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รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เป็นการรวบรวม
ผลงานวิจัยที่น าเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการน าเสนอแบบโปสเตอร์  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งหมด 379 
ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบบรรยาย จ านวน 144 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน  235 
ผลงาน มีผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  226  ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

 
ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม จ านวน    59 ผลงาน 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      จ านวน   112 ผลงาน    
ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว จ านวน    22 ผลงาน 
ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อทอ้งถิ่น จ านวน    17 ผลงาน   
ด้านวิจัยสถาบัน        จ านวน    16 ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง
ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ดานความตระหนัก
ตอการตั้งครรภไมพึงประสงค อยูในระดับปานกลาง ดานการแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ และดานการปฏิบัติตนเพ่ือ
ปองกันไมพึงประสงคอยูในระดับนอย ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคม ประกอบดวย ดานครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม
ดานสื่อ และดานเพ่ือน อยูในระดับนอยตามลําดับ สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคน้ัน
จะตองใหความสําคัญเก่ียวกับความรูเรื่องเพศ การคุมกําเนิดท่ีถูกวิธี โดยใชกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลนในการสะทอนสภาพ
ปญหาการตั้งครรภจากผูมีประสบการณตรงวาการตั้งครรภกอนวัยอันควรตองเจอกับปญหาอะไรมาบาง และท่ีสําคัญปญหาน้ี
ทุกภาคสวนตองรวมมือกันในการแกไขอยางจริงจังจึงจะประสพความสําเร็จ

คําสําคัญ : การตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

Abstract
The study uses the mixed method model of quantitative and qualitative research. The purposes

of this research were to study prevention and solution of unwanted pregnancy among adolescents in
school. The research findings that Problems affecting pregnancies are unwanted. The awareness of
unwanted pregnancies was moderate. The expression of sexual behavior. And the practice to prevent
unwanted is low. For the prevention and resolution of unwanted pregnancies. The importance of
knowledge about sex. How is contraception by using activities and social media to reflect on the problem
of pregnancy from experienced people, the premature pregnancy must face some problems. And all this,
the problem must be solved in a serious way.

Keywords : unwanted adolescent women pregnancy, guidelines for the preventing and resolving

บทนํา
ในปจจุบันวัยรุนมักเห็นวาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติ ทําใหวัยรุนขาดการปองกันตนเองเน่ืองจาก

ขาดทักษะท่ีดีและขาดความตระหนักถึงปญหาท่ีจะตามมา (สุมาลัย นิธิสมบัติ, 2553 : 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมในดานตางๆ รวมถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกและสื่อตางๆ ท่ีมีเน้ือหายั่วยุเอ้ืออํานวยใหวัยรุนมีเพศสัมพันธ
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กันอยางอิสระมากข้ึน จากการท่ีขาดความรูความเขาใจในการปองกันการตั้งครรภและขาดความพรอมในการมีชีวิตครอบครัว
เปนผลใหเกิดการตั้งครรภในวัยรุนในอัตราท่ีสูง (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2555) การตั้งครรภในวัยรุนเปนเรื่องสําคัญท่ีนานา
ประเทศตางใหความสนใจ องคการสหประชาชาติ (United Nation – UN) ไดกําหนดเปาหมายหน่ึงของการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) คือการพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภโดยมีตัวช้ีวัดสําคัญประการหน่ึง
คือการลดอัตรามารดาอายุ 15-19 ป จากรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO, 2008)
ในป พ.ศ.2551 พบวามีอัตราการตั้งครรภของผูหญิงในชวงอายุ 15-19 ป จํานวนประมาณ 16 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 11
ของอัตราการเกิดท่ัวโลกซึ่งรอยละ 95 ของการเกิดจากผูหญิงในชวงอายนุอยในประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดต่ํา

ในระดับภูมิภาคจะพบวาประเทศไทยมีจํานวนการตั้งครรภในผูหญิงอายุ 15-19 ป สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยขอมูลจากการสํารวจของกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations
Children's Fund – UNICEF, 1998) นอกจากน้ีจากรายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทยในป
พ.ศ.2553 ยังพบวาการตั้งครรภในผูหญิงท่ีอายุนอยกวา 20 ป มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา
สถิติการมีบุตรของวัยรุน มีจํานวนสูงกวาเกณฑมาตรฐานกําหนดถึง 71 จังหวัด ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลก
(WHO) กําหนดไมเกินรอยละ 10 ซึ่งในป พ.ศ. 2552 สูงเปนอันดับ 2 ของโลกและเปนอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย (อรพินธ
เจริญผล, 2555) และจากรายงานสถิติสุขภาพโลก 2013 (World Statistics 2013) ขององคการอนามัยโลก พบวาประเทศ
ไทยมี อัตราการคลอดบุตรของวัยรุน อยูลําดับท่ี 5 ในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555 : 20)

สถานการณการตั้งครรภในกลุมแมวัยรุน เปนปญหาในสังคมท่ีสะสมมาอยางตอเน่ือง จากสถิติสาธารณสุข พบวา
ภาวะเจริญพันธุในประเทศไทยไดลดต่ํากวาระดับทดแทน อัตราการเจริญพันธุรวมไดลดลงถึงระดับ 1.5 ซึ่งจากการสํารวจ
ประชากรหญิง 1,000 คน ป พ.ศ.2539 มีการตั้งครรภ 31 คน และในป พ.ศ.2554 ลดลงเหลือ 24 คน ขณะท่ีอัตราการคลอด
บุตรของวัยรุน อายุ 15 -19 ป ตอหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ในชวง 11 ป มีแนวโนมสูงข้ึนมาเรื่อยๆ ตั้งแตป พ.ศ.2546 ถึง ป
พ.ศ.2550 และลดลงในป พ.ศ.2551 ท่ีอัตรา 39.79 หลังจากน้ันก็มีแนวโนมสูงข้ึน โดยในป พ.ศ.2554 มีอัตราสูงสุดท่ี 46.60
และคอยๆ ลดลง ในป พ.ศ.2556 ท่ีอัตรา 41.54 (สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) และ
ผลการวิจัยของศูนยอนามัยท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค ซึ่งศึกษาในแมวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีอยูใน 14 จังหวัด และคลอดบุตร
คนแรกไมเกิน 2 ป จํานวน 2,900 ตัวอยางในป พ.ศ.2555 พบวา รอยละ 68 เปนนักเรียน นักศึกษา

ประเทศไทยมีผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ปท่ีคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จํานวนถึง 10
รายตอวันท่ีกลายเปนคุณแมวัยใส (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย, 2556) เปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนผูหญิงตั้งครรภท่ี
มีอายุระหวาง 15-19 ป ในประเทศไทยกลับเพ่ิมข้ึน ท้ังๆ ท่ีผูหญิงในวัยน้ีควรจะอยูในโรงเรียน เพ่ือสรางอนาคตตามท่ีตั้งใจ
หรือไดใฝฝนไวในวันขางหนา จากรายงานวิจัยจํานวนมากยืนยันตรงกันวาวัยรุนยังเปนวัยท่ีไมพรอมสําหรับการตั้งครรภและ
การเปนแม ดังน้ันการเปนแมวัยใสจึงถือวาเกิดจากการตั้งครรภท่ีไมพรอม ไมวาจะเปนเพราะแตงงานหรือตั้งใจจะตั้งครรภก็
ตามการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุนมาเปนแมวัยใส ลวนทําใหโอกาสของตัววัยรุนเอง ครอบครัว สังคม สูญเสียไป ไมสามารถ
ประเมินมูลคาผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ีเกิดข้ึนตอวิถีการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
ได (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA), 2556)

ดังน้ันการท่ีประเทศไทยมีเด็กผูหญิงจํานวนมากท่ีตั้งครรภในวัยเรียนยอมสงผลกระทบนําไปสูการสูญเสียทรัพยากร
โดยรวมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA), 2556) และ
ขอมูลจาก สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแตป พ.ศ.2552-2556 พบวาสัดสวนของนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันของประเทศไทยท่ียังสูง สะทอนใหเห็นวามีเด็ก
จํานวนหน่ึงท่ีถูกปฏิเสธสิทธิทางการศึกษา ถึงแมวาจํานวนของนักเรียนท่ีออกกลางคันจะมีสัดสวนท่ีลดลง แตเปนท่ีนาสังเกต
วาจํานวนรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันในชวง 5 ปท่ีผานมามีมากกวาจํานวนรอยละ
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ของนักเรยีนมัธยมปลายท่ีออกกลางคัน (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557) กรณีนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียน
กลางคันน้ันมาจากหลายสาเหตุ เชน ความยากจน แมจะไมปรากฏจํานวนท่ีชัดเจนวามีเด็กนักเรียนผูหญิงตองออกกลางคัน
เพราะการตั้งครรภจํานวนเทาใด แตเมื่อใดท่ีวัยรุนตั้งครรภมักจะออกจากโรงเรียนหรือตองเปลี่ยนท่ีเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะ
สังคมไทยยังไมยอมรับการตั้งครรภหรือการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เมื่อวัยรุนตั้งครรภท้ังตัวเด็กเองและผูปกครองจะรูสึกอับ
อาย เสื่อมเสีย รวมท้ังโรงเรียนก็เกรงวาจะเสียช่ือเสียง เด็กจึงตองออกจากโรงเรียนหรือตองเปลี่ยนโรงเรียน แมวาขณะน้ีมี
โรงเรียนท่ีเปดรับใหเด็กนักเรียนท่ีตั้งครรภเรียนตอไดก็ตาม (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย
(UNFPA), 2556)

จากสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ืองและเปนปญหาสําคัญท่ีสงผล
กระทบตออนาคตของประเทศชาติ ปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไข (เจตน ศิรธรานนท, 2558) จนกระท้ังไดมีการจัดทํา
เปนวาระแหงชาติและตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือดําเนินการเรื่องดังกลาว แตก็ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได (สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ, 2558) สําหรับสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนในจังหวัดนครสวรรค ปรากฏวาสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด ซึ่งตามกรอบมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ไดกําหนดคือ รอยละของผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีตั้งครรภตอผูหญิง
ทุกชวงอายุท่ีตั้งครรภ ตองไมเกินรอยละ 10 เพ่ือบงช้ีระดับความรุนแรงของปญหาดังกลาว ปรากฏวามีระดับอัตราการคลอด
บุตรของมารดาอายุต่ํากวา 20 ป สูงสุดติด 10 อันดับแรกของประเทศในป พ.ศ.2550-2554 คิดเปนรอยละ 18.84 (2,011
ราย) 17.91 (1,869 ราย) 18.69 (2,004 ราย) 18.65 (1,953 ราย) 19.48 (2,059 ราย) ตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) สวนอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป ตามเกณฑสากลขององคการ
อนามัยโลก กําหนดไวไมเกิน 50 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ปรากฏวาอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป
ในจังหวัดนครสวรรค ตั้งแตป พ.ศ.2548 -2556 มีอัตราการคลอดในวัยรุนสูงกวาเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ี 54.4 57.6
57.6 58.9 58.2 59.2 62.1 59.2 และ 57.2 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาจํานวนมารดาวัยรุนในจังหวัดนครสวรรคมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน (บุญฤทธ์ิ สุขรัตน, 2557)

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาระดับความรุนแรงของปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในจังหวัดนครสวรรค มี
ระดับนาเปนหวงเน่ืองจากวัยรุนท่ีอยูในวัยการศึกษาตองเปนแมโดยไมตั้งใจ ไมพรอมท่ีจะทองหรือตั้งครรภไมพึงประสงคลวน
ทําใหโอกาสของตัววัยรุนเอง ครอบครัว สังคม สูญเสียไปไมสามารถประเมินมูลคาผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนตอวิถีการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจได ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาเรื่อง แนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค
ของวัยรุนหญิงในโรงเรียนตอไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.เพ่ือศึกษาสภาพปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของ

วัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2.เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงโรงเรียน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เปนการศึกษาสภาพปญหา ปจจัยแวดลอม และลักษณะทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอปญหาการตั้งครรภของวัยรุนหญิง

ในโรงเรียน ผู วิจัยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยแบบสอบถาม สําหรับข้ันตอนในการวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบดวยวิธีการ ดังน้ี
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1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ม.
1- ม.6) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 6 โรงเรียน
จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 6,442 คน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชตารางทาโร ยามาเน (Yamane, 1973; อางถึง
ใน สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, 2560) ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 3% และระดับความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 947 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (stratified random sampling) (สุรพงษ  โสธนะเสถียร,
2545)

2.เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ Likert โดย
แบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ โดยแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 ตอน และแบบสอบถามท่ีใชสําหรับการเก็บ
ขอมูลการวิจัยน้ี มีคา alpha = .955

3.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) จัดประชุมช้ีแจงทีมงานเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งเปนนักศึกษาช้ันปท่ี
4 สาขาวิชารัฐศาสตร ท่ีมาเปนผูชวยนักวิจัย เก่ียวกับวัตถุประสงคของการวิจัยเน้ือหาในแบบสอบถาม ข้ันตอนวิธีการเก็บ
ขอมูล และวิธีบันทึกขอมูล (2) แจกจายแบบสอบถามใหกับทีมงาน (3) ทีมงานไปเก็บขอมูลตามพ้ืนท่ีเปาหมาย (4) รวบรวม
แบบสอบถามท้ังหมดเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร (5) การบรรณาธิกรณขอมูล (Data editing)
โดยนําขอมูลมาตรวจสอบ แกไข รวบรวมและจัดการเขียนเพ่ือเผยแพรนําเสนอตอไป

4.การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม และประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยจึงไดกําหนดรูปแบบการดําเนินการวิจัย โดยใชวิธีการจัด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี

1.การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จะดําเนินการจัดสนทนากลุมแตละครั้งประกอบดวย นักเรียน
หญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จํานวน 6 คน ผูปกครอง จํานวน 6 คน อาจารยแนะแนว อาจารยฝาย
ปกครองและอาจารยประจําช้ัน จํานวน 6 คน ตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 คน ครั้งละ จํานวน 22 คน รวมท้ังหมด
6 ครั้ง มีจํานวนผูสนทนากลุมท้ังสิ้น 132 คน

2.ใชในการสนทนากลุมอยูระหวาง 45 นาที แตไมเกิน 1 ช่ัวโมง เพ่ือเปนการระดมสมองในประเด็นท่ีกําหนดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นรวมกันโดยทุกคนในกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงไดอยางเปนอิสระ ไมใชการสัมภาษณ
กลุมท่ีผูวิจัยเปนคนสัมภาษณ

3.ประเด็นในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําเอาผลการศึกษาจากการวิจัยในเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกับการวัดระดับสภาพ
ปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีไดมากําหนดเปนประเด็นในการสนทนา เพ่ือใหทุกคนมีความคิดเห็นและรวมกัน
เสนอแนวทางในการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค (ทองไมพรอม) ในการสนทนากลุมก็จะรวมกันเสนอแนวทางในการท่ีจะ
ทําอยางไรใหนักเรียนหญิงสามารถปองกันตนเองไมใหตั้งครรภในวัยเรียน เปนตน

4.การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content analysis)

ผลการวิจัย
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 16 ป จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 26.9 กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5
จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ปจจุบันพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 758 คน คิดเปนรอยละ 80.0 สถานภาพ
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สมรสของบิดามารดาแตงงานและอยูดวยกัน จํานวน 606 คน คิดเปนรอยละ 64.0  อาชีพหลักผูปกครองประกอบอาชีพ
รับจางท่ัวไป จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รายไดของครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยในปจจุบันมีสถานะพอเพียงและมีเงิน
เหลือเก็บ จํานวน 570 คน คิดเปนรอยละ 60.3 นักเรียนไดรับคาใชจายตอสัปดาห ไมเกิน 500 บาท จํานวน 688 คน คิดเปน
รอยละ 72.7 ทราบขอมูลถึงภัยของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจากสื่อออนไลน จํานวน 731 คน คิดเปนรอยละ 77.2 มี
คานิยมในเรื่องเพศจะรักษาความบริสุทธ์ิจนกวาจะแตงงาน จํานวน 697 คน คิดเปนรอยละ 73.6 คิดวาจะมีครอบครัวเมื่ออายุ
ระหวาง 21-25 ป จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ความสัมพันธระหวางกลุมเพ่ือนอยูในระดับดีมาก จํานวน 603 คน
คิดเปนรอยละ 63.7 และใชเวลาวางพักผอนหยอนใจดวยการนอนพักอยูบาน จํานวน 531 คน คิดเปนรอยละ 56.1

สภาพปญหาท่ีมีผลตอการต้ังครรภไมพึงประสงค

ตารางท่ี 1 สภาพปญหาท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวม

สภาพปญหาท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของ
วัยรุนหญิงในโรงเรียน

คาเฉลี่ย
(X )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ความหมาย

ความตระหนักตอการตั้งครรภไมพึงประสงค 2.90 .682 ปานกลาง
การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค 1.88 1.148 นอย
การแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ 2.27 1.262 นอย

รวม 2.35 .639 นอย
จากตารางท่ี 1 พบวาสภาพปญหาท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย (X = 2.35, S.D.= .639) เมื่อพิจารณาเปนดานพบวาดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความตระหนักตอการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค (X = 2.90, S.D.= .682) และดานท่ีอยูในระดับนอย ไดแก การแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ (X =
2.27, S.D.= 1.262) และดานการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันไมพึงประสงค (X = 1.88, S.D.= 1.148) ตามลําดับ

ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการต้ังครรภไมพึงประสงค

ตารางท่ี 2 ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวม

ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน

คาเฉลี่ย
(X )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ความหมาย

ดานครอบครัว 2.56 .710 นอย
ดานเพ่ือน 2.13 .985 นอย
ดานสื่อ 2.32 .912 นอย
ดานสิ่งแวดลอม 2.48 .999 นอย

รวม 2.37 .733 นอย

จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงใน
โรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับนอย (X = 2.37, S.D.= .733) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับนอย ไดแก
ดานครอบครัว (X = 2.56, S.D.= .710) ดานสิ่งแวดลอม (X = 2.48, S.D.= .999) ดานสื่อ (X = 2.32, S.D.= .912) และดาน
เพ่ือน (X = 2.13, S.D.= .985) ตามลําดับ
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แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
กลุมเด็กนักเรียนหญิง ไดขอเสนอแนะดังตอไปน้ี
1.อยากใหพอแมเปดใจ สามารถปรึกษาและใหคําแนะนําเรื่องเพศไดตลอดเวลา
2.ครูนาจะมีเทคนิคการสอนเรื่องเพศท่ีเขาใจงายพรอมสื่อท่ีทันสมัย
3.มีการติดตั้งตูหยอดเหรียญจําหนายถุงยางอนามัยในสถานท่ีเด็กวัยรุนเขาถึงงาย เชน หองนํ้าหางสรรพสินคา สถานี

บริการนํ้ามัน สวนสาธารณะ ขางตูเอทีเอ็ม หรือแมแตในบริเวณโรงเรียน เปนตน
4.หักหามใจตนเองไมใหมีเพศสัมพันธ
5.สาธารณสุขมาใหความรูโดยตรงพรอมท้ังนําถุงยางอนามัยมาแจกดวย
6.ไมแตงตัวท่ีเนนโชวรูปราง ท่ีเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
7.ไมไปไหนสองตอสองกับผูชาย
8.หากจําเปนตองมีเพศสัมพันธท่ีหลีกเลี่ยงไมไดตองใชถุงยางอนามัย
9.ไมดูสื่อท่ีกระตุนอารมณทางเพศ
10.เปดอบรม นําเอาผูมีประสบการณตรง (ทองวัยเรียน) มาเลาใหฟง
กลุมพอแมผูปกครองของนักเรียน ไดขอเสนอแนะดังตอไปน้ี
1.เอาใจใสบุตรหลานของตนเอง
2.เปดใจรับฟงและสามารถพูดคยุเก่ียวกับเรื่องเพศไดทุกเวลา
3.สอนแนะนําเรื่องเพศใหกับลูกอยางถูกตอง
4.แนะนําเรื่องการแตงกายท่ีไมเปนการกระตุนทางเพศแกเพศตรงขาม
5.สอนเรื่องการปองกันการตั้งครรภ (ถุงยางอนามัย ยาคุมกําเนิด ยาคุมฉุกเฉิน)
6.หากิจกรรมท่ีครอบครัวทํารวมกัน
7.ไปไหนดวยกันเสมอแตไมเปนการควบคุมท่ีเขมงวดเกินไปจนทําใหเกิดการตอตาน
8.สอนใหรูจักกลาปฏิเสธหากถูกขอมีเพศสัมพันธ
9.สังเกตพฤติกรรมของลูกและคอยใหแนะนํา
10.ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกๆ
กลุมครูอาจารยของนักเรียน ไดขอเสนอแนะดังตอไปน้ี
1.ใหความรูเรื่องเพศแบบตรงๆ
2.ใหความเอาใจใสและทําใหเด็กมัน่ใจวาเช่ือใจได
3.นํากิจกรรมท่ีเหมาะสมมาเปนสือ่กลางในการถายทอดองคความรูใหกับเด็กนักเรยีน
4.นํากรณีศึกษามาใหนักเรยีนไดรบัชมและรวมแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางปองกัน
5.นําเด็กนักเรยีนไปเยี่ยมชมบานแมวัยใสท่ีเตม็ใจถายทอดประสบการณตรงใหกับนองๆ ไดศึกษาเปนตวัอยางท้ังแม

วัยใสท่ีมีครอบครัวอบอุนและครอบครัวมีปญหา
6.ตองใสใจและเขมงวดเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศในโรงเรียน
7.สอนแนะนําเก่ียวกับการคุมกําเนิดท่ีถูกตองสําหรับเด็กผูชายและผูหญิง
8.สอนใหนักเรียนหญิงใหตระหนักในคุณคาของความเปนผูหญิง
9.มีชองทางในการใหคําปรึกษาท่ีเด็กสามารถเขาถึงไดสะดวกและงาย
10.สอดสองพฤติกรรมของเด็กนักเรียนท่ีแสดงออกทางเพศอยางใกลชิด
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กลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดขอเสนอแนะดังตอไปน้ี
1.สรางบรรยากาศการเลี้ยงดูและความอบอุนในครอบครัว
2.จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมเพราะมีความแตกตางกันในหลายมิติ
3.มีการคัดกรองกลุมเสี่ยง/กลุมเปราะบาง เพ่ือเผฝาระวัง/ปองกัน หรือนําเด็กกลุมเสี่ยง/กลุมเปราะบาง มาทํา

กิจกรรมสรางสรรค เพ่ือลดโอกาสการอยูในสถานการณเสี่ยง”
4.การเพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรค ใหวัยรุนไดมีพ้ืนท่ีสรางสรรคในแบบท่ีตนเองชอบ/สนใจ ในแนวคิด “เด็กคดิ เด็กทํา

ผูใหญใหการสนับสนุน”
5.สอนใหเด็กมีทักษะในการปฏิเสธใหเปน
6.จัดกิจกรรมเยี่ยมบานแมวัยรุน เพ่ือใหนักเรียนไดเขาไปสัมผัสชีวิตจริงของผูท่ีตั้งครรภไมพรอม และนําผลการเยี่ยม

บานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
7.ประสานหนวยงานสาธารณะสุข เปดโอกาสใหนักเรียนหญิงไปฝกงานในแผนกวางแผนครอบครัวหรืองานอนามัย

แมและเด็ก เพ่ือใหไดสัมผัสประสบการณของหญิงตั้งครรภท่ีหลากหลายเคส
8.อาจใหชมหรือฟงคลิปบทสัมภาษณเด็กวัยรุนท่ีทองไมพรอม ตองผานอะไรมาบาง ตองรับภาระอะไรบาง เปน

กรณีศึกษา
9.ใหความรูเก่ียวกับเพศศึกษาท่ีถูกตองและเหมาะสมกับชวงวัย
10.ใชสื่อทุกแขนงประชาสัมพันธรณรงคใหขอมูลท่ีเปนจริงในรูปแบบท่ีโดนใจวัยรุน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหผูวิจัยพบปรากฏการณทางดานความคิดของนักเรียนหญิงในปจจุบันท่ีไดสะทอนออก

มาถึงสภาพปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ท่ีอยูใน
ระดับนอยและปานกลางน้ันผูวิจัยจึงนําปรากฏการณท่ีพบมาอภิปรายผลดังตอไปน้ี

ดานสภาพปญหาท่ีมีผลตอการต้ังครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
จาการวิจัยพบวาสภาพปญหาท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับ

นอย เมื่อพิจารณาเปนดานพบวาดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความตระหนักตอการตั้งครรภไมพึงประสงค เพียงดาน
เดียวนอกน้ันอยูในระดับนอย ไดแก ดานการแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ และดานการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันไมพึง
ประสงคน้ัน อาจเน่ืองมากจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี สภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเด็กนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ
จากสื่อออนไลนมากกวาการเรียนการสอนในระบบสถานศึกษา ตลอดจนการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนทําใหเด็กนักเรียนมี
ความรูสึกคลอยตามและชินชากับพฤติกรรมท่ีพบเห็นในการแสดงออกเก่ียวกับทางเพศ การกอดจูบ การมีเพศสัมพันธของ
ดารา การแสดงออกทางเพศท่ีเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศจากสื่อตางๆ สิ่งเหลาน้ีเปนตัวกระตุนระบบการคิดและ
กระบวนการเรียนรูทางสังคมท่ีสงผลตอเด็กนักเรียนในปจจุบันไมไดใหความสําคัญตอคุณคาตนเองมีคานิยมทางเพศท่ีผิด และ
ทําใหแสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ีสอไปในทิศทางท่ีจะกอใหเกิดการตัง้ครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนได ดังจะเห็นไดจากการ
ตอบแบบสอบถามท่ีวา การมีแฟนเปนเรื่องปกติ การกอดจูบ จูงมือกัน ไปไหนสองตอสองเปนเรื่องธรรมดา เปนตน ซึ่งเมื่อเปน
เชนน้ีการท่ีเด็กนักเรียนไดตอบแบบสอบถามแลวทําใหผลท่ีไดอยูในระดับนอยและปานกลางน้ันจึงไมใชเรื่องแปลก แตกับเปน
เรื่องดีท่ีทําใหทุกฝายเชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะไดนําเอาขอมูลท่ีไดใชในการกําหนด
แนวทางท่ีจะหาวิธีปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป ซึ่งประเด็นดังกลาวท่ีกลาว
มาน้ันสอดคลองกับการวิจัยของ ก่ิงดาว มะโนวรรณ (2553) เรื่องแนวทางการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค :
กรณีศึกษาโครงการคุณแมวัยใสหวงใยอนาคต ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวาสตรี
วัยรุนท่ีเขารวมโครงการดังกลาวมทัีศนคติท่ีเหน็วาการถูกเน้ือตองตัวกัน การอยูรวมกันกอนแตงงานเปนเรื่องปกติธรรมดา และ
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นอกจากน้ียังพบวาปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคน้ันเกิดจาก เพ่ือนยุยงสงเสริม สื่อมีอิทธิพลตอการแสดงออก
พฤติกรรมทางเพศ เชน การแสดงบทบาทการเปนคูรักในละครโทรทัศน ปายโฆษณา วีซีดี และคลิปวีดีโอโป และนอกจากน้ียัง
สอดคลองกับการวิจัยของ ศิริพร จิรวัฒนกุล และคณะ (2554) เรื่องการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (แมวัยใส) ท่ีคนพบวาการหามวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ไมใหมีเพศสัมพันธเปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก
เพราะการรับรูของเด็กเองท่ีเห็นการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดาท่ีไมใชความผิด ในการลักลอบมีเพศสัมพันธยัง
เปนความทาทาย ประกอบกับมีสิ่งกระตุนยั่วยุจากสื่อตางๆ ท้ังของมึนเมาและสิ่งเสพติดท่ีมีอยูท่ัวไปรอบๆ ตัวเด็ก ดังน้ันเด็ก
วัยรุนหญิงทุกคนไมวาจะเปน “เด็กเท่ียว” หรือ “เด็กเรียน”ตางเปนกลุมเสี่ยงเหมือนกัน

ดานปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการต้ังครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
พบวาปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมท่ีมีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ใน

ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับนอย ไดแก ดานครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม ดาน
สื่อ และดานเพ่ือน ตามลําดับน้ัน อาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีขณะเรียนพักอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีมี
พอแมอยูดวยกันเปนครอบครัวท่ีอบอุน ไดศึกษาคนควาหาความรูเก่ียวกับเพศสมัพันธโดยใชสื่อออนไลน และมีความคานิยมใน
เรื่องเพศท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิจนกวาจะแตงงาน โดยคิดวาตนเองจะแตงงานเมื่อมีอายุระหวาง 21-25 ป ประกอบกับใช
เวลาวางพักผอนอยูกับบานไมไดออกไปเท่ียวเตรท่ีไหน ทําใหเด็กนักเรียนรูวาการมีเพศสัมพันธจะนํามาซึ่งปญหาและทําให
ตนเองเสียโอกาส จึงเกิดการยับยั้งช่ังใจไมปลอยอารมณคลอยตามรูจักปฏิเสธและไมแสดงพฤติกรรมท่ียั่วยุใหเกิดอารมณทาง
เพศ จึงทําใหปจจัยดานตางๆ ท่ีกลาวมาไมมีผลกับเด็กนักเรียนกลุมน้ี ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ศศิธร สิมคํา (2553) เรื่อง
การศึกษาประสบการณการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยในวัยรุนหญิง พบวาวัยรุนหญิงใหความหมายของการมีเพศสัมพันธท่ีไม
ปลอดภัย 5 ประเด็น ประกอบดวย (1) การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (2) การมีเพศสัมพันธดวยความประมาทในการ
ปองกัน (3) การมีเพศสัมพันธโดยไมรูวาอีกฝายเปนโรค (4) การมีเพศสัมพันธท่ีนํามาซึ่งปญหาและความทุกข และ (5) การมี
เพศสัมพันธท่ีทําใหสูญเสียโอกาสในชีวิต สําหรับปจจัยสงเสริมท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย ไดแก สถานการณท่ี
ลอแหลม การใชเครื่องดื่มมึนเมาและกระแสนิยมของกลุมเพ่ือน ซึ่งหากตั้งครรภไมพึงประสงคจะสงผลกระทบใหเกิดความอับ
อายเสียช่ือเสียง เปนภาระของครอบครัวและความทุกขทรมานท้ังดานรางกายและจิตใจ และสอดคลองกับการศึกษาของ
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2553) เรื่องบทบาทของครอบครัวกับการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรของวัยรุนไทย พบวาครอบครัวยังคงมีบทบาทสําคัญในการปองกันการตั้งครรภของบุตรหลาน และการอบรมสั่งสอน
ทําใหวัยรุนหญิงกลาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธท่ีไมเหมาะสม ซึ่งเปนการช้ีแนะทางออกใหแกวัยรุนหญิงและการใชไหวพริบ
ปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมพรอม เชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังนี้
1.พบวาเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีมองวาเรื่องการมีเพศสัมพันธกับคนรักหรือเพศตรงขามเปนเรื่องปกติ

ไมใหความสําคัญกับประเด็นของการกระตระหนักตอการตั้งครรภไมพึงประสงค การปฏิบัติตนในการปองกันและการ
แสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ ดังน้ันหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โรงเรียนตอง
ตื่นตัวและกําหนดมาตรการเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับแกไขประเด็นน้ีเปนการเรงดวน

2.จําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงสรางทัศนคติใหกับนักเรียนหญิงมีความผูกพันกับครอบครัว โรงเรียน รูจักรักนวลสงวนตัว
ไมหันไปพ่ึงพาบุคคลอ่ืนท่ีอาจทําใหเด็กนักเรียนตัดสินใจท่ีผิดจนเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคได

3.ในเมื่อเด็กนักเรียนตองการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ทําไมหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน โรงเรียน สาธารณสุข ไมเขามา
กําหนดแนวทางรวมกันในการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูโดยตรงใหกับเด็กนักเรียนโดยแยกเปนกลุมตามชวงวัยเพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดมีความรูเก่ียวกับการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคไดอยางเหมาะสม
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ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังตอไป
1.ควรทําการศึกษาวิธีการพัฒนาการสอนวิชาเพศศึกษาท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยแยก

เปนมัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ควรทําการศึกษาประเด็นการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคในโรงเรียนโดยศึกษาจากนักเรียนชาย
3.ควรทําการศึกษาเรื่องมาตรการควบคุมสื่อสังคมออนไลนท่ีเผยแพรเน้ือหาท่ีกระตุนอารมณทางเพศเพ่ือปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอมของวัยรุน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ีไดอุดหนุนทุน

วิจัยประจําปงบประมาณ 2560 ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทานใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปน
อยางดี ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายท่ีทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดดวยดี
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คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

SHOOL ADMINISTRATOR CHARACTERISTICS AFFECTING TEACHERS’ MORALE IN WORKING
UNDER CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1

ชีวสาธน ก่ิงแกว1* ลินดา นาคโปย1 และ กัญภร เอ่ียมพญา2

1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร
*corresponding author e-mail: kengkart1@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู และศึกษาคุณลักษณะผูบริหารท่ี
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูบริหารสถานศึกษาและ ขวัญในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธใน
ทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ และ
ดานมนุษยสัมพันธ สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถรวมกันพยากรณขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 29.90

คําสําคัญ : คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ขวัญ ขวัญในการปฏิบัติงาน

Abstract
The purposes of this research were to study the level of school administrator characteristics, the

level of teachers’ morale in working, the relationship between school administrator characteristics and
teachers’ moral in working and school administrator characteristics affecting teachers’ moral in working
under chachoengsao primary educational service area office 1. The research results were as follows: the
level of school administrator characteristics and the level of teachers’ morale in working mean was at a high level,
the relationship between school administrator characteristics and teachers’ moral in working was at a
moderate level with the statistical significance of .05 and school administrator characteristics in terms of
knowledge and competency and human relationship affected teachers’ moral in working with the statistical
significance of 0.5. It could be used to predict teacher’s moral in working under chachoengsao primary
educational service area office 1 at 29.90 %.

Keywords : school administrator characteristics, morale, morale in working
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคท้ังในดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีพัฒนาแบบกาวกระโดด การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของคนทุกชวงวัยจึงเปนพันธกิจสําคัญรวมกันของรัฐ และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังในการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูสื่อ แหลงเรียนรู การวัดประเมินผลของผูเรียน ในทุกระดับการศึกษา ทุก
กลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย เพ่ือสรางและพัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถ
ศึกษาเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพมีการดํารงชีวิต
อยางเปนสุขรวมกับผูอ่ืนในสังคม การปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับประเภท
การศึกษาเพ่ือใหไดครูดี มีความรูทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีจิตวิญญาณของความเปนครู เขาสูระบบการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแตละบุคคลตอไป (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553
ตามมาตรา 39 ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงท้ังใน 4 ดาน
ในบริบทของดานการบริหารงานบุคคล  ประเด็นท่ีสําคัญประการหน่ึงคือผูบริหารตองมีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน น่ัน
หมายถึงตองรูจักสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหผูรวมงานไดทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545) ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการทํางานและมีคุณสมบัติหลายอยางรวมกันตามท่ีหนวยงานตองการจงึจะ
บริหารงานใหเกิดผลดี จะเห็นไดวาผูบริหารท่ีขาดความสามารถยอมจะขาดความเช่ือถือจากผูใตบังคับบัญชา อันเปนตนเหตุแหงปญหา
ของการบังคับบัญชาในท่ีสุดความสามารถในการทํางานของผูบริหาร นอกจากจะกอใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากผูรวมงานและบุคคล
ท่ัวไปแลว ยังเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการนําองคกรไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงค ซึ่งลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือ
หัวหนางานท่ีมีตอผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน (ผูนําตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีการวางตัวท่ีเหมาะสม  มีความเขาใจถูกตอง และมี
สัมพันธอันดีกับลูกนอง) เพราะผูนําเปนเหมือนสะพานท่ีเช่ือมโยงความเขาใจอันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน ดังน้ันสัมพันธภาพ
ระหวางหัวหนางานและผูรวมงานจึงมีความสําคัญตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานขององคการอยางมาก (พูนสุข
สังขรุง, 2550) ขวัญเปนสิ่งสําคัญตอความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีการงานของแตละคนเปนอยางมาก ขวัญของครูจะมีผลตอ
การปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน  ครูจะมีความตั้งใจในการสอนเพ่ือใหลูกศิษยของตนมีความรูอยางเต็มท่ี
ขวัญของครูจึงมีผลตอการเรียนของนักเรียน ดังท่ี  แอนเดอรสัน (Anderson, 1953; อางถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547)  ไดรายงาน
ผลการวิจัยวาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนคอนขางสูง  มีขวัญสูงกวาครูในโรงเรียนท่ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา  นอกจากน้ียังไดรับการยืนยันจากผลงานวิจัยของเอลเลนเบอรก (Ellenberg, 1972; อางถึงใน อาคม
วัดไธสง, 2547)  ซึ่งพบวา ขวัญของครูนอกจากจะมีผลตอการเรียนของนักเรียนแลว  ยังทําใหสถานศึกษาน้ันมีลักษณะแตกตางไปจาก
สถานศึกษาอ่ืน ๆ  กลาวคือ การท่ีครูมีขวัญดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นกวาสถานศึกษาท่ีครูมีขวัญต่ํา และอยางไร
ก็ตามความเปนจริงประการหน่ึงของสังคมปจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมไดสงผลกระทบตอครูและวิชาชีพครูอยางรุนแรง
โดยมีปจจัยหลายประการท่ีบั่นทอนขวัญกําลังใจของผูท่ีอยูในวิชาชีพครูตั้งแตปญหาหน้ีสินท่ีสงผลใหครูมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ําลงขาดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและในบางกรณีมีผลใหครูไมสามารถอุทิศตนตอการปฏิบัติหนาท่ีครูอยางเต็มท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
การสอนลดต่ําลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553) สอดคลองตามท่ีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยคณะกรรมการการศึกษาวิจัยและประเมิน
ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ไดศึกษาวิจัยเรื่องเหตุแหงทุกขท่ีนําไปสูความสิ้นหวังในการปฏิบัติหนาท่ีของครูไทยเน่ืองในวันครู 16
มกราคม 2556 พบวา ปญหาท่ีเปนเหตุแหงทุกขดานการงาน เปนดานท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการอธิบายระดับความสิ้นหวังในการปฏิบัติ
หนาท่ีครูตามท่ีพบ ในการวิจัยมีประเด็นปญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สงผลกระทบตอขวัญ
กําลังใจและการปฏิบัติหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชา (จันทรแรม  เรือนแปน, 2556) นอกจากน้ีจากการวิจัยของ คูปเปอร (Cooper, 1974;
อางถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547) พบเชนกันวาขวัญของครูมีผลตอประสิทธิภาพในการสอน  ฉะน้ันจึงยืนยันไดวา ขวัญของครูยอมมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการสอนของครูซึ่งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวยซึ่งการทํางานใด ๆ  ก็ตามถาหาก
บุคลากรมี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ความรูสึกท่ีดีตองานและสภาพแวดลอมของงานตลอดท้ังมีความรูสึกท่ีดีตอผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน  เขาก็จะทํางานดวย
ความสุขและดวยความตั้งใจ  เพราะความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาวางตัวเปนมิตร สราง
บรรยากาศของความเปนกันเองไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจ เห็นใจผูบังคับบัญชา เอาใจใสความเปนอยู ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอม
ทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความสุข มีชีวิตชีวาจะชวยใหเกิดขวัญกําลังใจท่ีดี  จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองสราง
ขวัญและกําลังใจใหเกิดแกครูและบุคลากรอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (เนตร
พัณณา ยาวิราช, 2550)

จากผลสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พ.ศ.2554-
2556) ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการประเมิน ถึงแมวาจะไดรับการรับรองถึงกวา
รอยละ 89 แตสถานศึกษาบางแหงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียน ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การใชสื่อเทคโนโลยี การสงเสริมพัฒนาการเรียน การแนะแนวของผูเรียน
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศภายในสถานศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา อยูในระดับพอใช (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2559) ซึ่งถือเปนปญหาท่ีผูบริหารสถานศึกษา
จะตองตระหนักและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและทําวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษา
ระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2. เพ่ือศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู และ 4. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 142 โรงเรียน จํานวน 1,636 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางจากตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 313 คน

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือ โดย
1. ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา และขวัญในการ

ปฏิบัติงานของครู
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท

(Likert) (Best & Kahn, 1993)
3. สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะตัวแปรท่ีใชในการวิจัยเปนขอมูลในการสราง

แบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแกไข
4. นําแบบเสนอแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)

โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (index of items objective congruence: IOC) แลวเลือก
ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป พิจารณาตัดหรือปรับปรุงขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ
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5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ครูผูสอน จํานวน 30 คน

6. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเช่ือมั่น ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบรัค
(Cronbach, 1990) ไดคาความเช่ือมั่น .95

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินตามข้ันตอน โดย ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของ

แบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 313 ฉบับ คิดเปน 100 % นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรแลว
นําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
การวิเคราะหขอมูล คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาและขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของของลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993 : 247)
การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใชการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s
product moment correlation coefficient) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธจากคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสันท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ (พิสณุ  ฟองศรี, 2554)

การวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับ
คําบรรยายประกอบ

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
n=313

ระดับ อันดับ̅ S.D.
1. ดานบุคลิกภาพ 4.17 .46 มาก 5
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.44 .45 มาก 2
3. ดานความรูความสามารถ 4.26 .42 มาก 3
4. ดานวิสัยทัศน 4.23 .55 มาก 4
5. ดานมนุษยสมัพันธ 4.49 .59 มาก 1

รวม 4.32 .38 มาก
จากตารางท่ี 1 พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅=4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
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โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ ( ̅=4.49) ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅=4.44) ดาน
ความรูความสามารถ ( ̅=4.26) ดานวิสัยทัศน ( ̅=4.23) และดานบุคลิกภาพ ( ̅=4.17) ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยภาพรวม

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
n=313

ระดับ อันดับ̅ S.D.
1. ดานความรวมมือรวมใจ 4.28 .42 มาก 5
2. ดานความกระตือรือรน 4.39 .52 มาก 4
3. ดานความพึงพอใจ 4.39 .44 มาก 3
4. ดานความมีระเบียบวินัย 4.62 .35 มากท่ีสุด 1
5. ดานความเช่ือมั่น 4.41 .48 มาก 2

รวม 4.42 .30 มาก

จากตารางท่ี 2 พบวา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1  โดยภาพรวม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅=4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ท่ีสุดคือดานความมีระเบียบวินัย ( ̅=4.62)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
ความเช่ือมั่น ( ̅=4.41) ดานความพึงพอใจ ( ̅=4.39) ดานความกระตือรือรน ( ̅=4.39) ดานความรวมมือรวมใจ ( ̅=4.28) ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคณุลกัษณะผูบริหารสถานศกึษากับขวัญในการปฏิบัตงิานของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y
X1 1.000
X2 .545* 1.000
X3 .535* .501* 1.000
X4 .638* .276* .605* 1.000
X5 .465* .442* .437* .577* 1.000
X .810* .688* .772* .816* .786* 1.000
Y .315* .274* .495 .391* .422* .490 1.000

* P ≤ .05
จากตารางท่ี 3 พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก (r
yx2
= .490) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ ดานความรูความสามารถ (r

yx2
= .495) ดานมนุษยสัมพันธ (r

yx2
= .422) และความสัมพันธกัน

อยูในระดับคอนขางต่ําในดานวิสัยทัศน (r
yx2
= .391) ดานคุณธรรมจริยธรรม (r

yx2
= .315 )  และดานบุคลิกภาพ (r

yx2
= .274)
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคณุลักษณะผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลขวัญในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตัวแปร b S.E.b Β t sig
คาคงท่ี (a) 2.695 .175 - 15.415 .000
ดานความรูความสามารถ (X3) .288 .049 .395 5.919 .000
ดานมนุษยสัมพันธ (X5) .133 .032 .260 4.150 .000
R = .547, R2 = .299, S.E.est = .25697, F = 26.230, p = .000 * P ≤ .05

จากตารางท่ี 4 พบวา มีตัวแปรคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา 2 ดานท่ีรวมกันพยากรณ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ ดานความรูความสามารถ (X3) และดานมนุษยสัมพันธ (X5) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .547 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ภาพรวม
เทากับ .299 หมายถึง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาสามารถรวมกันพยากรณขวัญในการปฏิบัติ งานของครูสั ง กัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 29.90 เรียงลําดับอํานาจพยากรณจากมากไปนอย คือ
ดานความรูความสามารถ (X2) มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .288 และ ดานมนุษยสัมพันธ (X5) มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ
เทากับ .133 ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. ระดับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิมพชนก ตัณฑะเตมีย (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก
ความเช่ือมั่นในตนเอง ดานภาวะผูนํา ความฉลาดมีความรูและความสามารถการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ความอดทนสูง
มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และการตัดสินใจตามลําดับ สอดคลองกับ สามารถ ฟองศิริ (2558) ไดศึกษา เรื่องคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานคุณสมบัติท่ัวไป ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดาน
บุคลิกภาพ และดานความเปนผูนํา และสอดคลองกับจินดา  พุมสกุล (2556) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในภาพรวมและทุกราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ วิสัยทัศน ความรู มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม
วิชาชีพ บริหารจัดการดี ภาวะผูนํา และบุคลิกภาพ

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษามี คุณลักษณะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   มีวิสัยทัศน  เปนผูนําทางวิชาการ
มองการณไกล มีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตยสุจริต กระตือรือรน มีความเมตตากรุณา เปนผูใฝรู มีความเปน
ประชาธิปไตย  เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  และมีคุณธรรมจริยธรรม

2. ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ผลการวิจัยพบวา มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยง  สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใช
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อํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และไดใหเสนอแนะสถานศึกษาและ
ผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของควรสงเสริมและหาวิธีการท่ีจะรักษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ใหอยูในระดับมากตลอดไปเพราะขวัญเปนเรื่องของความรูสึกและทัศนคติของแตละบุคคล ยอมเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลา
และสภาพแวดลอม  เชน สนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนา โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมดูงาน การลาศึกษาตอหรือการเลื่อนตําแหนง
ในหนวยงานใหสูงข้ึน ควรปรับปรุงวิธีการทํางานโดยยอมรับหรือยกยองชมเชยครูในความสามารถ สนับสนุนใหความชวยเหลือครู เชน
สวัสดิการประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ  การตอบแทนผลงานดวยการใหรางวัลหรือโบนัส สอดคลองกับงานวิจัยของ พยนต  บุญเพ็ง (2553) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาสภาพขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีสภาพขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทียน
สุนารี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบวา ระดับขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีขวัญอยูในระดับคอนขางสูง

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหขวัญกําลังใจของครูใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความรู
ความสามารถ มีการวางตัวท่ีเหมาะสม กลาคิดตัดสินใจและรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดข้ึน มีความเมตตาบริสุทธ์ิยุติธรรม มีความรู
ความสามารถรอบดาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกฝาย มีวิสัยทัศนท่ีดี ใหครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกๆ ดาน
เปดโอกาสและสงเสริมใหครูไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน

3. ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยรรยง สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลามีความสัมพันธกันในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี เจริญจิตรกรรม (2550) ท่ีศึกษาวิจัย
เรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีผลวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณลกัษณะ
ของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธงไชย  อนันตพรรค
(2551)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3  ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกันในทิศทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ
สันทนีย  บุญถนอม (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูดานการจูงใจในระดับปานกลาง

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยแสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันชวยใหบุคคลทํางานดวยกันอยางเปนปกติสุข

4. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ซึ่งนํามาพยากรณขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมสามารถพยากรณได 2 ดาน คือดานความรูความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ ดังน้ี

4.1 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถสงผลตอ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยง  สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวาง
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาขวัญใน

17 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาความสัมพันธระหวางการใช
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานความเช่ียวชาญหรือความรูความสามารถกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยมี
ความสัมพันธกันในทางบวกในระดับคอนขางสูง ซึ่งขวัญของครูจะมีผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอน  ครูจะมีความตั้งใจในการสอนเพ่ือใหลูกศิษยของตนมีความรูอยางเต็มท่ี  ขวัญของครูจึงมผีลตอการเรียนของนักเรียน
ดังท่ี  แอนเดอรสัน (Anderson, 1953; อางถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547) จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพชนก ตัณฑะเตมีย
(2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการ ปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งดานความฉลาดมีความรูและความสามารถ มีอิทธิพลสูงสุด เปน
ปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถมีประสบการณในการทํางาน มีความรู
กวางขวาง มีทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใชเหตุผลในการแกปญหา
และเขาใจกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

4.2 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานมนุษยสัมพันธสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทียน สุนารี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอ
ขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สอดคลองกับ รังสินันท  แปนทอง (255) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดศูนยเครือขายสองพ่ีนอง หวยแมเพรียง ปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบวาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครู ดานความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมองวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตอเก่ียวของสรางสัมพันธระหวางบุคลากรเปนสะพาน
ทอดไปสูการสรางมิตร มีกระบวนการจูงใจของบุคคลอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับนับถือ การใหความ
รวมมือ และการใหความจงรักภักดี ในการติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคล ตอบุคคล ตลอดจนองคกรตอองคกร

สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรูความสามารถ ดานวิสัยทัศน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ

2. ขวัญในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานความมีระเบียบวินัย สวนดานอ่ืนมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเช่ือมั่น ดานความกระตือรือรนดานความพึงพอใจและดานความ
รวมมือรวมใจ ตามลําดับ

3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
4. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู มี 2 ดาน คือ ดานความรูความสามารถ และดานมนุษย
สัมพันธ สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .05 และสามารถรวมกันพยากรณขวัญในการปฏิบัติงานของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ไดรอยละ 29.90
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การวิจัยเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ระดับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก อยูใน ระดับมาก
(rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มี
จํานวน 4 ดาน เรียงลําดับดานท่ีมีอํานาจพยากรณจากมากไปนอย คือ ดานการการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานโครงสรางพ้ืนฐาน สรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y= .982X1 - .355X4 + .260X3 + .048X2

คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา องคกรแหงการเรียนรู

Abstract
The purposes of this research were to study the level of the management of information technology for education, the

level of learning organization, the relationship between the management of information for education, and the learning organization
and the management of information technology for education effected to the learning organization of school. The research results
were as follows: The management of information for education of school, as a whole, was at a high level. The learning organization of
school, as a whole, was at a high level. The relationship between the management of information technology for education and
affecting learning organization of school, as a whole, was at a high positive at the level of .01. And the management of information
technology for education effected to the learning organization of school, which had prediction power the internal administration, the
education, the learning process, the infrastructure. The standard equation was Z’y = .982X1 - .355X4 + .260X3 + .048X2

Keywords : education management, information technology for education, learning organization

บทนํา
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตอ การดํารงชีวิต

เปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาชีวิตในการทํางาน หรือแมแตการศึกษาเลา
เรียนจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการใชขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปล่ียนไปมีการส่ือสารผานคอมพิวเตอรมากขึ้น การ
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บริหารและการจัดการศึกษาของประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวและกาวใหทันตอความเจริญและการเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ันดวย การ
จัดระบบและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยรวดเร็วตอการนําไปใชและมี ความแมนยําเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารของ
ผูบริหาร

การเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน โดยมีผลมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือยุค
ไอซีที (ict) ซ่ึงเปนรอยตอของการกาวสูยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ทําใหการพัฒนาประเทศตางๆ ในทุกภูมิภาคของโลกไดมี
การพัฒนาใหคนในประเทศของตนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความเหล่ือมลํ้านอยท่ีสุดโดยอาศัยบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเขามาชวยเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอทุกองคกรท่ี
จะตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอด และสามารถพัฒนาอยางตอเน่ืองในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ัน
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงเปนส่ิงสําคัญโดยองคกรตองจัดใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมท้ังมีการถาย
โอนความรู การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากการใชความรูใหมๆ โดยบุคลากรตองมีแนวความคิดในการจัดการความรู และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือสรางองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีมีคุณคาตอองคกร

แนวความคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดใหมท่ีจะนํามาใชบริหารองคกรท่ีจะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในองคกร
ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยท่ีบุคลากรจะตองมีความรูมีความสามารถและมีทักษะอยาง
แทจริง ตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยแนวคิดในการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูจะครอบคลุมต้ังแตระดับบุคคลจนถึงระดับองคกร ท่ีจะตองมีเปาประสงคและระบบงานในการพัฒนาผูนําและบุคคลากรใน
องคกรอยางชัดเจน โดยการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดผลเปนรูปธรรม

องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุมมีวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัต มีการสอนคนของตนเองใหมี
กระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือชวยใหเขาใจในสรรพส่ิง สามารถเรียนรูจัดการและใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคู ไปกับการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เดวิด เอ การวิน (ยุรพร ศุทธรัตน, 2552) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาคือองคกร ท่ีมีทักษะในการสรางสรรค เรียนรูและ
ถายทอดความรู และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากความรูใหมและความเขาใจ อยางถองแท

การเรียนรูและนวัตกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและ
สรางสภาพการณเพ่ือใหทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สังคมแหง การเรียนรูเปนสังคมแหงภูมิ
ปญญา ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปนของการเรียนรูท่ีทุกคนและทุกสวนในสังคมมีความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ การ
เรียนรูตลอดชีวิตเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นและมีความตอเน่ืองเปนปกติวิสัย ในชีวิตประจําวันของคนทุกคนไปจนตลอดการส้ินอายุขัย เปนการ
เรียนรูท่ีเกิดขึ้นไดในทุกเวลาทุกสถานท่ีของคนทุกคนในทุกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ในสถานศึกษาก็เชนเดียวกันการท่ีจะสราง
สมรรถนะคนในสถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูน้ัน ผูบริหารจําเปนตองสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ วิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศสรางแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูรวมถึง
นวัตกรรมตางๆ เพ่ือใหบุคคลในสถานศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง

จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรูมาใช ใน การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวาปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากปจจัยเบ้ืองตนซ่ึงไดแก การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซ้ือและ
บํารุงรักษาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดซอฟตแวรในการใชงานท่ีเหมาะสม การใชทรัพยากรท่ีมีอยูไมคุมคา ผูบริหาร
และครูสวนใหญมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอย และผูบริหารสวนใหญใหการสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการเรียนการสอนยังไมมากนัก

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของระบบสารสนเทศเพ่ือ การบริหารการจัดการศึกษาไว
ดังน้ี 1) ผูบริหารระดับสูงขาดความเชื่อม่ันตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังผูบริหารบางสวนอาจไมเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงไมเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง 2) การเปล่ียนแปลงผูบริหารรวมท้ังการปรับเปล่ียนบุคลากรในตําแหนงสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีผลกระทบตอโครงการตางๆ ในลักษณะของการดําเนินงานท่ีตอเน่ืองหรือจําเปนตองเปล่ียน
โครงสรางการบริหารจัดการและการทํางาน 3) กระทรวงศึกษาธิการขาดแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีชัดเจนทําใหไม
สามารถพัฒนาบุคลากรไดทันความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 4) ในปจจุบันบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ภาระงานหลักอื่นดวยทําใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางลาชา 5) ขาดแคลนครูอาจารยท่ีมีความสามารถ
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท่ีจะบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการมักไมเปนไปตามเปาหมายและรวมไปถึงอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีไมเต็มประสิทธิภาพ 6) โครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการแบงออกเปน 5 องคกรหลัก ทําใหขาดเอกภาพในการทํางานขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการบูรณา
การทรัพยากร ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะส่ือนวัตกรรมและองคความรูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส 7) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร (hardware) ซอฟตแวร (software) เครือขาย (network) และบุคลากร (people ware)
ยังไมเพียงพอ เชน การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการไม
สามารถเชื่อมโยงไดอยางท่ัวถึงทุกหนวยงาน รวมท้ังระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร

โรงเรียนในฐานะท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรู ตองมีองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหโรงเรียนมีลักษณะการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ผูบริหารท่ีมีความมุงม่ัน เปนแบบอยางในการเรียนรู เม่ือผูบริหารเชื่อในคุณคาขององคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารเหลาน้ันตอง
เปนแบบอยางท่ีดี ท่ีกระตือรือรนในการเรียนรู สงเสริมใหผูอื่นไดเรียนรูและมองตนเองเปนผูฝกสอน เปนผูอํานวยความสะดวก และ
ผูสนับสนุนท่ีชวยสงเสริมผลักดันสรางเสริมการเรียนรู

ผูวิจัยเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการกระจายความรูอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเกิดการ
แกปญหาอยางเปนระบบ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ
ขับเคล่ือน จึงมีความสนใจในการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 2) ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 4) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา โดยคาดวาผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาในทุกดานโดยเฉพาะดานการพัฒนาการเรียนรูและดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยท่ีจะนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนการสอน เชน การใชส่ือมัลติมีเดียการใชอุปกรณใน
การจัดเก็บขอมูล การใชนวัตกรรมตางๆ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูล จะทําใหผูเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู
สามารถคนควาดวยตัวเองได เกิดการทํางานเปนทีมและท่ีสําคัญอยางยิ่งอีกประการหน่ึง คือ การนําเทคโนโลยีมาบริหารสถานศึกษาให
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู การมีวิสัยทัศนกวางไกลเน่ืองจากการเปดรับขาวสารตางๆ จากส่ือเทคโนโลยีท้ังน้ีสถานศึกษาจะ
พัฒนากลายเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 1,477 คน  ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน 160 คน และครูผูสอนโรงเรียนจํานวน 1,317 คน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 306 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 33 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา 273 คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี

1. ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสอบเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) จํานวน 3 ขอประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับสถานะ เพศและระดับการศึกษา

2. ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating Scale)
โดยกําหนดเปนคะแนน 5 ระดับ เริ่มจากมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการเรียนการสอน ดานกระบวนการเรียนรู ดานทรัพยากรการเรียนรู และดานความรวมมือภาครัฐเอกชน
และชุมชน

3. ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating Scale) 5 ระดับ

การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยแบบสอบถามตามขั้นตอนดังตอไปน้ี
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1. ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมอบใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม โดย
กําหนดเวลาในการสงคืน

2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําสงและเก็บคืนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบขอมูลและนําไปวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังน้ี
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยใช คาเฉล่ีย ( ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

4. วิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multi regression analysis) แบบเปนขั้นตอน (stepwise
method)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x=3.81, S.D.=0.37) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉล่ียจากมาก
ไปนอย ไดแก ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (x=4.00, S.D.=0.61) รองลงมา คือ ดานการเรียนการสอน (x=3.99, S.D.=0.56) และดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (x=3.96, S.D.=0.41) ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือดานทรัพยากรการเรียนรู (x=3.48, S.D.=0.43)

2. ผลการพิจารณาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย
ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x=4.06, S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหา
คาเฉล่ียนอย ดังน้ี ดานการถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองคกร (Y5) (x=4.17, S.D.=0.64) รองลงมาคือ ดานการทดลอง
แนวทางใหมๆ (Y2) (x=4.13, S.D.=0.57) และดานการแกปญหาอยางมีระบบ (Y1) (x=4.03, S.D.=0.55) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ดานการ
เรียนรูจากประสบการณของตนเองและอดีต (Y3) (x=3.96, S.D.=0.58)

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับมาก (rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X
X1 1.00
X2 .784** 1.00
X3 .988** .772** 1.00
X4 .865** .831** .897** 1.00
X5 .506** .475** .502** .529** 1.00
X6 .279** .046** .314** .336** .644** 1.00
Y .969** .724** .949** .767** .469** .240** .866**
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**p≤.01

4. ผลการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสถานศึกษาท้ังหมด 6 ดาน มีเพียง 4 ดานท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา(X1) รองลงมา คือ ดาน
ดานกระบวนการเรียนรู (X4) ดานการเรียนการสอน (X3) และดานโครงสรางพ้ืนฐาน (X2)  ซ่ึงท้ัง 4 ดานน้ี สามารถพยากรณการบริหารท่ีสงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานทรัพยากรการเรียนรู (X5) และดานความรวมมือภาครัฐเอกชนและ
ชุมชน (X6) ไมสงผลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

Model B S.E.b β T Sig.
Constant .741 .067 10.999 .000
X1 .901 .076 .982 11.829 .000
X4 -.403 .036 -.355 -11.231 .000
X3 .258 .090 .260 2.854 .005
X2 .065 .030 .048 2.191 .029
R=.981 R2=.962 S.E.est=.11132 P=.000

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร ใหมอินตะ (2555) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือการศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรมงคล สนพลาย (2558) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี พบวาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ไดกลาวถึงการยกระดับระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษานําระบบ ICT มาใชในการจัดการเรียนรู การ
บริการทางวิชาการ และบริหารจัดการ มีโครงขายสัญญาณสําหรับการใชงานท่ีมีเสถียรภาพ สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางรวดเร็วและ
ท่ัวถึง รวมท้ังมีระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัยนาเชื่อถือ สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ
ไดแก การจัดทําแผนแมบท ICT ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนกรอบใหหนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ไดอยางมีเอกภาพ ไมเกิดความซํ้าซอนของงบประมาณและพ้ืนท่ีในการดําเนินงานอยางท่ีผานมา พิจารณาบูรณาการ Hardware Software People
ware Network และงบประมาณดาน ICT ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีอยูใหเปนระบบ พัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูลดานการศึกษาเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และใหจัดต้ังกองทุน ICT เพ่ือการศึกษาสงไปยังสถานศึกษาโดยตรงเพ่ือ
เรงรัดยกระดับการจัดการเรียนรูของนักเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจุบันมีการจัดการขอมูลคลังขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
และการบริการดานการศึกษาท่ีทันสมัย และใหทุก  ๆโรงเรียนไดมีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีไปในทิศทางเดียวกัน เชน การใชระบบ
รับสงหนังสือทางราชการ (e-office) ระบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา (data management center) เปนตน สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการนักเรียน เชนการใชระบบยืนยันตัวตน (authentication system) ในการเขาใชอินเทอรเน็ต ระบบการลงทะเบียน
เรียนออนไลน ระบบดูเกรดออนไลน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนผาน google classroom รวมถึงสงเสริมใหครูสามารถเปน
วิทยากรตนแบบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรือ DLIT เพ่ือรวบรวมเน้ือหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการและการใชงานในชีวิตของครูและนักเรียนท่ีมีความทันสมัยสามารถ
เปดใชไดทุกท่ีทุกเวลา และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใหดีขึ้นสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21

2. ผลการศึกษาองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา มีคาเฉล่ีย
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศศกร ไชยคําหาญ (2550) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจิรกาญจน  จิระ
สาคร (2553) ไดศึกษาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของมูฮัมหมัดรออี มะลี (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารกับความเปนองคกรแหง การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เลิศพงษ ไปนาน (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากทุกขอ ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูตามความ
ตองการขององคการ สงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการพัฒนาท้ังดานความคิดและจิตใจมีการถายโอนความรูสูบุคคล
ใหแกกันอยางท่ัวถึงและมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการแกปญหาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการฝกอบรมโดยสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถเปนท่ีประจักษมาถายทอดความรู รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนางานอยางตอเน่ืองไปสูเปาหมาย
รวมกันขององคกร พรอมท้ังมีการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซ่ึงอยูภายใตองคการท่ีมีบรรยากาศการเรยีนรูรายบุคคลและ
กลุม มีการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมีการรวมกันวิเคราะหความตองการ วิเคราะหจุดแข็งจุดดอย การกําหนดเปาหมาย
รวมกัน แสวงหาวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผูบริหารและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ นําไปสูการจัด
การศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของชุมชน และสังคม การจดัการคุณภาพอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความม่ันใจตอผูปกครอง ชุมชน
สังคม ในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม พันธกิจท่ีไดรวมกันกําหนดไวน้ัน จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุสงผลใหองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับมาก (rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ใกลเคียงกับงานวิจัยของ วศิณี  สืบสุทธา (2554) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสัมพันธกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับตํ่า มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ท้ังน้ี สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพรอมดานอุปกรณ และขีดความสามารถของบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพ่ือกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรูผานกระบวนการฝกอบรม มีการจัดต้ังกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกลุมเครือขายยอยคูขนานกับเขตคุณภาพการศึกษาท้ัง 17 เขต มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกลาววา การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ใน
การบริหารจัดการคุณภาพอยางมีเปาหมาย เพ่ือสรางประสิทธิภาพการทางานใหสูงสุดใหแกองคกร โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีไมอาจหลีกเล่ียงการเปล่ียน
ท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี การแขงขันท่ัวโลก การปรับเปล่ียนกฎระเบียบใหม  ๆความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแนวโนมสูความ
เปนสังคมยุคบริการและขอมูลสารสนเทศยิ่งขึ้น พลังผลักดันเชนน้ีทําใหองคกรทุกประเภทไดรับผลกระทบเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ จนตองลงสูสนามแขง
ขันอันเปนผลใหตองปรับเปล่ียนเปนองคกรท่ีมีความคลองตัว ปรับตัวไดดี มีความพรอมท่ี จะเรียนรู และเต็มไปดวยการสรางสรรคเพ่ือสามารถ
สนองตอบการเลือกของลูกคาท่ีมีความเปนตัวของตนเอง มากยิ่งขึ้นไดอยางรวดเร็ว  วิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ไดกลาววา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูจําเปนท่ีตองประกอบดวยการจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาการจัดระบบการใช การจัดและ
พัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมาย ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียนการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูภายในองคการจึงเปนชองทางหน่ึงท่ีทําใหคนเขาถึงความรู ท้ังการคนหาความรู มีการใชในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู มีการสรางเครือขายและสรางฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการเรียนรูและทําใหเกิดความรูใหมๆ ซ่ึงปจจัยท่ี
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เปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีบงชี้คือ การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาการ
จัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและพัฒนา และการใชประโยชนท่ีมุงไปสูการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน

จากเหตุผลดังกลาว จึงชวยสงผลใหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก อยูในระดับมาก (rxy=.803) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดการเรียน
การสอน และดานโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถพยากรณองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงอธิบายเปนรายดานได ดังน้ี

1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานการการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไวอยางชัดเจน มี
จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ีมีการวิเคราะหความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาระบบและทีมงานในประเด็นตาง  ๆท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยมุง
พัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยการสรางวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน เนนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวนรวมถึงมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 ไว คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ ไดแก พัฒนาโปรแกรม ซอฟตแวร หรือระบบงานท่ีใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ
และการบริการดานการศึกษา ใหแกบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน และผูเรียน เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจดําเนินงานเพ่ือ
การศึกษาของประเทศ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

2) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากโครงสรางพ้ืนฐานเชนระบบอินเทอรเน็ต เครือขายอินทราเน็ต เปนปจจัย
สนับสนุนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 3 คือ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการ
พัฒนาระบบเครือขายและเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตอการเขาถึงระบบสารสนเทศและส่ือการเรียนรูของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ต้ังแตผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรู ระบบบริหารจัดการ และระบบบริการทางการศึกษาไว คือ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจ
ทําใหดานโครงสรางพ้ืนฐานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานการเรียนการสอน สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีขวยใหครูผูสอนใชเปนเครื่องมือ
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอกแบบรูปแบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ท่ีหลากหลาย  มีการจัดนิทรรศการและการแขงขันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กระตุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 ไวคือ สงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพัฒนาผูเรียน
ดวยการพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหเกิด
ความนาสนใจในการศึกษาคนควา ท้ังในแบบท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูสอน ปฏิสัมพันธกันเองในหมูผูเรียน ตลอดจนถึงการเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผล
ดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดาน การจัดการเรียนการสอนสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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4) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานกระบวนการเรียนรู สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
ตามความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการเรียนรู สรางสรรคและนําเสนอผลงาน สอน สอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 ไวคือ สงเสริมสนับสนุน
ระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพัฒนาผูเรียนดวยการพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหเกิดความนาสนใจในการศึกษาคนควา ท้ังในแบบท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูสอน ปฏิสัมพันธ
กันเองในหมูผูเรียน ตลอดจนถึงการเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานกระบวนการเรียนรูสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

5) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานทรัพยากรการเรยีนรู ไมสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาบางแหงยังไมมีการดําเนินการจัดทําเว็บไซตท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ยังไมสามารถพัฒนาระบบจัดการแหลงการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู ขาดการจัดรวบรวมส่ือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางเปนระบบ  ขาดการจัดการคลังแหลงเรียนรู ศูนยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานทรัพยากรการเรียนรูไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

6) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานความรวมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน ไมสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการดําเนินการของสถานศึกษายังขาดความรวมมือ
กับองคกรภาครัฐ เอกชนและชุมชน ในการสนับสนุนสถานศึกษา สถานศึกษายังขาดเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะ
ใหบริการความรูกับชุมชนโดยอยางท่ัวถึง  สถานศึกษาบางแหงยังขาดการประสานเครือขายชุมชน ทองถิ่น รวมถึงองคกรภาครัฐและเอกชน ใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานความรวมมือกับภาครัฐ เอกชนและชุมชนไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยไดรับความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา

กุลนภาดล ซ่ึงทานไดใหความกรุณาแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง ตลอดจนใหขอคิดเห็นตาง  ๆเพ่ือทําใหงานวิจัยน้ีเสร็จ
สมบูรณ ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะหและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีสุดทายน้ี คุณประโยชนอันพึงไดรับจากงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณแดบิดา มารดา และ
บูรพาจารยทุกทาน ท่ีเพียรอบรม สอนส่ังท้ังความรูพรอมดวยคุณธรรม และเปนแรงบันดาลใจใหแกผูวิจัยในการศึกษาวิจัยครังน้ีจนสําเร็จ
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บทคัดยอ
การวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัยท่ีพัฒนาทักษะใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมและแบบสัมภาษณเชิงลึกคณาจารยจาก 5 คณะท่ีจัดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหสังเคราะห ซึ่ง
ผลจากการวิจัยพบวา คณาจารยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความรูวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีกําหนด
โดยตั้งอยูบนหลักการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 1. วิธีการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยท้ัง 5 คณะ
แบงเปน 2 กลุมคือ 1.1 คณะท่ีจัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และคณะวิศวกรรมศาสตร มีการปรับเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ STEM เขามาใช เชน การสรางการเรียนรูโดยเนนการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 1.2
คณะท่ีจัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการใชโครงงานเปนฐาน และสรางการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีสอดแทรกใน
โครงงานเพ่ือเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติเองโดยผูสอนเปนคนแนะแนวทาง 2. แนว
ทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งทางคณาจารยไดสอดแทรกไวในการเรียนการสอน สรุปเปนทักษะสําคัญ ดังน้ี 2.1 ทักษะ
การปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของอัตลักษณมหาวิทยาลัย 2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ซึ่งถูกสอดแทรกไวในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยท้ัง 5 คณะเพ่ือเปนการเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช
เมื่อเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุมประชาคมอาเซียน 2.3 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอ่ืน

คําสําคัญ : การจัดการศึกษา เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทักษะแรงงาน ประชาคมอาเซียน

Abstract
This paper reported a preliminary qualitative inquiry on the instructional methods of lecturers in

enhancing skills for student in a period of ASEAN Community (AC). This study aimed to determine the
teaching methods of lecturers which were able to improve students’ skills in a recent period of freely
exchange of labour. The specific descriptive information was gathered by using in-depth interview and
non-participated observation. The key informants were the lecturers of five faculties at Rajamangala
University of Technology Srivijaya. Analysis process relied on a content analysis method in order to
interpret information from different aspects. The findings emphasized that 1. The instructional methods
were 1.1 The STEM education applied in instructional method of the instructors in faculty of industrial
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education and technology and faculty of engineering. The STEM education enhanced science,
mathematics and technology skills of students as well as using the project based as a tool for improve
students’ practices skills. 1.2 The project based learning was predominated in faculty of architecture,
faculty of liberal arts and faculty of business administration. It was used as a significant method of
instruction and the instructors were a coach of learning. 2. The important skills that applied for student
were 2.1 practicing skill of science and technology 2.2 English languages’ skill 2.3 interpersonal and
multicultural awareness’s skill.

