหวัดในภาคเหนอื 

วันท่ี 23 เมษายน 2561 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา และวัดศรีโคมค า ได้จัด

งานแปดเป็งจังหวัดพะเยา โดยการน าเอากลองปู่จาจ านวน 4 ใบ และกลองสะบัดชัย จ านวน 2 ใบ มาประยุกต์เข้า

ด้วยกัน ท าให้เกิดการด าเนินงานส่งเสริมการตีกลองปู่จาในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดของนายรัตนะ 

ตาแปง ท่ีได้รับองค์ความรู้จากการเก็บข้อมูลการตีกลองปู่จาในรูปแบบการแสดงของจังหวัดพะเยาขึ้น ในการ

ด าเนนิงานคร้ังน้ีกลุ่มเยาวชนท่ีรวมตัวกัน เพ่ิมขึน้ตามจ านวนได้แก่ กลุ่มเยาวชนววัดต๊ าม่อน กลุ่มนักเรียนชมรมดนตรี

โรงเรียฟากกว๊านวิทยาคม กลุ่มเยาชนคุณธรรมวัดธรรมิกการาม สาขาวิชาศิลปะการแสดงและชมรมข่วงศิลป์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท าให้การส่งเสริมการตีกลองปู่จาของจังหวัดพะเยามีรูปแบบการแสดงและได้รับความนิยมมาก

ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชใ้นการแสดงในงานส าคัญของจังหวัดพะเยา 

ทางด้านการส่งเสริมการตกีลองปู่จาของแต่ละกลุ่มในจังหวัดพะเยา ได้พยายามสนับสนุนให้แต่ละวัดร่วมกัน

ตกีลองปู่จาในวันพระ วันกอ่นวันพระ เพื่อเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความส าคัญของพระรพุทธศาสนา แต่น้อยมากท่ี

ได้รับการส่งเสริมและด าเนินงานจากวัดต่างๆ เนื่องจากปราชญ์ท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้การตี

กลองปู่จาให้กับเยาวชน หรือ คนรุ่นหลังต่อไปได้ ด้านการด าเนินงานการส่งเสริมการตีกลองปู่จามีการส่งเสริมโดย

การตัง้กลุ่มฆ้องกลองขึ้น ณ วัดพระธาตุสบแวน อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มข้าราชการเกษยีณอายุราชการ 

ปราชญ์ท้องถิ่นร่วมกันก่อตั้งเพื่อสืบสานถ่ายทอดการตีกลองรูปแบบของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2529 โดยนายอ าพล พวงมะล ินายจรัส สมฤทธ์ิ เพื่อรวมกลุ่มอนุรักษ์ ถ่ายทอดการตีกลองแบบไทลื้อ ได้แก่ กลองปู่
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จา กลองแอว กลองมองเซิง ประกอบการแสดงแบบไทลื้อ ปัจจุบันยังคงด าเนินการถ่ายทอดการตีกลองไทลื้อ ให้กับ

กลุ่มผู้สนใจ ณ วัดพระธาตุสบแวนอย่างตอ่เนื่อง 

  ปี งบประมาณ 2561 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่

เมอืงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาวัฒนธรรม 

รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในเชิงพื้นท่ี และ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มล้านนาตะวันออก อันจะเป็น

ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดและประเทศชาติโดยรวมได้จัดโครงการ

บูรณาการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรม : พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 งาน 

“มหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ดนตรีล้านนาตะวันออก” (รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ, 

2561) ท าให้เกิดการรวมตัวและสร้างกลุ่มเครือข่ายกลองปู่จาของจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายกลองล้านนาใน 

เครอืขา่ยชมรมรักษศ์ลิป์ลา้นนาจังหวัดเชยีงราย เครือข่ายพรรณเพลงจังหวัดแพร่ เครือข่ายมิตรแก้วสหายค า จังหวัด

นา่น สมาคมกลองและศลิปะการแสดงลา้นนา ได้ร่วมกันด าเนนิงานสร้างปรากฏการณก์ลองปู่จาเมืองภูกามยาว 

6. สิ่งที่ได้จากปรากฏการณ์กลองปู่จาเมอืงภูกามยาว 

6.1 สุขภาพ บุคลิก คนท่ีตีกลองปู่จาเม่ือได้รับการฝึกฝนแลว้จะเป็นผู้มบุีคลิกเข้มแข็งสง่างาม มีสุขภาพทาง

ร่างกายแข็งแรงเมื่อตีกลองเป็นประจ า มคีวามกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีด ี

6.2 สุนทรียะ การตกีลองปู่จาต้องใชทั้กษะทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้เข้ากับการบรรเลงเพลงกลอง คือ 

ดนตรี ท าให้คนท่ีเรียนรู้และบรรเลงเพลงกลองปู่จาเป็นคนท่ีมีจนตนาการทางด้านเสียงผสมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

กลายเป็นนักแสดงท่ีสามารถบรรเลงเพลงและบางสถานการณ์นักแสดงกลองปู่จาสามารถด้นสด ( improvise) เพลง

กลองปู่จาขึ้นมาใหมด่้วยตนเอง เมื่อผู้ฟังชอบในเพลงดังกล่าวก็เกิดการเลียนแบบ หากได้รับควานิยมก็จะเกิดการผลิต

ซ้ า และพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเอกลักษณ์การตีกลองปู่จาเฉพาะตนได้  

6.3 ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มท าให้เกิดความสามัคคี การตีกลองปู่จาต้องใช้รูปแบบการแสดงเป็น

คณะ สามารถบรรเลงตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ในการบรรเลงแตล่ะครัง้เครื่องดนตรีได้แก่ไม้แซะ จะต้องเป็นตัวก ากับจังหวะ 

ในกรณีบรรเลงเพลงกลองปู่จาแบบฟาดแส ้แต่หากบรรเลงเพลงกลองประกอบฉาบโหม่งเคร่ืองดนตรีประเภทนี้ต้องมี

การสอดรับประสานเสียงเพลงกลองในระหว่างการดน้สดได้อยา่งลงตัว นั่นหมายถงึนักแสดงกลองปู่จาทุกคนจึงต้องมี

ความสามัคคีในการแสดงแตล่ะครัง้ ท าให้เกิดเป็นความสามัคคีของกลุ่มคณะ 

6.4 ลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในสังคม การเรียนรู้ และการถ่ายทอดการตีกลองปู่จาเป็นการเรียนรู้

ระหว่างคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระหว่างวัยผู้ใหญ่ หรือวัยชรากับวัยเด็ก ท าให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันผ่านการเรียนรู้และการตกีลองปู่จา สร้างความสัมพันธ์อันดขีองคนในชุมชน 

6.5 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้และการแสดงกลองปู่จาเป็นการน าเอาเวลาท่ีว่างจากการ

ท างาน หรือ การเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าน าเวลาไปท าสิ่งท่ีไม่เกิดผลอันดีต่อคนในสังคม และครอบครัว 

ด้วยการศกึษาท านองเพลงกลอง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถน าไปแสดงในงาน และเทศกาลต่างๆ ได้ หากนักแสดงคน

ไหนมีความสามารถในการบริหารจัดการก็สามารถน าความรู้นั้นสร้างคณะแลบริหารจัดการวง หรือ คณะ ตาม

ความสามารถของตนเอง เช่น สร้างนักแสดงตีกลอง สร้างนักแสดงล่อฉาบ สร้างนักแสดงโหม่ง สร้างนักแสดงด้าน

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและนักแสดงในคณะเป็นอยา่งดี 
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6.6 ความมั่นใจในตนเอง การเป็นนักแสดงตีกลอง นักแสดงตีฉาบ นักแสดงโหม่งของคณะจะได้รับการ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แล้วท าให้สามารถตีกลองถ่ายทอดบทเพลงกลองสะบัดชัยในทุกต าแหน่งหน้าท่ี กล้าแสดงออก

ด้วยความั่นใจ เมื่อท าเป็นประจ าบอ่ยครัง้จึงท าให้กลายเป็นคนม่ันใจในการท าสิ่งท่ีดแีละถูกต้อง 

6.7 ความภาคภูมิใจจากการแสดงภูมิปัญญาทางท้องถิ่น นักแสดงกลองปู่จาเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาของตนเองในการแสดงออกต่อสาธารณชนได้ชื่นชมการแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ

บรรเลงเพลงกลองท่ีมีความไพเราะและได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ น ามาสร้างสรรค์ บูรณาการสืบทอดกัน

เป็นเอกลักษณ์การตีกลองปู่จาของแต่ละท้องถิ่น 

6.8 รายได้เพื่อสนับสนุนครอบครัว การตีกลองปู่จาท่ีใช้แสดงในงานต่างๆ ท าเกิดการสร้างรายได้ต่อ

นักแสดงในแต่ละคร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแสดงท่ีเป็นเยาวชนสามารถน ารายได้เหล่านั้นมาจุนเจือเป็นรายได้

สนับสนุนครอบครัวระหว่างเรียน 

6.9 องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง กลองปู่จาเป็นกลองท่ีสามารถสร้างสรรค์ท านองเพลงใหม่ขึ้นได้

ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทางดนตรีของนักแสดง จึงท าให้กลองดังลา่วมีความแตกต่างในการบรรเลง

เพลงเป็นปัจเจกบุคคล ควบคู่กับความเชื่อ การบูชา ศรัทธา ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา ครู อาจารย์ ด้วยความชื่นชมปิติ

ยนิด ีต่อเพลงกลอง เสยีงกลอง และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาในการแสดงแตล่ะครัง้ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

กลองปู่จาเมืองภูกามยาว เป็นกลองท่ีมีความเป็นท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่จากอิทธิพลของเชียงราย น่าน 

ล าปาง จึงมีความหลากหลาย ท้ังท านองเพลง รูปแบบการแสดง นอกจากนั้นยังเป็นกลองท่ีมีเอกลักษณ์ของเฉพาะ

ชาติพันธ์ุไทยวนและไทลื้อ โดยกลองไทลื้อจะมีท านองเพลงกลองประกอบฉาบโหม่ง เรียกว่าท านองปู่จา และท านอง

สะบัดชัย ตัวกลองประกอบด้วยกลองปู่จาใบใหญ่และกลองลูกตุ๊บ จ านวน 1 ใบ อยู่ด้านซ้ายมือของคนตี พบในเขต

อ าเภอเชยีงค าและอ าเภอเชยีงม่วนซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่ชาติพันธ์ุไทลื้ออาศัยอยู ่ 

กลองปู่จาของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยวน มจีังหวะปูจ่า หรอื จังหวะแห่ ประกอบการตีกลองประสานเสียงกับฉาบ 

โหม่ง มีท านองฟาดแส้ ท านองล่องน่าน ประสานเสียงระหว่างการตีกลองเข้ากับการตีไม้แส้ หรือไม้แซะ ตัวกลอง

ประกอบด้วยกลองปู่จาใบใหญ่และกลองลูกตุบ๊ จ านวน 3 ใบ อยูด่้านซ้ายมอืของคนต ีและมีโครงการตีกลองปู่จาของ

พะเยา คือ จังหวะขึน้เรียกว่า ตั๊กหน้ากลอง จังหวะเพลงกลอง และจังหวะจบในการแสดง  

ปรากฏการณก์ลองปู่จาเมืองภูกามยาวเกิดขึ้นจากกระแสการอนุรักษ์กลองปู่จาโดยมีวัดศรีโคมค า โดยพระ

ธรรมวิมลโมลี หรือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมะปัญโญ) เป็นผู้ส่งเสริม ในช่วง ปี พ.ศ. 2540 – 2561 และ

พระเถรานุเถระรุ่นต่อมาได้สืบสานร่วมส่งเสริมกลองปู่จาเมืองภูกามยาว ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

คือ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. เป็นผู้ให้การสนับสนุน การด าเนินงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมี

มหาวทิยาลัยพะเยา โรงเรียนระดับมัธยมศกึษา กลุ่มเยาวชนคุณธรรม เป็นผู้ร่วมการด าเนนิงานจนถึงปัจจุบัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ที่เปิดโอกาสในการด าเนินงานด้านกลองปู่จาจังหวัดพะเยาร่วมกับบุคคล และหน่วยงานราชการ 

ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. พระครูสุวัฒนส์ังฆโสภณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โรงเรียนฟากกวา๊น

วิทยาคม โรงเรียนบ้านปิน หน่วยงานเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกธนวัฒน์ ราชวัง สมาคมกลองและ
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ศลิปะการแสดงล้านนา ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ าม่อน ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมิกการาม ชมรมรักษ์ศิลป์ล้านนา อาจารย์  

สุวิทย์ ติค า ช่วยในการแปลภาษา และลูกศิษย์ท่ีร่วมงานมาโดยตลอด วริทธ์ิ ทิพย์กุนะ ภูธนัฐ ปัญญา อภิสิทธ์ิ 

ช านาญญา ทินกร กองมา ชมรมขว่งศิลป์ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ทุกทา่น ผู้ประสิทธ์ิประสาทวชิาและความรู้แกศ่ษิย์

ตลอดมา 

เอกสารอ้างอิง 
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ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์ 

บ้านบ้องต้ีล่าง ต าบลบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

Cultural Practice of Food Protection of the Pwo Karen Ethnic Group in Ban 

Bong Ti, Bong Ti Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province 

 

นพรัตน์ ไชยชนะ1* และพลวัต วุฒิประจักษ์2 

Nobparat Chaichana1* and Pollawat Wuttiprajack2 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพืน้ท่ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัตกิารทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารบ้าน

บ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใชร้ะเบียบวธีิวิจัยเชิงคุณภาพ ประยุกต์วิธีทางมานุษยวิทยา 

เก็บขอ้มูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร ข้อมูลจากภาคสนามใชแ้บบสัมภาษณเ์ชงิลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบ

มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูล โดยมีการตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน พื้นท่ี

ศกึษา คือ บ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า บ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย –

เมียนมาร์ มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งพื้นท่ีของท้ัง

สองประเทศ มีกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหลักท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียง

โปร์เป็นลักษณะสังคมเกษตรกรรม หาของป่า ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รักสงบ รักอิสระ สันโดษ พอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ รักษา

ประเพณีดั้งเดิม แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเร่ือง รักษาต้นน้ าล าธาร พึ่งพาอาศัยธรรมชาติใน

การหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะพชื ผัก มาบริโภค ใชส้มุนไพรในการรักษาโรค ด ารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากร

ท้องถิ่นด้วยการน าภมูปัิญญาท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษมาใชด้ ารงชวีิตซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ภูมิปัญญา

ท่ีมีอยูท่ าให้กลุ่มชาตพิันธ์ุกะเหร่ียงโปร์ในชุมชนแห่งนี้มีรูปแบบการพทัิกษ์รักษาอาหารให้สามารถมีกิน มีใช้ตลอดปีซึ่งเป็น

ค าตอบท่ีชุมชนแห่งนี้ยังคงมรูีปแบบวิธีชีวิตบนความหลากหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชนอยา่งยั่งยนื 

ค าส าคัญ: ปฏบัิตกิารทางวัฒนธรรม,  กลุม่ชาติพันธ์ุ, กระเหร่ียงโปร์, พทัิกษอ์าหาร 
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Abstract  

 The objective of this area-based study was to explore the cultural practice of the Pwo Karen ethnic 

group in Bong Ti Village, Bong Ti Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province.  This qualitative research 

is an anthropology study for which documentary data were collected from related literature and field data were 

collected through semi-structured in-depth interviews the participant and non-participant observations.  Data 

were verified at every stage and the study area was Ban Bong Ti Lang Bong Ti Sub-district Sai Yok District 

Kanchanaburi Province. 

This study found that Ban Bong Ti Lang Bong Ti Sub-district Sai Yok District Kanchanaburi Province is 

on the border among Thailand - Myanmar with Tanowsri Mountain range as the borderline and  there is a 

checkpoint between Thailand and Myanmar in this area.  Pwo Karen is the main ethnic group living in this 

community where agriculture is the way of life. They forage for wild items and live simple peaceful free and 

solitude lives they are self-contented preserve their traditions and express clear ethnic identities particularly in 

preserving watersheds depending on nature for food sources especially vegetables and plants for consumption 

as food and medicine foot stoy They lives depending on local resources using wisdoms inherited from their 

ancestors which is an identity of this community. The existing wisdoms enable the Pwo Karen ethnic group to 

protect and preserve food sufficient for year-round consumption. This is the answer to the question how this 

community sustainably maintains the way of life on diversities. 

Keywords: Cultural practice, ethnic group, Pwo Karen, food protection 

บทน า 

ตลอดระยะเวลา 2 - 5 ล้านปี ท่ีมนุษย์หรือวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่บนผืนพิภพนี้ มนุษย์ใช้เวลาส่วน

ใหญ่ไปในเร่ืองของการเก็บอาหาร การล่าสัตว์และหาปลา การกสิกรรม นับได้ว่า เป็นวิถีการผลิตซึ่งมนุษย์เพิ่งคิดค้นขึ้น

ในช่วงเพียง 10,000 ปี ท่ีผ่านมานี้เอง และการกสิกรรมโดยใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเข้าช่วยก็เพิ่งพัฒนาขึ้นมาในช่วง 100 ปี

มานี้ หากนับจ านวนมนุษย์ประมาณ 80,000 ล้านคนท่ีเคยอาศัยอยู่บนโลกนี้ กว่าร้อยละ 90 ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการเก็บหา

อาหารและล่าสัตว์ (Hunting and Gathering) อีกประมาณร้อยละ 6 ด ารงชีวิตด้วยการกสิกรรม และเพียงร้อยละ 4 เป็น

สมาชิกของสังคมอุตสาหกรรม (Chicago, Aldine: 1968 อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, 2556: 61) การเก็บอาหารจึงเป็นกิจกรรมท่ี

มคีวามส าคัญเป็นอันดับแรกส าหรับความอยูร่อดของมนุษย์ การเจริญพันธ์ุ การจัดระเบียบสังคม การป้องกันอันตรายจาก

ภายนอก การสะสมความรู้และการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญรองลงไปจากการ

หาอาหาร ระบบการผลิตอาหาร หรือวิธีการท่ีสังคมแห่งหนึ่งใช้ในการเก็บหาและผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจึงมีผลกระทบ

อยา่งมนีัยส าคัญตอ่พัฒนาการทางวัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ, 2556: 61 - 62) 

มนุษย์เป็นสิ่งชีวภาพ เปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียได้ตามธรรมชาติ จ าเป็นต้องมีสิ่งจ าเป็นต่อการมีชีวิตเหมือนสิ่ง

ชวีภาพอื่นๆ สิ่งจ าเป็นต่อการมชีวีติของมนุษยห์าได้จากธรรมชาติ มนุษยก์ับธรรมชาติจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกัน 

ไมเ่บียดเบียนกัน ซี่งเรียกวา่สมดุลของธรรมชาติ สิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มี 4 อย่าง คือ อาหารและน้ า 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ท่ีเรียกว่าปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งต่อไปอาจมีเพิ่มอีกปัจจัย

หนึ่ง คือ อากาศซึ่งมอียู่แล้วในธรรมชาติ แตม่นุษยท์ าลายความบริสุทธ์ิของอากาศ จนเกิดมลภาวะ ท าลายสมดุลของ
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ธรรมชาติด้วยการกระท าของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการด ารงชีวิตของมนุษย์และมนุษย์จะขาด

ไมไ่ด้ คือ อาหารและน้ า ท่ีน้ีเพราะมนุษย์ต้องการอาหารและน้ าเพื่อสร้างเสริมและเป็นพลังงานส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

ท้ังยังเป็นการสร้างความคิดเพื่อท าให้เกิดสิ่งท่ีมนุษยเ์พิ่มขึ้น อีกท้ังร่างกายของมนุษย์เองก็กระตุ้น และบังคับให้มนุษย์

หาอาหารและน้ าด้วยความหิวและความกระหาย ซึ่งเกิดขึ้นแก่ตัวมนุษย์เอง ความหิวและกระหายจะหมดไปด้วย

อาหารและน้ าเท่านัน้ ไมม่สีิ่งอ่ืนๆ มาทดแทนได้ (นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต, 2545: 1)  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีผลิตอาหารเลี้ยงคนท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วย ในอดีต

ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การน าอาหารจากแหลง่อาหารธรรมชาติมาบริโภคสะท้อน

ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นวิถีแห่งการ

อนุรักษธ์รรมชาติเพื่อให้มอีาหารในการบริโภคอย่างเพยีงพอ นอกจากพึ่งพาแหลง่อาหารธรรมชาติแล้วยังมีการพึ่งพา

แหลง่อาหารผลิตเอง โดยการท าการเกษตรแบบผสมผสานมีอาหารหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการใน

การบริโภคของครัวเรือนหรือชุมชน ซึ่งปัจจุบันประเทศได้ได้มีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 1 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเร่ิมจากการแสวงหาแหล่งทรัพยากรอาหารประเภทต่างๆ ส่งผลให้ทรัพยากรอาหารลดลงตามไป จึงท า

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวถิีชีวิตโดยการใชค้วามสนใจเพยีงวัตถุภายนอกมากกว่าการเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาต ิ

จนละเลยวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยสั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอดกั นมา 

(จอมขวัญ ชุมชาติ, 2558: 2)  

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมอืงเก่าแก่ท่ีมีประวัตศิาสตร์ความเป็นมายางนานในอดตีเคยเป็นเมอืงหน้าดา่น สภาพ

ภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่าไม้นานาพันธ์ุ มีพืน้ท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา 

และเชยีงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นท่ีภาคตะวันตก และมากกว่ากรุงเทพมหานคร 13 เท่า เนื้อท่ี 19 ,483 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 2.5 

ล้านไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร (ณรัชช์อร ศรีทอง, 

2556: 3) พื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 75 ต าบล 759 หมู่บ้าน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี

ดอน มีทิวเขาเป็นแนวยาวกั้นเขตแดนจึงท าให้มีอุณภูมิค่อนข้างสูง และมีอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดู

หนาวไม่หนาวจัดยกเวน้บริเวณเทือกเขา (รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ และวรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ, 2542: 17 - 18) ด้านการค้า

ชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมา พบว่าการค้าในเขตชายแดน ซึ่งปัจจุบัน คือ ด่านบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า 

อ าเภอเมอืง กาญจนบุรี และมีด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีจังหวัดรวม 14 โครงการใน

ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมชีาติพันธ์ุต่าง ๆ ไมน่อ้ยกว่า 50 กลุ่มจ าแนกเป็น 5 สายตระกูล คือ (1)  ตระกูลไท-ลาว (Tai-

Lao) (2) ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer หรือ Austroasiatic) (3) ตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) (4) ตระกูลชวา-

มลายูหรือตระกูลออสโตรนีเชียน (Austronesian) และ (5) ตระกูลม้ง-เมี่ยน หรือแม้ว-เย้า (Hmong-Mian or Miao-

Yao) (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2547)  มีท้ังชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีราบลุ่ม ท่ีมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดน

รัฐชาตินับจากอดีตจนปัจจุบัน รวมท้ังชนเผ่าดั้งเดิมของไทย (Indigenous Peopleหรือ First Nations หรือ Aboriginal 

Peoples) นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์ยังได้จ าแนกออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมท่ีมีการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันได้มากกว่า 80 

กลุ่ม (องค ์บรรจุน,  2553) 

กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงเป็นเผ่าตระกูลธเิบต– พมา่ อาศัยอยูต่ามบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี ค า

ว่า “กะเหร่ียง” คนไทยใช้ในความหมายดูถูกว่าเป็นคนเชยๆ แต่ท่ีแท้จริง กะเหร่ียงเป็นชนชาติเผ่าพันธ์ุท่ีมีพัฒนาการ
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ทางสังคม และวัฒนธรรมอันยาวนานพอๆ กับคนไทย ลาว มอญ ในประวัตศิาสตร์ไทย กะเหร่ียงในส่วนในการป้องกัน

รักษาผืนแผ่นดิน (วรวุธ สุวรรณฤทธิ, 2557 : 2)  ปัจจุบัน กะเหร่ียงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ  

(1) กะเหร่ียงสะกอ (SGAW KAREN) ไทยเรียกยางดอย หรือยางขาว อาศัยอยู่ตามขุนเขาแถบชายแดนไทย-

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริเวณลุ่มแม่น้ าสาละวิน ในประเทศไทยอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นกลุ่มมปีระชากรมากที่สุด  

(2) กะเหร่ียงโพล่วหรือโป (PWO KAREN) ไทยเรียก ยางน้ า เนื่องจากชอบอาศัยอยู่ตามต้นน้ าล าธาร

โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรีพบมากท่ีสุด ในจังหวัดอื่นๆ จะอาศัยอยู่ตามชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมยีนมาร์  

(3) กะเหร่ียงยะเว (BGHWE KAREN) ไทยเรียกยางแดง หรือกะเหร่ียงแดง ตามเคร่ืองแต่งกายชอบใช้สีแดง 

ส่วนใหญ่อาศัยอยูท่างภาคเหนือของไทย  

(4) กะเหร่ียงตองซู่ หรอืปะโอ (PA-0 THAUNGTHA) อาศัยอยูใ่นรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

และทางภาคเหนือของไทย ต่อมาอพยพอยู่ตามแนวชายแดนไทย ในอดีตเคยเข้ามาปล้นสะดมในจังหวัดกาญจนบุรี

และจังหวัดสุพรรณบุรี (ภัทรพร รุง่จรญิ, 2544 : 2) ถิ่นฐานเดิมของกะเหร่ียงอยู่ในมองโกเลีย เมื่อประมาณ 2,000 ปี 

ก่อนคริสต์ศักราช อพยพเข้าสู่ประเทศทิเบต ยูนนาน จีน และเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กะเหร่ียงอพยพเข้าสู่

ประเทศไทยกระจัด กระจายอยูต่ามเทือกเขาสูงและป่าลึก การตั้งถิ่นฐานของกะเหร่ียงอยู่ในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบ

เขา ตามปกติมีขนาดเล็ก และมลี าธารหรือห้วยไหลผ่านอย่างน้อยหนึ่งสายเสมอ การมีล าธารไหลผ่านข้าง ๆ หมู่บ้าน

ท าให้กะเหร่ียงไมจ่ าเป็นต้องท าการชลประทาน เพื่อการหาน้ ามาบริโภคหรือท าการเกษตร นอกจากนี้สภาพภูมิศาสตร์

ท่ีมีสายน้ า หุบเขานั้นยังเป็นตัวก าหนดการสร้างบ้านเรือนด้วย เนื่องจากพื้นท่ีราบระหว่างหุบเขาในบริเวณภูมิภาค

ตะวันตกของไทยมป่ีาไผ่จ านวนมาก ไผ่ล าต้นใหญ่ส่วนมากเป็นไผ่บง ล าต้นโตมีเนื้อหนาเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือน

และเครื่องใชต้า่ง ๆ ของกะเหร่ียง (พิพัฒน์ เรืองงาม, 2533: 40) กะเหร่ียงเป็นกลุ่มชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มี

การท าไร่ข้าวเพื่อการบริโภคในหมู่บ้าน มีการทอผ้า นอกจากนี้ในวิถีการบริโภค กะเหร่ียงยังชีพด้วยการล่าสัตว์ หา

ของป่า พิจารณาได้จากเคร่ืองมอืเครื่องใชใ้นการล่าสัตว์ท่ีมีอยูม่ากมาย  

 ส าหรับพื้นท่ีชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไทย 

– เมียนมาร์ ลักษณะชุมชนเป็นหมู่บ้านชายแดน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะท้ังความแตกต่างหลากหลายของชาติพันธ์ุ เชื้อ

ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยชุมชนมพีื้นท่ีเข้าออกระหวา่งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์โดยมีเทือกเขา

ตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งพืน้ท่ีของท้ังสองประเทศ หลังแนวพรมแดนนี้ ในอดีตเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านกะเหร่ียง ซึ่งชาวบ้าน

ท้ังสองฝั่งมปีฏสิัมพันธ์กันอยา่งยาวนาน หมู่บ้านเหลา่นีไ้ด้แก่ หมู่บ้านหว้ยโมง กะวอวา (ลานช้างเผือก) ลอกเอาะ และ

หมู่บ้านเมตตา ผู้คนสองฝั่งมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจ า ภายหลังการแพ้สงครามของ "กองทัพสหภาพแห่งชาติ

กะเหร่ียง" (Karen National Union: KNU) ต่อกองทัพเมียนมาร์ หรือเหตุการณ์ท่ีชาวบ้านบ้องตี้เรียกกันว่า "ค่าย

กะเหร่ียงตะวันตก" ในปี พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของกะเหร่ียงฝั่งพม่าเป็นจ านวนมาก และส่งผลให้

ชายแดนถูกปิดตัวลง และหมู่บ้านในฝั่งเมียนมาร์ เช่น ห้วยโมง ลานช้างเผือก ลอเอาะ เป็นต้น กลายเป็นหมู่บ้านร้าง 

ในขณะท่ีชุมชนบ้องตี้มีการขยายตัวอย่างตอ่เนื่อง จากการขยายพื้นท่ีท ากิน และการเพิ่มขึ้นของประชากรกะเหร่ียงซึ่ง

เป็นกลุ่มคนดัง้เดิมของชุมชน และการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีมากตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา เช่น 

คนไทย กะเหร่ียงฝั่งประเทศเมียนมาร์หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่ากะเหร่ียงนอก เมียนมาร์/ทวาย แขกและคนมอญ 

กะเหร่ียงฝั่งประเทศเมยีนมาร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลับกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนของ

พื้นท่ีและผู้คน (เรวด ีอุลิต, 2552: 32) 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2828 

 ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่ของบ้านบ้องตี้เป็นท่ีราบเชิงเขา หรือท่ีราบหุบเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อน ตั้งแต่เหนือ

จรดใต้ระดับพืน้ท่ีความสูงลดหลั่นกันไปตามแนวชายแดนไทยกับประเทศพม่า บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทิศตะวนตก

เฉียงเหนอืลงสู่ ทิศตะวันตกเฉยีงใต้ สว่นพืน้ท่ีราบเชิงเขาเป็นป่าไม้เบญจพรรณไม้หวงห้าม มีทรัพยากรธรรมชาติและ

ป่าไผ่ปกคลุมโดยท่ัวไป มีล าห้วยบ้องตี้ ล าธารและพุน้ าตามธรรมชาติ ไหลลัดเลาะไปตามป่าเขา และมีแม่น้ าแควน้อย

เป็นแม่น้ าสายส าคัญให้คนได้น าไปใช้ ซึ่งเปรียบเสมือนสายธารแห่งชีวิตของชาวไทรโยค ลักษณะของดินในเขตบ้าน

บ้องตี้ลา่งเป็นดนิปนหนิและดนิปนทราย  ชาวชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่งมีวถิีการด ารงชีวิตเป็นแบบพอเพียงคนในชุมชนบ้าน

บ้องตี้ล่างมีอาชีพหลัก คือท าไร่ ค้าขาย และมีอาเสริม คือหาของป่าขาย และทอผ้า พืชไร่ท่ีชาวชุมชนปลูกส่วนใหญ่ 

คือมันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม และกล้วย เป็นต้น อาชีพค้าขาย คือขายอาหาร เช่นอาหารตามสั่ง เป็นต้น และขาย

ของช า ส่วนอาชพีเสริม คือหาของป่าขาย เชน่เห็ด หนอ่ไม้ และล่าสัตว์  รวมถึงอาชีพทอผ้า ผ้าส่วนใหญ่ท่ีคนในชุมชน

ทอ คือผ้าซิ่น ผ้าผืน  

จากสภาพภูมิสังคมของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีบริบทเป็นท่ี

นา่สนใจจึงเป็นท่ีมาของการวจิัยเร่ืองปฏบัิตกิารทางวัฒนธรรมในการพิทักษอ์าหารบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีค าถามท่ีว่า บริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ล่างเป็นอย่างไร มีวิธีการรักษาอาหารในมิติวฒน

ธรรมอย่างไร กับการด ารงอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นท่ี  (Area-

Based Research) โดยมีบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นท่ีศึกษา หมู่บ้านบ้องตี้

ล่างจัดเป็นพื้นท่ีชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเป็น “น้องใหม่แห่งผืนดินตะวันตก” มีกลุ่มชาติพันธ์ุหลักเป็นชาว

กะเหร่ียงโปร์ อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางธรรมชาติ ทิวเขาสลับซับซ้อน ผืนป่าเขียวขจีกว้างใหญ่ และเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติมากมายท้ังพันธ์ุไม้มคี่า เช่น ไมเ้ต็ง มะค่า ไผ่ ฯลฯ มีแร่ธาตุส าคัญ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารนานา

ชนิดท้ังพืชผักและสัตวต์า่งๆ กะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้ลา่งยดึการท าไร่เป็นอาชีพหลัก ท าให้ในแต่ละปีมีผลผลิตปริมาณ

มากและถือเป็นรายได้หลักของชุมชน ด้วยฐานทรัพยากรอาหารท่ีมีประกอบกับวิถีชุมชนท่ีเรียบง่าย มีสายสัมพันธ์ท่ี

เหนี่ยวแน่น ยึดมั่นในจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ท าให้ชุมชนยังคงด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง

สิ่งแวดลอ้มและสังคมวัฒนธรรมสามารถมกีิน มใีชต้ลอดปี สามารถปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ ซึ่งเป็นค าตอบท่ีชุมชน

แห่งนี้ยังคงมีรูปแบบวธีิชีวิตบนความหลากหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชนอยา่งยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

(2) เพื่อศึกษาวถิีการผลิตแบบดั้งเดิมของกลุม่ชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้างตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทร

โยค จังหวัดกาญจนบุรี   

(3) เพื่อศึกษาปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้ล่าง 

ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

วิธีวิทยาการวิจัย 

งานวจิัยช้ินนีเ้ป็นงานวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ประยุกตใ์ชรู้ปแบบวธีิวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีการท ามาหากินของกะเหร่ียงโปร์ ท่ีส่งผลต่อการพิทักษ์อาหาร เป็น

การศึกษาครอบคลุมประเด็นอาหาร ผู้วิจัยมีการวางแผนโดยใช้เทคนิคเพื่อให้ได้ข้อมูลลึกและละเอียดมีความ

นา่เช่ือถือ ดังนี ้



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2829 

 1.การเลือกสนามวิจัยและสถานการณ์ทางสังคม: การศึกษาส ารวจ ด้วยเหตุผลของความสะดวกในการ

เดินทางเข้าถึงหมู่บ้าน โดยเข้าไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ ก าหนดวันท่ีจะเข้าไปศึกษาสั งเกตและ

สัมภาษณ์ และได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ้องตี้ล่างจัดชาวกะเหร่ียงท่ีสามารถพูดภาษาไทยได้ เพื่อให้นักวิจัยมีผู้น าทาง

ชาวกะเหร่ียงโปร์ดังกลา่วเข้าไปสัมภาษณย์ังครัวเรือนต่างๆและรวมถึงสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานท่ีในชุมชนท่ี

ชาวกะเหร่ียงแหง่นี้มีการท ากิจกรมร่วมกันในงานประเพณีต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตประจ าวันของชาวกะเหร่ียงในการท ามา

หากินในป่า ในไร่ และบริเวณรอบท่ีอยู่อาศัย ผู้แสดง ในท่ีนี้ คือ กลุ่มผู้ให้ข่าวส าคัญ คือ เกษตรกรในชุมชน และผู้น า

ชุมชนอย่างเป็นทางการ เป็นผู้อธิบายถึงลักษณะและการใชช้วีติของกลุ่มกะเหร่ียงในชุมชนบ้านไรป้่า  

 2. การเข้าสนาม:การเข้าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเข้าศึกษาวิจัยหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ โดย

การประสานติดต่อผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ตา่งๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน โดยใชเ้วลา 2 สัปดาห์ในการเข้าไปสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึน้ในชุมชน 

 3. การเยอืนชุมชนท่ีศึกษา: ผู้วิจัยหาแหล่งขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับมิติการท ามาหากินของกลุม่ชาติพันธ์ุกะเหร่ียง

ในชุมชนบ้องตี้ล่างและชุมชนบ้านบ้องตี้บนซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง ท้ังแหล่งข้อมูลจากพระสงฆ์ในวัดบ้องตี้ล่าง และ

ปราชญ์ชุมชนด้านอาหาร ท้ังการส ารวจสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างคร่าวๆ โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ท าให้นักวิจัย

เห็นโครงสร้าง ลักษณะทางภูมศิาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ง 

 4.การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม: เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้านต่างๆ ของชีวิตคนในชุมชนบ้าน

บ้องตี้ลา่ง ท าให้คน้พบสถานการณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน เขา้ใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 

และน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของการศกึษาโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย ในลักษณะแผนผังความคิด 

 5.การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – depth interview) : 

โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าอาวาสวัดบ้องตี้ล่าง ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลรอง คือ หน่วยงานราชการในพื้นท่ี จ านวน 3 คน 

 6. การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระหว่างวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 

2561 และการจัดเวทปีระชาคม เพื่อคนืข้อมูลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ผลการศึกษา 

(1) บริบทชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 

บ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดยท่ัวไปเป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับท่ีราบ 

บริเวณชุมชนถูกล้อมรอบไปด้วยป่าและภูเขาท่ีเรียงรายสลับซับซ้อนกันออกไป บริเวณแนวภูเขาและผืนป่ารอบนอก

กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างชุมชนบ้องตี้กับหมู่บ้านและต าบล และประเทศเมียนมา ปัจจุบันชุมชนบ้านบ้องตี้อยู่ในเขต