Keywords : teaching method, student oriented, labour skills, ASEAN Community

บทนํา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันถูกทาทายดวยเง่ือนไขปจจัยใหมๆ อยางกวางขวางมากข้ึน ความทา

ทายท่ีอุบัติข้ึนใหมและสงผลตอการศึกษาของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การรวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตหรือท่ีรูจักกันนามการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) การบูรณาการเปนประชาคมอาเซียนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนกันท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง และวัฒนธรรม
ทําใหกลายเปนสังคมท่ีกวางใหญข้ึน มีความหลากหลายและมีความทาทายหลายประการ ประกอบกับการบูรณาการดาน
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีมีแนวโนมสงผลกระทบตอประชาชนอยางเดนชัด
ท่ีสุดน่ันก็คือ การท่ีท้ัง 10 ประเทศสมาชิกจะกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เนนการเคลื่อนยายสินคา การบริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมือระหวางกันอยางเสรี จะเห็นไดวาหลายหนวยงานมีความตื่นตัวหลังจากเกิดการ
รวมกลุมประชาคมอาเซียน และในระดับหนวยงานดานการศึกษามีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเตรียมความพรอมท้ังหลักสูตร
วิธีการสอน ผูสอน และตัวนักศึกษาในการเตรียมความพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งความทาทายดานการจัด
การศึกษาน้ี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549) ไดวิเคราะหไวอยางนาสนใจกลาวคือ ปรัชญาหลักของการศึกษาน้ัน ควร
เปนไปเพ่ือการพัฒนาคนใหสามารถชวยเหลือประเทศสามารถผลิตสินคา บริการ และสามารถแขงขันกับนานาชาติไดอยาง
ยั่งยืน อยางไรก็ดีการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของไทยยังประสบปญหาอยางมากโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีท่ีขาดแผนการพัฒนาท้ังในดานเน้ือหา สาระและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังพบวาบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาของไทยมีขอจํากัดหลายประการ เชน การเรียนการสอนในลักษณะทองจําขาดความคิดสรางสรรค ขาด
เปาหมายชีวิตในระยะยาว มีปญหาภาวะผูนําและการขาดทักษะภาษาอังกฤษ ปญหาการสื่อสาร ถายทอดความรูและขาด
ความรูรอบตัวและการใชเทคโนโลยีพ้ืนฐานเปนตน ซึ่งโดยธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน มี
องคประกอบท่ีสัมพันธกัน 3 องคประกอบ คือ คน องคความรูและสังคม (เรณุมาศ มาอุน, 2559) โดยองคประกอบท้ังสาม
จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในสวนน้ีอาจารยระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของและมีความใกลชิดในการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนจึงมีความสําคัญอยางมากเพ่ือใหการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถบรรลุเปาประสงค อัครยา
สังขจันทร (2545) ไดกลาวถึงผูสอนวา เพ่ือการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิ ผูสอนจะตองใชยุทศาสตรการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยท้ังน้ียอมรับกันวาการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการท่ีสามารถสรางและพัฒนาผูเรียนให
เกิดคุณลักษณะตางๆ ท่ีเปนท่ีตองการในปจจุบัน ดังน้ันการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจะกอใหเกิดโอกาสในการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาตามความถนัด สติปญญาและศักยภาพ อีกท้ังนักศึกษามีการรับฟงผูอ่ืนมากข้ึน  การสอนเชนน้ีทํา
ใหนักศึกษาไดคิดอยางสรางสรรค มีการประเมินผูเรียนจากพฤติกรรม ผลงาน ความคิดของนักศึกษาเองและผูสอนมีความ
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเองรวมดวยเพ่ือคุณภาพของการจัดการศึกษา
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สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยเองมีความทาทายจากการเขาสูประชาคมอาเซียนไมนอย กลาวไดวา
อาจเปนผลมาจากจากบริบททางพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลกับบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีท้ังโอกาสและความทา
ทายไปพรอมๆ เชน การเขามาของนักศึกษาตางชาติ การเขามาของแรงงานจากตางชาติ หรือการใชโอกาสใหนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสไปฝกประสบการณยังตางประเทศเปนตน ในสวนของการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนน้ัน ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาท่ีตอเน่ือง เชน ในดานวิชาการมีการจัดทํา
งานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)
การเตรียมความพรอมของมหาลัยในการจัดการหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน งานวิจัยเก่ียวกับความ
พรอมดานภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเปน
ตน นอกจากน้ียังมีการริเริ่มโครงการความรวมมือตางๆ กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน การจัดทํา MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ซึ่งความพยายามเหลาน้ี
สะทอนใหเห็นถึงความตื่นตัวในการพัฒนาท้ังในดานตัวองคกรและดานการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหเกิดความพรอมตอ
การเขาสูประชาคมอาเซียน อยางไรก็ดีขอสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจากการเปนหนวยงานทางดาน
การศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางการผลิต
บณัฑิตโดยกําหนดอัตลกัษณของบัณฑติผูจบการศกึษาจากมหาวิทยาลัยโดยเนนการเปน “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ กลาวคือ บัณฑิต
ถูกคาดหวังใหเปนผูมีทักษะชํานาญดานเทคโนโลยีพรอมท้ังน้ียังมีความสามารถดานการลงมือปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตามศาสตรท่ีเรียนมา อยางไรก็ตามพบวาธรรมชาติของผูท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมี
ความแตกตางหลากหลายท้ังในสวนขององคความรู ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม หรือแมกระท่ังเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
องคประกอบเหลาน้ีลวนแลวแตสงผลตอการจัดการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธ์ิสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ท้ังสิ้นซึ่งขอมูลสวนน้ียังไมไดรับการศึกษา ดวยเหตุน้ีเองจึงเปนท่ีมาของงานวิจัยช้ินน้ีซึ่งมีความตองการศึกษาเก่ียวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเช่ือมโยงเขากับการสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถจบไปและสามารถแขงขันในตลาดแรงงานท่ีเปดกวางไดตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี
วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. เพ่ือศึกษาทักษะท่ีสอดแทรกในการเรยีนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียนของคณาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาแนวทางจัดการเรียนการสอนของคณาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน โดยกําหนดเครื่องมือวิจัยเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยสรางแบบสังเกตกําหนด
หัวขอคือ สภาพหองเรียน จํานวนนักศึกษาในหองเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและ
นักศึกษา เพ่ือนํามาประกอบเปนขอมูลกับการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนท้ัง 5 คณะท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา อันประกอบไปดวยคณะศิลปศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะละ 3 ทานโดยการเลือกตัวอยาง
แบบจําเพาะเจาะจง (purposive sampling)  วิธีการดําเนินการผูวิจัยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและนํามาสู
การพัฒนาแนวคําถามของแบบสัมภาษณเชิงลึก แนวคําถามสัมภาษณปลายเปดเพ่ือสอบถามผูสอนเก่ียวกับความคิดเห็น
วิธีการสอน การประเมินผลและแนวทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถนําไปสูการแขงขันในตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียนได ในการน้ีผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกดวยตัวเองเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นจาก
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คณาจารยในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก พิจารณาความ
สอดคลองของเน้ือหาประเด็นสําคัญท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) มา
วิเคราะหการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาใหสามารถ
เปนแรงงานท่ีมีทักษะและแขงขันกับความทาทายในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในแตละ

คณะมีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติของศาสตรตางๆ อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาซึ่งถือ
เปนเปาหมายรวมกันของการผลิตบัณฑิตน่ันคือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งมีความเช่ียวชาญในศาสตรท่ีเลาเรียน ท้ังน้ียัง
มุงเนนใหบัณฑิตเปนผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีดวย ซึ่งสามารถอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1.วิธีการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยแตละคณะแบงได 2 กลุมดังนี้
1.1 คณะท่ีจัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

และคณะวิศวกรรมศาสตร
การใชแนวคิดการเรียนรูแบบ STEM ศึกษา (มาจากตัวยอ S หมายถึง Science T หมายถึง Technology E

หมายถึง Engineer และ M หมายถึง Mathematics) ซึ่งมีคณาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นํามาใช
จัดการศึกษา โดยเทคนิควิธีน้ีอาจารยในคณะครศุาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีไดรับการอบรม STEM ริเริ่มนําเอาวิธีการ
น้ีเขามาชวยในการดึงศักยภาพและความถนัดของนักศึกษา ซึ่งผลลัพธพบวาไดชวยดึงความสนใจของนักศึกษาไดเปนอยางดี
เพราะการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบันท่ีโลกของเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมาก
อีกท้ังเทคโนโลยียังมีความสัมพันธกับศาสตรท้ัง 4 ดานของ STEM ซึ่งผูสอนมีการวางแผนการสอนประกอบกับสิ่งแวดลอม
สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ มีการใชโครงงานในการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ีผูสอนยังสงเสริมใหนักศึกษาเลือกหัวขอท่ี
สนใจในการทําโครงงานเองบนพ้ืนฐานของการแกปญหาใดปญหาหน่ึง โดยเฉพาะในรายวิชาทางดานการปฏิบัติการ ท้ังน้ีน้ีใน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการเนนการคิดคนสรางนวัตกรรมของนักศึกษาในโครงงานตางๆ ควบคูไปกับการ
ทํางานวิจัยซึ่งเปนผลประจักษผานการนําเอานวัตกรรมของนักศึกษาสงประกวดในเวทีการแขงขันวิชาการตางๆ สวนอาจารย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร เนนการเรียนการสอนท่ีเนนพัฒนาทักษะชาง เทคโนโลยี ทักษะการคนควาแบบวิทยาศาสตรและ
ทักษะการคิดคํานวณ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากกับวิศวกรในทุกๆ สาขาวิชา และสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
STEM เชนกัน  ท้ังน้ีอาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มีการเนนการ
ประเมินผลการศึกษาผานช้ินงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายท้ังในรูปแบบผลงานกลุมและผลงานเดี่ยว เพ่ือชวยในการหลอ
หลอมใหนักศึกษามีความตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยูเสมอ สวนการประเมินช้ินงานเปนกลุมเพ่ือชวยสงเสริมเจต
คติดานการทํางานเปนทีมใหกับนักศึกษา

ขอดีของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู STEM คือ การสรางใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูดวยตัวเองมากข้ึน ในสวนของขอเสียเน่ืองดวยธรรมชาติของนักศึกษาท่ีเขามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพ้ืนฐานองคความรูเดิมท่ีแตกตางกันอยางมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาสายอาชีวะ (ปวช.) และสายสามัญเขามาเรียนตอในระดับอุดมศึกษารวมกัน
นอกจากน้ียังมีนักศึกษาบางสวนซึ่งเปนผูมีภูมิลําเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งสวนใหญจบการศึกษาจากโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม ทําใหพ้ืนความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมาก รวมถึงจํานวนของ
นักศึกษาโดยเฉพาะในหองเรียนท่ีมีขนาดใหญเกินไป การจัดการเรียนรูตามแนว STEM ศึกษาจะทําใหนักศึกษาบางสวนไมมี
สวนรวมและผูสอนเองไมสามารถแนะนําใหคําปรึกษาไดอยางท่ัวถึง
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1.2 คณะท่ีจัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ

ในสวนของการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจมีการเนน
นําเอาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) มาใช โดยวิธีการน้ีสอดคลองและเหมาะสมกับ
รายวิชาตางๆ ท่ีจัดสอน เชน ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรโดยเฉพาะในวิชาดานการออกแบบท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษา นักศึกษาไดมีโอกาสรวมกันระดมความคิดในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคผลงานหน่ึงๆ ผานโครงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย อีกท้ังในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีโดดเดนคือ การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดทําโครงการตางๆ รวมกับคณาจารย และดวยวิธีน้ีจึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขาใจบรรยากาศการทํางานจริงได
ตั้งแตยังศึกษาอยู สวนในคณะศิลปศาสตร โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว มีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเนน
โครงงานการฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพดานการโรงแรม ทองเท่ียว โดยมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติท่ีเปนเลิศและท่ี
นาสนใจคือ มีการมอบหมายโครงงานแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงงานการออกแบบโตะอาหาร โครงงานการ
ปฏิบัติการของสาขาการโรงแรม และโครงงานการแสดงโครงงานนิทรรศการการทองเท่ียวของนักศึกษาสาขาการทองเท่ียว
ซึ่งการมอบหมายงานเปนโครงงานเหลาน้ี นักศึกษามีอิสระในการคิดสรางสรรคและออกแบบผลงาน สวนผูสอนมีหนาท่ีเปนผู
แนะนําและใหคําปรึกษา สวนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการบัญชีมีการเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติผานโครงงานโดย
นําเอาประสบการณใกลตวัของนักศึกษาเขามาประยุกตใช เชน ผูสอนพบวาในนักศึกษาในสาขาการเงินจํานวนมากมีผูปกครอง
ประกอบกิจการสวนตัว ผูสอนจึงมอบหมายงานใหนักศึกษาจัดทําบัญชีตนทุนของกิจการครอบครัวของนักศึกษาเองและนํามา
เสนอเปนโครงงานในช้ันเรียน ซึ่งวิธีการน้ีผูสอนเนนย้ําวาชวยเสรมิทักษะการคิดคาํนวณใหนักศึกษาไดเปนอยางดี อีกท้ังการหา
ขอมูลของสถานประกอบการหรือกิจการตางๆ ทําไดงาย และนักศึกษามีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม สงผลใหจากเดิม
ท่ีวิชาเก่ียวกับการคํานวณเปนวิชาท่ียากและนาเบื่อ แตดวยวิธีการน้ีไดสรางความสนใจใหกับผูเรียนมากข้ึน สะทอนจาก
ผูเรียนวาเน้ือหามีความใกลตัวและหาขอมูลไดสะดวก ในสวนการประเมินผลการศึกษา วิธีการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
ผูสอนใชการประเมินผานช้ินงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายท้ังในรูปแบบผลงานกลุมและผลงานเดี่ยว โดยเนนการใหนักศึกษา
ไดฝกปฏิบัติจริงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูเสมอ ใหอิสระในสิ่งท่ีนักศึกษาสนใจควบคูกับการสรางความภาคภูมิใจใหกับ
นักศึกษาผานกิจกรรมท่ีอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม

ขอดีของการของการจัดการเรียนรูโดยวิธีการใชโครงงานเปนฐาน คือ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและในบางสาขาวิชา
เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในโครงงานซึ่งชวยใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจริง เรียนรูผิดถูกดวยตัวเอง
โดยมีคณาจารยทําหนาท่ีเหมือนเปนผูช้ีแนะ (Coaching) การสอน ซึ่งผูเรียนสะทอนวาชวยใหตนเองมีทักษะทางดานการ
ปฏิบัติมากข้ึนและเปนจุดแข็งในศักยภาพของตัวเอง สวนขอเสียคือ ผูสอนตองใชระยะเวลายาวนานในการใหคําปรึกษา และ
การตรวจช้ินงานตางๆ ซึ่งแตกตางจากการจัดการศึกษาโดยใชวิธีบรรยายหรืออภิปรายในหองเรียน นอกจากน้ีในการฝกทักษะ
ปฏิบัติมีความจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณตางๆ ซึ่งทําใหมีตนทุนคาใชจายท่ีสูงในการนําเอาวัสดุอุปกรณตางๆ มาใชฝกปฏิบัติ

2. ทักษะท่ีสอดแทรกในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียน
จากผลการวิจัยพบวา คณาจารยในคณะตางๆ จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนเมื่อมี
การรวมกลุมประชาคมอาเซียน โดยสรุปไดดังน้ี

2.1 ทักษะการปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี เกิดจากประสบการณของผูสอนท่ีพบวา การจัดการ
ศึกษาท่ีเนนให ผูเรียนฝกปฏิบัติ สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีเร็วข้ึนเพราะวิธีน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลียนแบบ
ทักษะ ฝกหัดทักษะน้ันดวยสถานการณจริงและสถานการณจําลอง ซึ่งทักษะการปฏิบัติน้ีผูสอนมีทัศนคติท่ีเล็งเห็นวามีความ
สอดคลองกับทักษะแรงงานท้ังภายในและภายนอกประเทศตองการ อีกท้ังยังเปนปณิธานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความ
จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกัน  สวนทักษะทางดานเทคโนโลยีซึ่งผูสอนเสนอวา ในตลาดแรงงานปจจุบันการเพ่ิม
ผลผลิตของสินคาลวนแลวแตตองพ่ึงพาเทคโนโลยีท้ังสิ้น ดังน้ันนักศึกษาไมวาจะเปนนักศึกษาในศาสตรใดควรไดรับการพัฒนา
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องคความรูดานเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางของคณาจารยท่ีปรากฏ เชน คณาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดคนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตางๆ ควบคูไปกับการทํางานวิจัย และคณาจารยในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สงเสริมใหนักศึกษาทําโครงงานรวมกับอาจารยซึ่งเปนผลงานทางวิชาการและผลงานท่ีสามารถตอยอดเปนเชิงพาณิชย
ได เชน โครงงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเปนตน

2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ถือเปนทักษะสําคัญซึ่งประชาคมอาเซียนเองไดกําหนดภาษาอังกฤษใหเปน
ภาษาท่ีใชรวมกันในประชาคม อยางไรก็ดีคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยยังมีขอจํากัดในการออกแบบ
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษ  อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวามีความพยายามในการนําเอาภาษาอังกฤษ
ใชในการเรียนการสอน เชน ในสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมอบหมายงานใหนักศึกษา
ออกแบบเสื้อผาและบรรยายองคประกอบของเสื้อผาชุดตางๆ เปนภาษาอังกฤษท้ังหมด และสาขาสถาปตยกรรมและผังเมือง
ในรายวิชาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานมีการใชภาษาอังกฤษท้ังหมดในใบงาน อยางไรก็ดีผูสอนเสนอแนะวาในสวน
ของใบงานท่ีเปนภาษาอังกฤษจะตองมีขนาดสั้นกระชับ เพ่ือใหนักศึกษาไมเบื่อหนาย นอกจากน้ีขอจํากัดของการนําเอา
ภาษาอังกฤษเขามาใชในการเรียนการสอน คือคณาจารยไมทราบองคความรูเก่ียวกับอาเซียนอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถประยุกต
สอดแทรกเขาสูบทเรียนไดนอกเหนือไปจากทักษะภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามทักษะภาษาอ่ืนๆ ยังถูกนํามาใชในการเรียนการ
สอน เชน ในคณะศิลปศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว เพ่ือเปน
การเพ่ิมทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาและเพ่ิมขีดความสามารถใหนักศึกษาเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน สวนภาษาอ่ืนๆ เชน
ภาษามลายู จัดการศึกษาในหมวดการศึกษาท่ัวไปเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียน แตปจจุบันมีนักศึกษาสนใจศึกษา
จํานวนไมมากนัก

2.3 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอื่น จากการสัมภาษณคณาจารยพบวาทักษะดาน
มนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันกับผูอ่ืนเปนทักษะท่ีคณาจารยไดสอดแทรกเขาไปใชในการเรียนการสอน เน่ืองจากโดย
ธรรมชาติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเอง มีนักศึกษาจํานวนหน่ึงมาจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งนักศึกษาเหลาน้ีมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางออกไป การจัดการเรียนการสอนของคณาจารยจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางทักษะทางดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันกับผูอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมความเช่ือแตกตาง

ภาพท่ี 1 ผลงานของนักศึกษาใชภาษาอังกฤษ
ในการบรรยายสวนประกอบของเสื้อผา

ภาพท่ี 2 ใบงานท่ีใชภาษาอังกฤษท้ังหมดโดย
มีเน้ือหาขนาดไมยาวมากจนเกินไป

35 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

หลากหลาย ดังท่ี ศิริพันธ ศิริพันธุ (2557) เสนอแนะวาในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองสงเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษาเพ่ือประโยชนแกนักศึกษาเกิดความตระหนักและสามารถอยูในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
นอกจากน้ี คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นวาการเปดประชาคมอาเซียนแรงงานท่ีมีทักษะ
สามารถเดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางเสรี ดังน้ันนอกจากทักษะทางการทํางานแลว ทักษะทางสังคมจึง
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการใช
โครงงานเปนฐาน จึงเปนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีดีของการทํางานเปนทีมและการทํางานกับผูอ่ืน นอกจากน้ีคณาจารยยัง
สนับสนุนโครงการตางๆ ใหนักศึกษาไดเขารวมเพ่ือเปนการเปดโลกทัศน เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษา
ไปโครงการแลกเปลี่ยนในตางประเทศและสนับสนุนใหนักศึกษาไปฝกงานยังตางประเทศ เชน สิงคโปรและมาเลเซีย สวนคณะ
ศิลปศาสตรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน

อภิปรายผล
ปรัชญาของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ันไดยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ
ซึ่งจากการวิจัย สามารถวิเคราะหการจัดการศึกษาของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจําแนกไดดังน้ี

การวิเคราะหผูสอน
การเรียนการสอนตองจัดใหเหมาะกับผูเรียน ดังน้ันผูสอนมีหนาท่ีในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ความเขาใจคุณลักษณะของผูเรียน จากการวิจัยวิเคราะหไดวา คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียนรู
จากประสบการณการสอนเก่ียวกับธรรมชาติของนักศึกษา โดยเฉพาะทราบถึงพ้ืนฐานองคความรูของนักศึกษาท่ีมีความ
แตกตางอยางมาก ซึ่งเปนผลมามหาวิทยาลัยเปนเปาหมายของการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาใน
ระดับ ปวช. และนักศึกษาท่ีจบการศึกษาสายสามัญ  ผูสอนเองจึงตองออกแบบกลยุทธการสอนวิธีการถายทอดและการฝก
ทักษะใหสอดคลองครอบคลุมและเปนประโยชนกับนักศึกษาท้ังหมดไมวาจะเปนสื่อการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
แนวทางการจัดกาเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท้ัง 5 คณะซึ่งมีการใชแนวคิดแบบ
STEM ศึกษาและการใชโครงงานเปนฐาน แสดงใหเห็นวาผูสอนมีความตื่นตัวในการสรางการเรียนรูให กับนักศึกษา
เชนเดียวกับท่ี พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556) ไดเสนอแนะไววาแนวโนมการจัดการศึกษาจําเปนตองบูรณาการท้ังดานศาตร
ตางๆ และบูรณาการในหองเรียนและชีวิตจริงทําใหการเรียนน้ันมีความหมายตอผูเรียน การจัดการศึกษาตามแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบ STEM ผูสอนจึงมีสวนสําคัญอยางมากตอผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของผูเรียน สวน Gulimzhan Zhylkybay
(2014) ไดเนนย้ําถึงคุณประโยชนของการใชโครงงานเปนฐานเพ่ือการเรียนรูวา วิธีการน้ีสรางใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการคิดและเปนการสรางเสริมความสามารถของบุคคล

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมเปนบริบทการเรียนรูท่ีเปนสิ่งเราภายนอก และแรงจูงใจเปนสิ่ง

เราภายในตัวผูเรียนซึ่งจะกระตุนการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรยีน สิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ีคณาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจดัข้ึนน้ันเนนผานทางกิจกรรม โครงงาน และการฝกปฏิบตัิจรงิไดแก

1) สิ่งแวดลอมภายนอกท่ีเปนบริบทในการเรียนรูเชน หองเรียนซึ่งเปนหองปฏิบัติการ มีการจัดเตรียมอุปกรณ
เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และมีการจัดหาแหลงเรียนรูตาง ๆท้ังในมหาวิทยาลัยและในชุมชนใกลเคียง
เชน อุทยานการเรียนรูนครสงขลา ซึ่งอํานวยความสะดวกใหคณาจารยสามารถจัดการเรียนรูใหนักศึกษาได
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2) สภาพทางสังคมหรือบริบททางสังคม คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจัดการเรียนรูผาน
โครงงานซึ่งอาศัยความรวมมือจากชุมชนภายนอก ไดแก การจัดโครงการเรียนรูวัฒนธรรมกระเบื้องดินเผาสงขลา ของคณะ
ศิลปศาสตร

3) การสนับสนุนการเรียนรูจากผูเก่ียวของในระดับมหาวิทยาลัย มีกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลีย่นคณาจารยและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศซึ่งไดทํา MOU รวมกัน
เพ่ือเปนชองทางในการสนับสนุนท้ังคณาจารยและนักศึกษาในการสรางประสบการณใหม และเรียนรูเก่ียวกับวิทยาการทาง
เทคโนโลยีของประเทศตางๆ พรอมท้ังเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมของตางประเทศอีกดวย ในระดับรองลงมาคือ ระดับคณะมี
ผูบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตรเล็งเห็นความสําคัญในการจัดจางอาจารย
ชาวตางชาติเขามาสอนรวมกับคณาจารยชาวไทย ในทางหน่ึงเพ่ือเปนประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถปรับตัว คุนเคยกับ
อาจารยชาวตางชาติและสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

การวิเคราะหงานเพ่ือการเรียนรู
คณาจารยมีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูผานงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษา ประกอบดวยเปาหมาย

การเรียนรูในระดับรายวิชา เปาหมายการเรียนรูระดับหนวยการเรียนรู และเปาหมายการเรียนรูระดับบทเรียน ซึ่งเปน
มาตรฐานการเรียนรูจะบอกเปาหมายการเรียนรูไวแบบกวาง ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายการเรียนรูไดตามศักยภาพ
นอกจากน้ียังมีการระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏบิัติไดรวมท้ังคุณลกัษณะของผูเรียนในแตละระดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐาน
การเรียนรูของนักศึกษา ตัวช้ีวัดมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมสามารถนําไปใชในการกําหนดเน้ือหา จัดทํา
หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียนได

สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานท่ีเปดกวางข้ึนจากการ

เกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนน้ัน ถือเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยตาง ๆ กลุมคณาจารยของมหาวิทยาลัยจึงถือเปน
ปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพแขงขันในตลาดแรงงาน ซึ่งจากการ
วิจัยสรุปไดวา แนวทางการจัดการศึกษาของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพบวา 1. วิธีการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารยท้ัง 5 คณะแบงเปน 2 กลุมคือ 1.1 คณะท่ีจัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร มีการปรับเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ STEM เขามาใช
เชน การสรางการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 1.2 คณะท่ีจัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการใชโครงงานเปนฐาน และสรางการเรียนรู
ผานกิจกรรมท่ีสอดแทรกในโครงงานเพ่ือเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติเอง สวน
ผูสอนเปนคนแนะแนวทาง 2. แนวทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งทางคณาจารยไดสอดแทรกไวในการเรียนการสอน
สรุปเปนทักษะสําคัญ ดังน้ี 2.1 ทักษะการปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย 2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกสอดแทรกไวในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยท้ัง 5 คณะเพ่ือเปน
การเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเมื่อเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุมประชาคมอาเซียน 2.3 ทักษะทาง
สังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอ่ืน กลาวโดยสรุปจากการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม
ซึ่งจากการวิจัยสะทอนใหเห็นวาในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนมีความสําคัญอยางยิ่งและในกระบวนการน้ี หากผูสอนมี
การจัดเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเขมแข็ง มีการเพ่ิมเติมทักษะตางๆ ท่ีจําเปนเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
จะสามารถนําไปสูศักยภาพของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน นําไปสูการเตรียมพรอมใหนักศึกษาสามารถเขาสูตลาดแรงงานในระดับ
อาเซียนและสามารถแขงขันกับแรงงานของประเทศอ่ืนๆ ไดตอไป
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ขอเสนอแนะเพ่ือการนําเอางานวิจัยไปใชประโยชน
1. การจัดการศึกษาโดยใชงานกลุมสงเสริมใหในกลุมมีคนเกงและคนออนอยูดวยกัน เพ่ือชวยเหลืองานซึ่งกันและกัน

เปนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีคนพบใหมจากงานวิจัยช้ินน้ี เน่ืองจากธรรมชาติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลมีความหลากหลายเปนอยางมาก ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาวในทาง
วิชาการเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําไปใชตอไป

2. ควรมีการเพ่ิมความรูความสามารถและการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาทักษะในการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ
พรอมท้ังวัดความรู ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษอยางจริงจังใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี และเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหมีทักษะในการปฏิบัติงานระดับสากล เพ่ือเสริมสรางและ
พัฒนาทักษะ ความรูความเขาใจในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษา คณาจารย และแนวทางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถปรับตัว ตอบสนองเทาทันกับสภาพแวดลอม และการเขาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน และเพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขันธุรกิจขนาดยอม(SMEs) ราน

จันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก
แบบก่ึงโครงสราง กลุมตัวอยางจํานวน 20 คน วิเคราะหคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนบริบทภายใน โดย
ใชแบบจําลอง PRIMO-F และวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยภายนอก โดยใชแบบจําลอง PEST Analysis และ SWOT
Analysis ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน
ไดแก ดานบุคคล มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑคอนขางสูง ดานทรัพยากรจะ
เขมงวดเรื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ ดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เปนท่ียอมรับดานความคิดสรางสรรค ท้ังในดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมหรือตนตําหรับ ดานการตลาด ไดขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑสินคาในชองทางอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากการจัดจําหนายหนาราน ดานการดําเนินการ ใชการปนดวยมือ ยังคงการผลิตดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใช
สารกันบูดจึงทําใหเปนขนมปลอดสารกันบูด เปนขนมท่ีสดใหมทุกวัน ท่ีสามารถเก็บไดนานถึง 15 วัน ดานการเงิน เมื่อ
พิจารณาดานการเงิน พบวา ความผันผวนทางการเมืองท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน
แตยังคงจําหนายในราคาเดิม ทําใหทางรานหาวิธีการลดตนทุนการผลิตใหนอยท่ีสุด  ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
P ดานการเมือง จะไดรับผลกระทบจากความผนัผวนทางการเมือง แตการท่ีรัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในการเขารวมโครงการดังกลาว E ดานเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม การเปนผูประกอบการในทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ทําใหมีความรู
ความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนอยางดี T ดานเทคโนโลยี  ไดปรับปรุงพัฒนาสินคา
และผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และผลการจัดทํากลยุทธ
การพัฒนาศักยภาพการแขงขัน พบวา กลยุทธ SO ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหลูกคามั่นใจในสินคาวาปลอดภัย ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ ขยายสินคาใหเปนท่ีรูจักของลูกคาในพ้ืนท่ีตาง ๆ กลยุทธ WO การนําเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมกําลังการผลิต
กลยุทธ ST การเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีมีคุณภาพสามารถท่ีจะคงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งข้ึน  กลยุทธ WT การ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาเกิดความความพึงพอใจในสินคาและบริการในระยะยาว

คําสําคัญ : กลยุทธการแขงขัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โมจิ นครสวรรค

Abstract
The purpose of this study were to investigate the operational SMEs condition and to develop the

competitive strategy of Chan Suwan Mochi in Amphoe Mueang Nakhonsawan by Qualitative research
method by documentary study and Se-mi constructor in-depth interviews 20 people’s participants
analyzed the characteristics of SMEs entrepreneurs. Using PRIMO-F model and external environment
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analysis. Using PEST Analysis and SWOT Analysis. The result of the study shown that, 1 result of the
operational SMEs condition 1.1 the internal condition, Personal; they have high knowledge and skill for
products development. Resource; strict at using innovation and creativity, Innovative; original products
development, Marketing; not only sales in the shop but also in another way, Operation; still made by
hand and use the natural ingredient, fresh, no preservative and can keep for 15 days, Financial; political
changing effect to business, cost so high but price still the same so Chan Suwan have to find to reduce
the cost. 1.2 the external condition, Political; has some effects but the government support for the SMEs
business, Economic; decelerate of Thai economic effect to the business, Social & Culture; Chan Suwan is
a local business so it is an advantage for them to know the social and culture of local customer,
Technology; improvement and development the products in order to satisfy the customer expectation. 2
the result of competition strategy development found that SO strategy produce the high quality products
and customer believe that not harmful to their health, promote the products to other customer. WO
strategy use the new technology to increase the production. ST strategy use the good quality of packaging
to preserve the products. WT strategy continuous improvement of knowledge and skills to create
sustainable customer loyalty.

Keywords : competitive strategy, small and medium enterprise (SMEs), mochi, Nakhon Sawan
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คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (คณะกรรม สสว.) ไดเห็นชอบใหจัดสรรเงินกองทุนขของ

สสว.เพ่ือการฟนฟูผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เสริมสรางพัฒนาผูประกอบการภายใตงบบูรณาการป 2560 เปน
วงเงินรวมท้ังสิ้น 3,256 ลานบาท ท้ังน้ี รัฐบาลตองการเรงกระตุน เรงสราง “นักรบเศรษฐกิจ” หนาใหม ผลักดันโครงการ"
GEF-UNIDO Cleantech Programmed for SMEs in Thailand" เพ่ือเปนแหลงทุนสงเสริมวิจัยพัฒนา SMEs กลุมเริ่มตน
หรือ Startup เพ่ือสนับสนุนใหคิดคนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเปนเงินทุนรวมระหวางระหวางกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ กับรัฐบาลไทย 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในรูปแบบเครดิต หรืออุปกรณ โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของ
แผนงานสรางผูประกอบการเทคโนโลยีใหม ในเปาหมาย 1 ตําบล 1 SMEs ซึ่งในภาพรวมรัฐบาลจะจัดตั้ง “National Startup
Center” ข้ึนมา เพ่ือผลักดันใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือขยายธุรกิจและตลาด เปนการ
สรางความเขมแข็งจากภายในอยางเปนรูปธรรม (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) รวมถึงการใหความรูและขอมูลตาง ๆ ท่ีจะพัฒนา
ผูประกอบการรุนใหม และ SMEs ท้ังหลายไดมีโอกาส ปรับรื้อระบบการดําเนินธุรกิจใหฟนตัว รวมพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เปลี่ยนประเทศไทยตามยุทธศาสตร 20 ป กาวสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความมั่นคงในทุกดานพัฒนาประเทศสูความ
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” SMEs ยุคใหมตองมีแนวคิดในการปรับตัวเพ่ือใหทันตอการแขงขัน แมจะทําธุรกิจในประเทศ ก็ตอง
ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งทางดานหนวยงานภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย และภาคสวนท่ีเก่ียวของจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับสถานการณ
ของอาเซียนและตลาดโลก จัดตั้งศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center : BSC) ท้ังในสวนกลาง 2 แหง
และภาค  11 ศูนย เพ่ือเช่ือมโยง สงเสริม และสรางความเช่ือมั่นใหกับกลุม SMEs แมวาสถานการณทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ท้ังในและตางประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ดังน้ัน การท่ีรัฐบาลจะสงเสริมพัฒนากลุม SMEs ให
เกิดความเขมแข็งสู Thailand 4.0 จําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มา
เช่ือมโยงกับการดําเนินธุรกิจใหเปนระบบ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานท่ีมุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมในลักษณะเปน
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Digital Services ท่ีมีการสรางคุณคา (Value Creation) จากสินคาและบริการ พัฒนาการผลิตและการบริการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคไดจริง เพ่ิมโอการทางการตลาดกับกลุม SMEs
ในการขยายชองทางจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศมากท่ีสุด (ไทยรัฐ, 2559)

รานจันทรสุวรรณ โมจิ กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 ท่ีชาวจังหวัดนครสวรรค และนักทองเท่ียวตางนิยมรับประทานและซื้อ
เปนของฝากของขวัญใหญาติมิตร และเพ่ือนสนิทกันอยางกวางขวาง โดยรานจันทรสุวรรณ โมจิ จะทําขนมโมจิท่ีใชสูตรแบบ
โบราณเพ่ือสุขภาพ จะปลอดสารกันบูดและสารเคมีท่ีเจือปนในรูปของสารกันบูด จึงทําใหผลิตภัณฑรานจันทรสุวรรณ มีความ
สด ความสะอาด ปลอดสารพิษ และความปลอดภัย ตอผูบริโภค (จันทรสุวรรณโมจิ.com, 2013) อยางไรก็ตาม ยังคงพบ
สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ดังน้ี 1) การแขงขันทางดานการตลาดของ SMEs ประเภทเดียวกัน
กับรานจันทรสุวรรณ โมจิ คอนขางสูง มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด โดยขยายไปสูกลุมคาปลีกท่ีมาซื้อ
สินคาไปจําหนายตอกลุมนักทองเท่ียวและตลาดยามค่ําคืน หรือ Night Bursar ทําใหการแขงขันทางการตลาดเขมขนมาก
ยิ่งข้ึน, 2) ปญหาดานระยะเวลาในการเก็บรกัษาผลติภณัฑ เน่ืองจากสวนประกอบผลิตภัณฑขนมโมจิท่ีเปนเปลือกนอก (crust)
หุมสวนไส (filling) มีคา Water Activity สูง ซึ่งแบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตไดท่ีคา Water Activity ต่ํากวา
0.9 และราสวนใหญจะไมเจริญเติบโตท่ีคา Water Activity ต่ํากวา 0.7 คา Water Activity จึงมีผลโดยตรงตอการกําหนด
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขนมโมจิ และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว, 2546), 3) ปญหา
ความสม่ําเสมอและเทาเทียมกันในคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในทุกสาขา และ 4) การกําหนดกลยุทธในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบอยางหน่ึงของผูผลิตท่ีควร
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ดังน้ัน การศึกษาสภาพการดําเนินงานและการพัฒนากลยุทธการแขงขันราน
จันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จะเปนการวิเคราะหบริบทภายในและภายนอกองคการ ครอบคลุมท้ังมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน พฤติกรรมของผูบริโภค การจะ
พัฒนา นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานการตลาด และนวัตกรรมการบริการ ท่ีจะชวยใหการดําเนินธุรกิจมีความ
สะดวก รวดเร็ว คลองตัว  สามารถพัฒนารูปแบบการจัดจําหนายผลิตภัณฑตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี เปนท่ี
ตองการของตลาด และสามารถแขงขันไดอยางมั่งคง และยั่งยืน

ภาพท่ี 1 ผลิตภณัฑรานจันทรสุวรรณโมจิ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคลากร รานจันทร

สุวรรณ โมจิ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 20 คน ประกอบดวยผูประกอบการ 1 คน, ฝายผลิต 5 คน,
ฝายขาย 5 คน และ ฝายบริการลูกคา 9 คน โดยใชแบบสัมภาษณ เชิงลึกก่ึงโครงสราง (Se-mi structure In-depth
interview) ประกอบดวยแนวคําถาม ดังน้ี 1) ประวัติความเปนมาของรานจันทรสุวรรณ โมจิ, 2) ดานการบริหารจัดการและ
การดําเนินการ, 3) ดานผลิตภัณฑ, 4) ดานงบประมาณ, 5) ดานการตลาด, 6) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 7) ดาน
ปญหาและอุปสรรค นอกจากน้ีแลว คณะผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - participation Observation) ใน
หนวยท่ีทํางาน เชน กระบวนการผลิต การจัดสถานท่ีจําหนายสินคา การใหบริการ และสิ่งแวดลอมในหนวยท่ีทํางาน ตลอดจน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูล จากน้ัน จึงทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) และวิเคราะหบริบทภายในดวยแบบจําลอง PRIMO-F Analysis และวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกทาง
ธุรกิจดวยแบบจําลอง PEST Analysis ซึ่งการวิเคราะหปจจัยภายในและนอกท้ัง 2 ดาน น้ี เปนการประเมินขีดความสามารถ
และการตอบสนองตอโอกาส และอุปสรรคของรานจันทรสุวรรณ โมจิ

ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม (SMEs) รานจันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค
ผลการศึกษาขอมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายในองคการ โดยใชแบบจําลอง PRIMO-F Analysis เปนดังนี้
P – People (ดานบุคคล) รานจันทรสุวรรณ โมจิ มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนา

ผลิตภัณฑคอนขางสูง โดยเฉพาะของเจาของกิจการท่ีเปนผูริเริ่มทําขนมโมจิ เจาแรกออกจําหนายในจังหวัดนครสวรรค และได
พัฒนากระบวนการผลิตจนกลายเปนสัญลักษณสําคัญของรานท่ีลูกคาและนักทองเท่ียวตางยอมรับวาขนมโมจิและผลิตภัณฑ
สินคาของรานจันทรสุวรรณ โมจิ มีคุณภาพ สด สะอาด อรอย และถูกหลักอนามัย ประการสําคัญพนักงานจะเอาใจใสดาน
คุณภาพและมาตรฐานในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต โดยทางรานจะผลิตสินคาออกจําหนายเฉพาะวันตอวันเทาน้ัน

R – Resources (ดานทรัพยากร) รานจันทรสุวรรณ โมจิจะเขมงวดเรื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวัตถุดิบในการผลิตขนมโมจิ หรือสินคาอ่ืน ๆ จะตองไมมีสารกันบูดและสารเคมีท่ีเจือปนในรูปของสารกันบูด จึงทําใหราน

SWOT Analysis
วิเคราะหขอมูลภายในองคการ (ความเปนผูประกอบการ)

PRIMO - F
วิเคราะหขอมูลภายนอกองคการ (สภาพแวดลอม ดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี)
PEST Analysis

จัดทํากลยุทธ TOWS Matrix
(กลยุทธเชิงรุก, กลยุทธเชิงปองกัน, กลยุทธเชิงแกไข และ

กลยุทธเชิงรับ
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จันทรสุวรรณ โมจิ เปนตนตําหรับโมจิปลอดสารพิษ รวมถึงการบรรจุหีบหอท่ีนําเขาถุงไนลอน (Nylon) ท่ีสั่งจากประเทศญี่ปุน
มาใชในการบรรจุภัณฑ เปนการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาซึ่งถือเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางจากคูแขงทางธุรกิจอ่ืน ๆ

I – Innovations and Ideas (ดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค) สําหรับดานนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค รานจันทรสุวรรณ โมจิ เปนท่ียอมรับดานความคิดสรางสรรค ท้ังในดานการพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมหรือตนตําหรับ
(original product) คือ การเปนตนตําหรับขนมโมจิของจังหวัดนครสวรรค และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง

M – Marketing (ดานการตลาด) รานจันทรสุวรรณ โมจิ ไดขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑสินคาใน
ชองทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดจําหนายหนาราน โดยมีการขยายสาขา การจําหนายทางออนไลน บริการสงทางพัสดุ
ไปรษณีย การออกบูทตามเทศกาลตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ทําใหมีกลุมลูกคาเพ่ิมมากข้ึน

O – Operations (ดานการดําเนินการ) รานจันทรสุวรรณโมจิ ผลิตขนมตามตนแบบท่ีเริ่มตนผลิตมาตั้งแตตอน
เริ่มตนกิจการ ไมไดใชเครื่องจักรขนาดใหญ ใชการปนดวยมือ ยังคงการผลิตดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใชสารกันบูดจึงทําให
เปนขนมปลอดสารกันบูด เปนขนมท่ีสดใหมทุกวัน ท่ีสามารถเก็บไดนานถึง 15 วัน และดวยความตั้งใจท่ีจะให โมจิของจันทร
สุวรรณโมจิ เปนโมจิข้ึนช่ือและเปนสัญลักษณของฝากของขวัญของชาวเมืองปากนํ้าโพจริง ๆ โดยลูกคาท่ีตองการรับประทาน
โมจิจะตองเดินทางมาซื้อท่ีจังหวัดนครสวรรค เทาน้ัน

F – Finance (ดานการเงิน) เมื่อพิจารณาดานการเงิน พบวา ความผันผวนทางการเมืองท่ีผานมาไดสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ท้ังน้ีเน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทําใหกําลังการซื้อของลูกคาลดลง
ประกอบกับการปรับคาแรงข้ันต่ํา และราคาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณปรับตัวสูงข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน แตยังคงจําหนาย
ในราคาเดิม ทําใหทางรานตองแบกรับอัตราดอกเบี้ย โดยการหาวิธีการลดตนทุนการผลิตจากการลดการสูญเสียและการ
ผิดพลาดจากการบริหารจัดการใหนอยท่ีสุด

ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชแบบจําลอง PEST Analysis เปนดังนี้
P – Political (ดานการเมือง) ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ จะไดรับผลกระทบจากความผัน

ผวนทางการเมือง แตการท่ีรัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รัฐบาลตองการเรง
กระตุน เรงสราง “นักรบเศรษฐกิจ” หนาใหม ผลักดันโครงการ"GEF-UNIDO Cleantech Programmed for SMEs in
Thailand" เพ่ือเปนแหลงทุนสงเสริมวิจัยพัฒนา SMEs กลุมเริ่มตน เพ่ือผลักดันใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน ท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือขยายธุรกิจและตลาด เปนการสรางความเขมแข็ง จึงเปนโอกาสของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ในการเขารวม
โครงการดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจมีความเขมแข็งและกาวหนามากข้ึน

E – Economic (ดานเศรษฐกิจ) การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของรานจันทรสุวรรณ โมจิอยูบาง ซึ่งรัฐบาลไดจัดทําแผนการสงเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดให“SME
ไทยเติบโต แขงขันไดในระดับสากล เพ่ือเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ท้ังน้ีเพ่ือให SME เปนแรงขับเคลื่อน
ประเทศไทยกาวพนกับดักประเทศรายได ปานกลางใหไดภายใน 10 ป สงเสริมใหSME มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
แบบมืออาชีพ (Smart SME) พัฒนา SME รุนใหมให กาวเขาสูการเปนผูประกอบการท่ีสรางคุณคา และมูลคา (High Value
Startup)

S = Sociocultural (ดานสังคมวัฒนธรรม) การเปนผูประกอบการในทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ทําใหมีความรู
ความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนอยางดี

T = Technology (ดานเทคโนโลยี) จากการท่ีรานจันทรสุวรรณ โมจิ ไดปรับปรุงพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑเพ่ือ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนน้ัน ผูประกอบการจําเปนตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานกับการใชกําลังคน (Handmade) ประกอบกับเทคโนโลยียังชวยในการแปรรูปวัตถุดิบ
ถนอมสินคาและผลิตภัณฑ ใหคงคุณคาทางโภชนาการไว เพ่ือการสงไปจําหนายยังตางประเทศ

43 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางท่ี 1 การนําเสนอกลยุทธเพ่ือวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงาน)ราน จันทรสุวรรณ โมจิ โดยใชเทคนิค TOWS Matrix

2. ผลการจัดทํากลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดวยเทคนิค TOWS Matrix ของธุรกิจขนาดยอม ราน
จันทรสุวรรณ โมจิ (ตารางท่ี 1) พบวา

1) กลยุทธ SO (การใชประโยชนจากโอกาสโดยใชจุดแข็งภายใน) ประกอบดวย (1) ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพเพ่ือให
ลูกคามั่นใจในสินคาวาปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และ (2) ขยายสินคาใหเปนท่ีรูจักของลูกคาในพ้ืนท่ีตาง ๆ

2) กลยุทธ WO (การลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสท่ีมี) ประกอบดวย การนําเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมกําลังการผลิต
3) กลยุทธ ST (การหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใชจุดแข็ง) ประกอบดวย การเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีมีคุณภาพสามารถท่ี

จะคงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งข้ึน
4) กลยุทธ WT (การลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด) ประกอบดวย การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือให

ลูกคาเกิดความความพึงพอใจในสินคาและบริการในระยะยาว

อภิปรายผล
1. ผลการการศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน (SWOT Analysis) ของรานจันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรคดานปจจัยภายในตามแบบจําลอง PRIMO-F Analysis และดานสภาพแวดลอมภายนอกตามแบบจําลอง PEST
Analysis พบวาสินคาและผลิตภัณฑของ ราน จันทรสุวรรณ โมจิ มีความเขมแข็งในการดําเนินการธุรกิจในระดับปานกลาง
โดยเปนเจาแรกท่ีผลิตและจําหนายขนมโมจิท่ีมีคุณภาพ สด สะอาด อรอย และถูกหลักอนามัย จนกลายเปนสัญลักษณสําคัญ
จังหวัดนครสวรรค ท่ีกลุมลูกคาและนักทองเท่ียวตางยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน ประการสําคัญรานจันทรสุวรรณ โมจิ
จะมุงเนนการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตขนมโมจิ หรือสินคาอ่ืน ๆ โดยจะตองไมมีสารกันบูดและ
สารเคมีท่ีเจือปน ซึ่งสงผลใหการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมโมจิมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน เน่ืองจากสวนประกอบผลิตภัณฑขนม
โมจิท่ีเปนเปลือกนอก (crust) หุมสวนไส (filling) มีคา Water Activity สูง ซึ่งแบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโต

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง (S)
S1. สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีและรวมมือชวยกันเปนอยางดี
ภายในองคกร
S2. เปนตนตําหรับโมจิปลอดสารพิษไมมีสารกันบูดและ
สารเคมีที่เจือปนในรูปของสารกันบูด
S3. มีการใชถุงไนลอน (Nylon) ที่สั่งจากประเทศญี่ปุน ใชใน
การบรรจุภัณฑสินคาของทางราน
S4. ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายชนิดและหลายรสชาติ
S5. มีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง
S6. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑทุกชนิดกอนการจําหนายเสมอ
S7. มีสภาพคลองของกิจการที่ดี

จุดออน (W)
W1. พนักงานบางคนแสดง
กิริยามารยาทที่ไมประทับใจแกลูกคา
W2. ยังเนนการใชงานฝมือในการปน
โมจิ
W3. ชวงใกลเทศกาลตางๆ มีการผลิต
สินคาไมทันตามความตองการของ
ลูกคา

โอกาส (O)
O1. นโยบายภาครัฐสนับสนุน  สงเสริมสินคา SMEs
O2. รัฐบาลมีการสงเสริมตลาดอาเซียน
O3. มีการขยายตลาดการคาที่ หลากหลาย
O4. กําลังซื้อของลูกคา จะมากข้ึนในชวงเทศกาล
O5. ไมสงผลกระทบตอสังคม ในเรื่องของน้ําเสียหรือมลพิษตางๆ
O6. นําเทคโนโลยีมาใช เพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิต

กลยุทธ SO
(ใชประโยชนจากโอกาสโดยใชจุดแข็งภายใน)

1. ( S2,O5) ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพ่ือใหลูกคาม่ันใจในสินคา
วาปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
2. ( S5, O3) ขยายสินคาใหเปนที่รูจักของลูกคาในพ้ืนที่ตางๆ

กลยุทธ WO
(ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่มี)

1. ( W3, O6) การนําเทคโนโลยีมา
ชวยกําลังการผลิต

อุปสรรค (T)
T1. ความม่ังคงทางการเมือง ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว
T2. ตนทุนการขนสงสูง
T3. อัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมข้ึน ทําใหวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึนตามไปดวย
T4. สภาพอากาศอาจจะทําใหโมจิอยูไดไมนาน

กลยุทธ ST
(หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใชจุดแข็ง)

1. ( S3, T4) การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสามารถที่จะ
คงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานย่ิงข้ึน

กลยุทธ WT
(ลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด)

1. (W1, T1) ตองมีการอบรม
พนักงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหลูกคาประทับ
ในการบริการของพนักงาน
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ไดท่ีคา Water Activity ต่ํากวา 0.9 และราสวนใหญจะไมเจริญเติบโตท่ีคา Water Activity ต่ํากวา 0.7 คา Water Activity
จึงมีผลโดยตรงตอการกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขนมโมจิ และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว, 2546) จึงมีความจําเปนทําใหรานจันทรสุวรรณ โมจิตองพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุหีบหอท่ีนําเขาถุง
ไนลอน (Nylon) ท่ีสั่งจากประเทศญี่ปุนมาใชในการบรรจุภัณฑ ตามทัศนะของ นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) กลาววาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะตองมุงพัฒนานวัตกรรมองคการ และการบริหารจัดการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือมุง
ยกระดับผลการดําเนินการขององคการ เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมน้ัน ไมมีความสามารถเพียงพอตอการ
เผชิญหนากับองคการขนาดใหญ ซึ่งรานจันทรสุวรรณ โมจิ ไดพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการขยายการตลาด
และชองทางการจัดจําหนายในชองทางอ่ืน ๆ การจําหนายทางออนไลน บริการสงทางพัสดุไปรษณีย การออกบูทตามเทศกาล
ตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ทําใหมีกลุมลูกคาเพ่ิมมากข้ึน โดยแนวคิดการดําเนินธุรกิจดังกลาว เปนคุณลักษณะของผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีมุมมองตองเปลี่ยนแปลงตนเองกอน แลวเปนผูทําหนาท่ีใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการ
ทํางานมากกวาการเปนผูช้ีนํา ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองคการอยางรวดเร็ว (กนช รัติวานิช,
2556) อยางไรก็ตาม รานจันทรสุวรรณ โมจิ ควรมีการวางแผนการผลิตใหเพียงพอตอการจําหนายในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ ท่ี
จะมีกลุมลูกคาและนักทองเท่ียวมาซื้อหาสนิคาและผลติภณัฑเปนจํานวนมาก รวมถึงการวางแผนการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลติ
เน่ืองจากการปรับคาแรงข้ันต่ําและวัตถุดิบราคาสูงข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง ซึ่ง Nuthall, P.L. (2006)
กลาววาผูประกอบการตางใหความสําคัญกับตนทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยมองวาตนทุนเปนปจจัยสําคัญหน่ึงท่ีจะเปนตัวช้ีวัด
และบงบอกถึงโอกาสของความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ ท้ังน้ี การทราบตนทุนท่ีแทจริงจะทําใหผูประกอบการสามารถ
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของแผนการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาของ จงกลบดินทร แสงอาสภวิริยะ
(2551) ท่ีพบวา การดําเนินงานสวนใหญของผูประกอบการ OTOP สวนใหญจะขาดความรูในการจัดทําแผนธุรกิจ และ
แผนการตลาด ประสบปญหาระบบการบัญชีการเงิน และระบบการผลิตสินคา รวมถึงการศึกษาของ อัญชัญ จงเจริญ (2554)
พบวา ปญหาของผูประกอบการ OTOP ประสบปญหาผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ขาดกลยุทธการดึงดูดลูกคา การ
ขาดความรูดานการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ

2. ผลการจัดทํากลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขันราน จันทรสุวรรณ โมจิ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ 1)
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน อรอย สด สะอาด และถูกหลักอนามัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ, 2) ขยายชองการจัด
จําหนายเพ่ือใหสินคาและผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักของลูกคามากข้ึน, 3) การเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีมีคุณภาพ ถนอมและรักษาคุณคา
ของผลิตภัณฑไดนานยิ่งข้ึน, 4) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการดําเนินธุรกิจ และ 5) การพัฒนาความรูและทักษะ
บุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความพึงพอใจและสรางความภักดีตอสินคาและบริการอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ กฤษณะ ดาราเรือง (2559) กลาวถึงกลยุทธการแขงขันผลิตภัณฑ OTOP หมูฝอยโกเนียรฯ ประกอบดวย การพัฒนาตรา
สัญลักษณสินคาและบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งรานจันทรสุวรรณ ไดนําเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหมควบคูกับการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชตามนโยบายไทยแลนด 4.0 การสรางภาพลักษณของสินคา (Brand Image) การพัฒนาบุคลากร (Smart Young
SMEs) การประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) เพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายและประชาชน
ท่ัวไปเกิดความช่ืนชอบ (Good Will) ตอผลิตภัณฑ รวมถึงสรางความพึงพอใจและสรางความภักดีตอสินคาและบริการอยาง
ยั่งยืน
ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชทรัพยากร และภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ และเสนอตอภาครัฐเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนการสรางวิสาหกิจขนาดยอมรายใหมๆ

2. ควรมีการศึกษาเพ่ือพิสูจนถึงปจจัยตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานบุคลากร องคความรู และความคิด
สรางสรรค ท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของขนาดยอม ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลวิจัยท่ีไดจากกการวิเคราะหกลยุทธตาง ๆ ไปปรับใชกับธุรกิจของตนเอง เพ่ือให

การดําเนินธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเน่ือง
2. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม (SMEs) ประเภทอ่ืน ๆ สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ี ไปปรับปรุงพัฒนาทักษะ

และองคความรู ในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันไดในระยะยาว
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค-

กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะ
ประชากรศาสตรกับปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผู ใชบริการรถตู โดยสารประจําทางสายนครสวรรค -
กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล  ดานสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญของปจจัยอยูใน
ระดับนอยเมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจํา
ทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานครในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามเพศพบวา ระดับ
ความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน การจําแนกตามอายุ พบวา ระดับความสําคัญของ
ปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตาม
การศึกษา พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม
แตกตางกัน สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญ
ของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามอาชีพ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับความสําคัญ
ของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน สวนดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน

คําสําคัญ : การเลือกใชบริการ รถตูโดยสาร สวนประสมทางการตลาด
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Abstract
The objectives of the research were to study the factors of demography of customer who using

the Public Van Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung
Nakhonsawan, Nakhonsawan Province. To study Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on the
Public Van Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung
Nakhonsawan, Nakhonsawan Province. To compare the relationships between demography of customer
and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings
revealed that The overall of the seven Factors that Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public
Van Transportation include Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence and Process were
in the high level. When checking in detail, factors were considered important to the high level ranking as
follow-: Product, Price, Place, People, Physical evidence and Process but Promotion was in the low level.
When compare the relationships between demography (gender) of customer and Factors Affecting
Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that gender was
not effected to 7’s marketing mix factors. When compare the relationships between demography (age) of
customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The
findings revealed that the differentiation of age was not result to Product, Price, Place, People, Physical
evidence but was resulted to Process. When compare the relationships between demography (education
level) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation.
The findings revealed that the differentiation of education level was not resulted to Product, People,
Physical evidence but was resulted to Price, Place, Promotion and Process. When compare the
relationships between demography (occupation) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing
Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that the differentiation of education
level was not resulted to Product, Price, Promotion, People, Physical evidence but was resulted to Place
and Process. When compare the relationships between demography (income) of customer and Factors
Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that the
differentiation of education level was not resulted to Product, Place, People, Process but was resulted to
Price, Promotion, Physical evidence.

Keywords : decision making, the public van transportation, marketing-mix

บทนํา
การคมนาคมขนสงถือวามีสวนสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิตเห็นไดจากขอมูลสถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสาร

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยมีสถิติรวมผูใชบริการจํานวน 395,509,573 คน และ
หน่ึงในกิจการดานการขนสงท่ีมีการเติบโตอยางตอเน่ือง คือ การใหบริการรถตูโดยสารประจําทาง และมีการจดทะเบียนรถ
ใหม เมื่อเทียบสัดสวนรถตูโดยสาร มีจํานวนมากเปนลําดับ ท่ี 2 รองลงมาจากรถโดยสารประจําทางประเภทอ่ืน ซึ่งรถตู
โดยสารประจําทาง มีการจดทะเบียนรอยละ 53.85 ของจํานวนรถโดยสาร ท่ีจดทะเบียนใหมท้ังหมด จํานวน 11,157 คัน มี
จํานวนการจดทะเบียนเฉลี่ยปละ 2,231 คันตอป โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 72.75 ตอป เพ่ิมข้ึน 521 คัน ในป พ.ศ.
2549 เปน 4,560 คัน ในป พ.ศ. 2553 (ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน, 2555) โดยรถตูโดยสารท่ีใหบริการใน

48 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ปจจุบัน  แบงออกเปน 2 หมวด ไดแก รถตูโดยสารหมวด 1 คือ เสนทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด ท่ีมีเสนทาง
ตอเน่ืองท่ีเขารวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ประมาณ 5,200 คัน และรถตูโดยสารหมวด 2 คือ
เสนทางจากกรุงเทพมหานครไปตางจังหวัดท่ีเขารวมกับบริษัท ขนสง จํากัด(บขส.) จํานวนประมาณ 4,000 คัน รวมเปน
9,200 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2555) ซึ่งจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางหรือภาคกลางตอนบน มีจํานวน
ประชากรมากถึง 1,076,144 คน อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 เพียง 237 กิโลเมตร
(ฐานขอมูลทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค, 2552) จึงมีคนเดินทางระหวางนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร เปนจํานวนมากจากการ
สัมภาษณพนักงานขนสงชํานาญงานท่ีศูนยประชาสัมพันธทารถนครสวรรค พบวา มีผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง สาย
นครสวรรค-กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอวัน 100-270 คน และภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีทารถตูโดยสาร
ประจําทางท่ีมีการจดทะเบียนถูกตองจํานวน 8 ทารถตู (นางวิชชุณัย  รอยศรี เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน, 2557) จากการ
เติบโตของกิจการรถตูโดยสารประจําทาง สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหการแขงขันของ
ผูประกอบการสูงข้ึนโดยผูประกอบการตางใชกลยุทธในการจูงใจลูกคาใหใชบริการมากท่ีสุด ในการดําเนินธุรกิจดานการ
ใหบริการท่ีประสบความสําเร็จ การเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ และมีความจําเปนซึ่งสอดคลองกับ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotlerไววา แนวคิดท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซึ่งจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการกําหนดกลยุทธการตลาด ซึ่ง
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด
(Promotion) ด านบุ คคล (People) ด านการสรางและนําเสนอลักษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) และดานกระบวนการ (Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)

ดังน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจใหบริการรถตู
โดยสารประจําทาง นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมลูกคาและตอบสนองใหตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการมากท่ีสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค -กรุงเทพมหานคร ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู โดยสารประจําทางสายนครสวรรค -

กรุงเทพมหานคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
3. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง

สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู ท่ีใชบริการหรือเคยใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง สายนครสวรรค -

กรุงเทพมหานคร ท่ีทารถตูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน 1 ป
กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยางผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจากผูท่ีใชบริการหรือเคยใชบริการรถตูโดยสาร

ประจําทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร ท่ีทารถตูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 400 คนโดยการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของการวิจัยครั้งน้ีไมสามารถกําหนดจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงใชสูตรของ William G.
Cochran (1997:75)การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เทคนิคการสุมกลุมตัวอยางโดยอาศัย หลักความนาจะเปน โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) มีข้ัน ตอน ดังน้ี 1เก็บแบบสอบถามจากผูท่ีใชบริการหรือเคยใช
บริการรถตูโดยสารประจําทาง สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ท่ีทารถตูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน 1 ป
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จํานวน ค ทารถตู 2 สุมตัวอยางโดยใชโควตา การสุมตัวอยางประเภทน้ีผูวิจัยตองเลือกตัวอยางท่ีมีลักษณะของประชากร โดย
ในข้ันแรกใหกําหนดโควตาโดยรวมท่ีจะสุมจากประชากรท้ังหมด 3 สุมตัวอยางโดย อาศัยความสะดวก (Convenience
Sampling) หรือการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยคัดเลือกผูท่ีใชบริการหรือเคยใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางท่ีทารถตูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน1 ปเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3
สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางสวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way Analysis of
Variance หรือ One-way ANOVA) และคาเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง(Post Hoc.) เพ่ือหาคูท่ีแตกตางกันโดยใชวิธีของ
LSD(Least Significant Difference) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการวิจัย
จากตารางท่ี 1 พบวา ลักษณะทางประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คนคิดเปนรอย

ละ 55.80 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน
205 คน คิดเปนรอยละ 51.20 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.20
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ
เพศหญิง 223 55.80
อายุ 20 – 30 ป 151 37.75
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 205 51.20
นักเรียน/นักศึกษา 150 37.50
รายไดเฉล่ียตอเดือน 5001 – 10000 บาท 117 29.20

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมท้ัง 7 ดาน มีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.22
รองลงมา คือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.12 ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.07 ปจจัย
ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.94 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ย 3.90 ปจจัยดานบุคคลมีคาเฉลี่ย 3.80 และ ปจจัย
ดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ย 2.53
ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยรวมท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจํา
ทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานครในเขตบริการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)

ระดับความสําคัญของปจจัย
คาเฉล่ีย


คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D. แปลความหมาย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.94 .560 มาก
ปจจัยดานราคา 4.07 .825 มาก
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.90 .723 มาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 2.53 .942 ปานกลาง
ปจจัยดานบุคคล 3.80 .618 มาก
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.12 .643 มาก
ปจจัยดานกระบวนการ 4.22 .528 มาก
รวม 3.80 .691 มาก
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จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑทุกขออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแกความปลอดภัย ในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือของรถตูโดยสารประจาํทางมีคาเฉลี่ย 4.17 ดานราคา พบวา  ทุกขออยู
ในระดับมากเชนเดียวกัน คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีคาเฉลี่ย 4.11 รองลงมา
ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.09 ดานชองทางจัดจําหนาย คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ท่ีตั้งของทารถตูมี
ความสะดวกในการเดินทางมีคาเฉลี่ย 4.24 รองลงมา มีบริการจองตั๋วผานทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 4.08 ดานการสงเสริม
การตลาด สวนใหญอยูในระดับนอย โดยคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อตางๆมีคาเฉลี่ย 3.09 รองลงมา คือ แถม
รอบโดยสารฟรี เมื่อใชบริการตามจํานวนท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย 2.43 ดานบุคคล คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด พนักงานขับรถตูมีความ
ชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง มีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ รถตูโดยสาร
ประจําทางได และพนักงานขับรถตูมีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคาเฉลีย่3.87 ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการกําหนดตารางเดินรถท่ีแนนอนมีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมา ปายตารางดินรถมีความชัดเจน มี
คาเฉลี่ย 4.36 และดานกระบวนการ คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการออกเดินทางตามเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมา การ
ติดตอขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.26
ตารางท่ี3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับสูงในรายดาน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)

ระดับความสําคัญของปจจัย

คาเฉลี่ย


คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

แปลความหมาย

ดานผลิตภณัฑ
ความปลอดภัยในการใหบริการ 4.21 .759 มาก
ความนาเช่ือถือของรถตูโดยสารประจําทาง 4.17 .754 มาก
ดานราคา
ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง 4.11 .902 มาก
ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับการใหบริการ 4.09 .898 มาก
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีตั้งของทารถตูมีความสะดวกในการเดินทาง 4.24 .847 มาก
มีบริการจองตั๋วผานโทรศัพท 4.08 .917 มาก
ดานการสงเสริมการตลาด
มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 3.09 1.178 มาก
แถมรอบโดยสารฟรี เมื่อใชบริการตามจํานวนท่ีกําหนด 2.43 1.148 นอย
ดานบุคคล
พนักงานขับรถตูมีความชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง 4.14 .788 มาก
พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับรถตูโดยสารประจํา
ทางได

3.87 .860 มาก

พนักงานขับรถตูมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 3.87 .798 มาก
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีการกําหนดตารางเดินรถท่ีแนนอน 4.49 .694 มาก
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ปายตารางเดินรถมีความชัดเจน 4.36 .810 มาก
ดานกระบวนการ
มีการออกเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด 4.55 .599 มากท่ีสุด
การติดตอขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว 4.26 .715 มาก

จากตารางท่ี4 ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ ตามลักษณะทางประชากรโดยจําแนกตามเพศ
ตางกัน มีระดับความสําคัญของปจจัยท้ัง 7 ดาน ไมแตกตางกัน อายุท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานกระบวนการแตกตางกัน
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 อาชีพท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันมีระดับความสําคัญ
ดานราคาดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากร
ระดับความสําคัญ

ของปจจัย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig

ดานผลิตภัณฑ 0.380 0.542 0.952 0.447 2.048 0.107 1.217 0.300 1.598 0.159
ดานราคา 0.461 0.856 1.259 0.281 2.689 0.046* 2.158 0.058 2.768 0.018*
ดานชองทางการจัด
จําหนาย

1.064 0.744 0.471 0.798 2.816 0.039* 3.368 0.005* 0.990 0.423

ด าน การส ง เส ริ ม
การตลาด

0.200 0.896 2.047 0.071 3.939 0.009* 1.249 0.285 3.772 0.002*

ดานบุคคล 0.066 0.857 1.964 0.083 0.711 0.546 2.141 0.060 0.910 0.475
ดานการสรางและ
นํ า เสนอลักษณ ะ
ทางกายภาพ

0.674 0.138 1.314 0.257 2.061 0.105 1.535 0.178 3.978 0.002*

ดานกระบวนการ 0.541 0.919 2.587 0.026* 5.162 0.002* 2.363 0.039* 0.952 0.447
จากตารางท่ี 5 พบวา ทารถท่ีใหบริการรถตูโดยสารประจําทางบางทา ควรจะควบคุมดูแลพนักงานขับรถรถตู

โดยสารประจําทาง ไมควรขับรถเร็วจนเกินไป เพราะอาจทาใหเกิดอุบัติเหตุไดมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 23 คน และควร
ออกรถใหตรงเวลาหรือตรงตารางเวลาเดินรถ จํานวน 12 คน

ตารางท่ี 5 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
ลําดับท่ี ขอคิดเห็น จํานวน (คน)

1
2

พนักงานขับรถตูโดยสารประจาํทางขับรถเร็วเกินไป
ทารถตูโดยสารประจําทางในบางท่ีออกไมตรงเวลา

23
12
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อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบปจจยัท่ีมีผลตอการเลอืกใชบริการ ตามลักษณะทางประชากรโดยจําแนกตามเพศตางกัน มีระดับ

ความสําคัญของปจจัยท้ัง 7 ดาน ไมแตกตางกัน อายุท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานกระบวนการแตกตางกันมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 อาชีพท่ีตางกัน มีระดับความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันมีระดับความสําคัญดานราคาดาน
การสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ เทียมอราม (2551) ไดศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใชบริการของผูโดยสารรถตูสาบฟวเจอรพารรังสิต
ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เพศตางกัน ตัดสินใจใชบริการรถตูโดยสารไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา และรายได
ตางกัน ตัดสินใจใชบริการของรถผูโดยสารรถตูแตกตางกัน ในดานความสะดวก ความรวดเร็ว อัตราคาโดยสาร จํานวนรถท่ีมี
ใหบริการ และพนักงานขับรถ อยางมีนัยสําคัญ 0.05

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คนคิดเปนรอยละ 55.80 มีอายุ

ระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 205 คน คิด
เปนรอยละ 51.20 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 –
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.20

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) โดยรวมมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแกความปลอดภัย ในการใหบริการ มี
คาเฉลี่ย 4.21 ดานราคา คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีคาเฉลี่ย 4.11 ดานชองทางจัด
จําหนาย คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ท่ีตั้งของทารถตูมีความสะดวกในการเดินทางมีคาเฉลี่ย 4.24 ดานการสงเสริมการตลาด สวน
ใหญอยูในระดับนอย โดยคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อตางๆมีคาเฉลี่ย 3.09 ดานบุคคล คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
พนักงานขับรถตูมีความชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง มีคาเฉลี่ย 4.14 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการกําหนดตารางเดินรถท่ีแนนอนมีคาเฉลี่ย 4.49 และดานกระบวนการ คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการออกเดินทาง
ตามเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ย 4.55

เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากร

จําแนกตามเพศ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

จําแนกตามอายุ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดานกระบวนการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยของผูท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป กับอายุ 31-40
ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีอายุ 31-40 ป มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูง
กวาผูท่ีมีอายุ 20-30 ป และ ผูท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป กับผูมีอายุ 51-60 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05
โดยผูท่ีมีอายุ 31-40 ป มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูท่ีมีอายุ 51-60 ป

จําแนกตามการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตาง
กัน สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05เมื่อทําทดสอบคาเฉลี่ยรายคูพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาของผูท่ีมีการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเทา ดาน
ชองทางการจัดจําหนายของผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 ผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูท่ี
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานชองทางการจัดจาหนายของผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานการสงเสริมการตลาด
โดยจําแนกตามการศึกษา พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ของผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
กับผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผู ท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีดานการ
สงเสริมการตลาดของผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ี
มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีดานการสงเสริมการตลาดของผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา กับผูท่ีมี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีดาน
กระบวนการ ของผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาดานกระบวนการ ของผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศกึษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ
สูงกวาผูท่ี มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานกระบวนการ ของผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูท่ีมี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี

จําแนกตามอาชีพ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดานชองทางการจัดจาหนาย และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05เมื่อทดสอบพบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานชองทางการจัดจําหนาย โดยจําแนกตามอาชีพปจจุบัน
พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษา กับผูท่ีมี
อาชีพแมบาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีอาชีพแมบาน มีระดับความสําคัญของปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษาดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูท่ีมีอาชีพนักเรียน
พนักงานบริษัท  เอกชนกับผูท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05โดยผูท่ีมีอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผู ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ดานชองทางการจัดจาหนาย ของผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูท่ีมีอาชีพแมบาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ  .05 โดยผูท่ีมีอาชีพแมบาน มีระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผู ท่ีมีพนักงาน
บริษัทเอกชนดานกระบวนการ โดยจําแนกตามอาชีพ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ ของผูท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษา กับผูท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว มีระดับความสําคัญ ของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษาดาน
กระบวนการ ของผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูท่ี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
.05 โดยผูท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน

54 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ไม
แตกตางกัน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05เมื่อทดสอบหาความแตกตางพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ของผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสูงกวาผูท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาทดานราคา ของผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาทดานราคา ของผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา  5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับความสําคัญ ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ของผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูท่ี
มีรายได 10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด ของผูท่ีมี
รายไดต่ํากวา  5,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 โดยผูท่ีมี
รายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
ดานการสงเสริมการตลาด ของผูท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 โดยผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด สูงกวา
ผูท่ีมีรายได  5,001-10,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด ของผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 20,001-
30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 โดยผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสรางและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดย
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูท่ีมี
รายไดต่ํากวา  5,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมี
รายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูท่ีมีรายได
5,001-10,000 บาทดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูท่ีมีรายได
10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดบั .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูท่ีมีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ของผูท่ีมีรายไดต่ํากวา  5,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ สูงกวาผูท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาทดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูท่ีมีรายได 5,001-
10,000 บาท กับผูท่ีมีรายได 15,001-20,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยผูท่ีมีรายได 15,001-
20,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูท่ีมีรายได 5,001-10,000
บาท

ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามพบ คือ พนักงานขับรถรถตูโดยสารประจําทางขับรถเร็วจนเกินไป อาจทาให
เกิดอุบัติเหตุไดมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 23 คน และควรออกรถใหตรงเวลาหรือตรงตารางเวลาเดินรถ มีผูแสดงความ
คิดเห็นจํานวน 12 คน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเจาพระยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท พบวา
พฤติกรรมการซื้อโดนัทเพ่ือบริโภคเองมากท่ีสุด สวนใหญเลือกซื้อโดนัทยี่หอ Mister Donut เลือกซื้อโดนัทแบบมีหนา (ท็อป
ปงตางๆ)  มากท่ีสุด  ทําการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ซื้อโดนัท 3 – 4 ช้ิน / ครั้ง คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท
ทําการเลือกซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น. โดยเลือกซื้อโดนัทท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด และตนเองเปนผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา การเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในดานตางๆมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากคือ
รสชาติ มีคาเฉลี่ย 4.42 คุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ความหลากหลายของหนา มีคาเฉลี่ย 4.10 ความชอบสวนตัวมี
คาเฉลี่ย 4.10 ราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 ช่ือเสียงของยี่หอโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.01 รูปลักษณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.98 คุณภาพ
ของการบริการมีคาเฉลี่ย 3.97 ปริมาณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.82 ทําเลท่ีตั้งของราน มีคาเฉลี่ย 3.73 การใหสวนลด มี
คาเฉลี่ย 3.65 การรับประกันโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.61 การแจกของแถมและคุณคาทางอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.52 โดยท่ีอายุ
ตางกันมีการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ การแจกของแถมและการใหสวนลดท่ีระดับ
นัยสําคัญ.05 และอาชีพตางกันมีระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดานรสชาติ คุณภาพของโดนัทและความหลากหลาย
ของหนาท่ีระดับนัยสําคัญ .05

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ โดนัท

Abstract
This research aims to study the buying behavior of consumers' Donuts in Muang Nakhon

Sawan. Nakhon Sawan to examine the relationship between demographic characteristics and buying
behavior found that donut donut purchase behavior for their own consumption the most. Most brands
donut shop Mister Donut donuts to buy a home. (Toppings are) most purchases per month for one-time
purchase of donuts 3-4 / pcs times the cost of buying donuts 50-100 baht to buy donuts at the time
17:01 am. - 20.00. By buying donuts. most malls And he is involved in the purchase decision possible.
The research found that Buying donuts consumers in areas with a total average level was very flavorful
with an average of 4.42 of a donut with an average of 4.20 a variety of averaged 4.10 Personal averaged
4.10 price with an average of 4.05. donuts brand reputation with an average of 4.01 of a donut shape with
an average of 3.98 quality of service, with an average of 3.97 with an average volume of 3.82 donuts
location request. The store has an average of 3.73 discount with an average of 3.65 to 3.61 with an
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average donut guarantee premiums and nutritional value is 3.52 and Age has a different effect on the
buying donuts in different areas. Quality of service Premiums and discounts at a significant level. 05. And
a different level of buying donuts in different flavors. The quality of donuts and a variety of functional
significance. 05.

Keywords : behaviorbuying, donut

บทนํา
ปจจุบันโดนัทกลายเปนกระแสนิยม และมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ใหตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคมากข้ึน เปนท้ังแบบลักษณะกลมมีรูและไมมีรูตรงกลางหรือรูปทรงตางๆ  ยอนกลับไปเมื่อป
พ.ศ. 2521 คุณสุทธิชัยและคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน เปนผูบุกเบิกนําโดนัทมาสูเมืองไทย ในช่ือราน มิสเตอร โดนัท เปน
โดนัทแบรนดแรกท่ีเขามาในประเทศไทย นําเขามาจากประเทศญี่ปุนโดยเปดใหบริการสาขาแรกท่ีสยาม สแควร ในนามบริษัท
ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด จากน้ัน ในป 2524 ดังก้ิน โดนัท ก็ไดเปดตัวตามมาดวยจุดขายโดนัทสัญชาติอเมริกันเมื่อวันท่ี 19
ตุลาคม โดยเลือกพ้ืนท่ีสยามสแควรเปดสาขาแรกเชนเดียวกับ มิสเตอร โดนัท (misterdonut, 2552)

จากท่ีเคยมีเพียงแค 2 แบรนดแขงขันเพ่ือครองสวนแบงตลาดกันมาตลอดเกือบ 30 ป ตลาดโดนัทก็เริ่มมี
ผูประกอบการรายใหมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งไมไดมีการจําหนายโดนัทแคในเขตกรุงเทพฯ เพียงเทาน้ัน  แตยังมีการขยายสาขา
ไปท่ัวประเทศไทย  ทําใหโดนัทภายใตช่ือแบรนดตางๆ เปนท่ีรูจักของผูบริโภคโดยท่ัว  ตลาดโดนัทมีการแขงขันกันสูงและยัง
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  ซึ่งวัดไดจาก 4 ปท่ีผานมา ไดแก พ.ศ. 2556 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,000
ลานบาท พ.ศ. 2557 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,450 ลานบาท พ.ศ. 2558 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,500 ลานบาท จนกระท่ังป
พ.ศ. 2559 ตลาดโดนัทมีมูลคาสูงถึง 3,850 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมจากป พ.ศ. 2556 มากข้ึนถึง 850 ลานบาท และสําหรับ
สวนแบงการตลาดท่ีผานมา Mister Donut ยังคงเปนผูนําในการครองสวนแบงการตลาดท่ีมากกวา 50% ตามมาดวย
Dunkin’s Donut ท่ีครองสวนแบงการตลาดอยูท่ี 20% โดนัท Krispy Kreme ซึ่งนับเปนแบรนดนองใหมท่ีเพ่ิงเขามาในตลาด
โดนัทไทย ยังคงครองสวนแบงการตลาดอยูท่ี 10% และโดนัทสัญชาติไทยแบรนดอ่ืนๆ เชน Daddy Dough, NK Donut และ
MIZZ Donut มีสวนแบงการตลาดอยูท่ี 10% (marketeer,  2559)

เน่ืองจากโดนัทเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ท่ีมีแนวโนมมูลคาตลาดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อีกท้ังผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปลี่ยนไป และยังคงใหความนิยมบริโภคขนมโดนัทมากข้ึน ดวยเหตุน้ีเอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา
วิจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เพ่ือท่ีผูประกอบการในธุรกิจ
ท้ังท่ีเปนผูประกอบการรายเดิม และผูประกอบการรายใหมหรือผูท่ีสนใจในธุรกิจโดนัท จะไดใชเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการศึกษา
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอผูบริโภคใหเหมาะสม โดยสามารถเขาถึงและตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความไดเปรียบในการแขงขันมากยิ่งข้ึน
วัตถุประสงคในการศึกษา

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีทําการศึกษาในครั้งน้ีคือผูซื้อหรือผูรับประทานโดนัท ภายใน 6 เดือนท่ีผานมา ในเขตอําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค การวิจัยครั้งน้ี ประชากรผูซื้อหรือผูรับประทานโดนัท ภายใน 6 เดือนท่ีผานมา ในเขตอําเภอ
เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอนจึงใชกําหนดตัวอยางโดยสูตรของ William G. Cochran
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(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุม
ตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ (Judgemental Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดจํานวนตามตองการโดยมี
หลักเกณฑเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางเปนผูซื้อหรือผูรับประทานโดนัท ภายใน 6 เดือนท่ีผานมา ในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรคมาและสามารถใหขอมูลได

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวม คือ แบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางจะเปนผูตอบแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามสวน

บุคคล (Self-Administrated  Questionnaire)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)

ประกอบดวยความถ่ี (Frequency) รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือOne-way ANOVA)

ผลการวิจัย
จากตารางท่ี 1 พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท พบวา วัตถุประสงคในการเลือกซื้อโดนัทเพ่ือบรโิภคเองจํานวน 301 คน

คิดเปนรอยละ 75.2 ยี่หอโดนัทท่ีเลือก Mister Donut จํานวน 311 คนคิดเปนรอยละ 35.5 รูปแบบโดนัทท่ีช่ืนชอบโดนัทมี
หนา (ท็อปปงตางๆ)จํานวน 209 คนคิดเปนรอยละ 52.2 ความถ่ีในการซื้อโดนัท ซื้อเดือนละ 1 ครั้งจํานวน 132 คนคิด
เปนรอยละ 33.0 จํานวนช้ินโดนัทท่ีซื้อ 3 – 4 ช้ิน / ครั้งจํานวน 191 คนคิดเปนรอยละ 47.8 คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 –
100 บาทจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 ชวงเวลาการซื้อโดนัท 17.01 น. – 20.00 น. จํานวน 134 คนคิดเปนรอยละ
33.5 สถานท่ีในการซื้อโดนัท หางสรรพสินคา จํานวน 325 คนคิดเปนรอยละ 81.2 ผูมีสวนรวมในการซื้อโดนัท ตนเอง
จํานวน 196 คนคิดเปนรอยละ 49.0

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการเลือกซือ้โดนัท
พฤติกรรมการเลือกซื้อ รอยละ

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
1. ซื้อเพ่ือบริโภคเอง 75.2 1.46 1.018
2. Mister Donut 35.5 0.78 0.416
3. โดนัทมีหนา (ท็อปปงตางๆ) 52.2 1.70 0.808
4.ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง 33.0 3.59 1.225
5. จํานวนช้ินโดนัทท่ีซื้อ3 – 4 ช้ิน / ครั้ง 47.8 2.24 0.682
6. คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท 45.0 2.50 0.960
7. ชวงเวลาการซื้อโดนัท 17.01 น. – 20.00 น. 33.5 2.84 1.030
8. สถานท่ีในการซื้อโดนัท หางสรรพสินคา 81.2 1.96 0.644
9. ผูมีสวนรวมในการซื้อโดนัท ตนเอง 49.0 4.47 2.735

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน สิ่งท่ีมีผลในการเลือกซื้อโดนัท ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
3.906 อยูในระดับมาก ไดแก ดานรสชาติ มีคาเฉลี่ย 4.42 ดานคุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ดานความหลากหลายของ
หนาและความชอบสวนตัว มีคาเฉลี่ย 4.10 ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.912
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับท่ีมผีลในการเลือกซื้อโดนัท

สิ่งท่ีมีผลในการเลือกซ้ือโดนัท คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แปลผล

รสชาติ 4.42 0.583 มาก
คุณภาพของโดนัท 4.20 0.741 มาก
ความหลากหลายของหนา 4.10 0.881 มาก
ความชอบสวนตัว 4.10 0.880 มาก
ราคา 4.05 0.912 มาก

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน อายุตางกันระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกัน ใน
ดานคุณภาพของการบริการ  การแจกของแถม และการใหสวนลด อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 อาชีพตางกันระดับในการเลือกซื้อ
โดนัทแตกตางกัน ในดานคุณภาพของการบริการ  การแจกของแถม การใหสวนลด รสชาติ  คุณภาพของโดนัทและความ
หลากหลายของหนา  อยางมีนัยสําคัญท่ี .05

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับท่ีมผีลในการเลือกซื้อโดนัท โดยจําแนกเปนอายุและอาชีพ
ระดับผลตอการเลือกซื้อ อายุ อาชีพ

F Sig F Sig
1. รสชาติ .612 .746 2.392 .021*
2. ช่ือเสียงของยี่หอโดนัท .606 .751 1.720 .103
3. คุณภาพของโดนัท .814 .576 2.876 .006*
4. คุณภาพของการบริการ 3.135 .003* 3.717 .001*
5. ความหลากหลายของหนา 1.207 .297 2.888 .006*
6. การแจกของแถม 2.364 .022* 2.343 .024*
7. ความชอบสวนตัว 1.000 .431 1.844 .078
8. คุณคาทางอาหาร .757 .624 .629 .732
9. ทําเลท่ีตั้งของราน 1.891 .070 1.484 .171
10. ปริมาณของโดนัท 1.040 .402 1.987 .056
11. การรับประกันโดนัท 2.001 .054 1.076 .378
12. การใหสวนลด 2.850 .007* 2.215 .032*
13. รูปลักษณของโดนัท .888 .516 1.035 .406
14. ราคา .556 .792 1.306 .246

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 67.5 มีชวงอายุมากท่ีสุดคือ

20 – 24 ป  คิดเปนรอยละ 29.8 ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
คิดเปนรอยละ 28.2 อาชีพนักเรียน / นักศึกษา  คิดเปนรอยละ 47.0 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,001 -10,000
บาท  คิดเปนรอยละ 60.0 ดานพฤติกรรมผูบริโภค จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคซื้อโดนัทเพ่ือบริโภคเองมากท่ีสุด สวนใหญ
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เลือกซื้อโดนัทยี่หอ Mister Donut เลือกซื้อโดนัทแบบมีหนา(ท็อปปงตางๆ)มากท่ีสุด  ทําการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง มากท่ีสุด
ซื้อโดนัท 3 – 4 ช้ิน / ครั้ง คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท  ทําการเลือกซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น.
โดยเลือกซื้อโดนัทท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด และตนเองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด  พฤติกรรมการเลือกซื้อ
โดนัทของผูบริโภค ของผูตอบแบบสอบถาม  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยรวม  คือ  รสชาติ มี
คาเฉลี่ย 4.42 คุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ความหลากหลายของหนา มีคาเฉลี่ย 4.10 ความชอบสวนตัว มีคาเฉลี่ย
4.10 ราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 ช่ือเสียงของยี่หอโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.01 รูปลักษณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.98 คุณภาพของการ
บริการ มีคาเฉลี่ย 3.97 ปริมาณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.82 ทําเลท่ีตั้งของราน มีคาเฉลี่ย 3.73 การใหสวนลด มีคาเฉลี่ย
3.65 การรับประกันโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.61 การแจกของแถม มีคาเฉลี่ย 3.52 และคุณคาทางอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.52

อภิปรายผล
ผูบริโภคตองการเลือกซื้อโดนัท Mister Donut มากท่ีสุดสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ และเรืองเมษ

จันทรตรง (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคามิสเตอร โดนัทของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดกลาววา ความจงรักภักดีตอตราสินคา พบวาผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคามิสเตอร โดนัท
โดยรวมอยูในระดับท่ีมาก ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริโภคท่ีเดินทางมาซื้อโดนัทท่ีมิสเตอร โดนัทเปนประจํา แนะนําญาติ เพ่ือน
คนรูจัก ใหมาซื้อโดนัทท่ีมิสเตอร โดนัท มีแนวโนมท่ีจะซื้อโดนัทท่ีมิสเตอรโดนัทซ้ําในครั้งตอไป มีทัศนคติในเชิงบวก มีความ
เช่ือมั่นในตราสินคามิสเตอรโดนัท ยอมจายเงินเพ่ือซื้อโดนัทของมิสเตอรโดนัทอยางเต็มใจและมีความพึงพอใจซื้อโดนัทของ
มิสเตอรโดนัทตอไป แมวาจะมีโดนัทตรายี่หออ่ืนท่ีมีคุณภาพท่ีเทากันและราคาถูกกวา และเล็งเห็นถึงความแตกตางระหวาง
ตราสินคามิสเตอรโดนัทกับตราสินคาอ่ืนในการตัดสินใจเลือกซื้อโดนัทของมิสเตอรโดนัท

ผูตอบแบบสอบถามซื้อเพ่ือบริโภคเองมากท่ีสุด ระดับท่ีมีผลในการเลือกซื้อโดนัท โดยรวมในระดับมาก สิ่ ง ที่ มี
ผ ล ในการ เลือกซื้ อ โ ดนัทมาก ที่สุด เ รีย งต ามลําดับ จาก มากไปหานอย  ไดแก  รสชาติ  คุณภาพของโดนัท  ความ
หลากหลายของหนา  ความชอบสวนตัว  ราคา  ช่ือเสียงของยี่หอโดนัท  รูปลักษณของโดนัท  คุณภาพของการบริการ
ปริมาณของโดนัท  ทําเลท่ีตั้งของราน  การใหสวนลด การรับประกันโดนัท  การแจกของแถม  และคุณคาทางอาหาร ซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของ กฤษณา อุนธนโชติ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในศูนยการคาวร
รัตน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภค พบวา กลุมตัวอยาง มีวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพ่ือบริโภคเอง
มากท่ีสุด

ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ คือ ตนเองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อซื้อโดนัทมากท่ีสุดในการเลือกซื้อโดนัท
ของผูบริโภคในแตละครั้งของแตละคนมีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อท่ีแตกตางกันไป เชน ซื้อเพ่ือใหคนในครอบครัวไดรับ
ประทาน บางคนซื้อเพ่ือเปนของฝาก หรืออาจจะซื้อเพ่ือใชในการอ่ืนๆ ฉะน้ันในการซื้อโดนัทตองมีผูท่ีเก่ียวของในการตัดสินใจ
ซื้อดวยทุกครั้ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ เดือนเพ็ญ จีนจรรยา (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัท ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑของ
มิสเตอรโดนัท คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑ ไดแก ตนเอง เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน

ผูตอบแบบสอบถามซื้อโดนัท 3 – 4 ช้ิน / ครั้ง คาใชจายในการซื้อโดนัท ผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซื้อ
โดนัทตอครั้ง 50 – 100 บาทสอดคลองกับผลการวิจัยของนางสาวเบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2554) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนใหญเลือก
ซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ท่ัวไปแบบมีหนาราน คาใชจายในการซื้อครั้งละ 51 - 100 บาท และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กฤษณา อุนธนโชติ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในศูนยการคาวรรัตน พบวา ผูบริโภคมี
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เฉลี่ยตอครั้ง 51 – 100 บาท มากท่ีสุด
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ผูตอบแบบสอบถามซื้อเดือนละ 1 ครั้งชวงเวลาการซื้อโดนัท ผูตอบแบบสอบถามซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. –
20.00 น. ในการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคน้ัน มีชวงเวลาในการซื้อท่ีตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากอาชีพและรายได สวนใหญ
ผูบริโภคจะซื้อโดนัทในชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น. มากท่ีสุด เน่ืองจากเปนชวงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน เปนเวลา
พักผอนสวนบุคคลท่ีจะมีอิสระในการไปซื้อสิ่งตางๆไดตามท่ีตองการ สอดคลองกับผลการวิจัยของนางสาวเบญจลักษณ มุสิ
กะชะนะ (2554) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎร ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการ
บริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนใหญเลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ท่ัวไปแบบมีหนาราน ชวงเวลาท่ีเลือกซื้อคือ เวลา 17.00 -
20.00 นาฬิกา

ผูตอบแบบสอบถาม ซื้อโดนัทที่หางสรรพสินคาในการซื้อโดนัทของผูบริโภคมักคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
และทําเลท่ีตั้งของรานคอนขางมาก ถาแบรนดไหนมีสาขาหนารานท่ีมากกวายอมไดเปรียบมาก ในทางตรงกันขามแบรนดท่ีมี
สาขาและหนารานนอยก็จะเสยีเปรียบเชนกัน บางรานตั้งอยูใจกลางเมือง หรือบางรานตั้งอยูนอกเมือง ก็เปนสิ่งท่ีทําใหเสียสวน
ครองตลาดไดเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุมาวดี วุฒินาม (2557) เพ่ือศึกษาปจจัยดานความคาดหวังและความ
ตองการของผูบริโภคท่ีมีตอรานเบเกอรี่และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่บริเวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพบวา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง คือ เดินทางสะดวกหาซื้อไดงาย มีหนาราน
และสาขาท่ีชัดเจนอยูในแหลงชุมชน

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกันมีระดับผลตอการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ
การแจกของแถมและการใหสวนลดท่ีระดับนัยสําคัญ.05 และอาชีพตางกันมีระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน
รสชาติ คุณภาพของโดนัทและความหลากหลายของหนาท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ เดือนเพ็ญ  จีน
จรรยา( 2549) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมิสเตอรโดนัท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาอายุแตกตางกันมี
ความจงรักภักดีตอตราสินคาของมิสเตอรโดนัท ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 เน่ืองจากการรับประทานอาหารวาง
สามารถบริโภคไดตลอดสงผลตอความภักดีตอตราสินคาของมิสเตอรโดนัทไมแตกตางกัน ดานอาชีพตางกันมีระดับผลตอการ
เลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ  การแจกของแถม การใหสวนลด รสชาติ  คุณภาพของโดนัทและ
ความหลากหลายของหนา  อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย เดือนเพ็ญ  จีนจรรยา(2549) ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมิสเตอรโดนัท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเน่ืองจากราคาไมสูงมากนักจึงไมสงผลกับความ
จงรักภักดีตอตราสินคาของมิสเตอร โดนัท
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรการเลือกซื้อของฝาก เพ่ือศึกษาปจจัยการ

เลือกซื้อของฝาก เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ท้ัง 7
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมท้ัง 7 ดาน มีระดับท่ีมีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับท่ีมีผลอยูในระดับมาก สวนดานกระบวนการมีระดับท่ีมีผลอยูในระดับมากท่ีสุด การ
เปรียบเทียบปจจัยการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามดังน้ีดานเพศ พบวา
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน ดานอายุ
พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอ่ืน ไมแตกตางกัน ดานสถานภาพ พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันสวนดานอ่ืน ไมแตกตางกัน ดานการศึกษา พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคลและ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน ดานอาชีพ พบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมแตกตางกัน และดานรายไดเฉลีย่ตอเดือน พบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคลและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานราคา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี.05

คําสําคัญ : การเลือกซื้อ ของฝาก สวนประสมทางการตลาด

Abstract
This research aims: to study the demographic characteristics affecting the buy souvenirs to study

the factors that influence the selection of deposit and to compare the demographic factors that affect
performance. to buy souvenirs in Muang Nakhon Sawan. Nakhon Sawan The research found that Factors
Affecting buy souvenirs. Case of Nakhon Sawan Nakhon Sawan 7 aspects: product, price, distribution
channels. The promotion of individuals to build and deliver the physical aspect. And the process 7 the
overall level has resulted in a high level. Considering it was found that the products, prices and
distribution channels. The promotion of individuals to build and deliver the physical aspect. A level that
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has resulted in a high level. The process has resulted in the highest level. The comparison factor for
buying souvenirs. Case of Nakhon Sawan Nakhon Sawan By the gender. The factors for the creation and
presentation of the physical processes and the different aspects of a different age that product. The
distribution channel Promotion and marketing of the building and the physical characteristics of different
parts of the state do not vary that factor and the physical appearance and presentation. Different aspects
of No significant difference in the study found that factors promoting the market and the creation and
presentation of the physical characteristics of different parts of other different careers found that the
products, prices and promotions. Marketing and the creation and presentation of physical
appearance. And the process of the different distribution channels. not different and the median income
for months. Product factors Promotion Marketing The distribution channel and the creation and
presentation of physical appearance. And the process is different, the price is no different. The significant.
05.

Keywords : buying, souvenir, marketing  mix

บทนํา
สินคาของฝากเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของแตละจังหวัด ของฝากประเภทอาหารบงบอกวัฒนธรรมการ

ดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดน้ันๆ สะทอนถึงการรับประทานอาหาร การถนอมอาหาร ในทองถ่ินรวมท้ังมี
ความสําคัญตอชุมชน สังคมและการทองเท่ียว ธุรกิจของฝากจึงมีความสําคัญ ในการสรางงานอาชีพใหมๆ ธุรกิจของฝากจึง
เปนธุรกิจท่ีสรางรายไดให กับชุมชนและประเทศสรางช่ือเสียงหรือเอกลักษณของประเทศทําให เกิดความสมบูรณ
ทางการทองเท่ียวเกิดการกลับมาเท่ียวอีกครั้งหน่ึงและยังทําใหลูกคาเกิดความภูมิใจ หรือเปนการสรางการยอมรับทางสังคม
แสดงออกถึงฐานะทางเศรษฐกิจเปนแหลงใชจายท่ีสําคัญของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด จากสถิติในป พ.ศ. 2554 พบวา
นักทองเท่ียวมีคาใชจายเฉลี่ย 4,187.12 บาท ตอคน/ตอวัน มีรายไดจากการทองเท่ียว 776.217 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนในป
พ.ศ.2555 โดยมีคาใชจายเฉลี่ย 4,392.81 ตอคน/ตอวัน รายไดจากการทองเท่ียว 983.928 ลานบาท ในป พ.ศ. 2556
มีรายได 1,171,651 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.08 (อุตสาหกรรมการทองเท่ียว, 2556) สําหรับจังหวัดนครสวรรคตั้งอยู
ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน นับไดวาเปนจุดก่ึงกลางระหวางภาคท่ีผูเดินทางสวนมากมักจะใชเปนจุดพักรถ
พรอมท้ังรับประทานอาหาร และซื้อของฝาก เน่ืองจากมีรานขายของฝากท่ีหลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อ
สงผลใหการแขงขันของผูประกอบการสูงข้ึน ผูประกอบการรานขายของฝากจึงตองสรางจุดเดนของสินคาท่ีเปนของฝากเพ่ือ
ตอบสนองตอปจจัยการเลือกซื้อ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูซื้อหรือเคยซื้อ ซึ่งวิธีการท่ีสําคัญ 2 สวน
ใหญน้ันใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการประกอบไปดวย
การสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) การโฆษณา การประชาสัมพันธและการใชพนักงานขาย ดานบุคคล (People)
สิ่งท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ี ท่ีไดบริการขายสินคาตองมีความสามารถ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical
Evidence and Presentation) รูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการ(Process) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการ
ท่ีนําเสนอให กับผู ใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทําใหผู ใชบริการเกิดความประทับใจ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546)

ธุรกิจของฝากเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหกับจังหวัดเปนอยางมากและจังหวัดนครสวรรคถือเปนอีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีของ
ฝากท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปจึงมีการแขงขันทางธุรกิจเปนอยางมากจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดของรานขายของฝากในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจ
จําหนายสินคาของฝาก นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ือเพ่ิมยอดขายและตอบสนองใหตรงกับความตองการของผู
ผูบริโภคมากท่ีสุดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรการเลือกซื้อของฝากในอําเภอ เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
3. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือผูท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปท่ีซื้อหรือเคยซื้อของฝากในรานจําหนายของฝาก

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจากผูซื้อหรือเคยซื้อจํานวน 400 คนโดยการกําหนดขนาดตัวอยางและการ

สุมตัวอยางซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไมสามารถกําหนดจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงใชสูตรWilliam G. Cochran (1977) การ
สุมตัวอยางเปนการสุมแบบหลายข้ันตอน ดังน้ี 1. มีการเก็บแบบสอบถามจากผูซื้อหรือเคยซื้อของฝากในรานขายของฝากใน
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคจํานวน 10 ราน 2. การสุมตัวอยางโดยใชโควตา การสุมตัวอยางประเภทน้ีผูวิจัย
ตองการเลือกตัวอยางท่ีมีลักษณะของประชากรโดยในข้ันตอนแรกใหกําหนดโควตาโดยรวมท่ีจะสุมจากประชากรท้ังหมดกอน
3. การสุมตัวอยางโดยใชวิจํารณญาณเปนการสุมตัวอยางท่ีตองใชแระสบการณในการเลือกตัวอยางซึ่งเปนวิจํารณญาณของผู
สุมตัวอยาง

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรร
รมการเลือกซื้อของฝาก สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คาที (t-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือOne-way ANOVA) และคาเอฟ (f-test) ทดสอบ
ภายหลัง (Post Hoc.) เพ่ือหาคูท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธีของ LSD (Least Significant Difference : LSD) มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05

ผลการวิจัย
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.20

มีอายุ 21-30 ป จํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 33.00 มีสถานภาพโสดจํานวน 188 คนคิดเปนรอยละ47.00 การศึกษากําลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 189 คนคิดเปนรอยละ47.20 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ23.75 มี
รายไดต่ํากวา10,001 บาทจํานวน 139 คนคิดเปนรอยละ 34.80
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ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ

เพศชาย 217 54.20

21-30 ป 132 33.00
โสด 188 47.00
ปริญญาตรี 189 47.20
นักเรียน/นักศึกษา 95 23.75
ต่ํากวา 10,001 บาท 139 34.80

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝากดังน้ี นําของฝากไปใหพอแม
จํานวน 184 คนคิดเปนรอยละ 46.00 สินคาประเภทขนมข้ึนช่ือจํานวน 257 คนคิดเปนรอยละ 64.00 สาเหตุท่ีไมเลือกซื้อของ
ฝากเพราะท่ีจอดรถไมเพียงพอจํานวน 370 คนคิดเปนรอยละ92.50 ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด
จํานวน 287 คนคิดเปนรอยละ71.80 การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเองจํานวน 279 คนคิดเปนรอยละ69.80 รานของฝาก
โดยเฉพาะจํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.25 ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภูมิลําเนําจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ
39.00 เลือกซื้อของฝากท่ีคาดวาผูรับจะชอบ จํานวน 293 คนคิดเปนรอยละ 73.20 คาใชจายในการซื้อ 201-300 บาท
จํานวน115 คนคิดเปนรอยละ 28.75

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝาก
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของฝาก จํานวน รอยละ

ความประสงคจะนําของฝากไปมอบใหพอแม 184 46.00

สินคาประเภทขนมท่ีข้ึนช่ือของจังหวัด 257 64.00
สาเหตุท่ีไมเลือกซื้อของฝากเพราะท่ีจอดรถไมเพียงพอ 370 92.50
ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด 287 71.80
การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเอง 279 69.80
รานของฝากโดยเฉพาะ 217 54.25
ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภูมิลําเนา 156 39.00
เลือกซื้อของฝากท่ีคาดวาผูรับจะชอบ 293 73.20
คาใชจายในการซื้อ 201-300 บาท 115 28.75

จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคในปจจัยดาน
กระบวนการมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 4.46และปจจัยดานบุคคลมีคาเฉลี่ย 4.37
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ตารางท่ี 3 ปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรค
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย̅ เบี่ยงเบน

(S.D.)
แปลผล

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.46 .437 มาก
ปจจัยดานราคา 4.32 .492 มาก
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.51 .757 มาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.68 .787 มาก
ปจจัยดานบุคคล 4.37 .527 มาก
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกาบภาพ 4.30 .530 มาก
ปจจัยดานกระบวนการ 4.53 .479 มาก
สวนประสมทางการตลาดบริการ 4.17 .573 มาก

จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตาม
เพศ พบวา ระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและ ดานกระบวนการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
ระดับผลตอการเลือกซ้ือ ชาย หญิง t Sig แปลคา

X S.D X S.D

ดานผลิตภณัฑ 4.48 .425 4.43 .452 1.026 .230 ไมแตกตาง

ดานราคา 4.34 .479 4.29 .506 1.006 .440 ไมแตกตาง

ดานชองทางจัดจําหนาย 3.50 .774 3.52 .738 -.294 .373 ไมแตกตาง

ดานการสงเสริมการตลาด 3.69 .775 3.68 .803 .123 .952 ไมแตกตาง

ดานบุคคล 4.42 .499 4.31 .553 1.961 .112 ไมแตกตาง

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

4.36 .480 4.22 .576 2.531 .035* แตกตาง

ดานกระบวนการ 4.56 .411 4.49 .546 1.421 .002* แตกตาง
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จากตารางท่ี 5 พบวา อายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด  ดาน
บุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05 สถานภาพแตกตางปจจัยดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 การศึกษาแตกตางปจจัยดานสงเสริม
การตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05 อาชีพแตกตางปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดาน
กระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย
ดานสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ี.05

ตารางท่ี 5 อายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ
ระดับผลต อ
การเลือกซื้อ

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig
ดาน
ผลิตภณัฑ

3.101 .009* 2.814 .061 1.281 .277 2.194 .024* 4.261 .002*

ดานราคา 1.627 .152 2.440 .088 1.283 .276 2.946 .019* 1.385 .238
ดานชองทาง
จัดจําหนาย

4.531 .000* .857 .425 1.655 .160 1.180 .254 4.184 .002*

ดานส งเสริม
การตลาด

3.480 .004* .685 .504 2.832 .024* 2.455 .021* 2.734 .029*

ดานบุคคล 12.187 .000* 10.968 .000* 2.640 .034* 8.080 .000* 11.692 .000*
ดานการสราง
และนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ

3.727 .003* 4.678 .010* 3.627 .006* 4.010 .000* 4.128 .003*

ดาน
กระบวนการ

1.961 .112 1.961 .112 1.886 .112 4.868 .000* 6.673 .000*

สรุปผลการวิจัย
ดานสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.20 มีอายุ 21-30 ป

จํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 33.00 มีสถานภาพโสดจํานวน 188 คนคิดเปนรอยละ47.00 การศึกษากําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 189 คนคิดเปนรอยละ47.20 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ23.75 มีรายไดต่ํากวา
10,001 บาทจํานวน 139 คนคิดเปนรอยละ 34.80

ดานพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝากดังน้ี นําของฝากไปใหพอแมจํานวน
184 คนคิดเปนรอยละ 46.00 สินคาประเภทขนมข้ึนช่ือจํานวน 257 คนคิดเปนรอยละ 64.00 สาเหตุท่ีไมเลือกซื้อของฝาก
เพราะท่ีจอดรถไมเพียงพอจํานวน 370 คนคิดเปนรอยละ92.50 ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด จํานวน
287 คนคิดเปนรอยละ71.80 การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเองจํานวน 279 คนคิดเปนรอยละ69.80 รานของฝากโดยเฉพาะ
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จํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.25 ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภมูิลําเนาจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 เลือก
ซื้อของฝากท่ีคาดวาผูรับจะชอบ จํานวน 293 คนคิดเปนรอยละ 73.20 คาใชจายในการซื้อ 201-300 บาท จํานวน115 คน
คิดเปนรอยละ 28.75

ดานสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคใน
ปจจัยดานกระบวนการมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 4.46และปจจัยดานบุคคลมี
คาเฉลี่ย 4.37

ดานการเลือกซื้อของฝากพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
จําแนกตามเพศ พบวา ระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและ ดาน
กระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน

ดานการเปรียบเทียบการเลือกซื้อของฝาก พบวาอายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย ดาน
สงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05 สถานภาพ
แตกตางปจจัยดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 การศึกษา
แตกตางปจจัยดานสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ี.05 อาชีพแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของฝากในภูมิภาคอ่ืนๆ
1.กลุมผูมรีายไดต่าํกวา 10,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสดุ ดังน้ันควรรักษาผูซื้อท่ีมรีายไดต่ํากวา 10,000 บาท ไว

เพ่ือรักษาฐานผูซื้อเกาและขยายกลุมตลาดผูซื้อใหม
2. ปจจัยระดบัท่ีมีผลตอการเลือกซื้อนอยท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังน้ันควรกําหนดกลยุทธ

เพ่ือนําไปพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย
3. ควรนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพ่ือเพ่ิมยอดขาย

อภิปรายผล
1. ดานผลิตภัณฑ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานผลิตภัณฑ โดยจําแนก

ตามดังน้ี อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได แตกตางกันระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาฎีกาญจน  นิคุณรัมย (2554) เรื่องสวนประสมทางการตลาดและการเปดรับ
สื่อท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคชาวไทยและชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครพบวา
สถานภาพ  อาชีพและรายไดแตกตางระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05และสอดคลอง
กับงานวิจัยของของกนกพรรณ  สุขฤทธ์ิ เรื่องสวนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนยาน
community Mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวาดานผลิตภัณฑผูใชบริการมีความช่ืนชอบรานอาหารญี่ปุนยาน
community Mall ในเรื่องการมีรายการอาหารใหเลือกหลากหลาย ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผูบริหารรานอาหารควรจัดหา
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของผูท่ีมาใชบริการ

2. ดานราคา
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรยีบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานราคา โดยจําแนกดังน้ี
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อาชีพ พบวา อาชีพแตกตางกันมีระดับท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติคุณ  บุญเกตุ (2556) กลาววาลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ
ไดแก อาชีพและรายไดมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของสิริรัตน  ปติพัฒนพงศ(2557) ท่ี
กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ไดแก จํานวนในครอบครอง การไดรับขอมูลขาวสาร  การใชเวลาหาขอมูลแตกตาง
กัน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีแตกตางกันในดานราคา และการสงเสริมการลาดสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานชองทางการจัด

จําหนาย โดยจําแนกตามอายุและรายได พบวาอายุแตกตางกันระดับตอการเลือกซื้อดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญท่ี .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา  คําประเทศ (2556) ไดกลาววา เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ
และรายไดท่ีแตกตางมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามแตกตางกัน

4. ดานการสงเสริมการตลาด
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานการสงเสริมการตลาด

โดยจําแนกตามอายุ การศึกษาและอาชีพ พบวา อายุแตกตางกันระดับตอการเลือกซื้อดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ี.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสิริรัตน ปติพัฒนพงศ(2557) ท่ีกลาววาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ไดแก
จํานวนในครอบครอง การไดรับขอมูลขาวสาร  การใชเวลาหาขอมูลแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีแตกตาง
กันในดานราคา และการสงเสริมการตลาดสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

5. ดานบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานบุคคล โดยจําแนกตาม

อายุ การศึกษา อาชีพและรายได พบวา อายุ  การศึกษา  อาชีพและรายไดแตกตางกันระดับตอการเลือกซื้อดานบุคคล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี.05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนาธิป  ผลาวรรณ( 2556) กลาววา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  บุคลากร กระบวนการและลักษณะทาง
กายภาพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการของลูกคา

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ โดยจําแนกตาม อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได พบวา อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายไดแตกตางระดับตอการเลือกซื้อดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยชลธิชา คําประเทศ(2556) ไดกลาววาเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพและรายไดท่ีแตกตางกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามแตกตางกันในดานเหตุผลการใชบริการ  ดานคาใชจายตอครั้ง  ดาน
รูปแบบในการชําระคาใชบริการและดานประเภทสื่อท่ีรับทราบขอมูลมีผลตอปจจัยทางการตลาดบริการ

7. ดานกระบวนการ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานกระบวนการ โดย

จําแนกตามอาชีพและรายได พบวา อาชีพและรายไดแตกตางระดับตอการเลือกซื้อดานกระบวนการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ี.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติคุณ  บุญเกตุ (2556) ท่ีกลาววาลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ซื้อผลิตภัณฑ ไดแก เพศ  อาชีพ และรายไดมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ
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วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2557
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษารายได รายจาย พฤติกรรมการใชจาย เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชจาย

และปจจัยคัดสรรท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานและไมผาน การเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญนักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือน มากกวา 2,500 บาท สวนใหญนักศึกษามี
รายจายตอเดือน มากกวา 2,500 บาทตอเดือน สวนใหญนักศึกษามีคาใชจาย ดานสุขภาพ ไมเกิน 500 บาท นักศึกษาท้ังสอง
กลุม มีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ใน 7 ดาน ยกเวนดานบันเทิงและพักผอน
นักศึกษาท้ังสองกลุมมีพฤติกรรมการใชจายเงินแตกตางกัน และมีเพียง 1 ปจจัยคัดสรร คือ สภาพแวดลอมทางสังคม (ตาม
แฟช่ัน การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพ่ือน) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยปจจัยน้ีเพียงปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปร
ตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยท่ีตั้งไว

คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชจาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเจาพระยา วิชาการบัญชี 1

Abstract
The objectives of this research were to study : incomes, expenditure, expenditure behaviors,

Spending Behaviors, and the selected and influenced factors toward expenditure of Chaopraya University
students who ever/never passed the course of Accountancy research results revealed that most of
students got incomes per month from father and mother more than 2,500 baht. Most of students had the
expenditure per month more than 2,500 baht. Most of students had the monthly expenditure in health
aspect no more than 500 baht. Both student groups no significantly differences at the .05 level were
found in term of 7 aspects of student expenditure, except only one aspect of entertainment it was found
that both groups were significantly difference at the .05 level. It was also found that students who had
never passed the accountancy 1 course had the expenditure behavior higher than students who had
passed the course. It does not follow the hypothesis of the research set.

Keywords : expenditure behaviors, students,  Chaopraya University, accountancy
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บทนํา
ปญหาราคาสินคาตางๆ ท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทําใหคาครองชีพมีการปรับตัวสูงข้ึน สงผลกระทบตอการดํารงชีพของ

ประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมท่ียังไมมีรายไดเปนของตนเอง แตความตองการมีมากหรืออาจจะ
มากกวากลุมผูมีรายไดประจําเน่ืองจาก คานิยมเรื่องวัตถุนิยมท่ีเขามาในประเทศ ท่ีใหคุณคากับคานิยมน้ีใครเปนผูท่ีได
ครอบครองวัตถุมากๆ ก็จะทําใหเปนท่ีนิยมชมชอบแกคนรอบขาง เปนท่ียอมรับแกคนในแวดวง วัยท่ีมีความอยากรูอยากลอง
เปนวัยท่ีแขงขันกันในเรื่องตางๆ เพ่ือท่ีจะเกิดการยอมรับของสังคม คานิยมก็มีสวนในการใชจายเพราะคิดวา มีของใชของ
ประดับท่ีเปนของมีราคาสูง มียี่หอ ก็จะทําใหเปนท่ียอมรับจากกลุมเพ่ือน หรือไมก็จะทําใหดูเดนกวาเพ่ือนในกลุม ทําใหเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองมาก สามารถพบเห็นไดมากในกลุมวัยนักศึกษา ถือวาเปนคานิยมท่ีผิด ซึ่งเปนการใชจายท่ี
ฟุมเฟอย และไมมีการคิดวางแผนการใชจายเงินลวงหนา การใชจายในรูปแบบดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาทางการเงิน
ตามมา เมื่อรายจายมีมากกวารายรับ (น่ิมนุช ประสานทอง, 2553)

วิชาหลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I) เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน คณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนตองเรียน เพ่ือใหนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
ความหมาย วัตถุประสงคและบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักบัญชีคู วงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อมาขายไป ภาษีมูลคาเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ
การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดยอย ระบบใบสําคัญ และการจัดทําบัญชีเสมือนจริง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หลักการบัญชี 1 นอกจากจะสอนใหนักศึกษามีความรูในศาสตรวิชาชีพทางการบัญชีเบื้องตนแลว ผูสอนยังมุงเนนใหนักศึกษา
สามารถนําความรูท่ีไดรบัจากการเรียนในรายวิชาหลกัการบัญชี 1 มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต โดยการกําหนดใหนักศึกษา
ทําบัญชีเสมือนจริง คือทําการบันทึกรายรับรายจายเพ่ือ นําขอมูลการบันทึกบัญชีรายรับรายจายมาบริหารการใชจายเงินใหมี
คุณภาพ ชวยฝกความมีระเบียบในตนเอง ลดละสิ่งท่ีฟุมเฟอย รูจักการ อดออมและรูจักการพ่ึงพาตนเอง มีความระมัดระวัง
ในเรื่องการใชจายมากข้ึน รูคุณคาของเงินมีความรอบคอบ จัดระเบียบการจัดการเงินเพ่ือใหเปนนิสัย ใหรูจักการประหยัดและ
อดออม

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษา (1) รายไดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 (2) รายจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
(3) พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 (4) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และ(5) ปจจัย
คัดสรรท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1

ผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการสอนวิชาหลักการบัญชี 1 ซึ่งเน้ือหาในรายวิชาบางสวนมีการสงเสริมใหนักศึกษา
ประยุกตใชทฤษฎีองคความรูดานกระบวนการจัดทําบัญชีมาบูรณาการกับการบริหารการใชจายเงินสวนตัวของนักศึกษา โดย
การบันทึกบัญชีรับ-จาย จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับ
นักศึกษาท่ีไมเคยเรียน วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เพ่ือ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนและเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาท่ีเคยผาน/ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1: กรณีศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2557” ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
และ การวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักศึกษาท่ีผานการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาท่ีไมเคยเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 287 คน
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กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาท่ีไมเคยเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 165 คน ไดมาจากตารางกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางประชากรของ เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และเลือกสุมมา
โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวนคือ (1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2)
พฤติกรรมการใชจายของผูตอบแบบสอบถาม และ(3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของผูตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
1. ศึกษาจากทฤษฎี หลักการ และ แนวคิด ท่ีมาจาก ตํารา บทความ เอกสาร และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวนํา

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ในดาน

เน้ือหา ภาษา ขอความ ความหมาย และ โครงสราง นําความเห็นท่ีไดรับจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวและไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานวิจัย ไปลองใช (Tryout) กับกลุมตัวอยาง

จํานวน 40 คน
4. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการลองใช ไปคํานวณหาความเท่ียง (Reliability) หรือคาความเช่ือมั่น (Reliability)

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha-reliability Coefficient) ไดคา
สัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือความเช่ือมั่นเทากับ 0.9899

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มข้ัีนตอนดังน้ี
1. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบญัชี 1 กับนักศึกษาท่ีไมเคยเรียน

วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลยัเจาพระยา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โดยไปเก็บรวบรวมขอมลูดวย
ตนเองเริ่มตั้งแต เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 165 ชุด คิดเปนรอยละ
100 ของการสุม

2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาท้ังหมด ไปคํานวณคาสถิติกับโปรแกรมการคํานวณคาสถิติสําเร็จรูปดวย
คอมพิวเตอร คาสถิติท่ีใชคือ จํานวน (Frequency) รอยละ (Percentage) การทดสอบคาทีแบบ Independent Sample
t-test และสัมประสิท ธ์ิสหสัม พันธถดถอยพหุ คูณ แบบสเต็ ป ไวซ  (Stepwise-Multiple Regression Correlation
Coefficient)

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงินไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
2. ปจจัยคัดสรรท้ัง 10 ปจจัย มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชา

หลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี สวนใหญรอยละ 77.00 เปนเพศหญิง

มีอายุ 19 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 92.80 เปนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รอยละ 35.20 รองลงมาไดแก สาขาวิชาการจัดการ
และ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว คิดเปน รอยละ 19.40 และ รอยละ 13.30 ตามลําดับ ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาหลักการบัญชี 1 รอยละ 35.20 และ ไมไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการบัญชี 1 รอยละ 64.80 มีแหลงท่ีมาของ
รายไดจากบิดา-มารดา และ เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา คิดเปนรอยละ 72.10 และ รอยละ 19.40 ตามลําดับ
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2. นักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือนโดยประมาณสูงสุดคือ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
49.09 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาท คิดเปน รอยละ 27.27 สวนรายได จากการทํางานพิเศษ มีรายไดไมเกิน 500 บาท
ตอเดือน และ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 86.68 และ รอยละ 7.28 ตามลําดับ นอกจากน้ีไดมีรายไดจาก
ทุนการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ 500-1.000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 83.64 รอยละ 13.34 ตามลําดับ
สําหรับรายไดท่ีมาจาก ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ 2,001-2,500 ตอเดือน คิดเปนรอยละ 52.73
และ รอยละ 47.27 ตามลําดับ ขณะ เดียวกันมีรายไดจาก ผูปกครองไมใชบิดามารดา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน คิดเปนรอย
ละ 86.06

3. นักศึกษามีรายจายตอเดือนโดยประมาณ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 83.63 รองลงมา ไดแก
1,501-2,000 บาทตอเดือน 2,001-2,500 บาทตอเดือน 1,501-2,000 บาทตอเดือน และ 501-1,000 บาทตอเดือน คิดเปน
รอยละ 9.10, 3.03, 2.42 และ 1.82 ตามลําดับ

4. นักศึกษามีแหลงท่ีพักอาศัยขณะศึกษา เปนหอพักเอกชน รอยละ 30.90 รองลงมาเปน บานเชา และ หอพักใน
กํากับมหาวิทยาลัย คิดเปน รอยละ 28.49 และ 25.45 ตามลําดับ

5. ภาพรวมพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 (N=165) จําแนกตามดานตางๆ

ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
(N=165) จําแนกตามดานตางๆ
รายการคาใชจาย 0-500

บาท
501-1,000

บาท
1,001-1,500

บาท
1,501-2,000

บาท
2,001-2,500

บาท
มากกวา 2,501

บาท
1. ดานท่ีอยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคาน้ํา คาไฟฟา)

จํานวน 47 26 30 14 21 27
รอยละ 28.49 15.76 18.18 8.48 12.73 16.36

2. ดานอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยประมาณ
จํานวน 50 35 21 23 13 23
รอยละ 30.30 21.21 12.73 13.94 7.88 13.94

3. ดานเสื้อผา (ไมรวมเคร่ืองแบบนักศึกษา)
จํานวน 103 29 13 12 4 4
รอยละ 62.43 17.58 7.88 7.27 2.42 2.42

4. ดานยานพาหนะโดยประมาณ (น้ํามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา)
จํานวน 104 33 15 4 5 4
รอยละ 63.03 20.00 9.10 2.42 3.03 2.42

5. ดานการศึกษา โดยประมาณ (คาถายเอกสาร พิมพงาน อุปกรณการเรียนฯ)
จํานวน 115 31 3 9 1 6
รอยละ 69.70 18.79 1.82 5.45 0.60 3.64

6. ดานการสื่อสารโดยประมาณ (คาบริการแบบเติมเงิน คาบริการแบบรายเดือน)
จํานวน 108 31 11 10 1 4
รอยละ 65.46 18.79 6.67 6.06 0.60 2.42
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7. ดานสุขภาพ โดยประมาณ (คารักษาพยาบาล คาออก  กําลังกายบริหารฟตเนสฯ)
จํานวน 120 22 8 7 5 3
รอยละ 72.73 13.33 4.85 4.24 3.03 1.82

8. ดานบันเทิงและพักผอน โดยประมาณ (คาทองเท่ียว เกมออนไลน คาใชจายดานอบายมุขฯ)
จํานวน 116 23 8 7 4 7
รอยละ 70.31 13.94 4.85 4.24 2.42 4.24

พบวา พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
สวนใหญอยูท่ี 0-500 บาท ในทุกดาน รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ในทุกดาน ยกเวน ดานท่ีอยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคา
นํ้า คาไฟ) อยูท่ี 1,000-1,500 บาท

6. สรุปผลการเปรียบพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาระหวางกลุมนักศึกษาท่ีผาน และ
ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1

ตารางท่ี 2 การเปรียบพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาระหวางกลุมนักศึกษาท่ีผาน และ ไมผาน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1

พฤติกรรมคาใชจาย
ผานการเรียน

หลักการบัญชี 1
ไมผานการเรียน
หลักการบัญชี 1 t-test Sig.

X S.D. X S.D.
1. ดานท่ีอยูอาศัย 4.02 2.00 4.34 2.53 -0.84 0.402
2. ดานอาหารและเครื่องดื่ม 3.84 1.74 4.18 2.41 -0.92 0.355
3. ดานเสื้อผา 2.63 1.23 2.74 1.52 -0.46 0.641
4. ดานยานพาหนะ 2.42 1.49 2.78 1.31 -1.58 0.114
5. ดานการศึกษา 2.63 1.79 2.65 1.38 -0.06 0.947
6. ดานการสื่อสาร 2.65 1.47 2.63 1.22 0.09 0.927
7. ดานสุขภาพ 2.04 1.44 2.50 1.58 -1.85 0.065
8. ดานบันเทิงและพักผอน 2.11 1.19 2.81 2.14 -2.28* 0.023

รวม 2.76 0.79 3.01 1.10 -1.48 0.140
* P < .05

พบวา โดยรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท้ังสองกลุมคือ กลุมนักศึกษาท่ีผาน และ กลุมนักศึกษาท่ีไมผานการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของแตละประเด็นท่ีทดสอบท้ัง 8 ดาน พบวา เกือบทุกดานนักศึกษาท้ังสองกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมการใชจายเงิน
ไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงดานเดียวเทาน้ันคือ ดานบันเทิงและพักผอน ท่ีนักศึกษาท้ังสองกลุม มีพฤติกรรมการใชจายแตกตาง
กัน โดยพบวา นักศึกษาท่ีไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงิน สูงกวา นักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย

7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ ระหวางปจจัยคัดสรรคท่ีมีมีอิทธิพลตอการใช
จายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลสหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ ระหวางปจจัยคัดสรรคท่ีมีมีอิทธิพลตอการใชจายเงิน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1

* P < .05   Dependent Var. = การใชจายเงิน

พบวา มเีพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทาน้ัน (จากปจจัยท่ีใชในการศึกษาท้ังหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม
(ตามแฟช่ัน การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพ่ือน) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยเพียงปจจัยน้ีปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปร
ตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยท่ีตั้งไว

สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 “ศึกษารายไดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผาน

การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา นักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือนโดยประมาณสูงสุดคือ มากกวา 2,500 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 49.09 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาท และ ไมเกิน 500 บาท คิดเปน รอยละ 27.27 และ รอย
ละ 11.51 ตามลําดับ สวนรายได จากการทํางานพิเศษ มีรายไดไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 86.68 และ รอยละ 7.28 ตามลําดับ นอกจากน้ีไดมีรายไดจาก ทุนการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน 500-
1.000 บาทตอเดือน และ 2,000-2.500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 83.64 รอยละ 13.34 และ  รอยละ 2.42 ตามลําดับ
สําหรับรายไดท่ีมาจาก ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ และ 2,001-2,500 ตอเดือน คิดเปนรอยละ
52.73 และ รอยละ 47.27 ตามลําดับ ขณะ เดียวกันมีรายไดจาก ผูปกครองไมใชบิดามารดา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 86.06

2. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 “ศึกษารายจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไม
ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา นักศึกษามีรายจายตอเดือนโดยประมาณ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอย
ละ 83.63 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาทตอเดือน 2,001-2,500 บาทตอเดือน 1,501-2,000 บาทตอเดือน และ 501-
1,000 บาทตอเดือน คิดเปน รอยละ 9.10, 3.03, 2.42 และ 1.82 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแหลงท่ี
พักอาศัยขณะศึกษา เปนหอพักเอกชน รอยละ 30.90 รองลงมาเปน บานเชา และ หอพักในกํากับมหาวิทยาลัย คิดเปน
รอยละ 28.49 และ 25.45 ตามลําดับ

3. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 “ศึกษาพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ี
ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา สวนใหญนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 มีคาใชจายดานท่ีอยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคานํ้า คาไฟฟา) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 28.49
ดานอาหารและเครื่องดื่มไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 ดานเสื้อผา (ไมรวมเครื่องแบบนักศึกษา) ไมเกิน 500 บาท
คิดเปนรอยละ 62.43 ดานยานพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิง คาบํารุงรักษา) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 63.03 ดาน
การศึกษา (คาถายเอกสาร พิมพงาน อุปกรณการเรียนฯ) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 69.70 ดานการสื่อสาร
โดยประมาณ (คาบริการแบบเติมเงิน คาบริการแบบรายเดือน) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 65.46 ดานสุขภาพ (คา

Model Indep.Var. F R2 Coefficient
t Sig.

B Beta
1 สภาพแวดลอมทางสังคม (ตามแฟช่ัน

การเลยีน แบบดารา เลยีนแบบเพ่ือน)
4.02* .024 332.21 .155 2.01* .047
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รักษาพยาบาล คาออกกําลังกายบริหารฟตเนสฯ) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 72.73 และ ดานบันเทิงและพักผอน
โดยประมาณ (คาทองเท่ียว เกมออนไลน คาใชจายดานอบายมุขฯ) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 70.31 ตามลําดับ

4. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 4 “เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เจาพระยาท่ีผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา โดยรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท้ังสองกลุมคือ
กลุมนักศึกษาท่ีผาน และ กลุมนักศึกษาท่ีไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละประเด็นท่ีทดสอบท้ัง 8 ดาน พบวา เกือบทุกดานนักศึกษา
ท้ังสองกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงดานเดียวเทาน้ันคือ ดานบันเทิงและพักผอน ท่ี
นักศึกษาท้ังสองกลุม มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกัน โดยพบวา นักศึกษาท่ีไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มี
พฤติกรรมการใชจายเงิน สูงกวา นักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม
เปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย

5. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 5 “ศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทาน้ัน (จากปจจัยท่ีใช
ในการศึกษาท้ังหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม (ตามแฟช่ัน การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพ่ือน) เปนปจจัย
สําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยเพียงปจจัยน้ี
ปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปรตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว

ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งน้ีสามารถเปนแนวทางสําหรับผูปกครองสามารถนําไปประมาณคาใชจายบุตรหลานท่ีกําลังจะ

ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย
2. การศึกษาครั้งน้ีสามารถเปนแนวทางผูท่ีสนใจในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษา โดยนํา

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการใชจายเงิน
3. การศึกษาครั้งน้ีสามารถเปนแนวทางสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอนใชเปนแนวทางใหนักศึกษาในความ

ดูแลวางแผนการใชจายเงิน
4. คําถานในแบบสอบถามมีขอบกพรอง ไมครอบคลุมปญหาท้ังหมด หรือไมชัดเจน หากจะนําไปใชควรศึกษาขอมูล

หรืองานวิจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

อธิปรายผล
1. พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจายแตละดานในภาพรวม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ท่ีผาน

การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.79 ท่ีไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ท่ีผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 แลวพบวา พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจาย ดานท่ีอยูอาศัยและ ดานอาหารและเครื่องดื่ม มี
คาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดานเสื้อผา ดานการศึกษา ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สวนดานยานพาหนะ
ดานสุขภาพ และดานบันเทิงและพักผอน อยูในระดับนอย สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ท่ีไมผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 พบวา พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจาย ดานท่ีอยูอาศัย มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน
อาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดานเสื้อผา ดานยานพาหนะ ดานการศึกษา ดานการสื่อสาร และดานบันเทิง
และพักผอน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สวนดานสุขภาพ อยูในระดับนอย สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบวาครัวเรือนท่ัวประเทศในป 2557 มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 20,892
บาท คาใชจายสวนใหญรอยละ 33.9 เปนคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเปนคาใชจายดานท่ีอยูอาศัยและและ
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เครื่องใชภายในบานรอยละ 20.0  คาใชจายเก่ียวกับการเดินทางและยานพาหนะรอยละ 19.5 ของใชสวนบุคคล/
เครื่องนุงหม/รองเทารอยละ 5.5 ใชในการสื่อสารรอยละ 3.2 คาใชจายในการศึกษารอยละ 1.7 คาใชจายสําหรับการบันเทิง/
การจัดงานพิธีรอยละ 1.5 คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาลรอยละ 1.5 สอดคลองกับ ศศิยา สืบนุช (2551) การศึกษาปจจัยทีมี
อิทธิพลตอการออมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาสวนใหญมีคาใชจายดานการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 49 มีคาใชจายดานท่ีพักอาศัย รอยละ 40 สอดคลองกับ วิลาสินี ชัยธิ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช
จายเงินของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาคาใชจายทางดานท่ีอยูอาศัยโดยเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา
1,000 บาท คาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่ม1,500-3,000 บาท คาใชจายดานเสื้อผา โดยเฉลี่ยตอเดือน 401-700 บาท
คาใชจายดานยานพาหนะ โดยเฉลี่ยตอเดือน 100-400 บาท คาใชจายดานการศึกษาโดยเฉลี่ยตอเดือน 101-300 บาท คาใชจาย
ดานสุขภาพโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 100 บาท คาใชจายดานบันเทิงและพักผอนโดยเฉลี่ยตอเดอืน 501-1,000 บาท สอดคลอง
กับ ชอทิพย แสนดี (2553) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีพักอาศัย
หอพักเอกชน จากการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงช้ันปท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร โดยสวนใหญมีคาใชจายในดาน
อาหารและเครื่องดื่ม แตไมสอดคลองกับ ภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบวาคาใชจายในหมวดการเดินทางและการสื่อสารมีคาใชจายสูงท่ีสุดคือ 12,318.50 บาทตอเดือน (คา
ผอนรถ คานํ้ามันรถ คารถเมลและแท็กซี่ และคาโทรศัพท)

2. ปจจัยคัดสรรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา (ท้ังสองกลุม) พบวา
มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทาน้ัน (จากปจจัยท่ีใชในการศึกษาท้ังหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปรตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว สวนในภาพรวม (นักศึกษาท้ังสองกลุม) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
3.34 และท่ีไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละขอ
พบวากลุมท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 พฤติกรรมในการใชจายเงิน ดานรายได  ความจําเปนของสินคา คุณภาพสินคา
เปนปจจัยท่ีมีผลตอการใชจายเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิต และแหลงช็อปปงสะดวก มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก สวนเพ่ือนมีผล
ตอการใชจายเงิน สภาพแวดลอมทางสังคม (ตามแฟช่ัน,การเลียนแบบดารา,เลียนแบบเพ่ือน) ความสวยงามของสินคา
โปรโมช่ันของรานคา (การลด แลก แจก แถม)  เวลาวาง มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สําหรับนักศึกษาท่ีไมผานการเรียน
วิชาหลกัการบัญชี 1 พบวา พฤติกรรมในการใชจายเงิน ดานรายได  ความจําเปนของสินคา คุณภาพสินคาเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การใชจายเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิต แหลงช็อปปงสะดวก ความสวยงามของสินคา โปรโมช่ันของรานคา (การลด แลก แจก
แถม) และเวลาวาง มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เพ่ือนมีผลตอการใชจายเงิน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
พรรณวดี ปริญญา เมธี (2553) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามือสองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการ
สุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 150 คน พบวาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาของนักศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยทางดานสถานท่ี และทางดานรายได โดยทางดานผลิตภัณฑ คุณภาพและ
รูปแบบของสินคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามากท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยคือ 4.62 และ 4.51 ตามลําดับ สวนตราสินคาหรือยี่หอ
จะมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคอนขางมากมีคาเฉลี่ยท่ี 3.74 ดานราคา ราคาถูกและราคาปานกลางเหมาะสมกับคุณภาพ จะมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามากคาเฉลี่ยคือ 4.42 และ 4.43 ตามลําดับ สวนสินคาท่ีมีราคาสูงหรือสินคาท่ีมียี่หอจะมีอิทธิพล
ตอการเลือกซื้อปานกลาง คือ 3.02 ดาน สถานท่ีท่ีมีการเดินทางสะดวกและสถานท่ีท่ีมีสินคามือสองใหเลือกเยอะจะเปนท่ีท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามือสองมากมีคาเฉลี่ยคือ 3.69 และ 4.36 ตามลําดับ และสถานท่ีขายสินคามือสองท่ีอยูใกลแหลงท่ี
พักหรือแหลงศึกษาจะมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อปานกลางคือ 3.20 สวนทางดานรายได รายรับตอเดือนจะมีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อมากและรายไดพิเศษจะมีอิทธิพลในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ย คือ 4.36 และ 3.19 ตามลําดับ
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แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค

THE SOLUTION OF NON-EDUCATION AT HIGH SCHOOL LEVEL
CASE STUDY: WATNONGPLING SCHOOL, NAKHONSAWAN PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง

จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค ศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัด
นครสวรรค และนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2558
จํานวนท้ังสิ้น 108 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสํารวจความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช คือคาเฉลี่ย ( X )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียน
วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ท่ีสําคัญตามรายดาน ประกอบดวย ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม ดานสังคม ดาน
สภาพครอบครัว และ ดานสภาพการติดเพ่ือน ระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองปลิง จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับปานกลาง และแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 5
แนวทาง คือ การวิเคราะหสาเหตุของการไมศึกษาตอ การศึกษาเชิงลึกสภาพแวดลอม บริบทของนักเรียนเปนรายกรณี สรางความ
เขาใจกับผูปกครองใหเห็นความสําคัญของการศึกษาโดยทางเลือก สายสามัญและสายอาชีพ รวมกับชุมชน ทองถ่ินในการจัด
กองทุนสนับสนุนปจจัยการศึกษาเบื้องตนใหแกนักเรียนและผูปกครอง และติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียนใหสามารถตอยอด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

คําสําคัญ : แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
The purpose of research were to study the problem of non-education at high school level of Wat

Nong Pling School students Nakhon Swan Province, study the problem level of non-education at high school
level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province, and 3) bring the solution of non-education at
high school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province. The sample was 108 students in
graded 7 to 9 of Wat Nong Pling School Nakhon Swan Province. The instrument used for the questionnaire 5
scales.   The statistics used to analyzing the data mean and standard deviation. The results of the research
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were as following: The problem of non-education at high school level of Wat Nong Pling School students
Nakhon Swan Province were surrounding, social, and family. The level of problem level of non-education at
high school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province, it found that at moderate level.
The solution of non-education at high school level were to analyze the cause of non-education at high
school level in-depth study of surrounding of some students for case study, to make understanding to
parents for the importance of education between high school and vocational level to participate in local
community for support the educational actors to students and parents and ta follow up the study result for
further study for working in the future.

Keyword : the solution of non-education, high school

บทนํา
ยุคโลกาภิวัตนการแขงขันระหวางประเทศเปนไปอยางเขมขนยิ่งข้ึน ประเทศท่ีมีความกาวหนาทางวิชาการ เทคโนโลยี

และยุทธศาสตรท่ีเหนือกวาจะมีความไดเปรียบเหนือประเทศท่ีมีการพัฒนาการทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีดอยกวา ดังนั้นการท่ี
จะพัฒนาประเทศใหแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงตองสรางเสริมคุณภาพของกําลังคนระดับสูงของประเทศท่ีจะเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศดานตางๆ  ตอไป ซึ่งกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนากําลังคน คือ กระบวนการศึกษา เพราะ
“การศึกษา คือ เครื่องมือและกระบวนการตอเนื่องอยางหนึ่งท่ีชวยใหมนุษยมีความเจริญงอกงาม ปรับตัวได ดําเนินชีวิตดี และมี
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีพึงประสงค มนุษยเรียนรูได  คิดได ทําได และแกไขปญหาได การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาคนใหมีความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรมท้ังระดับบุคคลและระดับประเทศ ซึ่งสงผลตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันในการพัฒนาประเทศใหประสบความสําคัญในทุกดานๆ ไมวาดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม
และดานวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553
ในหมวดท่ี 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ไว ดังนี้ มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล
ครอบครัว มาตรา 12 องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและมาตรา13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชน ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลท่ี
ครอบครัวจัดให ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ
ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของประชากรไว
ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในแนวดําเนินการ ขอ 3.3 กําหนดไววายกระดับคุณภาพ
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การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจํานวนผูเรียนต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ีและโครงสรางประชากรท่ีมี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ใหเช่ือมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการ
พัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ัง
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 3.3.4 สงเสริมมาตรการสราง
แรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับ
ผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 3.3.5
ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ พัฒนา
สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน 3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชน
ผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิง
สรางสรรคและมชีีวิต อาทิพิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) จากนโยบายดาน
การศึกษา และยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงแสดงใหเห็นวา การศึกษาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนท่ีจะตองให
ความสําคัญเปนพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะใหเติบโตเปนมนุษยท่ีสมบูรณและเปนประชากรท่ีมีคุณภาพตอไป อยางไรก็ตาม มิใชวาผูท่ีมาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดท้ังหมด สวนหนึ่งตองออกจากการศึกษากลางคัน อาจมีปญหาชีวิต ปญหาสังคม
อันทําใหเกิดผลเสียหายตอประเทศ นอกจากนี้การออกกลางคันยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ อีกดวยดังนั้นการไมศึกษาตอจึงเปนประเด็นปญหาท่ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงประสบโดยมีปจจัยหลาย
อยางท่ีสงผลตอการออกไมศึกษาตอ การไมศึกษาตอลวนเปนความสูญเปลาทางการศึกษาท่ีนาเสียดายควรแกการปรับแกโดย
เรงดวน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี
12 พ.ศ. 2560–2564) การไมศึกษาตอถือเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษา  ถือเปนการสูญเปลาและเปนความลมเหลวในดาน
การใหบริการสาธารณะดานการศึกษา อีกท้ังนักศึกษาท่ีไมศึกษาเหลานั้นยอมไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ  รวมท้ังเปนการบง
บอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา  ซึ่งการแกปญหาเด็กไมศึกษาตอนั้นจําเปนตองทราบขอมูลพ้ืนฐาน
และขอเท็จจริงตางๆ  ท่ีเปนสาเหตุของการไมศึกษาตอของเด็ก  ในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหหมายรวมถึง
การศึกษาตอในสายอาชีพ  ผูวิจัยจึงจึงเห็นวา การศึกษาเปนบริการสาธารณะท่ีจะตองจัดใหกับประชากรวัยเรียนใหไดเรียนจนจบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษาศึกษาวิจัยในเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค เพ่ือใหไดผลการศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรคอยางเปนรูปธรรม การศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค และ การนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ใหสามารถรณรงคไดเขาเรียนตอในระดับมัธยม
ปลายท้ังสายสามัญและสายวิชาชีพใหมากยิ่งข้ึน ในอนาคตตอไปใหเกิดความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง

จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียน

หนองปลิง จังหวัดนครสวรรค และ
3.เพ่ือนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง

จังหวัดนครสวรรค

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา

2558 จํานวนท้ังสิ้น 143 คน 5 หองเรียน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรคปการศึกษา 2558 จํานวน

108 คน จากจํานวน 143 คน 5 หองเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน ( Krejcie
and Morgan, 1970 อางถึงใน สุทธนู ศรีไสย, 2551) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน จากนั้นทําการสุมแบบแบงช้ันและสุม
อยางงาย เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 20 ขอ
เพ่ือศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน
ไดแก ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม  ดานสังคม  ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพการติดเพ่ือน ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.96

การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหสภาพศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัด

นครสวรรค จากแบบสอบถาม
2.วิเคราะหระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายของนักเรยีนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค

จากแบบสอบถาม
3. วิเคราะหนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง

จังหวัดนครสวรรค โดยการวิเคราะหความเรียงแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค โดยการสังเคราะหจากสภาพปญหาการไมศึกษาตอ ระดับปญหาการไมศึกษา
ตอ โดยใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่งเปนตัวแบบในการนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปญหาท่ีมีผลตอการไมศึกษาตอท่ีสําคัญ 4 ดานตามลําดับคือ 1) ดานสภาพการติดเพ่ือนคือเพ่ือท่ีไมเรียนตอมักจะเขามาชักชวนให
หนีเรียนและไปทํากิจกรรมอ่ืนๆประกอบกับอายุตนเองมากจึงเปนสาเหตุสําคัญ  2) ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม
โดยท่ัวไป คานิยมของสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับและมีความเขมแข็งทางวิชาการ เมื่อนักเรียนผิดหวังก็จะไมยอมเรียนตอ 3)
ดานสังคม และ 4) ดานสถานภาพครอบครัว โดยท่ัวไปมักจะตองการแรงงานมาชวยในการประกอบอาชีพจึงทําใหขาดโอกาสศึกษา
ตอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการไมศึกษาตอและศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยและ

ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการของนักเรียนตออิทธิพลการไมศึกษาตอ
2. ประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลการวิจัย
3. ตรวจสอบจํานวนกลุมตัวอยาง และประสานหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือยืนยันความพรอมใน

การจัดเก็บขอมูลการวิจัย
4. ลงพ้ืนท่ีโดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบและแกไขแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยตัวเอง
5. ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางและไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณครบถวน

จํานวน 108 ฉบับ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหตอไป

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปญหาตอการไมศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปรากฏดังนี้

1.1 จากการวิเคราะหสถานภาพกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน จําแนกสถานภาพตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง  จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 59.25 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 40.75 สวนใหญอายุ ไมเกิน 16
ปจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 70.37 และอายุ 16 ป ข้ึนไปจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 29.63

1.2 สภาพปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียน วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค พบวาปญหา
สําคัญมี 4 ดานตามลําดับคือ 1) ดานสภาพการติดเพ่ือน 2) ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม 3) ดานสังคม และ
4) ดานสถานภาพครอบครัว

2. ผลการวิเคราะหระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัด
นครสวรรค ปรากฏดังตางรางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีโรงเรยีนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค

ดาน  S.D. แปลผล
1. ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม 3.02 1.023 ปานกลาง
2. ดานสังคม 2.88 1.052 ปานกลาง
3. ดานสถานภาพครอบครัว 2.87 1.005 ปานกลาง
4. ดานสภาพการตดิเพ่ือน 3.22 1.133 ปานกลาง

รวม 3.00 1.052 ปานกลาง
จากตารางท่ี 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (  = 3.00, S.D.=1.052) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานสภาพการติดเพ่ือน (  = 3.22, S.D. = 1.113) รองลงมาไดแก ดานสถาบันการศึกษาและ
สภาพแวดลอม (  = 3.02, S.D.=1.023)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานสถานภาพครอบครัว (  =2.87, S.D.= 1.005)

3. แนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค มี
4 องคประกอบ ดังนี้
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องคประกอบท่ี 1 การวางแผน (P)
1.1 ประสานผูบริหารโรงเรียน ผูนําทองถ่ิน ทองท่ี และตัวแทนผูปกครองนักเรียน เพ่ือสรางความเขาในการ

สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
1.2 ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไมศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพ่ือใหทราบปญหา

และสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก
1.3 ประชาพิจารณในนโยบายการสงเสริมใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนโดยให

เห็นความสําคัญตอปจจัยดานอายุมีผลตอการตัดสินใจไมศึกษาตอ เมื่อวิเคราะหปจจัยรายดานพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกันมาก
ท่ีสุดคือ ปจจัยดานสถานภาพครอบครัวกับอายุของนักเรียน รองลงมาคือ ดานสังคมกับอายุของนักเรียนผลตอการตัดสนิใจไมศึกษา
ตอ

1.4 กําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไมศึกษาตอ โดยความรวมมือ
จากผูบริหารโรงเรียน ผูนําทองถ่ิน ทองท่ี และตัวแทนผูปกครอง

องคประอบท่ี 2 การรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D)
2.1 ประชุมช้ีแจงเรื่องการรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
2.2 ประชาสัมพันธการรณรงคใหนักเรียนเรียนตอผูปกครอง นักเรียน ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย
2.3 จัดตั้งกองทุนในการสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
2.4 เฝาระวังเพ่ือใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง

องคประกอบท่ี 3 การตรวจสอบติดตาม (C)
3.1 ตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอ
3.2 หากพบปญหา นําไปเปนขอมูลในการวางแผนตอไป

องคประกอบท่ี 4 การนําปญหาไปพัฒนา (A)
4.1 ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหา
4.2 ปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม

ผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในรบัมัธยมศกึษาตอนปลายสรปุไดดังนี้ การวิเคราะหปญหาและ
สาเหตุของปญหา การศึกษาเชิงลึกของปญหา การสรางความเขาใจตอผูปกครองและการติดตามผลอยางตอเนื่อง

สรุปผลการวิจัย
1. ปญหาท่ีสงผลตอการไมศึกษาตอของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียน วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค พบวา

ในภาพรวมพบวา คือ 1) ดานสภาพการติดเพ่ือน 2) ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม 3) ดานสังคม และ 4) ดาน
สถานภาพครอบครัว

2. การศึกษาระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ท่ีคาเฉลี่ย 3.00 ดานทีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการติดเพ่ือน อยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.22 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดาน
สถานภาพครอบครัว อยูในระดับปานกลางท่ีคาเฉลี่ย 2.87

3. ผลการนําเสนอแนวทางการแกไขการไมศึกษาตอของนักเรียนท่ีพบวาแนวทางการแกไขแกไขการไมเรียนตอของ
นักเรียนประกอบไปดวย 4 องคประกอบคือ องคประกอบท่ี 1 การวางแผน (P) องคประอบท่ี 2 การรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ
(D) องคประกอบท่ี 3 การตรวจสอบติดตาม (C) และองคประกอบท่ี 4 การนําปญหาไปพัฒนา (A) ท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก
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กระบนการท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงปจจัยตางๆ ใหสามารถขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน สรุปแนวทาไดแกการวางแผน (P)ประสานผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนท่ีไมศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพ่ือใหทราบปญหาและสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก ประชาพิจารณในนโยบาย
การสงเสริมใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับท่ีและกําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญหานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีไมศึกษา รณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D) โดยประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธเรื่องการรณรงคใหนักเรียนได
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนและเฝาระวังเพ่ือใหนักเรียนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องการตรวจสอบติดตาม (C) การตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอหากพบปญหา
นําไปเปนขอมูลในการวางแผนตอไปการนําปญหาไปพัฒนา (A) ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหาการไม
ศึกษาตอ และปรับปรุงแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการจัดการทําวิจัยเรื่องปจจัยของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค มีการตัดสินใจไมเรียนตอตามความเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 108
คน ซึ่งปรากฏผลดังนี้คือ

1. ผลการวิเคราะหปญหาท่ีสงผลตอการไมศึกษาตอของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค
ท่ีพบวา ในภาพรวมพบวา อายุมีผลตอการตัดสินใจไมศึกษาตอ เมื่อวิเคราะหปจจัยรายดานพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกันมาก
ท่ีสุดคือ ปจจัยดานสถานภาพครอบครัวกับอายุของนักเรียน รองลงมาคือ ดานสังคมกับอายุของนักเรียนผลตอการตัดสนิใจไมศึกษา
ตอท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากความสัมพันธของสถานภาพทางครอบครัวกับนักเรียนท่ีมีอายุเลยวัยเรียนประกอบกับเด็กในวัยนี้
มักจะติดเพ่ือน เมื่อถึงเวลาเขาเรียนตางระดับช้ันเรียน แมจะอยูในกลุมอายุเดียวกันก็มักจะเกิดความอับอายประกอบกับครอบครัว
ไมสามารถสรางความเขาใจกับบุตรหลานถึงความสําคัญของการเรียนจึงมักตามใจ จึงทําใหเกิดปญหาการไมศึกษาตอมากยิ่งข้ึน
สอดคลองกับแนวคิดของทิพยวรรณ นพวงศ ณ อยุธยา (2526) ไดกลาวไววา แรงจูงใจในการศึกษาของบุคคลแตละระดับจะ
แตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาสในวัยเด็ก สวนใหญจะเรียนเพราะพอ แม ใหเรียนหรือเรียนตามเพ่ือน ถาเปนวัยรุน
ตอนปลายและท่ีกําลังจะยางเขาสูวัยผูใหญตอนตน คือ อยูระหวางอายุ 16–25 ป ก็อาจจะมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไป
อีกแบบหนึ่ง เพราะผูท่ีอยูในวัยนี้จะเริ่มมองเห็นในแนวทางชีวิต ซึ่งเห็นไดจากบุคคลรอบขางบางคน อาจจะเริ่มมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับภาวะครอบครัวดานตางๆ ท่ีเหนือจากความรับผิดชอบท่ีมีตอตนเองและอาจไดพบปญหาชีวิตของครอบครัวจากครอบครัว
ของตนเอง ครอบครัวของเพ่ือน ญาติพ่ีนองหรือผูใกลชิดอ่ืนๆ ความคิดเกี่ยวกับการเรียน อาจจะเริ่มมีแนวหันเหเขาสูผลไดทาง
เศรษฐกิจ เชน จะเรียนในสาขาท่ีหางานไดงาย มีรายไดดีไมตองทํางานหนัก และสําคัญ คือ เปนงานประเภทท่ีตนมีใจรักและชอบท่ี
จะทําได บางครั้งการเลือกเรียนสาขาวิชาตางๆหรือเลือกท่ีจะไมเรียนตอ เพ่ือหางานทํา ของเด็กวัยรุนมักข้ึนอยูกับคานิยมของพอ
แม พ่ี นอง และเพ่ือน เพราะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของคนไทย ซึ่งจะเปดโอกาสใหบุตรหลานไดตัดสินใจดวยตนเอง พอ แม
ญาติพ่ีนองบางคนมีคานิยมตางๆ วาการเรียนในข้ันสูงๆ เทานั้นท่ีจะทําใหบุตรหลานมีโอกาส ไดงานดี ทํางานมีเงินเดือนสูง เปนเจา
คนนายคน เปนท่ีเชิดหนาชูตาของพอ แม วงศตระกูล โดยไมคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน ในเรื่องการสนับสนุนของครอบครัว
นี้ ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีไมอาจสงบุตรหลานใหเรียนในระดับสูงๆ ได ก็จําเปนใหออกไปประกอบอาชีพชวยเหลือ
ครอบครัวกอน เมื่อมีโอกาสในภายหนาและมีความสนใจจึงกลับเขามาเรียนใหม ในการศึกษาของคนกลุมหลังนี้มักจะมีลักษณะ
แตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ คนรุนหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ และ เพ่ือเพ่ิมพูนฐานะทางสังคม และ เศรษฐกิจ
หรือ เลือกท่ีจะหางานทําเพ่ือชวย ครอบครัว
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2. ผลการศึกษาระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางท่ีคาเฉลี่ย 3.00 ดานทีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการติดเพ่ือน อยูในระดับปานกลาง ท่ีคาเฉลี่ย 3.22 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ดานครอบครัว อยูในระดับปานกลางท่ีคาเฉลี่ย 2.87 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจัยดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม
เปนปจจัยท่ีสําคัญใกลชิดกับตัวนักเรียนมากกวาปจจัยอ่ืนนักเรียนท่ีอยูในวัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนชวงของวัยรุน
มีความรูสึกท่ีออนไหวตอสภาพแวดลอมในสังคมและมักจะเช่ือฟงเพ่ือนมากกวาครอบครัว จึงทําใหระดับของปจจัยสูงท่ีสุด
สอดคลองกับแนวคิดของ เจือจันทร จงสถิตอยู (อางถึงในศราวรณ ศิรพันธุ 2544) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆ คือ 1) สถานภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ และ สังคมท่ีแตกตาง 2) ทุนทรัพยใชในการศึกษามากหรือนอยกวา 3) คุณภาพของ
จุดการศึกษาท่ีแตกตาง 4) ภูมิลําเนาของสถานศึกษาท่ีอยูในสวนภาคกลางหรือสวนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังพบวา คานิยมของ
นักเรียนซึ่งอยูในพ้ืนท่ีท่ี ตั้งอยูชานเมืองเอ้ือใหนักเรียนพบอยูกับรอยตอระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบทจึงทําใหเกิดภาวะเสี่ยง
ในโอกาสท่ีจะไมเขาเรียนไดคอนขางสูง ผูปกครองไมใหความสําคัญตอการเรียนตอซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานท่ีวาการไมศึกษาตอถือเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษา  ถือเปนการสูญเปลาและเปนความ
ลมเหลวในดานการใหบริการสาธารณะดานการศึกษา อีกท้ังนักศึกษาท่ีไมศึกษาเหลานั้นยอมไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ
รวมท้ังเปนการบงบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา  ซึ่งการแกปญหาเด็กไมศึกษาตอนั้นจําเปนตอง
ทราบขอมูลพ้ืนฐาน และขอเท็จจริงตางๆ  ท่ีเปนสาเหตุของการไมศึกษาตอของเด็ก  ในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใหหมายรวมถึงการศึกษาตอในสายอาชีพ  ผูวิจัยจึงจึงเห็นวาการศึกษาเปนบริการสาธารณะท่ีจะตองจัดใหกับประชากรวัย
เรียนใหไดเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษาศึกษาวิจัยในเรื่อง ปจจัยการสงเสริมใหนักเรียนศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2558

3. ผลการศึกษาเพ่ือนําเสนอแนวทางการแกไขการไมศึกษาตอของนักเรียนท่ีพบวาแนวทางการแกไขแกไขการไมเรียนตอของ
นักเรียนปรากฏดังนี้คือการวางแผน (P) ประสานผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไม
ศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพ่ือใหทราบปญหาและสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก ประชาพิจารณในนโยบายการสงเสริมให
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับท่ีและกําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนท่ีไมศึกษา รณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D) โดยประชุมช้ีแจงประชาสัมพันธเรื่องการรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนและเฝาระวังเพ่ือใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่องการตรวจสอบติดตาม (C) การตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอหากพบปญหา นําไป
เปนขอมูลในการวางแผนตอไปการนําปญหาไปพัฒนา (A) ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหา และปรับปรุง
แผนใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากกระบนการท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงปจจัยตางๆ ให
สามารถขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ วาริน
โพธินัยและจักรพงษ สุวรรณอาศน (2553) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอประเภทสามัญ ศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในป 2553 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถป การศึกษา 2553 ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลภายนอก สื่อและคําแนะนําจากรุนพ่ีพบวาขอท่ีมี
ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือผูปกครอง มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกศึกษาตออยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.73 รองลงไปคือขอมูล
การประชาสัมพันธการแนะแนวของสถานศึกษาอ่ืนๆ เชน เอกสารโทรทัศนวิทยุ อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.64 และดานท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นต่ําท่ีสุด คือ คําแนะนํา ของญาติมีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตออยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.31 อยางไรก็
ตามในแนวทางการปองกันและแขไขปญหานักเรียนไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ัง 4 องคประกอบเปนความ
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เช่ือมโยงระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของวงจรคุณภาพของเดมมิง สามารถท่ีจะนําไปสูการแกปญหาการไม
ศึกษาตอของนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โรงเรียนวัดหนองปลิง ท่ีใหความรวมมือ และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา จนสําเร็จลุลวงดวยดี

คณะผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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สภาพ ความคาดหวังและความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

THE STATUS, EXPECTATION AND PRIORITY NEEDS TO DEVELOP THE INTERNAL QUALITY
ASSURANCE SYSTEMS AND MECHANISMS FOR LUANGPRABANG TEACHER TRAINING
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อานุสิด มะโนสาน พูนชัย  ยาวิราช ประเวศ  เวชชะ และ สมเกียรติ  ตุนแกว
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย เชียงราย

*corresponding author e-mail: anousith.man@crru.ac.th

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยศึกษาความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของกับการทํางานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบางจํานวน 38 คน และเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ผลการวิจัยสรุปไดวา : สภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยพบวา 7 ดาน มีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก สวน 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพ พบวาทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด
และความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานการคนควาวิจัยและ
บริการทางวิชาการ ดานหลักสูตร ดานการสงเสริมนักศึกษา ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ดานบุคลากร ดาน
สภาพแวดลอมและแหลงการเรยีนรู ดานการบริหารและการจัดการ ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย และ ดานประสิทธิผล
ของการเรียนการสอน

คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยครูหลวงพระบาง

Abstract
This research purposes were to study the current status, the expectations of implementation and

priority needs to develop the internal quality assurance (IQA) in Luang Prabang Teachers Training College
(LPTTC). The sample group of this research were 38 persons selected from LPTTC. The Mixed methods
were conducted on this research. The research results were as follows: the current status were at high
level within 7 aspects at high level and 3 aspects were at the medium level. The expectations of
implementation were at the highest level every aspects. The Priority Need Index (PNImodified) were arranged
in descending such : Management Information Systems; Academic Research and Consultancy Services;
Curriculum; Students Support ; Internal Quality Assurance System; Human Resource; Environment and
Learning Resources; Governance and Management; Vision Mission and Goals; Teaching and Learning
Effective.