การปกครองของหมูท่ี่ 1 บ้านบ้องตี้บน หมูท่ี่ 2 บา้นบ้องตี้ลา่ง และหมูท่ี่ 3 บา้นท้ายเหมอืง มเีอกสารงานวิจัยหลายชิ้น

ท่ีได้กล่าวถึงท่ีมาของชุมชนแห่งนี้ อาทิ งานวิจัยเร่ือง ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ: 

รูปแบบการบริโภค และแหล่งท่ีมาของอาหารของครัวเรือนกะเหร่ียงภาคตะวันตก ประเทศไทย โดยสุรชัย รักษาชาต ิ

(2545: 47 - 49)  และงานวจิัยเร่ือง 80 ป ีของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหร่ียง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" โดยเรวดี 

อุลิต (2552: 30 -33) และงานวิจัยเร่ืองกะเหร่ียงในนอกปฏิสัมพันธ์ชุมชนชายแดน โดย คมลักษณ์ ไชยยะ (2551: 

23- 25) ได้กลา่วถึงท่ีมาของบ้องตี้ สอดคล้องกัน กล่าวคอื "บ้องตี้" มท่ีีมา  2 กรณ ีด้วยกัน คือ  

 ข้อมูลจากเอกสารพบว่า บ้องตี้ น่าจะเพี้ยนมาจากค าในภาษากะเหร่ียง ซึ่งเพี้ยนมาจากค าว่า "เปาะทิ" มี

ความหมายว่า "ห้วยน้ าเหลอืง"  ชุมชนมแีหลง่น้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักฐานยนืยันได้ชัดเจนว่า บริเวณถิ่นนี้เป็นท่ีจุดพัก



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2830 

ของผู้คนมาต้ังแต่สมัยอดีตยุคก่อนประวัตศิาสตร์จากค าท่ีกลา่วมาข้างตน้ผู้วจิัยสันนิษฐานว่า ห้วยน้ าเหลืองอาจจะมา

จากชื่อ ล าห้วยในชุมชน และจากสภาพของภูเขาหินปูนท่ีมีสีเหลืองติดบริเวณผา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดสนทนากลุ่ม

ท่ีได้สอบถามถึงท่ีมาของชือ้หมู่บ้านบ้องตี้ ท่ีได้กล่าวว่า  

 

   "บ้องตี้ มาจากภาษากะเหร่ียงนะ เพราะกะเหร่ียงอาศัยอยู่หลักๆ ค าว่าบ้องตี้ มันมาจากค าว่า "เบาะทิ" 

แปลวา่ น้ าเหลอืง ไมรู้่มาจากอะไร" 

  

 ส่วนอีกความหมายหนึ่งกล่าวว่า "บ้องตี้" มาจากภาษามอญ หากพูดว่าว่า "บ้องตี่" คนมอญสามารถเข้า

ใจความได้ทันที ชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่ เคยครอบครองดินแดนพม่าตอนล่าง ซึ่งมีเมืองสะเดิมเป็นศูนย์กลาง 

ส าหรับบ้องตี่ แปลว่า เมื่อขา บางคนบอกว่า เมื่อยน่อง ขาล้า เป็นต้น อาการปวดเมื่อนเหนื่อยล้าเหล่านี้ บ่งบอกถึง

ความห่างไกลของพื้นท่ี อันเกิดจาการเดินทางในสมัยนั้น หากมาจากในเมืองหรือหมู่บ้านอื่นกว่าจะถึงหมู่บ้านบ้องตี้

ต้องเดินกันจน "เมื่อยขา" หรือต้องเดินกันจนถึงเหนึ่งวันเต็มๆ กว่าจะไปถึงตัวอ าเภอไทรโยคหรือกาญจนบุรี ดังค า

กล่าว 

   " "บ้องตี้" มาจากภาษามอญ แปลว่า เมื่อยขา ปวดเมื่อย ล้า เพราะการเดินทางจากในอดีต มันต้องเดิน

ทางไกล กว่าจะไปถึงเมือง ต้องเดินลัดเขา ใช้เวลาเป็นวันๆ" (สไวย วิเศษคุณาการ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 

2560) 

 

 จากการสอบถามในการจัดเวทีสนทนากลุ่ม พบวา่ ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่า หมู่บ้านบ้องตี้นั้น มาจาก

ภาษามอญ และน่าจะเคยมคีนมอญอาศัยอยูก่่อน แต่บ้องตี้ในยุคบรรพบุรุษของพวกเขามาตั้งถิ่นฐานมีแต่คนกะเหร่ียง 

ซึ่งมีท้ังกะเหร่ียงท่ีเกิดในประเทศไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในมอญในชุมชนบ้องตี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 

กล่าวได้วา่ ชุมชนชายแดนบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีท่ีมาท่ียังคงสับสนของคน

ในชุมชนอยู่ ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ค าว่าบ้องตี้ เป็นค าท่ีเป็นไปได้ ท้ังสองชื่อ ขณะเดียวกัน มีความเห็นว่า 

บ้องตี้ นา่จะเป็นภาษามอญมากกวา่ เนื่องจากในอดีต การส ารวจพรมแดนระหว่างไทย – เมียนมา ต้องใช้คนมอญ ซึ่ง

เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุดัง้เดิมท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวในการส ารวจเส้นทาง การเดินทางส ารวจดังกล่าวต้องเดินข้ามหุบ

เขาตามแนวชายแดน จนต้องพูดว่า "บ้องตี้" ซึ่งแปลวา่เม่ือยขา ปวดเมื่อยนัน้เอง 

 

ด้านศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม 

คติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อแบบดั้งเดิม คือ การนับถือผี ตามคติความเชื่อขงบรรพบุรุษ ซึ่ง

กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงสามารถผสมผสานคติความเชื่อท้ัง 2 กระแสนี้ มาเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนอย่าง

สอดคล้องและเกือ้กูลซึ่งกันและกันได้อย่างนา่พิศวง การผสานคตคิวามเชื่อของพุทธ และผีของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียง

โปในพื้นท่ีบ้างบ้องตี้ล่างนี้จะมีความแตกต่างกับพื้นภาคเหนือ (วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ , 2545: 56)  กลุ่มชาติพันธ์ุ

กะเหร่ียงโปบ้านบ้องตี้ลา่งนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ส าหรับความเชื่อเร่ืองผีจะนับถือสายผีตาฝ่ายผู้หญิง เกือบ

ท้ังหมู่บ้านเดิมเป็นกลุ่มด้ายขาว แต่ปัจจุบันความเชื่อเร่ืองการนับถือผีลดความส าคัญลงบา้งแล้ว ดังค ากล่าว 
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   "การนับถือผี ไม่รู้ว่านับถือมาตั้งแต่เมื่อไร แต่ท่ีรู้คือ พ่อแม่ นับถือมา เราก็ต้องนับถือตามบรรพบุรุษท่ีท า

และสั่งสอนต่อมา เขาท าอะไรบ้าง เราก็ต้องท าอย่างนัน้"  (ทองค า บุตรจัง, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 5พฤษภาคม 2560) 
 

   "ผี เป็นสิ่งท่ีเรากลัวมาก โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นผีท่ีต้องดูแลเรา และเราก็ต้องให้ความเคารพผี

เหมอืนกัน" (อนัญญา ปรึกษา, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560)  
 

กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์สว่นใหญ่เลิกไหว้ผีแลว้หันมาไหวพ้ระแทน ด้วยเหตุผลว่า การกินผี มีความยุ่งยาก

ซับซ้อนมรีะเบียบปฏบัิตเิครง่ครัดไมเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเปลี่ยนไป เช่น ต้นอ้นและปลาท่ีต้องใช้ใน

พธีิกรรมหายากขึน้ ซึ่งรูปแบบอย่างนี้เปลี่ยนจากตัวอน้ เป็นการใช้ไก่หรือปลาแทน ความส าคัญอีกอย่างของพิธีไหว้ผี 

คือ ต้องให้ลูกหลายญาติพ่ีน้องท้ังหมดมาอยู่รวมกันในบ้าน อย่างพร้อมเพรียงกันเป็นเวลาถึง 3 วัน หากมีเหตุขัดข้อง

ท่ีไม่สามารถท าพธีิได้อยา่งราบร่ืนก็จะต้องเร่ิมตน้พิธีใหม่ท้ังหมดซึ่งก่อให้เกิดความล าบากท่ีไม่สามารถท าพิธีได้อย่าง

ราบร่ืนก็จะต้องเร่ิมต้นพิธีใหม่ท้ังหมดซึ่งก่อให้เกิดความยากล าบากและไม่สะดวกแก่ลูกหลานซึ่งแต่งงานแยก

ครอบครัวไปอยู่ท่ีอ่ืนหรือมภีาระหนา้ที่การงานประจ า 
 

กระแสการพัฒนาในชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง 

ท าเลท่ีตั้งของชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง มีลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมส าหรับพึ่งพึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยการท าไร่หมุนเวียนของบรรพบุรุษกะเหร่ียงแล้ว บริเวณนี้ยังนับว่ามีความส าคัญในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

กระแสหลักในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเหตุชายแดนท่ีสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยง่าย 

ขณะเดียวกันระยะทางระหว่างหมู่บ้านถึงเขตเมือง คือ ตัวอ าเภอไทรโยคก็ห่างกันเพียงประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งใน

ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกสบายเพราะมีเส้นถนนคอนกรีต โดยใช้เวลาในการเดินทางระหว่างเมืองเข้าสู่หมู่บ้าน

บ้องตี้เพียงประมาณ 30 นาทีเท่านั้น สุรชัย รักษาชาติ (2545: 54) กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2539 ภาคธุริกจมีอิทธิพลใน

ท้องถิ่นขณะนัน้ จึงได้มียุทธศาสตร์ขยายเส้นทางเศรษฐกิจการค้าทางบกดา้นชายแดนไทย - เมยีนมาร์ ริเร่ิมสร้างทาง

คมนาคมจากหมูบ้่านบ้องตี้เข้าสูท่วายในประเทศเมยีนมาร์ โดยมีช่ือโครงการขยายเส้นทางยุทธศาสตร์น้ีวา่ "บ้องตี้ประ

สู่อันดามัน" หมู่บ้านบ้องตี้ในฐานจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และเป็นทางผ่านท่ีส าคัญจึงหลีกเลี่ยง

ไมไ่ด้ท่ีจะได้รับผลกระทบท้ังทางด้านบวกและด้านลบ อันเกิดจากผลของโครงการพัฒนานี้ สิ่งท่ีเห็นได้ในปัจจุบันจาก

ผลกระทบขอโครงการระยะแรก คือ การขยายเส้นทางบางส่วนต่อทอดยาวออกไปสู่ทางประเทศเมียนมาร์เท่าท่ี

กระท าได้ ความตื่นตัวของคนโดยเฉพาะจากภายนอกเขา้มาส ารวจเส้นทางการท ามาหากินและสร้างความสัมพันธ์กับ

คนภายใน ซึ่งก็ได้พกพาวัฒนธรรมคนเมืองเข้ามาเผยแพร่ให้กับคนภายใน ท าให้คนในหรือชาวกะเหร่ียงบ้านบ้องตี้มี

พฤติกรรมท่ีเลียนแบบของคนเมืองมีความทันสมัย มีวิถีชีวิตแบบคนเมือง และมีการบริโภคนิยมท่ีสูง เห็นได้ชัดจาก

รูปแบบการบริโภคอาหารท่ีมีความคล้ายคลึงกับคนเมืองเป็นเป็นอย่างมาก การแต่งกายในชีวิตประจ าวันแบบสมัย

นิยม และเคร่ืองใช้อุปโภค บริโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของคนเมืองโดยท้ังสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น เป็นต้น 
 

สภาพภูมิอากาศ 

ส าหรับภาคตะวันตกมีภูมอิากาศแบบทุ่งหญา้สวันนา เหมือนอย่างภูมิอากาศในภาคกลาง แต่ปริมาณฝนตก

ท้ังปีมีน้อยกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีก าบังลม จาก

อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน เข้ามาในภาคนี้ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพื้นท่ีของภาคตะวันตกจึงเป็น

เขตท่ีเรียกว่าพื้นท่ีอับฝน และมีฝนตกน้อยอย่างไรก็ตาม มีแตกต่างระหว่างบริเวณพื้นท่ีทางตอนเหนือของภาคกับทาง
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ตอนใต้ของภาค กล่าวคือ ทางตอนเหนือของภาคในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลจะมี

ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวค่อยข้างมาก และช่วงฤดูฝนยาวนานประมาณ 5 เดือน  ส่วน

ทางตอนใตข้องภาคในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ติดกับทะเลมีอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว ไม่

ค่อยแตกต่างกัน (อนุชิต พวงส าลี, 2542:22 -23) ส าหรับพื้นท่ีชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพอากาศโดยท่ัวไป ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็น

จัดและมีลมพัดแรง และในฤดูฝนนั้น ฝนจะมาช้าและฤดูฝนจะหมดเร็ว สภาพอากาศในแต่ละฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา

สามารถวัดได้ คืออุณหภูมิต่ าสุดท่ี 22.75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  

28.18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1,072.70 มิลลิเมตรมแีบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ 

ฤดูฝน ฤดูผลในพื้นท่ีบ้านบ้องตี้ล่าง เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลัง

แรงขึ้น และพัดเข้าสู่ประเทศไทย ในตอนต้นฤดูฝนนี้ฝนจะตดชุกมาก แต่พอย่างเข้า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม จนถึง

กลางเดือนสิงหาคม ประมาณฝนจะไม่ชุกมากนัก ฝนตกตกชุกมากท่ีสุดอีกคร้ังหนึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึง

กลางเดอืนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีมีพายุดเีปรสช่ันเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านตะวันออกบ่อยคร้ัง ทางตอนเหนือของ

ภาคฤดูฝนจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนตุลาคม แต่ทางตอนใต้ของภาคการสิ้นสุดของฤดูฝน จะล่าไปจนถึงกลางเดือน

พฤศจิกายน   

 ฤดูหนาว เร่ิมตัง้แตเ่ดอืนพฤศจิกายน หรอืกลางเดอืนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ได้รับอทิธิพลลมหนาว  ช่วงนี้จะ

มรีะยะเวลาถึงสิ้นเดอืนมกราคม 

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงประมาณกลางเดือนของภาคกลาง และตอนใต้ของ

ภาคเหนอื ส าหรับบ้านบ้องตี้ลา่ง อุณหภูมเิฉลี่ยในเดอืนเมษายนจะค่อยข้างร้อนมาก 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน (TIME LINE) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีก้าวหน้าหรือ

ถดถอยก็ได้แต่ท่ีเป็นพื้นฐานแนวคิดท่ีส าคัญของการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก็คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะท่ีก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นเท่านั้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากมนุษย์โดย

มนุษย์และเพื่อมนุษย์หรืออาจจะเกิดขึ้นเองและจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยีเช่น

เคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ต่าง ๆ อาชีพเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมวิถีการผลิต

เปลี่ยนจากเพื่อการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพื่อการค้าท่ีอยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจาก

สิ่งแวดลอ้มตามธรรมชาตเิป็นสิ่งแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างขึน้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง

ท่ีดกีว่าเดิมอย่างเป็นระบบ 

หลังจากการลงส ารวจพื้นท่ีชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ซึ่งได้มีการสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนบ้าน

บ้องตี้ล่างพบว่าหลังจากยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปความทันสมัยเข้าสู่ชุมชน บ้านบ้องตี้ล่างได้เกิดกระบานการการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจากเดิมนัน้ชุมชนบ้านบ้องตี้ลา่งยังเป็นชุมชนท่ีลา้หลังไมค่่อยเจริญ

งอกงามด้านโครงสร้างพื้นฐานมากนัก และจากการส ารวจพื้นท่ีชุมชน จากการสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์ผู้น า

ชุมชนนัน้ ได้ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงชุมชนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดังมรีายละเอยีดและภาพดังน้ี 

จาก Time Line แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนบ้านบ้องตี้

ล่าง จากอดตีถึงปัจจุบัน คือ 
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            - ในปี พ.ศ. 2531-2532 ถนนเป็นถนนลูกรัง เร่ิมสร้างถนนลาดยางเมื่อปี พ.ศ. 2533-2534 

            - ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการสร้างและตดิตัง้ไฟฟา้ในชุมชน 

            - ในปี พ.ศ. 2549 การประปาสว่นภูมภิาคได้มีสร้างและตดิตัง้น้ าประปาในชุมชน  

            - ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการติดต้ังเสียงตามสายในชุมชน 

            - ในปี พ.ศ. 2555 องค์การโทรศัพท์ได้ตดิตัง้ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะในชุมชน 

 

 
ภาพที่  1Time Line ชุมชนบ้านบ้องตี้ลา้ง 

ที่มา: ทีมวจิัย (18 มนีาคม 2560) 
 

(2) เพื่อศึกษาวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้างตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

 ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมของกลุม่ชาติพันธ์ุพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้นั้น คือ ข้าวไร่ ข้าวคือหัวใจ

ส าคัญของเศรษฐกิจและการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมกะเหร่ียง ซึ่งเป็นระบบการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก ส าหรับการ

ท าไร่ขา้วคนกะเหร่ียง จะท าในการบริโภคในครอบครัวเท่านัน้ และจะมพีันธ์ุส าหรับครอบครัว พืน้ท่ีเพาะปลูกก็จะท่ีดิน

ท่ีตกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในวัฒนธรรมข้าวของชาวกะเหร่ียงบ้าน ถือว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะคนใน

ครอบครัวจะมีบทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือกันตามสภาพร่างกาย และทักษะความสามารถท่ีได้สืบทอดมา 

เทคโนโลยีการผลิตใช้เคร่ืองมือง่ายๆ ท่ีมีอยู่ตามภูมิปัญญา ท่ีสั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนในการจัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเรียบง่าย และใช้ความรู้ในระบบไร่หมุนเวียนท่ีรักษาสมดุลและความหลากหลายของ

ธรรมชาติไว้ได้อยา่งยั่งยืน สอดคลอ้งกับค ากล่าวว่า 
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   "ข้าว คือ สิ่งส าคัญมากส าหรับชวีติกะเหร่ียง แต่ก่อนจ าได้ว่า สมัยเด็กๆ พ่อแม่ก็ท าข้าวไร่ อยู่ในไร่ รักษาไร่"  

(พลอย มลิินกูร, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

   "วถิีชีวิต ของเรา กะเหร่ียง ต้องปลูกข้าว แต่เราเป็นคนภูเขา ก็ต้องท าไร่ขา้ว เมื่อก่อนปู่ย่าเล่าให้ฟังวา่ ตอ้งหา

เนื้อท่ีท าไร่ ต้องเสี่ยงทาย แต่ปัจจุบันไม่สามารถท าได้ เพราะกฎหมาย และเนื้อท่ีไม่เพียงพอส าหรับการท าไร่แบบ

ดั้งเดิม" (นพิทิ ทองเปาะ, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560)  
 

 พริกกะเหรี่ยง พริกกะเหร่ียงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum Furutescens Linn จัดเป็นพริกขี้หนูท่ีนิยม

ปลูกกันมากชนดิหนึ่ง เป็นพริกพื้นเมืองทีทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ดี มีอายุเก็บเกี่ยว 7 – 8 เดือน 

มเีอกลักษณ์เฉพาะด้านรูร่างและสผีิว มีสารแคปไซซินท่ีให้ความเผ็ดสูง และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งเป็นลักษณะเด่น

ประจ าพันธ์ุ ท าให้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นซอสพริก ลักษณะเด่นของพริก

กะเหร่ียง คือ มคีวามทนทานตอ่สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศและโรคต่างๆ มีล าต้นใหญ่ แตกแขนงดี และให้ผลผลิต

ติดต่อกันเป็นเวลานาน ท าเป็นพริกตากแห้งได้ดี มีความเผ็ดสูงและกลิ่นหอมซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธ์ุของพริก

กะเหร่ียง โรงงานท าซอสพริกนิยมน าไปป่ันผสมกับพริกหนุ่มเขียวเพื่อเพิ่มความเผ็ดและความหอม ส าหรับในชุมชน

บ้านบ้องตี้ลา่งนิยมปลูกพริกกะเหร่ียงในไรแ่ละมีบ้างบางส่วนท่ีปลูกในละแวกบ้านแต่เป็นสว่นน้อย ดังค ากล่าว  
 

   "พริกกะเหร่ียง เมื่อก่อน พวกนกกินเข้าไป ก็ไปขี้ท้ิงไว้ในบริเวณสวน ไร่ และสามารถงอกตามบริเวณต่างๆ 

ท่ัวป่า เขา แต่ปัจจุบันเราต้องปลูกนะ"  (ธง ชัยสงค์, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2560) 
 

 
ภาพที่ 2 ไร่ท าการเกษตรหมูบ้่านบ้องตี้ลา่ง 

ที่มา: นพรัตน์ ไชยชนะ (12 กุมภาพันธ์ 2560)  

 

 สาเหตุท่ีชุมชนแห่งนี้นิยมปลูกไว้ในไร่เพราะ มีผู้ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน และวิธีการน ามาจ าหน่ายก็มี 2 

ลักษณะ คือ (1) จ าหน่ายเป็นพริกสด ซึ่งราคาขึน้อยูก่ับคุณภาพและปริมาณพริก ราคาจ าหน่ายพริกสด เร่ิมต้นตั้งแต ่

80 - 150 บาท ท าให้ชาวกะเหร่ียงมรีายได้ประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อไร่ (2) จ าหน่ายเป็นพริกแห้ง ซึ่งจะได้

ราคาท่ีสูงกวา่พริกชนดิอื่น โดยน าพริกสดมาตากไวบ้ริเวณละแวกบ้าน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กิน

เองและอีกสว่นจะน าไปส่งขาย นอกจากข้าวไรแ่ละพริกกะเหร่ียงแลว้ยังมพีชืเศรษฐกิจชนดิอื่นๆ อีก ทัง้ปลูกไวข้ายและ

ไวก้ินในครอบครัว ดังนี ้

 แตงเปร้ียว (ถิ่งซาไซ) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ ผลอ่อน หรือแก่ วิธีการบริโภค ผสมน้ าพริกจะออกรส

เปรีย้ว ผลแก่ใชแ้กงส้ม 
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 มันเทศ (เนที) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์รากและยอด วิธีการบริโภค ราก ตม้กินหรือใส่แกง ยอดอ่อนต้ม

กินกับน้ าพริกหรือใส่แกง 

 บวบเหลี่ยม (เทเลชา) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชนผ์ลออ่น วิธีการบริโภค ผัด แกง ตม้กินกับน้ าพริก 

 บวบหอม (ตะกุชา) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชนผ์ลออ่น วิธีการบริโภค ผัด แกง หรือตม้กินกับน้ าพริก 

 มะระ (หม่องกะหล่า) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ยอด ลูกอ่อน วิธีการบริโภค ต้มหรือเผากินกับ

น้ าพริก 

 ถั่วมะแฮะ (บือกลีซา) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชนผ์ล และดอก วิธีการบริโภคกินดอกตม้จิ้มน้ าพริกหรือใส่แกง  

 ฟักข้าว (ไบขา่ยดุ) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์ยอด ใบและผลอ่อน วิธีการบริโภค ต้ม ผัด แกง ได้ทุกอย่าง 

 ขมิ้น (ย่าบ่อง) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เหง่า ดอก หน่อ วิธีการบริโภคเหง่าเป็นเคร่ืองแกง หน่อ ดอก

ตม้กินกับน้ าพริก 

 ฟักทอง (เลอเค่ซา) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์ยอด ผล วธีิการบริโภค ต้ม แกงกินกับน้ าพริก 

 ฟักเขียว (โลวซา) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์ผล วิธีการบริโภค แกงเผ็ด แกงส้ม 

 กล้วย (สะกุ่ยโพ่) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ปลี ลูก วิธีการบริโภค ต้ม แกง กินได้ท้ังสุกและดิบ ผล

สุกรับประทานเป็นของวา่ง หรือบวช  

 พมา่ตีเมยี (สะเบาะดุ) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ คือ ยอด วิธีการบริโภค ใส่แกงมีกลิ่นหอม ถ้าดอกออก

เอาไปแกงจะมีกลิ่นหอม 

 กระชาย (สะโล่คู) ส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์คือ ตน้ ราก วธีิการบริโภคตน้กินสดจิ้มน้ าพริก รากใชท้ าน้ ายา 

 ข้าวโพด ซึ่งเป็นการผลิตเชงิเดี่ยว ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง เพราะต้องค านวณค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุน

ในการผลิต เช่น ค่าจ้างรถไถดิน ค่าเมล็ดพันธ์ุ ค่าปุ๋ยและสารเคมี การปลูกข้าวโพดก็ใช้แรงงานในครัวเรือน  

 มันส าปะหลัง ถือว่าเป็นการผลิตท่ีลงทุนไม่มาก แต่ได้ผลผลิตสูง เพราะเนื่องจากพืชชนิดนี้ต้องการน้ า

ค่อยขา้งน้อย ดูแลรักษาได้ง่าย ท าให้ชาวกะเหร่ียงมรีายได้จากการท าไร่มันส าปะหลัง 

 ขมิ้น (ย่าบ่อง) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เหง่า ดอก หน่อ วิธีการบริโภคเหง่าเป็นเคร่ืองแกง หน่อ ดอก

ตม้กินกับน้ าพริก 

 กล่าวได้ว่าระบบการผลิตในไร่ของชาวกะเหร่ียงในชุมชนบ้านบ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี มีการท าไร่พืชผลทางการเกษตร อันเป็นระบบการผลิตในแบบใหม ่แต่มกีารปลูกพชืพืน้บ้านท่ีน ามา

ปลกูไวท่ี้อยูอ่าศัย และตามพื้นท่ีท าไร่ของตัวเองน่ันเอง 
 

(3). ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อหารบ้านบ้องตี้ล่าง 

วัฒนธรรมกับอาหารมคีวามสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการผลิตอาหารเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญของชีวิต การผลิต

อาหารเพื่อน ามาบริโภคภายในครอบครัวและชุมชน ได้อาศัยวัตถุดิบจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ า 

ป่าไม้และธาตุอาหารท่ีมีต่อพชืผลท่ีชาวบ้านเพาะปลูก นอกจากนี้ชาวกะเหร่ียงยังสามารถผลิตอาหารได้เองจากไร่และ

สวนหลังบ้าน เพื่อให้มอีาหารในการบริโภคอยู่ตลอดปี ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านบ้องตี้ล่าง มีหลักและกติกาใน

การใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและยังคงฝังแน่นอยูใ่นวถิีชีวิต ความคิดความเชื่อของชาวบ้าน  เช่นการล่าสัตว์จะ

ล่าเพยีงแคพ่อเป็นอาหารบริโภคเท่านัน้ ถึงแมจ้ะเจอสัตว์อ่ืนอกีก็จะไมล่่าเมื่อได้สัตว์ป่าจะมาแบ่งปันแจกจ่ายกันในหมู่

ญาติพ่ีน้องเพื่อนฝูง สัตวป่์าบางชนิดชาวบ้านจะไมล่่า เช่น นกเงอืก ชะน ีเป็นต้น  เพราะเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ การตัดหน่อไม้ถ้าหน่อไม้เล็กเกินก็จะไม่ตัดปล่อยให้โต

ต่อไปก่อน หน่อท่ีใหญ่เกินก็ไม่เอา มีช่วงระยะเวลาในการตัดหน่อไม้เพื่อให้มีไม้ไผ่รุ่นใหม่ทดแทนของเดิม เป็นต้น
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ส าหรับการใช้ประโยชนจ์ากพชืพรรณท่ีมีตามธรรมชาติ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้พืชมาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเคร่ืองรางของขลัง หรือไม้ท่ีจะใช้ในพิธีกรรม

ตา่งๆ รูจ้ักวธีิการปลูกพชืให้ผสมผสานกับการด าเนนิชีวิต เช่น วิธีการปูลกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดผักชนิดต่างๆ วิธีการ

เก็บเมล็ดพันธ์ุ เพื่อใชเ้พาะปลูกในปีถัดไป ส าหรับประเด็นปฏบัิตกิารทางวัฒนธรรมในการพทัิกษอ์าหาร พบว่า 

 1. การผลิตและหาอาหาร 

 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การผลิตอาหารเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญของชีวิต การผลิต

อาหารเพื่อน ามาบริโภคภายในครอบครัวและชุมชน ได้อาศัยวัตถุดบิจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ า 

ป่าไม้และธาตุอาหารท่ีมีต่อพชืผลท่ีชาวบ้านเพาะปลูก นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถผลิตอาหารได้เองจากไร่และสวน

หลังบ้าน เพื่อให้มีอาหารในการบริโภคอย่างหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน

โดยรอบชุมชน โดยท่ัวไปนอกจากจะเป็นท่ีอยู่อาศัยแล้ว ยังมีการท าเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่ และการเลี้ยงสัตว ์

ส าหรับการมอียู่ของอาหารผลการวจิัยพบวา่ สามารถแยกออกได้เป็นสองประเด็น คือ 

1.1 แหล่งอาหารท่ีผลิตขึ้นเอง กะเหร่ียงบ้านบ้านบ้องตี้ล่างอยู่บนพื้นฐานของการท าการ

เกษตรกรรมเป็นหลัก ท ามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดิน น้ า ป่าไม้ ด้วยระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และอยู่อย่าง

ค่อนขา้งปดิตัวจากโลกภายนอกมาเป็นเวลานาน ตอ้งใชเ้วลาปรับตัว จากหน่วยงานพัฒนาของทางราชการต่างๆ เป็น

หมู่บ้านท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น หน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังเป็น

พื้นท่ีน ารอ่งในการด าเนนิโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ  ท าให้สังคมกะเหร่ียงเร่ิมมีการปรับตัวเข้า

กับกระแสท่ีเปลี่ยนแปลงไป  วีถีปฏิบัติการท างานก็เช่นเดียวกัน กะเหร่ียงถูกเลี้ยงดูและฝึกฝนให้พึ่งตนเองและ

ชว่ยเหลอืกันจากการเรียนรู้ในวถิีปฏบัิตขิองครอบครัวและการท าไร่ข้าวตั้งแต่เล็ก ลูกจะเรียนรู้ตั้งแต่อยู่บนหลังแม่ ใน

ไร่จะมีการปลูกกระท่อมเล็กๆ ไวพ้ักอาศัยช่ัวคราว ไวส้ าหรับการพักขณะเหนื่อยจากการท าไร่ ส าหรับแหล่งอาหารใน

ยุคแรกๆ ของหมู่บ้านบ้องตี้ลา่งนั้น มีรูปแบบและวิถีการผลิตท่ีเรียบง่าย มีการท าไร่แบบดั้งเดิม ปลูกข้าวพอกินและมี

ชวีติท่ีสงบสุขอยู่กับป่า ขณะเดียวกันแหล่งอาหารท่ีชาวกะเหร่ียงบ้างบ้องตี้ล่าง สามารถผลิตขึ้นเอง ยังมีรูปแบบอื่นๆ 

ท่ีมีวิถีการเข้าถึงแหล่งอาหาร เช่น ท่ีบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ชาวกะเหร่ียงจะน าพันธ์ุมาจากธรรมชาติ มาปลูกไว้บริเวณ

ละแวกที่อยู่อาศัย ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบ

อาหารในแต่ละมื้อ จ าพวกพริก ขิง ข่า ตะไคร ้ใบมะกรูด ใบพลู ฯลฯ ดังค ากล่าว 

 

“การเดินทางในอดีตชุมชนตรงนี้เป็นป่า ไมส่ามารถเดินทางออกไปตดิตอ่ในตัวไทรโยคได้ เน่ืองจากเราอพยพ

เดินทางมากจากเมียนมาร์ ดังนั้นท่ีอยู่อาศัย อาหารการกิน ก็หาจากป่า ห้วย หนอง คลอง บึง และท่ีส าคัญ เราได้

เรียนรู้วิถีชีวติจากบรรพบุรุษของเรา”  (พุ -, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

1.2 แหล่งอาหารตามธรรมชาติ จากการบันทึกในแบบส ารวจบริโภคอาหารของชาวกะเหร่ียงมีวิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จักพึ่งพาธรรมชาติ แหล่งอาหารตามธรรมชาติในพื้นท่ีได้แก่ ห้วยบ้องตี้ ป่า และบริเวณรอบท่ีอยู่

อาศัย โดยส่วนประกอบของอาหารท่ีได้มานั้น มาจากแหล่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นพืชอาหารท่ีเจริญเติบโตได้เองตาม

ธรรมชาติ และออกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น กระถิ่น มะขาม ต าลึง ฟักข้าว ผักบุ้ง ขี้เหล็ก ผักกรูด ผักหนาม บอน 

เห็ดโคน หนอ่ไม้ เป็นต้น หรอืไม่ก็สัตว์ประจ าถิ่นท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกลา่ว สอดคล้องกับค ากล่าว 
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“อาหารของเราท่ีหาได้ในอดีต คือ หาจากป่า ห้วย หนอง และการล่าเป็นส่วนใหญ่ บางคร้ังล่า จับมาได้ ก็

เอามาเลี้ยง ตามท่ีน้องเห็นเลย ไก่ป่า หมูป่า จับมาเลี้ยงจนผสมพันธ์ุเองได้แล้ว” (คารมณ์ บุญลอย, สัมภาษณ์เมื่อ

วันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

“เราอยู่กับป่า อยู่กับห้วย ดังนั้น วิถีชีวิตเราก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกินก็

สามารถหาจากป่า หรอืแหล่งท่ีเกิดขึ้นตามถนนหนทาง และสามารถหากินได้ตลอดปี”  (พะยงค ์ชาวนาตรี, สัมภาษณ์

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

1.3  อาหารท่ีหาซือ้จากตลาดหรือร้านของช าในหมู่บ้านหรือมีผู้น ามาจ าหน่ายในหมู่บ้านการซื้อผัก

และการซื้อเนื้อสัตว์ นับวันจะเพิ่มจ านวนขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณไมเ่พยีงพอ และการคมนาคม

สะดวกขึน้ จึงมผีู้น าพืชผักต่างๆ ตลอดจนเนื้อสัตว์จากตัวเมอืงหรือชุมชนข้างเคียงมาจ าหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า

ท่ีมาจากตัวอ าเภอสังขละบุรีซึ่งน าเขา้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน และราคาสินค้าถูกกว่าของท่ีน าไปจากตัวอ าเภอทอง

ผาภูมิซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศไทย และชาวกะเหร่ียงเร่ิมมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปมากขึ้นแหล่งท่ีมาของอาหารในส่วนนี้ 

ได้แก่ ตลาดนัดในชุมชน ร้านค้าในหมู่บ้าน และพ่อค้ารถเร่ ส่วนประกอบของกับข้าวท่ีได้มาจากแหล่งนี้ส่วนใหญ่จะ

เป็นสิ่งท่ีชุมชนไม่สามารถผลิตเอง หรือมขีั้นตอนในการกระท าที่ยุง่ยากซื้อหามาจะสะดวกกว่า เช่น เกลอื น้ าปลา กะปิ 

น้ ามันพชื ผลชูรส น้ าตาลทราย ปลากระปอ๋ง น้ าพริกแกง วุ้นเส้น ไข่เป็น ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ประเภทตา่งๆ ดังค ากล่าว 

 

 “ปัจจุบันอาหารมีเข้ามาในชุมชน คือ มีรถกับข้าวมาขายทุกๆ วันพุธ และมีตลาดนัดประจ าในวันเสาร์ตอน

บ่าย 2 โมง ที่หนา้วัด และก็มร้ีานคา้ในชุมชนหลายหลังท่ีสามารถหาซือ้ของใช ้ของกินได้ตลอด” (พอมุง - , สัมภาษณ์

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

  1.4 แหล่งอาหารท่ีมาจากญาติหรือเพื่อนบ้าน ส่วนประกอบของอาหารท่ีได้จากการแบ่งปันจาก

เครอืญาตหิรือคนในชุมชน ส่วนใหญ่ พชืพืน้บ้าน พริก ถั่วฝักยาว มะเขอื มะขาม สมุนไพรต่างๆ ในชุมชน และเนื้อสัตว์

ท่ีล่ามาได้ แหล่งท่ีมาของอาหารประเภทนี้มีสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุด ซึ่งอาจเป็นเร่ืองของการสะท้อนถึงลักษณะของ

ความสัมพันธ์ในชุมชน ดังค ากล่าว 

 

“เราล่าอะไรมาได้ เราก็มีการแบ่งปันกันหมดนะ โดยเฉพาะญาติๆ ท่ีอยู่ใกล้ๆกัน เพราะว่ากินไม่หมด” (แสง 

- , สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

“บางครัง้พอ่เราไมส่ามารถเขา้ไปป่าลา่สัตว์ได้ เขาก็ไปกันเอง แล้วหามาได้ ก็มาแบ่งให้ครอบครัวเรา” (นอรี 

- , สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560) 

 

 2. ภูมิปัญญาถนอมอาหารให้มกีินมีใชต้ลอดปี  

 ภูมิปัญญาอาหาร เป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ และความเข้าใจในชีวิตต่อธรรมชาต ิ

ภูมิปัญญาอาหารเป็นศิลปะแบบไทยๆ ไมว่า่จะเป็นของแตล่ะภาคแต่ละชุมชน ส าหรับวิธีการรักษาอาหารของชาวกระ

เหร่ียงสรุปได้ดังนี้ 
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การตาก กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงบ้านบ้องตี้ล่าง มีการใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยการตากแห้ง เช่น การน า

เนื้อสัตว์มาหมักและตากแห้ง เพ่ือเก็บไว้รับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของสาลิกา -  
 

“การน าของชนดิตา่งๆ มาตากเป็นวธีิการท่ีสามารถเก็บไวท้านได้นาน เช่น บางที เราได้เนื้อหมูป่า เนื้อเก้ง ก็

เอาหั่นช้ินบางๆ แล้วก็ตาก สามารถเก็บไว้กินได้นานเลย และบางท ีก็เอาพวกเมล็ดผัก หรอืผักต่างๆ มาตาก เพื่อใช้ใน

การเพาะปลูกในปีตอ่ไป” (สาลิกา - , สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560) 
 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ มาลี - ได้กลา่วว่า 
 

“อาหารมีหลายประเภทท่ีท าด้วยการตาก ข้าวก็สามารถเอามาตากได้ (ถ้าเหลือ) และก็มีเนื้อสัตว์ประเภท

ตา่งๆ เมื่อก่อนไม่มตีูเ้ย็นใชม่ัย้ละ ก็ใชว้ธีิการตากนี่ละ ” (มาลี - , สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560) 
 

เห็นได้วา่กลุ่มชาติพันธ์ุชาวกะเหร่ียงใช้รูปแบบวิธีการตากแห้ง ในการเก็บรักษาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และ

ใช้รูปแบบดังกล่าวในการตากพริกกะเหร่ียงเพื่อจะได้ส่งขายหรือเก็บไว้บริโภคได้นาน ส าหรับเนื้อสัตว์ การเลือกใช้

รูปแบบการถนอมอาหารโดยวิธีการตาก มักได้มาจากการล่าในป่าหรือซื้อมาจากรถท่ีมาขาย ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ และมี

การสบืทอดมาถึงปัจจุบัน 

การดอง วิธีการรักษาโดยการดองอาหารของกลุม่ชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้ล่าง มีหลายประเภท เช่น 

หนอ่ไม้ดอง ลูกเนยีงดอง ซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับ เจน -  
  

“การดองก็มีหลายอยา่งนะ เนื้อสัตว์ก็สามารถดองได้ แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีเราใช้ดอง คือ ผัก พวกหน่อไม้ เพราะ

เวลาหนอ่ไม้ออกช่วงหนา้ฝน ออกครัง้ละมากๆ กน ามาดองเก็บไว้ และสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีๆ เลยละ” (เจน - , 

สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560) 
 

กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงมีหน่อไม้ดองแทบทุกบ้าน รูปแบบการดอง สืบทอดจากบรรพบุรุษ ในช่วงฤดูฝนจะมี

หน่อไม้มาก ชาวกะเหร่ียงจึงน าหน่อไม้มาดองไว้บริโภค การแช่แข็งปัจจุบันนิยมแพร่หลายมากขึ้นถึงแม้ว่าตู้แช่หรือ

ตูเ้ย็นจะมรีาคาสูงและมจี าหนา่ยอาหารแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้าน เพราะช่วยประหยัดเวลาเเละเเรงงานในการ

ประกอบอาหาร นอกจากนี้ อาหารแช่เเข็งจะสดและมีรสชาติดกีว่าอาหารกระป๋อง 
 

“ทุกวันนี้ของท่ีซือ้ หรือของท่ีได้จากการหาจากไร่ ก็จะมีวธีิการเก็บอีกอย่าง คือ แช่ในตูเ้ย็น…” (เพยีงจิตร - , 

สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559) 
 

วธีิการรักษาอาหารอกีรูปแบบหนึ่ง คือ การเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่ แต่ก็มีในบางครอบครัวเท่านั้น และจะมี

อยู่ในร้านคา้ในหมู่บ้าน และชาวกะเหร่ียงหลายครอบครัวอาจจะมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการมีตู้เย็นในครอบครัว

ได้ กล่าวได้ว่ากลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงบ้านบ้องตี้ล่างมีความมั่นคงทางอาหาร เพราะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ ท้ังพืชพรรณนานาชนดิและสัตว์ป่า ที่ชาวบ้านสามารถเขา้ถึงอาหารได้อยา่งพอเพยีง ถึงแมใ้นปัจจุบันจะท าได้

ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าลดลง อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าป่าไป

หาอาหารตามธรรมชาติอยูด่ังเชน่อดีตป่าและธรรมชาติบริเวณรอบ ๆ ชุมชนจึงยังคงเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญท่ีจะเข้า

ไปถึงแหลง่บริโภค กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้ลา่งมีวถิีการผลิตท่ีเอื้อตอ่การมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี ไมว่า่

จะเป็นการปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคเองในครอบครัว (ไม่ขาย) และมีการปลูกพืชผักไว้รอบ ๆ บ้านหลากหลายชนิด อีกท้ัง

กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงบ้านบ้องตี้ล่าง ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวกะเหร่ียงท่ีเป็นการรักษา
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ธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี และมีการรักษาอาหารไว้บริโภคได้นาน ๆ อย่างการถนอม

อาหารในรูปแบบตา่งๆ กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านบ้องตี้ลา่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาประเด็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้าน

บ้องตี้ล่าง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาว

กะเหร่ียงสามารถเข้าถึงอาหารอยา่งเพียงพอ ถึงแม้ปัจจุบันจะท าได้ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่า

และสัตว์ป่าลดลง และเร่ืองกฎหมาย พ.ร.บ.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าก็ตาม อย่างไรก็ดี  กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้าน

บ้องตี้ล่าง สามารถเข้าถึงอาหารจากแหล่งบริโภคต่างท่ีสามารถหาได้จากชุมชน ท้ังแหล่งท่ีผลิตขึ้นเองจากไร่ มีการ

ธ ารงรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนบ้านไร่ป้าร่วมกัน มีวิถีการผลิตเอื้อต่อการมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี ใช้

ระบบภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุในชุมชน เป็นการรักษาธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี โดย

กระบวนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น ด ารงชีวิตจากการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน ตกทอดเป็นมรดกของกลุ่มชนแห่ง

ภูมิปัญญาของวถิี “ลอืกาเวาะ”  ท่ีควบคู่ไปกับพธีิกรรม ความเช่ือ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสิ่งคุ้มครองธรรมชาติเกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตตั้ งแต่ เกิดจนตาย เป็นทรัพย์สมบัติ ท่ีล้ าค่าของกลุ่มชาติพัน ธ์ุกะเห ร่ียง ท่ีสอนให้ลูกหลานดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ล าห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตามวี "ถ่งเมียเวาะ" ท่ีท าให้ชุมชนแห่งนี้

สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

บ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีฐานความหลากหลายจากทรัพยากรท้องถิ่น 

ชุมชนมแีหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพชุมชนแห่งนี้ติดต่อกับประเทศชายแดน มีแนวทิวเขา

ตะนาวศรีกันพรมแดนระหว่างกัน ท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ถึงแม้ปัจจุบัน

จะท าได้ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าลดลง และเร่ืองกฎหมาย พ.ร.บ.เขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าก็ตาม อยา่งไรก็ดี กะเหร่ียงบ้านไร่ป้า สามารถเข้าถึงอาหารจากแหล่งบริโภคอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุรชัย รักษาชาต ิ(2545)  และวัลย์ลกิา สรรเสริญชูโชติ (2545) และนพรัตน์ ไชยชนะ (2560)  กล่าววา่ วถิีชีวิตของคน

ชายขอบ มีการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดท้ังปี โดยมีแบบแผนของการผลิตข้าวให้

พอเพียง ได้แก่การน าภูมิปัญญาเดิมของบรรพบุรุษตนเองกลับมาใช้ใหม่ ปรากฎการณ์ดังกล่าวสามารถสร้างความ

มั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการฐาน

ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวถึงแม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ังปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชนก็ตาม คนในชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าทรัพยากรในชุมชน 

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านไร่ป้า มีการปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคในครอบครัวและเพียงพอส าหรับการกินตลอดปี 

การปลูกพชืบริเวณท่ีอาศัย และการสบืทอดวัฒนธรรม ภูมปัิญญาของกลุ่มชาติพันธ์ในชุมชน เป็นการรักษาธรรมชาติ

ให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี วิธีการพิทักษ์รักษาอาหารไว้บริโภคอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบการถนอมอาหาร ตาก ดอง หมัก ด ารงชีวิตจากการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน ตก

ทอดเป็นมรดกของกลุ่มชนแห่งภูมิปัญญาของวถิี “ลอืกาเวาะ” ท่ีท าให้ชุมชนแหง่นี้สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ ไชยชนะ (2559) และ สุธานี มะลิพันธ์ (2552) กล่าวว่า 

วถิีลอืกาเวาะ และถ่งเมยีเวาะ เป็นเร่ืองของการท ามาหากินและพิธีกรรมความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ สิ่งคุ้มครองตาม

ธรรมชาติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตดั้งแต่เกิดจนตาย เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ าค่าของกะเหร่ียงท่ีสอนให้ลูกหลานดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ล าห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน รูปแบบการด าเนินชีวิตดังกล่าวสง่ผลให้เกิด



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2840 

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนกะเหร่ียงสอดคล้องกับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรทางเลือก ท่ีชุมชนสืบ

ทอดมาอย่างยาวนานเป็นการสร้างความยดืหยุ่น ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ท่ี

สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของชุมชนแหง่นี้ได้อยา่งยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนามนุษย์และสังคม จากประเด็นท่ีค้นพบปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการ

พิทักษ์อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์บ้านบ้องตี้ล่างนี้ องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบทา ง

วัฒนธรรม สามารถน าเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการ

เกิดความมั่นคงทางอาหารหรือไม่มั่นคงทางอาหาร หากเกิดความมั่นคงจะท าให้อย่างให้มีความยั่งยืน หรือไม่เกิด

ความมั่นคงจะท าอยา่งไรให้เกิดความมั่นคงต่อไป 

     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบในเร่ืองปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์

อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงหรือกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆ ในดินแดนประเทศไทย เพราะจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

ระหว่างวิถีชีวิตของในกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งต่อไปในอนาคตสามารถสร้างเป็น

โมเดลในการพัฒนาหรอืหาแนวทางในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนตัวเองต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณ 

ดร. พลวัต วุฒิประจักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยคร้ังนี้ ท่ีให้

ค าแนะน าและตรวจแก้ข้อบกพร่อง ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์

อย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณ 

จอย จิ๋ว บ็อบ แนน ลูกศษิยส์าขาวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ร่วมเก็บขอ้มูลวจิัย และขอขอบพระคุณกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียง

บ้านบ้องตี้ลา่ง ต าบลลอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีให้ความเข้าร่วมในการอนุเคราะห์ขอ้มูลในการท าวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 

คมลักษณ์ ไชยยะ. (2551). กะเหรี่ยงใน/นอก : ปฏิสัมพันธ์ทางชาตพิันธุ์ ณ อาณาบริเวณชายแดน. วิทยานิพนธ์

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา. มหาวทิยาลัยศลิปกร.  

จอมขวัญ ชุมชาติ. (2558). ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโคกพยอม ต าบลละงู จังหวัดสตูล.  วิทยานิพนธ์

ศิปลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ณรัชช์อร ศรีทอง. (2556). แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: โอ

เดียนสโตร์.  

นพรัตน์ ไชยชนะ. (2559). ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความม่ันคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์ บ้าน

ไร่ป้า ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.  กาญจนบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

นพรัตน์ ไชยชนะ. (2560). ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทกัษ์อาหารบ้านป่านางเย้อ ต าบลหนองบัว อ าเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต. (2545). อาหารเพื่อมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2841 

ปิยนาถ อิ่มดี. (2547). ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านป่าคา หมู่ที่ 2  ต าบล

สวก อ าเภอน่าน จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาการ

พัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 

พิพัฒน์ เรืองงาม. (2533). ชาวกะเหรี่ยงและวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ภัทรพร รุ่งจริญ. (2544). ประเพณีอ้ังมถี่อง. กรุงเทพฯ: ศูนยพ์ัฒนาหนังสอื กรมวชิาการ กระทรงศกึษาธิการ.  

ยศ สันตสมบัต.ิ (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พมิพค์รัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ และวรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ. (2542). สงคราม 9 ทัพ : มหายุทธ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.  

กรุงเทพฯ: แสงดาว.  

เรวดี อุลิต. (2552). 80 ปี ของชุมชนบ้านบ้องตี้ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงถึงหมู่บ้านชายแดน. วิทยานิพนธ์สังคม

วทิยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

วรวุธ สุวรรณฤทธิ. (2557). กระเหรี่ยงชาติที่ไม่เคยมีดินแดนเป็นของตนเอง. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี. 

วัลย์ลกิา สรรเสริญชูโชติ. (2545). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิถกีารผลิต และระบบความสัมพันธ์ทางสังคม

ในมิติชายหญิงของชุมชนกะเหรี่ยง: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต าบลชะแล อ าเภอทองผา

ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์.   

ศยามล เจริญรัตน์. (2556). ความมั่นคงทางอาหารป่าชุมชนกับการผลักดันเรื่องความเป็นธรรมเพื่อชุมชน

ท้องถิ่น. รายงานการประชุมวิชาการประจ าป ี2557. กรุงเทพฯ:  สถาบันวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 สุธานี มะลิพันธ์. (2552). ความมั่นคงทางอาหารของชาวลัวะบ้านป่าก า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระเจ้าเกล้าธนบุรี.  

สุรชัย รักษาชาต.ิ  (2545).  ความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ : รูปแบบการบริโภคและ

แหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนภาคตะวันตกประเทศไทย.   วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยกีารวางแผนสิ่งแวดลอ้มเพื่อพัฒนาชนบทมหาวทิยามหดิล. 

องค ์บรรจุน. (2553). สยาม : หลากเผ่าหลายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : มติชน 

สัมภาษณ ์

อนัญญา ปรึกษา. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

สไวย วิเศษคุณาการ. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560 

นพิทิ ทองเปาะ. ชาวบ้านบ้องบ้องต้ีล่าง. สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 

พลอย มลิินกูร. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 

ทองค า บุตรจัง. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 5พฤษภาคม 2560 

ธง ชัยสงค์. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 

เพยีงจิตร -. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2559. 

คารมณ ์บุญลอย. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ มกราคม 2560. 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2842 

พุ -. ชาวบ้านบ้านบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560. 

พะยงค ์ชาวนาตรี. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560. 

พอมุง -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560. 

แสง -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. มภาษณ์ 9 มกราคม 2560. 

นอรี -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2560. 

มาลี -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2560. 

สาลิกา -. ชาวบ้านบ้องบ้องตี้ลา่ง. สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2560. 
 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2843 

การศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง  อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูน 

Study and Development Applies Products from Cotton Hand Made to Products 

Design,Case Study : The Cotton Hand Weaving Groups at Donluang Village, 

Amphur Pasang, Lamphun Province.  

กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค1* 

Kittipong  Keativipak1* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นและได้รูปแบบท่ี

สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดทางความคิด รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการผลิตชิ้นงาน กรณีศึกษา

กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยท าการศึกษาและลงพื้นท่ีส ารวจรูปแบบ 

การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือท่ีชุมชนผ้าฝ้าย ทอมือบ้านดอนหลวงและละแวกใกล้เคียง (จังหวัดล าพูนและ

จังหวัดเชยีงใหม่) รวมถึงการสัมภาษณ์ความต้องการและลักษณะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจ์ากกลุ่มร้านคา้ ผู้ผลิต

และผู้จ าหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง เพื่อให้ข้อมูลและผลลัพธ์ท่ีได้กลับไปต่อยอด พัฒนาให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการของสังคมในปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ( Image Planning) 

และแนวโน้มในการออกแบบเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลงานจากการศึกษาท่ีได้ท าการ

ออกแบบและพัฒนาจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองนุ่งห่ม(เสื้อผ้าส าหรับเด็ก)จ านวน 25 

รูปแบบและการออกแบบกระเป๋าสตรีจ านวน 25 รูปแบบ ซึ่งผลงานท่ีได้รับการออกแบบ   ใชข้อบเขตการออกแบบคือ 

ต้องมีคุณค่าของ ธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม  มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  วัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิตของท้องถิ่น  ผลิตได้จริง ใชส้อยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น  ความสวยงามและความน่าสนใจและรูปแบบแปลก

ใหม ่สะดุดตา   

 ซึ่งผลจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากร เพื่อท าการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ (4P) ท่ีมี

ตอ่ผลิตภัณฑจ์ากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้วจ านวน 350 คน พบว่า ภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากท่ีสุดต่อผลิตภัณฑ์ ( x = 4.27) โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงท่ีสุด

ได้แก่ ผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือสามารถตอ่ยอดพัฒนารูปแบบและ ลวดลายในอนาคตได้ ( x = 4.41) รองลงมาอีก 

4 อันดับได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ( x = 4.37) 

                                                 
1 สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วทิยาเขตล าปาง จังหวัดล าปาง 
1 Industrial Crafts Design   Faculty of Fine and Applied Art   Thammasat University Lampang Campus, Lampang Province 

*Corresponding author e-mail : Keativipak@yahoo.com 
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ผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือมรูีปแบบและการประยุกตท่ี์สวยงามและเป็นท่ีดงึดูดใจ / ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเป็น

การใช้เทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเดิมมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ( x = 4.35) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

สามารถพัฒนาเป็นสินค้าท่ีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ ( x = 4.34) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อน

ความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็นท้องถิ่นได้อยา่งชัดเจน ( x = 4.33) และภาพรวมความพึงพอใจ

ตอ่ผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ท้ังหมดจากการวิจัยอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 8.23 จากคะแนนเต็ม 10)   

ค าส าคัญ : การออกแบบ  ผ้าฝา้ยทอมือ  ผลิตภัณฑ ์ 

Abstract  

This research paper is aimed at the study and development of hand woven cotton used to develop 

innovative products, as well as promoting local handicrafts to increase the product range, increase revenue and 

form a functional model for development and further ideas about the synergies between the communities 

involved in production. The field of study for this research is the cotton weaving village of Bahn Don Luang, 

district PaSang, Lamphun Province. 

This research was conducted with the model completed onsite and the product transferred from the 

weaving community at Bahn Don Luang and its neighborhood (Lamphun and Chiang Mai Provinces). This 

included an interview about the needs and  properties of the product models from the groups of sellers, 

producers and suppliers from the cotton weavers of Bahn Don Luang, in order that the information and results 

could be taken and used to further the development of the set targets and requirements of modern day society. 

Image planning theory and the design trends were used to help analyze and develop products. The research 

results of the design and development can be categorized into 2 groups. These include the design and 

development of the soft cotton product range (children’s clothing) which has 25 designs; then there is the ladies 

hand bag range with another 25 designs. The results found from the interviews is that the scope of designs 

must use the natural attributes or the handicrafts are unique to the local cultural art; use local materials and 

production methods, genuinely produced using quality thread appropriate to local materials; be beautiful, 

interesting and have unique eye catching designs.  

The results of the collection of the data from the field study interviews used to conduct this research on the 

opinions and satisfaction (4P) of the products transferred from cotton weaving that had been already developed 

and designed found that the 350 people which made up the sample group had a positive attitude to a high 

level about the product range ( x = 4.27). The issues the sample group agreed about the most include that the 

handwoven cotton products could be used to further develop design and patterns in the future ( x = 4.41). 

Dropping down another 4 ratings the hand woven cotton products reflected that the development of the original 

product had increased its value ( x = 4.37). The handwoven cotton products had form and function that is both 

beautiful and attractive / and they are produced using original local techniques to create new products ( x = 

4.35). The handwoven cotton products are able to be developed into a product that can clearly increase the 
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value of the economy for the community ( x = 4.33). The product satisfaction that the handwoven cotton goods 

has had and innovative design that has been completely freshly and innovatively designed from the research 

had the highest rating level of (8.23 from 10 points).   

Keywords : Design  Cotton Hand Weaving   Products   

บทน า 

 กรมศลิปากร (2532) การทอผ้านับเป็นวัฒนธรรมส าคัญของลา้นนามาแต่อดีต ท่ีได้มีการสืบทอดกันมาจาก

รุ่นสู่รุ่น โดยผู้หญิงจะมีบทบาทในการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน นอกจากประโยชน์ใช้สอยด้านเคร่ืองนุ่งห่มของสมาชิก  

ในครอบครัวแล้ว ผ้าทอยังสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของหญิงชาวล้านนาว่าเป็นผู้มีความละเอียดอ่อน  มีความมุ่งมั่น

พยายาม จากฝีมอืการทอผ้าที่ประณีตสวยงาม อ าเภอป่าซางเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย   

                            
ภาพที่ 1 ลักษณะการทอผ้าด้วยกี่แบบโบราณ ที่มีการสืบสานและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้หญงิจะมีบทบาท 

    ในการทอผ้าไวใ้ชใ้นครัวเรือน นอกจากประโยชน์ใช้สอยด้านเคร่ืองนุ่งห่มของสมาชกิในครอบครัว ผ้าทอ 

สะท้อนถึงบุคลกิลักษณะของหญิงชาวล้านนาว่าเป็นผูม้ีความละเอยีดอ่อนอกีด้วย 

( ที่มา : ถ่ายภาพโดยกิตติพงษ์  เกียรติวภิาค / สถานที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ) 

 บ้านดอนหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวเมืองยองในประเทศพม่า ท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอน

หลวง เมื่อกวา่ 200 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัฒนธรรมการทอผ้าสบืทอดต่อกันมา แทบทุกครัวเรือนได้รับการถ่ายทอดมรดก      

ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณ สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ภายในหมู่บ้านจึงเรียงรายไปด้วยร้านขายผ้าฝ้าย

ทอมือท้ังร้านเล็ก ร้านใหญ่ ชาวบ้านดอนหลวงก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและกรรมวธีิการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณไว้อย่าง

สมบูรณ์ บ้านดอนหลวงจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์ผ้า

ฝ้ายทอมือท่ีจ าหนา่ยตามแหล่งท่องเท่ียวส าคัญในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของบ้านดอนหลวง  

 ผลงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านดอนหลวง มีความโดดเด่น ทางด้านศิลปหัตถกรรมการทอผ้า

ฝ้ายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน ลวดลายให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ ของตลาด โดยได้มีการผลิตเป็นปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์  

อื่น ๆ อกีหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความนยิมจากทัง้ในและตา่งประเทศสั่งซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านดอนหลวง       

ต าบลแมแ่รงเป็นจ านวนมาก 
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 ภาพที่ 2  ลักษณะของชุมชน ภายในหมู่บ้านดอนหลวงหมูท่ี่ 7 ต าบลแรง อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน ท่ีมีการผลิต             

                ผ้าฝ้ายทอมือ และจ าหนา่ยสินค้าท่ีแปรรูปจากผา้ฝ้าย  
 

 แตใ่นสภาวะในปัจจุบัน ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑท่ี์ได้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือมาสร้างสรรค์มาท าการแปรรูป 

ท่ีมอียู่ในชุมชนน้ัน มักจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑท่ี์เหมอืนเดิม และคล้ายคลึงกันมาเป็นระยะเวลาท่ีนาน ไม่มีการริเร่ิม

สร้างสรรค์ พัฒนาและออกแบบให้เกิดความแตกต่างแปลกใหม่หรือน่าสนใจ ท าให้แต่ละกลุ่มภายในหมู่บ้าน ท าการ

ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือในรูปแบบเดิมๆ ออกมามากเกินความจ าเป็น ท าให้ลักษณะของ

ผลงานท่ีได้ไม่ได้รับการปรุงแต่งและพัฒนาตามกระแสของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน อีกท้ังจากสภาวะการค้า          

ในปัจจุบันการแข่งขันในเร่ืองการตลาดนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีโอกาส ในการ

เลอืกซือ้สนิค้า ทัง้ในรูปแบบท่ีพึงพอใจ และมีคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน                                                                                                                         

                           
ภาพที่ 3 ลกัษณะผลิตภัณฑ ์สนิค้าท่ีท าการแปรรูปมาจากผ้าฝา้ยทอมือ ภายในชุมชน ส่วนมากจะเป็นลักษณะ                               

ของผลิตภัณฑท่ี์คลา้ยคลึงกัน และผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ท าการพัฒนาให้เกิด   

รูปแบบใหม่ ท าให้สินค้าท่ีมีอยู ่ไมนา่สนใจและไมม่คีวามแปลกใหมเ่ท่าท่ีควร                                                           

  ( ที่มา : ถ่ายภาพโดยกติติพงษ์  เกียรตวิภิาค / สถานท่ี บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ) 

 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นถึงความงาม ความเป็นเอกลักษณ์ และกลิ่นอายของวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่นของ

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง มาท าการศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความร่วมสมัยและเป็นท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและความต้องการ

ของกลุ่มผู้บริโภค โดยในการออกแบบนั้น จะมีการน าเอาวัสดุพื้นถิ่น รวมถึงเทคนิคต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชนใกล้เคียงใน

จังหวัดล าพูน ท่ีสามารถหาได้ง่าย เช่น หนังเทียม ผ้าลูกไม้ ผ้าซับ ผ้าอัดเป็นต้น เข้ามามีบทบาทและน ามาประยุกต ์

พัฒนาร่วมกันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน่าสนใจ  แตกต่างไปจากสินค้าเดิมท่ีมีอยู่ท่ัวไป แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายเดิม 

ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอมืออยู่อยา่งชัดเจน รวมถึงเป็นทางเลือกใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

อกีทัง้ยังสามารถเพิ่มงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันอกีด้วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

 1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  

กรณศีกึษา : กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 2. เพื่อส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นและได้รูปแบบท่ีสามารถน าไป 

พัฒนาและต่อยอดทางความคิด รวมถึงความร่วมมอืกันระหว่างชุมชนในการผลิตชิ้นงาน   

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑท่ี์ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว   

วิธีการวจิัย เคร่ืองมือการวิจัย และระเบียบวิธีวจิัย (Research Methodology) 

1. ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา เก็บรวบรวมและศกึษาข้อมูล อันประกอบด้วย                                                                                                              

                   1) ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับต าบลแมแ่รงและบ้านดอนหลวง  

                   2) ข้อมูลเบือ้งต้นผ้าฝา้ยทอมือ   

                   3) การสร้างภาพลักษณผ์ลิตภัณฑเ์พื่อก าหนดแนวคิดการออกแบบ                                        

                      (Creating products image to define the design concept)    

                    4) แนวโนม้การพัฒนาผลิตภัณฑก์ารออกแบบ (Trend ปี 2014)  

         5) หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

         6) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)    

        7) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชนผลิตภัณฑผ์้าฝา้ยทอมือ    

 2. สรุปผลขอ้มูลจากภาคเอกสารท่ีท าการศกึษา เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาและแนวความคดิในการพัฒนา 

  3. ท าการลงภาคสนาม ส ารวจข้อมูลเชงิลึก กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง จังหวัด

ล าพูน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์      

 ได้ลงภาคสนามและศึกษาข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความเกี่ยวข้อง เพื่อน าเนื้อหาและข้อมูลมา ใช้เพื่อวิเคราะห์และ

พัฒนาผลการออกแบบ เช่น การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากร้านค้าเพื่อ คัดเลือกและหาแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ลักษณะของขอบเขตต่างๆท่ีมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ การสร้างสรรค์  กระบวนการวิเคราะห์

แนวทางพัฒนาการออกแบบ โดยผู้วจิัยได้ท าการศกึษาเนื้อหา สาระส าคัญ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้  

 1) การสัมภาษณจ์ากรา้นค้าผู้ผลิต และผู้จ าหนา่ยสนิค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ในงาน”แต่งสี อวด

ลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ท่ี 11และ คร้ังท่ี 12” (จ านวน 38 รา้นค้า) เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล ปัญหาและความต้องการ 

ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้สัมภาษณ์ แยกเป็น

ประเด็นค าถามดังน้ี   

                       1. ลักษณะของผลิตภัณฑเ์ดิม ของการแปรรูปผ้าฝ้าย                                                                                 

                       2. ผลิตภัณฑภ์ายในร้านคา้ ท่ีมียอดจ าหนา่ยมากที่สุด    

                       3. รูปแบบของผลิตภัณฑ ์ที่มคีวามตอ้งการในตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน  

                       4. ลักษณะและรูปแบบของผลิตภัณฑท่ี์มีความต้องการของกลุ่มผูผ้ลิตและผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์      

        2) การจดัทีมส ารวจจากการเก็บขอ้มูลเชงิสถิติ ของจ านวนรูปแบบแหลง่ผลิตผลงาน (ร้านค้า) ของ 

ผลิตภัณฑ ์สินคา้ที่ท าการพัฒนาและจ าหนา่ยจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือในเทศบาลต าบลแมแ่รง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน
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และอัตรารูปแบบและจ านวนการผลิต ของผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงท่ีมีอยูใ่นชุมชนและวางจ าหนา่ย

ในงานแต่งส ีอวดลาย ผา้ฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ท่ี 11-12 (จ านวน 53 รา้นค้า)   

 4. สรุปผลจากการศึกษาและเกบ็ข้อมูลภาคสนามเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 5. กระบวนการวเิคราะห์แนวทางพัฒนาการออกแบบ  

          แนวทางในการเข้าสูก่ารวเิคราะห์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย  

       1) วธีิการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบ โดยน าเอาหลักการ การสร้างภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ (Image Planning) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics) ด้วย วิธีการใช้ตารางกริด Taste Matrix         

เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการศึกษาท้องตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและก าหนดแผน

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการออกแบบ ช่วยให้นักออกแบบผู้ซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านวัฒนธรรมและความงาม 

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับต าแหน่งของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) (ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา, 

2548)                                                     

                  2) การสร้างภาพลักษณผ์ลิตภัณฑเ์พื่อก าหนดแนวคดิการออกแบบเพื่อศึกษาแนวโน้มในดา้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑก์ารออกแบบ ให้มีความสอดคล้องกับ Trend ปี2014 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบนัน้มทิีศทางที่มี

ความเหมาะสมกับผู้บริโภค (สอดคล้องกับภาพลักษณข์องผลิตภัณฑ)์ และรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ในสังคม

ปัจจุบัน  

       3) ใชห้ลักการออกแบบผลติภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัต ิการวิเคราะห์ ขั้นตอนและผลการ

น าเอาผ้าฝา้ยทอมือมาท าการออกแบบและประยุกตเ์ข้ากับวัสดุตา่งๆโดยใช้หลักเกณฑ์องค์ประกอบของการออกแบบ

ผลิตภัณฑห์ัตถกรรม ของวัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร (2548) แบง่ได้ดังนี้  

                         1. คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม    

                         2. มเีอกลักษณ์และศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

                         3. วัสดุและกรรมวธีิการผลิตของท้องถิ่น      

                         4. ผลิตไดจ้ริง ใชส้อยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น  

                         5. ความสวยงามและความน่าสนใจ            

                         6. รูปแบบแปลกใหม ่สะดดุตา      

 6. ท าการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ประกอบด้วย 

        1) การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑต์น้แบบ (Preliminaly Sketch) ตามแนวทางที่สรุปจากหัวข้อท่ี 2.5   

                  2) พัฒนาแบบร่าง (Idea Development)  

                  3) สรุปผลการออกแบบและคัดเลอืกผ้าฝ้าย รวมถึงวัสดุตา่งๆท่ีน ามาใชป้ระยุกตใ์นการออกแบบ    

                  4) ตรวจสอบการออกแบบสุดท้าย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปผลิตตน้แบบ  

 7. ท าการผลิต ผลิตภัณฑต์น้แบบ จากผ้าฝา้ยทอมือมอืบ้านดอนหลวง   

 8. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความคิดเห็นในผลงานของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ท าการออกแบบ

และพัฒนาแล้ว โดยใชแ้นวทางส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(อ้างใน วรัญญู 

อัศวพุทธิ, 2549) ท่ีกล่าวไว้ว่าส่วนประสมการตลาด( Marketing  Mix ) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีธุรกิจใช้เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเป็นสว่นประกอบท่ีส าคัญของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ (4Ps) ประกอบด้วย     
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1) ผลิตภัณฑ ์(Product)                                    

                  2) ราคา (Price)  

                  3) สถานท่ีหรือชอ่งทางการจ าหน่าย (Place)        

                  4) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

 9. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาและพัฒนาการน า ผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้

ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ / กรณีศึกษา : กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูนได้ท าการส ารวจความคิดเห็นจากการจัดตั้งแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบ

สร้างสรรค์ใหม่ในงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวงคร้ังท่ี 13 บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ซึ่งมี

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 350 คน โดยมี

ประเด็น      ในการศึกษา 6 ประเด็น ได้แก่  

           1) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง    

                   2) ทัศนคตติอ่ผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์  

             3) ทัศนคตติอ่ราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ ์  

                   4) ทัศนคตติอ่ช่องทางการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

             5) ทัศนคตติอ่การส่งเสริมการตลาด   

            6) ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์   

 10. วเิคราะห์ขอ้มูลจาก การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาและพัฒนาการน า ผ้าฝ้าย

ทอมือ มาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์  

 11. สรุปผลการศึกษาและพัฒนา 

 12. ท าการเสนอ เผยแพราผลงานและถ่ายทอดงานวจิัย 
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     เก็บรวบรวมและศกึษา

ข้อมูล 

สรุปผลข้อมูลจากภาคเอกสารท่ีท าการศกึษา  

 

ลงภาคสนาม ส ารวจข้อมูลเชงิลึก กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝา้ยทอมือบ้านดอน

หลวง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา   

ผลิตภัณฑ ์

สรุปผลจากการศึกษาและเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
 

สรุปผลและรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาทัง้หมด  

เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

1) ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับต าบลแมแ่รงและบา้นดอนหลวง 

2) ข้อมูลเบือ้งต้นผ้าฝ้ายทอมือ  

3) การสรา้งภาพลกัษณผ์ลิตภัณฑ์เพือ่ก าหนดแนวคิดการ 

   ออกแบบ                                        

4) แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑก์ารออกแบบ  

5) หลักการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์  

6) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)    

7) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกจิในชุมชนผลิตภัณฑ์ 

   ผ้าฝ้ายทอมือ   

 

1) การสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลติ และผู้จ าหน่าย

สินค้า   

   จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง 

2) การจัดทมีส ารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ            

    ของจ านวนรูปแบบแหล่งผลติผลงาน (ร้านค้า)                 

กระบวนการวเิคราะห์แนวทางพฒันาการ

ออกแบบ �    บบ 

1) การสร้างภาพลักษณ์ผลติภัณฑ์ (Image 

Planning)  

   เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics)  

   ด้วยวธิีการใช้ตารางกริด Taste Matrix 

2) Trend ป2ี014 

3) หลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ 

สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  

สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

จากกลุ่มตัวอย่าง 350 คน 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) ทัศนคติต่อผลติภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืที่ได้รับ

การออกแบบสร้างสรรค์  

3) ทัศนคติต่อราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 

4) ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ าหน่าย

ผลติภัณฑ์ 

5) ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด 

6) ความพึงพอใจต่อผลติภัณฑ์  

7) ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการศึกษาและพัฒนา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน หรือ 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน หรือ 

 1) คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม 

 2) มีเอกลักษณแ์ละศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่น 

 3) วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น 

 4) ผลิตได้จริง ใชส้อยดี เหมาะสมกบัวัสดุท้องถิ่น  

 5) ความสวยงามและความน่าสนใจ 

 6) รูปแบบแปลกใหม่ สะดดุตา 
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สรุปผลงานวิจัย 
            ในการสรุปผลการวจิัยนัน้ สามารถสรุปผลได้ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

 1 สรุปผลการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลจากร้านคา้เพ่ือคัดเลอืกและหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

สรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลเชงิลึกเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ จาก 2 แนวทาง ซึ่งได้แก่   

          1) การสัมภาษณ์จากรา้นค้าผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนในงาน” แต่งสี อวด

ลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ท่ี 11 และ คร้ังท่ี 12” (จ านวน 38 ร้านคา้)    

          2) การจัดทีมส ารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ของจ านวนรูปแบบแหล่งผลิตผลงาน  (ร้านค้า)              

ของผลิตภัณฑ์ สินค้าท่ีท าการพัฒนาและจ าหน่ายจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือในเทศบาลต าบลแม่แรง อ.ป่าซาง    

จ.ล าพูนและ จ านวนอัตรารูปแบบและการผลิต ของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงท่ีมีอยู่ในชุมชนและ 

วางจ าหน่ายในงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง คร้ังท่ี 11-12 (จ านวน 53 ร้านค้า) สามารถสรุปผลการศึกษา 

เป็นตารางสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จ าหนา่ยและการลงส ารวจผลิตภัณฑ์ในเทศบาลต าบลแมแ่รง  

ประเด็นค าถาม ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

รูปแบบการแปรรูปของ

ผลิตภัณฑ์เดิมจากผ้าฝ้าย ทอ

มอื ที่มกีารแปรรูปจ านวนมาก

ท่ีสุด 3 อันดับ รวมถงึสรุปหา

แนวทางและทิศทางการ

สร้างสรรคท่ี์สามารถสง่เสริม

ต่อยอด   ให้เกิดรูปแบบใหม่

ได้  

 

ผลลัพธ์ (Design Brief) 

1. ชุดเครื่องนุง่ห่ม 

2 กระเป๋าผ้าฝ้ายหรอื   

   กระเป๋า ถอืสตรี 

*สรุปผลข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายสินค้าจาก    ผ้าฝ้าย