Keywords : internal quality assurance, Luangprabang TTC
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บทนํา
วิทยาลัยครูหลวงพระบางเปนสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาช้ันสูง (อุดมศึกษา) มีบทบาทหนาท่ีในการผลิตครู

ในระดับประกาศนียบัตร ช้ันกลาง ช้ันสูง และปริญญาตรี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 แขวงคือ แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุรี
และแขวงอุดมไชย โดยภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูใหไดคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการสรางครูท่ี
กําหนดไว นอกจากน้ันการประกันคุณภาพภายในก็เปนภารกิจหน่ึงท่ีวิทยาลัยครูตองไดดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพ่ือสงเสริมใหเกิดคุณภาพอยางแทจริงแกผูเรียนและสถานศึกษาอยางตอเน่ือง

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลยัครหูลวงพระบาง ไดริเริ่มตั้งแต ป ค.ศ. 2011 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
ภาพรวมท่ีผานมีดังน้ี ปการศึกษา 2011-2017 ไดรับคะแนน 3.54 (ระดับมาก) 3.58 (ระดับมาก) 2.91 (ระดับปานกลาง)
4.07 (ระดับมาก) 4.39 (ระดับมาก)  จากผลประเมินดังกลาวเห็นวาคุณภาพการจัดการศึกษายังมีคุณภาพไมสูงเทาท่ีควรท้ังมี
การแกวงข้ึนลงไมเสถียรอันหมายถึงการรักษาระดับคุณภาพไมปกติ ซึ่งอาจสงผลตอความเช่ือมั่นของคนท้ังภายในและ
ภายนอก

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ยังประสบความยุงยากหลายอยางท่ีทําใหผล
จากการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ยังไมเปนพึงพอใจของคนสวนใหญ ท้ังน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เชน
กระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินงานยังไมรัดกุม ความเขาใจ ความรับรูของคณะทํางานและคณาจารย ตองานการ
ประกันคุณภาพไมลึกซึ้ง การเผยแพรความรูและผลการประเมิน การจัดบุคลากรเขามารับผิดชอบและมีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดถึงการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงาน และอ่ืนๆ

การมีระบบและกลไกท่ีเหมาะสมกับสภาพหรือบริบทของสถานศึกษา จะเปนสิ่งชวยใหผูปฏิบัติ มีแนวทางและ
เปาหมายท่ีชัดเจนของงาน รูหนาท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบและดําเนินงานอยางมีทิศทางและเปนระบบตอเน่ืองอันจะ
กอใหเกิดประสิทธิผลของงานและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว แตการจะออกแบบระบบและกลไกท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาน้ันควรตองรูสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนท่ีแทจริงของสถานศึกษาน้ัน ๆ ซึ่งสามารถนํามาเปน
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหออกแบบ หรือปรับปรุงระบบและกลไกใหสอดคลองกับสถานศึกษาน้ันไดอยางเหมาะสม ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนตองมีการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนของการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง กอนจะนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง เพ่ือใหวิทยาลัยครูเกิดคุณภาพอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอนหลัก คือ

1) ข้ันศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยวิธีการตอไปน้ี
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
(1) การศึกษาวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจําปตั้งแตปการศึกษา ค.ศ. 2014 ถึง 2016 โดยการ

วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหในแตละองคประกอบมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดในคูมือการประกันคุณภาพ
(2) การสัมภาษณเชิงลึก เก็บรวบรวมกับผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 5 คนใน สามระดับคือ ระดับนโยบายไดแก รอง

ผูบริหารฝายวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน ระดับผูนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดแก ฝายประเมินผล จํานวน 1 คน และฝาย
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 คน และระดับผูปฏิบัติไดแกคณะทํางานดานการประกันคุณภาพภายในจากฝายอ่ืน จํานวน 2 คน
โดยประเด็นสัมภาษณ ผูวิจัยไดเตรียมการไวกอนแลว ตามขอบเขตและระดับความรับผิดชอบของแตละคนท่ีใหสัมภาษณ โดย
การวิเคราะหเน้ือหา
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(3) การใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานกับผูเก่ียวของและผูปฏิบัติ จํานวนท้ังหมด 38 คน
โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบจัดระดับความคิดเห็น (Rating Scale) โดยเน้ือหาในขอคําถามครอบคลุมองคประกอบ
มาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 50 ตัวบงช้ี โดยการวิเคราะหคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(4) การประชุมสัมมนากลุม เก็บขอมูลกับผูเก่ียวของและผูปฏิบัติ จํานวน 38 คน ดังกลาว ผูวิจัยเสนอขออนุญาต
ผูบริหารเพ่ือจัดการประชุมในวันท่ี 19 ตุลาคม 2017 ซึ่งประเด็นการสัมมนาในวันน้ี มุงเนนสะทอนผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพในปท่ีผานมา เปนอยางไร อะไรท่ีเปนปญหา และควรมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไรบาง โดยการวิเคราะห
เน้ือหา

2) ข้ันศึกษาความคาดหวังและความตองการจําเปนในพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
(1) ใชแบบสอบถามในรูปแบบจัดระดับความคิดเห็น (Rating Scale) โดยเน้ือหาในขอคําถามครอบคลุมใน

องคประกอบมาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 50 ตัวบงช้ี จากน้ันทําการจัดลําดับความสําคัญของคาดัชนีความตองการจําเปน
ของความคาดหวังในอนาคต (Priority Needs Index; PNI modified)

(2) การประชุมสัมมนากลุมผูท่ีเก่ียวของและผูปฏิบัติ จํานวน 38 คน ดังกลาว ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2017 โดย
ประเด็นการสัมมนา มุงเนนความคาดหวังท่ีควรเปนในการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ในแตละดาน
ควรเปนอยางไร และควรทําอยางไร และทําการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมสัมมนากลุม ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา
(Content Analysis) แลวสรุปเปนความเรียง

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปจจุบันของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง

ไดทําการศึกษาจากสภาพการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูจริงในแตละดานตามตัวแปร คือ 10 มาตรฐานคุณภาพ ดวย
การคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยครู ในภาพรวม
และจําแนกเปนแตละดาน แสดงดังตารางท่ี 1-1 และ ตารางท่ี 1-2 ตอไปน้ี
ตารางท่ี 1-1 ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยครูหลวงพระบางชวงแตปการศึกษา 2014-2016

ท่ี องคประกอบคุณภาพ 2014 2015 2016 เฉลี่ยรวม แปลผล
1 ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย 3.20 3.70 4.33 3.74 มาก
2 ดานการบริหารและการจัดการ 3.40 4.17 4.50 4.02 มาก
3 ดานบุคคลากร 2.95 4.45 4.25 3.88 มาก
4 ดานหลักสูตร 3.00 4.39 3.60 3.66 มาก
5 ดานประสิทธิผลการเรียน-การสอน 2.93 4.40 4.33 3.89 มาก
6 ดานการสงเสริมนักศึกษา 3.14 3.82 4.57 3.84 มาก
7 ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู 2.19 4.52 4.63 3.78 มาก
8 ดานระบบขอมลูขาวสาร 3.13 4.3 4 3.81 มาก
9 ดานระบบการประกันคณุภาพภายใน 3.23 3.50 5.00 3.91 มาก
10 ดานการคนควาวิจยัและบริการทางวิชาการ 1.90 4.33 4.67 3.63 มาก

เฉลี่ยรวม 2.91 4.07 4.39 3.79 มาก
แปลผลภาพรวม ปานกลาง มาก มาก มาก
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จากตาราง 1-1 จะเห็นไดวา โดยภาพรวมจากรายงานการประเมินตนเองการดําเนินงานในรอบสามปหลังติดตอกัน
ตั้งแต ป 2014-2016 ท่ีใชมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับมาตรฐานคุณภาพของศูนยประกันคุณภาพแหงชาติ มีผลประเมิน
2.91 (ระดับปานกลาง) 4.07 (ระดับมาก) และ 4.39 (ระดับมาก) ตามลําดับ
ตารางท่ี 1-2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ท่ี รายการมาตรฐานคุณภาพ . แปลผล
1. ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย 3.68 0.72 มาก
2. ดานการบริหารและการจัดการ 3.64 0.74 มาก
3. ดานบุคคลากร 3.63 0.74 มาก
4. ดานหลักสูตร 3.48 0.70 ปานกลาง
5. ดานประสิทธิผลของการเรยีน-การสอน 3.71 0.68 มาก
6. ดานการสงเสริมนักศึกษา 3.53 0.71 มาก
7. ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู 3.66 0.66 มาก
8. ดานระบบขอมลูขาวสาร 3.44 0.64 ปานกลาง
9. ดานระบบการประกันคณุภาพภายใน 3.64 0.63 มาก
10. ดานการคนควาวิจยัและบริการทางวิชาการ 3.41 0.71 ปานกลาง

เฉลี่ยโดยภาพรวม 3.58 0.69 มาก
จากตารางท่ี 1-2 จะเห็นไดวา โดยภาพรวม พบวาการดําเนินงานมีคุณภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม = 3.58)

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 7 ดานไดแก ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย  ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู  ดานการบริหารและการจัดการ  ดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  ดานบุคลากร  ดานการสงเสริมนักศึกษา และ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร
ดานระบบขอมูลขาวสาร และ ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดังตารางขางบน

2) การศึกษาความคาดหวังท่ีควรเปนในอนาคตการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
ผลการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังในภาพรวมตามรายดาน และ จําแนกเปนแตละดาน มีดังตอไปน้ี

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบางตามรายดาน
ท่ี รายการมาตรฐานคุณภาพ . แปลผล

1. ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย 4.67 0.49 มากท่ีสุด
2. ดานการบริหารและการจัดการ 4.66 0.52 มากท่ีสุด
3. ดานบุคคลากร 4.70 0.48 มากท่ีสุด
4. ดานหลักสูตร 4.63 0.52 มากท่ีสุด
5. ดานประสิทธิผลของการเรยีน-การสอน 4.69 0.49 มากท่ีสุด
6. ดานการสงเสริมนักศึกษา 4.61 0.50 มากท่ีสุด
7. ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู 4.71 0.47 มากท่ีสุด
8. ดานระบบขอมลูขาวสาร 4.70 0.46 มากท่ีสุด
9. ดานระบบการประกันคณุภาพภายใน 4.73 0.46 มากท่ีสุด
10. ดานการคนควาวิจยัและบริการทางวิชาการ 4.64 0.49 มากท่ีสุด

เฉลี่ยโดยภาพรวม 4.67 0.49 มากท่ีสุด
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา โดยภาพรวม พบวาความคาดหวังคุณภาพในอนาคตอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยรวม
= 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี

2.1) ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวม พบวา มีความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.73) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา มีการเสนอในเรื่องการเผยแพรเพ่ือสรางความรับรูและเขาใจ
ตองานการประกันคุณภาพอยางกวางขวางภายในวิทยาลัยมากท่ีสุด

2.2) ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู โดยภาพรวม พบวา มีความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยู
ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.71) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา การมีหองปฐมพยาบาลและการปรับปรุงระบบสุขอนามัย
การรักษาความสะอาดเปนความคาดหวังสูงสุด

2.3) ดานระบบขอมูลขาวสาร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด
(คาเฉลี่ย = 4.70) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหขอมูลมีความคาดหวังเก่ียวกับการใหบริการเครือขายท่ีสามารถใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ควรเพ่ิมความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต และขยายจุดกระจายสัญญาณเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงระบบ และ
พัฒนาฐานขอมูลตาง ๆใหหลากหลายมากข้ึน

2.4) ดานบุคลากร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย =
4.70)  นอกจากน้ันยังพบวา อยากใหมุงเนนการพัฒนาครูอาจารยพนักงานใหมีคุณวุฒิตามเกณฑท่ีกระทรวงกําหนด
แผนพัฒนาบุคลากรยังกําหนดไมชัดเจน

2.5) ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.69)  นอกจากน้ันพบวา ผูใหขอมูลสวนมากเสนอใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใหมีการใชสื่อเทคโนโลยีเขามาใชในการสอนใหมากข้ึน

2.6) ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.67) ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ผูใหขอมูลสวนมากเสนอใหกําหนด ความหมาย และ
คําอธิบาย สาระสําคัญของแตละประเด็นสําคัญของวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ใหชัดเจน

2.7) ดานการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.66) ผูใหขอมูลไดมีการเสนอบางประเด็นสําคัญ เชน ควรปรับปรุงการแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงงาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับคุณวุฒิ ความสามารถและความถนัดของบุคคล และ ยังเสนอใหมีการติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของแตละงานอยางตอเน่ือง

2.8) ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.63) นอกน้ันยังพบวา มีการเสนอประเด็นสําคัญดังน้ี ควรมีคณะกรรมการพัฒนางานดาน
การคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ เพ่ือมากําหนดนโยบาย รูปแบบ และวิธีการ ใหเปนลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยครูเอง

2.9) ดานหลักสูตร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย
= 4.62)  จากความเห็นเพ่ิมเติม พบวา ควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรการสรางครูใหสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษา
สายสามัญและความตองการของการพัฒนาทองถ่ิน ปรับปรุงการกําหนดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาชาติ

2.10) ดานการสงเสริมนักศึกษา โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.60) นอกจากน้ันยังพบวาควรมีวิธีการติดตามนักศึกษาท่ีจบไปใหม และสรางเครือขายความรวมมือกับอดีต
นักศึกษาผูท่ีประสบความสําเร็จหรือมีความกาวหนาในการงาน

3) การจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified

ผลการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified แสดงดังตาราง 3 ตอไปน้ี
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ตารางท่ี 3 ผลการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified

ดานท่ี รายการมาตรฐานคุณภาพ

คาเฉลี่ยระดับ
PNI

modified
ลําดับความ

ตองการ
( I )

การ
ปฏิบัติ
( D )

1. ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย 4.67 3.68 0.213 9
2. ดานการบริหารและการจัดการ 4.66 3.64 0.217 8
3. ดานบุคคลากร 4.70 3.63 0.225 6
4. ดานหลักสูตร 4.63 3.48 0.245 3
5. ดานประสิทธิผลของการเรยีน-การสอน 4.69 3.71 0.207 10
6. ดานการสงเสริมนักศึกษา 4.61 3.53 0.233 4
7. ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู 4.71 3.66 0.222 7
8. ดานระบบขอมลูขาวสาร 4.70 3.44 0.268 1
9. ดานระบบการประกันคณุภาพภายใน 4.73 3.64 0.229 5
10. ดานการคนควาวิจยัและบริการทางวิชาการ 4.64 3.41 0.264 2

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา ความตองการจําเปนในการพัฒนาจัดลําดับไดดังน้ี ลําดับท่ี  1  ดานระบบขอมูลขาวสาร
(PNImodified = 0.269)  ลําดับท่ี  2  ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ (PNImodified = 0.266) ลําดับท่ี  3  ดาน
หลักสูตร (PNImodified = 0.248) ลําดับท่ี  4  ดานการสงเสริมนักศึกษา (PNImodified = 0.234) ลําดับท่ี  5  ดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน (PNImodified = 0.230) ลําดับ ท่ี   6  ดานบุคลากร (PNImodified = 0.228)  ลําดับ ท่ี  7  ดาน
สภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู (PNImodified = 0.223)  ลําดับท่ี  8 ดานการบริหารและการจัดการ (PNImodified =
0.218)  ลําดับท่ี 9  ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย (PNImodified = 0.211) และลําดับท่ี  10  ดานประสิทธิผลของการ
เรียน-การสอน (PNImodified = 0.208)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเห็นประเด็นสําคัญท่ีสมควรนํามาอภิปราย ดังน้ี

1) จากผลการศึกษาท่ีพบวา ดานระบบขอมูลขาวสาร มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับแรก ท้ังน้ี
เน่ืองจากเหตุผลสําคัญบางประการ คือ ประการแรก ระบบขอมูลขาวสารของวิทยาลัยครูท่ีมีอยู ยังมีไมเพียงพอและไม
ตอบสนองตอความตองการของการดําเนินงานใหเกิดคุณภาพเทาท่ีควร ท้ังในดานท่ีเปนฮารดแวร ไดแก คอมพิวเตอร วัสดุ
อุปกรณไอทีอ่ืน ๆ และ ดานท่ีเปนซอฟแวร ไดแก โปรแกรมทางการบริหารงานดานตาง ๆและระบบฐานขอมูลตาง ๆ ท้ังน้ีอาจ
เปนเพราะวา วิทยาลัยครูไดรับการสงเสริม สนับสนุน ดานงบประมาณ หรือการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเครื่อง
เทคโนโลยี ไมเพียงพอ ทําใหการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศไมไดผลดี เปนดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกลาวถึง
ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา วาสถานศึกษาในยุคปจจุบันตองจําเปนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เน่ืองจากวา มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีตองการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีมั่นใจและรวดเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และมีการปรับองคการเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน อน่ึง จากผลการ
สัมภาษณ ยังพบวา ความสามารถและทักษะดานไอทีรวมท้ังดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของบุคลากร ทีมงานหรือ
ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานไอชีทีของวิทยาลัยครูยังจํากัด ทําใหกระบวนการจัดระบบสารสนเทศไมเปนข้ันตอนอยางเปน
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ระบบตอเน่ืองดี เปนตนวา ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันการตรวจสอบขอมูล ข้ันการจัดระเบียบขอมูลหรือคลังขอมูล ข้ันการ
ประมวลผลขอมูล ข้ันการวิเคราะหขอมูลและข้ันการนําใชขอมูล ซึ่งเหตุผลดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยของ อัมรัตน จินดา
และ เอนกฤน บางทาไม (2559) ท่ีศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีคนพบวา.แนวทางสงเสริม
....ควรใหการสงเสริมสนับสนุนใน 3 ดาน.ไดแก 1) ดานวัสดุครุภัณฑ (Hardware) 2) ดานโปรแกรมและสื่อท่ีใชในการเรียน
การสอน (Software) 3) .ดานบุคลากร (Peopleware) ท้ังน้ียังสอดคลองกับผลวิจัยของสุนันทา หาผลดี (2557) ท่ีพบวา ...
การจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนควร มีการกําหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน แตงตั้งทีมงานหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจน ใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในการจัดระบบสารสนเทศ ตนสังกัดใหการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยแตละข้ันตอนควร
ปฏิบัติ ดังน้ี ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล คํานึงถึงความตองการของการนาไปใชมีแบบฟอรมในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ี
ไดมาจากแหลงท่ีควรอยูท้ังในและนอกโรงเรียน และนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันการ
ตรวจสอบขอมูล มีการตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะนําไปประมวลผล ตรงตามความตองการของการนาไปใชหรือแบบฟอรมท่ีเก็บ
รวบรวม ตรงตามประเภทของขอมูล ข้ันการประมวลผลขอมูล มีการประมวลผลท้ังทําดวยมือและใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการประมวลผล ข้ันการจัดเก็บขอมูล มีจัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมู แยกประเภทของขอมูล มีปายกํากับ แยกเปน
ปการศึกษาอยางชัดเจน สารสนเทศจัดทาเปนรูปเลม ขอมูลเก็บในลักษณะแฟมเอกสาร และสารองขอมูลในแผนซีดี หรือแผน
ดีวีดี ทําเปนตารางในรูปแบบเอกสารและไวในระบบคอมพิวเตอรท้ังท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหงายตอการสืบคน ข้ัน
การวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีไดประมวลผลมาแลว นาไปเปรียบเทียบใหสอดคลอง เหมาะสมกับการ
นําไปใชในการประกอบการทางาน การตัดสินใจ ยังไมมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีน้ีอยางงชัดเจน และข้ันการนําขอมูลไปใชมีการนา
ขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค รายงานขอมูลไปยังหนวยงานตนสังกัดตามระยะเวลาท่ีกําหนด
เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนประโยชนใหผูท่ีเก่ียวของทราบท้ังในและนอกโรงเรียน มีรูปแบบการ
รายงานผลและนําเสนอขอมูลท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปเอกสารแผนพับ รูปเลมวารสาร แลผานทางระบบอินเทอรเน็ต นําขอมูลท่ี
ไดไปวางแผน แกไข พัฒนา และปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษา

2) จากผลการศึกษาท่ีพบวา ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนา
เปนลําดับท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจัยสําคัญบางประการ คือ ประการแรก มีนโยบายสงเสริมใหครูอาจารยทําวิจัย แตแนวทาง
ปฏิบัติในการสนับสนุนสงเสริมไมชัดเจน ประการท่ีสอง กลไกการขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนางานวิจัยของ
วิทยาลัยครูยังไมชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน และ ประการท่ีสาม การสนับสนุนงบประมาณอันเปนสิ่งจูงใจ
ครู อาจารยเพ่ือทําวิจัยยังมีจํากัด รวมท้ังการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานการวิจัยของครู อาจารย ท้ังอยูภายในวิทยาลัยครู
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติยังมีนอยท่ีสุด ในขณะท่ี แผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติฉบับท่ี 8 (2016-2020) ไดมีนโยบาย
ดานการคนควาวิจัยสําหรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงอยางชัดเจน ดังท่ีนโยบายไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ท่ีกลาววา
“สนับสนุนการคนควาวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการทางดานวิชาการใหสอดคลองกับความตองการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ซึ่งนโยบายสําคัญอยางหน่ึงคือการเพ่ิมงบประมาณจากรัฐบาลและองคการท่ีไมข้ึนกับรัฐบาล สําหรับการ
คนควาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2015) ซึ่งจะเปนโอกาสดีท่ีวิทยาลัยครูในการ
นําไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน วิทยาลัยครูจึงควรตองเรงพัฒนายกระดับคุณภาพดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการใหสูงข้ึน
ทันกับสภาพปจจุบัน สอดคลองกับปราชญา รัตพลที (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมครูดานการทําวิจัยในช้ัน
เรียนของครูในโรงเรียนบานสันติสุข อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา แนว
ทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู คือ โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบายดานการวิจัยท่ีชัดเจน มีการพัฒนา
งานวิจัยโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูมาใหการอบรม สงเสริมใหครูทําผลงานประกวดในระดับตางๆ และนิเทศ ติดตามผล การ
ดําเนินงานดานการวิจัยในโรงเรียนเปนระยะ
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3) จากผลการศึกษาท่ีพบวา ดานหลักสูตร มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับท่ี 3 ท้ังน้ีเปนเพราะวา
หลักสูตรสรางครูท่ีวิทยาลยัแตละแหงใชเปนหลักสูตรสวนกลาง ท่ีมีกระบวนการสรางและกําหนดมาจากกรมสรางครู มีจํานวน
หนวยกิตมากเกินกวาจํานวนหนวยท่ีกําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรแหงชาติ อน่ึงเมื่อพิจารณาเน้ือหาหลักสูตรรายวิชาก็พบวา
ไมมีความสมดุลกันระหวางเน้ือหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกลาวคือ ภาคทฤษฎีมีมากกวาภาคปฏิบัติเกินไปทําใหการสอน
โดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญในการแสวงความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆนอกหองเรียนปฏิบัติไดยาก (ศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2017) นอกจากน้ันเน่ืองจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีรวดเร็วตลอด ความรูก็มีการเปลี่ยนแปลง
เรื่อย ๆ การพัฒนาหลักสูตรก็ตองใหสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยูเสมอ ท้ังน้ีก็เพ่ือการแขงขัน
และเพ่ือความอยูรอดของสถานศึกษาเอง ดังท่ีแผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติครั้งท่ี 8 (2016-2020) ไดกลาวถึง หลักสูตรการ
สรางครู ในยุทธศาสตรท่ี 1 วา ยกคุณภาพหลักสูตรของสรางครูใหสูงข้ึน และใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรสายสามัญ ซึ่ง
สอดคลองกับ ธิดารัตน ถาบุตร (2557) ท่ีวา หลักสูตรท่ีดีควรมีลักษณะสําคัญคือ สอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษาชาติ
พัฒนาการของผูเรียน สภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การนาไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียน เกิดจากความรวมมือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตลอดจนมีบทบาทเชิงรุกในการช้ีนําสังคมได

4) จากผลการศึกษาท่ีพบวา ดานการสงเสริมนักศึกษา มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับท่ี 4 ท้ังน้ี
เปนเพราะวา วิทยาลัยครูมีกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมสนับสนุนนักศึกษายังอยูในวงจํากัดแตสําหรับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู
ภายในวิทยาลัยครูเทาน้ัน ยังไมกวางขวางขยายไปถึงนักศึกษาท่ีเรียนจบใหมและอดีตนักศึกษาท่ีจบไปไดทํางานแลว ท้ังน้ี ตัว
บงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสําคัญอยางหน่ึงคือคุณภาพของผลผลิตอันหมายถึงนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีจบไป
และไมเพียงแตจะดูท่ีผลผลิตเทาน้ันควรดูไปถึงผลลัพธท่ีเกิดกับผลผลิตดวยน้ันก็คือ บัณฑิตท่ีจบไปไดมีงานทําและไดรับ
ผลกระทบกลับคืนมาอยางไรจากสงัคม ซึ่งวิทยาลัยครูควรตองมีวิธีการหรือกลไกในการตรวจสอบติดตามอยางตอเน่ือง ดังท่ีผล
การประชุมกลุมไดยกข้ึนสนทนา ประเด็นท่ีวา การติดตามนักศึกษาท่ีจบไปใหม และการรวมมือกับอดีตนักศึกษาท่ีจบจาก
วิทยาลัยครูยังไมเปนรูปประทําท่ีชัดเจน อยางเปนทางการและดําเนินอยางเปนระบบตอเน่ือง ยังเปนเพียงอยูในข้ันริเริ่มหา
ชองทาง และในเรื่องของการสรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ หรือ โรงเรียน หรือหนวยงานท่ีใชผลผลิต (ครู) ของ
วิทยาลัยครู ยังไมหลากหลาย จึงควรมีวิธีการติดตามนักศึกษาท่ีจบไปใหม และสรางความสัมพันธรวมมือกับอดีตนักศึกษาผูท่ี
ประสบความสําเร็จหรือมีความกาวหนาในการงาน รวมท้ังการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและตางประเทศกับ
องคการ หนวยงาน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการผลิตครูใหมีคุณภาพ โดยเรื่องน้ีควรมีการจัดสรรงบประมาณสนองตอดานน้ีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดคลองตัวข้ึน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานการสรางความสัมพันธรวมมือตอการศึกษาครู ท่ีกลาววา
... สรางเครือขายความสัมพันธรวมมือกับสถาบันผลิตครูในบรรดาประเทศอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะคติเก่ียวกับแนวคิด
หลักสูตร และความเปนไปไดในกานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพนักงาน และตอการศึกษาช้ันสูง (อุดมศึกษา) ท่ี
กลาววา เพ่ิมความรวมมือกับสถาบันดุอมศึกษาของประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆในการสรางโครงการวิจัยคนควา
วิทยาศาสตรรวมกันรวมท้ังการเขาเปนภาคีเครือขายการศึกษาช้ันสูงและการประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาและ
กีฬา, 2015)

5) จากผลการศึกษาท่ีพบวาดานระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับ
ท่ี 5 ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในยังไมมีความรูความเขาใจในภาระงาน จึงควร
ท่ีจะตองยกระดับความรูดานน้ี ดังท่ีมีผูใหความเห็นตอการประชุมสัมมนาวา ผูรับผิดชอบแตละภาคสวนตองอานคูมือทําความ
เขาใจใหมากข้ึน และ หนวยประกันคุณภาพควรตองจัดการอบรมใหความรูแกผูท่ีมีสวนรวมกอนลงมือดําเนินงาน อน่ึง
ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญไดเริม่เห็นบทบาทความสําคัญและคุณประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสามารถใช
เปนเครื่องมือตรวจสอบและกระตุนการปฏิบัติงานของคนในองคกร ทุกภาคสวน ทุกระดับ เพ่ือใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไว ดังท่ี สมประสงค วิทยเกียรติ (อางใน ประเวศ เวชชะ, 2552) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา การประกันคุณภาพการศึกษากอใหเกิดคุณประโยชน ประการสําคัญ เชน ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกัน
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และความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการ
ทํางานท่ีเปนระบบ โปรงใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและเนนคุณภาพ สอดคลองกับ จินตนา สระ
ทองขาว (2554) ท่ีไดศึกษาปจจัยองคการท่ีสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีขอเสนอแนะ วา องคการควรกําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงานและจัดทําวงจรการประกันคุณภาพของคณะอยางเปนระบบและชัดเจน รวมท้ังมีการช้ีแจงนโยบายและเปาหมาย
ขององคการใหบุคลากรไดรับทราบ และมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการเพ่ือใหสามารถนํานโยบายท่ีกําหนดไว
ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายขององคการ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สรุปไดวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ี ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน  ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย  ดาน
สภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู  ดานการบริหารและการจัดการ  ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดานบุคลากร
ดานการสงเสริมนักศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับมาก สวน ดานหลักสูตร  ดานระบบขอมูลขาวสาร และ ดานการคนควาวิจัย
และบริการทางวิชาการ ระดับคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี ความคาดหวังท่ีควรเปนของการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูใหมีคุณภาพในการดําเนินงาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรยีนรู ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานบุคลากร ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ดานการบริหารและการจัดการ ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดานหลักสูตร
และ ดานการสงเสริมนักศึกษา และเมื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการพัฒนาใหมีคุณภาพตาม คา
PNImodified จากมากไปหานอย คือ ดานระบบขอมูลขาวสาร  ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ  ดานหลักสูตร  ดาน
การสงเสริมนักศึกษา  ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู  ดาน
การบริหารและการจัดการ  ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย และ ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
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ผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการเรียนรูได และ ครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การ
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ดานการเรียนรูในรายวิชาท่ีเรียนกับครูท่ีรวมโครงการ คุณครู และนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ในกิจกรรมการเรียน
รูปแบบ e-CLIP

คําสําคัญ : อี-คลิป การจดัการเรยีนรู สถานศึกษาทองถ่ิน
Abstract

The research is aimed to improve teachers in order to analyze and design study plan by the
integration of STEM use blended English to communicate in classroom and content use e-Media /e-
Communication to communicate in classroom. The samples were 10 secondary school teachers at Wat
Sai Nuea School, Nakorn Sawan Province and 73 secondary school students in academic year 2016 from
October 2016 to July 2017. The study has founded that 100 percent of in-service teachers were voluntary
to participate in the project. Only 80 percent of in-service teachers has participated in 3 e-CLIP rounds.
They can set the e-CLIP study plan which using blended English and Thai in teaching process and they
can use e-Media /e-Communication in many way such as selecting e-Media /e-Communication in teaching
process, communicating with teachers and students through Line Group, uploading video on Youtube,
etc. Teachers and students who participated had improved English skill, ICT skill, and learning skill.
Teachers and student were satisfied at high level in e-CLIP System.
Keywords : e-CLIP,  learning management,  local educational institution
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บทนํา
ด วยนานาประ เทศต างปฏิ รูป สั งคม  เศรษฐกิจ  และการศึ กษ าให เท า ทั นต อการ เปลี่ ยนแปลง

ซึ่ งสวนใหญ เปนเพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology) ท่ีมีประโยชนตอการจัดการสารสนเทศ สามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศอยาง
รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ ทําใหบุคคลตาง ๆ กาวเขาสูวิถีชีวิตดิจิทัล มีทักษะคอมพิวเตอร และ สามารถสื่อสารท้ังภาษา
แมและภาษาอังกฤษซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากลของโลก  ท้ังน้ี ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาน้ัน ครูทุกคนตอง
ชวยกันทําใหผู เรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ ไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน ยุคน้ีจึงเปนยุคท่ีครูตองเรียนรูเรื่องศาสตรการสอน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเอาโลกรอบตัวมาเปนแหลงความรูผานเทคโนโลยีท่ีกาวหนาใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูในวิถี
ชีวิตประจําวัน

จากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดานอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนความสําคัญของการสงเสริมบทบาทให
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถ่ิน ในโครงการคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนลาง ประจําปงบประมาณ 2560  ซึ่งเปนโครงการท่ีมุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร
ตลอดจนความรูความเช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปชวยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

“คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร” เปนสถาบันผลิตครูคุณภาพและมีนโยบายพัฒนาครูในภูมิภาค
เหนือตอนลาง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงความรูในชุมชน และมีความเปนสากลท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
บริบทของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก  จึงกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนดวยการ
ผลักดัน และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบ 4.0 เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพสังคม  ซึ่ง“วิชาชีพครู” ตองสั่ง
สมประสบการณ และพัฒนาตนอยางตอเน่ือง จากประสบการณตั้งแตป พศ.2510 คณะศึกษาศาสตร จัดการเรียนระดับ
ปริญญาตรี โท และ เอก พรอมการพัฒนาศักยภาพครูประจําการในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงแกการศึกษาของชาติในการพัฒนาผูเรียนตอไป

“ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผูสอนทุกคนตองทําใหผูเรียนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดงาย และ สะดวก เนนความ
จําเปนท่ีเหมาะสมกับบริบท ท่ีตองใชวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนท่ีมีแบบการเรียนตางกัน สามารถ
ประสบความสําเร็จไดเทาเทียมกัน...” ครูผูสอนซึ่งถือวา เปนบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
คุณภาพตอผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน ครูจึงจําเปนตองเรงพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม ยุคแหงการติดตอสื่อสาร “ภาษา” โดยเฉพาะ”ภาษาอังกฤษ”
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีบูรณาการสาระการเรียน ดวยกิจกรรมท่ีนําเสนอดวยภาษาแมควบคู
ภาษาตางประเทศ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือน้ัน ถือวาเปนตัวแปรหลักท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและความสําเร็จ (ท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 1/2558)

e-Clip : Content and Language
Integrated Pedagogy via Electronic
Communication System เปนนวัตกรรมการจัดการ
เรี ย น การส อน ต าม แน วก าร เรี ย น ก ารสอน ท่ี ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ
ระหวางการเรียนการสอนตามสาระกับทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดวยระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  โดยมีองคประกอบคือ (1) ความรูความ
เขาใจในวัตถุประสงคการเรียนรูตามหลักสูตร (2) กลยุทธการจัดการเรียนรูตามศาสตร (3) สาระความรูภาษาอังกฤษท่ี
สอดคลองกับสาระความรูท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (4) การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียนของผูสอน
และ (5) การประเมินเพ่ือพัฒนาตนเอง ปจจัยดังกลาวสัมพันธกับศักยภาพของผูสอน เพราะผูสอนเปนตัวเริ่มตนคุณภาพ
การศึกษาดวยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากช้ันเรียน [มนตรี แยมกสิกร] และเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียนในวิถี
ชีวิตดิจิทัลน้ี ครูจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนแบบกลับดานโดยใชนวัตกรรมแหลงเรียนรูแบบเปดเปนเครื่องมือสําคัญ
[สุภาณี เส็งศรี] เพ่ือสนับสนุนการเรียนของผูเรียน

e : electronic หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน หรือ
นอกช้ัน  ระหวางครู – นักเรียน ครู – เพ่ือน ๆ และ ผูเก่ียวของ
เพ่ือการสะทอนคดิของครู

C : Content หมายถึง สาระความรูตามหลักสตูรแกนกลาง หรือ สอดคลองกับบริบท
อาจเปนสาระเดี่ยวหรือสาระบูรณาการ ท่ีครูแตละทานรับผิดชอบ

L : Language หมายถึง การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน และ ในสาระความรู
ท่ีครูใชจัดการเรยีนในช้ันเรียน ควบคูกับการใชภาษาไทย ของครูทุกคน

I : Integrated หมายถึง การผสมผสานวิธีการจัดการเรยีนการสอนตามสาระ โดยใชภาษา
รวมกับสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน การสื่อสาร และ
การพัฒนาตนเองของครู

P : Pedagogy (ies) หมายถึง วิธีการจัดการเรยีนในสาระ ท่ีครไูดออกแบบและใชเพ่ือการเรียน
การสอนในช้ันเรียน หรือ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ในท่ีน้ีคือ แนวทางการ
จัดการเรยีนการสอน STEM รวมกับการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ตามท่ีครู
ไดออกแบบและผานการทบทวน วิพากษจากเพ่ือน ๆ สมาชิกในชุมชน

การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการบูรณาการวิทยาศาสตร(S) เทคโนโลยี (T)
วิศวกรรมศาสตร(E) และคณิตศาสตร(M) โดยนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาบูรณาการ
รวมถึงดานบริบท (Context Integration) ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนไปสรางช้ินงานหรือ
แนวคิดสรางสรรคท่ีสามารถใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน โดยครูสามารถจัดกิจกรรมน้ีไดในทุกระดับ ช้ันตั้งแตช้ันอนุบาล –
มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดไทรเหนือ สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปดสอนตั้งแตระดับ
กอนปฐมวัย, ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  ตั้งอยูในชุมชนเมืองถนนโกสีย   ซึ่งเปนชุมชนขนาด
ใหญ  นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานครอบครัว ฐานะยากจนและมักไมไดเรียนตอ  มีคุณครูระดับมัธยมศึกษา เขารวมพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามรูปแบบe-CLIP จํานวน 10 คน นักเรียนท่ีเรียนกับคุณครูท่ีรวมโครงการฯ จํานวน 73 คน

“คุณภาพครู สะทอนคุณภาพศิษย” การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มตนท่ีครู ครูตองเปลี่ยนวิธีคิด ความรู และ
เทคโนโลยีเทาน้ันท่ีจะเปนเครื่องมือ  ดังน้ัน คณะทํางาน ซึ่งเปนบุคลากร ศิษยเกา และศิษยปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงรวมมือกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูประจําการ
ในสถานศึกษาในทองถ่ิน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค ดวยรูปแบบ e-CLIP เพ่ือการออกแบบแผนจัดการเรียน
โดยบูรณาการศาสตรการสอน (Pedagogy) ตามสาระ (content) ดวยภาษา (Language) อังกฤษเพ่ือการสื่อสารผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Media /e-Communication) ซึ่งเปนไปตามความตองการพัฒนาตนเองของเพ่ือนครู และสอดคลองกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือพัฒนาครูประจําการใหสามารถ

1) วิเคราะห และ ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนโดยบรูณาการ STEM
2) ใชภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรยีนรู และตามสาระวิชา
3) ใชสือ่อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
เน้ือหาและกิจกรรม สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

1) การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
2) การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ (ครู – นักเรียน)
3) การพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรยีนการสอน ภาษา และ ICT

ระยะเวลา ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยปฏิบัติการ โดยรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัยระหวาง ครู ผูบริหาร นักเรียน และทีม

ผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของโรงเรียน และเพ่ือใหเห็นภาพตามขอบเขต
ของท่ีกําหนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค ปการศึกษา 2559
กลุมตัวอยาง คือ ครูระดับมธัยมศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน

นักเรียนมธัยมศึกษา ม.1- ม.3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 73 คน
เคร่ืองมือท่ีใช ประกอบดวย 1) แผนพัฒนาครูดวยรูปแบบe-CLIP พัฒนาโดยผูวิจัย ซึ่งปรับจากวงรอบ e-CLIP

2) แบบวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู พัฒนาโดยผูวิจัย รวมกับเพ่ือนครู และ ผูเช่ียวชาญดานสะเต็มศึกษา ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และ ICT 3) แบบประเมินตนเองเพ่ือการจัดการเรียนรู ซึ่งประเมินการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียน ท้ัง
ดานกระบวนการเรียนการสอน ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ การใชประโยชน ICT 4) แบบสัมภาษณการพัฒนาตนเอง แบบ
ปลายเปด และ 5) สื่ออิเล็กทรอนิกส/สื่อสังคมออนไลน ซึ่งเปนขอตกลงรวมกัน

ขั้นตอนการวิจัย
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1. วางแผนการทํางานรวมกัน โดยผูวิจัยประสานผูบริหารโรงเรียน และลงพ้ืนท่ี เพ่ือพูดคุยประเด็นการวิจัย และ
ประชุมรวมกับผูบริหาร ครู เพ่ือช้ีแจงกรอบการพัฒนาตนเองตามรูปแบบ e-CLIP ท่ีเนนการจัดกิจกรรมแนวสะเต็มศึกษา
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน และ การใช ICT เพ่ือความเขาใจตรงกันในเปาหมายและวัตถุประสงคของกระบวนการพัฒนาตนเอง
สมัครใจเขารวมโครงการ

2. ปฏิบัติการตามท่ีวางแผน
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความสามารถพ้ืนฐานของครู ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูใน

รูปแบบ e-CLIP กระบวนการดําเนินงานแบบ Lesson Study 6 ข้ันตอนในวงรอบ การใชภาษาอังกฤษรวมภาษาไทยในการจัดการ
เรียนรู วิธีการสอนตามแนวสะเตม็ศึกษา การประยุกตใช ICT ในกิจกรรม

2.2 ปฏิบัติการตามรูปแบบ e-CLIP โดยครูประจําการดําเนินการตามวงรอบ Lesson Study เปน
กระบวนการดําเนินการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ท้ังดวยตนเอง และกลุมเพ่ือนครู ซึ่งกําหนดเปน 6 ข้ันตอน ดังภาพ

ภาพท่ี 1 วงรอบ e-CLIP
ท้ังน้ี ครู ผูบริหาร และผูเก่ียวของไดตกลงรวมกันเพ่ือประยุกตใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน คือ Line App ดวย

เหตุผล คือ ความคุนเคย  งายตอการใช และทุกคนเปนสมาชิก เพ่ือใชเปนเวทีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู และแกปญหา
การดําเนินงานโครงการ ซ่ึงผูวิจัยและสมาชิกครูไดสนทนาในหองสนทนากลุม และใชเปนเวทีวิพากษแผนฯ ของสมาชิกท่ีไม
สามารถพบกลุมในสถานท่ีจริง ตลอดถึงสรางแรงจูงใจ และแรงกระตุนใหสมาชิกไดดําเนินงานทําตอเน่ือง

2.3 นิเทศ ติดตาม เพ่ือรวมวิพากษแผนการจัดการเรียนรู ณ สถานศึกษา และเพ่ือใหแนวทางการวิพากษแผนการ
จัดการเรียนรูแกสมาชิก และรวมวิพากษคลิปการสอนของครู ณ สถานศึกษา และเพ่ือใหแนวทางการวิพากษแผนการจัดการ
เรียนรูแกสมาชิก อีกท้ังติดตามและแนะนําการจัดทํารายงานการดําเนินงานของสมาชิกตามแบบรายงานท่ีทีมผูวิจัยไดจัดทํา
ข้ึน

ภาพท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการของโรงเรียน
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2.4. รวมกันสรุปความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดย ผูบริหาร ครูประจําการ และ คณะทํางาน ในประเด็นตาง ๆ
เชน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบ e-CLIP กระบวนการดําเนินงานแบบ Lesson Study การใชภาษาอังกฤษรวม
ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู วิธีการสอนแบบ STEM การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน และ การพัฒนา
ตนเอง เปนตน

2.5 ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนา และ พัฒนาผูเรียน ครูประจําการประเมินการเปลี่ยนแปลงตนเอง ท้ังดานการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และบทเรียนท่ีไดรับ
จากการพัฒนาตนเองครั้งน้ี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนท่ีเรียนจากครูซึ่งจัดการเรียนดวยรูปแบบ e-CLIP

2.6 รวมสรุปผล และเตรียมการเพ่ือนําเสนอตอสาธารณชน ในเวทีวิชาการ
3. เก็บรวบรวมขอมูล จากกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู คลิปการสอนและ

สังเกตการณปจจัยสนับสนุน หรือขอจํากัด โดยวางแผนลวงหนา และแจงเพ่ือนครู ผูเก่ียวของ โดยกําหนดความชัดเจนของ
ผลผลิต/ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการพัฒนาตนเองตามกรอบ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ
1) ครู และนักเรยีนมกีารเปลี่ยนแปลง ท้ังดานกระบวนการเรียน
การสอน ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ การใชประโยชน ICT

แผนการจดัการเรียนรู
STEM / ภาษาอังกฤษ / ICT

2) ครู และนักเรยีน ท่ีรวมโครงการรอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก

ความกลาโตตอบ สนุก

การประเมินการเปลีย่นแปลงท้ังดานกระบวนการเรียนการสอน ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ การใช
ประโยชน ICT โดยวิเคราะหคุณลกัษณะของแผนการจัดการเรียนตามกรอบแนวคิดสะเต็ม ภาษาอังกฤษ และ ICT
คลิปการสอน การดาํเนินการตามวงรอบ เปนตน ดวยวิธีตอไปน้ี

3.1 สอบถามดวยการสนทนา ในชวงเวลาท่ีนิเทศและตดิตาม ณ สถานศึกษา และสอบถามในหองสนทนา
กลุมไลน

3.2 ติดตามการดําเนินงาน ท่ีเพ่ือนครูกลุมตัวอยางจะจัดทําข้ึน เพ่ือดําเนินการสอนในรูปแบบ e-clip ครบ
กระบวนการ Lesson Study แผนการจัดการเรียนรู  1  แผน ตองดํ า เนินการ 6 ข้ันตอน คือ 1) จัด ทําแผน
2) ตรวจสอบแผน / ปรับแผน โดยกลุมสมาชิก 3) สอน / บันทึกคลิป 4) รับฟงการวิพากษแผนจากกลุมสมาชิก 5) สรุปสิ่งท่ี
ไดเรียนรูท้ังจุดออน / จุดแข็ง 6) สรุปสิ่งท่ีจะนําไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ดังน้ัน ครูท่ีดําเนินการครบ
เกณฑของขอตกลง คือ 3 แผน / 3 วงรอบ และมีแบบติดตาม 3 ฉบับ พรอมมีรองรอยการสะทอนกลับจากเพ่ือนครู ผูบริหาร
และ ผูเก่ียวของ

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนครู จํานวนแผนการเรียนรู วงรอบท่ีดําเนินการของครูประจําการ ท่ีดําเนินการตามกระบวนการ

ครู
(n=10)

จํานวนแผน วงรอบe-CLIP สรุป

คนที่ 1 (3) 5 เปนไปตามขอตกลง และมากกวา
คนที่ 2 (3) 4 เปนไปตามขอตกลง และมากกวา
คนที่ 3 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง
คนที่ 4 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง
คนที่ 5 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง

106 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

คนที่ 6 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง
คนที่ 7 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง
คนที่ 8 (3) 3 เปนไปตามขอตกลง
คนที่ 9 (1) 1 ไมเปนไปตามขอตกลง / ปญหาสุขภาพ

ยายไปสอนปฐมวัย
คนที่ 10 (1) 1 ไมเปนไปตามขอตกลง / ยายสถานศึกษา
จากตาราง 1 ครูไดจัดทําแผนการเรียนรู และดําเนินการตามกระบวนการ Lesson Study ดังตาราง

ครูระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 80 พัฒนาตนเองตามรูปแบบ e-CLIP ดานการจัดการเรียนการสอน STEM ภาษาอังกฤษ
และ ICT โดยมีจํานวนรอยละ 20 ดําเนินการมากกวาขอตกลง รอยละ 60 ดําเนินการตามขอตกลง ท้ังดานการออกแบบและ
พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู
ผลการวิเคราะห และ ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ STEM
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรยีนการสอนสะเต็มศึกษา

ครู
(n=10)

จํานวน
แผน

วงรอบ
e-CLIP

ผลการวิเคราะหแผน / คลิปการสอน
ขอสังเกต1 2 3 4 5

S T E M S T E M S T E M S T E M S T E M

คนที่ 1 (3) 5 / / - / / / / - / / / / / / / / / / / / สรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร
คนที่ 2 (3) 4 / - - / / - / / / - / / / / / / สรางสรรคผลงานและเทคโนโลยี
คนที่ 3 (3) 3 - / - / / - / / / / / / สรางสรรคผลงาน วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี
คนที่ 4 (3) 3 - / - / / / - / / / / / สรางสรรคผลงาน วิทยาศาสตร

คนที่ 5 (3) 3 / / - / / / - / / / / / สรางสรรคผลงาน

คนที่ 6 (3) 3 / / / - / / / / / / / / คณิตศาสตร
คนที่ 7 (3) 3 / / - / / / - / / / / / สรางสรรคผลงาน

คนที่ 8 (3) 3 - / / / / / - / / / / / วิทยาศาสตรและสรางสรรคผลงาน

คนที่ 9 (1) 1 / - / / เทคโนโลยี
คนที่ 10 (1) 1 / / - / สรางสรรคผลงาน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหแผนฯ บูรณาการสะเต็มศึกษา และพิจารณาคลิปการสอนดวยตนเองของครู และจากการ
สะทอนโดยเพ่ือนครูแสดงใหเห็นวาครูสวนใหญมีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในสาระท่ีตน
รับผิดชอบ มีขอสังเกตวาในแผนฯ ของครูสวนใหญจะไมแสดงกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคผลงาน อยางไรก็ตามครู
สามารถวิเคราะห วิพากษแผน ฯ และคลิป ตามศาสตรการสอนท่ีเก่ียวของ เนนสะเต็มศึกษาไดอยางชัดเจน โดยใหเหตุผล
“สนุก เห็นการเปลี่ยนแปลง” “จะพัฒนาตอไปเพ่ือนักเรียน และ ผลงานวิชาการ” “แรก ๆ เหน่ือย ไมเขาใจ STEM แตได
ขอแนะนําจากอาจารย ไมยากเลย เพราะเราก็ทํา”
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ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรยีนการสอน และ คลิป ดานการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียน

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียน พบวาทุก
แผน ทุกคน ปรากฏภาพการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียนและตามสาระ แบบผสมผสานทุกครั้ง แตจะมากนอย
ตางกัน “ครูและนักเรียนกลาใชภาษาอังกฤษมากข้ึน” “ฝกจากอินเทอรเน็ต มีเยอะมาก มั่นใจข้ึน” โดยครูพยายามหา
คําศัพทเฉพาะ สืบคนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ และใชในกิจกรรมการสอน โดยเฉพาะการทักทาย เสริมแรง  สวนคําศัพท
เฉพาะน้ัน ครูจะสอดแทรกในสื่อการนําเสนอ “โอ...จบมานาน ลืมหมด ศัพทงาย ๆ แตคนได คนไดจริง มีตัวอยางมากมาย เอา
มาปรับใช...แลวแนะนํานักเรียนดวย..”  “นักเรียนคนมา แนะนํากัน ตอบครูเปนภาษาอังกฤษ แตก็ไมถูกไวยากรณ...นักเรียน
เลาวา ฝรั่งมาถามทางหนู หนูอายนะ แตก็ตอบไป คุยมั่ว ๆ กับฝรั่ง เขาเขาใจ โอย...ตื่นเตน...”

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรยีนการสอน และ คลิป ดานการประยุกตใชเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา/
สื่ออิเล็กทรอนิกสในช้ันเรียน หรือพัฒนาตนเองของครู

ครู
(n=10)

จํานวน
แผน

วงรอบ
e-CLIP

ผลการวิเคราะหแผน / คลิปการสอน
หมายเหตุ1 2 3 4 5

P C S R P C S R P C S R P C S R P C S R
คนที่ 1 (3) 5 / - / / / / / / / / / / / / / / / / / / การใชเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
P = เพื่อการสอน/นําเสนอ
C = เพื่อการติดตอส่ือสาร
S = เพื่อสนับสนุนการเรียน
R = เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู

คนที่ 2 (3) 4 / - / / / - / / / / / / / / / /
คนที่ 3 (3) 3 / / / / / - / / / / / /
คนที่ 4 (3) 3 / - / / / / / / / / / /
คนที่ 5 (3) 3 / / / / / - / / / / / /
คนที่ 6 (3) 3 / / / - / / / / / / / /
คนที่ 7 (3) 3 / - / / / / - / / / / /
คนที่ 8 (3) 3 / - / / / / - / / / / /
คนที่ 9 (1) 1 / - / /
คนที่ 10 (1) 1 / - - /

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา/สื่ออิเล็กทรอนิกสในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองของครู พบวา ครูสวนใหญใช ICT หรือ e-Media หรือ e-
Communication 1) เพ่ือการสอน /นําเสนอสารสนเทศในช้ันเรียนของตน 2) เพ่ือการติดตอสื่อสาร มีปฏิสัมพันธกับนักเรียน

ครู
(n=10)

จํานวน
แผน

วงรอบ
e-CLIP

แผน 1 :การใชภาษาอังกฤษ แผน 2 :การใชภาษาอังกฤษ แผน 3 :การใชภาษาอังกฤษ แผน 4 :การใชภาษาอังกฤษ แผน 5:การใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร สาระ สือ่สาร สื่อสาร สื่อสาร สาระ สื่อสาร สาระ สื่อสาร สาระ
คนที่ 1 (3) 5 / / / / / / / / / /
คนที่ 2 (3) 4 / / / / / / / /
คนที่ 3 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 4 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 5 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 6 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 7 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 8 (3) 3 / / / / / /
คนที่ 9 (1) 1 / /
คนที่ 10 (1) 1 / /
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เพ่ือนครู ผูบริหาร และ ผูเช่ียวชาญเฉพาะ 3) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และ 4) เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู
ของตนเองและนักเรียน

อภิปรายผล
จากการประชุมช้ีแจง มีครูระดับมัธยมศึกษาสมัครใจเขารวมกิจกรรมท้ังโรงเรียน แสดงวาครูประสงคจะพัฒนา

ตนเองและใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีผลงานตามขอตกลงรอยละ 80 ดวยเหตุผลดานสุขภาพ และยาย
สถานศึกษา แตจากการติดตามวิพากษ เสนอแนะผลงาน พบวา ครูระดับมัธยมศึกษาบางสวนไมมีวุฒิครู ไมเคยทําแผนจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง มีครูเพียงรอยละ 1.00 ท่ีพัฒนาแผนจัดการเรียนรู ออกแบบและปรับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง จึง
เปนอุปสรรคตอวิชาชีพครู เน่ืองจาก “ครูคือผูจัดการช้ันเรียน และ แผนการจัดการเรียนรู คือ นวัตกรรมของครู” อยางไรก็
ตามกระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) ชวยใหครูไดทบทวนตนเอง รูจักตนเองผานคลิปวิดีทัศน และการสะทอน
จากเพ่ือนครู

อยางไรก็ตาม มเีสยีงสะทอนจากครูประจําการ “ภาระงานมาก โครงการเยอะ อะไรก็..ครู  ไมคอยไดสอน ...
โครงการน้ีมา ก็คิดในใจ มาอีกแลว..” “จากการวิเคราะห เสนอแนะ โดยผอ. อาจารย  เราใชงานไดเลย สอนเสรมิใหนักเรยีน”
“อาย..ไมกลาดตูัวเองจากคลิป”  “นักเรียนชวยบันทึกคลิป..และ up ข้ึน YouTube”และ สื่ออิเล็กทรอนิกส

ขอสังเกต คือ มีคุณครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา จํานวน 2 คน มีความสนใจในโครงการจึงขอนําเสนอแผน
จัดการเรียนรู และ บันทึกคลิปการสอนของตนเอง เน่ืองจากตองการหาวิธีการอยางหน่ึงอยางใดมาใชในกระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนการสอน ภาษา และ ICT เชนเดียวกัน เพ่ือเตรียมนักเรียนใหพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จากการศึกษาผลงานของครูท้ังสอง พบวา มีคุณลักษณะความเปนผูนําทางวิชาการ “ครูมืออาชีพ”

ดานคุณภาพครูประจําการ 1) ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ e-clip ได 2) ครูสามารถ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการเรียนรูได 3) ครูสามารถใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การเลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการจัดการเรียนรู การสื่อสารกับกลุมครูและ
ก ลุ ม นั ก เรี ย น ใน ห อ ง ส น ท น า ไ ล น ก ลุ ม  ก า ร Upload บ น YouTube เป น ต น เป น ผ ล ม า จ า ก ก า ร ใช
กลยุทธ 1) บอกใหรู 2) แนะใหทํา 3) ทํากันเปนกลุม 4) เรียนรูรวมกัน และ 5) กาวเดินตอไป ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของครู (สัมภาษณ) ทําใหครูมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึนเพราะมีคณาจารยระดับอุดมศึกษา และ เพ่ือนครูชวยเหลือ ให
ขอเสนอแนะตลอดเวลาผานสื่อสังคมออนไลน

ดานเจตคติ ครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัดแผนการเรียนรูแบบ e-clip และการดําเนินการดวยกระบวนการ
Lesson Study และมองเห็นแนวทางในการนําไปใชกับปฏิบัติการดานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี
ครูยังมีเจตคติท่ีดีตอโครงการในลักษณะน้ี ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไดหลายดาน อาทิ 1) การยกระดับความรู
ดานภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน 2) การพัฒนาศักยภาพของครูในดานการใช ICT และดานการจัดการเรียนการสอน 3)
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา เปนตน รวมท้ังโครงการฯ ชวยใหมีความสัมพันธใกลชิดกับเพ่ือนครูมากข้ึน
สามารถนับช่ัวโมงการวิพากษแผน / วิพากษคลิป เปนช่ัวโมง PLC ไดตามขอกําหนดของคุรุสภาดวย นับวาการดําเนิน
โครงการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกประการ

จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถสรุปไดวาเปนผลมาจากกลยุทธท่ีผูวิจัยไดดําเนินการ โดยปรับตามสภาพของ
ครูในสถานศึกษา ผูวิจยัไดการกําหนดกลยุทธท่ีสาํคัญเพ่ือการดําเนินการ (บุหงา วชิระศักด์ิมงคล และสุภาณี เส็งศรี) ดังน้ี คือ

1) กลยุทธบอกใหรู คือ กลยุทธท่ีจะชวยใหครูท้ังโรงเรียนไดเขาถึงท่ีมาของนวัตกรรมท่ีใช แนวทางการ
ดําเนิน และภารกิจของครูท่ีเขารวม เพ่ือใหสามารถตัดสินใจเขารวมพัฒนาตนเองดวยความเขาใจและเต็มใจ

2) กลยุทธแนะใหทํา คือ กลยุทธท่ีจะชวยใหครูไดแนวทางจัดการเรียนรูในรูปแบบ e-clip ท่ีมีการใช
ภาษาอังกฤษแทรกในระหวางการจัดการเรียนรู และใชวิธีการสอนแบบสะเต็ม โดยกระบวนการ Lesson Study
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3) กลยุทธทํากันเปนกลุม คือ กลยุทธท่ีจะใหครูท้ังโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ และใช
พลังกลุมขับเคลื่อนใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแนวทางของนวัตกรรม e-CLIP

4) กลยุทธเรียนรูรวมกัน คือ กลยุทธท่ีจะใหครูทุกคนไดรวมเรียนรูไปดวยกัน รวมช้ีแนะ รวมสรางสรรค
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดใหมีกิจกรรมและมีเวลาท่ีจะพบกัน ท้ังในสถานการณจริง และสถานการณเสมือน บนสื่อสังคม
ออนไลน กลุม “e-clip นครสวรรรค”

5) กลยุทธกาวเดินตอไป คือ กลยุทธเพ่ือใหครูท่ีเขารวมพัฒนาตนเอง ไดมีแรงจูงใจท่ีจะดําเนินการจดัการ
เรียนรูในรูปแบบ e-CLIP ตามกระบวนการ Lesson Study ตอเน่ืองไปแมวาคณะผูวิจัยจะจบงานวิจัยไปแลว เน่ืองดวยมีความ
เขาใจแนวทางท่ีชัดเจน และเห็นประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของตน

ภาพท่ี 3 แสดงกลยุทธท่ีใชเพ่ือพัฒนาครกูารจดัการเรียนรูในสถานศึกษาทองถ่ิน ดวยรูปแบบ e-CLIP
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(1) ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูแบบ e-clip ไดทุกคน ไดเรียนรูจากการวิพากษแผน / วิพากษคลิป
โดยเนนสะเต็มศึกษา ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน และ ICT ทําใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาในวงรอบตอไป

(2) ครูสามารถสอดแทรกภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการ
เรียนรูได

(3) ครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การเลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการจัดการ
เรียนรู การสื่อสารกับกลุมครูและกลุมนักเรียนในหองสนทนาไลนกลุม การ Upload บน YouTube เปนตน

“วิชาชีพครู” ตองสั่งสมประสบการณ และพัฒนาตนอยางตอเน่ือง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใตโครงการคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ประจําปงบประมาณ 2560 2) คุณอิษฎา ศิวเวท
พิกุล กรรมการผูจัดการบริษัท เอ็ดดูเทค ประเทศไทย จํากัดและ คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ ผูกอตั้ง และ ท่ีปรึกษา บริษัท
เอ็ดดูเทค ประเทศไทย จํากัด
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือรวบรวมขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถ่ินของภาคเหนือ

ตอนลางและเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม เพ่ือการศึกษาคนควาสําหรับคนรุน
ตอไป ดําเนินการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีศึกษา คืออําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอ
ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 50 คนไดแก ชางทอผาตีนจก วิธีการศึกษาทําโดยศึกษาเอกสารตาง ๆ จากการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา 1) บริบททางวัฒนธรรมผาซิ่นตีนจกในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง มีแหลงทอสําคัญอยู 2 แหงคือ จังหวัดสุโขทัย ในอําเภอศรีสัชนาลัย และจังหวัดอุตรดิตถ ในอําเภอตรอน อําเภอลับ
แล และอําเภอฟากทา 2) การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก มี 2 ลักษณะคือ การถายทอดภายในสายตระกูล จากยา
ยาย สูแม และลูกหลาน และการถายทอดจากภายนอกหรือจากการอบรม 3) แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจก
ในรูปแบบนามานุกรม โดยรวบรวมรายช่ือชางทอผาท่ีมีชีวิตอยูในปจจุบันจํานวน 50 คน โดยประกอบไปดวย ช่ือ นามสกุล
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน สถานท่ีทางาน ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีสําคัญ
และภาพถายสี โดยการจัดสรรองคความรูรูปแบบนามานุกรมท่ีสรางประโยชนใหกับชุมชนในการสืบคนตอไป

คําสําคัญ : การอนุรักษ ชางทอผาตีนจก นามานุกรม ภูมิปญญาทองถ่ิน

Abstract
This research was purposed to collaborate data regarding alliance of Teen Jok weavers in Lower

Northern Provinces of Thailand and to propose preservation methods of this local wisdom through directory
compilation that can be used in the future studies. This is a qualitative research which involved 50 Teen Jok
weavers in Hat Siao district of Sukothai province, Laplae, Tron, and Fak Tha districts of Uttraradit province. The
studies were completed through examination of records, structured interviews and participative observations. The
results revealed that 1) Cultural context of Teen Jok in Lower Northern Provinces of Thailand are concentrated in
Sisatchanalai district of Sukothai province and in Laplae, Tron, and Fak Tha districts of Uttraradit provinces 2) local
wisdom in Teen Jok Weavings are transferred via; family’s practical inheritance, and educational workshops for the
general public 3) the preservation of Teen Jok weavings is made possible by compiling a directory of the living
weavers in the studied area which will be beneficial for the future research. The compiled information including
name, surname, gender, age, marital status, current position, workplace, contactable address, type of expertise,
significant works, and color photographs.

Keywords : preservation, teen jok weavers, directory, local wisdom
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บทนํา
การทอผาเปนศาสตรและศิลปท่ีคนไทยรุนปจจุบันตองชวยกันอนุรักษไว สังคมไทยในสมัยกอนผูหญิงมักจะทําสิ่งของ

เครื่องใชตาง ๆ ในบานเอง โดยในชนบทของประเทศไทยบานเรือนของชาวไรชาวนามักจะปลกูเปนแบบใตถุนสูงเพ่ือใชท่ีวางทํากิจกรรม
ตาง ๆ ของคนในครอบครัว เชน สานกระบุง รวมไปถึง การทอผา ซึ่งแทบทุกบานจะมีหูกสําหรับทอผาวางอยู จากคํากลาวท่ีวา “วาง
จากไรนา หญิงทอผา ชายตีเหล็ก” คือเมื่อวางจากการทําไรทํานาแลวผูหญิงจะทอผา สวนผูชายจะตีเหล็ก ท้ังยังชวยกันจัดหาพรอม
เตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการทอผาตาง ๆ เชน ผานุง ผาหม ไวใชกันในครัวเรือน รวมถึงผาท่ีใชประกอบในพิธีกรรมตาง ๆ เก่ียวกับ
การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย ผาทอจึงเปนสิง่จําเปนสําหรับชีวิตคนไทย กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผาใหเกิดลวดลาย
ตาง ๆ น้ันเปนเทคนิคและความสามารถของแตละบุคคล ผาทอจึงเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงฝมือและความประณีตของผูทอ ในสมัย
โบราณเมื่อยามมีงานบุญ งานประเพณี หญิงสาวจะนําผาซิ่นท่ีตัวเองเปนผูทอมาสวมใสประกวดประชันกัน เพ่ือบงบอกวาใครมีฝมือใน
การทอผา เหมาะท่ีจะเปนแมบานแมเรือนในอนาคต (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2554)

ผาซิ่นตีนจก หมายถึง ผาซิ่นท่ีทอเปนลวดลายตาง ๆ แลวตอดวยเชิงผาจกตรงชายดานลาง ผาซิ่นตีนจกมีสวนประกอบท่ี
สําคัญ 3 สวนคือ สวนท่ี1 หัวซิ่น จะอยูบนสุดของผาซิ่นโดยปกติจะเปนสีขาว หรือสีแดง สวนท่ี 2 ตัวซิ่น คือสวนท่ีอยูตรงกลางของ
ผาซิ่นไวสําหรับตอตีนซิ่น สวนท่ี 3 ตีนซิ่นหรือตีนจก คือ ผาท่ีทําเชิงเปนลวดลายตางๆ อยางสวยงาม นําไปเย็บตอกันกับซิ่น เรียกวา
ผาซิ่นตีนจก คําวา จก ในท่ีน้ีหมายถึงอาการท่ีใชขนเมน ชนิดท่ีแข็งแยกเสนดายยืนของหูกสอดข้ึน หรือลวงลงไปตามดายยืนท่ีแยก
ควักข้ึนลงตลอดความกวางของดายยืน เพ่ือจะไดมีลวดลายตามท่ีตองการ แลวทอสลับกันไปตามท่ีตองการซึ่งแตละทองถ่ินจะมี
ลวดลายการทอท่ีแตกตางกัน ตามปกติผาทอท่ีใชคือ ผาซิ่น สวนประกอบท่ีเพ่ิมความงามใหกับผาซิ่นคือ เชิงซิ่น ดังน้ันจึงปรากฏวา
ชนเผาไทนิยมทอผาจกเพ่ือนํามาตอเปนเชิงซิ่นโดยเฉพาะข้ึน เพ่ือเพ่ิมสีสันและความสวยงามและเรียกผาจกท่ีตอตีนซิ่นน้ีวา ผาจก
เชิงซิ่น ผาจกชนิดน้ีจะมีความแตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน โดยสวนมากจะพบลักษณะของผาจกน้ี ในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ
ราชบุรี แพร และเชียงใหม (ศิริ ผาสุก, 2545)

การทอผาน้ีเปนประเพณีท่ีสืบตอกันมาในหมูผูหญิง ในหมูผูหญิงถือวาการทอผาน้ันเปนคุณสมบัติหน่ึงของลูกผูหญิงทุก
คน ท่ีจะตองทอผาใหเปนกอนอายุ 16 ป โดยเริ่มจากการหัดเข็นฝายและทอผาตีนจก ซึ่งถือวาเปนผาทอท่ีมีความยุงยากมากท่ีสุด
เมื่อทอผาตีนจกไดแลวจึงจะสามารถทอผาชนิดอ่ืนได ดังน้ันสตรีทุกคนจึงตองมีผาตีนจกประจําตัวทุกคน เพราะซิ่นตีนจกเปนผา
สําคัญสําหรับนุงในพิธีตาง ๆ นอกจากน้ีลักษณะทางสังคม เชน การแตงงานผูหญิงจะเปนผูจัดเตรียมการออกเรือนเก่ียวกับผาท้ังสิ้น
เชน ท่ีนอน ผาหลบหรือผาปูท่ีนอน ผาหม ผาเช็ดหนา ยาม และ ผาขาวมา เปนตน สิ่งเหลาน้ีจึงเปนตัวบังคับใหผูหญิงเปนผูผลิต
องคประกอบเหลาน้ี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)

ขณะท่ีมีการศึกษาของ ฝอยทอง สมวถา (2548) ไดศึกษาความเปนมาของผาตีนจกแมแจม วาเปนมาอยางไร สืบทอด
อยางไร โดยใหความสําคัญกับการศึกษาจากชางทอผา ตั้งแตรุนทวด ยา ยาย แม ลูก มีการสืบทอดกันอยางไร ทําใหทราบวา ชางทอ
ตีนจกโบราณสืบเช้ือสายมาจากตนตระกูล บานอาฮาม ตําบลทาผา และผูหญิงแมแจมใชวาจะทอผาเปนทุกคน นอกจากน้ันยังพบวา
ชางทอตีนจกสวนใหญยังยากจน ทอตีนจกไวใชเองและแจกลูกหลาน ไมไดทอเพ่ือขาย และสมโชค เฉตระการ (2552) พบวา ชุมชน
ท่ีมีการรวมกลุมอาชีพทอผาไหมของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท้ังหมดมีประวัติความเปนมา และมีการถายทอดภูมิ
ปญญาเก่ียวกับการทอผาไหมสูรุนลกูหลานท้ังสิ้น และมีแนวทางการเรียนรูสูความเปนเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผาไหม โดยเริ่มตน
จากการถายทอดภูมิปญญาดานการทอผาไหมสูรุนลูกหลานในระดับครัวเรือน มีการรวมตัวเปนกลุมอาชีพ โดยอาศัยแรงจูงใจ
โดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไกชวยเหลือประชาชนของรัฐบาล ทําใหเกิดกระบวนการในการเรียนรูและมีการพัฒนา
กลุมใหมีความเขมแข็งข้ึนเปนลําดับ โดยการเรียนรูน้ันมีรูปแบบดําเนินการในระดับครัวเรือน ระดับกลุมอาชีพ และระดับโรงเรียน
งานท้ังสามช้ินท่ีกลาวมาขางตนน้ัน มีความคลายคลึงกันคือการศึกษาในเรื่องของลวดลายของผาตนีจก และความเช่ือท่ีเกิดข้ึนแตสิ่ง
ท่ีคนพบในประเด็นน้ีคือ

ชางทอผาน้ัน มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการถายทอดองคความรู เริ่มตั้งแตในระดับครัวเรือน จนไปถึงการรวมกลุม
ในระดับอาชีพและในกลุมของโรงเรียน แมวาในระดับทองถ่ินจะมีการเก็บรวบรวมรายช่ือชางทอผาผูสรางสรรคผลงานไวเพ่ือเปน
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แหลงขอมูลใหกับเยาวชนรุนหลังแลว แตในปจจุบันเมื่อองคความรูไดเปดกวางมากข้ึน การเขาถึงขอมูลไดงายผานเทคโนโลยีของคน
ยุคปจจุบัน ฉะน้ันแลวการรวบรวมขอมูลท่ีเขาใจงายและเขาถึงแหลงไดอยางถูกตอง จึงเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีอนุรักษและยังคงสืบ
ทอดภูมิปญญาเหลาน้ีใหคง โดยเนนกระบวนการศึกษาแนวทางการอนุรักษโดยการรวบรวมขอมูลชางทอผาตีนจกท่ียังมีชีวิตอยูใน
ปจจุบันท่ีสรางประโยชนใหกับชุมชนและตอตนเองในรูปแบบของนามานุกรม คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการเก็บรวบรวมขอมูลใน
รูปแบบของนามานุกรมน้ันจะชวยใหการเขาถึงขอมูลของผูท่ีสนใจเก่ียวกับชางทอผาตีนจกของชางแตละบุคคลไดงายข้ึน

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพ่ือรวบรวมขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถ่ินของภาคเหนือตอนลาง
2. เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม เพ่ือการศึกษาคนควาสําหรับคนรุนตอไป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเน้ือหา คือ การรวบขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถ่ินของภาคเหนือตอนลาง

จัดเปนหมวดหมู และจัดเก็บในรูปของเอกสารจากน้ันเผยแพรและถายทอดองคความรูใหแกกลุมคนท่ีสนใจ การศึกษาใช
แนวคิดนามานุกรม

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษาและผูรูหลัก คือ ชางทอผาตีนจก อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีศึกษาหรือผูรูหลัก คือ อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอ

ลับแล และอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ มีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 50 คน ไดแก ชางทอผาตีนจก หรือ
จนกวาขอมูลจะอ่ิมตัวโดยพ้ืนท่ีการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย การจดบันทึก ภาพถายผาตีนจกและอุปกรณใน
การทอผาตีนจก เอกสารตาง ๆ รวมท้ังขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview ) และการสังเกตแบบมีสวน
รวม โดยการจัดเตรียมชุดคําถามในการสัมภาษณอยางเปนระบบ และมีข้ันตอนการดําเนินงานอยางมีระบบและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

ผลการวิจัย
1. บริบททางวัฒนธรรมผาซ่ินตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลาง
ผาตีนซ่ินจกอําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ผาทอท่ีมีช่ือเสียงและเปนเอกลักษณของจังหวัดสุโขทัย คือ ผาซิ่นตีน

จกหาดเสี้ยวหรือผาตีนจกหาดเสี้ยว เปนผาทอพ้ืนเมืองท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดของจังหวัด มีแหลงทอท่ีสําคัญอยูท่ีตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย ลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวคือ ลวดลายโบราณดั้งเดิม 9 ลวดลาย ไดแก
ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหนวยตัด ลายดอกมนสิบหก ลายนํ้าอาง ลาย
สองทอง โดยผาซิ่นตีนจกแตละผืนจะมีเพียงลายเดียวและจะมีลายอ่ืนประกอบในลายหลัก เชน ลายนกหมู ลายนกแถว ลาย
นกคาบ ลายนกคุม ลายฟนปลา ลายสรอยสา เปนตน ดังภาพท่ี 1

ตัวซิ่นมุก

ลายมนสิบหก

หัวซิ่น
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ตัวซิ่น

ตีนจกลายหงษใหญ

หัวซิ่นใชสีขาว/สีแดง

ภาพท่ี 1 องคประกอบผาซิ่นตีนจกมุก ไหมประดิษฐ อายุ 40 ป อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ผาซิ่นตีนจกบานหาดเสี้ยว มีจุดโดดเดนกวาผาชนิดอ่ืน คือ ใชมือจกผาเปนลวดลายท้ังผืน โดยจะใชขนเมนในการจก

(ลวง) ฝายจากดานลางข้ึนดานบนโดยจะทอผาจากดานหนา (ผาตีนจกของท่ีอ่ืนๆ เชน ผาจกแมแจม ผาจกราชบุรีจะทอจาก
ดานหลัง) โครงสรางของผาตีนจกไทพวนหาดเสี้ยว ประกอบดวย 2 สวน คือ ลายหลัก และลายประกอบ ผูทอจะใสดายสีในการจก
เขาไปโดยใชขนเมนในการสอดดายสีน้ัน ๆ ใชเวลาทอนานกวาผาประเภทอ่ืน นอกจากน้ียังมีผาซิ่นชนิดตาง ๆ เชน ซิ่นเข็บ ซิ่นมุก
ซิ่นแขบเย ซิ่นตาเติบ ซิ่นตาผะเหยอ ซิ่นตะผะนอย ซิ่นตาเคิ่ง ซิ่นวัยหวาน ซิ่นลายออมแดง ซิ่นลายตาหมาโดน เปนตน

ผาซ่ินตีนจกอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ผาซิ่นตีนจกของอําเภอลับแลสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเปนชาวไทยวนท่ี
อพยพมาจากเมืองเชียงแสนในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกไดความวา อพยพมาตั้งหลักแหลงครั้ง
แรกท่ีหมูบานเชียงแสน ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ แบงออกเปนสองพวก อีกพวกหน่ึงไปอยูท่ีหมูบานนํ้า
อาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไมวาชาวลับแลจะยายไปอยูท่ีใดก็ยังมีการรักษาวัฒนธรรม การแตงกายดวยผาซิ่นตีนจก
สืบมาจนถึงปจจุบัน ผาซิ่นตีนจกของลับแล แบงออกเปน 3 ยุค ดวยกัน ดังภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 ผาซิ่นเคีย๊ะตีนจกลับแล
ยุคแรก จะเปนซิ่นดอกเคี๊ยะ ซิ่นกาฝากเขียว ซิ่นกาฝากแดง ลวดลายตาง ๆ ของยุคแรกจะมีลายดอกหงสใหญ หงสขัง

หงสทะลาม (หงสกลาง) แปดขอ งูเหลือม ดาวดึงส เก็ดถะหวา ดาวเสด็จ เปนตน แตลายประกอบไมนิยมใสมากนักจะเปนลาย
หาง ๆ เชน ขออ่ึง ขอผักกูด ดอกมะโอ ดอกแตง ดอกกามกุง ขอไลขาวเดียว นาค ขอกามปู เปนตน

ยุคกลาง  จะเปนซิ่นตีนจกท่ีมีหลายสี เปนสีเขียว สีเหลือง สีดํา สีมวง สีคราม สีแสด สีครีม ยุคกลางจะเพ่ิมลาย
ประกอบข้ึนมาอีกเชน ลายนกสรอย นกเตียว(นกไลกอย) ขอควํ่า ขอหงาย สรอยดอกหมาก ฟนปลา กาบสรอยดอกพราว

ยุคปลาย หรือยุคหลังจะเปนซิ่นตีนจก 2 สี คือ มีสีเขียวกับสีเหลืองหรืออาจจะมีสีดําปนอยูบาง สําหรับยุคหลัง นิยมใชสี
เขียวกับสีเหลอืง และนิยมใชลายประกอบ เปนขอควํ่า ขอหงาย นกสรอย นกเตียว นกอุม นกกินนํ้า รวมตน ขอไลทาเดียว ดอกประจํา
ยาม ขอกามปู เปนตน แตในปจจุบันน้ัน ชาวลับแลนิยมใส ลายหงสใหญ ลายแปดขอ เพราะลวดลายสวยงามปราณีต แตลักษณะของ
ลวดลายตาง ๆ น้ันก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวสวยงามแตกตางกันไป (จงจรูญ มโนคํา. สัมภาษณเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2560)

ผาซ่ินตีนจกน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จะเหมือนกับซิ่นตีนจกลับแลเน่ืองจากเปนไทยวน ท่ีอพยพมา
จากเมืองเชียงแสน ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ในอดีตสาวชาวไทยวนจะทอผาซิ่นตีนจกเพียง 3 ผืน ผืนท่ีหน่ึงจะเอาไวใชในพิธี
แตงงาน ผืนท่ีสองจะเอาจะเอาไวเมื่อลูกบวช ผืนท่ีสามจะทอไวเมื่อตนเองไดจากโลกน้ีไป ซึ่งเปนความเช่ือวาจะไดกลับมาเกิด
ในกลุมชาติพันธชาวไทยวนอีกครั้ง เปนการสื่อถึงความรักในชาติพันธของตนเชนเดียวกัน  แตกตางตรงสีท่ีใชจก ผาซิ้นตีนจก
นํ้าอางจะใชสีเขียว สีเหลือง ท่ีสดกวาผาซิ่นตีนจกลับแล ดังภาพท่ี 3
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ภาพท่ี 3 ผาซิ่นตีนจกนํ้าอาง
ลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของผาซิ่นตีนจกนํ้าอาง ก็เชน ลายหงษใหญ ลายขอกระเบื้อง ลายกลมถมโบราณ ลายหงษ

เชียงแสน  สวนลายประกอบอ่ืน ๆ ก็เชน ลายสรอยดอกหมาก ดอกเตย ข้ัวดอกเอ้ือง ลายคนข่ีชาง นกนอย ลายนาค ลายกนก
ลายดอกเชียง ลายหนาหมอน ลายเก้ียวซอนกาบ ลายเชียซอนเชีย เปนตน โดยสวนมากจะนิยมทอเปนผาซิ่น และมีการทอ
ผาขิด เชน ผาหม ผาสไบ ผาหนาหมอน ผาลอ เปนตน

ผาซ่ินตีนจกน้ําปาด อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ผาทออําเภอฟากทา มีประวัติยาวนานมากกวา 200 ป
บรรพบุรุษชาวอําเภอฟากทาไดอพยพมาจากเมอืงหลวงพระบาง และมาตั้งหลักแหลงอยูริมแมนํ้าปาดบรเิวณตําบลฟากทาและ
ตําบลสองคอนในปจจุบัน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนชาวฟากทา จะทอเครื่องนุงหมใชเองโดยอาศัยภูมิปญญาอันละเอียดออน
จากสภาพแวดลอมรอบตัวมาดัดแปลงเปนลวดลายบนผืนผาอยางประณีตงดงาม ดังภาพ

ภาพท่ี 4 มัดหมี่พันจก สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่ือในป พ.ศ. 2541
การทอผาของกลุมชนไทลาว ลักษณะเดนของผาจกไทลาว จังหวัดอุตรดิตถ คือ เปนซิ่นท่ีตัวซิ่นกับตีนซิ่นไมเย็บตอ

เปน 2 สวน แตจะทอตอเน่ืองกันไปและมีเทคนิคการมัดหมี่ท่ีคลายเทคนิคเกาะลวง ลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ คือ ลายภูเขา
ลายขาวพันกอน ลายพญานาค และทุกลายท่ีทอจะตองมีลายขอซอน ลายเตยเกาะ และลายเชิงพญานาครวมอยูในผืนผาดวย
เอกลักษณของผาจกบานกกตองอีกประการหน่ึง คือผาซิ่นตีนจกผาไหมและผสมผามัดหมี่ เปนเอกลักษณท่ีแตกตางของผาซิ่น
ตีนจกในจังหวัดอุตรดิตถ

หัวซิ่นทอดวยจก

ตัวซิ่นมัดหมี่

ตีนซิ่นจกลายขอซอน

หัวซิ่น

ตัวซิ่น

ตีนซิ่นลายหงสเชียงแสน
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2. การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก มี 2 ลักษณะคือ
จากการสํารวจและเก็บขอมูลในอําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอฟากทา จังหวัด

อุตรดิตถ พบวา การเรียนรูการทอผาน้ันเริ่มตนเมื่อวัยเยาว โดยจัดแบงการเรียน ออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1. การถายทอดภายในสายตระกูล เปนการถายทอดภายในครอบครัวจากรุนสูรุน จากรุนยาย สูรุนแม และรุนหลาน

วิธีการสืบทอดภายในครอบครัวน้ัน กระทําโดยการเริ่มจากการหัดปลูกฝาย เก็บฝาย ดีดฝาย กระท่ังทําเสนดาย เพ่ือใหผูสืบทอดได
เขาใจทุกข้ันตอน จากน้ันจึงใหลงมือปฏิบัติจริงโดยการจกตีนซิ่น ตามยา ยาย แม สอน ทําอยางน้ันจนเกิดความชํานาญ โดยสวนมาก
แลวชางทอผาจะเปนผูหญิง ดวยขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต เช่ือวาการทอผาเปนคุณสมบัติของลูกผูหญิง วิธีการถายทอดโดย
การใหดูจากยา ยาย แมสาธิตใหดูจากน้ันจึงใหลงมือปฏิบัติจริง การลงมือปฏิบัติจริงผูฝกตองจดจําข้ันตอนและกระบวนการทอผา
แตระหวางการทอผาผูสอน ยา ยาย หรือ แม ก็จะคอยช้ีแนะอยางใกลชิด ผูทอจะผานข้ันตอนการเรียนรู ลองผิดถูกแกไข จวบจน
ชํานาญการทอผาเมือ่ผานชวงเวลาหลายป การทอผาน้ันนับเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหน่ึง

2. การถายทอดจากภายนอก เมื่อความรูเรื่องผาตีนจกเริ่มจัขาดหายไป ผูทอลวนแตเปนผูสูงอายุ อีกท้ังคนรุนใหม
ยังขาดการสืบทอดองคความรูดังกลาว ดังน้ันชางทอผาจึงไดรวมมือกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษา เขาไปฝกสอน
ในรายวิชาการทอผาตีนจกใหแกนักเรียน โดยนางลั้ง จักจั่น ชางทอผาตีนจกหาดเสี้ยว กลาววา “...ตนเองนอกจากจะทอผาท่ี
รานแลว เมื่อโรงเรียนเชิญไปสอนนักเรียนก็ไปทุกป เพราะอยากใหคนรุนใหมสืบสาน...” เชนเดียวกันกับนายจงจรูญ มะโนคํา
ครูชางศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2558 ชางเครื่องทอ อําเภอลับแล กลาววา “...ตนเองมักจะไดรับเชิญใหเขาไปสอนนักเรียนทอผา
เสมอ เพ่ือถายทอดองคความรูใหคนรุนใหมไดสืบสานตอไป คนเรียนสวนมากก็จะเปนนักเรียน สอนใหเขาทอใหเขาทําเปน ถา
เห็นวาเด็กพอมีแววก็จะสงเสริมตอไปได...”
3. แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกน้ันสามารถปฏิบัติไดหลากหลายแนวทาง ข้ึนอยูกับบริบทของ
ชุมชนและเปาหมายในการจัดการ โดยเปาหมายของงานวิจัยในครั้งน้ี จัดทําเพ่ือรวบรวมรายช่ือชางทอผาตีนจก คือ อําเภอหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล และอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ โดยจัดระเบียบขอมูลในรูปแบบนามานุกรม จํานวน
50 คน โดยจัดเรียงช่ือตามอักษร ประกอบดวยขอมูล ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน สถานท่ีทางาน
ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีสําคัญ และภาพถายสี ดังภาพท่ี 5

ภาพท่ี 5 นายจงจรูญ มะโนคํา ครูชางศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2558

ชื่อ นายจงจรญู มะโนคํา
อายุ: 47 ป
ท่ีอยู: บานเลขท่ี 31 หมูท่ี 4 ตําบลชัย
จุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ
อาชีพ: ผูใหญบานหมู 4 และชางทอผา
เกียรติคุณ: ครูศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2558

117 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ชื่อ: นางสุนทรี วิชิตนาค
อายุ: 80 ป
ที่อยู: บานเลขที่ 130 หมูที ่2 ตําบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย
อาชีพ: ทอผา ผูประกอบการรานสุนทรีผาไทย รุนที่ 3
เกียรติคุณ: ครูศิลปของแผนดิน พ.ศ. 2554

ภาพท่ี 6 นางบุญเทียน สิงหดา เปนประธานกลุมทอผาบานกกตองและผูอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน

ภาพท่ี 7 นางแรมจันทร  เชื่อมศรีจันทร ชางทอผาบานนํ้าอาง ผูสืบสานภูมิปญาทอผาตีนจกนํ้าอางท้ังยังประกอบอาชีพทอ
ผารวมกับการทําเกษตรกรรม

ภาพท่ี 8 นางสุนทรี วิชิตนาค ครศูิลปของแผนดิน พ.ศ. 2554

ชื่อ: นางแรมจันทร  เชื่อมศรีจันทร
อายุ: 44 ปี
ท่ีอยู: บานเลขท่ี 4  หมู  9  ตําบลนํ้าอาง     อําเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ: ชางทอผา เกษตรกรรม
เกียรติคุณ: ไดรับการถายทอดวิธีการทอ ผาจากแม
โดยเรียนจากการทอหนาหมอนตอนอายุ 12 ป ตอมา
ก็เริ่มทอผาไปเรื่อยๆจนทอไดทุกลาย

ชื่อ: นางบุญเทียน สิงหดา
อายุ: 58 ป
ที่อยู: บานเลขที่ 103 หมู 3 ตําบลฟากทา  อาํเภอฟากทา
จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ: ชางทอผา ประธานกลุมทอผาบานกกตอง
เกียรติคุณ: ปราชญชุมชนดานการทอผา จังหวัดอุตรดิตถ
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อภิปรายผล
การอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรม
1. บริบททางวัฒนธรรมผาซิ่นตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลาง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการทอผาตีนจกเมื่อ

ครั้งเคยผลิตใชในครัวเรือนก็ไดเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือจําหนาย การถายทอดองคความรูเรื่องการทอผาจากคนรุนหน่ึงไปสูรุน
หน่ึงจึงมีความเคลื่อนไหวและถายทอดสืบเน่ืองตลอดเวลา อีกท้ังลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี การศึกษาของ
ขนิษฐา จิตชินะกุล (2552) ไดศึกษาลวดลายผาไทยในทองถ่ินภาคกลางตอนบน พบวา ผาตีนจกน้ันพบในอําเภอหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย ลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ คือ ลวดลายโบราณท่ีมีท้ังหมด 9 ลาย คือ ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือ
ใหญ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหนวย ลายดอกมนสิบหก ลายนาอาง ลายสองทอง เปนตน นอกจากน้ียังพบวาการทอ
ผาตีนจกน้ันยังพบใน อําเภอตรอน อําเภอลับแลและอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ผาทอสวนใหญจะเปนลวดลายท่ีเคยมีมา
แตโบราณไดแก ลายหงสคู ลายเกร็ดเตา ลายนกเล็ก ลายกุมถม และลายดอกเคี้ยะ เปนตน เชนเดียวกับ สายพิณ โพธ์ิบัว
(2553) ศึกษาเรื่อง ศึกษาความเปนมาและความเช่ือท่ีปรากฏในลายผาตีนจกของชาวไทยพวน อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
พบวา ลายผาโดยสวนใหญน้ันเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและรูปทรงเลขาคณิต และความละเอียดของลวดลายใน
การทอยังสื่อไปถึงเพศตรงขามวาผูทอมีคุณสมบัติเพียบพรอมเพียงใดในการออกเรือน อีกดวย

2. การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก ปจจุบันการถายทอดขยายวงกวางมากข้ึน มิไดถูกจํากัดอยูเพียงเครือญาติหรือ
คนในครอบครัวตน แตหากยังมีการถายทอดไปสูบุคคลภายนอก ดังเชน กับ สมชาย  นําประเสริฐชัย (2558) ท่ีวากระบวนการสกัด
ความรูจากตัวบุคคล เปลี่ยน รูปความรูแฝงท่ีอยูในตัวบุคคล ใหกลายเปนความรูแบบชัด แจงท่ีสามารถถายทอดและจัดเก็บได
สอดคลองกับงาน ศึกษาของ ปทมา สมพงษ (2551) ท่ีพบวาการถายทอดการ ทอผาไหมของกลุมผลิตสินคาผาไหม อ.ปกธงชัย
จังหวัด นครราชสมีา มีการถายทอดระหวางเครือญาติหรือครอบครัว และถายทอดจากภายนอกคือมีสวนราชการมาจัดอบรมให

3. แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม โดยงานวิจัยนามานุกรมภูมิปญญาชางทอผา
ตีนจกเปนนามานุกรมบุคคลในอาชีพใดอาชีพหน่ึง โดยนามานุกรมท่ีรวบรวมรายช่ือบุคคลในอาชีพตาง ๆ  นามานุกรมแตละ
เลมมักรวบรวมรายช่ือบุคคลในอาชีพใดอาชีพหน่ึงโดยเฉพาะ อาทิ นามานุกรมศิลปนเพลงไทย ในรอบ 200 ป แหงกรุง
รัตนโกสินทร โดย พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ (2525) ไดรวบรวมรายช่ือและผลงานของศิลปนผูสนับสนุนศิลปะการดนตรี
แยกเปน 4 กลุมใหญ ประวัติและผลงานของศิลปนเพลงไทยในรอบ 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร นับแตสมัยรัชกาลท่ี 1 เปน
ตนมา มีจํานวนท้ังสิ้น 990 คน แตเมื่อพิจารณาศิลปนภายใตขอบเขตท่ีกําหนดแลวไดศิลปนจํานวน 230 คน โดยแบงเปน
ศิลปนเพลงไทยท่ีไมไดรวบรวมประวัติและผลงานไว ไดจัดเรียงรายช่ือไวตางหาก และจัดเรียงประวัติศิลปนท่ีไมสามารถหา
ประวัติไดละเอียดไวในภาคผนวกเปนการเฉพาะ ประวัติและผลงานศิลปนเพลงไทย 230 คนในรอบ 200 ป แหงกรุง
รัตนโกสินทรน้ี เปนเสมือนแนวทางในการศึกษานามานุกรมสําหรับวัฒนธรรมไทยในสาขาอ่ืนๆ ดังเชนการศึกษานามานุกรม
ชางทอผาตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลางน้ี