ทอมอืบ้านดอนในงาน”แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครั้งท่ี 11 และ ครั้งท่ี 12” (จ านวน 

38 รา้นค้า)   

1. ชุดเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อ, เสื้อผ้าพืน้เมอืง  กางเกงขาตรง  เสื้อกระดุมจนี                     

   ผ้าซิ่นจนี  เสื้อคลุม  กางเกง  ชุดเด็ก  เสื้อแขนยาว  ชุดพืน้เมอืงเด็ก                       

   กระโปรง  ผ้าถุง  ชุดส าเร็จรูป)   คิดเป็น 42.9 % 

2. กระเป๋าผ้าฝ้าย  กระเป๋าแฟชั่น  กระเป๋าหิว้  ย่าม คิดเป็น 10.5 % 

3. ผ้าฝ้ายทอมอื  ผ้าเมตร  ผ้าฝ้ายพืน้เมอืง คิดเป็น 7.0 % 

 

*สรุปผลข้อมูลท่ีได้การจัดทีมส ารวจจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ของจ านวนรูปแบบแหล่ง

ผลิตผลงาน (ร้านค้า) ของผลิตภัณฑ์ สินค้า ท่ีท าการพัฒนาและจ าหน่ายจากการแปรรูปผ้า

ฝ้ายทอมอืในเทศบาลต าบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูนและจ านวนอัตรารูปแบบและการผลิต 

ของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงท่ีมีอยู่ในชุมชนและวางจ าหน่ายในงานแต่งส ี

อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครัง้ท่ี 11-12 (จ านวน 53 รา้นค 

1 ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย เสื้อ  กางเกง  กางเกงขายาว  กางเกงกระโปรง  

กระโปรง  กางเกงพื้นเมือง  เสื้อผ้าพื้นเมือง  เสื้อคอฮาวาย  เสื้อเชิ้ตคอจีน เสื้อกระดุมจีน  

ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก  ผ้าคลุมไหล ่ ผ้าซิน้จนี  ผ้าพันคอ  เสื้อกระเหรี่ยง-เสื้อยาง  ผ้าถุง  ผ้าถุง

ถักดอก  เสื้อสไบค้างคาว  37.66 %  

2 กระเป๋าถือสตร ี กระเป๋าใบใหญ่  กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าหูเกลยีว  

กระเป๋าแฟชั่น 10.76 %  

3 เบาะรองน่ัง  หมอนอิง  หมอนข้าง   6.72 % 
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ตารางที่ 1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จ าหนา่ยและการลงส ารวจผลิตภัณฑ์ในเทศบาลแม่แรง (ตอ่) 

ประเด็นค าถาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ 

 

ผลลัพธ์      

(Idea Development) 

- เสือ้ผ้าเด็ก, ชุดแฟช่ันเด็ก 

- กระเป๋าผ้าฝ้าย 

*สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากร้านค้าผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ

บ้านดอนในงาน “แต่งสี อวดลาย ผา้ฝ้าย ดอนหลวง ครั้งที่ 11และ ครั้งที่ 12” 

1. เสือ้ผ้าฝ้าย        2. เสือ้แขนจีน  เสือ้กระดุมจีน 

3. กระเป๋าผ้าฝ้าย   4. เสือ้ผ้าเด็ก  ชุดแฟช่ันเด็ก 

5. กระโปรงผ้าฝ้าย  กระโปรงแฟช่ัน 

*สรุปผลข้อมูลที่ได้การจัดทีมส ารวจจากการเก็บข้อมูลเชงิสถติิ 

      การส ารวจจะเห็นได้ว่าทิศทาง ความต้องการผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจนั้น        จะ

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องนุ่งหม่ เนื่องจากลักษณะการแปรรูปจากผ้าที่ต้องใช้เทคนิคการ

ตัดเย็บ และสามารถแสดงถึงความงดงามที่เกิดจากผ้าฝ้ายทอมือได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยการ

พัฒนามุ่งเน้นไปยังกลุ่มเสื้อผ้าเด็ก เนื่องจากรูปแบบของเสื้อผ้าของกลุ่มผู้ใหญ่มีทิศทางที่คงตัว 

และท าการผลิตจ านวนมาก จึงท าให้ทางเลือกในการออกแบบสร้างสรรค์มุ่งประเด็นไปยังกลุ่ม

ผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง แยกแขนง

ออกไปและการออกแบบเปลี่ยนแปลงให้แลดูเป็นแฟช่ันที่ทันสมัยจากวัสดุคงเดิม อีกทั้งทางจังหวัด

ล าพูน และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ รณรงค์ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาสวมใส่ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์(ชุดพิ้นเมืองเด็ก) ท าให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กขยาย

โอกาสมากข้ึนในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมอื  

แ น ว ท า ง  ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม

ต้อ งการ  ในการออกแบบ     

ต่อยอดและพัฒนา 

(Key Word to Design) 

- รูปแบบที่ทันสมัยสมัยใหม่  

เป็นที่นิยมช่ืนชอบ ใช้วัสดุผ้า

ฝ้ายทอมือเป็นวัสดุหลักในการ

ออกแบบ แปรรูปเป็นส าคัญ 

-ผ้ามีความโดเด่นด้วยตัววัสดุ 

-เน้นความเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย 

ยุ่งยาก ชุมชนสามารถเข้าใจ

แนวคดิและผลิตเองได้ 

- ผลงานที่ ยั ง ไ ม่ เคย มีการ

สร้างสรรค์มาก่อนหรือมีการ

ออกแบบสร้างสรรค์แล้วแต่ยัง

ขาดการพัฒนาต่อยอดให้เกิด

ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

- ควรเพิ่มความหลากหลายใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- มีความต้องการเน้นรูปแบบที่ทันสมัย สมัยใหม่เป็นที่นิยมช่ืนชอบ เป็นแฟช่ันในปัจจุบัน เพื่อให้

รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค  

แต่เป็นเนือ้ผ้าพืน้เมอืง ใช้วัสดุผ้าฝ้ายทอมอืเป็นวัสดุหลักในการออกแบบและแปรรูปเป็นส าคัญ  

- เน้นความเรียบง่าย ไม่ควรปรุงแต่งหรือใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาประยุกต์ ให้เกินความจ าเป็น     

เน้นความงามที่ได้อัตลักษณ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ให้ผ้ามีความโดเด่นด้วยตัววัสดุเอง              การ

พัฒนา การออกแบบจึงควรให้ความส าคัญกับเนื้อผ้าให้มากและใช้ผ้าเป็นตัวบ่งบอกวามเป็นวิถี

ชีวิตชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการคือเน้นลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่แลดูเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ยุ่งยาก ชุมชนสามารถเข้าใจแนวคิดและผลิตเองได้  รวมถึง

เป็นรูปแบบที่เหมาะสม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย   

- ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในการพัฒนาและแปรรูปให้เกิดผลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความ

สอดคล้องกับความต้องการในตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน   

- ต้องการให้การออกแบบนั้นมีความร่วมสมัย น่าสนใจ แต่ไม่ควรมีการแต่งแต้มลวดลาย มุ่งเน้น

ความเรียบง่ายเป็นหลักและมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากเกินไปในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นที่น ามา

ออกแบบควรเป็นผลงานที่ยังไม่เคยมีการสร้างสรรค์มาก่อน หรือมีการออกแบบสร้างสรรค์แล้ว 

แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดให้เกดิความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

- ควรเพิ่มความหลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการตัดเย็บส่วนมาก              จะ

เหมือนกันทุกรา้นคา้และไม่มีความหลากหลายในการพัฒนารูปแบบ ท าให้ช่องทางในการจ าหน่าย

นั้นแคบลงตามภาวะซ้ ากันของสินค้า  
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        2 สรุปผลกระบวนการวเิคราะห์แนวทางพัฒนาการออกแบบ  

      ในการสรุปผลกระบวนการวิเคราะห์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ  

ได้ 4 ส่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 

       1) กระบวนการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและออกแบบ ท าการวิเคราะห์แนวทางการสร้าง

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์(Image Planning) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(Characteristics) ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม และ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ในด้านรสนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภค และน ามาเปรียบเทียบเคียงกับคุณลักษณะด้าน

วัฒนธรรมและแฟชั่นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละลักษณะของคนในสังคม โดยได้น าเอารูปแบบกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง 

(Sample Products) ผลงานจากผลิตภัณฑ์เดิม (ผลิตภัณฑ์ของเคร่ืองนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์กระเป๋าท่ีใช้ผ้าฝ้ายทอมือ

เป็นวัสดุหลักในการผลิต)  ท่ีมีการผลิตและจ าหน่าย ในชุมชนหมู่บ้านดอนหลวงและหมู่บ้ านหนองเงือก อ.ป่าซาง 

จังหวัดล าพูน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในท้องตลาดท่ีใกล้เคียง เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้ ตารางกริด 

(Taste Matrix) น ากลุ่มตัวอย่างมาจัดกลุ่มและจ าแนกผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาหาข้อมูล แนวทางและต าแหน่งท่ี           

จะน ามาใชเ้ป็นตัวก าหนดทิศทางในการออกแบบผลิตภัณฑ ์โดยได้ผลการวเิคราะห์ ผลิตภัณฑท้ั์ง 2 ประเภท ดังนี ้  

           1.1) ชุดเครื่องนุ่งหม่ (ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  ภาพแสดงรูปแบบผลติภัณฑ์เครื่องนุ่งหม่ท่ีท าการแปรรูปจากผ้าฝา้ยทอมือ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ โดยใช ้               

              ตารางกรดิ Taste Matrix เป็นตัวก าหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม พบว่า รูปแบบของเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีเลือกน ามาใช้ในการน ามา

ออกแบบและพัฒนาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Target) ได้แก่ ต าแหน่งภาพลักษณ์ท่ี 3. B (Renewing) 3 (Original -

Nonchalant)  4 (Neat  Well Groomed)และ Innovative/ Affirming - Culture  ซึ่งมีแนวทางในการก าหนดแนวคิดในการ

ออกแบบ คือ เป็นลักษณะส าหรับกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้น าแฟชั่นและผู้น าในสังคม ลักษณะรูปแบบการออกแบบท่ี

แลดูเรียบหรู ดูด ีเป็นรูปแบบท่ีงา่ยๆ สบายๆ ปรับปรุงรูปแบบเพียงเล็กน้อยแต่สร้างจุดเด่นให้แลดูทันสมัย (แลดูเรียบ

แตทั่นสมัย) ทศิทางในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใหมข่ึน้และยอมรับหรือเห็นดว้ยของสังคมส่วนใหญ่  ซึ่งใน

แนวทางและทิศทางดังกล่าวเป็นต าแหน่งท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับการน าเอาผ้าฝ้ายทอมือมาท าการ     
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แปรรูปเพื่อการออกแบบ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะในตัววัสดุในการต่อยอดและสร้างสรรค์ 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ เนื่องจากการแปรรูปผ้าฝ้ายมีเงื่อนไขและขั้นตอนในการแปรรูปค่อนข้างยาก  เนื่องจาก

เนื้อผ้าฝ้ายมกีารหลุดลุ่ย ขณะท าการเย็บขึ้นรูปหรือแปรรูป และมีความหนาจึงท าให้ ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการออกแบบไม่

ควรมขีั้นตอนหรือแนวทางการออกแบบท่ีซับซ้อน ยุ่งยาก ควรเนน้ ความเรียบง่ายและดูดีเพื่อสร้างความแตกต่าง โดย

ได้สรุปผลการออกแบบเคร่ืองนุ่งห่มไปยังเสื้อผ้าเด็ก  จากการน าผ้าฝ้ายทอมือไปใช้ในการแปรรูป เนื่องจาก 

ผลิตภัณฑส์่วนมากท่ีมีในท้องตลาดสว่นใหญ่ในการออกแบบเครื่องนุ่งหม่จะเป็นลักษณะการออกแบบให้กลุ่มผู้บริโภค

ส าหรับผู้ใหญ่ ท้ังเคร่ืองนุ่งห่มส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยรูปแบบของเคร่ืองนุ่งห่มนั้นจะเน้นหนักไป         

ในทิศทางเชิงการออกแบบแบบประเพณีนิยม เก่าแก่โบราณ แบบพื้นเมือง เน้นเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ส าหรับใส่

ร่วมงานในงานวันพิธีการต่างๆในประเพณีทางภาคเหนือ หรอืหน่วยงานทางราชการเป็นต้น   

          1.2) ผลิตภัณฑก์ระเป๋า 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงรูปแบบผลิตภัณฑก์ระเป๋าท่ีท าการแปรรูปจากผา้ฝา้ยทอมือ ที่ได้ท าการวเิคราะห์ โดยใชต้ารางก

ริด Taste Matrix เพื่อศึกษาหาข้อมูล เป็นตัวก าหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากการวิเคราะห์ตารางกริด Taste Matrix พบว่ารูปแบบของ

กระเป๋า ท่ีเลือกน ามาใช้ในการน ามาออกแบบและพัฒนา ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Target) ได้แก่ ต าแหน่ง

ภาพลักษณ์ท่ี 3. B (Renewing)  3 (Original Nonchalant)  4 (Neat  Well Groomed)และ Innovative/ Affirming  Culture  

ซึ่งผลลัพธ์มีแนวทางเหมอืนกับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ท าให้ทราบว่าแนวทางท่ีมีความต้องการ

พัฒนานั้นอยู่ในทิศทาง(Concept )เดียวกัน คือเป็นลักษณะส าหรับกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้น าแฟชั่น การออกแบบท่ีแลดู

เรียบหรู ดูดี ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่สร้างจุดเด่นให้แลดูทันสมัย ใช้ความเรียบเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ มีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใหมข่ึน้และ ยอมรับหรือเห็นดว้ยของสังคมส่วนใหญ่ โดยได้สรุป เป็นการออกแบบกระเป๋าแฟชั่น
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ท่ีใชรู้ปทรงทางเรขาคณิตลักษณะสี่เหลี่ยม มาจัดองค์ประกอบ วางทับซ้อนกันเป็นจังหวะ เกิดเป็นรูปทรงของกระเป๋า

สี่เหลี่ยมท่ีสวยงามและน่าสนใจ ท าการเลือกใช้ผ้าท่ีมีลวดลายและสีท่ีแตกต่างกันในการจัดวาง เพื่อให้เกิดการตัดกัน

ของผ้าฝ้ายทอมือ  เพิ่มการใช้วัสดุหนังเทียมเข้ามาประยุกต์ โดยน ามาหุ้มและเย็บภายในกระเป๋าท้ังหมด รวมถึง    

การปิดผิวทางด้านหน้าหรือด้านล่างของกระเป๋า เพื่อให้การผลิตผ้าฝ้ายท่ีชอบหลุดลุ่ยขณะท าการเย็บนั้นมีการยึด

เกาะกับตัวหนังเทียม ให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างและแน่นหนายิ่งขึ้น รวมถึงลักษณะการใช้งานท่ีดีขึ้น  เศษผง 

เศษฝุ่น น้ าและความชื้น ไมส่ามารถเข้าสูภ่ายในกระเป๋าได้   

       2) ได้ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ ให้มีความสอดคล้องกับ Trend ปี2014 เพื่อให้

ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม (ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์กระเป๋า) ท่ีได้รับการออกแบบนั้นมีทิศทาง   

ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้บริโภค (สอดคล้องกับภาพลักษณข์องผลิตภัณฑ)์ และรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ในสังคม

ปัจจุบัน โดยได้ใช้แนวทาง Trend ปี2014 โดยคัดเลือกรูปแบบท่ีมีความมุ่งเน้นถึง  New VIP –  สัญลักษณ์แห่งความ

เหนือระดับ (Collective memory)  มาใช้เป็นแนวความคิดร่วมในการออกแบบ ซึ่งลักษณะรูปแบบของ  New VIP / 

สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ นั้น ได้ตระหนักและมุ่งเน้นถึงเร่ืองราวและภาพลักษณ์ ท่ีน่าจดจ า โดยเน้นไปท่ีความ

หายาก ทักษะดัง้เดิม ทักษะชา่งฝีมือและคุณค่าดั้งเดิม การสร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย  โดยรูปแบบแนวความคิด

ของ Trend ปี2014 (New VIP –  Collective memory) มีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับผลสรุปในการวิจัยได้     

อย่างชัดเจน ที่มคีวามประสงค์ท่ีดงึเอาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเชงิช่างกลับน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ มีการบูรณาการ

ความรู้และพัฒนาให้เกิดรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพื่อน าไปใชใ้นการต่อยอด พัฒนาผลงานออกแบบและสร้างสรรค์     

       3) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องนุ่งหม่ (ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก) และผลิตภัณฑก์ระเป๋า มีเงื่อนไข 

ในการทดลองการพัฒนาโดยมีความประสงค์ มุ่งเน้นท่ีจะใช้ผ้าฝ้ายทอมือ (แบบเมตร ,ผ้าผืน) ท่ีแลดูไม่มีคุณค่า เป็น

รูปแบบและลวดลายผ้าท่ีล้าสมัย เก่าเก็บไว้ในร้านค้า ค้างสต๊อก ไม่สามารถจ าหน่ายได้ และไม่ได้เป็นท่ีต้องการของ

ตลาด หรือเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน (เป็นผ้าฝ้ายทอมือท่ีเก่าเก็บในร้านค้า ซึ่งมีอยู่จ านวนมากท่ีไม่ได้รับการแปรรูป  / 

สบืเนื่องจากมีความประสงค์ตอ้งการทดสอบระบบแนวคิด หลักการวเิคราะห์และวิธีคดิในการวิจัยท่ีได้ผลสรุปออกมา 

ซึ่งถึงแมว้า่ผ้าฝ้ายท่ีน ามาแลดูไม่มีคุณค่า แต่ผลลัพธ์จากข้อมูลและการแปลค่าแนวคิดสามารถน ามาพัฒนาได้อย่าง

เหมาะสม) โดยน าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าผืนเหลา่นั้นกลับมาใชป้รับปรุงพัฒนา บวกกับผลการวเิคราะห์จากตารางกรดิ  

(B (Renewing)  3 (Original Nonchalant)  4 (Neat  Well Groomed) และ Innovative /  Affirming  Culture) เพื่อเกิดเป็น

รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าในการต่อยอด รวมถึงการน าเอาวัสดุอื่นๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

เพิ่มเติม อาทิ ผ้าอัด  ผ้าซับ  ผ้าลูกไม้ลวดลายต่าง ๆ  อุปกรณ์หูหิ้ว มือจับส าเร็จรูป ซิป กระดุมส าเร็จรูป และ     

หนังเทียม เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาและออกแบบผลงานครั้งนี้  มิได้มุ่งเน้นเป็นการออกแบบ แบบก้าวกระโดด เลิศหรู 

แตกตา่งแบบสุดขั่ว หรือมคีวามยุง่ยากซับซ้อนจนเกินไป แตม่คีวามประสงค์ลักษณะต่อยอดทางกระบวนการความคิด 

ความเข้าใจในทักษะและวิถีชีวิตในชุมชนเป็นส าคัญ เพื่อให้ชาวบ้านและกลุ่มคนในชุมชนบ้านดอนหลวง ผู้ท่ีประกอบ

อาชีพท างานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ และแปรรูปผลิตภัณฑ ์สามารถเขา้ใจและท าการออกแบบ สร้างต้นแบบได้อย่าง

ง่ายและสวยงามเหมาะสม โดยเนน้หนักถึงการออกแบบจากการตอ่ยอดจากการตัดเย็บและแนวทางทฤษฎีศิลปะและ

การออกแบบ ให้เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑท่ี์น่าสนใจ แตกตา่งจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด อกีทัง้ยังสามารถ

ตอ่ยอดผลงานดว้ยตนเองและมีความเหมาะสมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมท้ังราคาท่ีผู้บริโภคสามารถ

จับต้องได้   
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4) นอกเหนอืจากการวิเคราะห์โดยใชต้ารางกรดิ และการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจผ้าฝ้ายทอ

มอื ในกลุ่มหมูบ้่านผ้าฝา้ยทอมือบ้านดอนหลวงแลว้นัน้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาดังกลา่วเข้ามาใช ้ในสว่นของ

การทดลองและพัฒนาต้นแบบโดยได้ประยุกตใ์ชห้ลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์เพื่อเป็นเกณฑ์และแนวทางในการ

ก าหนดคุณสมบัต ิส่วนของความงามและผลการน าผา้ฝา้ยทอมือมาท าการพัฒนาและออกแบบ สามารถสรุปได้ ดังนี ้    

              1. คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม ผลงานตอ้งเป็นตัวบ่งช้ีคุณค่าของผ้าฝ้ายทอมือ ท่ีเป็นงาน

ศลิปหัตถกรรมพื้นถิ่น การทอผ้าเป็นผืนด้วยกี่ (การทอผ้าด้วยเคร่ืองมือในอดีต) ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของ

เส้นฝ้ายท่ีเกิดจากการ ถักทอ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าเชิงวัฒนธรรม ให้เห็นถึงคุณลักษณะ   

ท่ีส าคัญการด ารงอยู่ของชนชาติ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ   

          2. มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนมีเอกลักษณ์การสืบ

สานการใช้ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม และประเพณีของคนทางภาคเหนือ 

สบืเนื่องจากการใชผ้้าฝ้ายทอมือมานุง่ห่ม แต่งกาย ในแงมุ่มเชงิวัฒนธรรมและเชงิประจักษ ์ของชุมชนทางล้านนา  

          3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น การแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมี

ความน่าสนใจ การต่อยอดผลงานจากผ้าฝ้ายทอมือจากกรรมวิธีเร่ิมต้นจากการตัดเย็บ ท่ีไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่ายและ

สามารถน าไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์จากความสามารถของคนภายในชุมชนได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีให้มาก     

ในขัน้ตอนการผลิตและแปรรูป  

          4. ผลิตได้จรงิ ใชส้อยดี เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น ในการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือให้เกิดเป็นผลงานต่าง ๆ

นั้น ต้องค านึงถึงคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของตัวผ้าฝ้าย เพื่อให้ทราบถึงข้อจ ากัดของวัสดุและความสามารถ     

ในการแปรรูป จึงสามารถสร้างสรรค์งานออกมาจากผ้าฝ้ายได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังคุณสมบัติของผ้าฝ้ายจะเป็น

ตัวก าหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ ์และการใชง้านได้ตรงตามคุณลักษณะ ดังนัน้รูปแบบงานควรเป็นลักษณะการตัดเย็บ 

ซึ่งสามารถผลิตขึ้นรูปได้จริง และใชง้านตามผลงานท่ีแปรรูปได้เป็นอยา่งดี    

                     5. ความสวยงามและความน่าสนใจ เป็นลักษณะการออกแบบส าหรับกลุ่มคนสมัยใหมเ่ป็นผู้น าแฟช่ัน 

ผู้น าในสังคม ลักษณะ รูปแบบการออกแบบท่ีแลดูเรียบหรู ดูดี เป็นรูปแบบท่ีง่ายๆ สบายๆ ปรับปรุงรูปแบบเพียง

เล็กน้อย แต่สร้าง จุดเด่นให้แลดูทันสมัย (แลดูเรียบแต่ทันสมัย) ใช้ความเรียบเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ทิศทางในการ

พัฒนามีการ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใหม่ขึ้นและยอมรับหรือเห็นด้วยของสังคมส่วนใหญ่  โดยใช้ความเป็นเอกลักษณ์  

ของผ้าฝ้ายทอมือเป็นจุดเด่นในการน าเสนอต่อยอด การสร้างสรรค์กับแนวคิดท่ีเรียบหรู ใช้รูปทรงเลขาคณิตมาจัด

องค์ประกอบให้เกิดความน่าสนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในท้องตลาด สร้าง รูปแบบ

ของผลิตใหมเ่พื่อประยุกตผ์้าฝ้ายให้เกิดมุมมองการน าไปใช้ออกแบบท้ังเร่ืองความงาม คุณสมบัตแิละลักษณะเฉพาะ 

          6. รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา รูปแบบในการออกแบบ เน้นหนักถึงการออกแบบท่ีเก๋เรียบหรู ดูดี  

เน้นถึงความเรียบง่ายและแปลก แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีเคยมีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน เพื่อสร้างความแตกต่าง 

รูปแบบแปลกใหม่และสะดุดตาของผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในท้องตลาด การวิเคราะห์หารูปแบบผลิตภัณฑ์และจ านวนการผลิตเพื่อจัดจ าหน่าย และการ

สร้างภาพลักษณ ์การหาต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆท่ีสามารถน าเข้ามาประยุกต์ใช้

ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม เช่น การน าผ้ามาประยุกต์ ผสมผสานกันในการตัดเย็บ หรือการน าเอาผ้าลูกไม้

ลวดลายต่าง ๆ, ผ้าอัด, ผ้าซับ,อุปกรณ์ หูหิ้ว มือจับส าเร็จรูป, ซิป กระดุมส าเร็จรูป และหนังเทียม เพื่อเน้นขับความ

น่าสนใจ จุดเด่นความสวยงามของตัวเนื้อผ้าและความงามของลวดลายผ้าฝ้ายทอมือด้วยตัววัสดุเองอย่างเกิด
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ประโยชน์  ไม่เป็นการออกแบบท่ีดูยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นรูปแบบท่ีออกแบบ แบบก้าวกระโดด เลิศหรูจนเกินไป     

ให้ด ารงอยูไ่ด้อยา่งกลมกลืนท้ังความเป็นงานศิลปหัตถกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมในปัจจุบัน 

 ผลงานที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ   

 ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนา มีท้ังสิ้น 50 รูปแบบ โดยแยกเป็น 

เครื่องนุ่งหม่(ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก) จ านวน 25 รูปแบบ และผลิตภัณฑก์ระเป๋า จ านวน 25 รูปแบบ จากตัวอย่างดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 7 ผลงานเครื่องนุ่งหม่(ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก) ท่ีได้รับการออกแบบ 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2858 

 

                   
ภาพที่ 8 ผลงานเครื่องนุ่งหม่(ชุดเสื้อผ้าส าหรับเด็ก)และกระเป๋าแฟช่ัน ที่ได้รับการออกแบบ 
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ภาพที่ 9 ผลงานกระเป๋าแฟช่ัน ท่ีได้รับการออกแบบ 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาและพัฒนา การน าผ้าฝ้ายทอมือ มา

ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ / กรณีศึกษา : กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง 

อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน        

การส ารวจเพื่อหาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ 

จ านวน 350 คน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลเบื้อต้นในประเด็นท่ีจะศึกษาได้ ท้ังนี้

การศึกษามีขอ้จ ากัดที่ไมส่ามารถก าหนดกรอบประชากรในการสุม่ตัวอย่าง (Sampling Frame) ได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก

ประชากรสว่นมากคือ กลุ่มนักทอ่งเท่ียว ผู้บริโภค ประชาชนในท้องถิ่น และผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือท่ี

ได้รับการพัฒนาและออกแบบสร้างสรรค์ ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ฉะนั้นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นไปอย่าง      

แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่    

1 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง จ านวน 25 คน 

2 ผู้จ าหนา่ย ผลิตภัณฑท่ี์ท าการแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง จ านวน 25 คน  

3 กลุ่มนักทอ่งเท่ียว  ผู้บริโภค ประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ จ านวน 300 คน  

 โดยมีการสรุปผลดังนี้   

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง     

ในการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรท่ีส าคัญ ของกลุ่ม

ตัวอยา่ง จ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพหลัก, รายได้ และระดับการศึกษา พบวา่   

เพศ : ร้อยละ 72.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 27.7 เป็นเพศชาย  

อาชีพหลัก : ร้อยละ 45.4 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาร้อยละ 14.9  และร้อยละ 11.7 เป็นกลุ่มคนท่ี

ประกอบอาชพีรับข้าราชการ และประกอบอาชพีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

อายุ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 25 ปี) ร้อยละ 55.4 รองลงมา คือ กลุ่มวัย

กลางคน (อายุ 26-49 ปี) รอ้ยละ 34.3 และกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 50 ปขีึน้ไป) รอ้ยละ 10.3 ตามล าดับ   

รายได้ : ร้อยละ 55.1 เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001-

20,000 บาท/เดอืน คิดเป็น ร้อยละ 35.4 และกลุ่มท่ีมีรายได้ 20,001 บาท/เดอืนขึน้ไป ร้อยละ 9.5   

ระดับการศกึษา : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 15.4 

และร้อยละ 12.0 จบการศึกษาในมัธยมศกึษาตอนปลาย และมีการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี    

 2) ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ 

การประเมินทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน 18 ประเด็น โดยมีประเด็นในการ

ประเมินหลัก 2 ประเด็น คือ ความแตกตา่งของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอยา่งมีทัศนคติเชงิบวกในระดับมากที่สุดตอ่ผลิตภัณฑ ์( x = 4.27)     

โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบ

และลวดลาย ในอนาคตได้  ( x = 4.41) รองลงมาอีก 4 อันดับได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนการพัฒนา 

ผลิตภัณฑต์น้แบบให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึน้ ( x = 4.37) ผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือมรูีปแบบและการประยุกตท่ี์สวยงาม

และเป็นท่ีดึงดูดใจ / ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเป็นการใช้เทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบเดิมมาใช้ในการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( x = 4.35) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถพัฒนาเป็นสินค้าท่ีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
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ชุมชนได้ ( x = 4.34) และผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนความเป็น เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็น

ท้องถิ่นได้อยา่งชัดเจน ( x = 4.33)  

 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 3 อันดับคือผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนความเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่     

( x =4.13) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือมีลักษณะการใช้ประโยชน์หรือการใช้งานแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม             

( x =4.15)  และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน ( x =4.16) โดยประเด็นถึงแม ้

จะอยู่ 3 อันดับสุดท้าย แตย่ังคงมทัีศนคติเชงิบวกในระดับมากเช่นเดียวกัน  

3) ทัศนคติต่อราคา (Price) ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์  

 จากการศึกษาในประเด็นราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ ใหม ่

จ านวน 6 ประเด็น ได้แก่  ราคาต่ า ราคาสูง ราคาท่ีซ้ า ราคาเฉลี่ย ราคาต้นทุน และราคาสุทธิ พบว่า การก าหนด

ราคาผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบ ทัง้เครื่องนุ่งหม่(เสื่อผ้าส าหรับเด็ก) และผลิตภัณฑ์กระเป๋า  มีราคา

ค่อนข้างสูงกว่าราคาต้นทุนท่ีก าหนด และมีผลงานบางชิ้นท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ราคาท่ีมากกว่าราคาต้นทุนสูงมาก 

ยกตัวอย่าง ชุดสูทเด็กในรูปแบบท่ี 1 ท่ีใชร้าคาตน้ทุน 220 บาท แต่สามารถคิดราคาขายสุทธิได้ 548 บาท และชุดสูท

เด็กผู้หญงิในรูปแบบท่ี 8 ท่ีใชร้าคาตน้ทุน 300 บาท แตส่ามารถคิดราคาขายสุทธิได้ 600 บาทเป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวม

แล้วราคาสุทธิท่ีได้ จะมีราคาท่ีสูงกว่าราคาต้นทุนทุกรายการของผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือท่ีได้รับการออกแบบ        

ท าให้ผลงานจากการพัฒนาและออกแบบสามารถสง่เสริมให้เกิดรายได้ท่ีมากขึ้น ถูกใจผู้บริโภค อีกท้ังยังใช้ทรัพยากร

ท่ีมีได้อยา่งคุ้มค่าแตอ่ยู่ภายใตห้ลักการพัฒนาและกระบวนการผลิตลักษณะเดิมท่ีไม่มีความยุ่งยาก รวมถึงสอดคล้อง

และตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์กับการวจิัยได้เป็นอยา่งดี  

4) ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์  

             ในประเด็นนี้เป็นการประเมินทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อ ช่องทางในการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย   

ทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ โดยก าหนดให้มีการจัดอันดับ/ล าดับความส าคัญไว ้3 อันดับ/ล าดับ กล่าวคอื   

 อันดับท่ี 1 : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวหิาร อนุสาวรีย์พระนางจามเทว ี อนุสาวรีย์ครู-บาศรีวิชัย ล าพูน  ถนนคนเดินจังหวัดล าพูน แหล่งทอผ้าบ้าน

ดอนหลวง แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายทอมือ (ต้นเดือน เมษายน) ขั่วมุง สวนน้ า The Sun 

New Center เป็นต้น  

อันดับท่ี 2: กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.6 เลือกร้านขายของท่ีระลึก/ร้านของฝากจังหวัดล าพูนและ

เชยีงใหม่  

อันดับท่ี 3 : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 26.6 เลอืกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ  

5) ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของผลิตภัณฑ์ 

 ในประเด็นนี้เป็นการส ารวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้า

ฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ซึ่งมปีระเด็นการประเมิน 3 ประเด็น กล่าวคือ   

          5.1) การประเมินอันดับ/ล าดับความส าคัญของช่องทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยให้เรียงอันดับ

ความส าคัญ 3 อันดับ พบว่า 

         อันดับท่ี 1 : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 42.0 เลอืกการโฆษณาผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต  

          อันดับท่ี 2 : กลุ่มตัวอยา่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.4 เลอืกหนังสอืพิมพร์ายวัน ได้แก่ ไทยรัฐ เดลนิวิส ์ 

         อันดับท่ี 3 : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 21.1 เลอืกหนังสอืพิมพท้์องถิ่น    
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       5.2) การประเมินอันดับ/ล าดับความส าคัญของประเด็นเนื้อหาท่ีจะประชาสัมพันธ์ ในประเด็นนี้เป็นการ

ประเมินอันดับ/ล าดับความส าคัญของประเด็นเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์โดยให้เรียงอันดับความส าคัญ 2 อันดับ พบว่า  

         อันดับท่ี 1 : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 เลอืกเร่ืองการสะท้อนภูมปัิญญาทอ้งถิ่น    

          อันดับท่ี 2 : กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 33.4 เลอืกเร่ืองประโยชนใ์นการใชง้านของผลิตภัณฑ ์ 

         5.3) การสง่เสริมทางการตลาด จากการประเมินการกระตุ้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

ทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ พบวา่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.7 ให้ความเห็นว่าควรมีการส่งเสริมในเร่ืองการ

มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแถม รองลงมาร้อยละ 36.3 กลุ่มตัวอย่างเลือกการให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดหากมีมูลค่าการ

ซื้อสินค้าตามยอดท่ีก าหนด (เชน่ซือ้สินค้าครบ 500 บาท ลด 10 เปอร์เซ็นต์) และร้อยละ 14.0 ควรมีระบบการสะสม

แตม้ในการซื้อสินค้า หรอืร้อยละ 4.0 ควรมีบัตรส่วนลดในการซือ้สนิค้าในครัง้ตอ่ไป ตามล าดับ  

6) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์  

                6.1) ภาพรวมความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ จากกลุ่ม

ตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 350 คน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0 (น้อยท่ีสุด) - 10 (ระดับมาก) พบว่าภาพรวม  

ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งต่อผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ อยู่ในระดับมาก (8.23 

จากคะแนนความพงึพอใจเต็ม 10 คะแนน)      

        6.2) ผลิตภัณฑผ์้าฝ้ายทอมือท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ ที่กลุ่มตัวอยา่ง 350 คน  พึงพอใจมากท่ีสุด 

5 อันดับในแต่ละดา้น มีดังต่อไปนี้    

                 6.2.1) ผลิตภัณฑเ์ครื่องนุ่งหม่ (เสื้อผ้าส าหรับเด็ก)   

อันดับท่ี 1 ชุดคลุมยาว ส าหรับเด็กผู้หญงิ / รูปแบบท่ี 2 / รอ้ยละ 19.2 พึงพอใจที่สุด (67 คน)  

อันดับท่ี 2 ชุดสูทเด็กผู้ชาย(Suit) / รูปแบบท่ี 1 / รอ้ยละ 15.4 พึงพอใจรองลงมา (54 คน)  

อันดับท่ี 3 ชุดสูทพร้อมกระโปรง  / รูปแบบท่ี 16 / รอ้ยละ 12.0 พงึพอใจ (42 คน) 

อันดับท่ี 4 ชุดเอี๊ยมขายาว ส าหรับเด็กผู้ชาย / รูปแบบท่ี 11 / รอ้ยละ 8.9 พงึพอใจ (31 คน) 

  อันดับท่ี 5 ชุดคลุมยาว ส าหรับเด็กผู้หญงิ / รูปแบบท่ี 23 / รอ้ยละ 7.7 พงึพอใจ (27 คน)  

                  6.2.2) ผลิตภัณฑก์ระเป๋า    

อันดับท่ี 1 กระเป๋าสะพายขา้ง / รูปแบบท่ี 16/ ร้อยละ 12.3 พงึพอใจที่สุด (43 คน) 

             อันดับท่ี 2 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบท่ี 13 / รอ้ยละ 11.7 พึงพอใจรองลงมา (41 คน) 

อันดับท่ี 3 กระเป๋าถือ / รูปแบบท่ี 3 / รอ้ยละ 8.8 พงึพอใจ (29 คน) 

             อันดับท่ี 4 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบท่ี 7 / รอ้ยละ 6.6 พึงพอใจ (23 คน) 

  อันดับท่ี 5 กระเป๋าถือและสะพายข้าง / รูปแบบท่ี 10  / รอ้ยละ 4.9 พึงพอใจ (17 คน)  

อภิปรายผล  

ในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ต้องการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูปการน า     