สรุปผลการวิจัย
ชางทอผาประมาณ 50 คน มีชวงอายุประมาณ 40 – 70 ป โดยชางทอเปนสวนใหญเปนผูหญิง สวนมากประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรมเปนหลัก ท้ังทอในครัวเรือนของตนเองและทอในโรงทอสําหรับจัดสาธิตนักทองเท่ียว รวมไป
ถึงการทอรวมกับกลุมสมาชิก ชางทอผาตีนจกน้ันมีบทบาทสําคัญในการรังสรรคผลงานใหเปนท่ีช่ืนชมและยอมรับของคนใน
สังคม อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับยุคและสมัย แตยังคงความเปนดั้งเดิมไวไมใหสูญหายไป และพบวาในเขต
ภาคเหนือตอนลางน้ันมีการทอผาตีนจก 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ แตเมื่อประมวลองคความรูเก่ียวกับ
ผาตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลางแลวน้ัน ลวดลายและความเช่ือตาง ๆ ลวนแลวแตเกิดจากการรังสรรผลงานของชางทอใน
อดีตสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดานการถายทอดการสอนแกนักเรียนจึงนับเปนการสรางชางทอผารุนตอไปข้ึนมา ซึ่งคนรุนเกา
นับวันจะโรยรา ชางทอผาเมื่ออายุมากข้ึนจะสายตาไมดีเพราะในวัยสาวใชสายตาในการทอผาอยางมาก อีกท้ังกลุมคนท่ีอพยพ
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เขามาตั้งถ่ินฐานในชุมชนท่ีประกอบการทอผาตีนจกก็จะใชวิธีการขอดูและฝกทอไปดวยจึงกลายเปนการถายทอดองคความรูสู
คนนอกความรูเรื่องการทอผาจึงแพรหลายออกไปมิไดจํากัดอยูเพียงกลุมไทพวน อําเภอหาดเสี้ยว กลุมไทยวน อําเภอลับแล
อําเภอตรอน หรือกลุมไทลาว อําเภอฟากทา เพียงเทาน้ัน จากลูกสูหลาน จากญาติพ่ีนองสูเพ่ือนบาน

กระน้ันแลวการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรมนับเปนรูปแบบ
หน่ึงของการรวบรวมขอมูลท่ีเขาใจงายและเขาถึงแหลงไดอยางถูกตองจึงเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีอนุรักษ อนุรักษและยังคงสืบ
ทอดภูมิปญญาเหลาน้ีใหคงอยู โดยเนนกระบวนการศึกษาแนวทางการอนุรักษโดยการรวบรวมขอมูลชางทอผาตีนจกท่ียังมี
ชีวิตอยูในปจจุบันท่ีสรางประโยชนใหกับชุมชนและตอตนเองในรูปแบบของนามานุกรม

กิตติกรรมประกาศ
ผวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งน้ี คุณูปการของงานศึกษาน้ีขอ

อุทิศแด ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยสฤษฎ อเนกสุข ผูลวงลับ สําหรับการเริ่มตนและจุดประกายความรูแกผูศึกษาทุกทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ในกลุม 12 จํานวน 6 คน
เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 4MAT
ในวิชา ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MATท้ังหมด 11 คาบเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอนทําการรวบรวมขอมูลโดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามวัฏจักรการเรียนรู 4MAT โดยหัวขอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ หัวขอ
“นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น”

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 4MAT การผลิตดนตรี ความพึงพอใจ

Abstract
This study aimed to find out the satisfaction of the students of Production skill subject with the

teaching plan of 4MAT. In the study with six students inConservatory of Musicthe instruments included
Likert scale questionnaire for the satisfaction of teaching of 4MAT in Production Skill 2 (MUS162). Proceed
to manage the process of all the 11 classes of Cycle of Learning 4MAT.When the process is done we then
collect all the information by querying the satisfaction of the student due to the using of managing of the
Cycle of learning 4MAT. The results indicated that the students were satisfied with the teaching of MUS
162 using the teaching plan of 4MAT. and The topic that the student is the most satisfied with is "Each
individual is freely allow to present their own opinions"

Keywords : the 4mat cycle learning activities, music production, the satisfaction

บทนํา
การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ัน บริบทของการศึกษาคอนขางท่ีจะแตกตางออกไปจากการศึกษาของยุคท่ีผานมา

คอนขางมาก ซึ่งตัวบริบทของการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ันจะเปนการศึกษาท่ีใชทักษะของศตวรรษท่ี 21 เขามาดวย
(ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, 2560) วิจารณ พานิช (2556) กลาวถึง ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในยุคศตวรรษท่ี 21 วา การเรียนวิชา
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พ้ืนฐานหลัก (Core Subjects) ซึ่งประกอบดวยวิชาเหลาน้ี 1) วิชาภาษา 2) ศิลปะ3)คณิตศาสตร 4)การเมืองการปกครองและ
หนาท่ีพลเมือง 5)เศรษฐศาสตร 6)วิทยาศาสตร 7)ภูมิศาสตร 8)ประวัติศาสตร ซึ่งวิชาเหลาน้ีก็ยังคงมีความสําคัญอยู แตยังไม
เพียงพอตอการเรียนรูเพ่ือดํารงชีวิตอยูในยุคศตวรรษท่ี 21  โดยวิชาพ้ืนฐานหลักเหลาน้ีนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตรสําคัญใหมทางการจัดการเรียนรูเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการสงเสริมความเขาใจในเน้ือหาวิชา
แกนหลักและสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ซึ่งทักษะท่ีจะทําการสอดแทรกประกอบไปดวย 1)
หัวขอทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 แตละหัวขอแบงออกไดดังน้ี  1.1) ความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) 1.2) ความรู
เ ก่ี ย ว กั บ การ เงิน  เศ รษ ฐศ าสต ร  ธุ ร กิ จ  แล ะก าร เป น ผู ป ระกอบ การ  (Financial, Economics, Business and
Entrepreneurial Literacy) 1.3) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 1.4) ความรูดานสุขภาพ (Health
Literacy) 1.5) ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 2) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 3)ทักษะดาน
เทคโนโลยี สื่อ และ สารสนเทศ 4)ทักษะชีวิตและอาชีพ

ดวยบริบทท่ีเปลี่ยนไป การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ันก็ควรท่ีจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยดวย โดยให
ครูผูสอนน้ันเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งเปนการเตรียมตัวใหผู เรียนน้ันออกไปเปนคนทํางานท่ีใชความรู
(Knowledge Worker) ซึ่งควรเนนการเรียนแบบคนควาเองของผูเรียน และมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา และครูผูสอนน้ันก็
ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะมากับวิชาท่ีสอนและยุคสมัย

วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) เปนวิชาท่ีเก่ียวของกับการฝกทักษะในการผลิตดนตรี และการฝก
กระบวนการบริหาร กระบวนการผลิตดนตรี การฝกฝนเก่ียวกับการทํางานรวมกับผู อ่ืน เชน นักดนตรี ท่ีรวมงานดวย
(Musician) ศิลปนท่ีทําการควบคุมการผลิต (Artist) วิศวกรเสียง (Sound Engineer) ท่ีทํางานรวมกันในการผลิตดนตรีของ
นักศึกษา การฝกฝนทักษะในการดูแลการผลิตเพลงในทุกข้ันตอนของการผลิตผลงาน อาทิเชน กระบวนการเขียนเพลง
กระบวนการบันทึกเสียง กระบวนการผสมเสียง การนําเสนอผลงานกับคายเพลง และการวางแผนการตลาด

จากการท่ีผูวิจัยเปนผูหน่ึงท่ีประกอบอาชีพดานการผลิตดนตรีผูวิจัยพบวา วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162)
น้ันมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพของนักศึกษาเปนอันมาก เน่ืองจากหลังจากท่ีนักศึกษาไดจบการศึกษาในระดับช้ัน
อุดมศึกษาไปแลวน้ัน นักศึกษาจะตองทํางานอยูในสายอาชีพท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง การวางแผนการผลิตผล
งานเพลงตางๆจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอนักศึกษา

ปจจุบันการเรียนรวมมือน้ันมีความนิยมนํามาใชจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย และวิธีการจัดการสอนแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 4MAT เปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ในเรื่องรูปแบบการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาดานดนตรีท่ีกลาวมาขางตน  โดยผูเรียนจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะ เนนใหผูเรียน
ไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูกับบทบาทของสมองซีกซายและ
สมองซีกขวาอยางสมดุล (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2542, น.12)  เน่ืองจากผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  วัฏจักรการ
เรียนรู 4MAT น้ันมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา “การผลิตดนตรี (Music Production)” ของวิทยาลัย
ดนตรีอยางยิ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีจะฝกทักษะความคิด การจัดรูปแบบกระบวนการวางแผนการบริหารการผลิตดนตรี
ซึ่งเปนกระบวนการสอนท่ีผูวิจัยคาดวาจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเน้ือหาตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวตาม
จุดมุงหมายของวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) แลวสงผลใหทักษะการผลิตผลงานเพลงของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนสูงข้ึน โดยการนําเสนอตัวอยาง ขอมูล ความคิด เหตุการณ ปรากฏการณท่ีมีหลักการทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง (เธียร  พานิช, 2544, น.21) และสอดคลองกับงานวิจัยของ รพีพรรณ  เพียรเสมอ
(2550) นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดังน้ี คือเดวิด คอลบ (David Kolb) (อาง
ถึงใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2553, น.155-156) กลาวไววา การเรียนรูเกิดข้ึนจากความสัมพันธใน 2 มิติ คือ การ
รับรู (Perception) และกระบวนการจัดการขอมูล (Processing) โดยการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนผลมา
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จากวิธีการท่ีบุคคลรับรูแลวจัดกระบวนการเสียใหมตามแนวความถนัดของตนเอง  ซึ่งการรับรูจะเกิดข้ึนได 2 วิธี คือ การรับรู
“ผานประสบการณตรงหรือประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience)” และการรับรู “ผานความคิดรวบยอดหรือท่ีเปน
นามธรรม (Abstract Conceptualization)”

เมตตา เรืองวังสรรค (2557, น.25) ไดกลาวไววา การเรียนรูตามแนววัฏจักร 4MAT เปนแนวทางท่ีผูสอนสามารถ
วางแผนจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนทุกช้ันและทุกกลุมประสบการณ  นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมตามรูปแบบน้ีเปนการจัดการ
เรียนรูท่ีสามารถทําใหผูเรียน  ซึ่งมีลักษณะการเรียนรูท่ีแตกตางกันไดรับการพัฒนาไปพรอมกันดวย

แมคคารธี และคณะ ไดนําแนวคิดของเดวิด คอลบ (David Kolb) มารวมกับแนวคิดเก่ียวกับการทํางานของสมอง
ท้ัง 2 ซีก ทําใหเกิดเปนแนวคิดทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคําถามหลัก 4 คําถาม กับผูเรียน 4 แบบคอลบ แบงผูเรียน
ออกเปน 4 แบบ คือ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2542)

ผูเรยีนแบบท่ี 1 คือ ผูเรียนท่ีมคีวามถนัดในการรับรูจากประสบการณท่ีเปนรูปธรรม (Imaginative Learners)
ผูเรยีนแบบท่ี 2 คือ ผูเรียนท่ีมคีวามสามารถในการคดิคิดอาน (Analytic Learners)
ผูเรยีนแบบท่ี 3 คือ ผูเรียนท่ีมคีวามถนัดในการรับรูความคดิรวบยอดท่ีเปนนามธรรมแลวนําสูการลงมอืทําจริง

(Commonsense Learners)
ผูเรยีนแบบท่ี 4 คือ ผูเรียนท่ีมคีวามถนัดในการเรียนรู (Dynamic Learners)
จากลักษณะของผูเรียนท้ัง 4 แบบดังกลาว มอริส และ แมคคารธี (Morris & McCarthy ) ไดนํามาเปนแนวคิด

พ้ืนฐานท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ 4MAT โดยจัดข้ันตอนการสอนใหผูเรียนสามารถใชสมองท้ัง
ซีกซายและซีกขวาอยางเต็มท่ีเปนการพัฒนาพหุปญหาท้ัง 8 ดานไดแก

ข้ันท่ี 1  ข้ันสรางประสบการณ
ข้ันท่ี 2  ข้ันวิเคราะหประสบการณ
ข้ันท่ี 3  ข้ันบูรณาการการสังเกตไปสูความคดิรวบยอด
ข้ันท่ี 4  ข้ันพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด
ข้ันท่ี 5  ข้ันปฏิบัติตามความคดิรวบยอด
ข้ันท่ี 6  ข้ันปรับแตงเปนความคิดของตนเอง
ข้ันท่ี 7  ข้ันวิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช
ข้ันท่ี 8  ข้ันแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน
และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนผูสอนควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน

รายวิชาน้ันๆดวยเชนกัน ชาญณรงค  ธนะมูล (2556) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเปนความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง ในเชิงการประเมินคาซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจน้ีเก่ียวของสัมพันธกับทัศนคติ
อยางแยกกันไมออก ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติ  ซึ่งไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิง
เหตุผลเสมอไปก็ได

Morse, N.C. (1955) (อางถึงใน ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2544) กลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ี
สามารถถอดความเครียดของผูทํางานใหลดนอยลง ถาเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และความเครียดก็จะลดลงหรือหมดไป
เมื่อความพึงพอใจมากข้ึน

มณีรัตนา  อินตะเสนา (2556) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบใจหรือพอใจ ความรูสึกประทับใจ
หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลตอสิ่งน้ัน เปนระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในลักษณะความเทาเทียม รวดเร็ว
ทันเวลา เพ่ือผลักดันใหบุคคลบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้งใจไว

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีดวยการสอนแบบ
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วัฏจักรการเรียนรู 4MAT ซึ่งจะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะสามารถพัฒนาความรูความสามารถและ
ทักษะการผลิตดนตรีใหแกนักศึกษาใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูข้ึน เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี
ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนกําลังในการพัฒนาอาชีพดานการผลิตดนตรีตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา Production Skill

2 (MUS162) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 มีจํานวนท้ังหมด 25 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา Production Skill 2 (MUS162) ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2559 ในกลุม 12 จํานวน 6 คน
2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT ในวิชา

Production Skill 2 (MUS162) จํานวน 1 ฉบับ 12 ขอ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales)
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 นําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยไปยังวิทยาลัยดนตรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในวิชาทักษะ

การผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยตนเอง
3.2 ผูวิจัยทําการทดสอบความรูกอนการสอน (Pre-test) โดยใหนักศึกษาทดลองเขียนเพลงข้ึนจํานวน 1 เพลง โดย

ใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินคะแนนแบบทดสอบชุดท่ี 1 แลวเก็บรวบรวมผลงานเพลงกอนท่ีจะทําการสอนเพ่ือวิเคราะหตอไป
3.3 ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT ท่ี

ไดกําหนดไวเวลาในการสอน 11สัปดาห โดยสอนครั้งละ 1 คาบ คาบละ 3 ช่ัวโมง/สัปดาห
3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอน ผูวิจัยทําการทดสอบความรูหลังการสอน (Post-test) โดยใหนักศึกษาเขียน

เพลงข้ึนจํานวน 1 เพลง และแบบทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินคะแนนแบบทดสอบชุดท่ี 1 แลว
เก็บรวบรวมผลงานเพลงของนักศึกษาและแบบทดสอบของนักศึกษาไวเพ่ือวิเคราะหตอไป

3.5 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT และนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ

4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบวัดผลกับลักษณะพฤติกรรมท่ีสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of
Congruence : IOC)

4.2 วิเคราะหเพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบความสอดคลองภายในของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient)ของครอนบาค (Cronbach)

4.3 วิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ของนักศึกษาท่ีไดรับการ

สอนแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT จากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการหาคาทางสถิติแบบ
Nonparametric:วิลคอกซัน (Wilcoxon Matched pairs)
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4.5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาโดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังน้ี (บุญชม
ศรีสะอาด, 2553, น. 162)

คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.01 – 1.50 หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการผลิต

ดนตรี 2 (MUS162) ผูวิจัยไดนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย( X )และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังน้ี (S.D.) ไดดังน้ี

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานกระบวนการจัดการเรียนรู

หัวขอการประเมิน X S.D.
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับ

1. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
1.1 เน้ือหาท่ีสอนสามารถนําไปใชไดจริง 4.17 2.17 มาก
1.2 เน้ือหาท่ีสอนมีความตอเน่ือง และ เปนลําดับ 4.00 2.68 มาก
1.3 นักศึกษาไดมีสวนรวมกับกิจกรรมการสอน 4.17 2.17 มาก
1.4 รูปแบบการสอนมีความแปลกใหม 4.17 1.30 มาก
1.5 มีการสรุปและการอภิปรายระหวางนักศึกษาและผูสอน 4.50 1.64 มาก

รวมเฉลี่ย 4.20 1.99 มาก

จากตารางท่ี 1 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในหัวขอ “มีการสรุปและการอภิปรายระหวางนักศึกษาและผูสอน” ( X = 4.50)และในหัวขออ่ืนๆรองลงมาตามลําดับ
คาเฉลี่ยรวมของดานกระบวนการจัดการเรียนรูเทากับ ( X = 4.20) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 1.99
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานการจัดการเรยีนรู

หัวขอการประเมิน X S.D. ความพึงพอใจอยู
ในระดับ

2. ดานบรรยากาศในชั้นเรียน
2.1 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในช้ันเรียน 4.17 2.17 มาก
2.2 บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเปนกันเอง 4.17 2.17 มาก
2.3 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 4.17 2.17 มาก
2.4 กิจกรรมท่ีเรียนมีผลตอความรูของนักศึกษา 4.33 1.79 มาก
2.5 นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น 4.67 1.79 มาก

รวมเฉลี่ย 4.30 2.02 มาก
จากตารางท่ี 2 ดานบรรยากาศในช้ันเรียนผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในหัวขอ “นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น” ( X = 4.67)และในหัวขออ่ืนๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวมของ
ดานบรรยากาศในช้ันเรียนเทากับ ( X = 4.30) และคาเบีย่งเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 2.02

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจดัการเรียนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานสื่อการเรยีนการสอน

หัวขอการประเมิน X S.D. ความพึงพอใจอยู
ในระดับ

3. ดานสื่อการเรียนการสอน
3.1  ใชสื่ออุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหา 4.33 1.79 มาก
3.2 ผูสอนมีการจดัเตรียมเครือ่งมือในการสอน 4.33 1.79 มาก
3.3 นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อ 4.33 1.79 มาก
3.4 ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากสื่อ 4.50 1.64 มาก
3.5 นักศึกษาไดทดลองคนควาหาความรูเพ่ิมเติมได 4.00 2.68 มาก

รวมเฉลี่ย 4.30 1.94 มาก

จากตารางท่ี 3 ดานสื่อการเรยีนการสอนผลการวิเคราะหขอมลูพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
หัวขอ “ผูสอน มีการแนะนําใหคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากสื่อ” ( X = 4.50)และในหัวขออ่ืนๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวม
ของดานกระบวนการจดัการเรียนรูเทากับ ( X = 4.30) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลีย่เทากับ 1.94
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจดัการเรียนการสอนวิชา ทักษะ
การผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานการวัดและการประเมินผล

หัวขอการประเมิน X S.D. ความพึงพอใจอยู
ในระดับ

4. ดานการวัดและการประเมินผล
4.1 มีสวนรวมในการประเมิน 4.17 2.17 มาก
4.2 สามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 4.50 1.64 มาก
4.3 นักศึกษามีความภูมิใจในผลงานเพลงตัวเอง 4.33 1.30 มาก
4.4 สามารถประยุกตการวางแผนการจดัการได 4.33 1.79 มาก
4.5 ประยุกตแนวคิดมาใชในผลงานของตนเองได 4.50 1.64 มาก

รวมเฉลี่ย 4.37 1.71 มาก

จากตารางท่ี 4 ดานการวัดและการประเมินผลผลการวิเคราะหขอมลูพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในหัวขอ “สามารถนําสิ่งท่ีเรยีนไปใชในชีวิตประจําวันได” และ “ประยุกตแนวคดิมาใชในผลงานของตนเองได” ( X =
4.50)และในหัวขออ่ืนๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวมของดานกระบวนการจัดการเรียนรูเทากับ ( X = 4.37) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 1.71

สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนักศึกษาทําการเสนอมานัน้ สรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนตางๆไดงายข้ึน
2. นักศึกษาตองการใหมีเวลาในการทํางานมากข้ึน
3. นักศึกษาสามารถเขาใจไดเร็วข้ึนจากการอภิปราย และนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน

อภิปรายผล
นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162)โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 4MAT

มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิช บุษบงก (2555) ท่ีพบวา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูสาระดนตรี เรื่องดนตรีสากล มีความพึงใจตอการจัดกิจกรรมแบบ
4MAT โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิศรา วงษสุบรรณ (2553) ท่ีศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ท้ังน้ีเพราะนักศึกษาไดทดลองรูปแบบการเรียนแบบใหมๆตามวิธีการเรียนรูของตนเอง ท้ังยังไดคนควาหา
ความรูและลงมือทําผลงานเพลงโดยท่ีมีผูสอนคอยแนะนํา นอกจากน้ีนักศึกษายังไดฝกการแสดงความคิดเห็นและการวิจารณ
ผลงานเพลงของเพ่ือนรวมช้ัน จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ยกตัวอยางดังกรณี
ตัวอยางตอไปน้ี 1.“นักศึกษา ก” พฤติกรรมในช้ันเรียนชวงระยะแรกไมกลาแสดงออกท้ังการแสดงความคิดเห็น และ การ
นําเสนองานเพลงหนาช้ันเรียน แตหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักร 4MAT สังเกตไดอยางชัดเจนวา
“นักศึกษา ก” เริ่มมีพัฒนาการทางดานความกลาแสดงออกมากข้ึนหลังจากไดอภิปรายรวมกับเพ่ือนในช้ันเรียน 2.“นักศึกษา
ข.” ในระยะแรก ไมสามารถคิดงานเพลงตอจากเดโมได แตหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักร 4MAT
โดยใชข้ันตอนการสอนข้ันท่ี 1(ข้ันสรางประสบการณ) “นักศึกษา ข.” เริ่มเรียนรูการประยุกตจากประสบการณใหมท่ีไดเรียนรู
และยังรูจักคนควาแหลงขอมูลในการเขียนผลงานเพลงมากข้ึน

127 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 มีการสรุป และ การอภิปราย
ระหวางนักศึกษาและผูสอน  ลําดับท่ี 2 เน้ือหาท่ีสอนสามารถนําไปใชไดจริง ลําดับท่ี 3 รูปแบบการสอนมีความแปลกใหม

2. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานการจัดการเรียนรู พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความ
คิดเห็น ลําดับท่ี 2 กิจกรรมท่ีเรียนมีผลตอความรูของนักศึกษา ลําดับท่ี 3 บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเปนกันเอง

3. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานสื่อการเรียนการสอน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาขอมูล
เพ่ิมเติมจากสื่อ ลําดับท่ี 2 ใชสื่ออุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหา ลําดับท่ี 3 ผูสอนมีการจัดเตรียมเครื่องมือในการ
สอน

4. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานดานการวัดและการประเมินผล พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรยีงลําดบัจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับท่ี 1 สามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปใช
ในชีวิตประจําวันได ลําดับท่ี 2 ประยุกตแนวคิดมาใชในผลงานของตนเองได ลําดับท่ี 3 สามารถประยุกตการวางแผนการ
จัดการได
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ใชส่ือการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560
โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม  1 หองเรียน  จํานวน  20  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  จํานวน  50  ขอ มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (KR-20) เทากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อม่ัน
(แอลฟา) เทากับ 0.83  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยายไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) มี
ผลการวิจัยมีดังน้ี  1) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพส่ือการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานส่ือสังคมออนไลนเอ็ดโมโด  มี
คา E1/E2 เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยส่ือการสอน
ผานเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยส่ือการสอนผานส่ือสังคมออนไลนเอ็ดโมโดวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศอยูในระดับมาก

คําสําคัญ : ส่ือการสอน เครือขายสังคมออนไลน ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ

Abstract
The purposes of this research were to develop and investigate  the effectiveness of instructional

media via the Edmodo social network on “Skills  and Instruction for Dance Sport” compare   students’
learning achievement between the pre-test and the post-test; and investigate students’ satisfaction with
instructional media via the Edmodo social network. The subjects were students in  bachelor's degree of physical
education in the  academic year 2017   at Institute of  Physical Education  Suphanburi Campus. The subjects used
in this study were selected by cluster sampling method; comprised 20 subjects. The instruments were learning
achievement test, the reliability of which (KR-20) was at 0 .85 and the reliability of satisfaction questionnaires
(Cronbach's alpha) was at 0.83. The data were analyzed by the techniques of descriptive, percentage, mean,
standard deviation and t-test statistics. The results of this research were as the following: 1) The research was
found that instructional media via the Edmodo social network  on “Skills  and Instruction for Dance
Sport” met the efficiency at 83.87/84.13 level of criteria standard, which was higher than set standard
at 80/80. 2) The students’ learning achievement of instructional media via the Edmodo social network of the
post test was higher than that of  the pretest and  showed statistical difference at the .05 level of significance.  3)
As a whole, students were highly satisfied with instructional media via the Edmodo social network on “Skills
and Instruction for Dance Sport”.

keywords : instructional media, social network, skill and instruction for dance sport
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บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเฉพาะ

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน แตรวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วไรขีดจํากัด หนาท่ีของผูใหญ คือ การเตรียมเด็กเหลาน้ีให
พรอมสําหรับงานและอาชีพใหม ๆ ท่ีจะเกิดในอนาคตและอาจไมมีอยูในปจจุบัน เด็กๆ จึงตองไดรับการฝกฝนทักษะท่ีจํา เปน
เชน ทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณการคิดอยางมีวิจารณญาณการแกปญหาการสรางสรรค และการใชนวัตกรรม
ความเขาใจความตางวัฒนธรรม ความรวมมือ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การสื่อสาร การรูเทาทันสื่อคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออาชีพและการเรียนรู ตลอดจนรูเทาทันสื่อ เปนตน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปนพลเมืองในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตอไป (วิจารณ พานิช, 2555; Taylor & Fratto, 2012) ครูจึงมีหนาท่ีและบทบาทสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีสมรรถนะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหกับนักศึกษา ควบคูกับการพัฒนาความรูดานสาขาวิชาชีพ
การเรียนการสอนในยุคใหมน้ีจึงตองเปลี่ยนแปลงไป หองเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนใหเปนหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเปนรูปแบบท่ีสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน ซึ่งการ
สอนแบบเดิมไมสามารถทําใหเด็ก ๆ เกิดทักษะเหลาน้ี วิธีการเรียนการสอนท่ีถูกพูดถึงบอยครั้งและมีการนําไปทดลองใชอยาง
แพรหลายในปจจุบันคือ การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการเรียนการสอน เน่ืองจากสื่อโซเชียลมีเดีย
สามารถใชงานไดงาย สามารถใชการประโยชนในการคนควา แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรูไดตลอดเวลา (รุจโรจน แกวอุไร และ
ศรัณยู หมื่นเดช, 2557) การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน รวมถึงมีการสรางสื่อสอนประเภทวีดิโอแลวอัปโหลดไวบน
โซเชียลมีเดียยูทูป (YouTube) จํานวนมากข้ึน ทําใหนักศึกษาสามารถคนควา และศึกษาไดตลอดเวลา ครูจึงควรพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน

เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหมูเยาวชน ผูท่ีเติบโตข้ึนพรอมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาอุปกรณท่ีเพ่ิม
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลและการสื่อสารแบบไรพรมแดน เชน คอมพิวเตอรพกพา ท้ังท่ีเปนคอมพิวเตอรแล็ปท็อป
(Laptop) และ Tablet Personal Computer เชน ไอแพด (iPad) นอกจากน้ีอุปกรณสื่อสารท่ีแพรหลายท่ัวไปไดแก
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟน เชน ไอโฟน (iPhone) และ ไดรับการพัฒนาใหสามารถเขาใชงานระบบเครือขายเทียบเทา
กับอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว กระแสการสื่อสารไรพรมแดนผานระบบเครือขายสังคมออนไลนน้ี
ไดแพรหลายโดยเพ่ิมลักษณะเดนของการสื่อสารใหสามารถสื่อสารดวยการรับ-สง และเผยแพร ท้ังภาพถาย ขอความ เสียง
และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวกและมีข้ันตอนการใชงานท่ีเขาใจงาย (Fodeman & Monroe 2009, Moreno 2010)
ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมท่ัวไปคือเฟซบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และเอ็ดโมโด (Edmodo) เปนเว็บไซต
เครือขายสังคมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ท่ีประกอบดวยระบบผูสอน ระบบนักศึกษา และ
และระบบผูดูแล ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดตอสื่อสารทํางานรวมกัน แบงปนเน้ือหา แบบฝกหัด แบบทดสอบ
และรายงานผลการเรียน และประกาศขาวสารตาง ๆ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูง
ประกอบกับนักศึกษาสวนใหญมีโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟนทุกคน จึงไมเปนอุปสรรคในการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการ
เรียนการสอน และสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษาได

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ในหลักสูตรกําหนดใหเรียน หมวดวิชา
บังคับปฏิบัติกลุมทักษะและการสอน ไมนอยกวา 40 หนวยกิต รายวิชาในกลุมน้ีนักศึกษาตองเรียนรายวิชาทักษะการสอน
กีฬาลีลาศ ปญหาจากการสอนในปจจุบันพบวา เน้ือหาวิชามีมาก และอาจารยผูสอนเปนผูมีกิจกรรมหลักในหองเรียนและ
นักศึกษาตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติมากจึงเกิดความชํานาญ ดังน้ันในการสอนอาจารยผูสอนจึงเนนทักษะดานการปฏิบัติ
มากกวาทฤษฏี และไมไดเนนการทบทวนดานทฤษฏี และนักศึกษาขาดปฏิสัมพันธในการเรียนแบบรวมมือกันในช้ันเรียน
บางครั้งนักศึกษาตองมีกิจกรรมเชน ไปเก็บตัวนักกีฬาเปนเวลานาน ไปแขงขันกีฬา รวมท้ังมีหนาท่ีเปนผูชวยอาจารยในสถาบัน
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม  เชนไปตัดสินกีฬาในท่ีตางๆ   การไปจัดการแขงขันกีฬาใหกับโรงเรียนมัธยม  และการ
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แขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบลอีกจํานวนมาก  ทําใหขาดเรียนขาดการติดตอกับผูสอน และขาดการติดตอกับเพ่ือน
รวมช้ันเรียน ดังน้ันเพ่ือใหนักศึกษาสามารถติดตอกับอาจารยผูสอนไดทุกเวลา และสามารถทบทวนความรูดานเน้ือหาทฤษฎไีด
ทุกเวลา ผูวิจัยจึงสนใจสรางสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหนักศึกษาไดใช
ทบทวนเน้ือหาวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ

ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาแนวทางการนําเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนมาใชใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาและสงเสริมพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนท่ีเหมาะสมในหมูเยาวชน ประโยชนหลักของงานวิจัยน้ีจะ
สงผลตอท้ังระดับหองเรียนซึ่งไดแกผูสอนและผูเรียน โดยมุงเนนพัฒนาทักษะและความรูความสามารถของผูเรียนในการใชสื่อ
การสอนบนระบบเครือขายสังคมออนไลนประกอบกับทักษะตามเน้ือหาวิชาเปนสําคัญ นอกจากน้ีผูวิจัยมุงหวังใหผลการวิจัยน้ี
เปนประโยชนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใชสื่อสังคมออนไลนท่ีแพรหลายอยูแลวในสังคมของเยาวชนเพ่ือสงเสริม
การเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ของสถาบัน และสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปน
ประโยชนตอการวิจัยดานการเรียนการสอน และเผยแพรความรูไดอยางกวางขวาง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการ

สอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคม

ออนไลนเอ็ดโมโด

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีมี 2 ข้ันตอนคือ1) ข้ันตอนการสรางสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ

2) ข้ันตอนศึกษาผลการใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด โดยมีรายละเอียดดังน้ี
ขั้นตอนท่ี 1การสรางสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อการสอนตาม

ทฤษฏตีามแนวการสรางบทเรียนของ ADDIE มี 5 ข้ันตอนดังน้ี
1. การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยศึกษาการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําเน้ือหาและสรางบทเรียนผานสื่อสังคมออนไลน ศึกษาวิธีการใชงานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโม
โด และศึกษาเน้ือหาวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ กําหนดรายละเอียดของเน้ือหาวิชาในการสรางสื่อการสอนจํานวน 5 เรื่อง

2. การออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อสังคมออนไลนซึ่งมีสวนประกอบ 5
องคประกอบคือ 1) กลุมสมาชิก 2) เปาหมาย 3) สาระความรู 4) เทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน 5) กิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
สวนสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม เวลาท่ีใช วัตถุประสงค ข้ันตอนทํากิจกรรมการเรียนรู สื่อการ
เรียนรูและแหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล

3. การพัฒนา (Development) หลังจากออกแบบและเรียงลําดับเน้ือหาแลวผูวิจัยมีข้ันตอนในการพัฒนาสื่อการ
สอนซึ่งมี 5 ข้ันตอนยอยดังน้ี

3.1 สรางสื่อประกอบการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศจํานวน 5 เรื่อง คือ
เรื่องท่ี 1 เบสิควอลค (Basic Walk)
เรื่องท่ี 2 อันเดอร อารม เทิรน (Under Arm Turn)
เรื่องท่ี 3 นิวยอรค (New York)
เรื่องท่ี 4 เกรพ วาย (Grape Y)
เรื่องท่ี 5 สปอต เทิรน (Spot Turn)
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3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยการวิเคราะหหลักสูตรกําหนดเน้ือหาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร กําหนดพฤติกรรมท่ีตองการวัด 3 ระดับคือ ความรูความจํา ความเขาใจและการนําไปใช สรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 50 ขอ กําหนดคะแนนขอท่ีตอบถูกเปน 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือเลือกตอบมากกวา 1 ขอ
หรือไมตอบให 0 คะแนน ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา นําผลพิจารณาดานเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ
มาหาดัชนี ความสอดคลองโดยใชสูตร IOC คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค อยู
ระหวาง 0.67-1.00 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬา
ลีลาศ จํานวน 30  คน ในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ แลวเลือกขอสอบท่ีมคีวามยากงาย (p) อยูระหวาง .40 ถึง .80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป จํานวน 50 ขอ หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น 0.85
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางสมบรูณแลวไปใชทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน พรอมท้ังนําไปใช
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test)

3.3 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ มีท้ังหมด 15
ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด แลว
นํามาหาคาเฉลี่ย คาความเท่ียงตรง (IOC) คัดเลือกคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค อยู
ระหวาง 0.67-1.00 นําแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพการใชภาษาและขอคําถาม  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ด
โมโด ดวยสูตรหาคาสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาค ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83

3.4 สรางกลุมการเรียนบนเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน เอ็ดโมโด http://www.edmodo.com ท่ี
เปรียบเสมือนหองเรียนออนไลนพรอมใสสื่อการสอนใหนักเรียนไดเรียนรู ศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็น

3.5 สรางกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย edmodo ซึ่งใหนักเรียนฝกการคิด การปฏิบัติ เปนลําดับ
ข้ันตอน มกิีจกรรมการสงผลงานบนเครือขายและการทําแบบทดสอบทายเรื่อง

ภาพท่ี 1 เครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด (http://www.edmdo.com)

4. การทดลองใช  (Implementation) หลังจากท่ีผูวิจัยไดนํากิจกรรมการเรียนการสอนอัปโหลดบนเครือขายสังคม
ออนไลนเอ็ดเมโดแลว นําไปทดลองใชกับกลุมยอย 3 คน กลุมยอย 6 คน และกลุมยอย 9 คน นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง แลวนําไปทดลองกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค พรมหมวงศ. 2556:1-20) พบวามีประสิทธิภาพ เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว
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ภาพท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด

5. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนบนเครือขายสังคมออนไลนรายวิชา
ทักษะการสอนกีฬาลีลาศ โดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน โดยใชแบบประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อพบวาคุณภาพของสื่ออยูใน
ระดับมาก

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ในการทดลองน้ีผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ทําการสุม
ตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัยดังตารางท่ี 1 (ศรีพรรณ, 2542) มี
ข้ันตอนดังน้ี

1. จัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดกับนักศึกษากลุมตัวอยาง
2. ใหกลุมตัวอยางใหทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จํานวน 50 ขอในสัปดาหท่ี 1
3. กลุมตัวอยางเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศดวยสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด โดย

ใชเวลาเรียนคาบละ 50 นาที ตอ 1 เรื่อง จํานวน 5 เรื่องเปนเวลา 5 สัปดาห โดยใหทําแบบฝกหัดทายเรื่องทุกครั้งท่ีเรียนจบ
4. เมื่อกลุมตัวอยางเรียนครบท้ัง 5 เรื่องแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชขอสอบชุดเดียวกับการสอบกอนเรียน
5. ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผาน

เครือขายสังคมออนไลน
6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางไปวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยใชสูตร t-test Dependent
7. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางท่ี 1 การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 1 กลุมตัวอยาง แบบมีการวัดประเมินผลกอนเรียนและหลังเรยีน
กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง
E R T1 X T2

T1 แทน ทดสอบวัดกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest)
T2 แทน  ทดสอบวัดกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest)
E แทน  กลุมตัวอยางในการทดลอง (Experimental Group)

134 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

X แทน  การสอนโดยใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบกลุม

ผลการวิจัย
ผลการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน ผูวิจัยไดแสดงผลดังตอไปน้ี

1. ผลการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ (n=30)

เร่ือง
คะแนนการทํากิจกรรม คะแนนทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ

E1/E2คะแนนเต็ม X E1 คะแนนเต็ม X E2

การเรยีนโดยใชสื่อการสอน
ผานเครือขายสังคมออนไลน 

50 41.93 83.87 50 42.07 84.13 83.87/84.13

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลลีาศผานเครือขายสังคม
ออนไลน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.87/84.13
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์อนและหลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลลีาศ

เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ โดยนําคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมทดลองมาวิเคราะหโดยใช t-test แบบ Dependent ไดผลดังน้ี

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดลอง n X S.D. t Sig.(2-tailded)
กอนเรียน 20 23.40 1.79

41.22* .00
หลังเรียน 20 42.10 1.02

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศมีคาเฉลี่ย
เทากับ 23.40 และคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.10 ซึ่งจากการทดสอบดวย t-test
Dependent พบวาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการเรียนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคม
ออนไลน

ผูวิจัยทําการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน โดยใหนักศึกษาตอบ
แบบประเมินท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน หลังจากเรียนครบท้ัง 5 เรื่องไดผลดังน้ี
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
รายการ

X
S.D ความหมาย

ดานเน้ือหา
1 เรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหา ถูกตอง ชัดเจน 4.55 0.51 มากท่ีสุด
2 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.35 0.30 มาก
3 เนื้อหาในวิชามีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง 4.40 0.48 มาก
4 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค 4.55 0.51 มากท่ีสุด
5 กิจกรรมมีความสอดคลองของกับเนื้อหาบทเรียน 4.40 0.50 มาก

รวม 4.39 0.46 มาก
ดานสื่อการสอน

1 ความสะดวกในการใชงาน 4.45 0.60 มาก
2 ความเหมาะสมระยะเวลาในการนําเสนอบทเรยีน 4.60 0.50 มากท่ีสุด
3 ความชัดเจนของรูปภาพ วีดีโอ 4.50 0.51 มากท่ีสุด
4 ความเหมาะสมในการจดัวางตําแหนง 4.35 0.44 มาก
5 ความเหมาะสมของภาพประกอบเน้ือหา 4.45 0.60 มาก

รวม 4.45 0.53 มาก
ประโยชนท่ีไดรับ

1 นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวิชาชีพของตน
ในอนาคตได

4.70 0.47 มากท่ีสุด

2 นักศึกษาสามารถเขามาศึกษาได ทุกท่ี ทุกเวลา 4.40 0.59 มาก
3 สามารถสรางแรงจูงใจในการเรยีนการสอน 4.45 0.60 มาก
4 สามารถนําไปถายทอด เผยแพรความรูไดกวางขวาง 4.45 0.68 มาก
5 สามารถใชประโยชนการคนควาขอมูลจากเครือขายสังคม

ออนไลนไดมากข้ึน
4.50 0.60 มากท่ีสุด

รวม 4.50 0.59 มากท่ีสุด
รวมท้ังหมด 4.45 0.53 มาก

จากตารางท่ี 4 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้นในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 โดยมีเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากรายการมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดดังน้ี ดานประโยชนท่ีไดรับมีคาเฉลี่ย 4.50 ดานสื่อการสอนมีคาเฉลี่ย 4.45 และ
ดานเน้ือหามีคาเฉลี่ย 4.39

อภิปรายผล
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด เน่ืองจากสื่อการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศผาน

เครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด ใชหลักการพัฒนาสื่อการสอนตามทฤษฏีการสรางบทเรียนของ ADDIE มี 5 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1
การวิเคราะห ข้ันท่ี 2 การออกแบบ ข้ันท่ี 3 การพัฒนา ข้ันท่ี 4 การทดลองใช และข้ันท่ี 5 การประเมินผล โดยสรางสื่อ
ประกอบการสอนจํานวน 5 เรื่อง ซึ่งมีการออกแบบเน้ือหาท่ีเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขากับสถานการณปจจุบันโดยใช
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สื่อการสอนประเภทวีดีโอ มีภาพประกอบ และเพลงประกอบการฝกกีฬาลีลาศ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เมื่อนําเผยแพรบน
เว็บไซตเอ็ดโมโด http://www.edmodo.com ท่ีเปรียบเสมือนหองเรียนออนไลน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรู ศึกษาคนควา
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นสรางกิจกรรมการเรยีนการสอนไดทุกเวลา และเผยแพรความรูสูกลุมเยาวชนและผูสนใจ
ไดอยางกวางขวาง ทําใหผลการวิจัยดานเทคนิคการผลิตสื่อและการนําเสนอ ภาพรวมอยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของ
บทเรียนเทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีกร พินธิระ และคณะ (2559)
คุณสมบัติของสื่อการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน สามารถใชงานไดไมจํากัดสถานท่ีและเวลา สนับสนุนการเรียนรูใน
รูปแบบของความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกอใหเกิดความรู ใหมสามารถเขาถึงไดงายไมสับสน สื่อสารกันไดรวดเร็ว
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  มีระบบจัดเก็บ ขอมูลเพ่ือติดตามประเมินผลและมีระบบการประเมินผลคะแนนอยาง
ชัดเจน นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลตามความสนใจของตนเอง

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศสูงกวา
กอนเรียนสอดคลองกับ วรรณนิภา ปานหนู (2559) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุมผูเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตผานเครือขายสังคมออนไลน สูงกวากอนเรียนเชนเดียวกับ กัญจน ผลภาษี (2554) สื่อสังคม
ออนไลนเปนเครื่องมือท่ีนักศึกษาทุกคนรูจัก เปนตัวกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจกระตือรือรนและเกิดการอยากรูอยาก
เห็น นักศึกษามีความสนใจและใสใจในเน้ือหา และรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชากับสมาชิกรวมช้ันเรียนและ
ผูสอน ผานพ้ืนท่ีสังคมออนไลนดวยการมีปฏิสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ ชวยสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูสอนกับผูเรียน มีการสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการเรียนในหองเรียนปกติ

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเรียนดวยสื่อการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 4.45 สอดคลองกับ ศันสนีย เลี้ยงพานิชย (2555) เครือขายสังคมเปนเครื่องมือท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
แตกตางจากเดิม นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลท่ีทันสมัย สรางแรงจูงใจในการเรียนเรียน มี
วิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพ
ในอนาคตได และสามารถเผยแพรความรูไดดวยตนเองอยางกวางขวาง

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
งานวิจัยน้ีสามารถนําสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดไปใชได

จริง โดยผูสอนตองสรางช้ันเรียนออนไลนกอนและเพ่ิมสมาชิกเขาสูช้ันเรียน ควรอบรมการใชสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดใหกับ
นักศึกษา กอนท่ีจะมีการเรียนการสอนจริง  สื่อการสอนน้ีสามารถใชเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีได ทําใหสามารถติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนสมาชิกในกลุม และกับอาจารยผูสอนไดตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหมีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาใหสูงข้ึน และสามารถนําไปพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ไดตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังน้ี  1) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคม

ออนไลนเอ็ดโมโด  มีคา E1/E2 เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อการสอนผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
อยูในระดับมาก
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ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญไดแกบุคลากรในสถานศึกษาคือ ผูบริหาร ครู อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนสถานประกอบการ ผูแทนนักศึกษา ผูแทนนักการภารโรง จํานวน 46 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก การ
วิเคราะหเอกสารจากแหลงขอมูลเอกสารการรายงานประจําปของวิทยาลัย (SAR) ต้ังแตปการศึกษา 2555-2559 แบบสอบถามดาน
ความพึงพอใจ เพ่ือใชกับผูประกอบการ หนวยงานและชุมชนท่ีมีตอผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคา
รอยละ คาเฉล่ีย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ประสิทธิผล ดานการประกอบการ มี
รายรับมากกวารายจาย ดานผูเรียน แผนการรับนักศึกษา ในภาพรวม 5 ป พบวาประเภทวิชาพาณิชยกรรม นักศึกษาเขาศึกษาใน
สาขาวิชาบัญชีมากสุด ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกไฟฟา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมมากกวา 2.00 พบวาประเภทวิชา
พานิชยกรรม สาขาวิชาท่ีอยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ และสาขาวิชาบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับปานกลางไดแกสาขาอิเล็กทรอนิกสและสาขายานยนต ดานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET )
พบวา ประเภทวิชาพาณิชยการจํานวนท้ังส้ิน 416 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 244 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีผูเขาทํา
การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) จํานวนท้ังส้ิน 299 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 163 คน ซ่ึงอยูในระดับท่ี
ตองปรับปรุง ดานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา( V – NET ) ภาษาอังกฤษ พบวา ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดีมากไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวาทุกสาขาวิชาอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง
ดานการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเม่ือเทียบกับผูสมัครแรกเขา พบวาประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาท่ีอยูในระดับดีไดแก สาขาวิชา
บัญชีมีผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากท่ีสุด ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาท่ีมีผูสําเร็จตามหลักสูตรเม่ือเทียบกับผูสมัครแรก
เขา อยูในระดับปานกลางไดแก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สวนสาขาท่ีอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงไดแกสาขาวิชายานยนต และสาขาวิชา
ไฟฟา ดานความพึงพอใจ ดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ ประเภททวิชาพานิชย กรรมมากท่ีสุดไดแกสาขาวิชาการบัญชี รองลงมาคือสาขา
ภาษาตางประเทศสาขาวิชาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร ตามลําดับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกสาขาวิชาอิเลกทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟา และสาขาวิชายานยนต ตามลําดับ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ประเภทวิชาพานิชยกรรมไดแกสาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขา
ภาษาตางประเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ตามลําดับ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกสาขาวิชายานยนต สาขาวิชาอิเลกทรอนิกส
และสาขาวิชาไฟฟา มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน

คําสําคัญ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การบริหารแบบสมดุล การวิจัยแบบมีสวนรวมการศึกาาไทย 4.0 การเพ่ิมขีดความสามารถ
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Abstract
This research aims to study the administrative and management levels of vocational education in

Ctech Pacific of Technology College. To study the significant factors that affect management of vocational
education in Ctech Pacific of Technology College. The research using quantitative research, qualitative
research, and the sample data providers school in case of Teachers, Administrators, Participants, Parental
representative, Representative enterprises, and Student Representative in 46. The instruments used in
research Analysis of documents from the Self-Assessment Report (SAR) from the academic year 2555-2559.
Satisfaction Questionnaire of the Operative, Agencies, the community to effect of students and graduates.
Data analyzed quantitatively using the percentage data analysis with qualitative content analysis. The results
of this study found effectiveness. The operative revenues over expenses. The admission plan, the
Department of Commerce student in the whole 5 years, Accounting student revision maximum. In case of
Industry Department, Electricity stands the achievement of a cumulative GPA over 2.00. Found that the
Department of Commerce success good level each Foreign Languages and Accounting department. The
Industry Department achievement stands moderate such as Electronics and Automotive sectors. The
national test Vocational Education (V - NET) originate that the Department of Commerce student 416 test
criteria in 244 whereas The Industry Department wishes improved 299 test measures in 163. The national
test Vocational Education (V - NET) case of English subject instituted Foreign Languages learner acquired
worthy result. The graduation of the course compared to the first candidate institute that Accounting learner
graduated auxiliary as curriculum while The Industry Department, Electronics  learner graduated fair-minded.
Satisfaction The satisfaction of The establishment, Agencies, and the community to effect of students in
case of Academic, Moral, Conscience, and Personality appearance to Accounting Department the second
as Foreign Languages Department, Marketing Department and Computer Department each the Industry
Department of Electronics Department, Electrical and Automotive remained respectively. The satisfaction
of the establishment as Knowledge, Intellectual skills, Relationship of individual, Responsibility, Numerical
analysis, Communications, and Technology remained as follows respectively: Accounting Department,
Marketing Department,  Foreign Languages Department, and Computer Department. Fragment of Industry
Department satisfied the equal level as Automotive, Electronics, and Electrical Department.

Keywords : Management of Vocational Education , Balanced Scorecard , Participatory Action Research.
Thai Education 4.0, Empowerment.

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูโลกดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรมดานตางๆไมวาจะเปนสังคม เศรษฐกิจและ

การศึกษาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลท่ีมีปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมากข้ึน สงผลให
คุณลักษณะของเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งมีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออก
จากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพสูงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือเตรียมกําลังคนให
พรอมในยุคน้ีเพราะตองมีความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิตอล ไกรยส ภัทราวาท (2559) กลาววาการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ในตลาดแรงงาน คือการแขงขันท่ีสูงข้ึนซึ่งจะไมใชการแขงขัน
ระหวางคนดวยกันเองอีกตอไป แตเปนการแขงขันระหวางคนกับเทคโนโลยี มีการใชเทคโนโลยี   เครื่องจักร หรือหุนยนตเขา
มาแทนแรงงานมนุษย ทําใหคนมีโอกาสตกงานมากข้ึน รายงานเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ไดช้ีใหเห็น
วาทักษะท่ีตลาดแรงงานตองการในป 2020 ไดแก 1)ทักษะการแกไขปญหาท่ีทับซอน 2) การคิดวิเคราะห 3) ความคิด
สรางสรรค 4) การจัดการบุคคล 5)การทํางานรวมกัน 6)ความฉลาดทางอารมณ 7) รูจักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรัก
บริการ 9)การเจรจาตอรอง 10) ความยืดหยุนทางความคิด

ไพฑูรย สินลารัตน (2559) กลาวไววา องคกรยูเนสโกเคยเสนอไววาเราควรสอนคนของเราใหรูจัก Learning how
to learn, Learning how to do, Learning how to work together and  Learning how to be . ซึ่งไพฑูรย สินลารัตน
ไดแสดงความคิดเห็นวาถาคนไทย หรือเด็กไทยมีเพียงแนวทาง 4 ประการน้ี ก็เปนการทําตามอยางเขา เราจะมีชีวิตท่ีชาญ
ฉลาดข้ึนไดอยางไรกัน จึงเห็นวาเราควรเพ่ิมแนวทางของยูเนสโกใหมบางประการดังน้ี คือ Learning how to learn
critically, Learning how to creatively, Learning how to work constructively และ Learning how to be wisely.
ทําใหการศึกษาของไทยตองปรับแนวคิดและเปลี่ยนวัฒนธรรมของการศึกษาเสียใหมจากเดิมท่ีคอยรอรับความคิด ความรูจาก
คนอ่ืน มาเปนการพัฒนาการสรางความรูความคิด และสรางผลงานข้ึนมาเอง การจัดการศึกษาของไทยจึงตองขับเคลื่อนเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาไทยในยุค 4.0 โดยยกระดับคุณภาพโรงเรียนในทุกพ้ืนท่ี ทุกระดับตั้งแตประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา

การจัดการอาชีวศึกษาสามารถตอบโจทยการศึกษาไทยยุค 4.0 ไดอยางชัดเจน เพราะการจัดการในระดับอาชีวศึกษา
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงเนนการผลิตกําลังคนในสาขาตางๆตรงตามสายอาชีพท่ีตลาดแรงงานตองการ เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณสมบัติดานการคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต รูจักการทํางานเปนทีมคือสามารถทํารวมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
เกียรติอนันต ลวนแกว ( 2559 ) ไดกลาวไววา  ระบบการศึกษาท่ีจะตอบโจทยของการขับเคลื่อนประเทศไปสู Economy 4.0
ไดจริงน้ันตองใหความสําคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอนใหแตความรูเชิงเทคนิคและการทองจําใหนอยลง  แลวหันไปใหนํ้าหนัก
กับการสรางทักษะในการเรียนรู และปรับตัวของผูเรียนใหสามารถเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต  น่ันหมายถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนท่ีแตกตางออกไปจากปจจุบันท่ีเนนการสอบเพียงอยางเดียว

ดาวพงษ รัตนสุวรรณ (2559) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายใหแกผูบริหารท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ
โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3 R ไดแก 1) Reading อานออก 2) Writing เขียนได 3) (A)
Rithmatic มีทักษะในการคํานวณ 8C ไดแก 1) Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะในการคิดวิเคราะห การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได 2) Creativity and Innovation คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม 3)
Collaboration Teamwork and Leadership ความรวมมือ  การทํางานเปนทีมและภาวะผู นํา 4) Communication
Information and Media  Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ 5) Cross-cultural Understanding ความ
เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม 6)Computing and ICT Literacy ทักษะการใช
คอมพิวเตอร และการรู เทาทันเทคโนโลยี 7) Carrer and Learning Skill ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู  และ 8)
Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีเด็กไทยตองมี

การบริหารและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จึงตองจัดการศึกษาท่ีตองเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา และ
เพ่ิมพูนศักยภาพของครูอาจารย บุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ มีทักษะทาง ICT สูงข้ึน ซึ่งสงผลในการ
พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพใหสูงข้ึน รวมถึงการการจัดการ ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ การ
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการอันจะกอใหการบริหาร และ การจัดการอาชีวศึกษาประสบผลสําเร็จ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปฟค เปนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเปดสอนท้ังในระดับ  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ท่ีเปดสอนท้ังแผนกวิชา อุตสาหกรรมและแผนกวิชาพานิชยก
รรม มุงเนนการพัฒนาฝมือ และผลิตนักศึกษาในสายอาชีพท่ีตลาดตองการมาเปนเวลา 20 ป แมวาไดมีการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการมาโดยตลอดท้ังผูเรียน ผูสอน แตก็ พบวายังมีปญหาในการบริหารจัดการท้ังดานปจจัยภายนอกตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนปจจัยในท้ังปจจัยท่ีฉุดรั้งท่ีไมสามารถพัฒนา
กาวหนาตอไปได หรือท่ีเปนไปไดอยางลาชา ซึ่งเปนปญหาท่ีผูบริหารคณาจารยและผูมีสวนเก่ียวของจําเปนตองหาแนวทางใน
การพัฒนาวิทยาลัยใหมีความสามารถอยูรอดและอยูไดในภาวะของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) ในบทสรุปสําหรับผูบริหาร ท่ีมีคําแนะนํา
ใหมีการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดานตางๆไวดังน้ี 1) การสรางเครือขายพันธมิตรการจัดการศึกษาและความรวมมือกับ
สถานประกอบการ 2) ดานการพัฒนาครูบุคลากรใหไดรับความรู มีโอกาสศึกษาตอและนําความรูมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ( การวางแผนการสอน วิธีสอน การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยช้ันเรียน )งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูเรียนและโรงเรียนโดยตรง 3) โรงเรียนควรวางแผนการควบคุมอัตราครู ตอผูเรียน   ใหเปนไปตาม
เกณฑของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) โรงเรียนควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ในการบริการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 5) ดานการประชาสัมพันธเชิงรุกกับผูปกครองและชุมชนภายนอกเพ่ือใหเปนท่ียอมรับมาก
ข้ึนซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสนใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเปนลําดับแรกๆ 6) โรงเรียนมีการเปดสอนหลายสาขาวิชา ท้ังประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และพานิชยกรรม สามารถใหบริการทางวิชาชีพไดหลากหลายวิชา จึงควรมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ และผลกระทบอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูท้ังอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 7) โรงเรียนควรวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด และ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และขอเสนอแนะไปใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ตอไป

อีกท้ังจากการท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําสั่งท่ี 8/2559 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการจัดใหมีการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐกับภาคเอกชนเขาดวยกันเพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตลอดจนมีความ
คลองตัวมาก นักเรียนในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
รวมท้ังสิ้น 976,615 คน

ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารสถานศึกษาจึงตองทบทวนและพิจารณาวาจะบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
อยางไรภายใตสภาวการณของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ตามนโยบายของรัฐภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีมุงสูการพัฒนาประเทศดวยการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
รายไดของประชากร สงผลมาถึงนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตอการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบาย และ ความจําเปนของสถานศึกษาในการพัฒนาเพ่ือการอยูไดและอยูรอด ของสถานศึกษา และบุคลากร ดวย
การศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟคตั้งแตปการศึกษา 2555-2559

วิธีดําเนินการวิจัย
1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   กลุมผูใหขอมูลไดแกฝายบริหารประกอบดวยรองผูอํานวยการ 2 คน หัวหนาสาขา

7 คนและครูผูสอน 31 คน ผูมีสวนไดสวนเสียไดแกผูแทนผูปกครอง 1 คน ผูแทนสถานประกอบการ 1 คน ผูแทนนักศึกษา 2
คน ผูแทนนักการ 2 คน รวม ท้ังสิ้นจํานวน 46 คน
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2 เครื่องมือวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และมีเครื่องมือในการวิจัย
ดังน้ี

2.1 แบบวิเคราะหประสิทธิผลขององคกร  ดานผลประกอบการ และ ดานประสิทธิผลผูเรียน
โดยใชแหลงขอมูลจากรายงาน SAR และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ในชวงป 2555-2559

2.2 แบบสอบถาม  ดานความพึงพอใจตอผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาโดยใชแหลงขอมูลจาก สถาน
ประกอบการ หนวยงาน และชุมชน

3 การเก็บรวบรวมขอมูล
เน่ืองจากการทําวิจัยครั้งน้ีไดใชพ้ืนท่ีคือวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานทําใหการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนไปไดงายและสะดวกเน่ืองจากกลุมผูใหขอมูลคือผูบริหาร หัวหนาสาขา และครูในวิทยาลัย ผูวิจัยจึง
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง

1.ข้ันตอนวิเคราะหเอกสารผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการรายงานจากฝายวิชาการ ฝายการเงินและเอกสารการ
รายงานประจําป ( SAR ) ของวิทยาลัย  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา

2.ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยใชแบบสอบถามกับผูมีสวนเก่ียวของไดแกสถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน ซึ่งผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง ผูวิจัย ใชสถิติข้ันพ้ืนฐานโดยใชรอยละ และคาเฉลีย่

ผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเอกสารเพ่ือศึกษาสภาพของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซี

เทคแปซิฟค
1.ดานประสิทธิผล
1.1 ดานผลการประกอบการ

ในภาพรวมท้ัง 5 ป พบวา ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยมีรายรับมากกวารายจาย รวมอยูท่ี 314,439,784 บาท สวน
รายจายอยูท่ี 222,608,007 บาท มีผลตาง(กําไร) อยูท่ี 116,427,698 บาท  เมื่อเทียบกับผลตาง(ขาดทุน)ท่ี -9,161,593 บาท
ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานการบริหารวิทยาลัยท่ีแสดงออกมาพบวา ในรอบ 5 ปท่ีผานมีผลตาง (กําไร) ท้ังหมด อยูท่ี
91,831,777 บาท

1.2 ดานประสิทธิผลผูเรียน
1.2.1 แผนการรับนักศึกษา ในภาพรวม 5 ป พบวา

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นักศึกษาเขาศึกษาใน สาขาวิชาบัญชีมากสุด (รอยละ 50.43) รองลงมาคือสาขาการตลาด
(รอยละ 42.47) รองลงมาคือ สาขาภาษาตางประเทศ (รอยละ 33.04) สวนสาขาท่ีนักศึกษาเขาศึกษานอยท่ีสุดคือสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ 32.80) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวาสาขาท่ีมีผูเขาเรียนมากท่ีสุดคือไฟฟา (รอยละ 47.41)
รองลงมาคือสาขาอิเลกทรอนิกส (รอยละ44.94) และรองลงมาคือสาขายานยนต (รอยละ 37.04)

1.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ 84.50) และ
สาขาวิชาบัญชี (รอยละ 84.01) สวนสาขาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับพอใชไดแกสาขาการตลาด (รอยละ 66.97) และสาขาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตองปรับปรุงไดแกสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ53.42)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับปานกลางไดแกสาขาอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 72.57) และสาขา
ยานยนต (รอยละ72.56) สวนสาขาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตองปรับปรุงไดแกสาขาไฟฟา (รอยละ54.37)

1.2.3 การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา( V – NET ) พบวา
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ประเภทวิชาพาณิชยการจํานวนท้ังสิ้น 416 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 58.65 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมมีผูเขาทําการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) จํานวนท้ังสิ้น 299 คน มีผูผานเกณฑการ
ทดสอบ จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 54.51ซึ่งท้ังสองประเภทวิชาอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง

1.2.4 การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) ดานภาษาอังกฤษ พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดีมากไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ 93.57) ของ
จํานวนผูเขาสอบ สาขาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับพอใชคือสาขาวิชาบัญชี คิดเปนรอยละ 61.98 สวนสาขาวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
อยูในระดับท่ีตองปรับปรุง ไดแกสาขาคอมพิวเตอร (รอยละ 58.75) และสาขาการตลาด (รอยละ 48.21)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวา ทุกสาขาวิชาอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง ซึ่งไดแกสาขา ยานยนต (รอยละ (59.20) สาขาไฟฟา
(รอยยละ52.77)และ สาขาอิเลกทรอนิกส ( รอยละ51.96)

1.2.5 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรกเขา พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาท่ีอยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาบัญชีมีผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากท่ีสุด (รอยละ
89.65) สาขาท่ีอยูในระดับพอใชไดแกสาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ  ุ60.42) สาขาวิชาท่ีอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงไดแก
สาขาคอมพิวเตอร (รอยละ 53.22) และสาขาวิชาการตลาด ( รอยละ 47.78)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาท่ีอยูในระดับปานกลางไดแก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสมีผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คิดเปนรอยละ 65.95 สวนสาขาท่ีอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงไดแกสาขาวิชายานยนต (รอยละ 55.76) และสาขาวิชาไฟฟา
(รอยละ 50.24)

2. ดานความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนในชวงป 2555-2559 พบวา

ประเภทวิชาพานิชยกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ มากท่ีสุดไดแกสาขาวิชาการบัญชี ไดคาเฉลี่ยรวมท้ังสามดานอยูท่ี 4.63 รองลงมา
คือสาขา ภาษาตางประเทศ ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 4.58 รองลงมาไดแกสาขาวิชาการตลาด ไดคาเฉลี่ยรวม 4.27 และลําดับสุดทาย
ไดแกสาขาคอมพิวเตอร ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 3.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ เปนลําดับแรกไดแกสาขาวิชาอิเลกทรอนิกส ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 4.28 รองลงมาคือ
สาขาวิชาไฟฟา ไดคาเฉลี่ยรวม 4.13 และลําดับสุดทายไดแกสาขาวิชายานยนตไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 4.10

2.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ลําดับแรกไดแกสาขาวิชาการบัญชี ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 5.0 รองลงมาคือ
สาขาการตลาด ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 4.44 รองลงมาไดแกสาขาภาษาตางประเทศ ไดคาเฉลี่ยรวม 4.43 และลําดับสุดทายไดแก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.40

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ลําดับแรกไดแกสาขาวิชายานยนต ไดคาเฉลี่ยรวมท่ี 4.40 รองลงมาไดแก
สาขาวิชาอิเลกทรอนิกส  และสาขาวิชาไฟฟา ซึ่งไดคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.38 เทากัน
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ตอนท่ี 2 การศึกษาเหตุปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
ตลอดระยะเวลา 5 ป ท่ีผานมาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา โดยการศึกษาเหตุปจจัยสําคัญท่ี
สงผล และเหตุปจจัยท่ีขาดหายไปอันเปนเหตุฉุดรั้งตอการบริหารจัดการของวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากปจจัยท้ังภายนอกและภายใน
พบวา

1.ดานประสิทธิผลขององคกร
1.1 ผลประกอบการดานงบประมาณมีเหตุปจจัยภายนอกท่ีไดรับเก่ียวกับนโยบายเงินอุดหนุนของรัฐข้ึนอยูกับ

จํานวนนักศึกษาซึ่งจะสงผลตอผลประกอบการเพราะคารายหัวผูกติดกับจํานวนนักเรียน ทําใหวิทยาลัยมีการใชงบประมาณ
อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด จึงนับวาเปนปจจัยท่ีฉุดรั้งตอการพัฒนา และเหตุปจจัยภายในท่ีสนับสนุนวิทยาลัยจัด
งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานโครงการตางๆเปนประจําทุกป การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากภายนอกสถานศึกษา
การจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนจัดลําดับความสําคัญของงานโครงการอยางชัดเจน การ
ติดตามประเมินผลงานการใชงบประมาณตลอดปการศึกษาเปนประจําทุกป

1.2 ประสิทฺธิผลดานคุณภาพผูเรียน มีเหตุปจจัยภายนอกท่ีเปนปจจัยฉุดรั้งดังน้ีนักศึกษามีท่ีพักอาศัยภูมิลําเนาอยูใน
พ้ืนท่ีไกลจากวิทยาลัย นักศึกษามีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีแตกตางกันมากจําเปนตองใชเวลาในการปรับพ้ืนฐานเพราะ เปน
นักศึกษาจากชนเผาทําใหพูดไมชัดและ ขาดทักษะดานการคํานวณคณิตศาสตร  นักศึกษาขาดสมรรถนะในบางรายวิชาชีพ
นักศึกษาขาดเรียนบอย นักศึกษาขาดทักษะในการคิดสรางสรรคงานนวัตกรรม สวนเหตุปจจัยภายนอกท่ีสนับสนุน ไดแก
นักศึกษามีความสนใจดานวิชาชีพ   ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา สวนเหตุ
ปจจัยภายในไดแกการท่ีนักศึกษาขาดทักษะความคิดความชํานาญในการสรางสรรคงานนวัตกรรม

2. ดานความพึงพอใจ
2.1 ปจจัยฉุดรั้งไดแกจํานวนสถานประกอบการในเขตพ้ืนท่ีมีนอย ไมตรงตามสาขาวิชาตามความตองการของ

ผูเรียนและ อยูในจังหวัดท่ีหางไกลเดินทางลําบากทําใหตองเสียคาใชจายสูง  ผูปกครองอยูหางไกลสถานศึกษาทําใหการติดตอ
ประสานงานระหวางสถานศึกษาและผูปกครองเปนไปดวยความยากลําบาก สวนปจจัยสนับสนุน ไดแก ผูปกครอง ชุมชน ให
ความไววางใจสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของชุมชนและสังคมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
สถานศึกษาสามารถสรางเครือขายเพ่ือความชวยเหลือดานการจัดการศึกษาจากชุมชนหนวยงานราชการของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเปนอยางดี อีกท้ังชุมชนและสถานประกอบการใหความรวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี

อภิปรายผล

1.การวิเคราะหเอกสารเพ่ือศึกษาสภาพของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค

1.1 ดานประสิทธิผลขององคกร  ผลประกอบการพบวาผกผันตามจํานวนนักเรียนในแตละป   เพราะในระดับ
ปวช.นักเรียนไดรับเงินอุดหนุนคาเลาเรียนจากรัฐบาลซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวด 3 มาตรา 49 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง และ มี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545
หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบ
สองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” หมวด 8 มาตรา 60 (1) “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมี ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา
ในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัด
โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน”จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือเปนเงินอุดหนุนใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหวิทยาลัยตองหาหนทางการเพ่ิมจํานวน
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นักศึกษาทุกป เพราะจะสงผลใหมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามจํานวนนักศึกษา สวนประสิทธิผลดานผูเรียนพบวาสาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาภาษาตางประเทศมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 อยูในระดับดีถึงดีมาก ดานการทดสอบ
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา การทดสอบ ระดับชาติดานอาชีวศึกษาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ และสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร มีคุณภาพอยูในระดับดี   และเน่ืองจากมีนักศึกษาจากจังหวัดตางๆในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งถือวามี
ระยะทางหางไกลสถานศึกษา มาศึกษาเปนจํานวนมากจึงจําเปนตองจัดใหมีหอพักเพ่ือเปนท่ีพักอาศัย อีกท้ังนักศึกษามีพ้ืนฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีแตกตางกัน จึงตองจัดใหมีการปรับพ้ืนฐานใหผูเรียนเพ่ือใหมีพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีใกลเคียงกัน ดังท่ี
นิลมณี บัวระภา (2560) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการโรงเรียน วาผูบริหารจะตองดําเนินการ คือ 1) แสดง
บทบาทและหนาท่ีในการบริหาร 2 ) แสวงหาทรัพยากร หรือปจจัยนําเขาท่ีใชในการบริหาร ไดแก คน เงินวัสดุอุปกรณ ท่ีดิน
สิ่งกอสราง   ซึ่งผูบริหารตองใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.2 ดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ องคกรตางๆ ตลอดจนชุมชน มีความพึงพอใจตอผูเรียน และ
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังดานความรูความสามารถ ดานทักษะทางปญญาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของชุมชนและสังคมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง สามารถสรางเครือขายเพ่ือความชวยเหลือ
ดานการจัดการศึกษาจากชุมชนหนวยงานราชการของภาครัฐและภาคเอกชนอยูในระดับดี สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ นาคสนิท
(2016)ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ดานวิชาการ พบวา นักเรียน สําเร็จ
การศึกษาแลวสามารถสอบเขาศึกษาตอโรงเรียนอ่ืนไดตามตองการ และการยกยองใหกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณของ
นักเรียนท่ีเรียนดีประพฤติดีและสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน

2. เหตุปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย มีท้ังสภาพปจจัยภายนอก และปจจัย
ภายใน ซึ่งมีท้ังปจจัยฉุดรั้ง และปจจัยสนับสนุนดังน้ี

2.1 ประสิทธิผลขององคกร
2.1.1 ดานผลประกอบการเน่ืองดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค เปนวิทยาลัยเอกชน บริหารจัดการโดย

งบประมาณท่ีไดจากการอุดหนุนการเลาเรียนของรัฐบาลซึ่งผูกติดกับจํานวนรายหัวของนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา ๔๙ ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม
นอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
๒๕๔๒แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ จึงจําเปนท่ีวิทยาลัยจําตองมีจํานวนนักเรียนใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางแผน เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมประสบปญหาดานงบประมาณรายไดไมสมดุลกับ
รายจาย ซึ่งถือเปนปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการบริหารจัดการ สวนปจจัยภายในท่ีสงผลตอการบริหารจัดการ คือการดูแล
ติดตามนักศึกษาไมใหเกิดการออกกลางคันอันจะทําใหจํานวนเงินอุดหนุนลดลงตามจํานวนนักศึกษาในขณะท่ีตนทุนดานตางๆ
ยังเทาเดิมเชนดานอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ และผูสอนยังคงท่ี

2.1.2 ดานคุณภาพผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนนับเปนกระบวนการ
เพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆเพ่ือใหผูเรียนมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญามี
ประสิทธิผลตามท่ีผูวิจัยไดศึกษา ซึ่งมีเหตุปจจัยภายในท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา ดังท่ี ประเวศ เวชชะ (2559) กลาวไว
ไดแก แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูสอน ความพรอมของผูเรียน ความ
พรอมของทรัพยากร การประกันคุณภาพภายในและกระบวนการนิเทศภายใน ท่ีมุงเนนใหเกิดคุณภาพของผูเรียน สวนปจจัย
ภายนอกท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย ไดแกการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย
ตางๆ การสนับสนุนของหนวยงานรัฐ และเอกชน การสรางเครือขาย การนิเทศกํากับติดตามจากหนวยงานตนสังกัด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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2.2 ดานความพึงพอใจ ผูมีสวนไดสวยเสียอันไดแกสถานประกอบการ องคกรตางๆ ตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจ
ตอผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย โดยไดรับคําชมเชยวาเปนผูท่ีความรูความสามารถ ดานทักษะทางวิชาชีพและ
ทางปญญา  เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถดานการสื่อสารและเทคโนโลยี    ทําใหสถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ี
รูจักของชุมชนและสังคมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง สอดคลองกับ จันทรเพ็ญ ราชาน ( 2555) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสอดคลองกับผลสํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม  ประจําป
การศึกษา 2547

การบริหารจัดการการอาชีวศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจได จึงตองมีหลักการบริหารจัดการ
การศึกษา และหลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ ดังท่ีกลาวมาขางตน

สรุปผลการวิจัย
1.ประสิทธิผลดานการประกอบการสรุปโดยภาพรวม มีรายรับมากกวารายจาย วิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเปน

ประจําทุกป ประสิทธิผลดานผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมการพัฒนาดังน้ี พัฒนาผูเรียนใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 สงเสริมเขารวมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา และ การทดสอบ
ระดับชาติดานอาชีวศึกษ ( V – NET ) การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) ดานภาษาอังกฤษ และมีการกํากับ
ดูแลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรกเขาใหเปนไปตามเกณฑ

2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับดี ท้ังประเภทวิชาพานิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารย ดร.สมเกียรติ  ตุนแกว ท่ีปรึกษารวม อาจารย

ดร.ไพรภ รัตนะชูวงศ ท่ีปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบ เครื่องมือวิจัยและ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดของงานวิจัย คณะอาจารยวิทยาลัย และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีเปนกําลังใจ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดท่ีมีตอ
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

Effects of Organizing Learning Activities Using the Geometer’s Sketchpad Program
on Squares Concept of Prathom 5 Students
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.90 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ดวยตัวเองผานโปรแกรมจีโอมิเตอร-
สเก็ตชแพดท่ีนําเสนอความคิดรวบยอดในเชิงรูปธรรม เพ่ือนําไปสูความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบวัด
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เฉลี่ยอยูในระดับดี

คําสําคัญ : โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ความคิดรวบยอด รูปสี่เหลี่ยม

Abstract
The purpose of this study was to investigate squares concept of Prathom 5 students using

learning activities based on the Geometer’s Sketchpad program. The target group consisted of 39 students
in Prathom 5 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, academic year 2017. The
research instruments were composed of 5 lesson plans of the Geometer’s Sketchpad program and
squares concept test with difficulty index at 0.50-0.78, discrimination index at 0.22-0.47 and reliability at
0.90. The activity was designed to encourage the students to construct their concepts on square by
themselves through the lesson of the Geometer’s Sketchpad program. This lesson represented
the concrete concept in order to construct the abstract ones. The data were analyzed through averages,
standard deviation and descriptive analysis. The finding the students’ score on the squares concept test
showed mean score at good level.

Keywords : geometer’s sketchpad program, concepts, squares

149 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

บทนํา
รูปสี่เหลี่ยมเปนเน้ือหาในสาระเรขาคณิตและสาระการวัดท่ีมีความสําคญัยิ่งในวิชาคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษา

ตอนปลายเพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนเน้ือหาเรื่องตางๆ ของคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ
(2551) ไดกลาวเก่ียวกับสาระเรขาคณิตและสาระการวัดวาผู เรียนตองมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการบอกลักษณะ
ความสัมพันธและจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม หาพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม

ในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนของตนเองท่ีผานมาน้ัน พบวาปญหาในช้ันเรียนสวนใหญคือ นักเรียนไมคอยเขาใจ
ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญของเรื่องท่ีเรียน และไมสามารถนําความรูหรือหลักการท่ีสําคัญมาเช่ือมโยงกับการแกโจทยปญหาท่ีมี
การประยุกตหรือซับซอนได สามารถอธิบายในสิ่งท่ีผูวิจัยถามไดตามความเขาใจของนักเรียนเอง แตพบไดเพียงสวนนอยมาก
ถาเทียบกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนท้ังหองสาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไมไดสรางบรรยากาศและวิธีการในการจัดการ
เรียนรูท่ีสามารถประเมินความเขาใจของนักเรียนไดสรางความเขาใจเชิงความคิดรวบยอดดวยตัวเอง ซึ่งไดทําการคนควา
และพบวา การท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองน้ัน นักเรียนจะตองสืบเสาะ หาองคความรูและเช่ือมโยงเพ่ือแกปญหา
หลังจากน้ันจึงรวมกันอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ Swan (2008) ท่ีวาการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับความ
เขาใจเชิงความคิดรวบยอด ควรสรางบนความรูท่ีผูเรียนมีอยูแลว เปดเผยและอภิปรายรวมกันเก่ียวกับความเขาใจผิดและสราง
การเช่ือมโยงระหวางหลักการท่ีสําคัญภายในคณิตศาสตร

จากปญหาเรื่องความคิดรวบยอดทําใหมนัีกวิชาการหลายทานไดใชขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาความคิดรวบยอด
วาควรสอนจากรูปธรรมไปนามธรรมซึ่ง ดวงเดือน ออนนวม (2533) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดย
เริ่มจากการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรม ผานการจัดประสบการณใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจากของจริงหรือวัตถุควบคูไปกับ
สัญลักษณ จากน้ันการเรียนรูสิ่งท่ีเปนก่ึงรูปธรรม ซึ่งเปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดรับสิ่งเราทางสายตา สังเกตหรือดู
ภาพของวัตถุควบคูไปกับสัญลักษณโดยไมตองลงมือกระทํากับวัตถุแลวนําไปสูการเรียนรูท่ีเปนนามธรรม ซึ่งนักเรียนจะใช
สัญลักษณทางคณิตศาสตรโดยไมตองลงมือกระทําวัตถุหรือดูสิ่งเราท่ีเปนรูป ซึ่งเปนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับกรม
วิชาการ (2539) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองใชสื่อประกอบ เพ่ือชวยใหนักเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดโดยจัด
กิจกรรมจากรูปธรรมไปสูนามธรรม และหมั่นตรวจสอบผลการเรียนเปนระยะๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูดวย ดังน้ันการท่ีจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูความคิดรวบยอด สื่อท่ีใชในการสอนตองมีสวนชวยใหมองเห็น
ความเปนรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งสื่อท่ีเหมาะสมและมีการนํามาใชคือ โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ต-ชแพด (GSP)

โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อท่ีชวยกระตุนการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีทันสมัย และสามารถสรางสื่อ
การเรียนรูท่ีมีความหลากหลายข้ึนอยูกับจุดประสงคของการนําไปใชงานทําใหนักเรียนสามารถเขาใจคณิตศาสตรไดลึกซึ้งมาก
ข้ึนและยังเปนสื่อท่ีสามารถจําลองสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมโดยเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมี
การพัฒนาทางดานจินตนาการเก่ียวกับคณิตศาสตรไดดีข้ึน สมนึก บุญพาไสว (2551) นอกจากน้ี นงนุช ผลทวี (2553) ได
กลาวถึงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการจัดการเรียนรูวา ควรใชในการสราง ความคิดรวบยอด การใชเหตุผล
แบบอุปนัย เพ่ือแสดงท่ีมาของทฤษฎีบทตางๆ ในหนังสือเรียน และเมื่อนักเรียนไดขอสรุปแลว ควรใหนักเรียนไดฝกทักษะโดย
การทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง โดยไมตองใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด แตสามารถใชโปรแกรมดังกลาวในการตรวจสอบ
คําตอบได นอกจากน้ียังมีนักวิจัยหลายคนไดนําโปรแกรมจีโอมีเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือศึกษาความคิดรวบ
ยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60
จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากน้ี สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจี
โอมิเตอรสเก็ตชแพดกับการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน เพ่ือสงเสริมความคิดรวบยอด เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และในการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ซึ่งเปนสื่อท่ีมีความทันสมัยสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียน
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ไดอยางดีและ ทัศนีย บุญโย (2553) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การปรับเปลี่ยนมโนมติ เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กอนเรียนนักเรียนมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในมโนมติ
เก่ียวกับการแบงใหเทากัน เศษสวนบนเสนจํานวนและจํานวนคละมากท่ีสุด แตหลังจากท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เศษสวน โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรู แลวพบวา นักเรียนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติโดยนักเรียนมีความเขาใจมโนมติเรื่อง เศษสวน ท่ีเปน มโนมติท่ีถูกตองมากข้ึนและมีความเขาใจมโนมติท่ี
คลาดเคลื่อนลดลง ดังน้ันจึงกลาวไดวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อการเรียนรูท่ีสําคัญในการใหนักเรียนพัฒนา
ทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียน

จากปญหาท่ีพบและความสําคัญของความคิดรวบยอดท่ีมีตอการเรียนรูในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนํา
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งประโยชนในการวิจัยครั้งน้ีนาจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมายเปน นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน
2. ขอบเขตดานเน้ือหาของการวิจัย เปนการศึกษาความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 ในรายวิชา

คณิตศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน 9 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห ในภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2560

3. ตัวแปรท่ีศึกษา มีดังน้ี
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดรวบยอดในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 คน
2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใช โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือสรางความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

จํานวน 5 แผน
2.1.2 แบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีท้ังหมด 2 ตอนรวม 15 ขอ ประกอบดวยตอนท่ี 1 เปนขอสอบ

แบบอัตนัยเติมคํา พรอมอธิบายเหตุผล จํานวน 10 ขอ และตอนท่ี 2 เปนแบบแสดงวิธีทําพรอมหาคําตอบ จํานวน 5 ขอ
2.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตแพด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน (9 คาบ)

ซึ่งแตละแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังสอน ความคิดรวบยอด โดยข้ันการจัดกิจกรรมแตละแผน
ประกอบดวย ข้ันนํา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช บทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดของครู หลักการเก่ียวกับ
รูปสี่เหลี่ยมดวยตัวเองเพ่ือนําไปสูขอสรุป เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ข้ันสรุป ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนเก่ียวกับความรูท่ีไดเรียนในแต
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ละกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียน ข้ันตรวจสอบความเขาใจ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เพ่ือตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจความเหมาะสม ซึ่งผูเช่ียวชาญเสนอแนะใหปรับการใชภาษา ควรใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเปนภาษาท่ี
สื่อความหมายไดชัดเจน โดยผูวิจัยปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวเตรียมนําไปใชใน
การสอนนักเรียนตอไป

ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากน้ันออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกรอบเน้ือหาท่ีสรางความคิดรวบยอดเปนแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมเมื่อสรางเสร็จไดนําไปเสนอตอผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
พรอมแผนการจัดการเรียนรูและนําไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

ผูวิจัยสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เพ่ือวัดความคิดรวบยอดโดยคนควาจากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ เน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู และเอกสารท่ีเก่ียวของกับเทคนิคการสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เพ่ือนํามา
กําหนดขอสอบใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู จากน้ันดําเนินการสรางแบบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เปนขอสอบแบบเติมคําพรอมอธิบายเหตุผล
จํานวน 10 ขอ ตอนท่ี 2 เปนขอสอบแบบเขียนอธิบายวิธีคิดและแสดงวิธีทําหาคําตอบ จํานวน 5 ขอ รวมขอสอบ
ท้ังหมด 15 ขอ เมื่อสรางแบบวัดความคิดรวบยอดเสร็จแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งแบบวัดความคิดรวบยอดท้ังหมดมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับ
จุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67-1.00 จากน้ันนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 36 คน จากน้ันทําการ
คัดเลือกแบบวัดความคิดรวบยอดท่ีใชไดจํานวน 15 ขอ ประกอบดวย ตอนท่ี 1 จํานวน 10 ขอ ตอนท่ี 2 จํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือศึกษา

ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 5 แผน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความคิดรวบยอดโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอร-

สเก็ตชแพด โดยใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของแบบวัดความคิดรวบยอด เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดอยูใน ระดับใด แลวแปลผลตามเกณฑท่ีกําหนด
และใชการพรรณนาวิเคราะหเพ่ือศึกษาความเขาใจในความคิดรวบยอดของนักเรียนแลวนําเสนอโดยการบรรยายความ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบวัดความ

คิดรวบยอด ดังรายละเอียดตอไปน้ี
ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม เมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด

สรางรูปสี่เหลี่ยมดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด โดยนักเรียนสามารถจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได
ดังภาพท่ี 1 และจากการวัดความคิดรวบยอดนักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได และอธิบายเหตุผล
ของคําตอบไดดังภาพท่ี 2
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ภาพท่ี 1 แสดงการบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ในเรื่องน้ีผูสอนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง โดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการหาแกนสมมาตร นักเรียนสามารถหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได
และนําไปสูขอสรุปเปนความคิดรวบยอดไดวา แกนสมมาตร คือ รูปท่ีพับครึ่งแลวแตละขางพับทับกันไดสนิท และผูเรียน
สามารถอธิบายไดวารูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ มีแกนสมมาตรก่ีแกน ดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 และพบวาผูเรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลของคําตอบโดยใชความคิดรวบยอดเรื่องแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพท่ี 5

ภาพท่ี 3 แสดงการหาแกนสมมาตรของรูปสีเ่หลีย่ม
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ภาพท่ี 4 แสดงการอธิบายการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมแตละชนิด

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการสรางรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ดวยตนเองโดยใหนักเรียนสรางรูปสีเ่หลีย่มจากโจทยท่ีกําหนด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดนําไปสูการสรางรูปสีเ่หลีย่ม
ชนิดตางๆ ไดเอง ดังภาพท่ี 6 ซึ่งผูเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมจากใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดได โดยครูกําหนดความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมให แลวผูเรียนหาความยาวดานเอง ดังภาพท่ี 7

ภาพท่ี 6 แสดงการสรางรปูสี่เหลีย่ม โดยครูกําหนดความยาวรอบรปูและพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม
ใหนักเรียนหาความยาวดาน
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ภาพท่ี 7 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด

ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาหลักการในการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เมื่อได
คําตอบแลวนักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมเพ่ือตรวจสอบคําตอบของความยาวรอบรูปจากโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดวา “ความยาวรอบรอบสี่เหลี่ยม เปนความยาวท้ังหมดของดานสี่ดานของรูปสี่เหลี่ยม
การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ทําไดโดยการหาผลรวมของความยาวทุกดานของรูปสี่เหลี่ยมน้ัน” ดังภาพท่ี 8
ซึ่งนักเรียนสามารถนําความคิดรวบยอดท่ีไดจากกิจกรรมการเรียนรู มาใชในการอธิบายเหตุผลของคําตอบจากสถานการณ
ปญหาเรื่องความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมได ดังภาพท่ี 9 และ ภาพท่ี 10

ภาพท่ี 8 แสดงการใชโปรแกรมจโีอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม

ภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
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\

ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
พ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม นักเรียนหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชสูตร จากน้ันนักเรียนสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใช

โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือตรวจสอบคําตอบการหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพท่ี 11 ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบาย
ความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมได จากสถานการณปญหาท่ีกําหนดให ดังภาพท่ี 12 และ ภาพท่ี 13

ภาพท่ี 11 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคาํตอบการหาพ้ืนท่ีของรูปสีเ่หลีย่ม

ภาพท่ี 12 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม
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ภาพท่ี 13 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ืองรูปสี่เหลี่ยม
คะแนนจากแบบวัดความคิดรวบยอด

เร่ือง ความคิดรวบยอด
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

1.ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 1.63 0.56 ดี
2.แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม 1.47 0.57 ดี
3.การสรางรูปสี่เหลี่ยม 1.77 0.43 ดี
4.ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม 1.78 0.46 ดี
5.พ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 1.72 0.47 ดี

รวมเฉลี่ย 1.67 0.50 ดี
เกณฑการใหคะแนนความคิดรวบยอด

คาเฉลี่ย 1.34 – 2.00 มีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย 0.67 – 1.33 มีความคิดรวบยอดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.66 มีความคิดรวบยอดอยูในระดับนอย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ท่ีมีผลตอความคิดรวบยอด

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ซึ่งเปนการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรมชวยใหนักเรียนไดมองเห็นภาพและตัวอยางท่ีหลากหลายมากพอท่ีนักเรียน
สามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตัวเอง จากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนผานการ
ตรวจสอบ คาดการณโดยใชกระบวนการคิดหาความสัมพันธของขอมูลจนสามารถอธิบายและสรุปความคิดรวบยอดดวยตัวเอง
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความคิดรวยยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม อยางถูกตองซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559:หนา 163) ไดทําการวิจัย โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
เพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอด
ผานเกณฑรอยละ 60 จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ ยพิุน พิพิธกุล
(2530: หนา 49-50) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
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ไดฝกทักษะกระบวนการ โดยฝกการสังเกต ฝกการใหเหตุผล ซึ่งผูเรียนจะตองสรุปความรูดวยตัวเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูท่ี
ชวยแนะแนวทาง อีกท้ังสื่อการสอนท่ีใชควรจะเริ่มจากรูปธรรม (Concrete) ก่ึงรูปธรรม (Semi-Concrety) แลวจึงไปถึง
นามธรรม (Abstract) และนงนุช ผลทวี (2553: หนา 18-20) ท่ีไดกลาววา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มีสวนชวยในการ
สรางความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยมีศักยภาพท่ีชวยกระตุนใหนักเรียน คนควา พิสูจน และทบทวนเน้ือหาซ้ําๆ จนได
แนวคิดและขอสรุปเปนของตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง

สรุปผล
จากการวิจัยน้ีพบวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อท่ีมีความเปนรูปธรรมท่ีนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร

ตางๆ ในเชิงรูปธรรมงายตอการสรางความเขาใจในความคิดรวบยอด อีกท้ังเปนสื่อการเรียนรู ท่ีนักเรียนจะตรวจสอบ
คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจ สงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถอธิบายหรือสรุปหลักการ
เก่ียวกับความคิดรวบยอดของรูปสี่เหลี่ยมได เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สรุปผลไดวา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ี 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาน้ี มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ใหมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ โดยไดดําเนิน การศึกษากับประชากรซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาล 3 ศรีทรายมูล ภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2560 จํานวนท้ังหมด 3 หองเรียน รวม 92 คน โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษา ประกอบดวย สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ
วาดภาพทาง พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (ทัศนศิลป) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาด ภาพ
ทางพฤกษศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคา ความยากงาย
( p ) ท่ียอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.37 คาอํานาจจําแนก ( r ) ท่ียอมรับได มีคาเทากับ 0.51 แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการเรียนโดยใช  สื่อวีดิทัศนฯ มีคาความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) เทากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู) โดยจากการ ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดย
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน ซึ่งประเมินท้ัง 6 ดาน พบวา  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 มี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   ผลการศึกษา พบวา สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร มีคา
ประสิทธิภาพ เทากับ 81.53/83.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนท่ีเรียนดวย สื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 20.47 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจากการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนหลังเรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.12 คะแนน มี
คะแนนความกาวหนา คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 12.65 คะแนน ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ท่ีเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด
คําสําคัญ : สื่อวีดิทัศน  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
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Abstract
The purposes of this study were to create and find the effectiveness of botanical drawing

demonstration video media in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures for grade 5 students in academic
year 2017, Department of Arts, Visual Arts subject, to meet the standard criteria of 80/80. Compare their
learning achievement before and after using the video media. Study the satisfaction of the students by
using the video media. The study was conducted with the population of grade 5 students of Tessaban 3
Srisaimoon school in 1st semester of academic year 2016. The total of 3 classes were 92 students. The
instruments was used in the study were the botanical drawing demonstration video media in Unit 2 “How
to Draw Botanical Pictures”. The before and after achievement tests in Unit 2 “How to Draw Botanical
Pictures” were 40 items for four-choice quiz. The acceptable difficulty (p) was between 0.21 and 0.37. The
acceptable discriminative power ® was 0.51. Students satisfaction model of grade 5 students of Tessaban
3 Srisaimoon school after studying by using the video media. The value of the IOC is 1.00. Teaching plans
in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures” (1 unit including 12 plans), based on the assessment of the
appropriateness of the teaching plans of five experts assessed the six aspects. The mean was 4.81. The
standard deviation was 0.68. The study indicated that The efficiency of the botanical drawing demonstration
video media was 81.53/83.58, higher than 80/80. The students’ learning achievement before using was
average 20.47, and after using was average 33.12, was higher than the after using was average 12.65.
The students’ satisfaction of grade 5 students of Tessaban 3 Srisaimoon after using the video media was
at the highest level.

Keywords : video presentation, learn to draw a botanical image

บทนํา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (2554) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีสายพระ

เนตรยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญ ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในปพ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ ตนยางนา ในปพ.ศ. 2504 ทรง
ใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตางๆ มาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงนา การอนุรักษและพัฒนาดิน อนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ” ตอมาในป พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานตอโดยมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดย
พระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวน จิตรลดา ฝายวิชาการ เปนผูดําเนินการ จัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึน ในป พ.ศ.
2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงาน กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.)
และเปนหนวยงาน ข้ึนตรง กับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานัก
พระราชวังดําเนินการ จัดสรรงบประมาณให และใหอพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการ สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ตั้งแต
น้ันเปนตนมา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
(อพ.สธ.) (2556:ออนไลน) ไดถายทอดพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร มีใจความวา “สวนสําหรับเรื่องของ โรงเรียนน้ัน ก็ไดมีประสบการณ
ในการท่ีไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคตางๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องท่ีจะสอนให นักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักใน
ทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผนดินน้ี ก็คือรักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัว เขาการท่ีจะใหเขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติ
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ของเขาน้ัน ทําไดโดยกอใหเกิดความรัก ความเขาใจ ถาใครไม รูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถา
ใหเขารูจักวาสิ่งน้ันคืออะไร หรือวาทํางานก็จะรูสึกช่ืน ชม และรักหวงแหนในสิ่งน้ันวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชน
ได เคยไดแนะนําโรงเรียนตางๆ ท่ีไดไปเยี่ยม ไมเฉพาะแตโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ น้ี โรงเรียนท่ัวๆ ไปดวยวา เรื่องของ
นอกจากพืชพรรณแลว สิ่งท่ีมีใน ธรรมชาติ สิ่งท่ีหาไดงายๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตางๆ ไดหลายอยาง แมแต
วิชาศิลปะก็ใหมาวาด รูปตนไม ก็ไมตองหาของอ่ืนใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทําใหเรื่องของ
การเขียน รายงาน ทําใหหัดเขียนหนังสือ หรืออาจแตงคําประพันธในเรื่องของพืชเหลาน้ี หรือเปนตัวอยางงานศึกษางาน
วิทยาศาสตรและวิชาอ่ืนๆ”

ในป พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมลู ได้รวมสมัครเปนสมาชิกในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในข้ันตอนแรก ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับองคประกอบในโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดมีการ เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการ เรียนรูศิลปะ ไดมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยไดยึดมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา ฐานพุทธศักราช
2551 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับช้ัน และในระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 ไดมีการจัดทําหลักสูตรฯ ใหนักเรียนได
ศึกษาเรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตาม มาตรฐาน ศ. 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันการ วาดภาพทางพฤกษศาสตร ตัวช้ีวัด ป.5/3 การวาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก
และวรรณะสี สาระการ เรียนรูแกนกลาง เรื่อง แสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี ในการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาการวิเคราะหความ
สอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามรูปแบบของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดมีการ เผยแพรใน
เว็บไซต https://goo.gl/seKCuw

ผูศึกษาไดพบปญหาในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน โดยจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในช่ัวโมง
เรียนศลิปะและการติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 พบวา 1) นักเรียนหลายคน ไมสนใจสิ่ง
ท่ีครูผูสอนสอนและไมเขาใจสิ่งท่ีครูสอน 2) นักเรียนมีทาทางเบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน 3) นักเรียนหลายคนบอกกับ
ครูผูสอนวา ไมเขาใจข้ันตอนการวาดภาพ เพราะชวงท่ีครูสาธิตนักเรยีนอยดานหลัง ทําให มองไมเหน็ในบางข้ันตอน 4) ขาด
ทักษะการใชเครื่องมือการวาดภาพระบายสี 5) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ต่าํกวาเปาหมายท่ีตั้งไว และ 6) การสอนโดย
การท่ีครูผูสอนสาธิตการวาดภาพ มีผิดพลาดในการใชอุปกรณในการ สาธิต เพราะมีขอจํากัดในเรื่องสถานการณท่ีควบคมุไมได
เชน ขณะท่ีครผููสอนทําการสาธิตมีนักเรียนเลนกัน ดานหลัง บางครั้งเครื่องมือท่ีใชสาธิต เสียหายระหวางทําการสาธิต การ
สาธิตในแตละครั้งใชเวลานานและไมสามารถ ทํายอนกลับในข้ันตอนท่ีนักเรียนสงสัยได เปนตน  และจากการท่ีไดแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับครผููสอนศลิปะ (ทัศนศิลป)ในโรงเรียนตางๆ พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ัน สวนหน่ึงมสีาเหตุมาจากปญหาการใช
สื่อการสอนไม เหมาะสมกับเรื่องท่ีสอน รวมท้ังไมเหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน รวมถึงครูผูสอนขาดความรูท่ีจะ
ประยุกตใชแหลงวิทยาการ โดยครใูชเพียงหนังสือเรียน การสาธิต และภาพประกอบการเรียนเทาน้ัน โดยหาก ครผููสอนเลือกใช
หรือสามารถสรางสื่อการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคณุภาพสราง ความเขาใจในบทเรียนท่ี
ครูผูสอนตองการสอน

ผูศึกษาจึงไดศึกษาคนควาหาวิธีการและแนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการศึกษาสภาพปญหาและความ
จําเปนท่ีตองแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว การนําสื่อวิดีทัศน มาชวยแกปญหาในการจัดการเรียน การสอน
จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของครูผูสอนและนักเรียนท่ีเกิดปญหาในการ เรียนการสอนศิลปะ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งการสรางและพัฒนาสอวีดิทัศน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตรในครั้งน้ี  ผูศึกษาไดมีการขอความ
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อนุเคราะห ชวยเหลือจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการสราง และพัฒนาในครั้งน้ี ไดสื่อการเรียน
การสอนสําหรับครูผูสอนและนักเรียนท่ีเรียนศิลปะ (ทัศนศิลป) สามารถใช ประกอบการเรียนการสอน เกิดประโยชนกับ
ผูเรียนและผูสอนรวมถึงเปนประโยชนตอบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ เก่ียวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1.เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ใหมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ 80 / 80

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯ โรงเรียนเทศบาล 3
ศรีทรายมูล

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อวีดทัิศนฯ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามหัวขอดังตอไปน้ี
1. ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล  ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวนท้ังหมด 3 หองเรียน 92 คน
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

2.1 สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร หนวยการเรียนรู ท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)

2.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 หนวย
(รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู)

2.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรู ท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาด
ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล  จากการ
เรียนโดยใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร

3. การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
3.1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ทัศนศิลป) มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี

1) ศึกษาคนควาเอกสารตํารา ท่ีเก่ียวกับการสรางสื่อวีดิทัศนฯ โดยใช โปรแกรม Sony Vegas
รวมท้ังทฤษฎี แนวคดิ หลักการ วิธีการสราง รวมท้ังสืบคนขอมลูจากอินเตอรเน็ต และสอบถามจากผูท่ีมีความรูดาน การสราง
สื่อวีดิทศั นฯ โดยใช ใช โปรแกรม Sony Vegas Pro 10

2) ศึกษาและวิเคราะหหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรยีนรู
เก่ียวกับหนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

3) ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษีและเทคนิควิธีการสรางสื่อวีดิทัศนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
4) จัดเรียบเรียงเน้ือหาท่ีจะนํามาสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรมีหัวขอ

ดังตอไปน้ี
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4.1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสยัตนทองกวาว
4.2) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว
4.3) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
4.4) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
4.5) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
4.6) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมลด็ทองกวาว
4.7) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสยันางแลว
4.8) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
4.9) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
4.10) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว

5)สรางสื่อวีดิทัศนฯ จํานวน 10 เรื่อง โดยดําเนินการออกแบบหนาจอท้ังดานขอความ ภาพและ กราฟก เสียง และ
การควบคุมหนาจอ

6)จัดทําคูมือการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่อง
เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)

7)นําสื่อวีดทิศนฯ ท่ีสรางข้ึนน้ีไปให ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ ดานคอมพิวเตอร ดานสถิติ  การวิจัย ดานการสอน
ศิลปะ รวมจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจแกไขและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) เรื่อง ความถูกตองของ
กระบวนการจัดทํา เน้ือหา ตลอดจนความสอดคลองระหวางข้ันตอนตางๆ เพ่ือนํา ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข

8)นําสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี -
กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (One to One Testing) ไดแก นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนท่ี 1 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ซึ่งไมใช กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 1 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)

-กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) ไดแก นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนท่ี 1 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน ซึ่งไมใช กลุมเปาหมาย และไมซ้ํากับกลุม
ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 3 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

- กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรยีนท่ี 1 ในปการศึกษา 2560 ซึ่งไมใชกลุมเปาหมาย ไมซ้ํากับกลุมทดลอง แบบหน่ึงตอหน่ึง และ
การทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 30 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในระดบั เกง ปานกลาง และ
ออน ประเภทละ 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

9)นําสื่อวีดทัิศศนฯ ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80

10)การหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ โดยการใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป
การศึกษา 2560 จํานวน 92 คน ศึกษาและเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามข้ันตอนการสาธิตใน สื่อวีดิทัศนฯ และ
ปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เรื่อง ท่ี 1–10 ตามสื่อวีดิทัศน เปนการทําการทดสอบ ระหวางเรียนแลวประเมินผล ตาม
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แบบประเมินช้ินงานระหวางเรียน (E1) และในช่ัวโมงเรียนท่ี 12 หลังจากเสร็จสิ้น การศึกษาตามข้ันตอนในวีดิทัศนฯ ท้ัง 10
เรื่องแลว ไดมอบหมายใหนักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ภาพ ตามท่ีไดเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนฯ มาเพ่ือประเมินตาม
แบบประเมินช้ินงานหลังเรียน (E2)

3.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับช้ัน ประถมศึกษา
ปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีการจัดทําและหาคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู ตาม
ข้ันตอนดังน้ี

1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการ เรียนรู
ชวงช้ัน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู รวมท้ังศึกษาแนวการจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู ตามท่ีหลักสูตร สถานศึกษากําหนด

2) นํามาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันและตัวช้ีวัดมาวิเคราะหเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดย
จะตองใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน ดังน้ี

2.1) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร(การทดสอบกอนเรียน)
2.2) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว
2.3) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว
2.4) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
2.5) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
2.6) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
2.7) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว
2.8) แผนการจดัการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยนางแลว
2.9) แผนการจดัการเรียนรูท่ี 9 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
2.10) แผนการจดัการเรียนรูท่ี 10 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
2.11) แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว
2.12) แผนการจดัการเรียนรูท่ี 12 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน)
3) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร ดานสถิติการวิจัย ดาน หลักสูตรและ

การสอน ผูเช่ียวชาญดานการสอนศลิ ปะ รวมจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) พบวา การ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูการ วาดภาพทางพฤกษศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โดย ผูเชยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมิน 6 ดาน มีความเหมาะสมใน ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =
4.81)

4) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวมาใชกับนักเรียนเปนเวลา 12 สัปดาห จํานวน 12
ช่ัวโมง

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร สาธิตการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) ในการสรางและหาคุณภาพ ตามข้ันตอนดังน้ี

1)ผูศึกษาไดศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิ
เทคนิคการวัดผลการเรียนรู และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและการวิจัย
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2) สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด เน้ือหา กิจกรรมกับสื่อวีดิทัศนฯ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลอื ก
จํานวน 50 ขอ

การหาคณุภาพแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน  ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู จํานวน 50 ขอ เสนอตอผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานสถิติและการวิจัย ดานการสอนศิลปะ จํานวน 3 คน
เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเน้ือหาโดยพิจารณาภาษา และความเหมาะสมของตัวเลือกเพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( IOC ) และคาความยากงาย ( p ) ท่ียอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.37 คาอํานาจจําแนก ( r ) ท่ีโดยมีเกณฑ
พิจารณาดังน้ี

1) ผูศึกษาคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ตั้งแต 0.67 ข้ึนไป สวนขอสอบท่ีมีคา ไมถึง 0.67 ผู
ศึกษาก็นําไปปรับปรุงแกไข

2) ผูศึกษานําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน แลว นํามาตรวจใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน

3) ผูศึกษานําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนรายขอ แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากงาย อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดขอสอบ จํานวน 40 ขอ แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชวิธี ของ คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder
- Richardson  procedure) จากสูตร KR.21 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทากับ 1.00

4) นําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีหาคาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมาย
จํานวน 92 คน แลวนําคะแนนท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบไดไปวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน เรียนและหลังเรียน

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโดยการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร หนวย การเรียนรูท่ี
2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุม สาระการเรียนรศิลปะ
(ทัศนศิลป)

1) ผูศึกษาไดศึกษาหลักการและแนวคิดในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสือและ คูมือ ตางๆ แลว
นํามาสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตรวัดลิเคอรท โดยมีขอความคิดเห็น 10 ขอความแบงเปน ขอความทางดาน
ความคิด 5 ขอความและขอความทางดานความรูสึก 5 ขอความ มีระดับของตัวเลือก 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง
นอย และ นอยท่ีสุด

2) การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนฯ ผูศึกษานําแบบสอบถามความ พึงพอใจ ท่ีสรางข้ึน
ไปเสนอตอผูเช่ียวชาญกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจพิจารณา
ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ

3) ผูศึกษานําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับ กลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล
3 ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน แลวนําผลไปหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เพ่ือวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน เทศบาล 3

ศรีทรายมูล ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน  ตามข้ันตอนดังน้ี
1. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 40 ขอ ท่ีผูศึกษาสรางข้ึนและ หาคุณภาพแลวไปใช
ทดสอบกับนักเรียนกลุมเปาหมาย
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2. ผูศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพประกอบทาง
พฤกษศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผนโดยการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
จํานวน 10 เรื่อง ใชเวลาในการจัดกิจกรรม สัปดาหละ 1 วัน เปนเวลา 12 สัปดาห

3. เมื่อจัดกิจกรรมครบตามแผนการจัดการเรียนรูแลว จากน้ันทําการทดสอบระหวางเรียน โดยการ ปฏิบัติการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร ตามการสาธิตในวีดิทัศนฯ แลวประเมินตามแบบประเมินช้ินงาน ( E1 ) หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามข้ันตอนในวีดิทัศนท้ัง 10 เรื่องแลว ในช่ัวโมงท่ี 12 หลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
ใหนักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ช้ินงาน แลวประเมินตามแบบ ประเมินช้ินงาน( E2 ) ใชเกณฑมาตรฐาน 80 / 80

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของสื่อวีดิทัศนสาธิต
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) จํานวน 40 ขอ ท่ีผู
ศึกษาสรางข้ึนและหาคาคุณภาพแลว ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน โดย มีการ
สลับขอและตัวเลือกไปใชทดสอบกับนักเรียนกลมเปาหมาย

5. ดําเนินการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียน
6. นําผลการวัดกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล

3 ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 มาเปรียบเทียบกัน
7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีตอการเรียนรู โดยการใชสื่อวีดิทัศนฯ แลวนําผลมา วิเคราะหหาคา
เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติท่ีใชในการวิจัย
1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการ วาดภาพทาง

พฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของ นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ชัยยงค พรหมวงศ (2556 : 8) ได
กลาววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําได โดยการประเมินผลพฤติกรรม ของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอเน่ือง (กระบวนการ) กําหนดคา ประสิทธิภาพเปน E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ
พฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) กําหนดคาประสิทธิภาพเปน E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80 / 80 โดยใชสูตร
E1 / E2

2. สถิติท่ีใชหาคาความสอดคลองระหวางตัวช้ีวัด กับแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการ เรียนรูท่ี 2
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ การเรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) นิรัช สุดสังข (2559 : 69) กลาววา ใหทําการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดย
ใชสูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

3. การใช สถิติเพ่ือหาคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 40 ขอ โดยใชกับกลุมทดลอง จํานวน 29 คน ลวน  สายยศ  และอังคณา
สายยศ (2543ข : 210 – 211) ไดกลาววา การใชสถิติท่ีใชหาคาความยากงาย  โดยใช
( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

4. การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร  ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543ข : 217) ไดกลาววา การใชสถิติเพ่ือหาคา ความเช่ือมั่น
(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากสูตร KR- 20
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5. การหาความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจจากการเรยีนรูโดย สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกลาววา การหาความเช่ือมั่นของแบบวัดความ พึงพอใจ โดยใชสูตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา ของ Cronbach (α-Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา
2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)

ผูศึกษานําเสนอผลเปน 3 ตอน ดังน้ี
ตอนท่ี 1 ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนน ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีไดผานการหา

ประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งสูงกวา เกณฑ 80 / 80 ท่ีกําหนดไว ประสิทธิภาพของ
สื่อวีดิทัศนฯ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดและเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ
พบวา จากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย 20.47 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลังจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 33.12 คะแนน  มี ความกาวหนาเฉลี่ย 12.65
คะแนน

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ จากการศึกษาโดยใช สื่อวีดิทัศนฯ พบวา ความพึงพอใจของ นักเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมี มากท่ีสุด อยูในระดับ
มากท่ีสุด ( µ =  4.68 ) คาคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก การเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ทําให นักเรียนมีความสุขในการเรียน
( µ = 4.80 ) รองลงมาคือสวนคาคะแนน การเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ทําใหนักเรียน เขาใจเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
( µ =  4.76 ) สวนคาคะแนนความพึงพอใจตาสุด คือ นักเรียนฝกปฏิบัติ ไดทันเวลาท่ีกําหนด ( µ =  4.52 )

อภิปรายผล
1. จากผลการหาประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนเรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2560
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ท่ีสรางและพัฒนาข้ึน พบวา ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีไดผานการหา
ประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งเปนไปตาม เกณฑ 80/80 ท่ี กําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะ ผูศึกษานําสื่อวีดิทัศนฯ หาประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และวิธีการหาประสิทธิภาพของ
สื่อวีดิทัศนฯ โดยการใหนักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตามข้ันตอน ช้ินงานท่ี 1-10 ตามการสาธิตของสื่อวีดิ
ทัศนฯ และประเมินช้ินงาน ตามแบบประเมินช้ินงาน เปนการทดสอบ ระหวางเรียน (E1) หลังจากน้ันในช่ัวโมงท่ี 12 ให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนให นักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ช้ินงานท่ี 1-10
และประเมินช้ินงาน ตามแบบประเมินช้ินงาน เปนการ ทดสอบหลังเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศน (E2) โดยประสิทธิภาพของสื่อวีดิ
ทัศนฯ ทั้งหมด มีคาเทากับ 81.53/83.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับ ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย (2552) ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบวีดีโอ ซีดีกีตารคลาสสิค เพ่ือสอนนักศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และสาขาศิลปศึกษา ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของ บทเรียนวีดิทัศนฯ มีคาเทากับ 88.50 / 86.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 สอดคลองกับ
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สรชัย ชวรางกูร และชัชฎา ชวรางกูร (2553) ไดศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนแอนิเมช่ันสามมิติ เรื่องระบบ หมุนเวียนเลือด
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา สื่อวีดิทัศน แอนิเมช่ันสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียน
เลือด มีประสิทธิภาพท่ีระดับ 83.13/81.15

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ พบวา  จากคะแนน
เฉลี่ยรวมกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.47 และคะแนนเฉลี่ยรวม
หลังจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 33.12 คะแนน  มีความกาวหนาเฉลี่ยรวม
12.65 คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยอาจเปนเพราะ การเรียนรูดวย สื่อวีดิทัศนฯ มีความนาสนใจ มีท้ังภาพและ
เสียงทชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู และเมื่อ นักเรียนมีความสนใจ ทําใหนักเรียนจดจําเน้ือหาบทเรียน
นําไปสูความเขาใจใน ข้ันตอน กระบวนการ และเทคนิค การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความกาวหนาตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับ พงศศักดิ์  บัวจะมะ (2555 : 82) ไดศึกษาการพัฒนาวีดิทัศน บน
อินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมความมีจิตสาธารณะของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวา สื่อวีดิทัศน บนอินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมความมีจิตสาธารณะ มี
คุณภาพในระดับมาก  ผลของความ มีจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับ กิตติพร  ชูเกียรติ (2552 : 129) ไดศึกษาบทเรียนวีดิทัศนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อุปกรณการถายทํา
ภาพยนตร สําหรับ นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนต พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนของนักศึกษา
มี คาเฉลี่ย (x̄ ) เทากับ 15.53 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย (x̄ ) เทากับ 24.23 และมีคาสวน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.23 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมติฐานท่ีตั้งไว

3. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ท่ีเรยีน ดวยฯ ใน
ภาพรวมมมีากท่ีสดุ อยูในระดับมากท่ีสุด ( µ= 4.68 ) เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยอาจเน่ืองมาจาก สื่อวีดิทัศนฯ เปนสื่อ
ท่ีมีการออกแบบการนําเสนอท่ีดึงดูดความสนในของนักเรียน เพราะมีท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงประกอบ มีการ
สาธิตข้ันตอนการปฏิบตัิงานอยางระเอียดและชัดเจน โดยจะเห็นไดจาก คาคะแนน ความพึงพอใจสูงสุดไดแก การเรียนดวยสื่อ
วีดิทัศนฯ คือ สื่อวีดิทัศนฯทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรยีน ( µ= 4.80 ) รองลงมาคือสวนคาคะแนน การเรียนดวยสื่อวีดิ
ทัศนฯ ทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร สอดคลองกับ ชวกิจ  ทองนุยพราหมณ (2554 : บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียน วีดิทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศลิปดวยดินนํ้ามัน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และ ความพงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนวีดิทัศน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด แสดงวาสื่อวีดิทัศน
มีอิทธิพล ตอการเรียนรูของผูเรียน ในดานการสรางแรงจงู ใจตอการเรียนรู ไดเห็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งปฏิบัติตามได จากการ
สอนแบบปกติ ผูสอนไมสามารถสรางแรงจงู ใจไดดเีทากับการใชสื่อวีดิทัศน ซึ่งประกอบไปดวยภาพและเสียงท่ี นาสนใจ จาก
การท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยางบางคน ซึ่งเดมิเคยมีพฤติกรรม ไมสนใจ แต มุงมั่นท่ีจะเรยีนผานสื่อวีดิ
ทัศน ผลการทดสอบนักเรียน หลังจากการเรียนโดยสื่อวีดิทัศน พบวานักเรียนสามารถทํา คะแนนไดในเกณฑดี ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศน เปนรูปแบบการศึกษาท่ีแปลกใหมตอ ผูเรียน

สรุปผล
1. สื่อวีดทัิศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ วาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการ เรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีไดผานการหาประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม
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เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งเปนไปตาม เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว แสดงวา สื่อวีดิทัศนฯ ท่ีสราง และพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวย สื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนน เฉลี่ยรวม
กอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธทางการเรียนกอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.47 และคะแนน เฉลี่ยรวมหลังจาก
การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 33.12 คะแนน มี ความกาวหนาเฉลี่ยรวม 12.65
คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

3. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ท่ีเรียน ดวยสื่อวีดิ
ทัศนฯ ในภาพรวมมีมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.68) ไดตามสมมติฐานท่ีตั้งไว
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ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
MUSIC IN WAIKHRU PIN PHIAT CEREMONY OF CAMBODIAN ROYAL COURT

โสภณ  ลาวรรณ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก
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บทคัดยอ
ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา เปนผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความ

เปนมาของดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียต และความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
ดําเนินการวิจัยจากการเก็บขอมูลภาคสนามในพิธีไหวครูประจําป 2559 ของโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป และขอมูลเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ผลการวิจัยพบวา 1).พิธีไหวครูพิณเพียตมีท่ีมากจากพิธีโฎนตา
คือพิธีกรรมเซนสักการะผีบรรพบุรุษ แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหน่ึงพิธีบําเพ็ญกุศลใหกับครูเพลงท่ีลวงลับไปแลว สวนท่ีสอง
พิธีสักการะเทพเจาและครูเพลง 2).ความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธี พบวาเดิมใชเพลงหนาพาทยจํานวน 34 เพลง
ปจจุบันเหลือ 12 เพลง โดยเกิดจากปจจัยทางการเมือง ภัยสงคราม ทุนทรัพย ระยะเวลา และสาระความสําคัญ เพลง
ประกอบพิธีกรรมน้ี  เปนเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ และการเช่ือมตอสื่อสารระหวางเทพเจา ผีบรรพบุรุษ กับมนุษย

คําสําคัญ : พิธีไหวครู วงพิณเพียต  ดนตรีราชสํานักกัมพูชา

Abstract
Music in Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court study was a qualitative research

which had purposes to study the history of Waikhru Pin Phiat Ceremony and the change of the music in
Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court. Researcher collected the data from Waikhru
Ceremony 2016, at Vichitsilp Secondary School and gathered more information from Royal University of
Fine Arts, Phnom Penh, Cambodia. The research found that. Waikhru Pin Phiat Ceremony, originally was
from Donta Ritual which was a ritual for paying respect to ancestors. It was divided into 2 parts; merit-
making event for composers of music and warship the gods and composers of music. The researcher
found that there was a change the amount of the music to use in this ceremony, which originally used Na
Phat music for 34 music to 12 music. Political, war, time and the main point were factors that effect to
the change. Those music in the event were symbols to communicate with the gods, ancestors and
humans.

keywords : waikhru ceremony, pin phiat band, music of cambodian royal court

บทนํา
ดนตรีไทยและดนตรีกัมพูชา (Thai Music and Khmer Music Traditional.) เปนวัฒนธรรมรวมท่ีมีหนาท่ีเปนสวน

หน่ึงของพิธีกรรม ประกอบการแสดง สรางความบันเทิง สุจิตต วงษเทศ (2553) กลาววา ดนตรีกัมพูชาและดนตรีไทยมี
รากเหงาเกาแกรวมกันราว 5,000 ป เปนวัฒนธรรมรวมของดนตรีสุวรรณภูมิบนผื่นแผนดินใหญอุษาคเนย คนสุวรรณภูมิรูจัก
ทําเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมไมไผเพ่ือพิธีกรรมสื่อสารวิงวอนรองขอตออํานาจเหนือธรรมชาติคือผีบรรพชน ตอมาจึงมี
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วัฒนธรรมฆอง เปนโลหะผสมเรียกวาสัมฤทธ์ิ ตอมาจึงรับวัฒนธรรมจากอินเดียผานทางศาสนาจึงมีการผสมผสานเครื่องดนตรี
พิธีกรรมเพ่ิมเติม อาทิ แตร สังข บัณเฑาะว เปนตน ในเชิงพิธีกรรมน้ัน ณรงคชัย ปฎกรัชต (2553) ไดกลาวถึงดนตรีพิธีกรรม
วา มีความสัมพันธกับจิตเปนความรูสึกกับความเช่ือ ความคิด โดยวางระบบทางขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมรองรับ
ความเช่ือของมนุษยเก่ียวของกับการประกอบพิธีกรรม เหตุเพราะความเช่ือเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จิตวิญญาณ ไสยศาสตร และศาสนา ซึ่งเปนความคิดในวิถีชีวิต โดยวิธีการของความเช่ือน้ัน เปน
นามธรรม สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ อาทิ ทางประเพณี การดําเนินชีวิต การรักษาโรค เปนตน รูปแบบเหลาน้ี เปน
การแสดงสัญลักษณเชิงประจักษ และเปนกลไกลสําคัญในการดําเนินกิจกรรมในสังคม ในกลุมคนมีความพึงพอใจรวมกัน คือ
การประกอบพิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ ซึ่งสามารถหลอหลอมจนเปนสวนหน่ึงของสังคม มีการเรียนรู สืบทอดจากอดีตสู
ปจจุบัน และสืบทอดตอไปในอนาคต จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเบื้องตน วงพิณเพียต เปนวงดนตรีท่ีประกอบพิธีกรรมท้ังของ
ราชสํานักและของราษฎร ซึ่งวงพิณเพียตเขาไปปรากฏในสังคมวัฒนธรรมตั้งแตอดีตจนปจจุบัน จะเห็นไดจากขอมูลบางสวน
จากการลงพ้ืนท่ีวิจัย กลาวคือ วงพิณเพียตจะถูกบรรเลงเปนประจาํทุกวันพระบริเวณหนาพระราชวัง  ชาวกัมพูชาเช่ือวาเมื่อได
ขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และมีวงพิณเพียตบรรเลงจะเกิดการรับรูโดยญาณจากมนุษยสูสิ่งศักดิ์สิทธ์ิได  ซึ่งความสําคัญสิ่งหน่ึงคือผู
ท่ีควบคุมกระบวนการทางความเช่ือและการฝกฝนดนตรีคือพิธีกรรมไหวครูและครูผูประกอบพิธี รวมไปถึงศิษยเกาท้ังท่ีทํางาน
ดานดนตรีหรืองานสวนตัว จะมีสวนทําใหวัฒนธรรมดนตรีพิณเพียตยังคงอยูคูกับสังคมกัมพูชาและพิธีกรรมตางๆ ท้ังพิธีของ
สามัญชน และพิธีในราชสํานัก

ดนตรีในพิธีไหวครูประเทศกัมพูชา  เกิดข้ึนจากจิตวิญญาณประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา จากการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอมูลเบื้องตน พบวาในประเทศกัมพูชาจะจัดพิธีไหวครูในโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.)
และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts.) ซึ่งเปนการศึกษาดนตรีกัมพูชาระดับมัธยมและ
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีแหงเดียวในประเทศกัมพูชา สวนการจัดพิธีไหวครูดนตรีน้ันจะจัดข้ึนหน่ึงครั้งตอป  พิธีไหวครูสามารถแบง
ออกเปนสองแบบ คือแบบเต็มกับแบบยอ โดยในปจจุบันนิยมจัดพิธีแบบยอ  ซึ่งแบบยอน้ีมีเพลงปรากฏ 12 เพลง และแบบ
เต็มมีเพลงปรากฏ 32-34 เพลง และใชวงพิณเพียตในการบรรเลงหนาพาทย ซึ่งเปนเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ และการ
เช่ือมตอสื่อสารระหวางเทพเจา ผีบรรพบุรุษ กับมนุษย ดนตรีแบบดั้งเดิมของกัมพูชาจะถูกบรรเลงตามลําดับข้ันตอนของพิธี
ไหวครู โดยในชวงแรกจะมีพิธีสงฆและพิธีบังสุกุลใหกับครูผูเสียชีวิตไปแลว จากน้ันครูอาวุโสผูประกอบพิธีจะเริ่มทําพิธีจากการ
เชิญผูรวมงาน  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานดนตรีเขมร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ไดจุดธูปเทียนท่ีจัดไวเปนสัญลักษณของการเริ่มพิธี
จากน้ันครูผูประกอบพิธีดําเนินการตามระเบียบโบราณ จนเสร็จพิธี แลวทายท่ีสุดเปนข้ันตอนของการผูขอมือโดยครูผูประกอบ
พิธี ผูเช่ียวชาญดานดนตรี ศิษยผูพ่ี ตามลําดับ

จะเห็นไดจากความสําคัญของวงพิณเพียตในประเทศกัมพูชา แตเน่ืองจากความมั่งคงระหวางประเทศผูวิจัยจึงมุง
ศึกษาเฉพาะดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชาเพียงดานเดียว โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลดนตรีและบริบททางดนตรี
ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ข้ันปฐมภูมิ จึงงดเวนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ดังน้ันเมื่อเราไดผลการวิจัยในเรื่องประวัติความ
เปนมาและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา พบวาเพลงการณตางๆ จะปรากฏในพิธีไหวครู
ประจําปของสถาบันการศึกษา โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตร
ศิลป (Royal University of Fine Arts.) จึงเปนขอมูลสําคัญในวงวิชาการท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับประวัติดนตรีไทยได การ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของดนตรีพิธีไหวครูพิณเพียต และความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบ
พิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา จากความสําคัญและปญหาการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงทําวิจัยเรื่องดนตรีในพิธีไหวครู
พิณเพียตราชสํานักกับพูชา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดจากการกําหนด

ความสําคัญของปญหา ผานกระบวนการข้ันตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค  การกําหนดขอบเขตการวิจัย  จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลจริง   พิธีไหวครูประจําปในโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และขอมูล
เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts.) กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  ท้ังทางดาน
บุคคล  ผูรู  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  จากน้ันจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับดําเนินการวิจัย  เพ่ือการวิเคราะห
ตีความ  ใหไดมาซึ่งผลของการวิจัย  โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงของหัวขอวิจัยและวัตถุประสงค  รวมไปถึงการสรุปผลและ
อภิปรายผล อันมีวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังน้ี

กระบวนการวิจยั
1)ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาขอมูลเก่ียวกับพิธีไหวครูพิณเพียต แบบราชสํานักในพ้ืนท่ีเมืองหลวงกรุงพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา  ขอมูลท่ีเก่ียวของ วิทยากรผูใหขอมูล ผูประกอบพิธี ผูรูดานดนตรีเขมรโดยเฉพาะวงพิณเพียต  ผูประสานงาน
เก่ียวกับการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนาม  จากน้ันจึงวางแผนการดําเนินการทําวิจัย

2) กําหนดหัวขอเพ่ือทําการวิจัย  ใหความสําคัญของปญหา  กําหนดวัตถุประสงค  วางแผนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล
ภาคสนามตามแผนการดําเนินการวิจัย  ประสานงานไปยังหนวยงาน  และกําหนดการจัดงานพิธีไหวครู

3) ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนาม  บริบททางดนตรี  ขอมูลดนตรีในราชสํานัก  นักดนตรีในราชสํานัก  ลงพ้ืนท่ีบันทึก
ขอมูลดนตรีในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา  ตามวัน เวลา สถานท่ี  ดงัไดนัดหมายไวเบื้องตน

4) กําหนดกรอบแนวคิด ดังแผนภมูิตอไปน้ี

5) จัดเรียงขอมูลท่ีไดจากสนาม  เพ่ือนํามาวิเคราะห  ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เช่ือโยงกับหวัขอวิจัยและ
วัตถุประสงคการวิจัย ตามขอมลูท่ีปรากฏจริงในสนาม เพ่ือนํามาเขียนแบบบรรยายดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห

6) นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการตามข้ันตอนของหลักสูตร  และเผยแพรผลงานวิจัยตามประกาศหลักเกณฑการ
เผยแพรผลงาน  ตาท่ีหลักสูตรกําหนดหรือของบัณฑติวิทยาลยัหรือตามความเหมาะสม

ข้ันเก็บรวบรวมขอมลู
1) ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมลูในสนามจริง  จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน และการตดิตอประสานงานตามกําหนดการท่ีวางไว

ซึ่งใชเครื่องมือสําหรับบันทึกขอมลู  คือ กลองถายภาพน่ิง  กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว  เครื่องมือบันทึกเสียง สมดุบันทึก
และอ่ืนๆ

3) การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ีขอมูลดังน้ี
- การสังเกตบริบททางดนตรี และสังเกตตัวพิธีกรรม อยางมีสวนรวม

ดนตรเีขมร
วงพิณเพียต

พิธีไหวครูราชสํานัก

แนวคิดเก่ียวกับประวัติความเปนมาของดนตรีกัมพูชา แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาชาติพันธ

ดานวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฎีดนตรี

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีทางวัฒนธรรม
บริบททางดนตรเีขมร
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- การบันทึกดวยเครื่องมือ  ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว จดบันทึก
- การสัมภาษณแบบมสีวนรวม
- การเขารวมเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรม

4) ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลดนตรีในพิธีไหวครูราชสาํนักกัมพูชา   ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง  ชวงท่ี 1 กอนวันประกอบพิธี
ชวงท่ี 2 วันประกอบพิธี  และชวงท่ี 3 หลังวันประกอบพิธี  ในชวงท่ี 3 น้ี  สําหรับการเก็บขอมลูซ้ําจากขอสงสัยในระหวาง
ประกอบพิธีกรรม หรือขอมลูบางสวนท่ียังไมครบถวน ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยมีผูใหขอมลูดังน้ี

-นักดนตรีวงพิณเพียตบรรเลงประกอบพิธีไหวครู จํานวน 9 คน
-Mr.SOY  SA-RET ผูประกอบพิธีกรรมไหวครดูนตรีราชสํานักกัมพูชา
-Mr.RAM  DA-RA-VONG Director Secondary School of Fine Arts.
-Mr.YOS CHAN-DA-RA Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodia.
-Mr.KEO  DO-RI-VAN RUFA- Royal University of Fine Arts.
-Mr.KEO  SO-NAN-KA-VEI RUFA- Royal University of Fine Arts.
-Mr.Sam-Ang-Sam RUFA- Royal University of Fine Arts.

ข้ันจัดกระทํากับขอมลู
เมื่อไดขอมลูท่ีตองการแลว นํามาจัดเรยีงลําดับตามกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  เช่ือโยงกับหัวขอและวัตถุประสงค

การวิจัยตามขอมูลท่ีปรากฏ เพ่ือนํามาบรรยายดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหในขอมูลตอไปน้ี
1) ขอมูลเก่ียวกับดนตรีกัมพูชาศึกษาวิเคราะหเฉพาะวงพิณเพียต
2) ขอมูลจากเอกสาร  การสมัภาษณ และการสังเกตอยางมีสวนรวมเก่ียวกับพิธีไหวครูดนตรีพิณเพียตใน

รูปแบบราชสาํนัก
3) ระเบียบข้ันตอนการไหวครูดนตรีพิณเพียตในปจจุบัน Secondary School of Fine Arts,

Cambodia.
4) ตีความจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงของดนตรีวงพิณเพียตประกอบพิธีไหวครูดนตรีกัมพูชาท่ีปรกกฎจาก

แหลงขอมูลสนามจริง Secondary School of Fine Arts, และ RUFA- Royal University of Fine Arts.
5) เช่ือโยงขอมูลกับวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาประวัตคิวามเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของ

พิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากพิธีไหวครูใน

โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และขอมูลเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal
University of Fine Arts.)

ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ซึ่งสามารถเรียบเรียงขอมูลไดดังน้ี
3.1 ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตในพิธีไหวครรูาชสํานักกัมพูชา
3.2 ความเปลี่ยนแปลงของพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา

3.1. ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตในพิธีไหวครรูาชสํานักกัมพูชา
3.1.1.ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียต

จากการสัมภาษณประกอบกับการแปลเอกสาร Khmer Orchestra หุน สาริน (2548 หนา 113-116)
พบวา วงเพลงพิณพาทย มีตนกําเนิดจากนักปราชญท้ังหลาย ในพระราชวังของกษัตริย และมีตนกําเนิดจากศาสนาพราหมณ
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียโบราณ เขามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรของชนชาติเขมร ในแถบ
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แหลมสุวรรณภูมิ ในขณะน้ันเรียกวา เพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ เปนเพลงสักการบูชา ในลัทธิพราหมณฮินดู ซึ่งในสมัย
น้ันยังไมไดเรียกวาวงเพลงพิณเพียต แตใชช่ือวาวงเพลงพิณ  วงเพลงพิณมีกําเนิดตั้งแตสมัยนครภนม (อาณาจักรฟูนาน)
วงเพลงพิณน้ีมีเครื่องดนตรีหลักคือ พิณ โดยเปนเครื่องดนตรีท่ีเริ่มบรรเลงกอนเครื่องดนตรีอ่ืนๆ  ซึ่งสันนิฐานวาเขามาพรอม
กับการเผยแพรศาสนาพราหมณ วงเพลงพิณมีเครื่องดนตรีประกอบกันเปนวง ท้ังรับมาจากอินเดียและของเขมรเดิม เชน
ขะแสเฎียว  (สายเดียว) หรือพิณนํ้าเตา  ขลุย  สคร(กลอง)  ฉิ่ง วงเพลงพิณเปนวงเพลงท่ีอยูกับพิธีสักการะบูชาเทพเจา
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย ใชสําหรับประกอบการแสดงรําเจรียงและศิลปะทัศนียภาพอ่ืนๆ หรือในเรื่องเทวกถาตั้งแตสมัย
โบราณ

ในสมัยกอนยุคประวัติศาสตรเขมร มีวงเพลงประเภทหน่ึง นิยมเรียกวาวงเพลงคงสฺคร (คง หมายถึง
ฆอง สครหมายถึงกลอง) วงเพลงน้ีมีสาระสําคัญเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจของทหารในการศึกสงคราม เปนเครื่องใหสัญญา
ในกองทัพ ปจจุบันวงเพลงคงสครน้ี มีการเปลี่ยนวัตถุประสงคจากเดิมใชในการศึกสงครามมาใชในพระราชพิธีพระบรมศพของ
พระมหากษัตริย เช่ือพระวงศและประเพณีศพของคนช้ันสูง วงเพลงคงสฺคร มีเครื่องดนตรีปรากฏดังมีสลักท่ีตามปราสาทตางๆ
เชน ปราสาทบายน นครวัด ปราสาทบาปวน และปราสาทบันทายฉมาร  ปราสาทตาพฺรหฺม แมนํ้าบาที เปนตน ในวงเพลง
คงสครน้ัน บางครั้งมีอุปกรณฆองเพียต (แบบ 8 ลูก) สังข ขลุย สครธม(กลองทัด) สครชัย(กลองชัย)  สครสมโภร(ตะโพน) ฉิ่ง
บางครั้งมีเครื่องดนตรีฆองเพียต (แบบ 9 ลูก) ขะแสเฎียว (สายเดียวหรือพิณนํ้าเตา)  สรไฬ(ป)  สฺครธม  สฺครชัย สฺครสมโภร
วงเพลงคงสครประโคมข้ึน โดยฆองเพียตมีหนาท่ีบรรเลงกอนแลวเครื่องดนตรีอ่ืนๆ บรรเลงรับตามลําดับ

วงเพลงพิณเพียตน้ัน มาจากวงเพลงพิณ กับวงเพลงคงสคร ท่ีกลาวมาขางตน โดนนําเครื่องดนตรีในวง
เพลงพิณและเครื่องดนตรีในวงเพลงคงสครหรือวงฆองเพียต ใชช่ือสําคัญ คือคําวา พิณ และคําวาเพียต ไดคําวา “วงเพลงพิณ
เพียต” ซึ่งวงพิณเพียตเดิม มีเครื่องดนตรี 9 ชนิด คือ พิณ  ฆองเพียต  ขแสเฏียว ขยงสังข ขลุย สรไฬ ฉิ่ง สครธม สครสมโภร
หลักฐานจากผนังปราสาทนครวัด แตปจจุบันเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีและวงดนตรีพิณเพียตไดปรับเปลี่ยนไป โดยตัดเครื่อง
ดนตรีประเภทพิณออก ดนตรีฆองเพียตจากเดิมท่ีมี 8 ลูก 9 ลูก ปรับเปน 16 ลูกแทน  นักวิชาการเขมรกลาววา
จากเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของฆองเพียตจากเดิม มี 8 ลูก มาเปน 9 ลูก และปจจุบันมีจํานวน 16 ลูกน้ัน  คือวิวัฒนาการ
ทางดนตรี ปจจุบันวงพิณเพียตประกอบไปดวยเครื่องดนตรีดังตอไปน้ี ฆองเพียต  ฆองเล็ก สรไฬ โรเนียแอก โรเนียตทุง ฉิ่ง
ชาบ สครธม สครสมโภร

ท่ีมาของพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกับพูชา
พิธีไหวครูพิณพียตถูกจัดข้ึนเปนประจําทุกปในวันพฤหัสบดี เดือนหา หลังวันปใหมหรือกอนปใหมของ

กัมพูชา (วันสงกรานต) โดยมีวัตุประสงคเพ่ือการบําเพ็ญกุศลใหกับบรรพบุรุษทางดนตรีหรือครูดนตรีเปนหลังโดยจะมีพิธีสงฆ
ในชวงเชา สวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร การถวายภัตราหารพระสงฆ จากน้ันเปนพิธีการบูชาเทพทางดนตรีและสักการะครู
ดนตรีท่ีลวงลับไปแลว โดยขณะประกอบพิธีผูประกอบพิธี (หมอเชาว) จะเรียกเพลงหนาพาทยในทุกข้ันตอนจนเสร็จพิธี
ข้ันตอนสุดทายคือการพรหมนํ้ามนตและผูกขอมือจากหมอเชาว ครูอาวุโส รุนพ่ีตามลําดับ พิธีไหวครูพิณเพียตมีกําเนิดจาก
พิธีโฎนตา Mr.RAM  DA-RA-VONG. Director Secondary School of Fine Arts. (สัมภาษณ.) ไดกลาววาพิธีไหวครูคือการ
ทําพิธีสักการะบูชา เปนการทําพิธีคลายประเพณีโฎนตา ของเราแต ประกอบพิธีสักการะบูชาครูเพลง ผูสอน จะสอนใน
ตอนประโคมเพลงหน่ึงๆ การทําอยางน้ีถือเปนการรําลึกถึงคุณครูอาจารยท่ีมีพระคุณเทพเจาท้ังหลาย ขอใหมีความสุขท้ังมวล
ท้ังมีตัวตนและไมมีตัวตน ขอใหชวยปกปกรักษาและมีชัยชนะทุกประการ สารพี ขาวดี (2559 บทคัดยอ) กลาวถึงพิธีโฎนตา
วา พิธีแซนโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาผีบรรพบุรุษ มีอายุนับพันป จะถูกจัดข้ันในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป

จากการศึกษาวิเคราะหและตีความจากขอมูลทราบวา พิธีไหวครูพิณเพียต มีกําเนินมาเมื่อไรไมมีหลักฐาน
ปรากฏ แตเกิดข้ึนพรอมๆกับพิธีโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีน้ีท้ังประชาชนท่ัวไปของกัมพูชาหรือ
บางจังหวัดในไทยท่ีติดตอกับประเทศกัมพูชา แมกระท้ังในราชสํานักก็มีพิธีโฎนตาน้ี สวนในพิธีไหวครูพิณเพียตน้ันโดยหลักคือ
การสัการะครูเพลงเขมร เทพเจาทางดนตรี และมีการบรรเลงเพลงโดยวงพิณเพียตตลอดทุกข้ันตอนของพิธีกรรม

174 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ภาพท่ี 1 พิธีโฎนตาในพิธีไหวครูพิณเพียต ภาพท่ี 2 วงดนตรีพิณเพียตประกอบพิธีไหวครูแบบราช
สํานักท่ีมา : โสภณ ลาวรรณ 31 เมษายน 2559 ท่ีมา : ฐิติรตัน  นันตาบุตร 31 เมษายน 2559

ความเปลีย่นแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
จากประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตท่ีกลาวไวขางตนในหัวขอน้ี เพ่ือคนพบการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพลงท่ีใช

ประกอบพิธีไหวครู  ไดขอมูลจากการ Mr.YOS CHAN-DA-RA Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodiaและ
Professor.KEO  DO-RI-VAN RUFA- Royal University of Fine Arts.(สัมภาษณ.) รวมไปถึงผูรูเรื่องเพลง ทราบวารูปแบบ
การจัดพิธีไหวครูพิณเพียตน้ี เริ่มมีมาตรฐานข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1และ 2 โดยมีการจัดรูปแบบวง (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ)
ดังน้ี

ลักษณะการจัดวงพิณเพียตสําหรับพิธีไหวครูน้ัน จะจัดหันหนาเขาสูแทนพิธีพรอมกับมีผูรวมพิธีน่ังปะบนอยู ซึ่งมี
ความหมายโดยนัย นักดนตรีท่ีบรรเลงท้ังหมดถือเปนผูเขารวมพิธีนองสักการะเทพเจาและบรรพบุรุษเสมอกัน สวนเพลงท่ี
บรรเลงประกอบพิธีพอมีขอมูลจากการสัมภาษณประกอบกับเอกสารทางดนตรีเขมร วิเคราะหตีความแลวเปนเพลงหนาพาทย
ท่ีใชประกอบอากัปกิริยาของการแสดงโขน อันหมายถึงการแสดงอากัปกิริยาของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพิธีไหวครูน้ันมีหนาท่ี
แสดงความหมายในข้ันตอนพิธีกรรมในทุกข้ันตอน ซึ่งเพลงการเหลาน้ีไมสามารถระบุไดวาเกิดข้ึนเมื่อไดและใครเปนผูประพันธ
ข้ึน เพียงแตไดขอมูลวาเทพเจาเปนผูบรรเลงและถายทอดสูมนุษย โดยเพลงการในพิธีไหวครูมีการเปลี่ยนแปลงท้ังช่ือเพลงและ
จํานวนเพลง ดังตารางตอไปน้ี

แทน่บชูา

โรเนียแอกโรเนียตทุง

ชาบ สรไฬ

ฆองเพียตฆองเล็ก

ฉิ่ง

สครธม สครสมโภร
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ตารางท่ี 1 ความเปลี่ยนแปลงของเพลงในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสาํนักกัมพูชา (34 เพลง)
ลําดับ Current Name

ชื่อปจจุบัน
Translated Name

ชื่อท่ีแปล(เขมร)
Previous Name

ชื่อกอนหนา
Miscellaneous

อื่นๆ
1 Sathuka Por Sabsathuka Sathuka
2 Tras Thom Bras Brum Kru Thom Trak Thom Korup Kru
3 Phlek Slek Cheu Las Phlek From: Phalek
4 Poneah Deur Poneah Deur Pya Deum Nhea Deur
5 Hock Hoss Hock
6 Tlom Damneorsat Tlom Klom
7 Roar Phopat Tnakandal Phophat
8 Dambang Kab Dambang Kal Dambang Kan
9 Kamont Kou Pcheap Kal Kaman Kamman
10 Moharith Moharithy Moharith
11 Poar Samlear Roar Mealear Rosamla Roar Osmotil
12 Smilkan Samont Damneur Katsamait Sme Kansamait
13 Cheut Chhean Chhean Deur Cheut Chhan
14 Santhek Knong Santhek Knong Krav Nay
15 Preah Basakny Robamses Kny Robam Sakny Phreah Basakmy
16 Roar Pirabrong Bang Theaneaabrong Kerabronng
17 Khck Borkhct Java Chhlongkatbratcs Khct Borthct
18 Pleng Cheut Pleng Cheut Pleng Cheut
19 Cheut Chhing Dommeou Chokchey Cheut Chhing
20 Ba Thom Bak Thom Preah Thom
21 Rok Roun Rok Rork Rok Roun
22 Cheut Brachab Chambab Cheut Chab
23 Mohachey Moha Chokchey Moha Chhay
24 Sathuka Por Sabsathuka Sathuka
25 Phe Reur Omtouk Kruthom Phay Reur
26 Lor Lor Andetteuk Lor
27 Plok Toum May Dam Deum Cher Phlottonmay
28 Tras Bleng Beas Brum Trak Beng
29 Brahm Peakchichean Brahm Bouschinchean Brahm Kebven
30 Pleng Srang Srang Preah Kongea Long Song
31 Sen Pren Sen Pren Sen Lao
32 Bray Leach Java Bachsach Brovkhav Tok
33 Neang Neak Neang Neak Vien Tien Bang Vil Porpil
34 Cheut Chum Kru Cheut Chol Kru Cheut Chol Kru
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ตารางท่ี 2 ความเปลี่ยนแปลงของเพลงในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสาํนักกัมพูชา (12 เพลง)
Current Name

ช่ือปจจุบัน
Translated Name

ช่ือท่ีแปล(เขมร)
Previous Name

ช่ือกอนหนา
Miscellaneous

อ่ืนๆ
1 Sathuka Por Sabsathuka Sathuka
2 Tras Thom Bras Brum Kru Thom Trak Thom Korup Kru
3 Kamont Kou Pcheap Peak Kaman Kamman
4 Ba Thom Bak Thom Prcah Thom
5 Lea Lea Lea
6 Smil Some Some Smel
7 Cheut Chhing Domnoeu Chokchey Cheut Chhing
8 Plcng Chcut Plcng Chcut Plcng Chcut
9 Tlom Domnoeu Sat Tlom Klom
10 Chum Neanh Chum Neanh Chamnan
11 Santhek Knong Santhek Knong Krav Nay
12 Cheut Song Krea Ram Krea Ram
ท่ีมา : ตาราง 1 และ 2 The discussion at the Tonle Bassac National Theatre Phnom Penh on 19 January 1999

Professor.KEO  DO-RI-VAN
จากตาราง 1 และ 2 มีเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องของช่ือเพลงคือปจจัยเรื่องการกรอนคําทางภาษา

จากช่ือแปลคือช่ือเรียกแบบภาษาเขมรเดิม (Translated Name.) และถูกกรอนเสียงมาเปนแบบ(Previous Name.) ทราบวา
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 จากน้ันปจจุบันจึงเรียกช่ือเพลงเปนแบบภาษาเขมรปจจุบัน (Current Name.) สวนการเปลี่ยนแปลง
เรื่องจํานวนเพลง Mr.SOY  SA-RET (สัมภาษณ.) ไดกลาววา พิธีไหวครูดนตรีแตเดิมมีระเบียบวิธีท่ีใชเวลานานเรียกวา “เพลง
พิณเพียตสําหรับพรใหญ” จํานวน 34 เพลง ดวยสาเหตุปจจัยทางเมือง  ภัยสงคราม ทุนทรัพย
ระยะเวลา และสาระความสําคัญ จึงมีการปรับทอนใหพิธีกรรมการไหวครูคงเหลือเพียงสาระท่ีสําคัญ ท่ีเรียกวา “เพลงพิณ
เพียตสําหรับพรเล็ก” จํานวน 12 เพลง ซึ่งเปนเพลงท่ีมีความสําคัญของพิธีกรรมท้ังสิ้น เพลงพิณ
เพียตสําหรับพรใหญน้ัน บางปมีความพรอมเรื่องทุนทรัพย ก็จะถูกจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University
of Fine Arts.) กรุงพนมเปญ

อภิปรายผล
วงพิณเพียตมีประวัติความเปนมายาวนานอันมีหลักเปนรูปสลักตามปราสาทตางๆ และเกิดจากวงเพลงพิณ กับวง

คงสฺคร (ฆองเพียต) ผสมกัน จึงเรียกวาวงพิณเพียต ตอมาตัดเครื่องดนตรีประเภทพิณออก คงเหลือแตเครื่องตีและเครื่องเปา
แตก็ยังคงเรียกวา วงพิณเพียตดังเดิม ซึ่งท่ีมาของวงพิณเพียตน้ี ตรงกับการศึกษาวิจัยดานประวัติความเปนมาของดนตรี
กัมพูชา เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี (2554) สวนเรื่องความเปนมาของพิธีไหวครูท่ีไมทราบถึงท่ีมาแนชัด เพียงการสัมภาษณทราบวา
เกิดจากพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษและเทพเจา ซึ่งถูกจัดข้ันท้ังในราชสํานักและราษฎร เรียกพิธีกรรมน้ีวาพิธีโฎนตา โดยพิธี
ไหวครูพิณเพียต จะมีวงพิณเพียตบรรเลงเพลงหนาพาทยบงบอกความหมายโดยนัย และเพลงการเหลาน้ีไมทราบผูประพันธ
เพียงแตคําบอกเหลาสืบทอดกันมาวา เปนเพลงท่ีเทพเจาเปนผูแตงข้ึน และจะถูกบรรเลงในทุกข้ันตอนของพิธี จากขอมูลน้ี
ผูวิจัยพบวาเปนการสรางองคความรูเชิงความเช่ือทางคติชนวิทยา เพ่ือใหพิธีกรรมและตัวเพลงมีความศักสิทธ์ิ สามารถสราง
ความศิริมงคลใหกับผูรวมพิธี
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พิธีการไหวครูพิณเพียตมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนถือเปนวัฒนธรรมอันดีงาม และยอมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุปจจัยหลายประการณ เชน ภัยสงคราม การเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเหมาะสมของเวลา ในเรื่อง
การเรียกช่ือเพลงท่ีเปลี่ยนไปเกิดจากการกลอนเสียง เปนตน ดังเชน ยศ  สัตติสมบัติ (2540 หนา 234)ไดอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีสวนสําคัญในการสืบทอดเรื่องตางๆแตวัฒนธรรมก็มีการปรับสภาพและ
สามารถเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสมของแตละสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากปจจัยหลายอยางดวยกัน อยางไรก็ตาม
พิธีไหวครูพิณเพียตเปนพิธีกรรมท่ีสามารถยึดเหน่ียวจิตใจของกลุมคนดนตรีเขมรและเปนเครื่องมือในการสืบทอดเพ่ือการดํารง
อยูของศิลปวัฒนธรรม สุจริต บัวพิมพ (2538 หนา11) กลาวถึงการสืบทอดวาการสืบทอดเปนการดํารงเพ่ือความคอยู
โดยเฉพาะมรดกทางสังคมการสืบทอดเปนสิ่งท่ีมีคุณคาเพราะเปนเครื่องยึดเหน่ียวใหมนุษยวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา มีตนกําเนิดจากนักปราชญท้ังหลาย ในพระราชวัง

ของกษัตริย และมีตนกําเนิดจากศาสนาพราหมณ ในขณะน้ันเรียกวา เพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ ใชช่ือวาวงเพลงพิณ
วงเพลงพิณมีกําเนิดตั้งแตสมัยนครภนม (อาณาจักรฟูนาน) วงเพลงพิณน้ีมีเครื่องดนตรีหลักคือ พิณ และในสมัยกอนยุค
ประวัติศาสตรเขมร มีวงเพลงประเภทหน่ึง นิยมเรียกวาวงเพลงคงสฺคร (คง หมายถึง ฆอง สครหมายถึงกลอง) วงเพลงน้ีมี
สาระสําคัญในการศึกสงคราม มีเครื่องดนตรีคือ ฆองเพียต สวนวงเพลงพิณเพียตน้ัน มาจากวงเพลงพิณ กับวงเพลงคงสคร
โดยนําเครื่องดนตรีในวงเพลงพิณและเครื่องดนตรีในวงเพลงคงสคร ใชช่ือสําคัญ คือคําวา พิณ และคําวาเพียต ไดคําวา วง
เพลงพิณเพียต ปจจุบันวงดนตรีพิณเพียตไดปรับเปลี่ยนไป โดยตัดเครื่องดนตรีประเภทพิณออก สวนท่ีมาของพิธีไหวครู
พิณเพียตราชสํานักกับพูชา กําเนิดจากพิธีโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาผีบรรพบุรุษ พิธีไหวครูพิณเพียตมีกําเนินมาเมื่อไร
ไมมีหลักฐานปรากฏ แตเกิดข้ึนพรอมๆกับพิธีโฎนตา พิธีไหวครูพิณเพียตจะถูกจัดข้ึนเปนประจําทุกปในวันพฤหัสบดี เดือนหา
หลังวันปใหมหรือกอนปใหมของกัมพูชา (วันสงกรานต) โดยมีวัตุประสงคเพ่ือการบําเพ็ญกุศลใหกับบรรพบุรุษทางดนตรีหรือ
ครูดนตรีเปนหลัง  จากน้ันเปนพิธีการบูชาเทพทางดนตรีและสักการะครูเพลงเขมรท่ีลวงลับไปแลว ขณะประกอบพิธี
ผูประกอบพิธี (หมอเชาว) จะเรียกเพลงหนาพาทยในทุกข้ันตอน จนเสร็จพิธี

ความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครพิูณเพียตราชสํานักกัมพูชา รูปแบบการจัดพิธีไหวครูพิณเพียตน้ี เริ่มมี
มาตรฐานข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1และ 2 เรื่องเพลงท่ีบรรเลงประกอบพิธีกรรมเปนเพลงหนาพาทยท่ีใชประกออากัปกิริยา
ของการแสดงโขน อันหมายถึงการแสดงอากัปกิริยาของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพิธีไหวครูน้ันมีหนาท่ีแสดงความหมายใน
ข้ันตอน พิธีกรรมในทุกข้ันตอน ซึ่งเพลงการเหลาน้ีไมสามารถระบุไดวาเกิดข้ึนเมื่อไดและใครเปนผูประพันธข้ึน เพียงแตได
ขอมูลวาเทพเจาเปนผูบรรเลงและถายทอดสูมนุษย โดยเพลงการในพิธีไหวครูมีการเปลี่ยนแปลงท้ังช่ือเพลงและจํานวนเพลง
อันมีเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องของช่ือเพลงคือการกรอนคําทางภาษา สวนการเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวนเพลง
น้ัน แตเดิมมีระเบียบวิธีท่ีใชเวลานานเรียกวา เพลงพิณเพียตสําหรับพรใหญ” จํานวน 34 เพลง ดวยสาเหตุปจจัยทางเมือง
ภัยสงคราม ทุนทรัพย ระยะเวลา และสาระความสําคัญ จึงมีการปรับทอนใหพิธีกรรมเหลือเพียงสาระท่ีสําคัญ ท่ีเรียกวา เพลง
พิณเพียตสําหรับพรเล็ก จํานวน 12 เพลง ซึ่งเปนเพลงท่ีมีความสําคัญของพิธีกรรมท้ังสิ้น

กิตติกรรมประกาศ
“สิริศุภมัสดคุราวะพระสาตะเรเจียแอดอุดมบรมทินกร บวรเสโธอุตะระนะโมพระพุทธศักราชพระศาสนา บรมศาสดาจารย”

ขอขอบพระคุณครูดนตรีไทยและดนตรีเขมรท่ีเคารพ ท้ังคุณบิดามารดา ทาน รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, ผศ.ดร.จตุพร สีมวง,
ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน, รศ.ประทีป นักป ท่ีใหคําปรึกษางานวิจัย ทาน รศ.นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง ท่ีสนับสนุน
สํารองทุนวิจัยและชวยแปลภาษาเขมร ขอบคุณนายพชร ลําเจียก ท่ีชวยถอดเสียงพรอมแปลภาษาเขมรในพิธีกรรม และ
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี

จากความรวมมือระหวางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย และคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดอบรมการใชสื่อใหแกอาจารยและครู และใหนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอน
หลังจากการนําสื่อไปใช คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 3 ทาน และครูในเครือขาย
โครงการฯ ท่ีไดใชสื่อการสอน จํานวน 20 ทาน ซึ่งในการสัมภาษณแบงออกเปน 5 มิติ จากการสัมภาษณ พบวา อาจารยและครู
สามารถใชสื่อถายทอดใหนักเรียนไดเขาใจโดยผานการปฏิบัติจริง และนักเรียนไดทําการทดลองโดยมีสื่อการสอนท่ีใชไดจริง ดาน
มิติทางเศรษฐกิจ ชวยลดรายจายเกี่ยวกับการจัดซื้อสื่อการสอนท่ีมีราคาสูง ดานมิติทางวัฒนธรรม อาจารยและครูยังคงวัฒนธรรม
การใชชีวิตเชนเดิม และมีการเรียนรูรวมกันมากข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการใชสื่อการสอน ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ลดมลพิษ
โดยสื่อการสอน ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม

คําสําคัญ : ผลกระทบจากการใชสื่อ สื่อการสอน การจัดการเรียนรู

Abstract
The objective of this research was the Impact on Learning with Energy, Machine and Motion media

Investigation. Project under the cooperation of Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd., Kenan
Institute Asia and the Faculty of Education at Pibulsongkram Rajabhat University. This research distribute 3
sections; the first section was media training for lecturers and teacher. The second section, the teacher
applied the media to school. And the last section was interview The interviewed 5 dimension were
conducted with 3 lecturers and 20 teachers. The results of this research found that the teachers used the
media and students had experimented with the available teaching materials. The Economic dimension; this
media decreased the budget of school. The Cultural dimension and Environmental dimension; Lecturers and
Teachers didn’t modify lifestyle.

keywords : Impact on media, learning media, Learning
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บทนํา
จากแนวทางการจัดการศึกษาแบบ STEM เนนการนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต โดยเปนนวัตกรรมการเรียนรูแบบหนึ่งท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรเขาดวยกัน ทําใหผูเรียนนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,2558) เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู ในช้ันเรียนกับบริบทโลกของความเปนจริง เกิดทักษะสําคัญเพ่ือ
การดํารงชีวิตในสังคมและการนํามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหมๆ หรือนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
(อภิสิทธ์ิ ธงไชย,2556) และบริบทของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และเขต 39 จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ มีการจัดการเรียนรูท่ียังคงเนนรูปแบบการบรรยาย อันเนื่องมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีมี
จํากัด แตเนื้อหาหลักสูตรท่ีผูเรียนตองเรียนจํานวนมาก รวมถึงในรายวิชาวิทยาศาสตรตองใชการลงมือปฏิบัติโดยใชสื่อการสอน
ผูเรียนจึงจะเขาใจในเนื้อหาของเรื่องนั้น แตหลายโรงเรียนยังไมสามารถสงเสริมไดอยางจริงจัง และยังขาดสื่อการสอน ท่ีทําใหครู
และนักเรียน ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะตางๆ จากประสบการณจริงอยางเปนรูปธรรม

ในปจจุบันนี้มีหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นสําคัญของการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม
มากข้ึน ซึ่งบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับ สถาบันคีนันแหงเอเซีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เปนหนวยงานท่ีเล็งเห็นการจัดการศึกษาแบบสะเต็มเชนกัน จึงไดมีการสงเสริมกิจกรรมทางดานสะเต็ม
และรวมถึงการสนับสนุนสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูจากสื่อการสอน
และการประยุกตใชในดานตางๆ สงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องดวยไดรับความอนุเคราะหสื่อการสอน
เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี โดยความรวมมือระหวางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด สถาบันคีนัน
แหงเอเซีย และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถใชงานไดจริง ชวยในการสงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปใชไดท้ังอาจารยมหาวิทยาลัย ครูและนักเรียน

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science “สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต” ข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่ง คือ การสะทอนถึงผลจากการจัดการเรียนการสอน
ท้ังในแงผลลัพธและผลกระทบ เพ่ือเปนผลงานเชิงประจักษทางกายภาพ ซึ่งสวนใหญมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอนไปแลว จึงมักปรากฏวาไมมีการดําเนินงานในสวนของการคนหาและพิสูจนผลลัพธ เพราะใชเวลานานกวาจะเห็นผล สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเนนการจัดทําไปขางหนา มากกวาจะมองยอนหลังไปดูวาผลงานท่ีดําเนินงานไปแลวเกิดผลลัพธตาม
เปาหมายและความคาดหวังหรือไม (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ,2554) การติดตามและประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของประโยชนและขอคิดเห็น จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีสะทอนผลท่ีเกิดตอเนื่องหลังจากการ
ฝกปฏิบัติการใชสื่อการสอนไป และยังตอบสนองตอตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงผลลัพธและผลกระทบ
จากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี จึงจําเปนในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
คุณภาพของทักษะกระบวนการทางการเรียนท่ีดีข้ึน รวมท้ังรองรับการพัฒนาประเทศใหมี ความมั่นคงและยั่งยืนไดตอไป
วัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 คณะวิจัยไดจัดอบรมการใชสื่อการสอนและนําสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี

(Energy , Machine and Motion) มาใหครูท่ีอยูโรงเรียนในโครงการ Chevron Enjoy Science จัดการเรียนการสอน โดยมี
ท้ังหมด 2 กลุม ไดแก

กลุมท่ี 1 อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน
กลุมท่ี 2 ครูจํานวน 20 ทาน
รวมจํานวนผูเขารวมท้ังสิ้น 23 คน ซึ่งแตละกลุมสัมภาษณโดยใชแบบประเมินผลกระทบการใชสื่อการสอน ซึ่งการเลือก

กลุมเปาหมายเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากความตั้งใจในการอบรมและไดทํากิจกรรมท่ีเห็นถึงผลลัพธและ
ผลกระทบไดอยางชัดเจนจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการสัมภาษณของอาจารยมหาวิทยาลัยผูวิจัย

ขั้นตอนท่ี 2 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณผลกระทบในการใชสื่อการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (จัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี Energy , Machine and Motion)
ซึ่งไดพัฒนาปรับปรุงมาจากประเมินผลกระทบท่ีเปนประโยชนจากโครงการการอบรมวิชาการสูสังคมของ (นิคม นาคอาย, 2557)
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 สัมภาษณผูเขารับการอบรม ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติผลกระทบทางสังคม มี 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวย
ตัวบงช้ีท่ี 1) ความสามารถในการประยุกตใชความรูของผูรับการอบรมในการพัฒนา ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- ทานนําความรูท่ีไดรับ ไปปรับใชในการทํางานในรูปแบบใดบาง
- ลักษณะการทํางานหรือผลงาน มีการปรับปรุงใหดีข้ึนหลังโครงการเสร็จสิ้นไปแลวระยะหนึ่งหรือไมอยางไร