ผ้าฝ้ายทอมือมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลงานหรือสินค้าให้เกิดความหลากหลาย เหมาะสมกับ

ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ตามสังคมนิยม สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้บริโภคและเป็นท่ียอมรับในตลาดในปัจจุบัน  ใน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือได้สร้างเงื่อนไข ขอบเขตในการออกแบบเพื่อ ให้ชุมชนได้เข้าใจและ

ตระหนักว่า ผ้าฝ้ายทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่าหรือลวดลายท่ีล้าสมัย ถ้าเพิ่มเติมคุณค่า องค์ความรู้จากแนวทางศิลปะ

และการออกแบบ จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แนวทางและวิธีคดิให้ก่อเกิดการต่อยอดและรังสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
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ได้เสมอ  โดยได้น าเอาผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าผืนหรือผ้าเมตร) ท่ีไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันกลับมาใช้ประยุกต์ออกแบบ

สร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่มคุณค่าจากสิ่งเดิมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการแปรรูป รวมถึง

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นการออกแบบ แบบก้าวกระโดดหรือมีความยุ่งยากซับซ้อน

จนเกินไป แตม่คีวามประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านและคนในชุมชนบ้านดอนหลวงผู้ท่ีประกอบอาชพีท างานหัตถกรรมผ้าฝ้าย

ทอมือและแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าใจและท าการออกแบบ สร้างต้นแบบได้อย่างง่ายและเหมาะสม โดยเน้นถึง

การออกแบบต่อยอดจากการตัดเย็บให้เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ใน

ท้องตลาด อกีทัง้ยังสามารถตอ่ยอดผลงานดว้ยตนเองและมีความเหมาะสมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน     

จากแนวทางท่ีกล่าวขั้นต้นได้ท าการส ารวจ และการสัมภาษณ์ตามแผนการด าเนินงานวิจัย แต่ผลจากการ

ส ารวจ กลับได้ผลตอบรับท่ีก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลถึงค าตอบและเหตุผล ว่าท าไมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ

มือ ในชุมชนถึงยังไม่พัฒนาและเติบโตไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น ท้ังท่ีชุมชนเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพ                

มคีวามสามารถและมอีงค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ นั้นส่ง

ผลกระทบอย่างช้าๆและเนิ่นนาน จนทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาท่ียากต่อการแก้ไขในการปรับทัศนคติขิงคนในชุมชน     

ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้จากสภาพความเป็นจริงงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง”ในทุกๆปี จะเห็นได้

ว่ารูปแบบ การพัฒนาแทบไม่มีความน่าสนใจ มีการสร้างผลงานซ้ าๆกัน คัดลอกกัน จนรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ

น าเสนอและจ าหน่าย แทบไม่มีผลงานอะไรท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจหรือดึงดูด โดยผลจากการลงพื้นท่ีพบว่ากลุ่มผู้ผลิต

และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ และผู้จ าหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง บางกลุ่ม(มีจ านวน

มาก) ท่ีไม่มคีวามประสงค์จะพัฒนาและตอ่ยอดในการออกแบบ โดยให้เหตุผลว่า มันเยอะมากแล้ว ไม่อยากจะท าอีก

แลว้ ไมส่นใจที่จะแปรรูป สินคา้ภายในร้านมีเยอะมากมายอยูแ่ลว้ ไม่สนใจจะท า (มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มากกว่าคร่ึง

ไม่สนใจท่ีจะพัฒนาสินค้า) ไม่คิดจะแปรรูปสินค้าอีกแล้ว เนื่องจากมีร้านท่ีขายสินค้าหลากหลายอยู่แล้ว จึงไม่มี

ความคิดจะแปรรูป เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวท าให้สามารถสรุปถึงเหตุผล และปัญหาได้ว่าเพราะเหตุใด การพัฒนา

รูปแบบและต่อยอดในชุมชนผ้าฝ้ายดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ถึงมีการพัฒนาท่ีค่อนข้างช้าและไม่ทันถ่ วงทีต่อยุค

สมัย สาเหตุหลักเป็นเพราะมีกลุ่มผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายส่วนหนึ่งในชุมชน ไม่อยากรับการพัฒนา ไม่เปิดใจรับข้อมูล

ใหม่ ๆ เนื่องจากมองว่าเป็นภาระ มีความยุ่งยากและไม่สามารถท าได้ จึงสร้างผลงานออกมาในรูปแบบเดิม ๆ ด้วย

ความช านาญและไม่อยากเปลี่ยนแปลงแนวทางจากการท างานแบบท่ีผ่านมา จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องออกแบบ

ผลงาน ให้เกิดความน่าสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มคนดังกล่าวท่ีไม่อยากท าการพัฒนา

เห็นถึงความส าคัญต่อแนวทางของศิลปะและการออกแบบ เพื่อใชใ้นการพัฒนาและต่อยอดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้

ร้านคา้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพัฒนาศักยภาพชุมชนได้ในอนาคต  

จากการด าเนนิงานวิจัย ได้ผลลัพธ์ทางการศกึษาคือ   

1.รูปแบบการแปรรูปของผลิตภัณฑ์เดิมจากผ้าฝ้ายทอมือ ท่ีมีการแปรรูปมากท่ีสุดและแนวทาง การ

สร้างสรรค์ท่ีสามารถส่งเสริมต่อยอดให้เกิดรูปแบบใหม่ได้ ได้แก่ ชุดเคร่ืองนุ่งห่ม โดยคิดเป็น 42.9 % จากการ

สัมภาษณ์ และ 37.66 % จากการส ารวจ  และกระเป๋าผ้าฝ้าย หรือกระเป๋าถือสตรี 10.5 % จากการสัมภาษณ์ และ 

10.76 % จากการส ารวจ   

 2. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความน่าสนใจท่ีควรน ามาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Idea Development)                  

จากผ้าฝ้ายทอมือได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก, ชุดแฟช่ันเด็ก และกระเป๋าผ้าฝ้าย จากการส ารวจเห็นได้ว่าทิศทาง ความต้องการ

ผลิตภัณฑภ์ัณฑ ์มุ่งเนน้ในกลุ่มของเคร่ืองนุ่งห่ม เนื่องจากลักษณะการแปรรูปจากผ้าท่ีต้องใช้เทคนิคการตัดเย็บ และ

สามารถแสดงถึงความงดงามท่ีเกิดจากผา้ฝ้ายทอมือได้อย่างชัดเจนท่ีสุด โดยในการพัฒนามุ่งเนน้ไปยังกลุ่มเสื้อผ้าเดก็ 
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เนื่องจากรูปแบบของเสื้อผ้าของกลุ่มผู้ใหญ่มีทิศทางท่ีคงตัว และท าการผลิตจ านวนมาก ท าให้ทางเลือกในการ

สร้างสรรค์มุ่งประเด็นไปยังกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเด็ก เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง    

แยกแขนงออกไป โดยแนวทางต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ เน้นรูปแบบท่ีทันสมัย เป็นท่ีนิยมชื่นชอบ เพื่อให้

รูปแบบมกีารเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยได้อยา่งเหมาะสมและเป็นท่ีต้องการของกลุ่มผู้บริโภค แต่ใช้วัสดุผ้าฝ้ายทอ

มอืเป็นวัสดุหลักในการออกแบบและแปรรูปเป็นส าคัญ   

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต 

 ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากผ้าฝ้ายทอมือ ดังนี้ 

 1. การทดลองออกแบบและพัฒนาผลงานโดยไม่ตอ้งอ้างอิงชุมชนและเศรษฐกิจ ให้ใช้หลักการออกแบบทาง

อุตสาหกรรมและหลักการทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรมในปัจจุบันมาแปรรูปผ้าฝ้ายใหเ้กิดเป็นวัสดุใหม่ ๆ เชน่การอัดขึ้น

รูปให้เป็นแผ่นและมีความหนาเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบท่ีมีโครงสร้าง เช่นเคร่ืองเรือนหรือการน าเอาผ้าฝ้ายฝ้าย

หลากหลายแบบมาเข้าสูร่ะบบเทคนิคการออกแบบแปรรูปวัสดุ แบบ Non-Woven (การแปรรูปผ้าแบบไม่ถักไม่ทอ) ให้

ผ้าเกิดการสลับสีและลวดลายกลายเป็นผืนเดียวกันโดยใช้วัสดุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคท่ีกล่าวมานี้จึง

สามารถเป็นตัวอยา่งในการคดิค้นรูปแบบผลิตภัณฑใ์หม่ๆ ในอนาคตได้อย่างหลากหลายและนา่สนใจ    

2. การน าเอาหลักการทางนวัตกรรมสิ่งทอ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) หรือหลักการทาง

วทิยาศาสตร์เข้ามามสี่วนร่วมในการออกแบบกับผ้าฝ้ายทอมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัต ิให้ได้ ผลงานทาง

หัตถอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เชน่  

         2.1 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายให้มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย โดยใช้ใยฝ้ายผสมสารนาโน และ สังกะสี  เป็น

การผสมแล้วฉีดเข้าสูเ่ส้นใย โดยมีคุณสมบัตยิับยัง้เชื้อโรค 

     2.2 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายให้มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้โลหะเงิน ในการหยุดยั้งและ ท าลาย

เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งฤทธ์ิในการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ของโลหะเงินจะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของมนุษย์  ด้วยประสิทธิภาพ

ของโลหะเงิน จึงท าให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ(จุฬาฯ) ได้คิดค้นและ พัฒนา นวัตกรรมสิ่งทอท่ีมีสมบัติ

ยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิคท่ีงา่ยและสามารถท าได้รวดเร็วภายใน ขั้นตอนเดียวโดยการสร้างอนุภาคเงินท่ีมีขนาด

เล็กระดับนาโนท่ีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอและมีความคงทนต่อการซัก เรียกว่านวัตกรรมนาโนซิลเวอร์ 

ซึ่งผลการวจิัยพบวา่ เส้นใยชนดิตา่งๆ ได้แก่ ฝ้าย ไหม ไนลอ่น อะครลีิค เมื่อผ่านการตกแต่งด้วยอนุภาคเงิน และผ่าน

การซักท่ีเทียบกับการซักด้วยมือ 20 คร้ังแล้ว สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ E.Coli และ Staphylococcus aureus ได้ถึง 

100 เปอร์เซ็นต์  

     2.3 การพัฒนาเส้นใยฝ้ายผสมผงถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียร์ เมื่อท าการผสมกันแล้วจะมี

ความสามารถแผ่รังสีได้ด ีจะท าให้เกิดความอุ่นอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากเนื้อผ้าได้ท าการดูดความร้อนจากร่างกายแลว้

สง่ตอ่ความร้อนจากเม็ดแมคคาเดเมยีร์ 

     2.4 การพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือ ด้วยเทคนิค Coating ( คือการเคลือบปิดผิวภายนอกเพื่อให้เกิดความ

แข็งแรงของโครงสร้างเพิ่มขึ้น และ Lamination (การใช้สีสกรีนลอย เคลือบเป็นชั้นๆภายในของผ้า เพื่อให้เกิด

คุณสมบัตท่ีิทนทาน แข็งแรงขึ้นและกันน้ าได้  

 3. เพื่อให้ใช้เป็นขอ้มูล สืบค้นและแนวทางในการศึกษา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑศ์ลิปหัตถกรรมจากการ

น าผ้าฝ้ายทอมือ มาแปรรูปให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์รูปแบบและสินค้าใหม ่ๆ ให้เป็นกรณีศึกษาโดยน าเอาวัสดุ

ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีช่ือเสียง มาออกแบบและประยุกตก์ารใช้วัสดุร่วมกันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน่าสนใจ 
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โดยยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโอกาส

ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แกท้่องถิ่น 

 4. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม ให้มีความหลากหลายในการออกแบบ

มากยิ่งขึ้น มีการใช้หลักการหรือทฤษฎีออกแบบ เช่น แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อน าเข้าสู่ขั้นตอน

ออกแบบสร้างสรรค์ ให้สามารถใช้งานและรองรับความต้องการในสังคม วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันให้มาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงการน าเอาลักษณะ เทคนิค และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการการวิจัยไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็น

ผลิตภัณฑท่ี์น่าสนใจ มคีวามแปลกใหมแ่ละเป็นท่ีต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถท่ีจะผลิตผลงานได้

อย่างตอ่เนื่อง ส่งเสริมอาชีพงานทางหัตถกรรมรวมถึงสร้างรายได้อกีด้วย     
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           กรุงเทพฯ : ศลิปกรรมสาร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1. คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 

นวลนอ้ย   บุญวงศ์. (2539). การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.   

วรัญญู อัศวพุทธิ.(2549). พัฒนาการดา้นการผลิตและการจัดการตลาดของเครื่องประดบัเงินเมี่ยน  

          กรณีศึกษา บ้านหว้ยสะนาว ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวดันา่น. ภาคนิพนธ์วิทยาลัย-               

          สหวทิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร. (2548). THEORY AND CONCEPT OF DESIGN หลักการและแนวคิดการออกแบบ .

กรุงเทพฯ : Idesign Pubishing.      
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การจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้

โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม 

The Knowledge management for Patterns design on Products Under the 

Research for Community 

ตวงรัก รัตนพันธุ์1* 

Tungrak Rattanapan1* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต้นแบบกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก 

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์  2) เพื่อพัฒนารูปแบบ

ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มตรงตามความต้องการของตลาดและผู้ บริโภค 3) เพื่อทดลองสร้างต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โดยมีล าดับขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ก าหนดกรอบการด าเนินงานเป็นกิจกรรมย่อย  2) 

ด าเนินการกิจกรรมท่ี 1 จัดท าแผนการด าเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการย่อยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

โปสเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ สื่อวิทยุ 3) ด าเนนิการกจิกรรมท่ี 2 คัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ีแจ้งความจ านงเร่ืองการออกแบบและพัฒนาลวดลาย 

หลังจากนัน้ท าการลงพื้นท่ีการเก็บขอ้มูลท่ีได้จากแหลง่ผลิตโดยตรงท่ีไม่ผ่านกระบวนการวเิคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลท่ี

ได้จึงเป็นขอ้เท็จจริงอยา่งตรงไปตรงมาและใชเ้ป็นขอ้มูลหลักในการวิเคราะห์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและ

เพื่อการออกแบบลวดลายงานปัก 4) ด าเนินการกิจกรรมท่ี 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาลวดลายงานปัก มีการบรรยายองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลาย ใน 3 หัวข้อ 

ได้แก่ แนวทางพัฒนาออกแบบลายปักเพ่ือพัฒนาฝีมอืช่างปัก , สิ่งรอบกายสู่การประยุกต์ลวดลายงานปัก , มรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า จากนั้นมีการสาธิตและแสดงกระบวนการออกแบบพัฒนา

และประยุกตล์วดลายสู่งานปัก และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏบัิตกิารทุกกระบวนการท่ีได้ท าการบรรยายและสาธิต จากนั้น

ท าการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบลวดลายและพัฒนาฝีมือ

ช่างปักของสมาชิกชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เร่ืองการจัดการองค์

ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม (Research for 

Community) ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร  ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการ

น าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ มาก เท่ากันท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 , 3.72 และ 3.44 (S.D .351, .284 และ 

.466) ตามล าดับ 5) ด าเนินการกิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงาน มีการติดตามการสร้างต้นแบบลวดลายลงบน

ผลิตภัณฑแ์ละสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการสัมภาษณ ์ประธานกลุม่ชุมชนตน้แบบผ้าปักควนชะลิก และประเมิน

จากแบบสอบถามผู้บริหารของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าท้ังด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ด้าน

                                                 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
1 Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat Province 80280 

* Corresponding author e-mail: tuang.rak.vej@gmail.com 
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กระบวนการผลิต ด้านรูปแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ โดยผลการประเมินการติดตามและวัดผลการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช เร่ืองการจัดการองค์

ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม (Research for 

Community) ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการการผลิต และ ด้านรูปแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ

มากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามล าดับ (S.D .471 และ .263) รองลงมาด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย อยู่ใน

ระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D .429) 
 

ค าส าคัญ: การออกแบบลวดลาย  ศลิปะรว่มสมัย 
 

Abstract 

The purposes of this research are 1) to encourage and support the Khuanchalik prototype community in Tambon 

Khuanchalik, Amphur Huaisai, Nakhon Si Thammarat Province to have knowledge and understanding about designing 

patterns on the products; 2) to develop and improve the patterns on the products in order to enhance the value by 

corresponding to the market’s and customer’s need; 3) to try to design the prototype for the local product.  

The process has been undertaken in this order: 1) setting a general framework and divide the process into 

activities 2) conducting the first activity which is planning the strategies and advertisements through various means such 

as posters, online media, and radio 3) conducting the second activity which is selecting a target group by contacting the 

Cultural Officers of Nakhon Si Thammarat in order to look for any groups which have expressed the desire to get involved 

in the project. After that, a field research is conducted in the area to ensure that the data gathered is pure, not 

synthesized, direct, and can be used for further analysis so that the knowledge on designing patterns can be passed on 

to the local community 4) conducting the third activity which is passing on the knowledge to the local community through 

the seminar on designing and developing patterns. There are three topics on technical knowledge: enhancing 

craftsmanship skills, applying everyday objects into the embroidery, and employing cultural heritage to create the 

products. After that, there is a demonstration on the designing process, and the participants will get the first-hand 

experience by following every step of the lecture and the demonstration. The satisfaction of the participants is then 

evaluated based on these three aspects: managing technical knowledge on designing the patterns on the local products 

under the Research for Community, teaching skills of the lecturers, and understanding and being able to apply the 

knowledge for further usage. The three aspects receive equally high scores, with the averages of 4.15, 3.72, and 3.44, 

and the standard deviations of .351, .284 and .466 respectively. 5) Conducting the fourth activity which is summarizing 

the process. There is a follow-up and satisfaction questionnaire done through the interview with the chairman of the 

community as well as the questionnaire filled out by the director and members of the group. The questionnaire asks 

about the added value including the initial cost and the expense, the process, and the design of the patterns on the 

products. The process and the patterns on the products receive equally high scores, with the averages of 4.09 and 4.03 

respectively, and the standard deviations of .471 and .263. The second highest is the initial cost and the expense which 

receives medium scores, with the average of 3.82 and the standard deviation of .429. 

Keywords: Patterns Desidn, Contemporary Art
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บทน า 

จากการพจิารณาบริบทชุมชนท้องถิ่นภาคใต ้ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาและมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการแกะหนังตะลุง ศิลปะการแสดงโนรา ศิลปะเคร่ืองถม ศิลปะผ้ายก ศิลปะผ้าบา

ตกิ ศลิปะจากลวดลายเรือกอ ศิลปะในลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะท่ีมีความโดดเด่นและมีความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นภาคใต ้ สามารถน ามาสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยละชาวต่างชาติ 1) ความส าเร็จ พิจารณาบริบทชุมชน

ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการ

แกะหนังตะลุง ศลิปะการแสดงโนรา  ศิลปะเคร่ืองถม ศิลปะผ้ายก ศลิปะผ้าบาติก ศลิปะจากลวดลายเรือกอ ศลิปะใน

ลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะท่ีมีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น

ภาคใต้  2) ปัจจัยสร้างความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งในด้านมิติทางวัฒนธรรม คือ สินทรัพย์ท่ีมีค่ารูปแบบใหม่ เพราะ

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมีต้นทุนต่ าและสามรถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงท้ังยังยากท่ีจะลอกเลียนแบบและไม่มีใคร

ยึดครองไปเป็นเจ้าของได้ง่าย (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งประเทศไทย ,2551:35) วัฒนธรรมประจ าชาติและ

วัฒนธรรมประจ าทอ้งถิ่นให้มกีารอนุรักษแ์ละเห็นคุณค่าเกิดความหวงแหนและปกป้องวัฒนธรรมของตนเองมากยิ่งขึ้น

ไมเ่ฉพาะชาวไทยเท่านัน้ ชาตติ่างๆในโลกนีเ้ร่ิมกลับไปค้นควา้หาว่าอะไรคือวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า (กฤษติกา คงสมพงษ์

,2552 :44) หากต้องสอดแทรกวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทยให้แยบยลเพราะจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ 3) เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ท่ีมีศักยภาพ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม 

ด้วยความสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค สามารถน ามาสร้างคุณค่าเพิ่มด้วย

กระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลคา่ ผลิตเป็นผลิตภัณฑต์า่งๆ จ าหนา่ยแก่นักทอ่งเท่ียวท้ังชาวไทยละชาวต่าง 4) การ

พัฒนาระบบโดยการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดท าแผนการด าเนินการการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ปราชญ์

ชาวบ้าน พร้อมท้ังอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ และให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น 

กระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น 5) ปัญหาที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ยังไม่สามารถด าเนินการเรื่องนี้ด้วย

ตนเองได้มากนัก เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาเงินทุน การขาดความรู้ความเข้าใจทางการตลาด 

การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม จนกระทั่งละเลยความส าคัญ

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไป ซึ ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดลดลงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การขยายตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสดงความจ านงขอรับบริการหรือของแหล่ง

เงินทุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงบริบทชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งมีศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วมีทุนทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด เช่น ศิลปะการแกะหนังตะลุง ศิลปะการแสดงโนรา  ศิลปะเคร่ืองถม 

ศิลปะผ้ายก ศิลปะผ้าบาติก ศิลปะจากลวดลายเรือกอ ศิลปะในลวดลายสถาปัตยกรรมมาลายู เพราะเป็นศิลปะท่ีมี

ความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นภาคใต้ แต่ ที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ยังไม่

สามารถด าเนินการเรื่องนี้ด้วยตนเองได้มากนัก เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาเงินทุน การขาด

ความรู้ความเข้าใจทางการตลาด  การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ

เหมาะสม จนกระทั่งละเลยความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไป ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ศักยภาพการ

แข่งขันทางการตลาดลดลงและไม่มีประสิทธิภาพ (ชัชวา ลย์ รัตนพันธุ ์ และ ตวงรัก รัตนพันธุ์ 2559 :3)  
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นอกจากนี้ การขยายตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสดงความจ านงในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือขอเข้าร่วม

อบรมให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราในฐานะหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐ จ าเป็นจะต้องตอบสนอง

ความต้องการและช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวตามก าลังสามารถ งานวิจัยในครั้งนี้อาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัย

เรื่องการออกแบบของที่ระลึกที่มีแนวคิดมาจากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มาเป็นแนวทางการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในการออกแบบลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและถูกต้องเหมาะสมอย่าง

สร้างสรรค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต้นแบบกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.

นครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ 

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มตรงตามความตอ้งการของตลาดและผู้บริโภค 

  3. เพื่อทดลองสร้างตน้แบบผลิตภัณฑช์ุมชน 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวจิัยเร่ือง การจัดการองค์ความรู้ด้านการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย

เพื่อสังคมและชุมชน เป็นวจิัยเชงิคุณภาพและมผีลงานสร้างสรรค์ โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยดังตอ่ไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร 

จ.นครศรีธรรมราช และศกึษาปัญหาและความตอ้งการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.ขอบเขตพื้นท่ี ศกึษาข้อมูลกับชุมชนตน้แบบกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยและองค์ความรู้สู่เทคโนโลยี 

การวจิัยเร่ือง การจัดการองค์ความรู้ดา้นการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนในครัง้นี้ ต้องศึกษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และศึกษาปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ประกอบด้วย 1) 

วิวัฒนาการการออกแบบลวดลาย 2) แนวคิดในการประยุกต์ลวดลาย 3) แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาสู่การ

สร้างสรรค์ลายผ้าปัก 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัยตามกรอบการด าเนินงาน 

จากแผนการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยได้

จัดท ากรอบการด าเนินงาน ผ่านแนวคิดเร่ืองกระบวนการคุณค่าให้กับสินค้า โดยวางกรอบการด าเนินงานไว้ 4 กิจกรรม 

เร่ิมต้นจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสอบถามจาก

หน่วยงานว่ามีผู้ประกอบการท่ีใดบ้างแจ้งความจ านง จากนั้นลงพื้นท่ีไปยังผู้ประกอบหรือชุมชนท่ีแจ้งความจ านงเพื่อ

ศึกษาบริบทชุมชนและ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการหรือชุมชน สังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด

เพื่อหาแนวทางการออกแบบ จากนั้นท าการออกแบบภาพร่างควบคู่ไปกับการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิง

ปฏิบัติการด้านการออกแบบลวดลายสู่ชุมชน ชุมชนได้ทดลองฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลายและลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์

เพื่อเตรียมการปักลวดลายตามท่ีออกแบบไว ้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานตน้แบบ ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

กจิกรรมที่ 1 : จัดท าแผนการด าเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการย่อย 

ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินงานต่อจากนั้น จัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

สรุปผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 

ผู้วิจัยท าการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการย่อย ได้แก่ โปสเตอร์ สื่ออิเล็คทอนิค ใน

กิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อคัดเลือก

ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้  1) โปสเตอร์ขนาด A3 

เผยแพร่ตามหนว่ยงานภาครัฐ 2) สื่ออเิล็คทรอนิค เผยแพร่ผ่าน Fanpage Facebook ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3) สื่อวทิยุ เผยแพร่ผ่าน สถานวีทิยุเสียงมหาชัย FM.107.5 MHz. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กจิกรรมที่ 2 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 โดยท าการคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพโดยมีหลักเกณฑ์

การคัดเลอืกชัดเจน จัดการช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ ภารกจิ ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการฯ ให้ผู้ผ่านเกณฑ์รับทราบ 

สรุปผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 

1.การประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเคย

ลงทะเบียนแจ้งความจ านงถึงความต้องการในการพัฒนาลวดลาย โดยทางหน่วยงานแนะน าให้ผู้วิจัยท าการลงพื้นท่ี ณ 

กลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากทางกลุ่ม เป็นกลุ่มเดียวใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ียังคงหลงเหลือและท างานหัตถกรรมผ้าปัก โดยใช้ภูมิปัญญางานถักร้อยและงานปักผ้าลง

บนผลิตภัณฑ์ และทางกลุ่มเอง ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายมาให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เพื่อตอ่ยอดผลิตภัณฑต์อ่ไป 

2.ผู้วิจัยท าการลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ

เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าปัก โดยท าการสัมภาษณ์ อาจารย์ไพรินทร์ รุยแก้ว ประธานกลุ่มชุมชน

ต้นแบบผ้าปักควนชะลิก และยังเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบศูนยว์ัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลกิ 

3.ผู้วิจัยท าการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการใน

การพัฒนาลวดลายปักเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้าปัก 

4.ท าการออกแบบลวดลายโดยก าหนดแนวความคิดจากแรงบันดาลใจท่ีได้รับ 
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ภาพที่ 1 แสดงการติดต่อประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพลงพื้นท่ีศึกษาบริบทชุมชนตน้แบบผ้าปักควนชะลิก 

 
ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบลวดลายผ้าปักบนผลิตภัณฑเ์ดิม 

 

วิเคราะห์และหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาลวดลายงานปัก 

ท าการลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบลวดลายผ้าปัก โดยท าการสัมภาษณ์ อาจารย์ไพรินทร์ รุยแก้ว ประธานกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก 

และยังเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบศูนยว์ัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก กล่าวว่า ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนควนชะลิ

กก่อต้ังขึ้นพร้อม ๆ กับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก เพื่อต้องการให้ชาวบ้านและสมาชิกในกลุ่มได้มีสถานท่ีใน

การร่วมตัวกันท ากิจกรรมตา่ง ๆ และอยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการวา่งงานจากงานประจ า คือ ท า

นาข้าว และให้เยาวชนในชุมชนได้สืบสานศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่นของบ้านควนชะลกิต่อไป 

ออกแบบลวดลายผ้าปัก 

หลังจากผู้วิจัยและทีมท่ีปรึกษาได้ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลของบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 

ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาลวดลายปักเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑช์ุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้าปัก ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมองค์ความรู้ภาคเอกสารและภาคสนาม ผนวกกับ

ค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าปัก จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ

วเิคราะห์ เพื่อหาแรงบันดาลใจและแนวความคดิในการออกแบบและพัฒนาลวดลาย 
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ภาพที่ 4 แสดงแนวความคิดท่ี 1 ลวดลายผ้าปาเตะ๊พืน้ถิ่นภาคใต้ 

 

แนวความคดิที่ 1 ลวดลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นภาคใต้ 

เร่ิมต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของสมาชิกในกลุ่มผ้าปักควนชะลิกท่ีมีความต้องการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมดว้ยการแตง่กาย และเลอืกผ้าปาะเต๊ะมาเป็นส่วนหนึ่งในเคร่ืองแต่งกายของตนเอง โดยทุกคนใน

กลุ่มจะต้องแตง่กายเช่นนี้พร้อมกันในทุกวันพุธ และจะต้องท าการออกแบบและตัดเย็บเป็นกระโปรงด้วยตนเอง ด้วย

ผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆ ของภาคใต้ ด้วยจังหวัด ท่ีได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงอีกท้ังยัง

ประกอบอาชีพเพ้นส์ลายผ้าปาะเต๊ะ มีด้วยกัน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สงขลาและนราธิวาส ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต รับเอา

ศลิปวัฒนธรรมการออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะมาจากอนิโดนีเซีย เอกลักษณ์ของลวดลายจะเป็นลายดอกท่ีใหญ่และมี

การปักเลื่อมเงิน เลือ่มทอง หรือมุก ลงไปบนผ้าเพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แตกต่าง อกีทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้

สินค้าอีกด้วย ผ้าปาะเต๊ะเกาะยอ จังหวัดสงขลา รับเอาศิลปวัฒนธรรมการออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะมาจาก

มาเลเซียเอกลักษณ์ของลวดลายจะเป็นลายดอกเล็ก ๆ ซ้อนกันไปมาหลายจุด และจะมดีอกใหญ่เสริมลงไปบ้างในบาง

ลวดลาย โทนสีจะสบายตาเรียบง่ายไม่ฉูดฉาด เป็นท่ีนิยมของกลุ่มตลาดต่างชาติเพราะราคาไม่แพงและสามารถต่อ

ยอดผ้าปาเตะ๊ไปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ ตอ่ไปได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบของ ชัชวาลย ์รัตนพันธ์ุ และ ตวงรัก รัตนพันธ์ุ (2559 :10) กล่าวถึง

วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบในงานวิจัยเร่ือง การออกแบบของท่ีระลึกท่ีมีแนวความคิดมาจาก

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ไว้ว่า การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมี

รูปลักษณ์ใหม่โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ คือ เทคนิคการวิเคราะห์ SCAMPER คือ ทดแทน ดัดแปลง ขยาย เพิ่ม 

ยอ่สว่น ลด ตัดทอน ต่อเตมิ น าไปสู่การออกแบบลวดลายท่ีได้แรงบันดาลใจจากลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นภาคใต ้ 

           
ภาพที่ 5 ร่างการออกแบบลวดลายจากแนวความคิดท่ี 1 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2873 

 
ภาพที่ 6 ผลงานตน้แบบลายปักจากแนวความคิดท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงแนวความคิดท่ี 2 พิธีการท าขวัญข้าวโบราณ 

 

แนวความคดิที่ 2 พิธีการท าขวัญข้าวโบราณ 

เร่ิมต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพการท านามาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อเกิดประเพณีส าคัญท่ีชาวควนชะลิก 

ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีการท าขวัญข้าว ภาษาถิ่น เรียกว่า ชาขวัญข้าว ความเชื่อ

เกี่ยวกับขวัญข้าว ถือปฏบัิตสิบืต่อกันมาด้วยความเชื่อ ศรัทธา ต่อแม่โพสพ ท่ีเชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาข้าว หากได้

ท าขวัญข้าวจะส่งผลให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอดงามมีผลผลิตสมบูรณ์ การท าขวัญข้าวของชาวนาแถบนี้ได้ถดถอยลง

เป็นล าดับ โดยสังเกตจากจ านวนขวัญข้าวท่ีชาวบ้านน ามาสมโภชท่ีวัดควนชะลิกน้อยลงทุกปี หากไม่มีการฟื้นฟูก็จะ

สูญหายไปในท่ีสุด 

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก (2557 :10-15) ได้

อนุรักษว์รรณกรรมท้องถิ่นท่ีเป็นบทท าขวัญข้าว ได้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงบอก มีเวทีส าหรับถ่ายทอดความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดให้คนท่ัวไปได้รับรู้ ได้ให้เยาวชน คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ พิธีกรรมในการท า

ขวัญข้าวและเข้าใจถึงระบบข้าวในอดีต และได้รักษา ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมท่ีเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิต

ชาวนา น าไปสู่การออกแบบลวดลายและตราสัญลักษณท่ี์ได้แรงบันดาลใจจากพิธีการท าขวัญข้าว 
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ภาพที่ 8 ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ ์จากแนวความคดิท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงแนวความคิดท่ี 3 ประยุกตล์วดลายผ้าปาะเตะ๊ตามสมัยนยิม 

 

แนวความคดิที่ 3 ประยุกต์ลวดลายผ้าปาเต๊ะตามสมัยนิยม 

เร่ิมต้นจากได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าความงามมาใช้ในการออกแบบ คือการสร้างสรรค์งานท่ีเกิดจาก

ความงามของลวดลายผ้าปักจากบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในตัวเอง มีการออกแบบให้

ตอบสนองด้านความงามท่ีมองเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอก ความงามของลายผ้าปาเต๊ะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ท่ี

เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และน ามาประยุกต์ใช้กับการผลิตท่ีง่ายและใช้งานได้สะดวกขึ้น จุดเด่นของงาน

ออกแบบ คือการประยุกต์ลวดลายผ้าปาเต๊ะพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม น ามาจัดองค์ประกอบให้เป็นโครงสร้างลวดลายใหม ่

โดยการลดรายละเอียดบางส่วนของลาย การจัดวางกลุ่มสีให้มีค่าน้ าหนักอ่อนแก่ทับซ้อนกัน และเน้นการออกแบบ

ลวดลายให้มี ขนาด สัดส่วน ชว่งจังหวะ และบริเวณวา่งให้มีเอกภาพ ความสมดุล ที่สัมพันธ์กลมกลนืกันได้อยา่งลงตัว

และง่ายต่อการปักลาย 

ซึ่งสอดคล้องกับ เอกพงษ์ ตรีตรง, (2558 :46) ได้กล่าวว่าการบ่มเพาะมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจสร้างด้วยแนวทางศิลปะและการออกแบบดังนี้ ทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของไทยมีความ

หลากหลายละเอียดลึกซึ้ง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่ามหาศาลการสร้างเสริม

สินทรัพย์เหลา่นี ้ให้มีมูลค่าตอ่ยอดจากเดมิจึงมคีวามส าคัญมากอันจะเป็นประโยชนต์อ่ภาพรวมในการพัฒนาประเทศ

อย่างสร้างสรรค์ มีทิศทางและเพิ่มพูนรายได้ประชาชาติของคนไทยอย่างสมดุลและมีแนวโน้มดีขึ้น ปัจจัยส าคัญของ

ความส าเร็จคือกระบวนการบ่มเพาะสิ่งท่ีเป็นอยู่แห่งรากฐานประเทศสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ทางทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางในการบ่มเพาะมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างด้วยแนวทาง

ศลิปะและการออกแบบดังนี้ 1) ตอ่ยอดภูมปัิญญาของชุมชนออกสูก่ารสร้างแบรนดส์ินค้านานาชาติ โดยมีอัตลักษณ์ใน

แบบฉบับของไทย 2) น าปราชญค์วามคิดของไทยสูก่ารพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑใ์นชีวิตประจ าวันและให้ได้รับความ
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นิยมในระดับนานาชาติ 3) แปรรูปผลิตภัณฑ์ของไทยให้ร่วมสมัยทัดเทียมสินค้าในระดับโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ยกระดับผลิตภัณฑต์า่ง ๆ ของไทยดว้ยการออกแบบ 4) รวบรวมศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของชาติ โดย

คัดเลือกเฉพาะด้านท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการสร้างเสริมสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่า

และได้รับความนยิมในระดับโลก 5) บม่เพาะภูมิปัญญา คนสร้างสรรค์ คนต้นแบบลิขสิทธ์ิทางปัญญาเพื่อสร้างสรรค์

บุคลากรท่ีมีคุณภาพและผลงานท่ีคุณภาพไปพร้อมกัน น าไปสู่การออกแบบลวดลายท่ีได้แรงบันดาลใจจากประยุกต์

ลวดลายผ้าปาเต๊ะตามสมัยนิยม 

 
ภาพที่ 10 ผลงานการออกแบบลวดลายจากแนวคิดท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 11 ผลงานตน้แบบการออกแบบลวดลายจากแนวคิดท่ี 3 

 

กจิกรรมที่ 3 : ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

ผู้วิจัยท าการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และค าปรึกษาด้านการออกแบบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญช์าวบ้าน ด้านการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกระบวนการผลิต การตลาด เป็นต้น 

สรุปผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 

หลังจากศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก 

พร้อมศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาลวดลายปัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ลายผ้า

ปัก ผู้วิจัยและทีมท่ีปรึกษาร่วมมือกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมคู่มือประกอบการอบรม โดยบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย ใน 4 หัวข้อ ดังนี้  1) 
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แนวทางพัฒนาออกแบบลายปักเพื่อพัฒนาฝีมือช่างปัก โดย อาจารย์เจษฏา สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ออกแบบนเิทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) สิ่งรอบกาย สู่การ

ประยุกต์ลวดลายงานปัก โดย อาจารย์ตวงรัก รัตนพันธ์ุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรวัต สุขสกิาญจน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) สาธิตและแสดงกระบวนการออกแบบและประยุกต์ลวดลายสู่

งานปัก โดย อาจารย์ตวงรัก รัตนพันธ์ุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

จากนั้นท าการสาธิตวิธีการลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึก ปฏิบัติการปักผ้าจาก

ลวดลายใหม่ท่ีผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ โดยผู้วิจัยและทีมท่ีปรึกษาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้านในการปัก

ลวดลาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ปลอกหมอน โคมไฟจากผ้าใยสังเคราะห์ เพื่อท าการทดลองปักลวดลายลงไป 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชนและสาธติการออกแบบลวดลายด้วยคอมพวิเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงการสาธิตวธีิการลอกลายลงบนผลิตภัณฑ ์
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ภาพที่ 14 ผู้เข้าอบรมฝึกปฏบัิตลิอกลายลงบนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 

 

กจิกรรมที่ 4 : สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้วิจัยจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายงานปัก พร้อมจัดท าเล่มรายงานวิจัยสรุปผลการด าเนินงานฉบับ

สมบูรณ์ต้ังแต่เร่ิมตน้จนถึงสิน้สุดการด าเนนิงาน 

สรุปผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 

หลังจากตดิตามผลงานการพัฒนาลวดลายผา้ปักลงบนผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยท าประเมินผลการตดิตามและวัดผล

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  โดยใช้

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า การติดตาม

และวัดผลการเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑข์องกลุม่ชุมชนตน้แบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช 

ในกิจกรรมท่ี 4 : การจัดการองคค์วามรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ

ชุมชนสังคม (Research for Community) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านกระบวนการการผลิตและด้านรูปแบบ

ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 4.03 ตามล าดับ (S.D .471 และ .263) 

รองลงมาด้านต้นทุน/ค่าใชจ้่าย อยู่ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D .429) 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงการตดิตามการสร้างตน้แบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ 

 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่และค่ารอ้ยละ คา่เบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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อภิปรายผล 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลผลิต Output : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอบรมท่ี

เข้าใจง่ายและสามารถฝึกปฏิบัติต่อยอดการสร้างสรรค์ลวดลายได้ ได้แก่ คู่มือประกอบการอบรมเร่ืองแนวทางการ

ออกแบบ ,คู่มือประกอบการอบรมเร่ืองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าและคู่มือ

ประกอบการอบรม เร่ืองสิ่งรอบกายสู่การประยุกต์ลวดลายงานปัก หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมการอบรมได้ รับฟังการ

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่การฝึกออกแบบลวดลาย ฝึก

ลอกลายลงบนผลิตภัณฑ์ ฝึกทดลองปักลวดลายตามแบบ โดยทุกกระบวนการจะผ่านการสาธติจากวิทยากร 

ผลกระทบ Impact : จากความต้องการของชุมชนท่ีมีความประสงค์อยากจะให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบลวดลายเข้ามาให้ความรู้เข้าใจในการพัฒนาลวดลายงานปักของทางกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.

ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อลงพื้นท่ีติดตามผลงานการพัฒนาลวดลายผ้าปักลงบนผลิตภัณฑ์ และท า

ประเมินผลการติดตามและวัดผลการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สมาชิกในกลุ่มสามารถพัฒนาฝีมือช่างปักในมีศักยภาพ

และตอ่ยอดการปักจากเดมิปักลายบนผ้าพื้นและแปรรูปเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ปัจจุบันมีการต่อยอดการปักลายลง

บนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เชน่ เสื้อผ้าแฟช่ัน หมอนอิง โคมไฟ เครื่องประดับ ฯลฯ และมีการพัฒนารูปแบบโดยการผสมผสาน

วัสดุอ่ืน เพื่อเป็นการลดตน้ทุนและเพิ่มมูลคา่สินคา้ เมื่อมีการออกร้านแสดงสนิค้าจากงานแสดงสนิค้าตา่ง ๆ เมื่อได้รับ

ออเดอร์จ านวนมาก ทางกลุ่มจะติดปัญหาเร่ืองระยะเวลาการผลิต เนื่องจากงานปักเป็นงานหัตถศิลป์หรืองานท่ีผลิต

ด้วยมือ จึงใช้เวลาค่อนข้างนานและจ าเป็นต้องอาศัยความละเอียดในการผลิต อีกท้ังสมาชิกในกลุ่มต้องท างานหลัก

คือ การท านาให้เสร็จภารกจิในช่วงเชา้เสียก่อน เพราะงานปักที่กลุ่มน้ันคือ อาชีพเสริม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมารับงาน

ไปท าท่ีบ้าน หรือมาร่วมตัวกันท่ีกลุ่มท าเมื่อมีเวลาว่าง จึงส่งผลให้รายได้จากออเดอร์ท่ี รับมาจากงานแสดงสินค้านั้น

หายไปบ้าง เพราะไมส่ามารถรับงานจ านวนมากและเวลาจ ากัดได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้และเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

เพื่อให้การน าผลวจิัยไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะวา่ควรพิจารณา คือ 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1. เนื่องจากชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เขตรอยต่อของ 3 

จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง จึงรับเอา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมมาจากท้ัง 3 จังหวัด ผนวก

กับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ท าให้ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม นั้นปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงท า

ให้การออกแบบลวดลายท่ีสร้างความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนน้ันเป็นไปได้ยาก 

ขั้นตอนกระบวนการผลิต 

1. ด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยท่ีีก้าวล้ าท าให้กระบวนการผลิตงานปักกับมือโดยใช้แรงงานคนเป็นเร่ืองท่ีล่าช้า 

สู้กับกระบวนการผลิตงานปักกับคอมพิวเตอร์โดยใช้เคร่ืองจักรในการท างานไม่ได้ รวมไปถึงต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง 

ส่งผลให้งานปักมือมรีาคาสูงและใช้เวลาในการปักนาน ซึ่งไม่คุม้ค่า เม่ือเทียบกับกระบวนการปักกับเครื่องจักร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมงีานวจิัยเกี่ยวกับการอนุรักษภ์ูมิปัญญางานหัตถศลิป์หรือสืบสานงานผ้าปัก โดยส่งเสริมเยาวชนในชุมชน 

ให้เป็นก าลังของคนรุ่นใหมท่ี่จะมาสานตอ่ภูมปัิญญางานหัตถศลิป์ดา้นนี้ 

2. ควรมีหน่วยงานสนับสนุนให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บุคลภายนอกหรือผู้สนใจ ไม่ว่าจะ เป็น โรงเรียน 

มหาวทิยาลัย หรอืหน่วยงานท่ีสง่เสริมการสร้างอาชีพ ให้ได้รับความรู้ดา้นงานหัตถศิลป์ผ้าปักรวมไปถึงงานเย็บปักถัก

ร้อยต่าง ๆ ท่ีทางกลุ่มมคีวามเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างเครอืขา่ยงานปักให้กวา้งขึ้นและมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง 

3. ควรมกีารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งานปักให้หลากหลาย และเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานด้วย เพื่อรองรับ

ตลาดใหม่ท่ีจะเขา้มา 

4. ควรมกีารวจิัยตอ่ยอดด้านการตลาด วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการตลาดต่างประเทศ 

เอกสารอ้างอิง 

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กุมภาพันธ์ 2554) : บทสัมภาษณ์ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

ประธานคณะกรรมการเครอืขา่ยองค์กรชุมชนเพื่อการปฏรูิป 

กฤษตกิา คงสมพงษ์, (2552, เมษายน 20 - 22). ถึงเวลาต้องผสมผสานการตลาดกับวัฒนธรรม.กรุงเทพ   ธุรกิจ, 

หนา้ 43 – 44.  

กันต์รวี  จินดาวรรณ (2556)  ดินแดนใต้ปลายด้ามขวานหลากสีสัน (ออนไลน์ ) เข้าถึง ได้จาก

http://kanraweepeem.blogspot.com/ (สบืค้นเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560) 

คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก (2557) สืบโยด สาวย่าน บ้านควนชะลิก : เอกสารประกอบพิธี

เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลกิแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น. 

ชัชวาลย์ รัตนพันธ์ุ และ ตวงรัก รัตนพันธ์ุ (2559) การออกแบบของที่ระลึกที่มีแนวความคิดมาจาก

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ตวงรัก รัตนพันธ์ุ (2560) สิ่งรอบกาย สู่การประยุกต์ลวดลายงานปัก : เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิารพัฒนาออกแบบลายปักและพัฒนาฝีมอืช่างปักของสมาชิกชุมชนต้นแบบผ้าปัก

ควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

ไพรินทร์ รุยแก้ว (2559) บริบทชุมชนบ้านควนชะลิก ประธานกลุ่มชุมชนต้นแบบผ้าปักควนชะลิก : สัมภาษณ์ 

มถิุนายน 29,2560 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งประเทศไทย, (2551,กันยายน 15). สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม 

กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิไทย กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย, กรุงเทพธุรกิจ, 

หนา้ 47. 

เอกพงษ์ ตรีตรง (2558) การบ่มเพาะมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม.  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http:// 

www.komchadluek.net/detail/20141018/194229.html2550 (สบืค้นเมื่อวันท่ี 20 มถิุนายน  2559). 
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ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงในแขวงไซ 1ยะบูล ี

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
The Linkage in Characteristics of Vihara in Phayao and Nearby Area of 

Xaignabouli Province, Lao People's Democratic Republic 

สุธี เมฆบุญส่งลาภ1* และ สาวติร ีนุกูล1 

Suthee Mekboonsonglap1* and Sawittree Nukul1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าการวเิคราะห์ความเชื่อมโยงของรูปแบบวหิารในท้ังสองพื้นท่ี และสังเคราะห์แนวทางใน

การรักษาและส่งเสริมลักษณะท่ีเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยนี้มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ท าการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มตัวอย่าง “วิหารทรงจ้างมูบ" ของวัดในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 24 หลัง และในพื้นท่ีในแขวง   

ไซยะบูล ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 19 หลังดว้ยการเก็บขอ้มูลดา้นสถาปัตยกรรมของวิหารด้วยการร่าง

ภาพผังพื้นและถ่ายภาพส่วนประกอบต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกวิหาร และสัมภาษณ์ผู้ ท่ีกี่ยวข้องในเร่ือ ง

ประวัตศิาสตร์การกอ่ต้ังชุมชนและชาติพันธ์ุหลักของชุมชน ประวัติศาสตร์การสร้างหรือซ่อมแซมวิหาร และผังการใช้

งานพื้นท่ีภายในวิหาร ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงในแขวง

ไซยะบูลีคือลักษณะของรูปทรงวิหารทรงจ้างมูบ ผังพื้น และผังการใช้งานภายในวิหารท่ีพบในท้ังสองพื้นท่ีแทบไม่

ต่างกัน ซึ่งลักษณะของวิหารทรงจ้างมูบท่ีเชื่อมโยงกันนี้ถูกก าหนดด้วยคติความเชื่อและหลักพิธีกรรมของชาติพันธ์ุ  

ไทลื้อและไทยวนซึ่งเป็นประชากรหลักในท้ังสองพื้นท่ี นอกจากนั้นท้ังสองชาติพันธ์ุยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

หรือเดินทางไปมาหาสู่กันเพื่อค้าขายมานานก่อนการก าหนดเขตแดนระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน ลักษณะของวิหาร

ทรงจ้างมูบซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมของท้ังจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลจีึงควรถูกรักษาและส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปได้

ทราบเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท่ีมมีาอย่างยาวนานของคนท้ังสองพื้นท่ี และจะน าไปสู่ความร่วมมือท้ัง

ทางการศกึษาดา้นวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวตอ่ไปในอนาคต 

ค าส าคัญ:  วหิาร รูปแบบ จังหวัดพะเยา แขวงไซยะบูล ี

 

                                                 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000   
1  School of Arcchitecture and Fine Arts, University of Phayao Phayao 56000  
* Corresponding author e-mail: teely1111@gmail.com 
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Abstract  

 This research aims to study the characteristics of the vihara in Phayao Province and nearby area of 

Xaignabouli Province, Lao People's Democratic Republic, analyze linkages of viharas forms between both areas 

and synthesize guidelines for keeping and promoting of the linkages of viharas forms for conservation. The 

qualitative research methodology has been used in this study by in-depth study of 24 “Chaang moob shape” 

viharas in Xaignabouli and  24 in Phayao. The processes of fieldwork include vihara plan sketching, taking an 

interior and exterior photo of vihara. Moreover, there is interviewing about community settlement, the village 

main ethnic, establishing and restoration of vihara and area using plan. The result of study indicated that the 

similarities of characteristics between viharas in Phayao and vihara in Xaignabouli are plan and area using plan. 

These characteristics have been determined by Tai Lue and Tai Yaun who are main ethnics of both area and 

have difference belief and ceremony in Buddhism. Furthermore, Tai Lue and Tai Yaun people in Phayao and 

Xaignabouli are relatives or had a connection for a long time before nowadays boundary between Thailand and 

Lao People's Democratic Republic. Consequently, these linkage identity should have been preserved and 

promoted in public to represent the long cultural relationship of them, in addition, this topic will cause 

coorperation of cultural study and tourism in the future. 

Keywords:  vihara, characteristic, Phayao, Xaignabouli 

บทน า 

วหิารคอือาคารท่ีพุทธบริษัทใชชุ้มนุมเพื่อเฝ้านมัสการองค์พระพุทธเจ้าแต่คร้ังพุทธกาล แม้หลังพระพุทธเจ้า

ปรินพิพานวิหารก็ยังท าหน้าท่ีเป็นท่ีประกอบศาสนพิธีหลักร่วมกันระหว่างสงฆ์และฆราวาสโดยมีสัญลักษณ์สถูปหรือ

พระพุทธรูปเป็นประธานในวหิารแทนองค์พระพุทธเจ้า การใช้งานวิหารสืบต่อเร่ือยมาจนกระท่ังในพุทธศตวรรษท่ี 19 

ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าพุทธศาสนาได้ถูกเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนล้านนาอย่างในเขตเวียงโบราณเชียงแสน ก็ปรากฏ

ร่องรอยของฐานวิหารวางอยู่ในแนวแกนหลักตะวันออก-ตะวันตกในเขตพุทธาวาสด้านหน้าสถูปเจดีย์ซึ่งเป็นประธาน

ในผังของวัด และพบว่าลักษณะการวางผังดังกล่าวเป็นแบบแผนท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในวัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี

ศูนยก์ลางวัฒนธรรมลา้นนาอย่างในเขตเวยีงเชยีงใหม่และหัวเมอืงใหญ่ตา่งๆ 

การศึกษาวิทยานพินธ์มหาบัณฑิตโดยผู้วจิัยเร่ือง “รูปแบบของวิหารในจังหวัดพะเยา” นั้นพบว่าวัดในจังหวัด

พะเยาส่วนใหญ่ไม่นิยมสร้างสถูปเจดีย์เป็นประธานของผังในเขตพุทธาวาส แต่กลับมีวิหารเป็นอาคารประธานแทน 

หรือบางกรณีแม้มีการสร้างสถูปเจดีย์ในผังบริเวณของวัด แต่ปรากฏว่าสถูปเจดีย์กลับวางอยู่ในต าแหน่งนอกแกน

ส าคัญของวัด และมีวิหารเป็นอาคารประธานในผังบริเวณแทน ลักษณะดังกลา่วแสดงถึงความส าคัญของวิหารของวัด

ในจังหวัดพะเยา ซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นเมืองพะเยาได้ถูกท้ิงร้างจากภัยสงครามเป็นเวลานาน และเพิ่งถูกฟื้นฟูขึ้น

ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ การฟื้นฟูบ้านเมืองและวัดวาอารามเป็นไปโดยเร่งรีบและขาดแคลนท้ังช่างฝีมือและแหล่ง

วัตถุดิบในการก่อสร้าง วัดในเขตเมืองพะเยาส่วนใหญ่จึงมีเพียงการสร้างวิหารเป็นอาคารประธานในผังของวัดโดย

ค านึงถึงประโยชนใ์ชส้อยเป็นหลัก ลักษณะของวหิารท่ีปรากฏจึงมีความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน กล่าวคือมีท่ีสัมพันธ์

กับจ านวนประชากรของชุมชน ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยเข้าถึงได้ง่าย ผังพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้อง หลังคาจั่วทอดยาวผืน

เดียวแต่อาจพัฒนามีการลดช้ันด้านหนา้และหลังซับซ้อนขึน้เมื่อชุมชนมกี าลังคนและทุนทรัพย์มากขึ้น [1] 
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นอกจากนั้นในการศึกษาวิทยานพินธ์มหาบัณฑิตโดยผู้วจิัยได้พบวหิารหลากหลายรูปทรงในจังหวัดพะเยาซึ่ง

รูปทรงถูกจ าแนกด้วยลักษณะการลดชั้นของหลังคาเป็นหลัก และพบว่ามีวิหารรูปทรงหนึ่งท่ีมีการลดชั้นหลังคา

ด้านหน้าหนึ่งคร้ังซึ่งในท้องถิ่นพะเยาเรียกว่าวิหาร “ทรงจ้างมูบ (ช้างหมอบ)” ปรากฏอยู่ท่ัวไปในแหล่งท่ีเป็นท่ีตั้งถิ่น

ฐานของชุมชนดัง้เดิมในจังหวัดพะเยา เชน่ ในศูนย์กลางของอ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอปง อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภู

ซาง (เดิมเป็นสว่นหนึ่งของอ าเภอเชยีงค า) และในขัน้ตอนของการค้นควา้เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาอิทธิพลหรือท่ีมา

ของรูปทรงวิหารในจังหวัดพะเยานั้นได้พบว่ามีวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ปรากฏในพื้นท่ีของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยเช่นกัน ซึ่งแขวงไซบะบูลีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยาในพื้นท่ีของอ าเภอภูซาง 

จึงเกิดสมมตฐิานวา่อาจมีความเชื่อมโยงของรูปแบบวหิารทรงดังกล่าวระหว่างพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพืน้ท่ีของแขวงไซ

ยะบูลี ซึ่งมอีาณาเขตติดต่อกันและมเีส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันได้ตั้งแต่ในอดีตท่ียังไม่มีการแบ่งเขตประเทศอย่าง

ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน [2] 

สมมติฐานดังกล่าวเป็นท่ีมาของหัวข้อการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัด

พะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดยมุ่งท าการศึกษาลักษณะ

ของวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ที่ปรากฏในทั้งสองพื้นที่ เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงในรูปแบบของวิหาร "ทรงจ้างมูบ" 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของสองพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์

ในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ในทั้งสองพื้นที่ในการอนุรักษ์ จะเป็น

ประโยชน์ในการเชื่อมโยงการศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนาและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตซึ่งเป็นการสร้างความ

ร่วมมือในด้านวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งและภาคภูมิใจในการ

เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนท้ังสองพื้นท่ีก่อนท่ีวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นและแนวคิดแบบทุนนิยม

จะแพร่เข้ามาสู่พื้นท่ีจนผู้คนท้ังสองพื้นท่ีขาดการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่ออธิบายลักษณะของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการรักษาและสง่เสริมลักษณะท่ีเชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียง

ของแขวงไซยะบูล ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ ์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม คือ “วถิีชีวิตท้ังมวลของสังคมใดสังคมหนึ่ง” [3] และแนวทางพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์ตล่ะกลุ่มยึดถือ

ปฏบัิตสิบืทอดต่อๆ กันมา [4] วัฒนธรรมท าให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข วัฒนธรรม

จึงเป็นสมบัติทางสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะ และเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อื่น หากปราศจาก

วัฒนธรรมมนุษย์ก็คงจะมีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์อื่นท่ัวไป จึงเรียกได้ว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ท่ีมีวัฒนธรรม” (cultural 

animal) โดยมนุษยไ์ด้รับวัฒนธรรมจากการเรียนรู้ มิใชต่ดิตัวมาโดยก าเนดิ [5] 
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การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระเบียบแบบแผนธรรมเนียมประเพณีหรือ

แนวก าหนดพฤตกิรรมของสังคม ซึ่งรวมถึงศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมดว้ย โดยองค์ประกอบท่ี

ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงคือเวลา เนื่องจากระเบียบแบบแผนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเมื่อมีการยอมรับแบบแผนในการด าเนินชีวิตแบบใหม่มาใช้ในสังคมอย่างแพร่หลาย 

แลว้มกีระบวนการการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีความคงทนอยูน่านมากกว่าหนึ่งช่ัวอายุคนขึ้นไปก็นับว่ามี

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง ซึ่งบางคร้ังอาจใช้ค าว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน

ความหมายเดียวกันกับค าว่า “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม” โดยค าว่า “วิวัฒนาการ” (evolution) หมายถึงภาวะของ

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะเด่นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละ

เล็กละน้อย (gradual change) ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานถึงจะมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นใน

การศึกษาด้านวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม ผู้ศึกษาจึงจ าเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมา

สนับสนุนแนวคิดหรือทฤษฎีอยา่งมากมาย 

โดยสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่าอาจเกิดขึ้นเพราะสาเหตุหลัก 2 

ประการ คือ 

1) การประดิษฐ์คิดค้น (invention) ซึ่งหมายรวมท้ังการค้นพบหรือการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ๆ (new 

technology) และการคิดสร้างธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเชื่อใหม่ๆ (social invention) หรืออาจเกิดจากการ

รู้จักเอาแบบแผนบางประการของวัฒนธรรมอื่นมาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะของวัฒนธรรมเดิมของตน ซึ่งก็คือ 

“นวกจิกรรม” (innovation) หรอื “นวัตกรรม” ในปัจจุบันนั่นเอง หากปราศจากนวกิจกรรมก็เป็นการยากท่ีวัฒนธรรม

จะเปลี่ยนแปลง  

2) การขอยืมหรือลอกเลียนแบบกัน (cultural borrowing) การหยิบยืมหรือการลอกเลียนแบบแผนทาง

วิธีการด าเนินชีวิตมาจากวัฒนธรรมอื่นผ่านการติดต่อทางวัฒนธรรม (cultural contact) ซึ่งอาจเกิดได้ท้ังในทางตรง

และทางอ้อม ทางตรง เช่น การทูต การเมือง การค้า การศึกษาในต่างประเทศ การเผยแผ่ศาสนา เป็นต้น ทางอ้อม 

เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นต้น แต่ตามปกติมนุษย์จะไม่ยอมรับวัฒนธรรมท่ีตนถือว่ามี

สถานภาพต่ าต้อยหรือด้อยกวา่วัฒนธรรมของตน แต่จะมีแนวโน้มท่ีจะรับเอาแบบแผนวัฒนธรรมท่ีตนเห็นว่ามีคุณค่า

หรือดีกวา่วัฒนธรรมของตนเข้ามา  

จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท าให้สามารถอธิบายได้ว่าช่วงเวลาและยุค

สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และเข้าใจวิวัฒนาการของวิหารท่ีมีการผัน

ผวนจากอิทธิพลทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมมาโดยตลอด ซึ่งมีท้ังช่วงท่ีก้าวไปในทางที่ดีขึ้น หยุดชะงัก และช่วง

ท่ีเสื่อมโทรมลง 

แนวคิดมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม (Anthropology of architecture) 

มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมเป็นองค์ความรู้ท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงกายภาพ สังคม วัฒนธรรมระหว่าง

มนุษย์และสถาปัตยกรรม [6] กล่าวว่านักมานุษยวิทยา นักวิจัยสภาพแวดล้อม และสถาปนิกได้ศึกษาเร่ืองเดียวกันนี้

มานานแลว้ แต่เพิ่งจะเกิดการประสานกันของสองสาขาวิชาเม่ือประมาณ 20 ปีมานี้ โดยน าจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชา

มาหลอมรวมกันเพื่อท าความเข้าใจเชิงกว้างและลึกในหัวข้อศึกษาท่ีซับซ้อนของสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built 

environment) [7] กล่าวว่าสาระส าคัญของมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมอยู่ท่ีความเข้าใจในพลวัตของพหุสัมพันธ์

ระหว่างวัตถุ สังคม และสัญญะ เนื่องจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมไม่สามารถอธิบายชีวิต
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และความหมายท่ีซ่อนอยู ่มานุษยวทิยาสถาปัตยกรรมจะเป็นหนทางสู่การเข้าใจว่ามนุษยอ์อกแบบ สรา้ง และเข้าไปใช้

งานสถาปัตยกรรมนัน้อยา่งไร และมีวธีิคดิอย่างไรตอ่สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ตลอดเวลาท่ีใชง้าน 

ในกรอบแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมได้ให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพและประเภท

ของสถาปัตยกรรมในมิติของกาลเวลา รวมท้ังการจัดการของมนุษย์กับความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม โดย

มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรมมคีวามสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวจิัยในการเป็นกรอบในการคดิและมองงานวจิัยใน

แง่มานุษยวิทยา เพ่ืออธิบายสภาพของการเปลี่ยนแปลงและค้นพบปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้  

จากการทบทวนแนวคดิมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม ท าให้สามารถสร้างกรอบในการศึกษารูปแบบของวิหาร

ตามแนวทางดังกล่าว โดยนอกจากการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม ยังต้องมีการค้นหา

ค าตอบด้วยการสัมภาษณ์ว่าผู้เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมีการออกแบบ สร้าง และเข้าไปใช้งานสถาปัตยกรรมนั้น

อย่างไร และมีวิธีคดิอย่างไรตอ่สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ดว้ย 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของค า "อนุรักษ์"  ว่าหมายถึง "รักษาให้

คงเดิม" ดังนั้น "การอนุรักษ"์ (conservation) จึงหมายถึง "การรักษาให้คงเดิม" ซึ่งการอนุรักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทาง

วัฒนธรรม คือ การรู้จักรักษาไวม้ใิห้สูญเสียไปหรือให้อยูใ่นสภาพคงเดิม [8] 

การอนุรักษ์ ตามท่ีองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสภาการ

โบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ให้ค าจ ากัดความไวห้มายถงึ กระบวนการต่างๆ ที่ดูแลรักษาโบราณสถาน

นัน้ไว้ให้ทรงคุณค่าความส าคัญทางวัฒนธรรมตอ่ไป [9] 

การอนุรักษ์ ตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานหมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้

ทรงคุณค่าไว ้และให้หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏสิังขรณ์ และการบูรณะด้วย [10]  

กระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนั้นเร่ิมจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในทางวิชาการหลากหลาย

สาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิชาการ ซึ่งผลท่ีได้คอืขอ้แนะน าและเงื่อนไขตา่งๆ ที่น าไปสู่การเลอืกสรรวธีิการท่ีดีท่ีสุด 

เหมาะสมท่ีสุด ในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องแต่ละประเภท แต่ละแหล่ง ให้

มั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ และตอบสนองประโยชนต์อ่สังคมปัจจุบัน [11] โดยวิธีการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมมหีลายวิธีการ

ให้สามารถเลอืกใช้อยา่งเหมาะสมกับแต่ละกรณี ดังนี้ 

1. การสงวนรักษา (preservation) หมายถึง การดูแลรักษาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไว้ตามสภาพเดิมและ

ชะลอความเสียหายท่ีจะเกดิขึน้ [12] และคือการดูแล รักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยู่ และป้องกันมิให้เสียหาย

ตอ่ไป [13]  

2. การปฏสิังขรณ์ (reconstruction) หมายถึง การท าให้โครงสร้างของสถาปัตยกรรมกลับคืนสู่สภาพเดิม โดย

น าสิ่งท่ีเพิ่มเติมขึ้นออกไปหรือรวบรวมส่วนประกอบท่ีเหลืออยู่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยไม่ใช้วัสดุใหม่ [14] และคือการ

ท าให้กลับคืนสู่สภาพอยา่งที่เคยเป็นมา [15] 

3. การบูรณะ (restoration) หมายถึง การซ่อมแซมให้โครงสร้างของสถาปัตยกรรมกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยต่างจาก

การปฏิสังขรณ์ท่ีการใช้วัสดุใหม่ท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม [16] และคือการซ่อมแซม และปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะ

กลมกลนืเหมอืนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ แตต่อ้งแสดงความแตกตา่งของสิ่งท่ีมีอยูเ่ดิม และสิ่งท่ีท าขึน้ใหม ่[17] 

การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมในประเทศไทยมหีลักฐานมาตัง้แต่สมัยสุโขทัย ในยุคเร่ิมแรกเป็นการซ่อมแซมงาน

สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวพุทธในไทยถือว่าเป็น “บุญกิริยา” หรือการสร้างบุญอย่างหนึ่ง 

โดยไม่เครง่ครัดในการบูรณะให้เหมอืนของเดิมตามแบบเก่า แตเ่ป็นการซ่อมแซมท่ีต้องการให้สถาปัตยกรรมกลับมาใช้



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2885 

งานได้อีกคร้ัง รวมไปถึงการสร้างใหม่ในต าแหน่งเดิม เช่นการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิม เรียกว่าการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมแบบตะวันออก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักคิดความเชื่อของศาสนาในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะพุทธ

ศาสนาท่ีเชื่อในหลัก “ไตรลักษณ์”  คือการท่ีทุกสรรพสิ่งนั้นมีเกิด ด ารงอยู่ และดับสูญไป สถาปัตยกรรมในศาสน

สถานก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเพียงสถานท่ีประกอบพิธีกรรมเพื่อย้ าเตือนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ซึ่ง

สาระส าคัญของพุทธศาสนา หากปราศจากพิธีกรรมแล้ว ศาสนสถานจะกลายเป็นเพียงสถาปัตยกรรมท่ีไม่มี

ความหมายใดๆ เลยในพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีพระสงฆ์ไม่ยึดถือความส าคัญในการอนุรักษ์ ศาสน

สถานจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไมถ่าวร ไมย่ดึตดิกับส่ิงเหลา่นี ้[18] มกีารซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง สรา้งใหมแ่ทน

ของเดิมอยู่เร่ือยๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีบัญญัติศัพท์ว่า “ผาติกรรม”  คือ การท าให้เจริญ หมายถึงการ

จ าหนา่ยครุภัณฑ ์เพื่อประโยชนข์องสงฆอ์ย่างหนึ่งอย่างใด โดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนกับของดกีว่าให้แกส่งฆ ์หรอืเอา

ของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนท่ีตนท าสงฆ์ช ารุดไป โดยการรื้อของท่ีไม่ดีออก แล้วท าของให้ทดแทนให้ดีกว่า

ของเดิม [19] เชน่ รือ้วิหารเดิมไปแลว้สร้างวิหารหลังใหม่ชดใช้ของเดิม 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบตะวันออกดังท่ีกล่าวมามักสร้างความล าบากและปัญหาในการศึกษาทาง

โบราณคดี ต่อมาในวิทยาการการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของตะวันตกเผยแพร่เข้ามาสู่ไทยตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้นเร่ือยมา จนในท่ีสุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีการตั้งกรมศิลปากรขึ้น

ควบคุมดูแลการอนุรักษ์ศิลปกรรมตา่งๆ รวมท้ังสถาปัตยกรรมในประเทศไทยขึน้ใน พ.ศ. 2454  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน 

วิหารพะเยา 

วิหารพะเยามีพัฒนาการไปพร้อมๆ กับยุคสมัยการเมืองการปกครองของพะเยาจากยุคท่ีพะเยาเป็น

อาณาจักรมีเอกราชเป็นของตน ยุคที่ตกเป็นสว่นหนึ่งของล้านนา และยุคท่ีถูกผนวกเป็นสว่นหนึ่งของสยามจนในท่ีสุดก็

ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการรูปแบบวิหารพะเยาอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษา

เร่ืองวิหารพะเยาท่ีผ่านมาได้อธิบายว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพะเยามีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวิหารของแพร่

และน่าน ตามกฎพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนย่อมส่งผลต่อวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลัง   

ศิลปกรรมพะเยามีลักษณะเฉพาะตัว สังเกตได้จากการท่ีพะเยาเป็นพื้นท่ีในบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีพบ

พระพุทธรูปและประติมากรรมหินทรายท่ีมีลักษณะเฉพาะถิ่นได้มากท่ีสุด และมีการสร้างเจดีย์ลักษณะเฉพาะถิ่น

พะเยา ซึ่งไม่พบลักษณะดังกลา่วในเมอืงอ่ืนของลา้นนาท่ีหา่งไกลจากพะเยา [20] [21] ท าให้เกิดข้อสมมติฐานว่าวิหาร

ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายท่ีมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นน่าจะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเชน่กัน  

วิหารพะเยามีลักษณะพื้นถิ่นท่ีสร้างโดยฝีมือช่างชาวบ้าน  โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้งานเป็นหลัก 

ส่วนความจ าเป็นด้านความงามมีความส าคัญรองลงมา  ท าให้ลักษณะวิหารฝีมือช่างพะเยามีลักษณะทรงเตี้ยติด

พื้นดิน หรอืยกสูงจากระดับพื้นดินเล็กน้อย ผังพื้นวหิารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้องหรือย่อมุม การวางผังวิหารจะวาง

หันหน้าไปทางทศิตะวันออก อยู่ในแนวแกนทิศตะวันออก–ตะวันตกในแกนเดียวกันกับเจดีย์ทรงเอวคอด ยกฐานปัทม์

สูง ซึ่งสว่นใหญ่ต้ังอยูด่้านหลังวหิารบนฐานไพทีเดียวกัน หลังคาคลุมต่ าทอดยาวผืนเดียวไม่มีการลดชั้น มีการแบ่งตับ

หลังคาสองตับด้านข้างเป็นอย่างมาก การแยกเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาสไม่แน่นอน อาจแบ่งอย่างชัดเจน

ด้วยศาลาบาตร หรอือยูร่่วมกันภายในเขตศาลาบาตร หรือในเขตของวัด (ไม่มีวิหารคด) แต่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มคนละ

ทิศทางอย่างเป็นสัดส่วน  มีการตกแต่งหน้าแหนบด้วยไม้ฉลุลายประดับแก้วจืน โดยใช้ลายแบบธรรมชาติ หรือลาย

พรรณพฤกษาม้วนขมวดก้านต่อดอก ท้ังผืนหน้าแหนบ [22] [23] นอกจากนั้นยังพบว่าในหลายวัดมีการเกิดเงาพระ

ธาตุเจดีย์ในอาคารท่ีอยู่รอบเจดีย์  ซึ่งเป็นเทคนิคของช่างพะเยาในการวางต าแหน่งเว้นระยะห่างระหว่างเจดี ย์กับ
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อาคารรอบเจดีย์อยา่งเหมาะสมจึงเกิดการสะท้อนของแสงผ่านรูเล็กๆ บนผนังอาคารจนเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น 

[24] 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผังพื้น (ซ้าย) และรูปดา้นข้าง (ขวา) วิหารวัดรัตนคูหาวนาราม อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 
ที่มา : สามารถ สิริเวชพันธุ,์ สถาปัตยกรรมพะเยาและน่าน, 2531 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 นาคตัน หรือคันทวย วิหารวัดหลวง ต าบลออย 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา       
ที่มา : เฉลิมชัย เงารังษี, รายงานวิจัย : การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่นพะเยา กรณีศกึษาอาคารประเภทวัด, 2544 

 

นอกจากนั้นจากการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม เร่ือง “รูปแบบวิหารในจังหวัด

พะเยา” โดยผู้วจิัย [25] ยังพบวา่นอกจากวหิารพะเยาซึ่งมีลักษณะผังพื้นวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยักเยื้องหรือย่อมุม 

หลังคาคลุมต่ าทอดยาวผืนเดียวไม่มีการลดชั้น มีการแบ่งตับหลังคาสองตับด้านข้างเป็นอย่างมากตามท่ีเฉลิมชัย เงา

รังษี และสามารถ สิริเวชพันธ์ุได้สรุปไว้ [26] [27] แล้วยังปรากฏรูปแบบอื่นอีกรวม 8 แบบซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยขนาด

ของชุมชน การเมืองการปกครอง ชาติพันธ์ุหลักของชุมชน ผู้น าหรือเจ้าภาพในการสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ และ

การใช้งานและความนิยมในรูปแบบวิหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยหนึ่งในรูปทรง 8 แบบนั้นมีวิหารรูปทรง B 

หรือวิหารทรงจ้างมูบซึ่งมีการลดชั้นหลังคาของมุขโถงด้านหน้าวิหาร 1 คร้ัง อย่างสัมพันธ์กับการยักเยื้องของผังพื้น

บริเวณมุขโถงด้านหน้าวิหารท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากในระหว่างท่ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลภาค

เอกสารและลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลได้พบวา่มีวหิารรูปทรงดังกล่าวต้ังอยูใ่นพืน้ท่ีท้ังในจังหวัดพะเยาและในแขวงไซยะบูลี 
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ภาพที่ 3 วหิารพะเยาทรง B หรือ “ทรงจ้างมูบ” (ชา้งหมอบ) ลักษณะลดช้ันหลังคาด้านหน้า 1 ครัง้    ที่มา : สุธี 

เมฆบุญสง่ลาภ, รูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยา, 2555 

 
ภาพที่ 4 วหิาร “ทรงจ้างมูบ” (ชา้งหมอบ) ซึ่งสามารถแยกกลุม่ย่อยได้อีก 3 ลักษณะ     

ที่มา : สุธี เมฆบุญสง่ลาภ, รูปแบบวหิารในจังหวัดพะเยา, 2555 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาวิจัย 