ตัวบงช้ีท่ี 2) เครือขายความรวมมือ / เครือขายขยายผล ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- มีกลุมคน หรือองคกร หรือหนวยงาน ท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หลังโครงการเสร็จสิ้นหรือไมอยางไร
- มีการนําประเด็นความรูท่ีเกิดจากการอบรม ไปถายทอดสูกลุมคน องคกร หรือหนวยงานอ่ืนๆหรือไม อยางไร

ตัวบงช้ีท่ี 3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูท่ีเปนประโยชน ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ประเด็นความรูในแหลงเรียนรู หรือจํานวนฐานขอมูลความรู ท่ีเปนประโยชน ตอบุคคล หรือกลุมคน และยังดํารงอยู

หลังโครงการเสร็จ มีหรือไม อยางไร มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ มี 2 ตัวบงช้ี ประกอบดวย
ตัวบงช้ีท่ี 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือผลงานของผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- ทานมีการนําความรูท่ีไดรับ ไปเพ่ิมคุณสมบัติท่ีดีของผลผลิต หรือผลงาน และไดรับการยอมรับวามีคุณภาพหรือไม
อยางไร

- ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับ ไปเพ่ิมผลผลิต หรือผลงานของตน แลวไดรับคาตอบแทนเปนตัวเงินหรือไม อยางไร
ตัวบงช้ีท่ี 2) มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดกับบุคคล กลุมคน และชุมชน ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- ความรูท่ีนํามาปรับใช ทําใหเกิดการลดคาใชจาย และมีความประหยัดในการดําเนินงานหรือการใชชีวิตหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มี 1 ตัวบงช้ี คือ การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณของกลุมผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแลว การลดลงของสภาพแวดลอมเชิงลบ เชนความสกปรก ความไมเปนระเบียบ ภายในกลุม
หนวยงาน เกิดข้ึนหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มี 1 ตัวบงช้ี คือ สภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชน / หนวยงาน / พ้ืนท่ีท่ีไดรับการการอบรม ประกอบดวย
ขอคําถามดังนี้
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- หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแลว การลดลงของสภาพแวดลอมเชิงลบ เชนความสกปรก ความไมเปนระเบียบ ภายในกลุม
หนวยงาน เกิดข้ึนหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบงช้ี คือ สุขภาพของผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- ผูรับการอบรม นําความรูไปใช จนมีการลดลงของอาการทางลบดานสุขภาพ เชน ความเครียด ความผิดปกติของ
รางกาย หรือไม อยางไร /หรือมีการการทางบวกเชน สภาพจิตใจกลับสูสภาวะปกติ ความผิดปกติของรางกาย หรือไม อยางไร

สวนท่ี 2 สัมภาษณผูใหการอบรม มี 1 มิติ คือ มิติผลกระทบทางสังคม มี 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวย
ตัวบงช้ีท่ี 4) ประโยชนและคุณคาตอคนในสถาบัน หรือตอผูใหการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้

- หลังโครงการเสร็จสิ้น เกิดประเด็น ท่ีเปนประโยชน ในรูปแบบตางๆ ตอคนในคณะ หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย
หรือไม อยางไร
ตัวบงช้ีท่ี 5) การนําผลการการอบรมมาปรับปรุงกระบวนการการอบรม

- หลังโครงการเสร็จ ผูใหการอบรมนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะห พิจารณาจุดเดน จุดดอย เช่ือมโยง ไปสูการวางแผน
ปรับปรุงรูปแบบ กลไก และกิจกรรมในการดําเนินงานในรอบตอไป หรือไมอยางไร
ตัวบงช้ีท่ี 6) การไดรับรางวัล / ไดรับการยกยองของผูใหการอบรมวิชาการ

- ผูใหการอบรมไดรับรางวัลยกยอง ชมเชย ท้ังในระดับชาติ นานาชาติ โดยรางวัลดังกลาว เปนผลท่ีเกิดหลังโครงการ
เสร็จสิ้น และมีความเช่ือมโยงกับโครงการท่ีเสร็จสิ้นไปแลวนั้น อยางชัดเจน หรือไม อยางไร

ขั้นตอนท่ี 3 ทําการสํารวจและสัมภาษณผูท่ีผานการฝกอบรม ซึ่งในการสํารวจและสัมภาษณ ไดกําหนดหวงโซผลลัพธของการ
วิเคราะหในสวนของ ปจจัยนําเขา (Input) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome หรือ Impact)
เพ่ือประเมินผลตอบแทนจากการใชสื่อการสอน

ขั้นตอนท่ี 4 นําขอมูลจากแบบสัมภาษณผลกระทบมาประเมิน วิเคราะห และสังเคราะหในแตละมิติและตัวบงช้ี เพ่ือใชในการ
สรุปผลการสัมภาษณ

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 ผลการสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ทาน

มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ

มิติผลกระทบทางสังคม
ตัวบงช้ีท่ี 1

- สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
- มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน

ตัวบงช้ีท่ี 2
- บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลูสงคราม และภาคเีครอืขายอ่ืนๆ
- กลุมโรงเรียนเครือขายโครงการ Chevron Enjoy Science ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 3 - ใหประยุกตใชเปนสื่อการสอนโดยสามารถใชไดหลายระดับช้ัน
มิติผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบงช้ีท่ี 1

- ลดปญหาดานการขาดแคลนสื่อการสอนทางดานเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี
- มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงช้ีท่ี 2 - ลดคาใชจายในการจดัซื้อสื่อการสอนในราคาแพง
มิติผลกระทบทาง
วัฒนธรรม

- สามารถนําไปใชเขากับวัฒนธรรมการของตนเอง โดยไมตองเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตเชนเดิม
- ปรับปรุงพัฒนาการสอนตามวัฒนธรรมโดยยดึการใชในชีวิตประจาํวัน

มิติผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม

- ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสยีตอสิ่งแวดลอม

มิตผิลกระทบทาง
สุขภาพ

- ทําใหมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากท่ีสื่อในการจัดการเรยีนรู
- สุขภาพจิตดีข้ึน เหลืองบประมาณไปพัฒนาสิ่งอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน

ตารางท่ี 2 ผลการสัมภาษณครู
มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ

มิติผลกระทบทางสังคม
ตัวบงช้ีท่ี 1

- ไดสื่อการเรียนรูมาใชในการจดัการเรยีนการสอน เปนสื่อการสอนท่ีสามารถใชงานไดจริง
- สามารถประยุกตใชสื่อในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน
- มีความเขาใจในการสรางสื่อการสอน และปรับปรุงการสอนใหมีความนาสนใจมากข้ึน ทําใหนักเรียนรูสึก
สนกุสนานไปกับการเรียนวิทยาศาสตร
- นักเรียนมีการพัฒนาการดานทักษะท่ีดีข้ึนในเรื่องเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี
เนื่องจากมสีื่อการสอนใหนักเรยีนไดเห็นและไดปฏิบัตโิดยตรง

ตัวบงช้ีท่ี 2
- บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลูสงคราม และภาคเีครอืขายอ่ืนๆ
- กลุมเครือขายโครงการ Chevron Enjoy Science ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 3
- ประยุกตใชสื่อการสอนใหสามารถใชไดหลายระดับช้ัน
- มีคูมือในการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือเปนแนวทางในการใชสื่อและจัดกิจกรรมการเรยีนรู

มิติผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบงช้ีท่ี 1

- ลดปญหาดานการขาดแคลนสื่อการสอนทางดานเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี
- นําความรูท่ีไดมาใชในสรางสื่อการสอนท่ีงายและสะดวกตอการใชงานในคาบเรียน

ตัวบงช้ีท่ี 2
- ลดคาใชจายในการจดัซื้อสื่อการสอนในราคาแพง
- นําความรูจากการใชสื่อการสอนไปตอยอดในการแขงขันศิลปะหตักรรมในกลุมสาระวิทยาศาสตร

มิติผลกระทบทาง
วัฒนธรรม

- วัฒนธรรมการใชชีวิตเชนเดิม ไมมีกระทบท่ีจะตองทําการแปลงวิถีชีวิตแตอยางใด
- มีการปรับการเรยีนการสอนโดยใชสื่อการสอนใหเขากับบริบทของผูเรยีนในโรงเรียนนั้นๆ

มิติผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม

- ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสยีตอสิ่งแวดลอม
- ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจการประยุกตใชพลังงานเครื่องกล และการเคลื่อนท่ี เพ่ิมข้ึน

มิตผิลกระทบทางสุขภาพ
- ลดความเครียดของครู เนื่องจากมีสื่อการสอนท่ีสามารถใชในการจดัการเรียนรู ไมจําเปนตองหาสื่อราคา
แพงมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการหลังใชใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี (Energy , Machine and
Motion)

- นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได
- นักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะกระบวนการท่ีดีข้ึนทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชสื่อการสอนมากยิ่งข้ึน
- นักเรียนมสีวนรวมในการปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนการสอน กลาแสดงออกในการนําเสนอและการแสดงความคดิเห็นใน

กลุมมากข้ึน

อภิปรายผล
การประเมินผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน สอดคลองกับ (A.K. Akella และคณะ,2552)

ท่ีไดทําการศึกษาในผลกระทบ 5 มิติ ดังนี้
1. ผลกระทบทางสังคม ไดสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนและเปนสื่อการสอนท่ีสามารถใชงานไดจริง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ลดคาใชจายดานการจัดซื้อจัดจางสื่อการสอนในราคาแพง ซึ่งเปนผลทําใหนักเรียนไดมีโอกาสใชสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเปนสิ่งท่ีปฏิบัติไดจริง เห็นผลเปนรูปธรรมมากข้ึน ครูไดมีโอกาสเรียนรูจากสื่อการสอนเฉพาะเรื่องท่ีโรงเรียนไม
สามารถจัดสรรงบประมาณมาตอบโจทยได เพราะสื่อการสอนชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง สงผลใหโรงเรียนประหยัดงบประมาณใน
การจัดหาสื่อการสอน

2. ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ตาง
จากสื่อการสอนท่ีเปนสารเคมี และผลิตภัณฑทางเคมี ท่ีไมสามารถยอยสลายหรือเปนสารเคมีท่ีเมื่อท้ิงแลวสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก

3. ผลกระทบทางสุขภาพ ครู ทําใหมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากท่ีสื่อในการจัดการเรียนรูและ
สุขภาพจิตดีข้ึน เหลืองบประมาณไปพัฒนาสิ่งอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน ซึ่งครูสวนมากตองซื้อสื่อการสอนเอง เพราะทางโรงเรียนไมมี
งบประมาณในการสั่งซื้อสื่อการสอน ทําใหครูมีภาวะเครียดในเรื่องคาใชจาย

4. ผลกระทบทางวัฒนธรรม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ครูยังคงใชชีวิตแบบวิถีเดิม เนื่องจากปรับปรุงพัฒนาการสอนตาม
วัฒนธรรมโดยยึดการใชในชีวิตประจําวัน

5. ผลกระทบทางสุขภาพ สุขภาพจิตดีข้ึน สนใจใฝเรียนรูเพ่ิมข้ึน เมื่อครูมีสภาพจิตใจท่ีดีข้ึน จะสงผลไปยังการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน

และผลการพัฒนาทักษะกระบวนการหลังใชใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี พบวา นักเรียนไดรู
และเขาใจในการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชสื่อการสอนมากยิ่งข้ึน สามารถออกแบบการทดลองได และ
นักเรียนมสีวนรวมในการปฏิบตัิกจิกรรมการเรียนการสอน กลาแสดงออกในการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นในกลุมมากข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซียท่ีอนุเคราะหสื่อการสอน

เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนท่ี คณาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนในเครือขาย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และหนวยงานราชการตางๆ
ท่ีไดใหความชวยเหลือในเรื่องคําแนะนํา และขอมูลสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จอองนนการจัดการเรียนการสอน  และ เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา  ครูคอมพิวเตอร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้น
พื้นฐาน  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบเปิดตัว ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ครูมืออาชีพสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 5 คน 
โดยการคัดเลือกจากประวัติ ผลงาน และ การเสนอชื่อจากเพื่อนครู เครื่องมือท่ีนช้นนการวิจัย คือ แบบบันทึกสังเกต แบบสัมภาษณ์อย่าง
มีโครงสร้าง ประเด็นสนทนานนกระบวนการกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จนนการจัดการเรียนการสอนอองครูมือ
อาชีพ คือ (1) การนฝ่รู้อองครูโดยเรียนรู้อยู่เสมอ (2) ความคิดสร้างสรรค์นนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (3) การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครู และ นักเรียน (4) การได้รับโอกาสจากผู้บริหารนนการพัฒนาตนเอง และ (5) การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จอองครูมืออาชีพ กรณีครูคอมพิวเตอร์ จะมีความ
หลากหลายและแตกต่างตามบริบทอองสถานศึกษา แต่เมื่อสังเคราะห์สารสนเทศอองครูมืออาชีพแต่ละบุคคลพบว่าทุกคนจะเน้น(1) การ
นห้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากมุมมองเดิมอองตนเพื่อค้นหาทางเลือกนหม่  (2) การค้นพบด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสร้างชิ้นงาน และ (3) การทดลองพิสูจน์ว่าสามารถน าไปนช้ประโยชน์จริง 
 

ค าส าคัญ :  ถอดบทเรียนความส าเร็จ  ครูมืออาชีพคอมพิวเตอร์   
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factors of instruction completeness and accomplished 

instruction processes of professional computer teachers under the Office of Basic Education Commission.  This is 
the qualitative research by observation and interview to the Career and Technology teachers. Five teachers were 
selected from profile and nomination. The research instruments were the observation forms, the interview forms 
and group discussion. The result of the study showed that A) the factors of instruction completeness and the 
study of accomplished instruction processes of professional computer teachers were 1) Putting effort persistently 
2) Creativity 3) Effective communication and Interaction with teachers, colleagues and students 4) Getting chance 
to develop oneself from administrators 5) solution for an unexpected problem.  And B) accomplished instruction 
processes of professional computer teachers were the school context diversity. However, information synthesis of 
each professional teacher focused on 1) providing learners various situations so that they can find alternative 
ways. 2) Self-learning and collaborative learning together so that they can create new task and 3) experiment that 
can be real beneficial.  
 
Keywords :  Lessons Learned,  Professional Computer Teachers 
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บทน า 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญอองการท างานทุกด้านนนทุกองค์กรทั้งงภาครัฐ
และเอกชน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนนชีวิตประจ าวัน  นานาประเทศต่างพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอองประชาชนไปสู่สังคมดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล ส าหรับประเทศไทยนนยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์นนการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมอุดม
ปัญญา หรือ Smart Thailand  โดยมีพัฒนาการตามล าดับคือ รัฐบาลไทยได้ประกาศนช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2539 - 2543  (IT 2000) โดยก าหนดภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การลงทุนนนโครงการสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาค 2) การลงทุนนนด้านการศึกษาที่ดีอองพลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และ 3)  
การปรับปรุงบทบาทภาครัฐ  เพื่อบริการที่ดีอึ้นและสร้างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แอ็งแกร่ง จากนั้นจัดท ากรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะ  พ.ศ. 2544-2553  อองประเทศไทย  หรือ  (IT 2010)  เพื่อเป็นเอ็มทิศช้ีน าการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอองประเทศไทยนนช่วงทศวรรษแรกอองศตวรรษที่  21  โดย IT 2010  ยังคงเจตนารมณ์ออง IT 2000  
อย่างครบถ้วนภายนต้การด าเนินยุทธศาสตร์ 5e’s ที่เน้นการพัฒนาและประยุกต์นช้เทคโนโลยีสารสนเทศนนยุทธศาสตร์หลัก  5  
ด้าน  ได้แก่  e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education  และ e-Society เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอองประชาชนไทยและน าพาประเทศไทยเอ้าสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based 
economy and society) เพื่อนห้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืน  จึงได้มีการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะ  พ.ศ. 2554 -2563  อองประเทศไทย  (ICT 2020) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอองหลักการส าคัญ 5  
หลักการ  โดยหนึ่งนนห้าหลักการส าคัญ  คือ  การนห้ความส าคัญกับการนช้ประโยชน์จาก  ICT  นนการลดความเลื่อมล้ าและ
สร้างโอกาสนห้กับประชาชนนนการรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันโดยเครื่องมือทางนโยบายที่นห้ความส าคัญ  
ได้แก่  การศึกษา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานเพื่อการเอ้าถึงอ้อมูล / สารสนเทศ / ความรู้ /  บริการอองรัฐ  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2554) เนื่องจากเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล และหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา  กลุ่มประเทศนนสหภาพยุโรป 
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ กาลังแอ่งอันกันพัฒนาและอับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นนนวาระ
อองการปฏิรูปประเทศครั้งนหญ่นนทุกมิติอองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนนนการ
นช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญ นนการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อนห้เกิดการ
ด าเนินงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมสูงสุด  จึงมีการจัดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อองประเทศ และยุบ
กระทรวงICT พร้อมจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ออับเคลื่อนประเทศ (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 
2560) นห้ประชาชนมีความรู้ความสามารถนนการสร้างสรรค์ ผลิต และนช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิท ธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อนห้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมโดยรวมต่อไป 
             เมื่อสังคมเปลี่ยน นโยบายปรับ การพัฒนาคนด้วยการนห้ศึกษานนรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ  
ต่าง ๆ จึงเป็นวิธีการที่นช้นนการอับเคลื่อนพัฒนาประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นพันธกิจส าคัญที่จะเร่งรัดพัฒนาและ
ส่งเสริมการนช้ICTเพื่อการศึกษาเพื่อสนองนโยบายอองรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและเครืออ่ายสารสนเทศ 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานห้คนไทยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน   และสามารถที่จะเอ้าถึงการเรียนรู้
และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการศึกษานห้กับทุกกลุ่ม  และทุกรูปแบบ
ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเองและหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็ น
หลักการส าคัญ อนึ่ง นนการด าเนินการตามพันธกิจนี้ ยังนับได้ว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ออง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตินน
การส่งเสริมนห้ผู้เรียนได้พัฒนาอีดความสามารถนนการนช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนา
สังคมไทยนห้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นเง่ือนไอไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยยึดหลักการสร้างชาติสร้างคนและ
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สร้างงาน มีปัญญาเป็นทุน  นนการสร้างงานและสร้างรายได้ ซึ่งได้เริ่มต้นนนปีงบประมาณ 2545  เป็นต้นมา  นับเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญ   ท่ีได้ส่งผลนห้การด าเนินงานด้าน ICT อองกระทรวงศึกษาธิการได้สามารถบริหารการนช้งบประมาณด้าน
ICTได้อย่างคุ้มค่า โดยสร้างความเท่าเทียม (Equity Policy) นห้เกิดอึ้นนนทุกพื้นที่  และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added 
Policy) นห้กับการลงทุนอองภาครัฐทั้งด้านการน า ICT เอ้ามาพัฒนาการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวอ้อง อีกทั้งได้มีโอกาส
วางแผนและด าเนินการด้านการพัฒนาและการนช้ ICT เพื่อการศึกษานนรูปแบบการก้าวกระโดด 
(Quantum-Jump Policy)  อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม   
  ทั้งนนระยะแรกการสอนคอมพิวเตอร์นนสถานศึกษาจะมีลักษณะเสริมตามความสนนจ และเป็นสาระเพิ่มเติม ครูที่ท า
ไม่มีประสบการณ์นนการสอนคอมพิวเตอร์หรือมีน้อย และครูที่ท าการสอนคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้จบสาอาคอมพิวเตอร์มา
โดยตรง  (สุภาณี  เส็งศรี, 2548)  ต่อมา พศ. 2548 สถาบันอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรผลิต
ครูคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระ ICT ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และเปิดหลักสูตร ป. บัณฑิต 1 ปี เพ่ือนห้บัณฑิต
ที่จบนนศาสตร์ที่เกี่ยวอ้องได้พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครูคอมพิวเตอร์  อณะเดียวกันได้มีหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อพัฒนาครู
ผู้มีความสามารถ สนนจได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คุรุสภานนฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมุ่งส่งเสริม  สนับสนุน
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษานห้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณนนระดับสากล ได้ก าหนดมาตรฐานนห้ครูทุกคน ต้องมี
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  โดยครูต้องสามารถประยุกต์นช้  ประเมินสื่อ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  สามารถนช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้  (ราชกิจจานุเบกษา , 2556) ส่วน
การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ พบว่า  ทั้งสถาบันอุดมศึกษาอองรัฐและเอกชน ได้
นห้ความส าคัญนนการผลิตบุคลากรนนสาอาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากอึ้น  แม้ว่าจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้
พยายามส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตระหนักว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู้ มีบทบาทส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการศึกษายุคปฏิรูป  
    กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐานได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาอั้น
พื ้นฐาน พุทธศักราช  2551 ก าหนดนห้มีสาระการเรียนรู ้  8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ โดยได้ก าหนดนห้สาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาระ 1 นน 4 อองกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพฐ, 2550) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
แบบองค์รวม เพื่อนห้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะนนการท างาน  เห็นแนวทางนนการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระการเรียนรู้ที่  3 เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารมาตรฐาน ง 3.1 เอ้านจ เห็นคุณค่า และ
นช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศนนการสืบค้นอ้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อันจะส่งผลนห้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิต อยู่นนสังคมได้อย่างมีความสุอ  แต่จากรายงานการ
วิจัยได้ชี้นห้เห็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญๆ ระดับการศึกษาอั้นพื้นฐาน อาทิ 1) งบประมาณนนการจัดซื้อ จัดหา และการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่อนอ้างจ ากัด 2) อาดซอฟต์แวร์นนการนช้งานที่เหมาะสม และลิอสิทธิ์ 3) การ
นช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างไม่คุ้มค่า 4) ผู้บริหารและครูส่วนนหญ่มีประสบการณ์นนการนช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนอ้าง
น้อย และ 5) ผู้บริหารนห้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เต็มที่ 5) การเรียนการสอนยังคงเน้นการ
เป็นผู้นช้งาน มากกว่าการสร้างสรรค์ผลงานนห้น าไปนช้งานได้ (สุภาณี เส็งศรี, 2558)  
     นอกจากนั้น  กระทรวงศึกษาธิการมี ค าสั่ง เรื่อง นห้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อผลักดันสังคมไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม2560 นห้ย้ายสาระเทคโนโลยีที่เดิมอยู่นนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มาอยู่นนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเราต้องเตรียมความพร้อมคนนห้มีความรู้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาก็
จะสนับสนุนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับหลักสูตรแล้วจะส่งผลนห้ การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับนห้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเง่ือนไอการนช้มาตรฐาน
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การเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มนช้นนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปจะนห้นช้นนทุกระดับช้ัน 
                นับเป็นความท้าทายต่อครูคอมพิวเตอร์นนสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ที่ครูทุกคนต้องตระหนักทั้งนนฐานะสาระ  
ICT ที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ฐานะสื่อ – ตัวกลาง ศาสตร์การจัดการเรียนการสอน กลวิธีการจัดการเรียนรู้  การ
วัดผลการเรียนฯ การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง การถอดบทเรียน จากครูมืออาชีพ การ
เรียนรู้จากความส าเร็จอองครูมืออาชีพ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครู จะมีประโยชน์ต่อการจัด การเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ “ครูมืออาชีพเป็นครูคุณภาพ” เป็นผู้ที่รักและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดจนช้ีแนะนห้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพและรักนนการเรียนรู้  ครูมืออาชีพเป็นครูที่มีนบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพครูน ห้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง  ครูมืออาชีพเป็นครูที่มุ่งประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมวิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและผู้อื่น  มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อนห้ผู้เรียนมีความสามารถ
นนการแอ่งอัน  เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุอ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2543) หน่วยงานที่เกี่ยวอ้องกับการจัดการศึกษา 
และพัฒนาวิชาชีพครูเช่น กระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภา ส านักงานเอตพื้นที่การศึกษา ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและนห้รางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นอวัญก าลังนจ  อย่างไรก็ตาม นนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  สถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ประสบปัญหาอาดแคลนอัตราก าลัง ด้วยนโยบายอองภาครัฐ ทั้งการเกษียณอายุ ลาออก ไม่มีอัตราครู เป็นต้น 
ครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูคอมพิวเตอร์ หรือ ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนสถานศึกษา สพฐ. จะมี
ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ช่วงอายุเฉลี่ย 50 ส่วนนหญ่ไม่มีวุฒิตรง แต่มีประสบการณ์ความสามารถจัดการเรียนอย่างดี  ช่วงอายุ
เฉลี่ย 30 ส่วนนหญ่จะเป็นอัตราจ้าง จบการศึกษาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยตรง และไม่มีวุฒิครู มักจะเปลี่ยนงานเสมอ  ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา รัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนอัตราครูคอมพิวเตอร์ -เทคโนโลยีสารสนเทศนห้
สถานศึกษา ดังนั้น การเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากครูมืออาชีพ ครูประจ าการ ครูผู้ช่วย ครูฝึกหัด หรืออื่น ๆ จะน าไปสู่ความ
ร่วมมือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
    การถอดบทเรียน (Lesson Learned)  เป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งออง
การจัดการความรู้ เป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่นนตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)  น ามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งอึ้น   การถอดบทเรียน
จากวิธีปฏ ิบ ัต ิงานที ่เป ็นเลิศ (Good/ Best Practice) เป ็นแนวคิดที ่ก ่อต ัวจากทฤษฎีการเรียนรู ้ผ ่านการปฏิบ ัต ิจร ิง 
(Learning by doing) เป ็นแนวคิด (Approach) มินช่เป ็นเพ ียงเครื ่องม ือ (Tool) แนวคิดหลักจะเกี ่ยวอ้องกับค าว ่า 
“คุณภาพ (Quality)” ด้วยการท าสิ่งที่ถูกต้องและปรับปรุงพัฒนานห้ดีอึ้นอย่างต่อเนื่อง  

   ด้วยเหตุนี ้  ผู ้ว ิจ ัยจึงเล ็งเห ็นถึงความส าคัญนนเรื ่อง  การถอดบทเรียนความส าเร ็จนนการจัดการเร ียน            
การสอนอองครูมืออาชีพ : กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื ้นฐานเพื ่อนห้ได้
รับทราบถึงและปัจจัยและรูปแบบที่น าไปสู ่ความส าเร็จนนการจัดการเรียนการสอนอองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา ครู
คอมพิวเตอร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐาน  มาปรับนช้นนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นห้ประสบ
ความส าเร็จสูงสุดต่อไป 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด 4 อั้นตอน ดังนี้ 1)  การศึกษาอ้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือท่ีนช้นนการเก็บรวบรวมอ้อมูล 3) การเก็บรวบรวมอ้อมูล และ 4) การวิเคราะห์อ้อมูล ซึ่งภาพรวมอองการด าเนินงาน  
รายละเอียดดังภาพ  1 
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2. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
1)  แผนการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยจะศึกษาผลจากการสังเกตการสอน  
การสัมภาษณ์  และสนทนากลุ่ม  ระหว่าง  มีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 

          2) กลุ่มตัวอย่าง : ครูมืออาชีพ 5 คน สาอาคอมพิวเตอร์  สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐาน  
                                ที่ได้รับรางวัล มีผลงานระดับชาติ พ.ศ.2550-2559 ด้านการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รายช่ือเว็บไซด์ www.obec.go.th และ
ได้รับการยกย่อง ยอมรับจากครู ผู้บริหาร เสนอช่ือผ่านระบบ online ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 
 
ผลการวิจัย  
             1.ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเรจ็อองนนการจัดการเรียนการสอน   อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา  ครูคอมพิวเตอร ์ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพ้ืนฐาน 
              จากการวิเคราะห์อ้อมลูเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเรจ็อองนนการจัดการเรยีนการสอนอองครมูือ
อาชีพ ผ่านการสังเกตุพฤติกรรม การสัมภาษณเ์ชิงลึก  การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ  
             1) บุคลิกภาพของครู เช่น ความนฝ่รู้  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีปฎิสมัพันธ์กับนักเรียน ความมีน้ านจต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ เป็นต้น 
         “.... ทุกงานมีปัญหา ไม่มีอะไรสมบรูณ์ เราหาเหตุ และหาทางแก้... หากคิดว่าการสอนไม่ทัน กจิกรรมมาก แล้วไม่ท า
อะไรเลย ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาชั้นเรียนของเรา... มีวิธีการหลายวิธี...เพื่อนักเรียน...” 

ขั้นตอนการถอดบทเรียน 

การศกึษาอ้อมูลพื้นฐาน การสร้างและตรวจสอบ 
คุณภาพอองเครือ่งมือ 

ที่นช้นนการเก็บรวบรวมอ้อมูล 

การถอดบทเรียน การวเิคราะห์อ้อมูล 

ส ารวจและเก็บออ้มูล 
เบ้ืองต้น  โดยการศกึษาเอกสาร
และงานวิจัยที ่
เกี่ยวกับอั้นตอนวิธกีาร 
การถอดบทเรียน  

   
 
 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับ      

     1.แนวทางการคัดเลือก 
ครูมืออาชีพ (ครูคอมพิวเตอร์) 
     2. แนวทางการถอดบทเรียน 
 
 
 
 

สร้างเครือ่งมอืที่นช้นนการเก็บรวบรวม
อ้อมูล 
1.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. ประเดน็การสนทนากลุม่ 
3. แบบบันทกึการสังเกตการณ ์
   แบบไม่มีส่วนร่วม 

 

ตรวจสอบเครือ่งมอื 
โดยผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก ่
ผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบเครือ่งมือ /
แบบวัดจ านวน  5  คน 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
  ครูมอือาชีพ สาอาคอมพิวเตอร์ที่

สอนนนโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
อั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2559 
จ านวน  5 คน  โดยวธิีการคัดเลอืก

จากผลงานระดับชาติ  
การเก็บรวบรวมอ้อมูล 

1.แบบสัมภาษณ์แบบ                   
มีโครงสร้าง 
2. การสนทนากลุ่มย่อย 
3. การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนรว่ม 

 
 

สรุปรวบรวมออ้มูลพืน้ฐานส าหรับนช้
เป็นแนวทางนนการถอดบทเรียน 

ปรับปรุงเครือ่งมอืที่นช้นนการเก็บ 
รวบรวมออ้มูลตามอ้อเสนอแนะ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

- วิเคราะห์อ้อมูลแบบอุปนัย  
โดยเก็บรวบรวมอ้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุม่ย่อย  และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
แล้วน ามาท าการหาประเดน็หลัก  และ
อ้อสรุปรวม  จ าแนกออ้มูลตามประเดน็
ต่างๆ   
- น าเสนอผลการวิจัยโดยการ 
พรรณนาวิเคราะห์  มุ่งเน้นการวิเคราะห์
ความหมาย  มมุมอง  แนวคิด และ
วิธีการด าเนินงาน 
 

 

บทเรียนความส าเร็จนนการจัดการเรียนการสอน   อองครูมอือาชีพ  
กรณีศกึษา  ครูคอมพวิเตอร์  สังกัดส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาอั้นพืน้ฐาน 
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         “....คอมพิวเตอร์เปลี่ยนเร็ว งานเรามาก บางครั้งก็คุยกับนักเรียน ให้ไปหาค าตอบ...มาเล่าให้ฟัง...อย่าอายที่จะไม่รู้หรือ 
รู้ไม่ค่อยทันนักเรียน  เรื่องวิชาการ  เราก็มีเพื่อน พ่ี น้อง และนักเรียน..” 
         “...พวกเรามีกลุ่ม นัดหมายคุยกัน บางทีก็เจอกันตอนอบรม สัมมนา เราก็จะ meeting เฉพาะกิจ..” 
         “...ผมโชคดี..ไปคุย ๆ กับช่าง โปรแกรมเมอร์ บ่อย ๆ สนุกดี แล้วน ามาทดลองสอน ซ่อมจากเครื่องของเรา แล้วก็สอน
นักเรียนต่อ... นักเรียนท าได้ ช่วยคนรอบข้าง...ก็มีความสุขทั้งครูและนักเรียน...” 
         “...ไม่คิดมาก ช่วย ๆ กัน ใครอยากได้อะไร ถ้าช่วยได้ ช่วยเลย แผนการสอน...แจก ๆ กันไป แล้วเราท าใหม่ ปรับทุก
ครั้ง..ก็ดี..ยิ่งให้ ยิ่งได้ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย...” 
            2) ความคิดสร้างสรรค์นนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สะท้อนจากแผนการเรียนการสอนซึ่งเป็น
นวัตกรรมอองคุณครู พิจารณาจากสาระ กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล แสดงกระบวนการที่สร้างความคิดนหม่ๆ ออกมา 
ทางเลือกนหม่ การแก้ปัญหา แนวทางนหม่ๆ นนแบบท่ีแตกต่างกันไป 
          “…ครู มีเรื่องใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ คิดไปเรื่อย ๆ แล้วแชร์ ค่ะ ...ครูชอบให้เรา(เพื่อนร่วมงาน) คิดค่ะ ...แล้วสร้างขิ้น
งาน...ครูเขาก็มีงานใหม่ ๆ มาให้เราดู พาเราไป หรือแนะน า...พวกเราโชคดี...” 
          “...ผม / เรา...ปรับแผนฯ ทุกครั้งครับ โดยเฉพาะกิจกรรม...แตกต่างไปตามสถานการณ์ และเนื้อหา...การวัด
ประเมินผล ก็เน้นที่ผลงานท่ีแปลกใหม่ หรือ ใช้งานได้จริง ช่วยแก้ปัญหา...เด็ก ๆ เขาท าได้นะครับ ถ้าเรากระตุ้น..” 
 “…วิทยาการคอมพิวเตอร์ เร็วมาก ถ้าสอนแบบเดิม ๆ ก็ ไม่ดีแน่...ก็ต้องคิดใหม่ หากแนวทางใหม่...ดีใจที่เด็ก ๆ 
ตื่นเต้นไปกับเรา แทรกโน่นนี่นั่น เช่น อะไรมาเราก็บูรณาการไป จึงไม่ใช่ภาระ แทรกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้ข่าว ICT บ้าง...” 
            “...ส่วนตัว..สอนวิชานี้ มานาน...ช่ือวิชาจะกว้าง..แต่เปลี่ยนเนื้อหาตามพัฒนาการ ปรับกิจกรรมไม่เคยเหมือนเดิม 
เพราะเราเน้นนักเรียน...และเราหมนุเวียนกันรบัผิดชอบตามความถนัด ความชอบ และความสามารถ...ไม่เครียด มีปัญหามาให้
แก้ทุกวัน...” 
            3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครู และ นักเรียน  
 “....เปิดโอกาสนห้ซักถาม...บางครั้งครูก็จะพูด อธิบาย สาธิต...เร็วไป นช้ภาษาที่นักเรียนไม่เอ้านจ...หรือเราไม่เอ้านจ
นักเรียน เราต้องสังเกตพฤติกรรม หน้าตานักเรียนจากช้ันเรียน หรือ การท างานกลุ่ม.. ห้องเรียนจะมีค าถาม จึงเป็นประเด็น ดู
เหมือน 
            4) การได้รับโอกาสจากผู้บริหารนนการพัฒนาตนเอง   
             “...ผู้บริหารโรงเรียน มีส่วนมาก...บางยุคก็สนนจ บางยุคก็ไม่สนนจ แต่เราก็ท า...บางทีลงทุนเอง เอาอองมานห้
นักเรียน หยิบยืมมาจากเพื่อน ร้านค้า ...พัฒนาไป...” 
              “...เมื่อเราออไปอบรม..แรก ๆ ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน  แต่พอกลับมาโรงเรียน... ก็จะเชิญชวนผู้สนนจทั้งครู 
และนักเรียน เพื่อน ๆ มาคุย และเปลี่ยนความรู้...จากกลุ่มเล็ก ๆ ตอนนี้อยายไประดับภาค ประเทศ และมีเว็บ...ได้รับการ
ยอมรับจาก สพฐ. ....โรงเรียนก็มีช่ือเสียง...ได้รับการสนับสนุน..” 
               “....แอ่งอันวิชาการ...นักเรียนอองเราเก่ง...เพราะเรามีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อม  ผอ.ส่งเสริมครับ  ทีมเราก็ได้
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  นักเรียนก็ต้องมาสอนเพื่อนด้วย...เราคงไม่ได้รับการพัฒนามาถึงอนาดนี้ ออบคุณ ผอ.จริง ๆๆ ...” 
            5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
                 “...ปัญหามีไว้แก้..(หัวเราะ) ช่วงนี้กิจกรรมเยอะ เดียวก็ต้องติวอีก....ครูงานมาก...ส่วนนหญ่ก็สอนไม่ทัน ...เราก็
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป บันทึกคลิปการสอนล่วงหน้า หรือบันทึกไว้แล้ว หาเวลาตัดต่อ  ก็นห้โครงงานนักเรียนไปท า  เอา
(นักเรียน) ก็ได้เรียนไปด้วย ได้งานไป ปลื้ม...กันไป..(หัวเราะ) การแก้ปัญหา..นี่ต้องอาศัยประสบการณ์ ไหวพริบ นนการ
แก้ปัญหา...ปัญหาระยะยาว...เราวางแผน ออกแบบ..ก็น าสื่อต่างๆ มาท ากัน แทรกวิธีการลงไป... จึงกลายเป็นนวัตกรรม...ผมก็
มีนวัตกรรมจากปัญหาครับ...(สีหน้ามีความสุอ แต่ก็บ่นพึมพร า... อาชีพครู..ก็แก้กันไป... 
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            2. กระบวนการการจดัการเรยีนการสอนที่ประสบความส าเร็จ อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา  ครูคอมพิวเตอร ์ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพ้ืนฐาน 
ตารางที่ 1 การสังเคราะหผ์ลการสังเกตการสอน สมัภาษณ์ครมูืออาชีพสาอาคอมพิวเตอร์ 

ประเด็น ครูมืออาชีพ หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 

1. หลักการ / แนวคิด การจดัการเรยีนการสอน       

1.1 ผู้เรียนเป็นหลัก / เป็นส าคัญ / เป็นฐาน       

1.2  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน      ความสามารถ ความสนนจ ความต้องการ 

1.3 เรียนรูจ้าการปฏิบัต ิ       

1.4 ท างานเป็นทมี / กลุ่ม / เพือ่น – ผู้เชี่ยวชาญ       

2. การเตรยีมตัวเพื่อจัดการเรยีนรู้       

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ / บริบท / สภาพแวดล้อม      การเปลี่ยนแปลง ความพร้อม  

2.2 วิเคราะห์หลกัสูตร / เนือ้หา / จดุประสงค์      การเปลี่ยนแปลง ความสนนจ ตลาด 

2.3 วิเคราะห์ผูเ้รียน      ความสามารถ ความสนนจ ความต้องการ 

2.4 วิเคราะห์สือ่ วธิีการ กิจกรรม      ทุกครั้ง เพื่อนห้เหมาะสม 

2.5 ออกแบบ จัดท าแผน / ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง      ด้วยตนเอง / ปรับจากอองตนเองทุกครั้ง 

2.6 ออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนรู้      บูรณาการหลากหลายวิธี เทคนิค 

2.7 ออกแบบ สร้าง และ ปรับ สื่อนหม ่      สร้างเอง สืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ  

2.8 ออกแบบ สร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด       

3. วิธีการ / กิจกรรม / เทคนิค       

วิธีการ /กจิกรรม       

3.1 สาธิต ปฏิบัต ิ       

3.2 สร้างชิ้นงาน / โครงงาน       

3.3 สถานการณจ์ริง / สถานการณ์จ าลอง       

3.4 กรณีศกึษา    -   

3.5 ปัญหาเป็นฐาน / คดิแก้ปัญหา    -   

3.6 วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์       

3.7  รวบรวมแหล่งเรียนรู ้       

เทคนิค       

3.8 การส่งเสรมิ สนนัสนนุรว่มกิจกรรมวิชาการ / สอนเสริม      ตามความสนนจ / ชมนิทรรศการ /ติดตามอ่าว 

3.9 การเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณก์ับการน าไปนช้      ซักถาม ทบทวน 

3.10 การส่งเสริมนห้แสวงหาความรู้ และ แบ่งปันประสบการณ ์       

3.11 การนช้ค าถามกระตุน้ความคิด ความสนนจ       

3.12 การบูรณาการนวัตกรรมตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลง      เช่น STEM PBL การนช้ภาษาอังกฤษ 

3.13 การชีแ้จงวัตถุประสงค์ตอ่ผู้เรียนทุกครั้ง       
3.14 ติดตาม ประเมนิผลทกุมิต ิ      เน้นพฒันาการ  
3.15 การสรา้งความเอ้านจนห้ตรงกนั ระบุเป้าหมายร่วมกนั       
3.16 การมีปฏิสัมพนัธก์ับผู้เรียนทั้งนนชั้นเรยีน นอกชัน้เรียน       
3.17 การเล่าอ่าว เหตุการณท์ี่เกี่ยวอ้อง      การละเมิดลอิสิทธิ์ กฎหมาย  
3.18 การเสริมแรง ด้วยวิธกีารต่าง ๆ       คะแนน แบบประเมนิและนห้คะแนนตนเอง 
3.19 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่น รุ่นพี่ วิทยากร       

4. การวัดและประเมินผล       

นักเรียน       

4.1 ก่อน / หลังเรียน       เปิดภาคเรียน สิ้นภาคเรียน 

4.2 หลังเรียน (ทกุครั้ง – ตามนัดหมายหรอือ้อตกลง)       

193 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

 

4.3 แบบฝึกหัดนนชัน้เรียน (เนือ้หาสั้น ๆ )      แก้ปัญหาการไม่ส่งงาน การไม่สนนจเรียน 

4.4 ประเมนิผลงาน ตามเกณฑ์ สภาพจริง       

4.5 การสะสมคะแนนจากการปฏิบัติด้วยตนเอง – กลุ่ม       

ครู       

4.6 ประเมนิตนเองจากการจัดการเรียนรู้ - คลิปการสอน      เพื่อปรับแผน / วิจัย / ปรับตนเอง 

4.7 เพื่อนช่วยสะทอ้น       จากผลงาน กิจกรรม 

4.8 สอบถามความพึงพอนจอองนักเรียน       

5. อ่ืน ๆ  วิธีการพัฒนาตนเองของครูมืออาชีพ       

5.1 เรียนรูด้้วยตนเอง (ผ่านสื่อต่าง ๆ / ฝึกปฏิบัติ)       

5.2 เอ้ารับการอบรมตามความสนนจ และ ตามนโยบายต้นสังกัด      การยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ไตร่ตรอง 

5.3 อยายผล – เครอือ่าย – การเผยแพรน่วตักรรม       

5.4 แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ ประสบการณ์ กับเพือ่น        

5.5 จัดท าวจิัยพัฒนาการเรียนการสอน      เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเอง 

                 จากตาราง  สามารถสรุปว่า  ครูมืออาชีพ สาอาคอมพิวเตอร์ทุกคน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนนสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีหลักการ / แนวคิดนนศาสตร์การเรียนการสอน 2) เตรียมตัวเองทุกครั้งเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 3)นช้วิธีการ / จัดกิจกรรม ที่หลากหลาย และมีเทคนิค ลีลาเฉพาะตน หรือ ประยุกต์จากครูแกนน า ครูต้นแบบ
ทั้งไทยและต่างประเทศ 4) มีการวัดประเมินผลนักเรียน และประเมินตนเอง  และ 5) มีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ผู้วิจัยสรุปผลดังกล่าว และส่งผลกลับไปนห้ครูมืออาชีพ พิจารณาพร้อมนัดหมายสนทนาร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
พิจารณายืนยัน และรับรองผลการวิเคราะห์นั้นต่อไป 
 

อภิปรายผล  
ครูมืออาชีพสาอาคอมพิวเตอร์ทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นเป็นฐาน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

ผู้เรียนทั้งด้านความสามารถพื้นฐาน ความสนนจส่วนตัว ความต้องการนช้งาน ICT นนชีวิตประจ าวัน การน าไปประยุกต์นช้เพื่อ
อาชีพ หรือมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต่อนนระดับสูงอึ้น ด้วยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งรายบุคคลและกลุ่มร่วมกับเพื่อนและ
หรือผู้เช่ียวชาญเทคนิค  สอดคล้องกับศาสตร์วิชาชีพครู นโยบายอองต้นสังกัด และการเปลี่ยนแปลงอองสังคม (คุรุสภา, 2559) 
ความส าเร็จและความก้าวหน้านนวิชาชีพครูอองครูคอมพิวเตอรท์ุกคนมาจากการเตรียมตัวเพื่อจัดการเรียนทุกครั้ง “การเตรียม
ตัวท่ีดี ย่อมส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” แม้จะเป็นสาระเดิม โดยนห้เหตุผลว่า นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม แม้จะวิชาเดิม แต่ห้องเรียนไม่
เหมือนเดิมเพราะลักษณะหรือความต้องการย่อมแตกต่างกัน ก่อนการจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพทุกคนจะจัดท าแผน / ปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่หลักอองครูทุกคน คือ การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนนห้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (คุรุสภา, 2559) แต่จากการศึกษาสภาพครูไทยพบว่ามีเพียงร้อยละ 2.00 ที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเหตุหนึ่งที่ท านห้การศึกษาไทยประสบปัญหา (เกษทิพย์ ศุภวานิช, 2560)  ส าหรับครูมือ
อาชีพทุกคน จะวิเคราะห์ (1) สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางนนอนาคต  บริบทที่เกี่ยวอ้อง  (2) หลักสูตรเพื่อน าไปจัดการ
เนื้อหาและจุดประสงค์ (3) วิเคราะห์ผู้เรียน (4) วิเคราะห์สื่อ วิธีการ กิจกรรม (5)   จัดท าแผน / ปรับแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (6) ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (7) ออกแบบ สร้าง และ ปรับ สื่อนหม่ (8) ออกแบบ สร้างแบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด กล่าวได้ว่า ครูมืออาชีพทุกคนได้น าหลักการ แนวคิด เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

“...การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด...” กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนนสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อองครูมืออาชีพจะนช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อนห้นักเรียนมีพัฒนาการดีอึ้น ด้วยวิธีการ
สาธิต ปฏิบัติ  โครงงาน  การนช้สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา ปัญหาเป็นฐาน วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ และรวบรวมสื่อต่างๆ นนลักษณะแหล่งเรียนรู้  เมื่อพิจารณากิจกรรมดังกล่าว ตามแนวคิดออง Bloom (Bloom’s 
Taxonomy) ที่ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาจากพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานไว้ 3 ด้าน 

194 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

 

คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย นนด้านพุทธิพิสัยน้ัน Bloom ได้จัดระดับความรู้จากระดับต่ าไปสูง ไว้ 6 ระดับ และแนวคิด
ดังกล่าวได้ถูกน ามาประยุกต์นห้เอ้ากับบริบทอองสังคมนนศตวรรษท่ี 21 ด้านสติปัญญา มี 6 ระดับ คือ 1) ระดับความรู้ความจ า 2) ระดับ
ความเอ้านจ 3) ระดับการน าไปนช้ 4) ระดับการวิเคราะห์ 5) ระดับประเมินผล และ 6) ระดับสร้างสรรค์ ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
อองครูมืออาชีพอ้างต้น จัดได้ว่าเป็นระดับความรู้อั้นสูง คือ ระดับสร้างสรรค์  และการจัดกิจกรรมอองครูมืออาชีพทุกคน จะมีเทคนิค
อองแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียนอองตน เช่น การส่งเสริม สนันสนุนร่วมกิจกรรมวิชาการ / สอนเสริม  การเชื่อมโยงความรู้ 
ประสบการณ์กับการน าไปนช้งาน การส่งเสริมนห้แสวงหาความรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์ การนช้ค าถามกระตุ้นความคิด ความสนนจ 
การบูรณาการนวัตกรรมตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลง การชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อผู้เรียนทุกครั้ง เป็นต้น จึงเป็ นห้องเรียนท่ีส่งเสริม
การเรียนอย่างแท้จริง 

ด้านการวัดและประเมินผลอองครูมืออาชีพน้ัน จะเป็นไปตามแบบแผนคือ ก่อนและหลังเรียน  ระหว่างเรียนทุกครั้งหรือตาม
นัดหมายนนลักษณะแบบทดสอบ แบบฝึกหัดสั้น และจากผลงาน โดยประเมินตามเกณฑ์ หรือ ตามสภาพจริง   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนานักเรียนนห้มีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์อองการจัดการจัดการศึกษา และช่วยนห้ตนเองได้แนวทางปรับปรุงการสอน และ
ตัดสินผลการเรียนโดยสรุปจากอ้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ร่วมกัน และนักเรียนทุกคนรับรู้   มีครูมืออาชีพบางท่านนช้วิธีการนห้
นักเรียนสะสมคะแนนจากการปฏิบัติด้วยตนเองและกลุ่ม จึงเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียน ยอมรับผล และช่วยนห้นักเรียนมีความพยายาม
เรียนมากอึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับจิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้ นอกจากน้ี ครูมืออาชีพทุกท่านจะประเมินการสอนอองตนเองทุกครั้ง 
รวมถึงการสอบถามความพึงพอนจอองนักเรียน นับว่าเป็นวิธีการอันส าคัญอองความเป็นครู ท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี 
           ดังน้ัน เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพครู สถานศึกษาและต้นสังกัด ควรจัดสถานการณ์ หรือเวทีนห้ครูมืออาชีพได้ถ่ายทอด แบ่งปัน
ประสบการณ์ ความส าเร็จท่ีเกิดอึ้นนนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอองครูมืออาชีพ นนบริบท ส านักคณะกรรมการการศึกษาอั้น
พื้นฐาน  ร่วมกับครูคนอื่น ๆ ต่อไป จึงสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาครูอองรัฐบาลท่ีก าหนดนห้ครูประจ าการทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง
นนลักษณะกลุ่มแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ท่ีมีกิจกรรมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนหม่ กับครูมืออาชีพต่อไป ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐานได้แนวทางพัฒนาครูคอมพิวเตอร์นนการจัดการเรียนการสอน แต่มีค าถามท่ีน่าสนนจว่าลักษณะออง
กิจกรรมน้ันควรมีลักษณะอย่างไร มีปัจจัยนดท่ีเกี่ยวอ้องบ้าง ดังน้ันควรมีการศึกษาต่อไปเรื่องลักษณะกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครูมืออาชีพกับครูประจ าการ ครูฝึกหัด ครูนหม่ และนิสิตครู 
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ศึกษาภาษาในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ด้วยการวิเคราะห์การใช้ภาษาผลการศึกษาพบว่า ใน
คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีงานเขียนจ าแนกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะการใช้ค าและส านวน 
ประเภทการใช้ค า คือ ค าราชาศัพท์ ค าย่อ ค าภาษาต่างประเทศ ค าประสม ค าสแลง ประเภทการใช้ค าพบว่า มีการใช้ภาษาท่ีต้องการให้
ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจในด้านวิชาการ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะเป็นการเขียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และ
สามารถอธิบายเรื่องราวหรือข้อความได้อย่างละเอียดท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน  ด้านประเภทการใช้ส านวน พบการใช้ส านวนเก่า และ
การใช้ส านวนใหม่ ประเภทการใช้ส านวนเก่า พบว่า เป็นข้อความหรือถ้อยค าท่ีกล่าวสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ประเภทการใช้ส านวนใหม่ พบว่า ข้อความหรือถ้อยค าเหล่าน้ันเป็นถ้อยค าท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อสื่อความหมายชี้เฉพาะ และไม่เคย
ปรากฏมาก่อน การวิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นหนังสือพิมพ์รายวันท่ีน าเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ท่ีเป็นความรู้ในด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม 
สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน  และบทความการศึกษาโดยใช้
ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งหมายให้ข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เป็นสื่อกลางในการน าเสนอข่าวสารได้อย่างเป็นประโยชน์ เสนอสารด้วยความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึงผู้อ่านเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : ภาษาไทย การใช้ค า ส านวน คอลัมน์ หนังสือพิมพ์ 

Abstract 
  Research study Language Analysis in Columns "Language Knowledge-Culture" in Daily News Newspaper. 
This research has purpose to study the language in this column by analysis the usage of language. Indicated that 
in this column there are two types of writings: word and idiom. The usage of words is an abbreviation, slang, 
transliteration, Characteristic of word usage is was found that the language used to provide readers with academic 
knowledge, language, culture and society. It write to promote good understanding and the words can explain the 
story thoroughly to understand. The usage of idioms found that this column use both the old and new 
idioms. The usage of old idioms is a continuation of the past, the idioms use since the past and use until in the 
present. In the other hand, the usage of new idioms; is a new creation to convey meaning and it never appears 
that it has been used before. The study of language analysis in this research shows that Daily News Newspapers is 
a daily newspaper that presents stories and events that are knowledgeable in the subject matter of language and 
culture both Thai and Asian, and language and culture Knowledge in various fields of the Royal Academy. There is 
study articles that use a particular language of printed matter. The purpose of the news is give the useful medium 
for presenting the news to educate readers and readers is the first priority to think. 

Keywords : Thai language, idioms, newspaper, columns 
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บทน า   
หนังสือพิมพ์รายวันนับเป็นสื่อสารมวลชนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากหนังสือพิมพ์รายวัน   

มีราคาที่ไม่สูง รวมทั้งสามารถหาซื้อได้ง่าย น าเสนอข่าวสารรวดเร็วทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ     
เช่น การศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ กีฬา ความบันเทิง และด้านอื่นๆ อีกมาก กลุ่มคนกลุ่มใหญ่จึงมักใช้หนังสือพิมพ์รายวัน
ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เป็นประจ า 

หากเปรียบหนังสือพิมพ์เป็นเสมือนสิ่งใด อาจเปรียบได้กับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
รวมถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงท าหน้าท่ีให้ความรู้ ความคิดเห็นในด้านการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้อ่านและสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวและน าเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ ท าให้สามารถกล่าวได้ว่า งานเขียนที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ต้องการเสนอให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ รวมถึงด้านวิชาการ ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีลักษณะเป็นการเขียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  และสามารถอธิบายเรื่องราวหรือข้อความได้อย่าง
ละเอียดท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน 

คอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในระหว่างหนังสือพิมพ์ทั่วไป นอกจากการให้ข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา หนังสือพิมพ์ยังได้ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านโดยการเสนอคอลัมน์ในประเภท
ต่างๆ ทั้งคอลัมน์ประจ าและไม่ประจ า หนังสือพิมพ์ให้โอกาสทั้งผู้อ่านและผู้เขียนคอลัมน์แสดงความคิดเห็นของตนและ
ทรรศนะ ความรู้และความคิดเห็นในด้านต่างๆ (ดรุณี หิรัญรักษ์, ๒๕๒๙) โดยในหนังสือพิมพ์นั้น อาจมีภาษาไทย   ทีใ่ช้ในการ
น าเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงจากภาษามาตรฐานราชการอยู่พอสมควร หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาษาในหนังสือพิมพ์
มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ไวยากรณ์ของภาษาไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ การใช้ภาษาไทยในหนังสือพิมพ์จะ
แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทวิชาการหรือเอกสารหนังสือประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากภาษาของหนังสือพิมพ์ต้องการให้
ผู้อ่านสะดุดตา อาจมีการใช้ภาษาที่เรียกร้องความสนใจ  มีลักษณะเป็นการขายข่าวเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านสร้างภาพตามการ
ดึงดูดใจของผู้ผลิต โดยให้เปรียบเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ภาษาในการเขียนพาดหัวเหมือนกับการเขียนข่าว  ดังนั้นภาษา
หนังสือพิมพ์ในแต่ละคอลัมน์จึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและความส าคัญของเนื้อหาข่าวนั้นๆ คอลัมน์องค์ความรู้
ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นับเป็นคอลัมน์หนึ่งที่เสนอข่าวเรื่องราวการศึกษา  ในด้านต่างๆให้ผู้อ่านทราบถึง
ความส าคัญ ได้ใจความและเข้าใจง่าย ได้รับความนิยมจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปมากเป็นส่วนหนึ่ง 
และที่ส าคัญในแต่ละฉบับในคอลัมน์นี้จะไม่ใช่เรื่องเดียว เช่น ความรู้ด้านภาษาไทย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านค า
ราชาศัพท์ ความรู้รอบตัวทั่วไป เป็นต้น จึงสามารถให้ผู้อ่านรู้ว่าการศึกษานั้นมีประเด็นส าคัญๆ  ที่หลายหลายเหมาะแก่
การศึกษาค้นคว้า  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษา และส านวนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในคอลัมน์        
องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ เป็นบทความในหน้าการศึกษาของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน 
และบทความด้านการศึกษาต่างๆ ทั้งยังเล็งเห็นความส าคัญในสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ทางด้านความคิดด้านการศึกษา ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดีต่อไป
ในอนาคต 

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อศึกษาลักษณะภาษาในคอลัมนอ์งค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
๒. เพื่อศึกษาส านวนในคอลัมนอ์งค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
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วิธดี าเนินการวิจัย  
น าเสนองานวิจัยแบบการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาลักษณะภาษาของคอลัมน์ "องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม"  โดยเผยแพร่

ทุกวันจันทร์-ถึงศุกร์ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในหน้าการศึกษาจ าแนกเป็น  
๑. วันจันทร์-อังคาร น าเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  
๒. วันพุธ-ศุกร์ น าเสนอองค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยราชบัณฑิตยสถาน 
มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. เตรียมการวางแผน 
๒. ศึกษาหาข้อมูล 
๓. รวบรวมข้อมูล  วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๔. เตรียมเอกสารและข้อมูล 
๕. เก็บข้อมูล 
๖. ร่างข้อมูลที่ได้รับ 
๗. รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

ผลการวิจัย 
            ลักษณะภาษาในคอลัมน์ "องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม" หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
 องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม คือ คอลัมน์ที่รวบรวมเกร็ดความรู้ด้านบทความในหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ เสนอด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม และบทความด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งความรู้ที่เป็นประเด็นส าคัญ 
โดยน าเอาสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความส าคัญในด้านการศึกษาในปัจจุบัน เรียบเรียงให้ได้ใจความและเข้าใจง่าย โดยได้รับความ
นิยมจากประชาชน ที่ส าคัญในแต่ละฉบับนั้นจะมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน  เช่น ค าราชาศัพท์ 
เพลงชาติของประเทศต่างๆ ค าเรียกช่ือ ภาพไทย นวัตกรรมการเรียนรู้ ในด้านภาษา ชนเผ่าต่างๆ ประเทศไทย พระเครื่อง 
มาตรฐานและคุณภาพต่างๆ ในด้านวัฒนธรรม เป็นต้น โดยในบทความนี้เสนอในด้าน การใช้ค า และการใช้ส านวนที่ปรากฏใน
คอลัมนอ์งค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม 

ตอนที่ ๑ การใช้ค า 

ค าในภาษาไทยเป็นภาษาที่สื่อออกมาแล้วได้ความหมาย ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภาษาที่ส าคัญที่สุดในการ
สื่อสาร แต่ก็สามารถใช้ค าเพียงค าเดียวเพื่อสื่อสารได้ โดยค าเป็นหน่วยย่อยในภาษาที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร สามารถใช้ค า
เพียงค าเดียวในการสื่อสารได้ ค าเป็นหน่วยย่อยในภาษาที่มีความหมายเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย โดยหน่วยค าแต่ละหน่วยค า    
มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 ๑. ค าราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ คือ ถ้อยค าที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงค์ พระภิกษุ โดยเป็นค าที่
สุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้ค าราขาศัพท์ด้วย คือ พระมหากษัตริย์    
พระบรมวงศานุวงค์ พระภิกษุ ขุนนาง โดยค าราชาศัพท์นั้นมาจากภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต และค าที่สร้างขึ้น เป็นต้น  
   “กล่อมพระบรรทม คือ การบรรเลงส าหรับกล่อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าในพระราชพิธีขึ้นพระอู่
โดยเฉพาะ ประกอบด้วยพราหมณ์ไกวบัณเฑาะห์ พนักงานขับร้อง และพนักงานสีซอสามสาย ท าหน้าที่ขับร้องและบรรเลง
เพลงชุดกล่อมพระบรรทม 
   สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตสภา พิมพ์ครั้งที่ ๓ อธิบายว่า การกล่อม
พระบรรทมมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ครั้งล่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในเรื่องวิจารณ์เห่ช้างลูกหลวง...” 
                   (เดลินิวส์, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
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   กล่อมพระบรรทม  คือ  กล่อมนอน 
   พระอู่   คือ เปลนอน ส าหรับเด็กแรกเกิด 
   ไกวบัณเฑาะว์ คือ  กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทาง
หน้ากลอง ใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง 
 จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ กล่อมพระบรรทม เป็นการกล่อมเพื่อนอน พระอู่ ให้ความหมายว่า เปลนอน ส าหรับเด็ก
แรกเกิด และไกวบัณเฑาะว์ คือ กลองสองหน้า จากบทความนี้กล่าวถึงการบรรเลงเพลงเพื่อกล่อมให้เด็กแรกเกิดได้นอนหลับ
พักผ่อนโดยมีการไกวกลองสองหน้าเพื่อให้หลับสบายขึ้น ในการนี้เพลงที่บรรเลงใช้ท่วงท านองของการขับล าน าไว้ว่าเป็น
ท านองสรภัญญะใหญ่ หรือที่เรียกว่าบทสวดมนต์ นอกจากการกล่อมนอนในพระราชพิธีแล้ว ยังมี ช่วงนอกพระราชพิธี
ประกอบด้วยเพลงช้าลูกหลวง พร้อมด้วยซอสามสาย สรภัญญะใหญ่ ต่อด้วยเพลงพัดชาหรือเพลงค าหวาน เป็นต้น 
 
   “สังฆราช เป็นช่ือต าแหน่งพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น 
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ในสมัยสุโขทัย สังฆราช หมายถึง ต าแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นสังฆนายก คือ
ผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของแต่ละคณะ ซึ่งมีมากกว่าองค์เดียว ท้ังนี้ เป็นไปตามลักษณะการปกครองของบ้านเมือง...” 
             (เดลินิวส์, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 
   สังฆราช   หมายถึง  ต าแหน่งพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาข้ึน 
 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันยังมีการด ารงต าแหน่งนี้ของพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีหน้าที่ปกครอง
พระสงฆ์ โดยในสมัยก่อน คือ ในสมัยสุโขทัยนั้น สังฆราชผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของแต่ละคณะ มีมากกว่าองค์เดียว ท้ังนี้ เป็นไป
ตามลักษณะการปกครองบ้านเมือง และในสมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน ค า สังฆราช มีความหมายตรงกับบทนิยามในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ว่า “ต าแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑล” ส่วนที่เรียกว่า “สังฆปรินายก” 
หรือ “สกลมหาสังฆปรินายก” คือ ประมุขของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร 
    
 ค าย่อ หรือการกร่อนค า เป็นการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของค าเป็นตัวย่อ โดยถ้าเป็นค าค าเดียวให้ใช้ตัวย่อ
ตัวเดียว แม้ค านั้นจะมีหลายพยางค์ ค าย่อส่วนใหญ่แล้วไม่ควรมีสระ ยกเว้นค าที่เคยใช้มาก่อน เช่น 
 
  “พระเคร่ือง ย่อมาจาก พระเครื่องราง นอกจากมีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า พระพุทธรูปองค์เล็กๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายแล้ว ในพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ยังมีค าอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องอีกด้วย...” 
                          (เดลินิวส์, ๓ มกราคม ๒๕๖๑) 
 
   พระเครื่อง ย่อมาจาก  พระเครื่องราง 

จากตัวอย่างนี้ พระเครื่อง ย่อมาจากพระเครื่องราง นอกจากนอกจากมีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนั้น ยังมีค าอธิบายท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องราง ว่า พระเครื่อง เป็นพระพุทธรูปขนาด
เล็กที่สร้างขึ้นตามความนิยมของบุคคลที่เช่ือในเรื่องอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เมตตามหานิยม เช่น แคล้วคลาด อยู่ ยงคงกระพัน    
น าโชค พระเครื่องนั้นนอกจากมีกรรมวิธีในการสร้างเช่นเดียวกับพระพิมพ์แล้ว ต่อมาภายหลังก็มีเกจิอาจารย์บางรูปได้สร้าง
พระเครื่องข้ึนโดยใช้เนื้อดินผสมกับสิ่งต่างๆ ท่ีเชื่อว่าเป็นมงคล เช่น จีวร ชานหมาก ดอกมะลิแห้ง ว่าน เส้นผม เป็นต้น 
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 ค าภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชาติมีการติดต่อสัมพันธ์กันท าให้มีการยืมภาษาอื่นมาใช้ ไม่มีภาษาใดในโลกที่ไม่มีค า
ในภาษาอื่นมาปะปน การน าค าหรือลักษณะทางภาษาของอีกภาษาเข้าไปใช้ในภาษาของตนย่อมเกิดขึ้น เมื่อคนต่างภาษากัน
ต้องท าการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานานก็มีค ายืมภาษาเกิดขึ้น การยืมคือการที่ภาษาหนึ่งน าเอาค า  หรือ
ลักษณะทางภาษาอีกภาษาหนึ่งเข้าไปใช้ในภาษาของตนเอง ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ก็ปรากฏค ายืมมาจากภาษา
บาลี สันสกฤตและเขมรเข้ามา ปะปนอยู่มากมาย ดังตัวอย่างน้ี 
 

  “ค าว่า กะเหร่ียง ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ช่ือชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง 
ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย โซ่ หรือ ยาง ก็เรียก ส่วนหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๕ ให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกะเหรี่ยงว่า กะเหรี่ยง (Karen) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลาย
กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโป กะเหรี่ยงคะยา และกะเหรี่ยงตองสู...” 
          (เดลินิวส์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
  
  กะเหรี่ยง  คือ ช่ือชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของไทย 
  กะเหรี่ยง  อีกหนึ่งความหมาย คือ ไม้ผลัดใบ ทุกส่วนมียางสีขาว ปลายกิ่งมีหูใบม้วนหุ้มยอด มีรอยแผลใบ
และรอยแผลหูใบอย่างชัดเจน 
 จากตัวอย่างนี้ ให้ความหมายของค าว่ากะเหรี่ยงมี ๒ ความหมาย ความหมายแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน เป็นช่ือ
ชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย และอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม รวมถึงกะเหรี่ยงกะยัน 
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ผู้หญิงจะใส่ห่วงทองเหลืองเป็นช้ันๆ ท่ีคอ จนท าให้คอยืดยาวข้ึน จนได้สมญาว่ากะเหรี่ยงคอยาว 
คนไทยเรียกชนเผ่าของกะเหรี่ยงอีกช่ือหนึ่งว่า ยาง โดยเรียกกะเหรี่ยงสะกอว่า “ยางขาว” และเรียกกะเหรี่ยงคะยาว่า       
“ยางแดง” ตามสีของเสื้อผ้าที่นิยมสวมใส่ และค าว่ากะเหรี่ยงยังมีความหมายอื่นท่ีเป็นช่ือพรรณไม้อีกด้วย ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มี
เขตการกระจายพันธ์ุในประเทศไทยทางเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นในป่าเบญจพรรณที่
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๖๐๐ เมตร ในต่างประเทศพบท่ีภูมิภาคอินโดจีน มีชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย เช่น ขางขาว (ล าปาง) ไทร (สระบุรี) และระเวีย (เขมร-จันทบุรี) เป็นต้น 
 
 ค าประสม เป็นการน าค าตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไปและเป็นค าที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันเป็นค าใหม่ โดยใช้ค าที่มี
ลักษณะเด่นเป็นค าหลักหรือค าตั้ง ความหมายส าคัญอยู่ที่ค าต้นค าตามเป็นส่วนขยาย แต่ละค าไม่มีความหมายคล้ายกัน ค าที่
เกิดขึ้นใหม่มีความหมายใหม่ตามเค้าของค าเดิม แต่บางทีใช้ค าที่มีน้ าหนักความหมายเท่าๆ  กันมาประสมกัน ท าให้เกิด
อุปมาอุปไมยขึ้น (ดิเรกชัย มหัทธนะสิน, ม.ป.ป.: ๙๓) ดงัตัวอย่าง 
 

“เพลงชาติไทย ตอนที่ ๔ ผลการประกวดการแต่งเนื้อร้อง เพลงชาติไทยปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอก 
หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รับบาลไทยจึงได้ประกาศ
รับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทย เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒...” 

                 (เดลินิวส์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
 
 ค าว่า “ชาติไทย” เป็นค าประสม ที่เกิดจากค าว่า “ชาติ” หมายถึง การเกิด ก าเนิด เหล่ากอ เทือกเถา เผ่าพันธุ์ 
ประเทศ ชนิด จ าพวก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) และ “ไทย” หมายถึง ช่ือประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย
บ้านนอก ที่เกี่ยวกับประเทศไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) มาประสมกันท าให้เกิดความหมายใหม่ว่า ความเป็นไทย 
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นต้น 
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 ค าสแลง หรือ ค าคะนอง คือ ถ้อยค าหรือส านวนที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกัน
ว่าถูกต้องตามหลักภาษา ค าสแลงจัดอยู่ในพวกภาษาพูดหรือภาษาปาก ใช้ในทางราชการไม่ได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปในระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น เมื่อหมดความนิยมก็จะเกิดค าขึ้นมาใหม่ ดังตัวอย่างน้ี 

 “...สแลงเป็นค าข้อความภาษาปากท่ีสร้างขึ้นใหม่ในภาษา ซึ่งมีทั้งที่เป็นค าไทย เช่น จ๊าบ อึ๋ม วีน ว๊ีด และ
ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น โอเค (หมายถึง ยอม หรือรับข้อเสนอ) เบรก (หมายถึง ยับยั้งผู้อื่นไม่ให้ท าบางสิ่งบางอย่าง)  

ซิ่ง (มาจาก racing หมายถึง ขับรถเร็วหรือขับรถแข่ง) หรืออาจเป็นค าที่มาจากค าในภาษาปรกติโดยน ามาใช้ในความหมาย
ใหม่ก็ได้ เช่น ฟัน ชักดาบ เลีย ฟัด เดือด พัง เพียบ ฉุน”       
                      (เดลินิวส์,  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) 

ค าสแลง ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายไว้ว่า “สแลงเป็นถ้อยค าหรือส านวนท่ีใช้เข้าใจ
กันเฉพาะกลุ่มหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องแล้ว...” โดยในตัวอย่างนี้ค าสแลงเป็นค าที่ใช้ในภาษา
ปรกติแต่น ามาใช้ในความหมายใหม่ เช่นเดียวกับภาษาสื่อสารมวลชนมักใช้ค าสแลงในความหมายแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างนี้
 ค าว่า ฟัน หมายถึง ท าร้ายด้วยวาจา ตัดสิทธิ์ ค าว่า ชักดาบ หมายถึง หนี ไม่ช าระเงิน ไม่ช าระความ หรือหนีการ
กระท าบางอย่าง ค าว่า เลีย หมายถึง ประจบสอพลอ ค าว่า ฟัด หมายถึง คู่กัด มีปากเสียง และเดือด คือ ใช้อารมณ์ตัดสิน
ปัญหา โมโห โกรธ เป็นต้น  

จากการศึกษาเรื่องการใช้ค าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แม้มีการใช้ภาษาเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
และกระจายวงกว้างไปในวงสังคม แต่ในคอลัมน์นี้ก็ยังมีประโยชน์และสามารถให้ความรู้ทางด้านการศึกษาในด้านต่างๆ อย่าง
แพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการในด้านการศึกษาต่อไป 

 

 
ที่มา : ตัวอย่างคอลัมนอ์งค์ความรูภ้าษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์โดยราชบัณฑิตยสถาน 

ตอนที่ ๒ การใช้ส านวน  
ส านวนเป็นการใช้ถ้อยค าที่มีความหมายไม่ตรงตัว ต้องมีการตีความจึงสามารถเข้าใจได้ ส านวนจะครอบคลุม        

ทั้งค าพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิต รวมทั้งค าเปรียบต่างๆ ด้วย โดยส านวนที่กล่าวถึงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ผู้ศึกษายกมา
นั้น แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การใช้ส านวนเก่า และการใช้ส านวนใหม ่

การใช้ส านวนเก่า คือ ถ้อยค าหรือข้อความที่ปรากฏและกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว เช่น   
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 “ชั่วหม้อข้าวเดือด เป็นส านวนที่หมายถึง ระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที มีที่มาจากระยะเวลาที่ตั้ง
หม้อข้าวจนเดือด หนังสือภาษาไทย ชุดค าไทย ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวิชา
วรรณศิลป์ ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา...” 
                         (เดลินิวส์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

ช่ัวหม้อข้าวเดือด   หมายถึง ระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาที่ตั้งหม้อข้าวจนเดือด) 
(ภาษิต ค าพังเพย ส านวนไทย, ๒๕๕๘)   

จากการศึกษาพบว่าการใช้ส านวนเก่าในคอลัมน์นี้ ส่วนใหญ่พบส านวนที่เกิดขึ้นนานแล้ว เช่น ค าว่า “ช่ัวหม้อข้าว
เดือด” ทีภ่าษิต ค าพังเพย ส านวนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายไว้ว่า ระยะเวลาประมาณ ๒๐-
๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาที่ตั้งหม้อข้าวจนเดือด) โดยค าว่าช่ัว ไม่ได้หมายถึง เลว ทราม แต่เพียงอย่างเดียว ในที่นี้เป็น
ความหมายเกี่ยวกับข้าว ซึ่งคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก การหุงข้าวจึงเป็นสิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไทยแต่ก่อน
เรียนรู้กันทุกคน วิธีหุงข้าวนั้นต้องน าข้าวมาล้างเอาฝุ่นและร าข้าวออก เรียกว่า ซาวข้าว แล้วใส่น้ าให้มากพอควร ยกหม้อข้ึนตั้ง
ไฟ เมื่อเดือดแล้วต้องคนสักครั้งหนึ่งหรือ ๒ ครั้ง ไม่ให้เมล็ดข้าวติดกัน และเคี่ยวไปจนข้าวสุกเกือบทั่วจึงรินน้ าข้าวออก 
เรียกว่า เช็ด เมื่อน้ าข้าวไหลออกมาหมดเรียกว่า ข้าวสะเด็ดน้ า แล้วก็น าหม้อข้าวมาตั้งเอียงๆ บนไฟอ่ อนๆ หมุนหม้อข้าว
บ่อยๆ ข้าวร้อนระอุท่ัวท้ังหม้อ เรียกว่า ดง ระยะเวลาที่ตั้งข้าวจนข้าวเดือดนานประมาณ ๒๐-๓๐ นาที เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
คนสมัยก่อนมาก าหนดเป็นช่วงเวลา เช่น เราเดินไปช่ัวหม้อข้าวเดือดก็พบหมู่บ้านหนึ่ง หรือ เขานั่งคุยอยู่สักช่ัวหม้อข้าวเดือด
นั่นแหล่ะถึงได้ไปบ้านก านัน เป็นต้น จากตัวอย่างท่ีกล่าวมานี้ ท าให้ภาพจากความหมายส านวนนี้ ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

การใช้ส านวนใหม่  คือ  ถ้อยค าหรือข้อความที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มักเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
ใช้เพื่อสื่อความหมายเฉพาะ อาจเป็นค าเดียวก็ได้ ดังตัวอย่าง 

 “...ชั่วช้างปรบหู หมายถึง ระยะเวลาเท่ากับท่ีช้างปรบหู ซึ่งเป็นเวลาสั้นมาก มักใช้เข้าคู่กับ งูแลบลิ้น เป็น 
ช่ัวช้างปรบหูงูแลบลิ้น 

 ชั่วนกเขาเหิน หมายถึง ระยะความสูงที่นกเขาบินข้ึนไปถึงได้ เช่น พระปฐมเจดีย์สูงช่ัวนกเขาเหิน...” 
                 (เดลินิวส์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า เป็นส านวนที่เกิดขึ้นใหม่ ส่วนมากเป็นส านวนที่ใช้ในวงการสื่อมวลชน      
ดังค าว่า “ช่ัวช้างปรบหู” หมายถึงระยะเวลาที่สั้นมาก รวดเร็ว ทันใจ และค าว่า “ช่ัวนกเขาเหิน” กล่าวถึง สูงระดับที่      
นกเขาบินอยู่บนท้องฟ้า  

จากการศึกษาคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม โดยราชบัณฑิตยสถานนี้ อาจมองได้ว่ายังมีการใช้ภาษาไทยใน
สื่อมวลชนร่วมด้วย เนื่องจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่คนทั่วไปมักอ่าน แต่จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
คอลัมน์นี้ยังกล่าวถึงความรู้ทางด้านการศึกษาในศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ เป็นส าคัญ โดยมีลักษณะแตกต่างกันตามเรื่องราว 
รวมถึงการใช้ส านวนทั้งส านวนเก่าและส านวนใหม่นั้น มีการใช้ส านวนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้อ่านในการสร้างสรรค์  
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ส านวนเก่านั้นจะนิยมใช้ส านวนที่เป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย กับการใช้ส านวนท่ีสร้างขึ้นใหม่ที่เป็น
การสรรสร้างค าขึ้นมาใหม่เพื่อความรู้และความเข้าใจในการรับสารของผู้อ่าน 

อภิปรายผล  
การศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาในคอลัมน์ต่างๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์มีความหลากหลายตามเอกลักษณ์ของ

คอลัมน์ที่มุ่งผลการตอบรับที่แตกต่างกัน ในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม มุ่งแสดงผลการศึกษาในด้านต่างๆ ที่ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และความเข้าใจท่ีตรงกัน ให้ความรู้ในด้านลักษณะภาษาเรื่องการใช้ค าชนิดต่างๆ และส านวนที่เกิดขึ้นทั้ง
ส านวนเก่าและส านวนใหม่ โดยอาจน าข้อมูลจากผลการศึกษานี้ ไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้คอลัมน์ใน
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หนังสือพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อไป ผู้สนใจสามารถน าคอลัมน์ด้านการศึกษาต่างๆ ในหนังสือพิมพ์อื่นมาศึกษา เช่น 
หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทั้งนี้ อาจท าให้เห็นการใช้ภาษา ส านวน ในลักษณะที่แตกต่าง
กับคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ 

สรุปผลการวิจัย   
จากการศึกษาท้ังหมดที่กล่าวมานั้น เห็นได้ว่าลักษณะภาษาในด้านการใช้ค าและส านวน ในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-

วัฒนธรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นั้น มีความน่าสนใจอย่างมาก มีลักษณะภาษา คือการใช้ค าทีไ่ด้ความรู้และน่าสนใจ มีทั้งเรื่อง            
ค าราชาศัพท์ ค าย่อหรือค าตัด ค าภาษาต่างประเทศ ค าประสม ค าซ้อนเสียงและค าซ้อนความหมาย ในด้านการใช้ส านวน    
พบลักษณะการใช้ส านวน ๒ ประเภท คือ ส านวนเก่าและส านวนใหม ่

ในส่วนของเนื้อหานั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม น่าสนใจ เนื่องจาก       
มีความรู้ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านการศึกษาด้านต่างๆ ความรู้รอบตัว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ หรือเรื่องราว
ต่างๆ ท่ีกล่าวถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแล้ว  ผู้ศึกษายังพบว่าคอลัมน์
องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม มีถ้อยค าส านวน การใช้ภาษาที่สละสลวย แต่กระนั้นก็ตรงไปตรงมา ให้ความเข้าใจที่ชัดเจน     
ในบางขณะก็หมายรวมถึงภาพประกอบนับเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องปรากฏในคอลัมน์เพื่อสื่อความหมายและ       
ให้ความเข้าใจที่มากข้ึน 

ผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-
วัฒนธรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ว่าผู้เขียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ข้อความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตาม   
แบบฉบับของราชบัณฑิตยสถานที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นคอลัมน์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านโดยเฉพาะแวดวงวิชาการการศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันที่ผู้ศึกษาได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เอกสารอ้างอิง 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2560). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อ่ืมส าราญ. (2547). การใช้ภาษาไทย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ดรุณี หิรัญรักษ์. (2529). การหนังสือพิมพ์เบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เปรมจิต ชนะวงศ.์ (2538). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. นครศรีธรรมราช. โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). ค าราชาศัพท.์ กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2551). หลักเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 

 หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). ภาษิต ค าพังเพย ส านวนไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.  
สิริวรรณ นันทจันทูล. (2549). ภาษาไทยในสื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.                                       
สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2546). ระบบค าภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
 
 

203 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
Research to develop a model of immunocompetence using the process 

(CIPPA Model) Prathom Suksa 5 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้แผนท่ีในการระบุลักษณะ

ภูมิลักษณ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์  จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  (CIPPA  MODEL) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การใช้แผนท่ีในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
เท่ากับ 12.96 คะแนน และหลังใช้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ านวนนักเรียนที่สอบ
ได้คะแนนสอบหลังการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิ
ลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบโมเดลซปิปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
คือได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีจ านวน 50 คน  คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์ของนักเรียนท้ังหมด 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model)  

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the learning achievement. The use of maps to 
identify the landscape. Before and after studying geography from the integrated learning activities package 
The CIPPA MODEL is a tool used in research. A set of activities to develop learning achievement on using 
maps to identify the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 and the achievement test. The 
research found that before useingactivities to develop the achievement of using mapping in identifying 
the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 The average score was 12.96 and 21.38, 
respectively. Higher than before learning at the .05 level of significance. The number of students who 
passed the test after the instruction with a series of activities to develop the achievement. The use of 
maps for identifying the landscape using the CIPPA Model of Prathom Suksa 5 average is higher than the 
criterion. The number of students in the class is 50%. 