กลุ่มตัวอยา่งในการศึกษาวิจัยใช้การคัดเลือกวิหาร "ทรงจ้างมูบ" ของวัดตามข้อมูลในทะเบียนวัดของส านัก

พระพุทธศาสนาในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย และวัดในเขตเมือง

คอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน และเมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยไม่นับ

รวมวัดร้าง และที่พักสงฆ ์

  วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ข้อมูล แหล่งข้อมูล และเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.1 การศึกษาภาคเอกสาร เพื่อเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แนวคิดมานุษยวิทยา

สถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย งานวิจัยท่ีผ่านซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียง ท้ังด้านลักษณะทางกายภาพ 
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สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี และอาณาเขต ด้านสังคมและวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน ชาติพันธ์ุ ความเชื่อ ด้านการเมือง

การปกครอง เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียง และรายชื่อวัด

ท้ังหมดในพะเยาตามทะเบียนวัดของส านักพระพุทธศาสนาและข้อมูลจากหน่วยงานของแขวงไซยะบูลี ซึ่งจะน าไปสู่

การสร้างเกณฑ์เพื่อใชใ้นการส ารวจประชากรวิหารในการศึกษาเบื้องต้น นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร

ยังน าไปใชใ้นการแบ่งประเภทของวิหาร การคัดกรองกลุ่มตัวอย่างวิหารในการศึกษาในเชิงลึก และใช้ในการวิเคราะห์

หาความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงหลังจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างวิหารเชิง

ลึกในภาคสนามแลว้  

1.2 การศึกษาภาคสนาม เพื่อส ารวจประชากรวิหารในขอบเขตพื้นท่ีและเวลาในการวิจัย และศกึษาเก็บขอ้มูล

ในเชิงลึก โดยระหว่างการส ารวจเบื้องต้นมีการบันทึกภาพด้วยกล้องบันทึกภาพ ท าให้ทราบรูปแบบของวิหารใน

จังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงท้ังหมด  และเข้าใจสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางสั งคมของชุมชนท่ีวิหาร

ตัง้อยู่ น าไปสู่การแบ่งประเภทของวิหารพะเยา และการอธิบายสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและสังคมของชุมชนใน

จังหวัดพะเยา ทัง้ยังน าไปสู่การคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งวิหารในการศึกษาเชิงลกึรว่มขอ้มูลในการศกึษาภาคเอกสาร  

ส่วนการศึกษาการเก็บขอ้มูลในเชิงลกึมีวธีิการเก็บขอ้มูลดังนี ้

1.2.1 การสังเกตโดยตรง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพของตัวอย่างวิหารแต่ละหลังท่ีได้คัดเลือกแล้ว 

ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงของวิหาร รูปด้าน บรรยากาศและผังการใช้งานภายในวิหาร บรรยากาศโดยรอบภายนอก

วิหารและการวางผังภายในวัด และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในวิหารหรือในวัด โดยใช้กล้องบันทึกภาพและการร่างภาพเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต 

1.2.2 การท ารังวัด เพ่ือเก็บขอ้มูลทิศทางการหันหน้าของวิหาร รูปร่างและขนาดผังพื้นของวิหาร เทคนิคและ

วัสดุในการสร้างวิหาร และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยใช้ตลับเมตร กล้องบันทึกภาพ และการร่างภาพเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท ารังวัด  

1.2.3 การสัมภาษณ ์เพื่อสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน การตั้งวัด การสร้าง

วหิาร การซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงวิหารหรือพัฒนาการของวิหารตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมและการใช้งานท่ี

เกิดขึ้นภายในวิหารและบริเวณโดยรอบ ทัศนคติท่ีมีต่อการอนุรักษ์ และแนวทางในการอนุรักษ์วิหารของวัดในชุมชน

ของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ค าถามกึ่งโครงสร้างแบบ

ค าถามปลายเปิดซึ่งแบ่งหมวดหมู่ตามค าถามในวัตถุประสงค์ และการร่างภาพโดยผู้ถูกสัมภาษณ์เองหรือผู้สัมภาษณ์

ร่างภาพตามค าอธิบายของผู้ถูกสัมภาษณ์ และเคร่ืองบันทึกเสียง ซึ่งในชั้นต้นก าหนดกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้า

อาวาส มัคนายก และอาจารย์วัด (เป็นตัวแทนชาวบ้านผู้ใช้งานวิหารได้ด้วย)  และสล่าท่ีเป็นผู้สร้างวหิาร 

หลังจากการศึกษาภาคสนาม ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามท้ังในส่วนของการส ารวจประชากรวิหาร

เบือ้งต้นและการศึกษาวิหารในเชิงลึกจะถูกน าไปวิเคราะห์เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในพื้นท่ีจังหวัด

พะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมกับข้อมูลท่ีคน้ควา้ได้จากการศึกษาภาคเอกสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ผลการศกึษา 

การวเิคราะห์ท าโดยน าค าตอบและค าส าคัญ (keyword) ในค าตอบจากการสัมภาษณ์ในค าถามแต่ละส่วนซึ่ง

แบ่งหมวดหมู่ตามค าถามในวัตถุประสงค์ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อตอบค าถามการวิจัย ได้แก่ การ

อธิบายลักษณะของวหิาร การอธิบายความเชื่อมโยงของรูปแบบวหิาร และแนวทางในการรักษาและสง่เสริมลักษณะท่ี

เชื่อมโยงของรูปแบบวหิารในจังหวัดพะเยาและพืน้ท่ีใกล้เคียงเพื่อการอนุรักษ์ 
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ผลการศึกษา 

ความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว         

 ลักษณะของวิหารท่ีเชื่อมโยงกันและแตกต่างกันระหว่างวิหารทรงจ้างมูบในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพื้นท่ี

ใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลขีึน้อยูก่ับปัจจัยความคตเิชื่อและหลักปฏิบัติพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามชาติพันธ์ุของชุมชน

ไทลื้อและไทยวนซึ่งเป็นประชากรหลักของชุมชนในพื้นท่ี และอิทธิพลของวัฒนธรรมกระแสหลักจากศูนย์กลางของ

ประเทศท้ังสองท่ีมีผลต่อชุมชนในขณะท่ีคดิสร้าง บูรณะ และใชง้านวหิาร  

ลักษณะของวิหารท่ีเหมือนกันของวิหารทรงจ้างมูบในท้ังสองพื้นท่ีคือการท่ีวิหารเป็นอาคารประธานในผัง

บริเวณของวัด วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะโดยรวมของรูปทรงวิหารท่ีมีการลดชั้นหลังคาเป็นมุขโถง

ด้านหน้าวิหาร 1 คร้ัง ผังพื้นภายในวิหารมีแท่นแก้วชิดผนังด้านทิศตะวันตก มีแท่นสังฆ์ตั้งอยู่ด้านหน้าแท่นแก้วในฝั่ง

ทิศใตข้องวิหาร และมีแท่นธัมม์ (ธรรมาสน์) ตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างแท่นแก้วใกล้กับแท่นสังฆ์ภายในวิหาร มีการ

ตัง้เครื่องสูงในบริเวณรอบๆ แท่นแก้ว ผังการใช้งานพืน้ท่ีภายในวิหารคือพระสงฆ์นั่งบนอาสนะ ฆราวาสชายนั่งบนพื้น

ภายในวิหารบริเวณด้านหน้าแท่นแก้วและชิดริมแท่นสังฆ์ ส่วนฆราวาสหญิงและเด็กจะนั่งถัดบนพื้นภายในวิหาราใน

พื้นท่ีท่ีเหลอื ในแต่ละพื้นท่ีน่ังท่ีแบ่งตามเพศมกีารจัดให้ผู้อาวุโสในแต่ละเพศน่ังอยู่ก่อนในส่วนหน้า  

โดยจากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามพบวา่ วหิารทรงจ้างมูบในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงแขวงไซ

ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปทรงท่ีใกล้เคียงกันสามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ

จ าแนกจากรูปทรงและส่วนประกอบหลักของวิหาร ได้แก่ 1) วิหารทรงจ้างมูบเตี้ยแจ้มีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร 2) 

วหิารทรงจ้างมูบเตี้ยแจ้ไมม่โีถงระเบียงด้านข้างวหิาร 3) วหิารทรงจ้างมูบสูงชะลูดไมม่โีถงระเบียงด้านข้างวหิาร  

1. วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และมโีถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร พบได้มากในพื้นท่ีเมืองหงสาและ

เมอืงเงิน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเขตท่ีมีชุมชนชาวไทลื้ออยู่อย่างหนาแน่น การมีโถง

ระเบียงโล่งด้านข้างวหิารท้ังสองด้านคล้ายกับการมโีถงระเบียงโล่งคลุมด้วยหลังคาปีกนกโดยรอบในวิหารไทลื้อในเขตสิบ

สองปันนา สันนษิฐานวา่ชาวไทลื้อยังคงพื้นท่ีใชง้านในโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารท้ังสองด้านไว้เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บเคร่ืองใช้

ต่างๆ เช่น รางรดสรงน้ าพระ ฆ้องหลวง และโต๊ะส าหรับวางข้าวบาตร และได้ปรับให้หลังคาปีกนกในด้านสกัดด้านหน้า

และหลังวิหารเป็นทรงจั่วอย่างวิหารล้านนาที่ถูกเผยแพร่เข้ามาในพื้นท่ีผ่านคณะสงฆ์ล้านนานิกานหนยางกวงตั้งแต่สมัย

พญากือนาและสมัยพญาสามฝั่งแกน นอกจากนัน้ด้านหนา้วหิารยังมกีารลดชัน้หลังคา 1 คร้ัง ภายใต้หลังคาท่ีลดชั้นนี้เป็น

มุขโถงก่อนเข้าสู่วิหาร ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิหารทรงจ้างมูบ มุขโถงด้านหน้าวิหารนี้มักเป็นท่ีตั้งโต๊ะข้าวบาตรและเป็นท่ีนั่ง

ของฆราวาสท่ีอาจล้นออกมาจากภายห้องวหิารในวันพระใหญ่ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าวิหารท่ีมีอายุการสร้างมากกว่า 20 ปีใน

พื้นท่ีเมอืงหงสาและเมอืงเงิน แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการยักเยื้องของผังพื้นบริเวณมุข

โถงด้านหนา้วหิารอยา่งชัดเจน ส่วนวหิารท่ีมีอายุน้อยกวา่ 20 ปีในพื้นท่ีเดียวกันหลายแห่งมีการยักเยื้องของผังพื้นบริเวณ

มุขโถงด้านหนา้วหิารไมช่ัดเจนหรือไมม่กีารยักเยื้องท่ีผังพื้นบริเวณดังกล่าวเลย 
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ภาพที่ 5 วหิารทรงจ้างมูบท่ีมีสัดสว่นเตี้ยแจ้และมโีถงระเบียงโล่งด้านขา้งวิหาร วัดเวยีงแกว้ เมอืงหงสา แขวงไซยะบูลี

(ซ้าย) วัดสะหลีนางัว เมอืงเงิน แขวงไซยะบูลี (ขวา) 

2. วิหารทรงจ้างมูบที่มีสัดส่วนเตี้ยแจ้และไม่มีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหาร พบได้ในพื้นท่ีรอยต่อระหว่าง

จังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลี โดยเฉพาะในอ าเภอภูซาง อ าเภอเชียงค า อ าเภอปง และอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และใน

เมอืงเชยีงฮ่อน เมอืงคอบ แขวงไซยะบูลี บริเวณนี้เป็นเขตท่ีมีการอยู่อาศัยร่วมกันของชุมชนชาวไทลื้อและชาวไทยวน การ

หายไปของโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารอาจเกิดจากการอยู่ใกล้พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีมีความนิยม

วหิารทรงจั่วอยา่งวหิารล้านนามากกวา่ ประกอบกับการใช้งานพื้นท่ีโถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารอาจเปลี่ยนแปลงไปตามึ

คติความเชื่อและหลักปฏิบัติพิธีกรรมและถูกแทนท่ีด้วยมุขโถงด้านหน้าวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจเปลี่ยนไปใช้พื้นท่ี

ของอาคารอื่นๆ โดยรอบวิหาร อีกท้ังความต้องการถ่ายเทอากาศและความชื้นจากภายในวิหารและความต้องการแสง

ธรรมชาติจากภายนอกวิหารให้เข้าไปสู่ภายในวิหาร โถงระเบียงโล่งด้านข้างวิหารจึงถูกตัดท้ิงไปและท ามุขโถงคลุมประตู

ทางเข้าด้านข้างวหิารแทน ท้ังยังมกีารเจาะชอ่งแสงและหนา้ตา่งท่ีผนังด้านข้างวิหารมากขึ้น นอกจากนั้นผังพื้นของมุขโถง

ด้านหนา้วหิารมกีารยักเยื้องใน 3 แบบ คือ แบบยักเยื้องมากมองเห็นได้ชัดเจน แบบยักเยื้องไม่มากมองเห็นไม่ชัดเจน และ

แบบไม่มีการยักเยื้องท่ีผังพื้นเลย ประตูทางเข้าด้านข้างวิหารไม่มีมุขโถงคลุม และเร่ิมมีการเจาะช่องแสงขนาดเล็กท่ีไม่มี

บานเปิด-ปิด หรือช่องหน้าต่างมีบานเปิด-ปิดท่ีผนังด้านข้างวิหารในเกือบทุกช่วงเสาด้านข้างวิหาร วิหารทรงจ้างมูบ

ลักษณะนี้ทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสอง

พื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

  

ภาพที่ 6 วหิารทรงจ้างมูบท่ีมีสัดส่วนเตี้ยแจ้และไมม่โีถงระเบียงโล่งด้านข้างวหิาร วัดสบุีนเฮือง เมอืงคอบ แขวงไซยะบูล ี

(ซ้าย) วัดพระธาตุดอยหยวก ต าบลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา (ขวา) 
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3. วิหารทรงจ้างมูบที่มีรูปทรงไม่เตี้ยแจ้และไม่มีโถงระเบียงด้านข้างวิหาร พบได้ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า 

อ าเภอปง อ าเภอจุน อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พื้นท่ีดังกล่าวห่างไกลจากศูนย์กลาง

วัฒนธรรมไทลื้อมากท่ีสุดในขอบเขตพื้นท่ีการศกึษาวจิัยคร้ังนี้ และจัดอยูใ่นพื้นท่ีวัฒนธรรมไทยวนล้านนา ซึ่งหลังจากการ

ผนวกล้านนาให้เป็นส่วนหนึ่งของสยามใน พ.ศ. 2445 วัฒนธรรมแบบไทยภาคกลาง หรือ “ไทยประเพณี” ได้เผยแพร่เข้าสู่

พื้นท่ีดังกล่าวอยา่งตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากวหิารจะไมม่โีถงระเบียงด้านข้างวิหารอย่างวิหารทรงจั่วแบบล้านนา

แล้วยังพบว่าในช่วงประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมาวิหารถูกบูรณะโดยการรื้อและ/หรือสร้างขึ้นใหม่ในรูปทรงท่ีสูงชะลูดอย่าง

อุโบสถแบบไทยภาคกลางมากขึ้น ผังพื้นของมุขโถงด้านหน้าวิหารไม่มีการยักเยื้อง ไม่มีมุขโถงคลุมประตูทางเข้าด้านข้าง

หรือด้านหลังวิหาร และมักมีการเจาะช่องหน้าต่างมีบานเปิด-ปิดขนาดใหญ่ท่ีผนังด้านข้างวิหารทุกช่วงเสา ท าให้ภายใน

วหิารมบีรรยากาศสวา่งไสวมากขึ้น 

  

ภาพที ่7 วหิารทรงจ้างมูบท่ีมีรูปทรงไม่เตี้ยแจ้และไมม่โีถงระเบียงด้านข้างวิหาร วัดดอนชัย ต าบลออย อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา (ซ้าย) วัดไชยอาวาส ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา (ขวา) 

วหิารทรงจ้างมูบในชุมชนไทลื้อในท้ังสองพื้นท่ีจะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวิหาร

ไทลื้อท่ีใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ การแขวนตุงผ้าทอภายในวิหารซึ่งทอโดยผู้หญิงในชุมชนทดแทนท่ีไม่สามารถบวชพระ

หรือเณรได้อยา่งผู้ชาย การประดับกระจกสะทอ้นสิ่งช่ัวร้ายมีหนา้แหนบด้านหน้าวิหารและท่ีแท่นแก้ว การสร้างรูปปูน

ป้ันนางธรณีในบริเวณแท่นแก้ว ผ้าเพดานเหนอืพระประธานและเหนือแท่นสังฆ์ ปราสาทผ้าขาวหรือปราสาทซึ่งถวาย

เป็นทาน สัตตภัณฑ์แบบขั้นไดแก้วและโต๊ะไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส าหรับตั้งเคร่ืองบูชาซึ่งตั้งอยู่หน้าแท่นแก้ว การสร้าง

แท่นธัมมไ์วภ้ายนอกดา้นหนา้วิหาร รูหยาดน้ าท่ีพืน้หน้าแท่นแก้วและแทน่สังฆ์ และความนิยมในการการระบายพื้นผิว

ด้วยสเีหลอืงตัดกับสีฟ้าใส แตจ่ากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่ามีวิหารไทยวนบางส่วนในเมืองเชียงฮ่อนและ

เมืองคอบ แขวงไซยะบูลีซึ่งมีการอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างชาวไทลื้อและชาวไทยวนและมีการรับเอาลักษณะท่ี

เป็นเอกลักษณ์เหลา่นีข้องวิหารไทลื้อมาใชด้้วย ซึ่งพบการรับเอาลักษณะดังกล่าวของวิหารไทลื้อมาใช้ในวิหารไทยวน

ในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยาน้อยมาก 

วหิารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนในท้ังสองพื้นท่ีจะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ

วหิารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนในแขวงไซยะบูลีจะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแทบไม่แตกต่างจากวิหารทรง

จ้างมูบในชุมชนไทลื้อเลย ยกเว้นการแขวนตุงผ้าทอภายในวิหารซึ่งในวิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนโดยเฉพาะท่ี

เมืองคอบจะมีพบได้น้อย ส่วนวิหารทรงจ้างมูบในชุมชนไทยวนในจังหวัดพะเยาแทบไม่มีการแขวนตุงผ้าทอเลย 

นอกจากนั้นวิหารทรงจ้างมูบในจังหวัดพะเยายังมีการตั้งสัตตภัณฑ์แบบไทยวนล้านนาหรือโต๊ะหมู่บูชาท่ีหน้าแท่นแก้ว 

ไมป่รากฏรูหยาดน้ า และหลายแหง่ได้รับอทิธิพลรูปแบบวหิารแบบไทยภาคกลางซึ่งมีรูปทรงสูงชะลูดและมีขนาดใหญ่ 
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มีแท่นสังฆ์ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือภายในวิหาร ใช้ธรรมาสน์แบบเก้าอี้แทนแท่นธัมม์ทรงปราสาทหรือทรงปากกบาลแบบ

พื้นเมอืง และมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบไทยประเพณี 

แนวทางในการรักษาและส่งเสริมลักษณะที่เชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นที่ใกล้เคียงของ

แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์ 

 การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามท าให้ทราบว่าวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมซึ่งมีโครงสร้างหลังคาและเสา

หลวงเป็นไม้และมผีนังก่ออฐิฉาบปูนรับน้ าหนัก และมกีารยักเย้ืองท่ีผังพื้นและลดช้ันหลังคาของมุขโถงด้านหนา้วหิาร 1 

คร้ังสังเกตเห็นได้ชัดเจนนั้นสามารถพบได้ท่ัวไปท้ังในพื้นท่ีของจังหวัดพะเยาและไซยะบูลีในอดีต แต่ในปัจจุบันพบว่า

เหลอืวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมอยู่น้อยมาก (เช่นท่ีวัดก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง ท่ีวัดพระธาตุดอยหยวก 

ต าบลปง อ าเภอปง ที่วัดศรีปิงเมอืง ต าบลลอ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และท่ีวัดท่ากลอง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง

พะเยา) วิหารทรงจ้างมูบหลายหลังเร่ิมถูกรื้อแลว้บูรณะด้วยเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบใหมใ่นปัจจุบัน หรือถูกรื้อแล้ว

สร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปทรงวิหารท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันเพื่อตอบสนองการใช้พื้นท่ีวิหารท่ีเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรในชุมชน หรือเพื่อแสดงถึงก าลังความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อวัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งการรื้อวิหารทรงจ้างมูบ

เพื่อสร้างวิหารขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปทรงอื่นทดแทนในจังหวัดพะเยานี้

ก าลังเกิดขึ้นกับวิหารทรงจ้างมูบในแขวงไซยะบูลีเช่นกัน ประกอบกับใน พ.ศ. 2561 ด่านผ่านแดนบ้านฮวก อ าเภอภู

ซาง จังหวัดพะเยาจะถูกยกฐานะเป็นด่านผ่านแดนถาวรซึ่งจะท าให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพะเยาและ

แขวงไซยะบูลีสะดวกมากขึ้นอันจะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรูปแบบวิหารทรงจ้างมูบในแขวงไซยะบูลี 

ซึ่งควรตอ้งมีแนวทางในการรักษาและสง่เสริมลักษณะท่ีเชื่อมโยงของวหิารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวง

ไซยะบูล ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้ เพื่อป้องกันการสูยเสียอย่างถาวรของรูปแบบวิหารทรงจ้างมูบใน

พื้นท่ีท้ังสอง 

แนวทางในการรักษาและสง่เสริมลักษณะท่ีเชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวงไซ

ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์จึงมีได้ในหลายระดับตามระดับ กล่าวคือในรับท่ีมี

ความเข้มข้นสูงสุดคอืการการสงวนรักษา (preservation) สภาพเดิมของส่วนประกอบของวิหารเท่าท่ีเป็นอยู่ท้ังรูปทรง

อาคาร ผังพื้นและผังการใช้งานภายในวิหาร โครงสร้าง และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไว้ให้ได้มากท่ีสุด ด้วย

วธีิการต่างๆ ที่ป้องกันหรือชะลอการเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบต่างๆ ของวิหารเดิมในอนาคตซึ่ง

ควรใช้เป็นแนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ แก่วิหารท่ีมีความเก่าแก่และมีส่วนประกอบของวิหารทรงจ้างมูบค่อน

ข้างครบโดยเฉพาะในพื้นท่ีแขวงไซยะบูลีและวิหารทรงจ้างมูบแบบดั้งเดิมหลายหลังท่ีกระจายอยู่ในหลายอ าเภอของ

จังหวัดพะเยา 

แนวทางในการรักษาและสง่เสริมฯ ในระดับเข้มข้นปานกลางได้แก่การปฏิสังขรณ์ (Reconstruction) ด้วยการ

ซ่อมแซมหรือสร้างวิหารขึ้นใหม่ด้วยรูปทรง ส่วนประกอบ เทคโนโลยีการก่อสร้างวิหารและวัสดุแบบเดิมของวิหาร 

หรือการบูรณะ (Restoration) ด้วยการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวหิารเดิมให้มีรูปทรงกลมกลืนกับของเดิมให้

มากที่สุด โดยแสดงความแตกตา่งของสว่นประกอบด้ังเดิมและสิ่งท่ีซ่อมแซมหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ ท้ังสองวิธีการนี้ควร

ใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาและสง่เสริมฯ แก่วิหารทรงจ้างมูบท่ีจ าเป็นต้องการมกีารซ่อมแซมเปลี่ยนส่วนประกอบของ

วหิารท่ีช ารุดหรือเป็นวหิารท่ีหมดสภาพการใช้งานแล้ว 

แนวทางในการรักษาและส่งเสริมฯ ในระดับเข้มข้นน้อยได้แก่การยอมให้ชุมชนสร้างวิหารขึ้นใหม่ตามความ

ตอ้งการของชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ใชง้าน และผู้ดูแลรักษาวหิารต่อไปในอนาคต โดยในการคิดสร้างวิหารควรเลือกใช้

รูปทรงและส่วนประกอบท่ีเชื่อมโยงกับประวัติการก่อตั้งชุมชนและคติความเชื่อและหลักพิธีปฏิบัติในการใช้งานวิหาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ของชาติพันธ์ุในชุมชนเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่อการก าหนดสว่นประกอบต่างๆ ของวหิารโดยเฉพาะ

ผังพื้นและผังการใช้งานของวหิารซึ่งแทบไมม่กีารเปลี่ยนแปลงแมรู้ปทรงวหิารจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นคติความ

เชื่อและหลักพิธีปฏบัิตใินการใช้งานวิหารของชาติพันธ์ุยังก าหนดลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารในแต่ละชาติพันธ์ุ

ในสว่นขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมตา่งๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงออกให้สังเกตเห็นได้อยา่งชัดเจนในแต่ละชาติพันธ์ุ  

อีกปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงในการคิดสร้างวิหารขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเดิมคือขนาดประชากรของชุมชนซึ่ง

สัมพันธ์กับขนาดของวิหาร หากชุมชนมีประชากรเพิ่มขึ้นก็ควรจะต้องมีการขนาดของวิหารเพื่อรองรับการใช้งานของ

ประชากรในชุมชนท่ีเพิ่มากขึ้นด้วย ซึ่งในลักษณะการขยายขนาดวิหารในวิหารทรงจ้างมูบท่ีท าการศึกษามีได้ใน 2 

ลักษณะคอืแบบท่ีมีการขยายตอ่เดิมช่วงเสาตามความยาววิหารเพิ่มโดยมีสัดส่วนรูปทรงของวิหารในด้านสกัดเท่าเดิม 

และแบบท่ีมีการขยายขนาดท้ังเพิ่มจ านวนช่วงเสาตามความยาววิหารและขยายขนาดในด้านสกัดด้วย ซึ่งในแบบท่ีมี

การขยายขนาดในด้านสกัดนีค้วรให้ความส าคญัในเร่ืองสัดสว่นรูปทรงของวิหารเนื่องจากหากผดิสัดสว่นรูปทรงไปจาก

เดิมจะลดความเป็นวิหารทรงจ้างมูบในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีไปอย่างมาก นอกจากนี้ควรค านึงถึง

ก าลังแรงงานคนและทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมดูแลวหิารในอนาคตดว้ย 

แนวทางในการรักษาและสง่เสริมลักษณะท่ีเชื่อมโยงของวิหารในจังหวัดพะเยากับพื้นท่ีใกล้เคียงของแขวงไซ

ยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการอนุรักษ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในทุกระดับหากขาดการจดบันทึก

ประวัติการก่อสร้างและซ่อมแซมวิหาร การถ่ายภาพการสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นในวิหาร และการจัดท า

แบบสถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้างของวิหารไว้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปแบบวิหารเพื่อการรักษา

และส่งเสริมเอกลักษณ์ของวหิาร และการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารตอ่ไปในอนาคต 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงของรูปแบบวิหารในจังหวัดพะเยาและพื้นท่ีใกล้เคียงในแขวงไซยะบูลีคือ

ลักษณะของรูปทรงวิหารทรงจ้างมูบ ผังพื้น และผังการใช้งานภายในวิหารท่ีพบในท้ังสองพื้นท่ีแทบไม่ต่างกัน ซึ่ง

ลักษณะของวหิารทรงจ้างมูบท่ีเชื่อมโยงกันน้ีถูกก าหนดดว้ยคติความเชื่อและหลักพิธีกรรมของชาติพันธ์ุไทลื้อและไทย

วน ซึ่งท้ังสองชาติพันธ์ุเป็นประชากรหลักในท้ังสองพื้นท่ี ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือเดินทางไปมาหาสู่กัน

เพื่อค้าขายมานานก่อนการก าหนดเขตแดนระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน ลักษณะของวิหารทรงจ้างมูบซึ่งเชื่อมโยง

วัฒนธรรมของท้ังจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบูลีจึงควรถูกรักษาและส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบเพื่อแสดงถึง

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีมาอย่างยาวนานของคนท้ังสองพื้นท่ี และจะน าไปสู่ความร่วมมอืท้ังทางการศึกษาด้าน

สังคมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเท่ียวตอ่ไปในอนาคต 
 ผลการศึกษาวิจัยนี้ได้สนับสนุนข้อสรุปจากการศึกษาเร่ือง “รูปแบบวิหารในจังวหัดพะเยา” โดยสุธี         

เมฆบุญส่งลาภ [28] ท่ีสรุปว่าวิหารพะเยาทรง B หรือทรงจ้างมูบเป็นรูปแบบวิหารพะเยาท่ีได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ

วิหารไทลื้อ รวมท้ังยังยืนยันข้อสรุปจากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคาร

ประเภทวัด” โดยเฉลิมชัย เงารังษี [29] และงานวิจัยเร่ือง “สถาปัตยกรรมพะเยาและน่าน” โดยสามารถ สิริเวชพันธ์ุ 

[30] ท่ีสรุปว่าการแยกเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาสไม่แน่นอน แต่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มคนละทิศทางอย่างเป็น

สัดสว่น  มีการตกแต่งหนา้แหนบด้วยไม้ฉลุลายประดับแก้วจืน โดยใช้ลายแบบธรรมชาติ หรือลายพรรณพฤกษาม้วน

ขมวดก้านต่อดอก ท้ังผืนหน้าแหนบ การสนับสนุนและยืนยันระหว่างการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้กับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษาวิหารล้านนาที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เร่ืองวหิารล้านนาในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศ

ไทยและบริเวณใกล้เคียงอันจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาวิหารล้านนาต่อไปในอนาคต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ประเทศญี่ปุ่น 

Boundary Feature of Preserved District “DENKEN” in JAPAN. 

อัมเรศ เทพมา1* 

Amares Thepma1* 

บทคัดย่อ 

 ประเทศญี่ปุ่นมพีัฒนาการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอยา่งต่อเนื่อง จากจุดเร่ิมต้นด้วยการอนุรักษ์แบบหลัง

เดียวจนขยายขอบเขตท่ีใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มอาคาร โดยใช้วิธีการก าหนดขอบเขตทางกายภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก าหนด

ขอบเขตทางกายภาพเป็นวิธีการท่ีส าคัญ ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นถึงวิธีการก าหนดขอบเขตทางกายภาพในพื้นท่ี

อนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่นจ านวน 5 เมือง ผลการศึกษา

พบวา่ได้มีขัน้ตอนของการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบใน 3 ระดับ คือ ขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ ขอบเขตพื้นท่ีเสนอขึ้น

ทะเบียนและขอบเขตพื้นท่ีเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยขอบเขตพื้นท่ีส ารวจจะมีความครอบคลุมบริเวณกว้างกว่า

ขอบเขตอื่นๆ และพบวา่มกีารก าหนดพื้นท่ีเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนอกขอบเขตพื้นท่ีส ารวจบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วน

ท่ีมีจ านวนมาก ท้ังนี้แนวเส้นท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตในแผนท่ีท้ังสามประเภทใช้การอ้างอิงทางกายภาพจากแนวเส้น

ถนน เส้นแม่น้ า เส้นแนวแปลงเกษตร เส้นสันเขาท่ีสามารถก าหนดได้ด้วยการเดินส ารวจยกเว้นบางกรณีท่ีมีแนวเส้น

ขอบเขตพาดผ่านบนพื้นทะเลท่ีไม่สามารถเดินส ารวจได้ ซึ่งสันนิษฐานว่าการก าหนดขอบเขตจะเป็นการก าหนดแนว

ขอบเขตด้วยเส้นบนแผนท่ีดังเช่นกรณีของเมอืงอิเนะ เป็นตน้ 

ค าส าคัญ: ขอบเขต  เขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมทรงคุณค่า, เขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม 

Abstract  

 Architectural Conservation has been developed continuously in Japan. From conserving one building at a 

time in the beginning expanded into a group of buildings, using physical boundaries scoping method. This 

indicates that physical boundaries scoping is an important method, therefore, this study focuses on how to define 

the physical boundaries of the conservation areas, groups of architectural buildings, and buildings of five cities in 

Japan. The results showed that the process of determining the scope were systematically set in 3 levels which 

are the boundary survey, the proposed scope for registration, and the scope of Architectural Conservation Area. 

The scope of the survey area covered a wider area than other areas and found that some of the architectural 

conservation areas were set outside the boundary survey but not in a significant proportion. The lines used to 

define the boundaries in all three types of map were physically referred from road lines, river lines, farmer lines, 

and ridge lines which can be determined by the survey walk. Except in some cases where the boundary line lied 

                                                 
1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of architecture School of Architecture and fine arts University of Phayao,Phayao Province 56000 
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over the sea which cannot be explored on foot, this assumed that the boundary line was defined by lines on a 

map such as the case of Ine-city. 

Keywords: Boundary, Denken, Preserve District, Architecture 

บทน า 

แนวคิดของการอนุรักษ์เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมนั้นได้เกิดขึ้นพร้อมกับการ

เจรญิเตบิโตของสังคมโลก ด้วยการอนุรักษเ์ป็นสัญชาติญานของการดูแลและรักษา อันเกิดขึ้นจากความการต้องการ

ในการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวอยูก่ับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ ในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ให้ความส าคัญต่อการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ 

(tangible cultural heritage) และจับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) ซึ่งในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ต้องได้ดังเช่นงานสถาปัตยกรรม รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1897 จนถึงปัจจุบัน  นับเป็นเวลากว่า 119 ปีท่ีพัฒนาการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของประเทศ

ญี่ปุ่นประสบผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจุดเร่ิมต้นด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน

อาคารประเภทหลังเดียว เช่น วัง วัด และศาลเจ้า จนขยายขอบเขตมาเป็นการอนุรักษ์โดยการใช้พลังของการอนุรักษ์

แบบกลุ่มอาคาร (Group of Building) โดยใช้ระบบการอนุรักษ์ท่ีเรียกว่า DENKEN SYSTEM หรือ “เขตอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม” ซึ่งหมายถึงวิธีการอนุรักษ์ด้วยการใช้วิธีการก าหนดขอบเขตท่ีครอบคลุมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม

และสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับการพจิารณาและยอมรับในความเป็นของแท้และดั้งเดิม ซึ่งท าให้ในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นได้มี

การขึน้ทะเบียนเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า (Juu-Denken-

Chiku” หรือ 重伝建地区) หรือ เขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมทรงคุณค่า (Teachakritkachorn, 2016, p. 7) ในพื้นท่ี

ตา่งๆกวา่ 117 แห่งท่ัวประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.2018 

การก าหนดขอบเขตกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีอนุ รักษ์

สถาปัตยกรรมได้ก่อให้เกิดผลของการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงกายภาพท้ังในมุมกว้าง (Macro scale) ในแง่มุมของการ

พัฒนากายภาพและทัศนียภาพของเมืองและการอนุรักษ์พัฒนาเชิงกายภาพในมุมลึก (Micro Scale) ในด้านความ

สมบูรณ์และความสวยงามของตัวสถาปัตยกรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรมีการศึกษาถึงวิธีการก าหนดขอบเขตของ

พื้นท่ีซึ่งปรากฎผลเชิงกายภาพต่อการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจากตัวอย่างของพื้นท่ีอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมในเมืองส าคัญต่างๆ ของประเทศญี่ ปุ่นซึ่งได้รับการประกาศและขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้นั้นได้เลือกและน าเอาเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจ านวน 5 แห่งซึ่งมีความ

แตกตา่งในลักษณะที่ตัง้เขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม เช่น 1)เขตอนุรักษซ์ึ่งมีพืน้ท่ีต้ังรอบพื้นท่ีปราสาทซึ่งบทบาทในฐานะ

การเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนับตั้งแต่อดีต 2)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีท่ีตั้งในพื้นท่ีชุมชนในเขต

ชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการเป็นชุมชนดั้งเดิมของญี่ปุ่น 3)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีท่ีตั้งในพื้นท่ีชุมชนเมืองท่าชายทะเลซึ่งมี

บทบาทส าคัญในด้านการเป็นเมืองท่าทางการค้าทางทะเลของญี่ปุ่น 4) เขตอนุรักษ์ซึ่งมีท่ีตั้งในชุมชนซึ่งตั้งอย่ในพื้นท่ี

หมู่เกาะท่ีส าคัญของญี่ปุ่น 5)เขตอนุรักษ์ซึ่งมีท่ีตั้งในพื้นท่ีชุมชนในเขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการเป็นชุมชนทาง

การเกษตร โดยดังท่ีกลา่วมา ประกอบด้วย อิสึชิ(izushi) ชิรามิเนะ(Shiramine) โอชิมามูระ(Oshima-mura) อิเนะ (Ine) 

โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo)  
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ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมทางกายภาพทางสถาปัตยกรรม เขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดัง้เดิมทรงคุณค่า 

ชื่อ เขตอนุรักษ ์ ลักษณะของเขตอนุรักษ ์ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

อสิึชิ 

(izushi) 

เขตอนุรักษ์ซึ่งมีพื้นท่ีตั้งรอบพื้นท่ี

ปราสาทซึ่งบทบาทในฐานะการเป็น

ศูนย์กลางทางการปกครองและ

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนับตัง้แตอ่ดตี 

 

 

 

ชริามิเนะ 

(Shiramine) 

เขตอนุรักษซ์ึ่งมีท่ีต้ังในพื้นท่ีชุมชนใน

เขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการ

เป็นชุมชนดัง้เดิมของญี่ปุ่น 

 

 

 

 

โอชิมามูระ 

(Oshima-mura) 

เขตอนุรักษ์ซึ่งมีท่ีตั้งในพื้นท่ีชุมชน

เมือง ท่าชายทะเลซึ่ งมีบทบาท

ส าคัญในด้านการเป็นเมืองท่าทาง

การค้าทางทะเลของญี่ปุ่น 

 

 

 

อเินะ 

(Ine) 

เขตอนุรักษ์ซึ่ งมี ท่ีตั้งในชุมชนซึ่ ง

ตั้งอย่ในพื้นท่ีหมู่เกาะท่ีส าคัญของ

ญี่ปุ่น 

 

 

 

 

โทโค๊ะโรโกะ

(Tokorogo) 

เขตอนุรักษซ์ึ่งมีท่ีต้ังในพื้นท่ีชุมชนใน

เขตชนบทซึ่งมีบทบาทในฐานะการ

เป็นชุมชนทางการเกษตร 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.denken.gr.jp/ 

 

ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการก าหนดขอบเขตทางกายภาพของเขตอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม โดยผลของการศึกษาคร้ังนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีซึ่งส่งผลต่อ

ความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่น โดยด าเนินการศึกษาจากการก าหนด

ขอบเขตพื้นท่ีใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดขอบเขตในขั้นตอนการส ารวจโดยนักวิชาการและชุมชน

ท้องถิ่น 2) การก าหนดขอบเขตในขั้นตอนการจัดท าพื้นท่ีเสนอแนะเป็นเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่งด าเนินการ

โดยคณะกรรมการท้องถิ่น 3) การก าหนดขอบเขตในขั้นตอนของการประกาศขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมซึ่ง

ด าเนนิการโดยคณะกรรมการสว่นกลางของรัฐบาลญี่ปุ่น  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิธีการก าหนดขอบเขตทางกายภาพของพื้นท่ีเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูก

สร้างดัง้เดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กระบวนการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่นใช้กระบวนการขึ้นทะเบียนทางพื้นท่ีและการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมไปพร้อมกัน การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีครอบคลุมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม สิ่งปลูก

สร้างดั้งเดิมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้กระบวนการอนุรักษ์ทาง

สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นสามารถขับเคลื่อนโดยยังสามารถรักษากลุ่มอาคารอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเอาไว้ได้จ านวน

มากและมแีนวโนม้ท่ีมีการเพิ่มจ านวนเขตอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นอยา่งตอ่เนื่อง 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ขอบเขตการศกึษา 

1. ศกึษาแผนท่ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง  

2. ศกึษาแผนท่ีพืน้ท่ีเสนอขึน้ทะเบียนเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

3. ศกึษาแผนท่ีเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. ด าเนินการศึกษาข้อมูลแผนท่ีพื้นฐานและเอกสารรายงานการส ารวจพื้นท่ี ตลอดจนข้อมูล

พื้นฐานของเมอืงในกรณศีกึษาจากเวปไซด์ของเมอืง 

2. ด าเนินการเปรียบเทียบเส้นขอบเขตพื้นท่ี ในการก าหนดขอบเขตท้ัง 3 ขั้นตอนประกอบด้วย      

1) แผนท่ีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ 2) แผนท่ีเสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม     

3) แผนที่จากการขึน้ทะเบียนเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า 
 

ขอบเขตด้านพื้นที่และตัวอย่างการศกึษา 

 การคัดเลือกพื้นท่ีตัวอย่างการศึกษาวิจัยในคร้ังใช้กลุ่มตัวอย่างจากเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น โดยการคัดเลอืกพื้นท่ีกรณีศึกษาด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง จ านวน 5 เขต จากจ านวนท้ังสิ้น 117 เขต ซึ่งสามารถลงพื้นท่ีวิจัยในภาคสนาม ณ.ประเทศ

ญี่ปุ่นและมีความพร้อมทางด้านข้อมูลแผนท่ีซึ่งใช้ในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ตามระบบเขตอนุรักษ์

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า ประกอบด้วยเขตอนุรักษ์ ดังนี้  1) อิสึชิ(izushi) 

2) ชริามิเนะ(Shiramine) 3) โอชิมามูระ(Oshima-mura) 4) อเินะ (Ine) 5) โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo) 
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เครื่องมอืในการศกึษาวิจัย 

การศึกษาเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าในคร้ังนี้แบ่ง

เคร่ืองมือเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือประเภทแผนท่ีเพื่อใช้ศึกษาทางด้านกายภาพพื้นฐาน 

และ 2) เคร่ืองมือประเภทตารางเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีทาง

กายภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอยีดดังนี้ 

1) เครื่องมอืดา้นการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพพื้นฐาน ประกอบด้วยแผนท่ี 3 ประเภท 

   1. แผนท่ีก าหนดพืน้ท่ีส ารวจกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง (Survey map) 

2. แผนที่ก าหนดพื้นท่ีเสนอขึน้ทะเบียนเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม (Propose map) 

3. แผนที่ก าหนดเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า    

   (Preserve district map) 

จากการด าเนนิการด้วยเครื่องมือข้างตน้สามารถสรุปลักษณะขอบเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า ในพืน้ท่ีกรณีศึกษาได้ ดังนี้ 
 

1. เขตอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า เขตเมอืง อสิึชิ(izushi) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ของเมอืงอิซึชิ Toyooka-shi izushi,hyogo,castle town 

ท่ีมา : www.denken.gr.jp 
 

 2. เขตอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า เขตเมอืง ชิรามิเนะ(Shiramine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่ของเมอืง Hakusan-shi, Shiramine,Ishikawa, historic industrial village(sericulture) 

ท่ีมา : www.denken.gr.jp 
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3. เขตอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า เขตเมอืง โอชิมามูระ  

(Oshima-mura) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่ของเมอืง Hirado-shi Oshima-mura Kounoura, Nagasaki, port town 

ท่ีมา : www.denken.gr.jp 
 

4.เขตอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่า เขตเมอืง อเินะ (Ine) 

 

 

 

                     

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่ของเมอืง Ine-cho Ine-ura, Kyoto, fishing village 

ท่ีมา : www.denken.gr.jp 
 

5.เขตอนุรักษก์ลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมอืง โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo) 

 

 

 

    

 

    

 

 
 

ภาพที่ 5 แผนที่ของเมอืง Daisen-cho Tokorogo, Tottori, plain village 

ท่ีมา : www.denken.gr.jp 

 

N/A 

N/A 
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2) เครื่องมอืด้านการเปรียบเทียบการก าหนดขอบเขตพื้นที่  

ตารางวิเคราะห์ขอบเขตแผนท่ี ใชว้เิคราะห์รูปแบบและพัฒนาการของการก าหนดขอบเขต 

ในแต่ละขัน้ตอนของการก าหนดเขตอนุรักษ ์โดยขอ้มูลรูปร่างแผนท่ีได้จากการคัดลอกขอบเขตจาก

แผนที่ข้อมูลพืน้ฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการศกึษาข้อมูลพื้นฐาน 

1. ศกึษาข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสารการส ารวจเพื่อขอขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษก์ลุ่ม 

อาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่าของกรณีศึกษาทั้ง 5 เมอืง 

2. ศึกษาแผนท่ีและกายภาพของเมืองกรณีศึกษาจากเวปไซด์ Denken.gr.jp และเวปไซด์

ในแต่ละเมอืงกรณีศึกษา 

3.จัดท าขอบเขตแผนท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ส าหรับการใช้เปรียบเทียบขอบเขตของเส้น

ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

   2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ด าเนนิการวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนที่ท้ัง 3 ชนิด ประกอบด้วย  

1. ประเภทของเส้นขอบเขตท่ีปรากฎในการใชก้ าหนดพื้นท่ีเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

2. ขอบเขตของเส้นก าหนดพื้นท่ีอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

3. รายละเอยีดประกอบอ่ืนๆ 

ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานซึ่งได้จากเอกสารการส ารวจเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดัง้เดิมทรงคุณค่าของกรณีศึกษาทัง้ 5 เขต สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ล า 

ดับ

No 

ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ (Boundary line) 
การเปรียบเทยีบ

ขอบเขต 
อื่นๆ เขตส ารวจ 

(Survey) 

เขตเสนอขึ้น

ทะเบียน(Propose) 

เขตอนรุักษ ์

(Preserve District) 

 

xxxxxxxxx 
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ตารางที่ 1 : วเิคราะห์การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

ล า

ดับ

No 

ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ (Boundary line) 

การเปรียบเทยีบขอบเขต อื่นๆ เขตส ารวจ 

(Survey) 

เขตเสนอขึ้นทะเบียน

(Propose) 

เขตอนรุักษ ์

(Preserve District) 

1 

Toyooka – shi izushi,hyogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Hakusan-shi, Shiramine,Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

   

 

3 

Hirado-shi Oshima-mura Kounoura 

 

 

 

 

 

   

 

4 

Ine-cho Ine-ura, Kyo 

 

 

N/A 

 

 

   

 

5 

Daisen-cho Tokorogo, Tottori 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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1) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อสิึชิ (Izushi) 

เมอืง อสิึชิ(Izushi) มกีารก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมครอบคลุมเขตพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์

ในลักษณะเมืองรอบปราสาท  โดยมีแผนท่ีแสดงขอบเขตทางกายภาพท้ัง 3 ประเภท ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย “เส้น

สัญลักษณ์” (boundary line) จากการเปรียบเทียบพบว่าการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey map) ได้แสดง

ขอบเขตพื้นท่ีมีขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือพื้นท่ีเสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

(propose map) และพื้นท่ีเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม (preserve district map) ตามล าดับ  

2) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง ชิรามิเนะ

(Shiramine) 

ชิรามิเนะ(Shiramine) เป็นพื้นท่ีเขตเมืองประวัติศาสตร์การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุมเขต

พื้นท่ีชุมชนประวัติศาสตร์และพื้นท่ีทางการเกษตร ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย“เส้นสัญลักษณ์ (boundary line)” จาก

เปรียบเทียบพบว่าการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey Map) มีขอบเขตพื้นท่ีขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นท่ีมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือพื้นท่ีเสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (propose Map) และการก าหนดพื้นท่ีเขตอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม (preserve district Map) ตามล าดับ  

3) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โอชิมามูระ  

(Oshima-mura) 

เมือง โอชิมามูระ (Oshima-mura) เป็นพื้นท่ีเขตเมืองท่าทางทะเล การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีมีความ

ครอบคลุมเขตพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีท่าเรือ พืน้ท่ีทางเดินเรือในเขตทะเล และพืน้ท่ีภูเขาในบริเวณใกล้เคียง โดยการก าหนด

พื้นท่ีแสดงขอบเขตดว้ย “เส้นสัญลักษณ์” (boundary line) ซึ่งจากเปรียบเทียบพบวา่การก าหนดขอบเขตท้ัง 3 ประเภท 

มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เป็นท่ีสังเกตุว่าการก าหนดพื้นท่ีเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (preserve district map) มี

การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีนอกเหนือจากก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey map) และพื้นท่ีเสนอขึ้นทะเบียนเขต

อนุรักษส์ถาปัตยกรรม (propose map) 

4) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง อเินะ (Ine) 

เมือง อิเนะ (Ine) เป็นพื้นท่ีเขตประวัติศาสตร์ซึ่งมีความส าคัญในฐานะชุมชนประมงท่ีเก่าแก่ การก าหนด

ขอบเขตพื้นท่ีได้ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชน ตลอดจนพื้นท่ีทะเลและเขตภูเขาโดยรอบ การก าหนดพื้นท่ีได้ถูกก าหนดอย่างมี

ล าดับขั้นตอนซึ่งปรากฎตามแผนท่ีแสดงขอบเขตทางกายภาพพื้นฐาน ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้สามารถค้นพบหลักฐาน

เพียง  2 แผนท่ีซึ่งแสดงการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีด้วย “เส้นสัญลักษณ์” (boundary line) จากเปรียบเทียบพบว่าการ

ก าหนดขอบเขตของแผนที่ ทัง้ 2 แผนที่มขีนาดแตกต่างกันเพยีงเล็กน้อย โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการก าหนดขอบเขตใน

พื้นท่ีทะเลมกีารใช้เส้นตรงในการก าหนดขอบเขตซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากวิธีการก าหนดขอบเขตบนแผนท่ี 

5) เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า เขตเมือง โทโค๊ะโรโกะ

(Tokorogo) 

เมอืง โทโค๊ะโรโกะ(Tokorogo) เป็นพืน้ท่ีซึ่งมีความส าคัญในฐานะชุมชนทางการเกษตร การก าหนดขอบเขต

ได้ครอบคลุมเขตพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีทางการเกษตร โดยการก าหนดพื้นท่ีมีล าดับขั้นตอนซึ่งปรากฎตามแผนท่ีแสดง

ขอบเขตทางกายภาพพื้นฐานซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้สามารถค้นพบหลักฐานเพียง  2 แผนท่ี ซึ่งจากเปรียบเทียบพบว่า

การก าหนดขอบเขตของแผนท่ีท้ัง 2 แผนท่ีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey map) มีขอบเขตพื้นท่ีขนาดใหญ่

และครอบคลุมพื้นท่ีมากที่สุด รองลงมาคือพื้นท่ีเสนอขึน้ทะเบียนเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม (propose map) 

 



 

Proceeding พะเยาวิจยั 8 

2905 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดขอบเขต เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง

ดั้งเดิมทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่น จากกรณีศึกษาทัง้ 5 พื้นท่ีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) สรุปผลตามวัตถุประสงค์การศกึษาด้านการก าหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

1. การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีล าดับชั้นตอนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey map) การก าหนดพื้นท่ีเสนอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

(propose map) และการก าหนดพื้นท่ีเขตอนุรักษส์ถาปัตยกรรม (preserve district map) 

2. การก าหนดเส้นขอบเขตในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ ครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าการ

ก าหนดเส้นขอบเขตในขั้นตอนอื่น ซึ่งได้ค้นพบว่าการก าหนดเส้นขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

(preserve district map) มกีรณท่ีีมีเส้นขอบเขตบางส่วนล้นออกมานอกเหนือจากขอบเขตพื้นท่ีในขั้นตอนของ

การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ (survey map) แตพ่บวา่ไมใ่ชส่ัดสว่นในปริมาณที่มากนัก 

3. แนวเส้นขอบเขตท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ในแผนท่ีท้ัง 3 ประเภทได้มีการก าหนด

โดยใช้การอ้างอิงจาก เส้นถนน ตรอก ซอย เส้นแม่น้ า เส้นแนวแปลงเกษตร เส้นสันเขา ซึ่งโดยส่วนใหญ่

สามารถก าหนดได้ดว้ยการเดินส ารวจ ยกเว้นในกรณีของเมืองอิเนะ(Ine) ท่ีมีแนวเส้นพาดผ่านบนพื้นทะเลท่ี

ไมส่ามารถเดินส ารวจได้ สันนิษฐานวา่เป็นการก าหนดแนวขอบเขตจากการก าหนดเส้นขอบเขตบนแผนท่ี 
 

2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท้ัง 3 ประเภทนอกจากครอบคลุมตัวสถาปัตยกรรมแล้วยังได้ค านึงถึง

คุณค่าของพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่ีได้ประกอบให้เกิดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทัศนียภาพทางภูมิ

ทัศน์ของพื้นท่ีเหลา่นั้นด้วย 

2. การก าหนดแนวเส้นท้ัง 3 ขั้นตอนได้เกิดขึ้นในขัน้ตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับของ

คณะกรรมการสว่นท้องถิ่นและส่วนของรัฐบาล ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแนวเส้นขอบเขตค่อนขา้งมีความยึดหยุ่นอัน

เกิดขึ้นตามขัน้ตอนของกระบวนการมีสว่นร่วม 
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การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิติ 

เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ 

The Data Collection of Antiques at Art and Culture Hall, Sri Khom Kham 

Temple by 3D Technique, for Conservation and Public Relations 

วิสูตร แก่นเมอืง1 และบวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ2 

Wisoot Kaenmueang1 and Bowonsak Srisungsittisunti2  

บทคัดย่อ  

 ข้อมูลวัตถุโบราณถือเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท้ังในเชิงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งการ

ประชาสัมพันธ์สามารถท าได้หลายช่องทางทัง้หนังสือพมิพ ์โทรทัศน์ และสื่อมัลตมิเีดีย ปัจจุบันนี้ สื่อมัลติมีเดียถือเป็น

สื่อท่ีน่าสนใจสัมผัสได้ถึงความรู้สึก จากการค้นคว้าพบว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า มีการจัดเก็บ เผยแพร่

ข้อมูลวัตถุโบราณโดยส่ือมัลติมีเดีย ยังมอียู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอผ่านตัวอักษร รูปภาพ ซึ่งผู้ชมยังไมส่ามารถ

สัมผัสได้ถงึความรู้สกึเสมอืนจรงิ 

เทคโนลียีการน าเสนอรูปแบบ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดลักษณะของชิ้นงานออกมา ให้มีรูปทรงวัตถุ

เสมอืนจรงิสัมผัสได้ มคีวามกว้าง ยาว สูง ต่ า หนา บาง มบีรรยากาศลอ้มรอบ เหมาะกับการเก็บน าเสนอข้อมูล หรือ

สิ่งของท่ียากต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการช ารุดสูญหาย  

ดังนัน้ การศกึษาและค้นคว้าคร้ังน้ี จึงเป็นการหาเทคนิคกระบวนการ การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 

มติ ิให้สามารถเก็บขอ้มูลได้ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด เพ่ือให้สามารถน าท่ีได้ไปพัฒนาตอ่ยอดในสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์

เสมอืนจรงิ สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนน าไปใชร่้วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่นปร้ินสามมิติ สามารถจ าลองวัตถุโบราณให้ผู้เข้า

เยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน และเจ้าหน้าท่ีสามารถเก็บข้อมูล ได้ด้วย

ตนเอง และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษม์รดกจากบรรพบุรุษอันมคีุณค่าให้คงสบืตอ่ไป 

ค าส าคัญ: วัตถุโบราณ, แสกน 3 มติ,ิ หอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า 
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Abstract  

 The information about antiques is very important to conservation and public relations. The public 

relations can communicate many channels such as newspapers, radio, television and multimedia. Nowadays, 

multimedia is considered to be an interesting medium. And also, the dissemination and data collection of 

antiques via multimedia is relatively minor. The most published is text or image. The audience does not feel real. 

The 3d technology can present the shape of the object to virtual life. It is suitable for storage and 

presentation of information for something that difficult to access and easy to malfunction or lost. 

Therefore, this research will search the best techniques and processes to collect information of antiques 

via 3D model. It allows the information to be developed in other media for example, AR website, 3D printing or 

visitors can easily simulate the event through a computer and a smartphone. Moreover, the staff can collect 

information by them self. And also, it can conserve and promote the valuable of legacy of ancestors. 

Keywords: The information about antiques, 3D scan, Watanatham Nithat Phayao Cultural Exhibition  

บทน า 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า เป็นสถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณ รวมถึงเอกสารข้อมูลส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัด

พะเยา เป็นเวลากว่า 43 ปี ท่ีหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมือง

พะเยา พุทธศตวรรษท่ี 20-21 อันเป็นท่ีมาที่ท าให้หลวงพ่อได้เร่ิมเก็บรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์ค า 

จนยา้ยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า จนในปีพ.ศ.2512 จึงย้ายโบราณวัตถุท้ังหมดมาเก็บรักษาต่อ ณ วัดแห่งนี้ นับตั้งแต่

การเร่ิมต้นเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ ตลอดจนการกลั่นกลองจนกลายเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า ใช้ระยะเวลา

กว่า 32 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2539 หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค าได้รับการออกแบบด้วยศิลปะล้านนา

ประยุกต์ ด้านหลังตัวอาคารติดกับกว๊านพะเยาจึงมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ ภายในอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย

ห้องจัดแสดง 5 ห้อง แตล่ะห้องแบ่งเป็นส่วนๆ รวมท้ังหมดเป็น 13 ส่วน [1] 

ปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าในเส้นทางการท่องเท่ียวรอบ

กว๊านพะเยา ซึ่งภายในจัดแสดงวัตถุโบราณท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญแหล่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา อยู่เป็นจ านวนมาก แต่

ปัญหาหนึ่งท่ีพบจากการส ารวจเบือ้งตน้ได้แก่ การการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อใหม่ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนท่ีมีก็นิยมใช้

ภาพถ่ายประกอบการเขียนบรรยาย ขาดการน าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อใหมใ่นรูปแบบใหม ่ไมด่ึงดูดใจตอ่ผู้เยี่ยมชม 

การสร้างแบบจ าลองสามมติ ิ(3D modeling) คือ กระบวนการท่ีใชก้ารค านวณทางคณิตศาสตร์ของพื้นผิวใน

ระบบสามมิติของวัตถุใดๆ โดยผลท่ีได้จะเรียกว่า แบบจ าลองสามมิติ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพของแบบจ าลองนี้ผ่ าน

ทางหน้าจอแสดงผลได้โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า “เรนเดอร์สามมิติ” (3D rendering) โดยเป็นการเก็บข้อมูลใน

รูปแบบของจุดในระบบพิกัดตามแกน X,Y,Z เมื่อหลายๆ จุดเรียงต่อกันก็จะเกิดเป็นพื้นผิวของแบบจ าลองสามมิติ

แบบจ าลองสามมติ ิสามารถสรา้งได้จากโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการออกแบบด้านกราฟิก โดยการประมวลค่าจุดพิกัด

ท้ังหมดบนแกนสามมิติแล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพสามมติ ิ[2]  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการแสกนสามมิติ ได้ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบและเคร่ืองมือการใช้งานท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

การใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ใช้ความช านาญเฉพาะทางของผู้ใช้ มีความแม่นย าสูง แต่ราคาก็สูงตาม หรือแม้แต่มีการพัฒนา
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แอปพิเคชั่นท่ีมีราคาประหยัด ใช้งานไม่ยุ่งยาก แต่คุณภาพงานจะไม่มีความสม่ าเสมอ ต้องใช้เทคนิค และความช านาญใน

การใชง้าน 

จากปัญหาและข้อดีขอ้เสียท่ีได้กล่าวมาเบ้ืองต้น ทมีวจิัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ

ในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นคว้าหา เทคนิค วิธีการท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามต้นฉบับมากท่ีสุด 

สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปท่ีมีพืน้ฐานใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ เพื่อให้บุคคลในหอวัฒนธรรมนิทัศน ์

วัดศรีโคมค า สามารถแสกนเก็บข้อมูลเบื้องต้นได้โดยตัวเอง โดยไม่ต้องพึงเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูง  ค่อยๆ สะสมเก็บ

ข้อมูลแสกนเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ เนื่องจากวัตถุโบราณมีจ านวนเยอะ หากใชก้ารจ้างภาคเอกชนอาจต้องใช้ต้นทุนสูง 

ถือเป็นการประหยัดต้นทุน อกีทัง้ยังสามารถน าข้อมูลในรูปแบบ 3 มิต ิที่ได้มาประชาสัมพันธ์ และพัฒนาต่อยอดในสื่อ

ต่างๆ เช่น สื่อเวบเสมือนจริง ท่ีสร้างความน่าสนใจกับผู้เข้าชมและเพิ่มอรรถรสในการชมเวบไซน์ ตลอดจนสามารถ 

ข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิต ิไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่นการสร้างสื่อมัลติมีเดีย หรือเทคโนโลยีปร้ินสามมิต ิ

สร้างวัตถุโบราณจ าลองมาวางแสดงให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัส ชมดูได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องกังวลต่อการช ารุด

หรือสูญหายเป็นการส่งเสริมการอนุรักษม์รดกจากบรรพบุรุษอันมคีุณค่าให้คงสบืตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิติ 

2. เพื่อการอนุรักษแ์ละประชาสัมพันธ์ วัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า  

3. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีเหมาะสมส าหรับถ่ายทอดให้กับ

บุคคลทั่วไปท่ีมีพืน้ฐานใชค้อมพิวเตอร์และสมารท์โฟนได้  

กรอบแนวคิด 

การจัดท าการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการ

อนุรักษแ์ละประชาสัมพันธ์ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดและขัน้ตอนการวจิัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและขัน้ตอนการวจิัย 

ศกึษาข้อมูลท่ัวไป 

ก าหนดแบ่งประเภท ตามวัสดุวัตถุ

โบราณ 

ก าหนดเกณฑ์เพื่อสรุปวิธีและเทคนิค

ท่ีเหมาะสม ได้แก่ 

1 .สามารถเก็บข้อมูล ได้ตรงตาม

ตน้ฉบับมากที่สุด 

2.ประหยัดต้นทุนในการเก็บขอ้มูล 

3.สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลท่ัวไป

ท่ีมีพืน้ฐานใชค้อมพิวเตอร์และสมาร์ท

โฟนได้ 

สรุปผล และจัดท า

เผยแพร่ 

 

ศกึษาอุปกรณ ์และเทคโนโลย ีเก็บ

ข้อมูลแสกน 3 มติ ิ

จัดเก็บข้อมูล น าไปทดลองซ้ า เพื่อ

หาค่าผลลัพท์ท่ีดทีีสุด 

ทดลองเก็บข้อมูลแสกนกับวัถุท่ีมี

ความใกล้เคียงกับ วัตุโบราณจริง หาผลลัพท์ท่ีเหมาะสมกับเกณฑ ์
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การจัดท าการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการ

อนุรักษแ์ละประชาสัมพันธ์ ใชก้ารวจิัยในรูปแบบ เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

ก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง ก าหนดเป็นวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า จ านวน 20 ชิ้น โดย

การคัดเลอืกจาก ประเภท วัสดุ คุณสมบัต ิลักษะณะต่างๆ มาเป็นตัวอยา่งในการเก็บขอ้มูล 

ก าหนดการวเิคราะห์ประเมินผล โดยการสังเกตผลจากการทดลอง เปรียบเทียบจากผลการทดลองซ้ า โดย

ตัง้เกณฑ์ประเมิน คือ 

- หาเทคนิควธีิการท่ีสามารถเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ  3 มิต ิที่มคีวามสมบูรณ์เหมอืนตน้ฉบับท่ีสุด 

- หาเทคนิควธีิการท่ีสามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ  3 มิต ิที่ประหยัดต้นทุน 

- หาเทคนิควธีิการท่ีสามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูแบบ  3 มิต ิที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลท่ัวไป

ท่ีมีพืน้ฐานใชค้อมพิวเตอร์และสมารท์โฟน ได้ 
 

ก าหนดขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจข้อมูล โดยการส ารวจศึกษาข้อท่ัวไปวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ 

ขั้นตอนท่ี 2 ท าการบันทึก แบ่งประเภทวัสดุ ลักษณะ คุณสมบัติต่างของวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรม

นทัิศน์ วัดศรีโคมค า  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการศึกษา อุปกรณ ์และเทคโนโลย ีที่ชว่ยในการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ โดย

น าตัวอยา่งที่ใกล้เคียงกับประเภทวัตถุโบราณท่ีแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า มาทดลองแสกนเก็บข้อมูล 

3 มิต ิ 

ขั้นตอนท่ี 4 เก็บผลผลการแสกนเก็บข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ และน ามาเปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสีย เพื่อ

ปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุง เปลี่ยนวิธีการแสกนเก็บข้อมูล ทดลองซ้ า ในหลายๆ คร้ัง โดยแบ่งตามประเภทและ

วัสดุตัวอยา่งที่ใกล้เคียงกับวัตถุโบราณที่แสดงในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า 

ขั้นตอนท่ี  6 สรุปผลลัพธ์ท่ีดท่ีีสุดจากการทดลองซ้ า ในหลายๆ ครัง้ ในการแสกนเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ตาม

เกณฑ์ท่ีวางไว ้

ขั้นตอนท่ี 7 น าวิธีการท่ีได้จากการทดลอง ไปแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณท่ีแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัด

ศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิต ิ

ขั้นตอนท่ี 8 ประชาสัมพันธ์และเผยพร่ เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ ผ่านเวบไซต์เสมือนจริงส าหรับวัตถุโบราณใน

หอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า 

ขั้นตอนท่ี 9 จัดท าสรุปและคู่มือการใช้งาน การแสกนเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเผยแพร่

ตอ่ไป 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา การเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มติ ิเพื่อการ

อนุรักษแ์ละประชาสัมพันธ์ โดยการจัดเก็บภาพหอ้งจัดแสดงงานในมุมมอง 360 องศา ประกอบไปด้วย 1.ทางเข้าหน้า

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 2.จุดประชาสัมพันธ์ 3.ห้องกว๊าน 4.โถงบันไดชั้นหนึ่ง 5.โถงบันไดชั้นสอง 6.ห้องพะเยาก่อน

ประวัติศาสตร์ 7.ห้องพะเยารุ่งเร่ือง 8.ห้องเคร่ืองป้ันดินเผา 9.ห้องพะเยายุคหลัง 10.ห้องวิถีภูมิปัญญา 11.ห้องช้าง 

และ 12.หอ้งเก็บวัตถุโบราณ  
 

ตัวอยา่งภาพ 360 องศา ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณในหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า   

   
 ภาพที่ 2 ภาพ360 องศาโถงชัน้หน่ึง           ภาพที่ 3 ภาพ 360 องศาหอ้งเก็บวัตถุโบราณ 

 

   
      ภาพที่ 4 ภาพ 360 ห้องพะเยาก่อนประวัตศิาสตร์     ภาพที่ 5 ภาพ 360 ห้องพะเยารุ่งเร่ือง 

 

ผลการศึกษา รูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีเหมาะสม พบว่าการใช้แอปพิเคชั่น 

QLONE ในการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมในแง่ของ ที่มีความสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ประหยัดต้นทุน และ

สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีมีพืน้ฐานใชค้อมพวิเตอร์และสมาร์ทโฟน ได้ และเก็บตัวอย่างวัตถุโบราณจ านวน 20 

ชิ้น โดยแบ่งเป็นตามประเภทวัสดุตา่งๆ ได้แก่ วัตถุโบราณท่ีจัดแสดงประเภทโลหะ ดินเผา หินทราย และไม้ 

  

         
ภาพที่ 6 แสดงอุปกรณ ์และเทคโนโลย ีที่ชว่ยในการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มติิ 
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ภาพที่ 7 แสดงขัน้ตอนการเก็บข้อมูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มติ ิประเภทโลหะ 

 

    
ภาพที่ 8 แสดงขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มติ ิประเภทดินเผา 

 

    
ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มติ ิประเภทไม้ 
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ภาพที่ 10 แสดงขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในรูปแบบ 3 มิต ิประเภทหินทราย 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในแอปพเิคชั่น 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพเิคชั่น 
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ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลวัตถุโบราณ ในแอปพเิคชั่น 

 

 
ภาพที่ 14 แสดงขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลวัตถุโบราณ ในแอปพเิคชั่น 
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               ตลับเก็บเงินชั่ง     แอบ๊หมาก แอบ๊ปูน     เศยีรพระพุธรูปทราย 

ภาพที่ 15 แสดงชิน้งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิต ิ

 

   
 ระฆังหลอ่ส าริดโบราณ           โมล ียอดเศยีรพระ       พระพุทธรูป หินทรายแกะสลัก 

ภาพที่ 16 แสดงช้ินงานวัตถโุบราณในรูปแบบ 3 มิต ิ

 

   
                         ตลับไมใ้ส่ลูกปนืแก๊ป   ไปป์ยาสูบโบราณ                 เศยีรพระพุทธรูป  

ภาพที่ 17 แสดงชิน้งานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิต ิ
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ภาพที่ 18 แสดงช้ินงานวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิต ิ

 

ตัวอยา่งการน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเวบไซต์เสมือนจริงส าหรับวัตถุโบราณในหอวัฒนธรรมนิทัศน ์

วัดศรีโคมค า 

 
ภาพที่ 19 แสดงเวบไซต์เสมอืนจรงิ หน้าหลัก และห้อง 360 องศา 
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ภาพที่ 20 แสดงเวบไซต์เสมอืนจรงิ หน้าภาพวัตถโุบราณ 360 องศา 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาและค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นการหาเทคนิคกระบวนการ การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิต ิ

พบว่าการใช้แอปพิเคชั่น QLONE มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ คือ สามารถเก็บข้อมูลวัตถุโบราณใน

รูปแบบ 3 มติ ิให้สามารถเก็บขอ้มูลได้ตรงตามต้นฉบับมากในระดับ โดยถึงแม้ว่าแอปพิเคชั่นจะไม่สามารถเก็บข้อมูล

ได้เหมอืน 100% หรอืเก็บได้ละเอยีดเหมือนกับการใช้เทคนิคในอุปกรณ์เฉพาะทางท่ีมีราคาแพง แต่ด้วยแอปพิเคชั่นนี้

สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน และเสยีคา่ใชจ้่ายไม่มากในการน ารูป 3 มติ ิออกมาใช้งานพัฒนาสื่อตา่งๆ ถือวา่ประหยัด

ตน้ทุนในการเก็บขอ้มูลแสกน 3 มติเิป็นอยา่งมาก  

ประกอบการใชง้านสามารถใชง้านได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เจ้าหนา้ที่สามารถเก็บขอ้มูลได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยแผ่น

รองแสกนวางกับพืน้และน าวัตถุโบราณวางตรงกลางแผ่นรอง และแผ่นรองสามารถปร้ินขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับวัตถุ

โบราณที่มขีนาดใหญ่ได้ แลว้จึงใชแ้อปพเิคชั่นท าการแสกน โดยให้บริเวณท่ีท าการแสกนมแีสงสวา่ง หากแสกนแล้วไม่

ประสบผลส าเร็จ ต้องหาแหล่งก าเนิดแสงจากภายนอก เช่นโคมไฟ มาช่วยส่องแสงสว่าง และข้อค านึงเร่ืองเงาท่ี

จะตอ้ง ไมม่เีงามืดตกกระทบ หรือมีเงาน้อยท่ีสุดเพื่อป้องกันความผิดพลาด นอกจากนี้ยังพบวัถถุโบราณประเภทท่ีมี

ความเงาสะทอ้นแสง หรือสะท้อนเงาคล้ายกระจกจะไม่สามารถแสกนได้ และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งท่ีจะสามารถแสกน

ให้ประสบผลส าเร็จคือคุณภาพกล้องจากสมาร์ทโฟน ยิ่งกล้องถ่ายภาพสมาร์โฟนมีคุณถาพสูง ความคมชัดมาก

เท่าไหรก่็จะส่งผลให้การเก็บขอ้มูลแสกนงาน 3 มติปิระสบผลส าเร็จ และข้อมูลแสกน 3 มติมิคีวามสวยงาม สมบรูณ์  

ข้อมูลวัตถุโบราณในรูปแบบ 3 มิติ สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอดในสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์เสมือน

จรงิ สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยอีื่น เชน่ปร้ินสามมิติ ท่ีสามารถจ าลองวัตถุโบราณให้ผู้เข้า

เยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สร้างความน่าสนใจในการชม เป็นการ

ส่งเสริมการอนุรักษม์รดกจากบรรพบุรุษอันมีคุณค่าให้คงสบืตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการอนุรักษ์และ

ประชาสัมพันธ์ ได้รับทุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอขอบคุณหอ

วัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนนิงาน 
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1 ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรต ิเกียรตศิริิโรจน ์  31 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

2 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานชิ  32 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ 

3 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลนิ  33 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี 

4 ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา 34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาตยิะ พัฒนาศักดิ ์

5 ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย  งามหรู 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ  ตรีภักดิ ์

6 ศาสตราจารย์ นายแพทยว์รีะพล จันทร์ดยีิ่ง 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรธัช อุน่นันกาศ 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนนิท์รัฐ รัตนพงศภ์ญิโญ 37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร     

8 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒ ิหวังชัย 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต ิโชคถวาย     

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จณิษฐ์ เฟือ่งฟู 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.กวนิ สนธิเพิ่มพูน 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ 

11 รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์  แสงอาสภวิริยะ 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์บูรณาวาทย์ 42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์ 

13 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี   43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์ 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี พริบดีเวช 

16 รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน ์ปานมณี 46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย ์ นวลสระ 

17 รองศาสตราจารย์ ดร.พชิาภพ พันธ์ุแพ    47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ 

18 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐบุตร  อทิธิธรรมวินจิ 

19 รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมอืง 49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ ์     

20 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ภูว่ภิาดาวรรธน์ 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตอืย 

21 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย   51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี นะงอลา 

22 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล 52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร 

23 รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร 53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว 

24 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทติย์  พวงมะลิ 54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง 

25 รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

26 รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหลา้  สุนทรวภิาต 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด ี

27 รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย 57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน ์จีนประชา 

28   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

29 รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

30 รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตยว์รรณ 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมอืงสกุล 



 
61 ดร.โชคอนันต์ วาณิชยเ์ลิศธนาสาร 69 ดร.ฝนทิพย ์จินันทุยา 

62 ดร.นษิ  ตันตธิารานุกุล   70 ดร.พจนศักดิ์ พจนา 

63 ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล   71 ดร.พรเทพ โรจนวส ุ

64 ดร.พรรัศม์ิ  จินตฤทธ์ิ 72 ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 

65 ดร.ศุภชัย โตภาณุรักษ์ 73 ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล 

66 ดร.สุชาดา สายทิ 74 ดร.สาธิต เช้ืออยูน่าน 

67 ดร.ธนาทิพย ์จันทร์คง 75 ดร.สุธรรม อรุณ 

68 ดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว 76 ดร.สุรพล ด ารงกติติกุล 

 
 