Keywords : activity series , development of learning achievement , CIPPA model learning process 

204 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

บทน า   
 จากสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวมระดับประเทศยังไม่
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมค่อนข้างต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับประเทศ  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  
ได้มีการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มาใช้ในการเรียนการสอน  โดยในหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนให้พร้อมใน
ทุกด้าน  เช่น  ด้านวิชาการ การมีสมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรจุวิชา
ภูมิศาสตร์ไว้ในสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนนวิชาที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องของลักษณะของโลก
ทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติซึ่งมีผลต่อชีวิตมนุษย์  การใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์  ในการค้นหาข้อมูลภูมิศาสตร์  จะน าไปสู่การใช้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน  ส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเปนนห้อง แต่ละห้องมี
ผู้เรียนจ านวนมาก  โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน  ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์  
ความเปนนมนุษย์ ความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน เหนนแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้จักคิดวิเคราะห์ การท างานเปนนกลุ่ม  
เคารพสิทธิของผู้อื่น  เสียสละรักประเทศชาติ  เหนนคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ศรัทธาในศาสนา  
จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และเปนนมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ยาก  เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการ
เรียนรู้  เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา  ความถนัด  คุณธรรมจริยธรรม  ความสามารถและ
ประสบการณ์จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนที่เรียนแตกต่างกัน  ถ้าครูสอนเรนวผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะ
ตามไม่ทันครู  สอนซ้ าอธิบายมาก ๆ  ผู้เรียนกนจะเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าเปนนผู้เรียนที่ยังเลนก ๆ  การปลูกฝังคุ ณธรรม
จริยธรรมจึงเปนนไปได้ยากครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหลาย ๆอย่างเพื่อท าให้ผู้เรียนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยังปลูกฝัง
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม  ให้ดีขึ้นได้แก่การน าเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหา
วิธีการสอนที่ได้ผลมาใช้กับนักเรียน  ซึ่งจะเปนนสิ่งที่ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง  มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
ปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  
คุณธรรม  จริยธรรม  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
 วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จากการทดสอบโดยใช้เครื่องมือ (แบบทดสอบ) พบว่านักเรียนเกินร้อยละ 
70 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ต่ ากว่าวิชาอื่น ๆ ในหมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภูมิศาสตร์เปนนวิชาที่
ท าความเข้าใจยากพอสมควรส าหรับเดนกนักเรียน เพราะวิชาภูมิศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ต่าง ๆ เช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการค านวณค่าต่าง ๆ จึงยากต่อ
ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ ทั้งเรื่องของต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ระยะทิศทางของภูมิภาค ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคของตน  ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค เปนนวิชาที่มีเนื้อหาที่
ต้องใช้ความเข้าใจของผู้เรียนเปนนส าคัญ  การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมท าให้ความอยากเรียนของผู้เรียนลดลง  
ผู้ เรียนไม่เกิดความสนใจ ไม่มีความเข้าใจหรือไม่เกิดการพัฒนา  ไม่อยากรู้  ไม่อยากเรียน  เกิดอาการเบื่อหน่าย               
เกิดแนวความคิดที่ไม่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ต่ า  ถ้าไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพหรือสื่อต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนเพื่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ จากสภาพโดยรวมของนักเรียนและห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ดีอยู่แล้ว เพราะมี
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ทุกปี กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยและเสริมสร้างพฤติกรรม
เรียนรู้ในทางที่ดีขึ้นจึงจ าเปนนในการสอน ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ส่วนมากใช้สื่อในลักษณะต่าง ๆ ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจของนักเรียน แต่กระบวนการในการสอนกนมีส่วนช่วย
เสริมความรู้ความเข้าใจได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงเลือกกระบวนการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา การสอนตามรูปแบบ CIPPA รูปแบบการ
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สอนแบบซิปปา คือ กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และการตัดสินใจอย่างเปนนระบบ สามารถสร้าง
ความรู้ ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากในกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จึงเปนนความจ าระยะยาวท่ีเกิดจากความเข้าใจและสรุปเปนนความคิดตนเอง ขั้นตอนการสอนเปนน 7 ข้ัน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม, ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่, ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม , ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม , ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบ
ความรู้ , ขั้นที่ 6  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน , ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์  หน่วยที่ 1 
เรื่ององค์ประกอบของแผนที่  และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบการสอนการสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เปนนแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่ององค์ประกอบของแผนที่  ให้ดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพื่อให้การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนวิชา
ภูมิศาสตร์ของตนต่อไป  

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์  ก่อนเรียนและ           

หลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์  จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA  MODEL)   
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุ

ลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2560  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จ านวนท้ังสิ้น  282  คน 
กลุ่มตัวอย่างเปนนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่  5.5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียน

อนุบาลพิษณุโลก  จ านวนทั้งสิ้น  50  คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง เพราะช้ันประถมศึกษาปีที่  5.5 มีผลการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ ากว่าเกณฑ์  

ด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปา (CIPPA  MODEL) 
ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์         

 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  ด้วยการสอนรูปแบบการสอนการสร้าง   ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA Model)  แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเปนนข้อเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วน าผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีควา ม
สอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าข้อค าถามมีความตรงเชิงเนื้อหา
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ทุกข้อ และวัดการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภูมิศาสตร์ ไปในทิศทางใด การสอนวิชาภูมิศาสตร์  มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นเพียงใด  

2.  แผนจัดการเรียนรู้  วิชาภูมิศาสตร์  เรื่ององค์ประกอบของแผนที่ และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิ
ลักษณ์  ด้วยการสอนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง เปนนแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง องค์ประกอบ
ของแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ซึ่งเปนนแผนที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากหลักสูตรและศึกษาจาก
เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้  และเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาภูมิศาสตร์  โดย
แผนการสอนได้น าไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบส าหรับตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้  วิชาภูมิศาสตร์  เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ 
และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์   
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่   และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์  ทุกแผนใช้การ
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  (CIPPA  MODEL)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่  1  การทบทวนความรู้เดิม 
ขั้นที่  2  การแสวงหาความรู้ใหม่ 
ขั้นที่ 3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
ขั้นที่ 4  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
ขั้นที่ 5  การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
ขั้นที่ 6  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 

 3.  ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วน าผลการ
พิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าข้อ
ค าถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน 50 คน  โดยการสอนสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโม เดลซิปปา          
(CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลังการเรียน 
โดยให้นักเรียนท าแบบทดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และเกนบข้อมูลไว้เปรียบเทียบ จากนั้นครูผู้สอนอธิบายรายละเอียดข้อเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์  หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แล้วจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้นวัตกรรม       
น าคะแนนที่ได้จากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งคะแนนของนักเรียนทั้งหมด  ก่อนการเรียนการสอนด้วยชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า 

1. จ านวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนสอบหลังการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง 
การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีจ านวน 50 คน  คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์
ของนักเรียนท้ังหมด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ดังตารางที่ 1 
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2. มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เท่ากับ 12.96 คะแนน และ
หลังใช้ 21.38 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนใชน้วัตกรรม หลังใช้นวัตกรรม ผลต่างของคะแนน 

1 9 20 11 
2 13 22 9 
3 7 21 14 
4 9 21 12 
5 12 17 5 
6 8 17 9 
7 12 20 8 
8 13 20 7 
9 13 21 8 
10 8 23 15 
11 8 20 12 
12 11 21 10 
13 6 20 14 
14 15 22 7 
15 14 20 6 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
 

ล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนใชน้วัตกรรม หลังใช้นวัตกรรม ผลต่างของคะแนน 
16 16 20 4 
17 13 22 9 
18 12 22 10 
19 18 25 7 
20 8 21 13 
21 21 22 1 
22 14 24 10 
23 16 24 8 
24 8 20 12 
25 19 24 5 
26 11 21 10 
27 9 21 12 
28 12 22 10 
29 20 22 2 
30 12 23 11 
31 18 23 5 
32 6 19 13 
33 16 19 3 
34 21 23 2 
35 7 18 11 
36 20 24 4 
37 13 20 7 
38 15 19 4 
39 12 25 13 
40 16 20 4 
41 8 19 11 
42 6 24 18 
43 8 20 12 
44 17 23 6 
45 15 19 4 

46 18 22 4 

47 18 25 7 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาโดยเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนการพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA Model) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n X S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 12.96 4.34 

15.51 0.0000 
หลังเรียน 30 21.38 2.04 

 
อภิปรายผล  
  การสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เท่ากับ 12.96 คะแนน และหลังใช้ 21.38 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 มจี านวน 50 คน  คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์ของนักเรียนท้ังหมด   
 สอดคล้องกับวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ การจัดการเรียนรู้แบบสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ ชัชวาลย์ บัวริคาน (2559) พบว่า เดนกนักเรียนจ านวน 24 คน จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65.83 จากคะแนนเตนม มีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงกว่าแต่ก่อนมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับวิจัยผลการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง ล าดับและอนุกรมที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ของ           
อัศวิน พุ้มมรินทร์ (2556) พบว่า เดนกนักเรียนจ านวน 32 คน จากโรงเรียนบางไทรวิทยาคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จาก
คะแนนเตนม มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าแต่ก่อนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 1.  เนื่องจากการพัฒนาครั้งนี้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกระบวนการท างานกลุ่ม และผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเปนนอย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับตัว
แปรอื่น ๆ เช่น เจตคติของนักเรียนต่อวิชาที่นักเรียนเรียนรู้ ความคงทนในการเรียนรู้หรือความวิตกกังวลในการเรียน เปนนต้น  
 2.  ควรท าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
 

ล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนใชน้วัตกรรม หลังใช้นวัตกรรม ผลต่างของคะแนน 
48 14 21 7 
49 19 24 5 
50 14 24 10 

Sum 648 1069 421 
Mean 12.96 21.38 8.42 
S.D. 4.34 2.04 3.84 
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สรุปผลการวิจัย   
 แสดงว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนด้วย
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  50  คน ให้มีผลการ
เรียนที่ดีขึ้นได้ 
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การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

THE RESULT OF SATISFACTION TOWARD MULTIMEDIA-BASED INSTRUCTION ABOUT 
DEMOCRATIC CITIZENSHIP FOR PRATHOM 4 STUDENTS ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 49 คน โดยใช้วิธีการสอนด้วยการใช้ชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน  10 ข้อ สถิติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : สื่อประสม  วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม  ความพึงพอใจ   
 

Abstract 
  The purpose of this research is to assess students' satisfaction with multimedia-based instruction 
on the topic of democratic citizenship.  The samples were 49 students in prathom 4 of the academic year 
2017. The instrument for this study was assessment of students' satisfaction model with a set of 5-level 
rating scale. The statistics used for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The 
research found that students were satisfied with instructional multimedia. The highest mean score was 
4.35, which was the highest level, and the mean of students' satisfaction was 3.98. 
 
Keywords : multimedia, multimedia-based instruction, satisfaction 
 
บทน า 
   บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึง บทบาท หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
หลัก ในการด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข (ปาริฉัตร สินธุวงศ์) 
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ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็กเอง พบว่า การที่นักเรียนแต่ละคน มีความ
ตั้งใจในการเรียนต่างกัน สาเหตุหนึ่งจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนแตกต่างกัน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ 
ตั้งใจเรียนและประสบผลส าเร็จในการเรียน ตรงกันข้ามกับนักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าจะขาดความสนใจและไม่ตั้งใจ
เรียน เพราะแรงจูงใจที่มีบทบาท และมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และความส าเร็จของนักเรียนมากที่สุดก็คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพราะลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นจะเป็นผู้ปรารถนา จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จโดยที่จะ
พยายาม แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความทะเยอทะยานกล้าเสี่ยง กระตือรือร้น มานะ พยายามเลือกท าในสิ่งที่เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง มีการวางแผนใน การท างานและมีลักษณะของการพึ่งตนเอง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553) 
การใช้สื่อการเรียนการสอนหลายชนิด ในการสอนแต่ละคาบโดยให้สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างมีระบบในรูปของสื่อประสมจะเป็น
ผลดีกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่างหน่ึงเพียงแต่อย่างเดียว (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพบว่า ทัศนคติทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อศึกษาในรายงานพบว่าสาระหน้าที่พลเมือง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าทุกสาระในกลุ่มสาระนี้ คิดเป็นร้อยละ 70 เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธี
สอนแบบบรรยาย ใช้เพียงสื่อท่ีเป็นเอกสารใบความรู้ประกอบเท่านั้น ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ในปัจจุบัน สื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้คือสื่อประสม เพราะเป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์ในตัวทั้งด้าน ภาพ วีดิทัศน์ และ
แบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนร่วมมือท ากิจกรรมในห้องเรียนได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมด 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี
ความสนใจท่ีจะส่งเสริมทัศนคติทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
และร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังน้ี 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 ห้องเรียนรวม 282 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4.4 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 49 คน 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา 
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ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเนื้อหาหลักรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีการทดลองใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 ช่ัวโมง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ใช้ชุดสื่อประสมทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 การด าเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน ของ
นักเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 6 ห้องเรียนรวม 281 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 49 คน เนื่องจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4.4 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน และเมื่อศึกษาในรายงานพบว่าสาระหน้าที่พลเมือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
ทุกสาระ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้ว
น าผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี  
 1. ด าเนินการทดลอง โดยครูผู้สอนท าการสอนด้วยตนเอง เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยไม่ใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  

2. ทดลองสอนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้สื่อประสมแล้วให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียน 
 3. ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย  

พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญทุกข้อ แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนด้วยสื่อประสมสามารถน าไปใช้สอบถามความ
พึงพอใจกับนักเรียนได้ทันที ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจ
ทางการเรียน สนใจเรียน กระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการเรียน และชอบเรียนด้วยสื่อประสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 แสดงความพึงพอใจหลังจากเรยีนรู้ด้วยสื่อประสม 
ล าดับที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1 สื่อประสมมเีนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 3.90 1.05 มาก 
2 สื่อประสมมคีวามน่าสนใจชวนติดตาม 3.98 1.15 มาก 
3 สื่อประสมให้ท้ังความรู้และความเพลิดเพลิน 4.29 1.04 มาก 
4 สื่อประสมใช้ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก 4.00 1.02 มาก 
5 สื่อประสมช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.12 1.03 มาก 
6 สื่อประสมมคีวามสอดคล้องกับบทเรียน 3.94 1.20 มาก 
7 สื่อประสมน าเสนอภาพและเสียงท่ีน่าสนใจ 3.69 1.12 มาก 
8 สามารถใช้เรียนเสรมิหรือเพื่อทบทวนบทเรียนเวลา

ว่าง 
3.69 1.26 มาก 

9 นักเรียนชอบเรยีนด้วยสื่อประสม 3.80 1.26 มาก 
10 สื่อประสมท าให้นักเรียนมีความพงึพอใจท่ีดีต่อการ

เรียนวิชาสังคม 
4.35 0.88 มาก 

เฉลี่ยทั้งหมด 3.98 0.74 มาก 
จากตาราง พบว่าหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียน สนใจเรียน กระตือรือร้น

ให้ความร่วมมือในการเรียน และชอบเรียนด้วยสื่อประสม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด และ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
        การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนโดยนักเรียนท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจระหว่างเรียนด้วยสื่อประสม มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.98 แสดงว่าสื่อประสมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อประสมที่ผู้ศึกษาสรา้งขึ้นมีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความสนใจที่จะเรียน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ ๆ ในการเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูนสร้างพื้นฐานความรู้
ให้กับนักเรียน การ์ตูนจะเล่าเรื่องราวที่นักเรียนก าลังจะได้เรียนรู้ผ่านภาพและข้อความทางค าพูดของตัวการ์ตูนนั้นๆ ท าให้
นักเรียนรู้สึกสนุกอยากติดตาม และท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 
    สอดคล้องกับชนิกา บัวเผียน (2556) ท าการศึกษาเรื่องการสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง“สารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” พบว่าความสามารถทางด้าน การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 38.67 และ 29.95 
ตามล าดับ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
อ าเภอถ้ าพรรณรา ปีการศึกษา2552 และปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนสอบผ่านระดับ 3–4 เฉลี่ยร้อยละ 61.43 และ 
57.50ตามล าดับ (แบบรายงานผลการเรียนรู้รายวิชา โรงเรียนในเขตอ าเภอถ้ าพรรณรา, 2552–2553) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ า เนื่องจากไม่ถึงร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นมากในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และจากการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตอ าเภอถ้ าพรรณรา ปีการศึกษา 2552–2553 จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้นั้น ซึ่งหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิต ประจ าวัน เป็นหน่วยการเรียนที่นักเรียนสอบได้คะแนนต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้ อื่น ๆ จากจุดเด่นของ
สื่อประเภทต่าง ๆ ในการสอนเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจได้สร้างเป็นสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนการ์ตูน
วิทยาศาสตร์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดกิจกรรมเพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน าเสนอเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ความเอาใจใส่ ต่อบทเรียนของนักเรียนมากขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนจะเป็นการสร้าง ความตระหนักให้นักเรียนได้
เห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันและยังเป็นจะเป็นสื่อที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
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                                    บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ด้วยการสอนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน  ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ า กว่า
หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสร้าง 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมงในการศึกษา  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง         ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ   ผลการวิจัยพบว่า  การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนทั้งหมด 4 4 คน ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 60 ทั้งหมด 44 คน และโดยรวมทั้งกลุ่ม ก็ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 - 100  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5  ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 7.84  คิดเป็นร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน  เท่ากับ 2.59  คิดเป็นร้อยละ 25.9  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา 
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test  พบค่า  t  = 27.25 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่ เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียนค่อนข้างมาก  

ค าส าคัญ : สือ่วีดิทัศน์  วิชาประวัติศาสตร์  ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย   
                                   
                                 Abstract 

  The purpose of this research is to compare the results before and after study in the course of history, the founder of 
the Kingdom of Thailand. Prathom Suksa 3 students at Phitsanulok Kindergarten School from teaching by using Instructional 
Media . The sample of this study was 44 students from Prathom Suksa 3, Phitsanulok Kindergarten School, in year of 2017. The 
samples were sampled from the Prathomsuksa 3 students. Room 5 test scores on the founder of the Kingdom. Less than other 
units. Tools used in the study include: Learning Management Plan Using Instructional Media media to develop learning 
achievement from researchers create for 8 hours in the founder of the Kingdom of Thailand topic and Achievement Test is the 
Pre-test and post-test witt 4 multiple choice tests.  The result was showed that  the use of Instructional Media to develop the 
historical learning achievement of the founder of the Thai Kingdom topic. All of 44 students met the required criteria of 60 
percent, and 44 percent of the students met the criteria. Which is higher than the criteria. From 70 to 100 percent.  
Prathomsuksa 3 students who learned by using Instructional Media. The average score before learning was 2.59, or 25.9 percent 
and the average score after learning was 7.84 or 78. percent, which was higher than the previous grade. Comparing scores before 
and after the course the t-test was 27.25, which was statistically significant at 0.05. After the test, the students learned by 
Instructional Media . Higher than before, quite a lot.  
 
Keywords :  media to develop,  the historical,  the kingdom of Thailand   
บทน า   
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วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ท่ีมีความส าคัญในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือใน
สมัยใดสมัยหนึ่ง ซึ่งจะต้องอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยตรวจ
ผ่านกระบวนการค้นคว้า พิจารณาจากหลักฐานที่พบ วิชาประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการ
ต่างๆ เหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งชีวประวัติและวีรกรรมของบุคคลที่ส าคัญในอดีตทีมี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในสมัยนั้นมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้ ความจ าและ
ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นส าคัญการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่กระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนนั้น จะท าให้ผู้เรียนไม่
เกิดความสนใจ  ไม่มีความเข้าใจหรือไม่เกิดการพัฒนา ไม่อยากรู้ ไม่อยากเรียน เกิดอาการเบื่อหน่าย เกิด แนวความคิดที่ไม่ดี  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ต่ า ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาในวิชา ประวัติศาสตร์บางส่วนเป็น
เนื้อหาที่มีน้อยบางส่วนเป็นเนื้อหาที่มีมากเกินไปและเข้าใจยากโดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในอดีตรวมถึงชีวประวัติแล ะ
วีรกรรมของบุคคลส าคัญในอดีตที่ต้องใช้ความจ าและความเข้าใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก จะท า ให้การเรียนการสอนเป็นไปโดย
ล าบากถ้าไม่มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีประสทิธิภาพหรือสือ่ต่างๆในการจัดกิจกก รมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชา
หนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้จดจ าเรื่องราวความเป็นมาของ ประเทศชาติเพื่อพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ รอบตัวเราที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีส่วนพัฒนาให้ประเทศมีความ เจริญก้าวหน้ามั่นคง ช่วยในการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  
วีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหน่ึง ท่ีมีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งได้รวมเอา ความโดดเด่น
ของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ คอมพิวเตอร์ กราฟิก และเทคนิค
พิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้าง ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วยลดความยุ่งยากซับ ซ้อนของเนื้อหาวิชา และมีความหลากหลาย
ใน ด้านการสร้างจินตนาการของสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดีและ
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติส าคัญ คือ สามารถน ามาเปิดซ้ าได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยัง สามารถเลือกหรือหยุดในเนื้อหา
ภาพที่ต้องการได้ วีดิทัศน์เป็นสื่อท่ีสามารถเสนอได้ทั้งภาพและเสียงรวมกันอีกทั้งให้ภาพที่ เคลื่อนไหว สะอาด ทิพย์มงคล (2554) 
กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของประชากรให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและประหยัด วีดี ทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการให้การศึกษาแก่
ประชากรอย่างทั่วถึง เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ ความรู้จากง่ายไปหากระบวนการที่ซับซ้อนได้ เป็น
เครื่องมือท่ีสามารถสอนได้เหมือนกับการสอนโดยครูโดยตรง ซึ่งสอดคล้อง กับทัศนีย์ นาครักษ์ (2540) วีดิทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ประกอบการสอนหรือสอนแทนครูในเรื่อง ต่างๆได้ในบางโอกาส เช่น ใช้เป็นสื่อหลักหรือเป็นสื่อเสริมใน
การสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะ ด้านด้วยรายการวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึ งผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
และมีค่านิยมกันแพร่หลาย ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550)  วีดิทัศน์มีความเหมาะสมที่จะเป็นสื่อสามารถน าเสนอไดทั้งภาพ เสียง และ
ภาพที่เคลื่อนไหวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วีดิทัศน์สามารถ ให้ความรู้ ให้ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ น่าตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนภาพ 
เสียง แสง สีและให้ความหลากหลายในการน าเสนอ เพราะทั้งหมดคือผงชูรสของการศึกษา ประทิน คล้ายนาค (2551) กล่าวว่า 
การใช้วีดิทัศน์พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูและมีเจตคติที่ดีต่อการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ กมล กมลานนท์ (2542) 
การใช้วีดิ ทัศน์ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวกส่งผลให้การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

ปัจจุบันการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบว่าประสบกับปัญหาที่ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนใน
ระดับที่ต่ าอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เนื้อหาวิชายากเกินไป ความรู้พื้นฐานมีน้อย รวมถึงวิธีการสอนที่ไม่กระตุ้น ให้นักเรียน
เกิดความสนใจ เร้าใจ ในการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาประวัติ ศาสตร์ พบว่า นักเรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ที่ต่ าอยู่จึงมีวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เน้นให้นักเรียนเห็นภาพและได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นการ รับรู้ โ ดยประสาท
สัมผัสหลายอย่างซึ่งยอมดีกว่าการรับรู้ โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และท าให้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงน าเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์มาใช้ เพื่อให้ 
เหมาะสมแก่ผู้เรียนในการเรียนวิชาประวติศาสตร์ 
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 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพราะสื่อวีดิทัศน์สามารถ ถ่ายทอด
ความรู้ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ความรู้จากง่ายไปหากระบวนการที่ซับซ้อนได้ สามารถให้ความรู้ ให้ความสนุกสนาน ความ น่าสนใจ น่า
ตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนภาพ เสียง แสง สีและให้ความหลากหลายในการน าเสนอ เน้นให้นักเรียนเห็นภาพและได้ยิน เสียงไปพร้อม ๆ  
กัน ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการนำนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจมาใช้ เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดความมั่นใจ ตามศักยภาพของแต่ละ บุคคลผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและเข้าใจใน
เนื้อหาโดยได้ง่ายโดยใช้สื่อที่พบเห็นได้จากรายการโทรทัศน์การโฆษณา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง การน าเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปของการใช้สื่อวีดิทัศน์ เข้ามาในจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะการใช้สื่อวีดิทัศน์จะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาช่วยพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาประวัตศิาสตร์ที่มปีระสทิธ์ิภาพยิ่งข้ึน วัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน ได้มาจาก วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อน เรียน (Pretest) 
เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ   

ขอบเขตของการวิจัย  
  การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้  
  1. ด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2560 
แบ่งออกเปน็ 7 ห้องเรียน จ านวน 305 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 5 โรงเรยีนอนุบาลพิษณโุลก ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 44 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนช้ัน ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ  

2. ด้านตัวแปร    
ตัวแปรต้น  คือ การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรยีนและหลังเรยีนวิชาประวัตศิาสตร์  
3. ด้านเนื้อหา  
ในการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องผู้ 

สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นพระมหากษัตริย์ไทยผู้สถาปนาราชธานีในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ง 
น าเสนอเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้   

เรื่องที่  1  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
เรื่องที่  2  สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา  
เรื่องที่  3  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรี  
เรื่องที่  4  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนารัตนโกสินทร์  
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4.ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ใช้เวลา 

ทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชา 

ประวัติศาสตร์ จ านวน 8 แผน เวลา 8 ช่ัวโมงในการศึกษา   
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ หลัง

เรียน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   
ขั้นที่   1   ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และขอบข่ายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และ

ขอบข่ายเนื้อหา   
ขั้นที ่ 2   ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 
ขั้นที่   3   สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์  
ขั้นที่   4   น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปน าเสนอต่อครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

และกิจกรรม   
ขั้นที่ 5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ที่ครูพี่เลี้ยง 

ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไข   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ น าไปใช้ใน การวัดก่อน และ

หลังการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเป็นปรนัย ข้อเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ซึ่งการหา 
ประสิทธิภาพของข้อสอบโดยการตรวจความตรงตามเนื้อหา (หาค่า IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน จากนั้นน าคะแนนรายข้อมา 
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า IOC ของข้อค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.0 น าข้อสอบ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้เรียนวิชา ประวัติศาสตร์ โดยใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 จ านวน 44 คน โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยท าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้   
1. ด าเนินการทดลอง ปีการศึกษา 2560  
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ไป 

ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน โดยใช้เวลาในการสอบ 20 นาที แล้วน ามาตรวจให้คะแนน  
3. น าแผนจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ด้วยการสอนโดยสื่อวีดีทัศน์ ไป ทดลองสอน 

โดยใช้ระยะเวลาในการสอนจ านวน 8 คาบ / คาบละ 50นาที และทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว    
4. ตรวจสอบให้คะแนน แล้วน าผลที่ไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอน โดย

สื่อวีดีทัศน์ โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   
 
ผลการวิจัย   

1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาประวัตศิาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนช้ัน   ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ด้วยการสอนโดยสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญทุกข้อ แสดงว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ์เรื่อง ผู้สถาปนา อาณาจักรไทย สามารถน าไปใช้
ทดสอบนักเรยีนได้ทันที  
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ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรยีนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.5  
 

นักเรียน  คะแนนก่อนเรียน  คะแนนหลังเรียน  คะแนนผลต่าง  

คนที่  Pre-test  Post-test  D  
1  2  7  5  
2  3  7  4  
3  2  7  5  
4  1  7  6  
5  3  7  4  
6  3  7  4  
7  2  7  5  
8  3  8  5  
9  2  8  6  
10  4  7  3  
11  4  7  3  
12  3  7  4  
13  1  7  6  
14  2  7  5  
15  1  7  6  
16  2  7  5  
17  2  9  7  
18  3  8  5  
19  4  9  5  
20  2  8  6  
21  3  7  4  
22  4  9  5  
23  2  9  7  
24  3  8  5  
25  4  7  3  
26  4  7  3  
27  4  8  4  
28  3  9  6  
29  2  7  5  
30  3  7  4  
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31  3  9  6  
32  3  7  4  
33  2  9  7  
34  4  9  5  
35  1  9  8  
36  1  8  7  
37  2  10  8  
38  3  9  6  
39  4  9  5  
40  2  8  6  
41  2  7  5  
42  3  9  6  
43  1  8  7  
44  2  8  6  

Sum  114  345  231  
Mean  2.59  7.84  5.25  
S.D.  0.97  0.91  1.28  

ร้อยละ  25.9  78.4    
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.5  ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียน  

เท่ากับ 7.84  คิดเป็นร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน  เท่ากับ 2.59  คิดเป็นร้อยละ 25.9  ซึ่งมีคะแนนหลัง เรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  

  
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.5  
การทดสอบ  n      S.D.  t  Sig  
ก่อนเรียน  44  2.59  

1.28  27.25 *  0.0000  
หลังเรียน  44  7.84  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05                        

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test  
พบค่า  t  = 27.25 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปี
ที ่3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน   

อภิปรายผล   
จากการวิจัยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา อาณาจักร

ไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบ  จากน้ันจึงวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้
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นวัตกรรม  น าคะแนนท่ีได้จากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งคะแนนของนักเรียน ทั้งหมดก่อนการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อวีดิทัศน์ มีค่าคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนการ สอนด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ คิดเป็นร้อย
ละ 78.4 ของคะแนนเต็ม หลังเปรียบเทียบพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนจากการวัดทั้งสองครั้ง พบว่านักเรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 52.5 และมีจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนสอบหลัง การเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ เฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดคือได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  มีจ านวน 44 คน คิด เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนท้ังหมด  

แสดงว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจ เนื้อหามากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณครินทร์ รอดพุฒ (2550) ที่ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียน การสอน : กรณีศึกษา
เทมเป้ อาหารจากถั่วเหลือง คุณค่า และวิธีการผลิต ผลการวิจัยพบว่าวีดิทัศน์สามารถท าให้ผู้ชมเกิดการ เรียนรู้ สามารถผลิตเทม
เป้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจและให้ความรูเ้กี่ยวกับ เทมเป้ อาหารจากถั่วเหลือง คุณค่า และวิธีการผลิต ท าใหส้ามารถ
สรุปได้ว่าวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ขั้นตอนแรก วีดิทัศน์เป็น สิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
สื่อสารสามารถใช้ประกอบการเรียนได้ สามารถดึงความสนใจได้ดี และมีเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่าย ท า เพื่อลดระยะเวลาในการ
เรียนรู้ลง การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นท่ีน่าพอใจและสามารถเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ในรูปแบบ อื่น หรือสื่อการสอนเทมเป้ ใน
แนวทางอื่นต่อไปในอนาคต และอิสริยา สิริวิทยาวรรณ (2554). ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเคมี และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรท์ี่ได้รบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ โดยใช้เทป โทรทัศน์สร้างสถานการณก์ับการ
สอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้ เทปโทรทัศน์สร้างสถานการณ์ส่วนกลุ่ม
ควบคุมเรียน ตามคู่มือครู ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  
สรุปผลการวิจัย    
  จากการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก   
  ผลการศึกษาพบว่า  

1.การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนทั้งหมด 44 คน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 60 ทั้งหมด 44 คน และโดยรวมทั้งกลุ่ม ก็ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 - 100   

2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 7.84  คิดเป็น
ร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ 2.59  คิดเป็นร้อยละ 25.9  ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3.เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test  พบค่า  t  = 
 27.25 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่ 
เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียนค่อนข้างมาก  

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ผลการวิจัยพบว่าในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์ ครูควรให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อการสอน ควรจัดเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมให้มากที่สุดจะ ท าให้ผู้เรียนสนใจ
และเห็นคุณค่ามากขึ้น  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4, 5, 6 เพื่อดูว่าผู้เรียนระดับนี้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสนใจในเนื้อหาจากการใช้สื่อการสอนแบบวีดทิัศน์
ประกอบการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด  
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2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ในเนื้อหาในหน่วยการการ
เรียนรู้อื่นๆ เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี 
และ พัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเนื้อหาดังกล่าวมากน้อย เพียงใด  
  
กิตติกรรมประกาศ    

ขอขอบคุณอาจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง และอาจารย์วริศรา ตั้งค้าวานิช ท่านผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ให้ค าแนะน า แก้ไขและ ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งยังให้ค าปรึกษาในการจัดท าวิจัยเป็นอย่างดียิ่งตลอดจน
คณะครูในโรงเรียนอนุบาล พิษณุโลกท่ีกรุณาให้ข้อมูลในการจัดท าวิจัยเล่มนี้เป็นอย่างดี    
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น การตั้งปัญหา แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน ซ่ึงมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.80 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณา ความสามารถในแต่ละ
ด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 0.98) ด้าน ความสามารถในด้านการแสดงวิธีท า ใน
การด าเนินการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 1.94) และด้านความสามารถในด้านการหา ค าตอบท่ีถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 0.94) มีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 
3 ด้านอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : การตั้งปัญหา  การแก้ปัญหา  ความสามารถการแก้ปัญหา 

  
Abstract 

 The purpose of this research was to study mathematical problem-solving ability of 4 0  students in grade 3  who 
were taught by problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and problem of adding, 
subtracting, multiplying, and dividing in Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School in 2 nd semester, 
academic year 2 0 1 7 .  The research instruments were problem posing lesson plans which composed of problem-
solving ability tests and skill training tests on problem posing method of addition, subtraction, multiplication, 
division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing. The mathematics problem solving ability 
test with the difficulty (p) values from 0.61 to 0.77, discrimination (r) from 0.20 to 0.41 and the reliability of entire 
was at 0.80. The results of research showed that grade 3 students have an average score on math problem solving 
ability of problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and problem of adding, 
subtracting, multiplying, and dividing at good level. Considering the ability in each aspect, the ability to understand 
the problem was at the average X=0.98, the ability to show how to do the solution was at the average X=1.94 and 
the ability to find the correct answer was at the average X=0.94.  The mean score was 3 at good level.  
 
keywords : problem posing, problem-solving, problem-solving ability 
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 บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้า เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสาขาต่างๆ ในทุกๆ ด้านท่ีมี 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังค ากล่าวของ สิริพร ทิพย์คง (2545: 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ สรุปได้ 
ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
จะช่วยให้โลกเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ยุพิน 
พิพิธกุล (2546) สรุปได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะคณิตศาสตร์จะท าให้บุคคลรู้จัก
คิด และการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เราใช้คณิตศาสตร์ในการพิสูจน์อย่างมีเหตุผลในปัญหาต่างๆ   

ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควรซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัย  
แวดล้อมต่างๆ เช่น ลักษณะของวิชาซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรม ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผนมี 
ขั้นตอนและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สิริพร ทิพย์คง (2544) และแม้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารเสนอ 
ความคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่ 
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สถาบัน 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ในชีวิตประจ าวันสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญคือปัญหา ซึ่งปัญหามีตั้งแต่ที่ง่ายต่อการ แก้
จนกระทั่งถึงปัญหาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความคิดรวบยอด ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเทคนิควิธีการหลาย 
อย่างเพื่อให้แก้ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ การที่นักเรียนจะแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การเรียน 
คณิตศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นหัวใจ จิตวิญญาณและสิ่งที่จ า เป็นในวิชา 
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Contreras (2005)  

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานมีปัญหามากใน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียน  
บกพร่องในการอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ไม่สามารถแปลความหมายของโจทย์ ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้ 
บอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) และการติดตามผลการประเมินการสอนของครูของสถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ที่พบว่าวิธีการจัดกิจกรรมของครูส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสนักเรียนใน การ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา ดังนั้นในการจะพัฒนาความสามารถ ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงควรจะจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและให้เหตุผลในการท า  
กิจกรรมด้วย  

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือให้นักเรียนรู้จัก 
วิธีการคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสร้างให้นักเรียน 
เกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายทั้งสองประการนั้นคือการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ี 
ส าคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนก็คือ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใน 
การแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาในช้ันเรียนนี้จะเป็นรากฐานส าคัญน าไปสู่การพัฒนา 
วิธีการคิดและเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป การฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดมีระเบียบขั้ นตอนในการ 
คิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด ดังนั้นครูควรจัดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเพื่อที่ 
นักเรียนจะได้มีความสามารถและความมั่นใจในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ จุมพต ข าวีระ (2538) การเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะโดยปราศจากการประยุกต์ใช้ และจดจ ากฎเกณฑ์ต่างๆ โดยปราศจากความเข้าใจไม่เพียง พอที่จะ
น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้น จุดเน้นของการเรียนการสอนจ า เป็นต้องปรับเปลี่ยนจากที่เน้นการจดจ า 
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ข้อมูล ทักษะพื้นฐาน ไปเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานท่ีเพียงพอในการน า 
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ต้องเผชิญ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความ 
เข้าใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สมเดช บุญประจักษ์ (2544) ดังนั้น การ
แก้ปัญหาจึงเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ หลักการ กฎและสูตร ต่างๆ 
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะในการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อชีวิต และสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง สอดคล้อง
กับค ากล่าวของ กรมวิชาการ (2544) และสอดคล้องกับท่ี ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2544) ได้กล่าวว่า เป้าหมาย เบื้องต้นของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่าง หลากหลายในวงกว้าง สิ่ง
ที่เป็นปัญหาของคนหนึง่อาจไม่เป็นปัญหาส าหรับอีกคนหน่ึง แต่ขอให้ปัญหานั้นท้าทายความอยากรู้ อยากเห็น และน าไปสู่การ
คิดค้น ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ กัน และท้ายที่สุดจะได้รับประสบการณ์และความพึง พอใจในการแก้ปัญหา    

การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหา เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ 
เกี่ยวข้องกับโลกของความเป็นจริง โดยผู้สอนจะใช้วิธีการตั้งปัญหาหรือเสนอปัญหาที่ท้าทายหรือซับซ้อน เพื่อยั่วยุให้นักเรียน 
สนใจกระหายที่จะใช้ศักยภาพตนเองที่มีอยู่ในการแก้ปัญหา เกิดความสนใจและเกิดความท้าทายที่จะแก้ปัญหานั้ นๆ ซึ่ง 
สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุริเยส สุขแสวง (2548) และสอดคล้องกับค ากล่าวของ Duncker (1945) ซึ่งกล่าวว่า การ สอนโดย
ใช้เทคนิคการตั้งปัญหาเป็นการน าเสนอปัญหาที่ท้าทายและครูผู้สอนหรือนักเรียนในห้องเรียนเสนอปัญหาเพื่อกระตุ้น ให้
ผู้เรียนหรือเพื่อนนักเรียนคนอื่นมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา และคิดหาคนทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆ Gonzales (1998) ได้
ให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาว่า เริ่มต้นด้วยการที่ผู้สอนกล่าวถึงสาระการ เรียนรู้ที่จะ
เรียนและความส าคัญของสาระที่จะเรียนดังกล่าว หลังจากนั้นผู้สอนน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะเรียนและมอบหมายงานจากปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนท าเพื่อเรียนรู้มโนทัศน์หรือ วิธีการแก้ปัญหา 
จากนั้นให้นักเรียนค้นหาสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และสร้างเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาและน าเสนอ โจทย์
ปัญหาดังกล่าวกับเพื่อนในช้ันเรียนเพื่อช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาของปัญหาดังกล่าวนั้น Brown and Walter (1993) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาช่วย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีจิตใจเป็นนักผจญภัย กล้าเสี่ยง เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระในการคิดและการตอบค าถาม และทั้ง ผู้เรียนยังรู้สึก
เป็นอิสระจากค าตอบของคนอื่นด้วย เป็นการช่วยพัฒนาความรู้สึกของผู้เรียนและตอบสนองต่อปัญหาได้เป็น อย่างดี อีกทั้ง
การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหายังช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนด้วย   

จากความส าคัญของการตั้งปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่าการตั้งปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด 
และหาค าตอบ สร้างความตื่นเต้นและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยในการหาค าตอบ 
อีกทั้งการตั้งปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหามากข้ึน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเป็นแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โดยใช้กิจกรรมการ 

ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 
วิธดี าเนินการวิจัย   
  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาค 
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 40 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง ดังนี้ โจทย์

ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
ซึ่งเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร จ านวนนับสองจ านวนที่ไม่เกินหน่ึงแสน   

2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และ 
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท้ังหมดจ านวน 5 ชุด  

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ 
โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 10 ข้อ การสร้างเคร่ืองมือที่
ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์
ปัญหา การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 แผน 
แผ่นละ 1 ช่ัวโมง หลังจากสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 
และน ามา แก้ไข จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการ เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเตรียมน าไปใช้ในการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
   ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์หลักสูตร 
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดแบบฝึกทักษะให้ครบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละคาบ 
จากนั้นด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ จ านวน 1 ข้อ และจากประโยคสัญลักษณ์  
จ านวน 1 ข้อ ทั้งหมด 5 ชุด คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ แบบฝึก 
ทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาหาร และแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว น าเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง น ามา 
ปรับปรุง จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีค่าดัชนีความ 
สอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00  
  ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหา 
การลบ โจทย์ปญัหาการคณู โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยค้นคว้าจากเอกสารและ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และท าการวเิคราะห์หลักสตูร เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบให้ครอบคลุม 
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรยีนรู ้ จากนั้นด าเนินการสรา้งแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนยั เมื่อสร้างแบบทดสอบ 
เสร็จแล้ว น าเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนท่ียังบกพร่อง น ามาปรับปรุง จากนั้นน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมคี่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การ 
เรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00จากนั้นน าแบบทดสอบดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 คน จากนั้นท าการคัดเลือก แบบทดสอบที่ใช้ได้จ านวนอย่างละ 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากอยู ่
ระหว่าง 0.61 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.80  

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 แผ่น ซึ่งในการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละแผนครูจะก าหนดปญัหา 
มาให้นักเรียน แล้วให้นักเรยีนคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้   
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2. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ 
ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์  

3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ผู้วิจัยด าเนินการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทาง คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหา
การ บวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจปัญหา ด้านการแสดงวิธี 

ท าในการด าเนินการแก้ปัญหา และด้านความถูกต้องของค าตอบ น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด แล้วแปลผลตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 
ผลการวิจัย  
  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ โดยพิจารณาจากการท าแบบทดสอบวดั 
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

โจทย์ปัญหาการบวก หลังจากท่ีครูไดจ้ัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิรรมการตั้งปัญหาทางคณติศาสตร์แล้ว นักเรียน 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา นักเรียน 
สามารถสรา้งโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดใหไ้ด้ ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีท าใน 
การด าเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาที่ครูก าหนดให้ได้ และด้านความสามารถในด้านการหา  
ค าตอบท่ีถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด ค านวณหาค าตอบได้ ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4  

  
“สุดาซื้อกล้องราคา 2,500 บาท ซื้อตุ๊กตาอีก 99 บาท สุดาต้องจ่ายเงินกี่บาท”  

ภาพที ่1 แสดงการสรา้งโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพ  

  
“แม่ซื้อคอมพิวเตอรร์ าคา 11,990 บาท ซื้อล าโพง 2,970 บาท แม่จ่ายเงินท้ังหมดกี่บาท”  

ภาพที ่2 แสดงการสรา้งโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคการบวก  

       
ภาพที ่3 แสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบจากรูปที่ 1             ภาพที ่4 แสดงการแก้ปัญหาและหาค าตอบจากรปู ท่ี 2  
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    โจทย์ปัญหาการลบ ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง 
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที ่5 และภาพที่ 6 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีท า
ใน การด าเนินการแก้ปญัหา นักเรยีนสามารถด าเนินการแก้ปญัหาไดอ้ย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหาค าตอบ
ที่ ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด ค านวณหาค าตอบได้อยา่งถูกต้อง ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8  

  
“นาฬิกา 3,550 บาท กระเป๋าราคา 2,190 บาท นาฬิการาคามากกว่ากระเป๋ากี่บาท”  

ภาพที ่5 แสดงการสรา้งโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ  

  
“ตู้ราคา 3,490 บาท แบรนด์สก็อตราคา 399 บาท ตู้มีราคามากกวา่ แบรนดส์ ก็อตกี่บาท” 

ภาพที ่6 แสดงการสรา้งโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคการลบ  

     
ภาพที ่7 แสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบจากภาพที ่ 5        ภาพที ่8 แสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบจากภาพที ่ที่ 6      

โจทย์ปัญหาการคูณ ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง 
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีท า
ใน การด าเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหา
ค าตอบท่ีถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด ค านวณหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12  

  
“พ่อซื้อดอกไม้ 5 ช่อ ช่อละ 590 บาท พ่อต้องจ่ายเงินท้ังหมดกี่บาท”  
             ภาพที ่9 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพ  
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“พ่อค้ามีข้าวสาร 52 กระสอบ หนักกระสอบละ 15 กิโลกรมัรวมขา้วสารหนักท้ังหมดกี่กระสอบ”  

ภาพที ่10 แสดงการสร้างโจทย์ปญั หาการคณู จากประโยคการคณู  

              
ภาพที ่11 แสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบจากรูปที่ 9              ภาพที ่12 แสดงการแก้ปัญหาและหาค าตอบจากรูปที่ 10      

โจทย์ปัญหาการหาร ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง 
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธี
ท า ในการด าเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหา
ค าตอบ ที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด ค านวณหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 15 และภาพที ่16  

  
“แม่มีขวดน้ า 150 ขวด จัดใส่กล่อง กล่องละ 5 ขวด จะจัดได้กี่กล่อง”  
      ภาพที ่13 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ  

 
“มีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน 432 คน ครูจัดหมู่ หมลูะ 9 คน จะจัดได้กีห่มู”่  

                  ภาพที ่14 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคการหาร  

    
ภาพที ่ 15 แสดงการแก้ปัญหาและหาค าตอบจากภาพที ่13       ภาพที ่16 แสดงการแก้ปัญหาและหาค าตอบจากภาพที่ 14          

     

      

231 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา นักเรียน 
สามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 18 ด้านความสามารถใน
ด้าน การแสดงวิธีท าในการด าเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถ
ในด้าน การหาค าตอบท่ีถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด ค านวณหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 19 และภาพที่ 20  

  
“พี่มีเงิน 10,000 บาท ซื้อหนังสือ 5 เลม่ ราคาเล่มละ 100 บาท พ่ีเหลือเงินกี่บาท”  

ภาพที่ 17 แสดงการสรา้งโจทย์ปญัหาการหารจากภาพ  

       
“คาเฟ่ขายกาแฟ 439 แก้ว ลูกค้ามาซื้อ 104 คน วันต่อมามีคนมาซือ้ อีก 59 คน คาเฟ่เหลือกาแฟกี่แก้ว”  

ภาพที ่18 แสดงการสร้างโจทย์ปญัหาการหารจากประโยคการหาร   

  
ภาพที ่19 แสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบจากรูปที่ 17    ภาพที ่20 แสดงการแก้ปญัหาและหาคา ตอบจากภาพที่ 18          

  
ตารางที่  1 แสดงคะแนนแบบฝึกทักษะ  

เรื่อง  

ด้านความเข้าใจปัญหา  
ด้านการแสดงวธิีท าในการ 

ด าเนินการแกป้ัญหา  
ด้านความถูกต้องของ 

ค าตอบ  

ค่า 
เฉลี่ย  

ส่วน 
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

ค่า 
เฉลี่ย  

ส่วน 
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

ค่า 
เฉลี่ย  

ส่วน 
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

โจทย์ปัญหาการบวก  0.98  0.16  ดี  1.95  0.32  ดี  0.98  0.16  ดี  

โจทย์ปัญหาการลบ  0.98  0.16  ดี  1.95  0.32  ดี  0.95  0.22  ดี  

โจทย์ปัญหาการคูณ  0.98  0.16  ดี  1.95  0.32  ดี  0.93  0.27  ดี  

โจทย์ปัญหาการหาร  0.98  0.16  ดี  1.95  0.32  ดี  0.93  0.35  ดี  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน  0.98  0.16  ดี  1.90  0.38  ดี  0.90  0.30  ดี  
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านความเข้าใจปัญหาและด้านความถูกต้องของค าตอบ     
ค่าเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบั ดี      
ค่าเฉลี่ย 0.26 – 0.75  หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาระดับพอใช้      
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบัปรับปรุง  เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านการแสดงวิธีท าในการด าเนินการแก้ปญัหา     
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.00  หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาระดับ ดี     

  ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50  หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบั พอใช้      
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบั ปรับปรุง  

 
 ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

เร่ือง  

ด้านความเข้าใจปัญหา  
ด้านการแสดงวิธที าในการ 

ด าเนินการแก้ปัญหา  
ด้านความถูกต้องของค าตอบ  

ค่าเฉลี่ย  
ส่วน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

ค่าเฉลี่ย  
ส่วน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

ค่าเฉลี่ย  
ส่วน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  

แปล 
ผล  

โจทย์ปัญหา การ
บวก ลบ คูณ หาร 
และ โจทย์ปัญหา 
การบวก ลบ คูณ 
หารระคน  

0.94  0.20  ดี  1.81  0.48  ดี  0.75  0.40  ดี  

เกณฑ์การให้คะแนนด้านความเข้าใจปัญหาและด้านความถูกต้องของค าตอบ   
ค่าเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบัดี    
ค่าเฉลี่ย 0.26 – 0.75  หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาระดับ พอใช้   

  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง ผู้เรียนเมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบัปรับปรุง  เกณฑ์การให้คะแนนด้านการ
แสดงวิธีท าในการด าเนินการแก้ปญัหา    

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.00  หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาระดับ ดี    
ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50  หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาระดับ พอใช้   ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50 

หมายถึง  ผู้เรยีนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดบั ปรับปรุง   
 
สรุปผล  

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย ์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยวดัจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  นักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรยีนอยู่ในระดับดี และเมื่อตรวจสอบความสามารถในแตล่ะ 
ด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 0.94) ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธี 
ท าในการด าเนินการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 1.81) และด้านความสามารถในด้านการหาค าตอบท่ีถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 0.75) ม ี
คะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ด้านอยู่ในระดบัดี  
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อภิปรายผล     
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย 

ใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยของ เหลียงและซิลเวอร์ (Leung & Silver, 1997) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนโดยใช้วิธีการตั้งปัญหาส่งผลให้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตั้งปัญหามีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนตั้งปัญหา เป็นการให้นักเรียนได้ส ารวจสถานการณ์ปัญหา แยกแยะ 
องค์ประกอบของปัญหาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นการตั้งปัญหาจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วย 
ตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริเยส สุขแสวง (2548 ) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคนิคการตั้งปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง 
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่า 
เกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุณี สุทธิจักษ์ (2551) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใช้การตั้งปัญหาเสริมกระบวนการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้ 
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ 
เรียนโดยใช้การตั้งปัญหาเสริมกระบวนการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใช้   
1.จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าการตั้งปัญหามีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา ดังนั้น จึงควรน าการตั้งปัญหาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระและระดับช้ันอ่ืนๆ   

2.ผู้สอนควรจดัเนื้อหา และเวลาให้เพียงพอต่อการเรยีนรู้ และการท ากิจกรรมเนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาในการ
คิด ค านวณ   
            ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป   

     1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้การตั้งปัญหาในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์อื่น ๆ ทั้งในระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลับ เนือ่งจากท าให้การเรียนการสอนคณติศาสตร์มีประสิทธิผลดี   

     2. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้รบั
การ พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคดิค านวณหรือทักษะด้านอื่นๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
           ขอขอบพระคุณอาจารยท์ี่ปรึกษาวิจัย ตลอดจนผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน     
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมวิชาการ. (2544). การแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.   
จุมพต ข าวีระ. (2538). การพัฒนาชุดการสอน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที4่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการสอนคณติศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  

ฉวีวรรณ เศวตมาลย.์ (2544). ปกิณกะคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สุวีรยิาสาส์น.  
ยุพิณ พิพิธกุล. (2542). การแก้ปญัหา. วารสารคณิตศาสตร์. 485-487 กุมภาพันธ์ – เมษายน.  

234 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตร์   
(พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: หจก. ส เจรญิ การพิมพ ์ 

สิริพร ทิพย์คง. (2544). การแก้ปญัหาคณิตศาสตร.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
สุริเยส สุขแสวง. (2548). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการต้ังปัญหาที่มีต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์
ปริญญา มหาบณัฑิต. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

สมเดช บุญประจักษ.์ (2544). “แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร.์” วารสารคณิตศาสตร์ (พฤศจิกายน- ธันวาคม                         
2544): 33-37  

Brown, S. & Walter, M.I. (1993). Problem posing: reflection and application. New Jersey: Lawrence. 
Contreras, J. (2005). Posing and Solving Problems: The Essence and Legacy of Mathematics. Teaching 
           Children Mathematics (October 2005).  
Duncker, K. (1945). “On problem solving.” Psychological Monographs. 58 (270): 5  
Gonzales, N.A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics. 94(2): 78 – 85.  
  
  

235 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์              
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

A STUDY OF THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHING MANAGEMENT  
WITH SOCIAL MEDIA FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 

ศุภสิทธ์ิ เต็งคิว* สุภาณี เส็งศรี  และ กอบสุข คงมนสั 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 

  *corresponding author e-mail : supasittengkew@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของงานวิจัย  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิต

ปริญญาตรี เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 นิสิตจ านวน 334 คน โดยได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจะด าเนินการสอบถาม 4 ด้าน คือ ประกอบด้วย 1.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2. 
ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน 3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน 4. ด้านการประเมินผล 2. แบบสัมภาษณ์ปลาย
ปิดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผล
การศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการเรียนการสอนผ่านสือ่สังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.1  โดยมีอายุ 18-20ปี คิดเป็นร้อยละ 97.7 ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 98.1 2. ผลศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิต

ปริญญาตรีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ (x=̅ 4.52, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนพบปัญหาและความต้องการคือ ผู้สอนควรช้ีแจงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การสอนชัดเจน 2) ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน  พบว่าเนื่องด้วยนิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 เป็นนิสิตเข้า
ใหม่ซึ่งต้องการให้ผู้สอนมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนในแต่ละช่ัวโมงการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 3)ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงาน  พบว่า นิสิตได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมโดยผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตเกิดการคิดวิเคราะห์ โครงงาน เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมและน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงงาน  

ค าส าคัญ : สภาพการเรียนการสอน  สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาท่ัวไป 
 

Abstract 
 This study, with the aim of research to study the teaching through social media for 
undergraduate students. To study the opinion of students on the management of instructional media and 
the online community for undergraduate students. Resources used in research 1. The population in this 
study were students enrolled in the course 001226 Ways of Living in the Digital Age. 1st semester of 
academic year 2560 for 334 students in 1 classrooms with Purposive Sampling. Tools of research 1. a 
questionnaire on the satisfaction of studying about the state of teaching and learning through social 
media for the undergraduate students. 1. The process of teaching and learning. 2. The application of 
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social media in teaching and learning. 3. The activity of the work. 4. The evaluation. 2. The closing 
interview about the study of the condition of teaching and learning through social media for students . 

Research result The results of the study on general conditions of teaching and learning through social 
media. Of undergraduate students The majority of respondents were female. At 53.1 percent, the average 
age of 18-20 years was 97.7 percent. Most of them were first year undergraduates, 98.1 percent. 2. The 
study of students' opinions on the state of teaching and learning through social media. Most of the 

students in the bachelor degree are equal (x=̅ 4.52, S.D. = 0.22). When it was found that. 1. A Teaching 
processes. There are problems and needs. Teachers should clarify their Goal, objectives, criteria, 
measurement and evaluation. 2. A apply of social media in teaching. It was found that for 1st year 
undergraduate students were new students they wanted the instructor to clarify the objectives of the 
learning style in each teaching hour so that the students knew the process of teaching and learning. 3. 
Evaluation of the activities. It was found that Students receive various facilities. Events are appropriately 
by the instructors encourage students critical thinking occurs. Project to achieve the creative skills and 
lead to apply of knowledge in project events. 

Keywords :  teaching,  social media,  education  
 
บทน า 
 เนื่องด้วยการศึกษานั้นมีอิทธิพลและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ตามระบบ ซึ่งการศึกษานั้นยังเป็นศึกษาจ าเป็นตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบันจึงท าให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต จึงท า
ให้การศึกษานั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ ในการเรียนรู้ ปัจจุบันการศึกษาได้มีการพัฒนาไปอย่างที่ไม่มีที่
สิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในยุดศตวรรษท่ี 19 และ 20 ท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาและมีข้อจ ากัดต่างๆ เข้ามาเป็นกฎเกณฑ์ 
แต่ปัจจุบันในยุคศตวรรษท่ี 21 การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กที่เกิดในยุคเจเนอเรช่ัน แซด ถึงซี(Generation 
Z- C) คือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไปท่ีเกิดมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ และการใช้เทคโนโลยีแล้วสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างรวดเร็ว พร้อมพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้ของคนในกลุ่มนี้ (กระปุกดอทคอม,2556) เนื่องด้วยประเทศไทยมีทิศทางในการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านที่
ส าคัญ เพื่อให้ตามทันกับยุคโลกาวิวัฒน์ ด้านที่ส าคัญเป็นประการแรกคือ ด้านการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งด้านการศึกษาของการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ 
Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้และเน้นการบรูณนาการความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
เรียนรู้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน (จันทรา เทพอวยพร , 2560)เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การ
ท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่ งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นกระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง (หนังสือพิมพ์แนวหน้า , 2556) โดย
ผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยครูจะ
เป็นเพียงโค้ตหรือผู้ที่แนะน าในการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมๆ กับ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในปัจจุบัน(อัมพร ชัยเดช, 2557) โดยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงการเข้า
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นอน เพราะเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทุกเขตข้อมูล และสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันได้และยังน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมาก ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์มีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลก ขอแค่
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ จนกระทั่งขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ไร้
พรมแดน ดังนั้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได้จ าแนกและแยกประเภทออกเป็นหลายประเภท ซึ่ง 1 ในประเภท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อประเภทหน่ึงที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันหรือเป็นปัจจัย 5 หรือปัจจัยแรกๆ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของทุก
คน   

ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากมาย เครื่องมือท่ีได้ความนิยมมากที่สุดคือสังคมออนไลน์ เพราะการใช้งานที่
ง่ายและมีแอพพิเคชั่นท่ีสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ สะดวกและรวดเร็ว และเข้าถึงทุกสถานท่ี (ภาณ ภูมิพัฒนพล , 2558) 
และการเรียนการสอนในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฟซบุ๊ก กูเกิ้ล และยูทูปมีส่วนช่วยในการเรียนการสอนของนักเรียนในยุคนี้ 
ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อใช้ในการติดต่อนักเรียนและส่งงาน การใช้กูเกิ้ลในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ของ
นิสิต และยูทูปเป็นเครื่องมือใช่ในการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้การเรียนรู้ของนิสิตเข้าใจเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมใน
การเรียนการสอนนั้นท าให้เกิดการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนิสิตหรือนิสิตกับนิสิต และยังสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแหล่งความรู้ได้อย่างกว้างขว้าง และช่วยกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจในการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น(โยเนีย เย็นชา [นามแฝง], 2555)) ซึ่งแตกต่างกับยุคสมัยก่อนเวลาจะส่งงานก็ต้องเซฟ
ใส่แฟลชไดร์ฟมาส่ง แต่ในยุคนี้สามารถทั้งติดต่อสื่อสารผู้เรียนในช้ันเรียน นัดหมายเวลาเรียน หรือแม้กระทั่งส่งงาน ท าให้
ประหยัดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถแชร์สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน วิดีโอเกี่ยวกับการเรียน สามารถดูได้ทุกที่ทุก
เวลาที่มีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตได้ (โยเนีย เย็นชา [นามแฝง], 2555) และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีได้มีการจัดหลักสูตรในการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหวังให้นิสิตมีความถึงพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
ประโยชน์พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างต่อสังคม โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนิสิตในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

เนื่องด้วยกองการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท าหลักสูตรในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนิสิตในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหมวด
ของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้แบ่งออกเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อครอบคลุมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งรายวิชาที่
สามารถตอบโจทย์ของจุดมุ่งหมายของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป(กองศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2535) ในการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีผ่านมาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบรรยายในรายวิชามากกว่าการกระตุ้นคิด 
จึงไม่ได้เน้นกระบวนการในการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ ของผู้เรียนและมีผู้เรียนจ านวนมาก การจัดกาเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้นไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนได้เพียงอย่างเดียว(อพัชชา ช้างขวัญยืน, 2560) ฉะนั้นรายวิชา
ที่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ คือรายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ที่เน้น
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่จ าเป็นสาหรับนิสิตในศตวรรษท่ี 21 หรือในยุคดิจิทัล (digital age) ที่เติบโตและ
พัฒนาไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒนา
ทักษะความสามารถและทันทันในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักประโยชน์และโทษของเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสังคม และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ให้นิสิตมีความรู้ใน
การใช้อุปกรณ์ทางดิจิทัลมีทักษะในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับเทคโนโลยกีารแบ่งปันความรู้ และมีทัศนคติที่เหมาะสม
ในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันช่วยให้นิสิตเกิดวิจารณญาณ มีความรู้ มารยาท และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรมรู้ถึงสิทธิ
และการละเมิดการใช้ข้อมูลทางดิจิทัลโดย ฉะนั้นรายวิชาวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นรายวิชาที่เปิดให้นิสิตลงทะเบียนในการเรียน
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เป็นจ านวนมาก จึงท าให้พบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของนิสิตเป็นอย่างมาก เช่น การเรียนรู้ไม่ทันภายในห้องเรียน 
การขาดเรียนบ่อยของนิสิต และปัญหาอื่นๆ ตามมา  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือในการส ารวจการเรียนการสอนของนิสิต เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่
ดียิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรบันิสิตปรญิญาตรผีู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการวิจยั ดังน้ี 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตตามกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 ห้องเรียน นิสิตจ านวน 334 คน โดยได้จากการสุ่มแบบเจ าะจง 
(Purposive Sampling ) จากจ านวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
 2.2 ตัวแปรตาม  ได้ แก่  ความคิด เห็ นของสภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์                        
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผู้วิจัยได้ท าการแบ่งลักษณะของการสอบถามเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
ได้แบ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2. ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน 
 3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน        4. ด้านการประเมินผล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรีโดยจะด าเนินการสอบถาม 4 ด้าน คือ ประกอบด้วย 1.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน 3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน 4. ด้านการประเมินผล 
 2. แบบสัมภาษณ์ปลายปิดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี 
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 วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรีและ2. แบบสัมภาษณ์ปลายปิดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรีผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
  2.  วิเคราะห์และก าหนดสิ่งที่จะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
  3.  ก าหนดรูปแบบที่เลือกใช้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีรูปแบบมาตราส่วนคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  4.  สร้างแบบประเมินพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรีจ านวน 18 ข้อ โดยครอบคลุมกับการเรียนการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
  5.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
  6.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
  7.  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบรูณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      8.  น าผลแบบสอบถามความคดิเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผา่นสื่อ
สังคมออไลน์ เพื่อน าไปวิเคราะห์
 
ผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี จากการ
สัมภาษณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบปัญหาและความต้องการดังนี้ 1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบปัญหาและ
ความต้องการคือ ผู้สอนควรช้ีแจงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจนและต้องการให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน 2) ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมใน
การเรียนการสอน พบว่าเนื่องด้วยนิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 เป็นนิสิตเข้าใหม่ซึ่งต้องการให้ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนในแต่ละช่ัวโมงการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการ
ประเมินผลงานและโครงงานให้ชัดเจนของแต่ละชิ้นงานโดยต้องการให้ผู้สอนมีช่องทางในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับนิสิตให้มากเพื่อในการจัดท าโครงงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการอธิบายละเอียดและความส าคัญของการเลือกสถานท่ีใน
การท าโครงงานของนิสิต 3)ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงาน พบว่า นิสิตได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมโดยผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตเกิดการคิดวิเคราะห์ โครงงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมและน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์และธีร
ชัย เนตรถนอมศักดิ์ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการศึกษาด้านหลักสูตร การไปศึกษาดูงานท่ีสถานศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาดูงานและการเขียนรายงานผลโครงการศกึษาดูงาน รวมทั้งการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งทราบแนวทางในการน าหลักสูตร
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี สภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยมีอายุ 18-20ปี ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
 2. ผลศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญา

ตรีอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ (x=̅ 4.52, S.D. = 0.22)  
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บทคัดย่อ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 

จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ขั้นตอนการอบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม ขั้นตอนการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นและ
ขั้นตอน การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี โดยสามารถน าความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบ
เกมกิจกรรมได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) โดยมีความพึงพอใจด้านการ

น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการจัดการเรียนที่มี
ประโยชน์และท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน 

ค าส าคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมค่าย  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

Abstract 
 The Students Development Activities on Philosophy of Sufficiency Economy for 3rd Year Early 
Childhood of 20 persons included of training and demonstration activities, integrated with other major 
and integrated with game activities steps. The research found that most students’ achievement in 
Philosophy of Sufficiency Economy was a good level and ability to conduct of game activities was a good 
level for 80% and in a very good level for 20%. The students participate in student development 

activities of Philosophy of Sufficiency Economy in the overall satisfaction were a high level ( X = 4.12) 

which satisfaction in apply was very high ( X = 4.34), followed by facility and the process/ step of service. 
Students have the opinion that the students development activities on Philosophy of Sufficiency 
Economy was a good Handle useful lessons and have knowledge on Philosophy of Sufficiency Economy is 
increasing. 

Keywords : students development activities, camp activities, philosophy of sufficiency economy 

บทน า 
 ภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
และร่วมกันปลูกต้นไม้รวมถึงยึดแนวทางการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที9่) ที่ช้ีให้เห็นถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับชาติในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเน้นความ
พอประมาณความมีเหตุมีผล รวมถึงความจ า เป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรจากผลกระทบใด ๆ ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังเพื่อการพัฒนาที่
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป (งานเผยแพร่วิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง หลากหลายรูปแบบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิกจรรมพัฒนาผู้เรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมค่าย
ปฐมวัยใจพอเพียง โดยน าหลักการ จุดเน้น นโยบายต่างๆ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในจากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ในการจัดกิจกรรม
ค่ายปฐมวัยใจพอเพียง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัด ตามความสนใจของตนเองรวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้มีทักษะการคิดเป็น ท า เป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการตัดสินใจ มีคุณธรรมในการด ารงชีวิต 
สร้างทางเลือกที่หลากหลาย มีการตัดสินใจและสร้างทัศนคติของผู้เรียนไปพร้อม ๆกันตามศักยภาพของผู้เรียน (สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.), 2545) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางการด ารงชีวิตวิธีการปฏิบัติตนของคนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนักเรียน 
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมให้ก้าวทันอย่างมีสติในยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงจึงหมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายใน ท้ังนี้บุคคลจ าต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะในการน าไปใช้
เพื่อให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่เหมาะสม การด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียรมีสติ มี
ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมสามารถรอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการท ากิจกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยพานักศึกษาไปท า
กิจกรรมที่ศูนย์เรยีนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจรญิ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล  
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 
ขั้นตอนท่ี 1 อบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม มีจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 “พอเพียง แบบเพยีงพอ ตามรอยพ่อ ในหลวงไทย” วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง "3 ห่วง 2 เงื่อนไข"และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นแบ่งนักศึกษาเป็นกลุม่ๆ ละ 10 คน วิเคราะห์
ค าส าคญัในชีวิตประจ าวันท่ีมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอภิปรายร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ 2 “มารู้จักข้าวไทยกนัเถอะ”วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพันธ์ข้าวไทยสายพันธ์ตา่งๆ และลักษณะเฉพาะ
ของพันธ์ข้าวไทย จากนั้นแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน สังเกตและเปรยีบเทียบข้าวแตล่ะสายพันธ์ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยว
กับข้าวตามเทคนิคท่ีแตล่ะกลุ่มสนใจ แล้วอภิปรายร่วมกัน 

ขั้นตอนท่ี 2 การบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อกระตุ้นให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ มจี านวน 4 กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 3  “สมุนไพรไทย ใจเกินร้อน” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาสมุนไพรใกล้ตัวท่ีมีอยู่ในบรเิวณ

ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมนุไพรเพิ่มเติม แล้วอภิปรายร่วมกนั 
กิจกรรมที่ 4  “เพาะกล้า” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการเพาะกล้าข้าวแบบถาดหลุมจากวีดีโอ และ

ทดลองลงมือปฏิบตัิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 5  “โยนกล้า - ด านา” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการโยนกลา้-ด านาจากวีดีโอ และ

ทดลองลงมือปฏิบตัิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 6 “เกี่ยวข้าว - ฟาดข้าว” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการเกี่ยวข้าว-ฟาดข้าวจากวีดีโอ 

และทดลองลงมือปฏิบตัิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน 
ขั้นตอนท่ี 3 การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 2 กิจกรรมดังนี ้
กิจกรรมที่ 7 KM (Knowledge Management): บูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกับการจดัการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัย โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยบูรณาการหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จากน้ันแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการอภิปรายร่วมกนั 

กิจกรรมที่ 8 “หลักพอเพยีงแสนสนุก” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ออกแบบกิจกรรมเกมในค่ายปฐมวัย
ใจพอเพียง 

วิทยากรและอาจารยเ์ป็นผู้ประเมนิการท ากิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั ช้ันปีท่ี 3 ในขั้นตอน
ที่ 1 ถึง ขั้นตอนท่ี 3 ตลอดการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบบันทึกการท ากิจกรรม  

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 20 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ น าแบบสอบถามที่ได้มาวเิคราะห์หาคา่เฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 
 
ผลการวิจัย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 20 คน ผลการท ากิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้  

ผลการจากเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี เนื่องจากนักศึกษาได้มีลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงด้วยตนเอง และนักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด แก้ปัญหาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ตลอดจนในแหล่ง
การเรียนรู้ที่ไปศึกษาหาความรู้นั้นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความคุ้นเคยกับแหล่งการเรียนรู้นั้นๆ เป็นอย่างดี
เพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างดี เนื่องจากในงานวิจัยนี้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมที่ 
1 “พอเพียง แบบเพียงพอ ตามรอยพ่อ ในหลวงไทย”,กิจกรรมที่ 2  “มารู้จักข้าวไทยกันเถอะ”,กิจกรรมที่ 3 KM(Knowledge 
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Management): บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย,กิจกรรมที่ 4  “สมุนไพรไทย ใจเกิน
ร้อน”,กิจกรรมที่ 5  “เพาะกล้า”,กิจกรรมที่ 6  “โยนกล้า - ด านา”,กิจกรรมที่ 7 “เกี่ยวข้าว - ฟาดข้าว” และกิจกรรมที่ 8 “หลัก
พอเพียงแสนสนุก” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ท าให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ใกล้เคียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น ส่งผลให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้และความเข้าใจและสามารถน าความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบเกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบค่ายปฐมวัยใจพอเพียงโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนในการท ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลการท าการออกแบบเกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในระดับดี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก 
จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่า ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ( X ) ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 3.00 ปานกลาง 
2. ช่วงเวลา /ระยะเวลา 4.20 มาก 
3. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 4.30 มาก 
4. บรรยากาศในการจัดโครงการ 4.10 มาก 
5. ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 4.25 มาก 
6. การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.98+0.49 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. การจัดและประสานงานแต่ละฝ่าย 4.20 มาก 
2. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที ่ 4.30 มาก 
3. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ 4.03 มาก 

ภาพรวม 4.18+0.11 มาก 
ด้านการน าไปใช้   
1. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ 4.20 มาก 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น 4.30 มาก 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 4.53 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.34+0.17 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.12+0.38 มาก 
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 ความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ช้ันปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) ในรายด้าน นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการ

น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ พิจารณาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจ เรื่อง ขั้นตอนการด าเนิน

โครงการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) รองลงมาคือ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ช่วงเวลา /ระยะเวลา บรรยากาศใน
การจัดโครงการและการให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านสิ่งอ านวยสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจ

เรื่อง ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานทีม่ากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) รองลงมาคือ การจัดและประสานงานแต่
ละฝ่ายและสื่อ อุปกรณ์ทีใ่ช้ ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจเรื่อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.53) รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นและสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ 
 
อภิปรายผล  

ในด้านการน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย พบว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X = 4.53) และเมื่อสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ชองนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยในค่ายปฐมวัยใจ
พอเพียง พบว่าอยู่ในระดับดี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จาก
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 20 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยใจ
พอเพียงโดยภาพรวม พบว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมวัยใจ

พอเพียงอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) โดยผลจากการใช้ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงในการท ากิจกรรมคา่ยปฐมวัยใจพอเพียงส่งผล
ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี จากการตอบ
ค าถามและการน าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า (2552) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการท าโครงงาน เพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการท าโครงงานส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ โรงเรียนและมีการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวสายพันธ์ข้าวไทย , สมุนไพรไทย, เพาะกล้าข้าว,การโยนกล้า – ด านา และการ
เกี่ยวข้าว-ฟาดข้าว ส่งผลให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยยังสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา และสามารถสามารถบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย และออกแบบกิจกรรมการฐานเรียนรู้ “หลักพอเพียงแสนสนุก”เพื่อเตรียมไว้ ส าหรับน าไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง ในหมู่บ้านดาดทองเจริญ ต าบลอ่างทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
สรุปผลการวิจัย   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 3 
จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ขั้นตอนการอบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม ขั้นตอน การบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และขั้นตอน การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี ซึ่งนักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
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น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ที่มีความใกล้เคียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาได้ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้มีความรู้และความเข้าใจและสามารถ
น าความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบเกมกิจกรรมได้ในระดับดี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 และในระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ช้ันปีที่ 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.12) โดยมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีที่มีประสิทธิภาพ ท าให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสหกรณรานคาในมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ ศึกษาทฤษฎี ดานกระบวนการจัดตั้งสหกรณรานคา ทฤษฏีทางการบัญชี พันธกิจและระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บและหารายไดของมหาวิทยาลัย ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ดานการบริหารจัดการสหกรณรานคาท่ีดําเนินงาน
อยูในปจจุบันจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานสหกรณ ศึกษา
ประเภทของสินคาท่ีหนวยบริโภคภายในมหาวิทยาลัยใหความสนใจ ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งสหกรณรานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มีความเปนไปไดแต
ในระยะแรกควรจัดตั้งรูปแบบสหการเพ่ือลดความเสีย่งจากปจจัยภายนอกท่ีตองดําเนินงานใตกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ
และเตรียมความพรอมเพ่ือขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณรานคาในอนาคต ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 445 คน พบวา สินคา
ท่ีควรนํามาวางจําหนายไดแก อุปกรณการเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และสินคาท่ีมีสัญลักษณและเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ : แผนแมบท สหกรณรานคา การบริหารงานสหกรณ ระบบบัญชี การวางแผนและควบคุมกําไร

Abstract
The research objective was to study the feasibility of establishing the Cooperative shop in Meajo

University-Phrae Campus and present them to the president and board of director for making decision. The
process of establishing cooperative shops, the accounting theory, the mission and regulations which related to the
revenue earnings of university were studied. The primary data involved with the cooperative shops management
and the risk affected factor were came from the semi-structure interview with the manager in the educational
institution and the government agency. The data of merchandise categories that suitable for consumer unit were
collected by interview and questionnaires. The result was found that the establishment of cooperative stores
within Maejo University Phrae Campus will be possible. Although, in the first phase should be start with the
United foam to reduce the risk of external factors that must be operated under Cooperative Law. When the
system fully setup the next step of cooperative stores registration will be done. The 445 of samples from the
staffs and the students shown that the cooperative shop should provide the categories of teaching and education
equipment, food and beverage, and product with University marks for consistence to the consumer unit.

Keywords : master plan, cooperative shop, cooperative management, accounting system, planning and controlling
profit
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บทนํา
การจัดตั้งสหกรณรานคามีจุดมุงหมายเพ่ือชวยแกไขปญหาดานตางๆ ของสมาชิกสหกรณ ไดแก การจัดหาสินคาหรือ

การบริการท่ีจําเปนตอการดํารงชีพมาใหแกสมาชิก เปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาท่ีสมาชิกผลิตไดเอง รวมถึงเปนการ
รวมกันแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โรเบอรต โอเวน ชาวอังกฤษ ถือเปนบิดา
แหงการสหกรณของโลก มีหลักคิดใหรูจักการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือขจัดปญหาความเดือดรอนตางๆ
ซึ่งเปนวิธีของการบริหารระบบสหกรณท่ียังคงใชอยูในปจจุบัน แนวคิดของสหกรณไดเขามาในประเทศไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร โดยมีมูลเหตุมาจากความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตในภาคการเกษตรและเกิดปญหาคาครองชีพท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยมีเซอร เบอรนารด ฮันเตอร เปนผูเขามาชวยเหลือชาวนาไทยและไดแนะนําใหมีการจัดตั้งเปนสมาคมโดยใชช่ือ
เรียกวา โคออเปอราทีฟ โซไซตี้ (Co-operatives Society) ในป พ.ศ. 2457 พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ จึงได
ทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” และถือวาพระองคเปนบิดาแหงการสหกรณไทย สหกรณในประเทศไทย
แบงไดเปน 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณบริการ สหกรณ
เครดิตยูเน่ียน และสหกรณรานคา สหกรณแตละประเภทมีภารกิจในการขับเคลื่อนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีแตกตางกัน
(กรมสงเสริมสหกรณ, 2555) ดังน้ี

- สหกรณการเกษตร จะเปนการรวมกลุมผูมีอาชีพทางการเกษตร และสงเสริมใหสมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกัน มี
ปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

- สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันการเงินแบบหน่ึงท่ีสมาชิกเปนบุคคลท่ีมีอาชีพเดียวกัน หรืออาศัยอยูในชุมชน
เดียวกัน สงเสริมใหรูจักการออม และใหกูเงินเมื่อเกิดความจําเปน

- สหกรณประมง จัดตั้งข้ึนโดยกลุมชาวประมง เพ่ือแกปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ มุงเนนใหความรู
ดานวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุการประมงท่ีเหมาะสมมาจําหนาย การรับฝากเงินและการสงเคราะหสมาชิก
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

- สหกรณนิคม ดําเนินการเพ่ือจัดสรรท่ีดินทํากินแกราษฎร การสรางปจจัยพ้ืนฐานและอํานวยความสะดวกใหผูท่ี
อยูอาศัย ควบคูกับการจัดหาสินเช่ือ และใหบริการสาธารณูปโภคแกสมาชิก

- สหกรณบริการ เปนการรวมกลุมสมาชิกท่ีมีอาชีพเดียวกันท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันเพ่ือ
ยึดหลักประหยัด การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือสรางความมั่นคงในอาชีพ

- สหกรณเครดิตยูเนียน เปนการรวมกลุมสมาชิกท่ีอยูในวงสัมพันธเดียวกัน เพ่ือชวยเหลือตนเองอยางตอเน่ือง
โดยมุงเนนใหสมาชิกประหยัดและอดออม

- สหกรณรานคา การจัดตั้งสหกรณรานคามีภารกิจหลักเพ่ือจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในราคายุติธรรมใหแก
สมาชิก เปนชองทางการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก และยังชวยจําหนายสินคาใหแกสหกรณเครือขายอ่ืนดวย
เชน สหกรณการเกษตรท่ีมีผลผลิตทางการเกษตร สามารถนําสินคามาวางจําหนายท่ีสหกรณรานคาได ถือเปน
การกระจายสินคาสูผูบริโภคในราคาท่ีเปนธรรม

แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณรานคาน้ียังสามารถดําเนินงานภายใตหนวยงานตางๆ อาทิ โรงพยาบาล หนวยงานรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษา เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบุคลากรภายในหนวยงานน้ันๆ (กรมสงเสริมสหกรณ,
2559) ในจังหวัดแพรมีสหกรณรานคาท่ีดําเนินการอยูรวมท้ังสิ้น 4 แหง คือ รานสหกรณครูแพร จํากัด รานสหกรณ
โรงพยาบาลแพร จํากัด รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคแพร จํากัด และรานสหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือ
จําหนายสินคาราคายุติธรรมใหแกสมาชิกและสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิก

มหาวิทยาลัยแมโจมีสถานท่ีตัง้ 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนสถานท่ีตั้งหลัก และมวิีทยาเขต 2 แหง
คือ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ลักษณะการบริหารงานของวิทยาเขตเปรียบเสมือนหน่ึง
คณะภายใตมหาวิทยาลัยแมโจ มีคณบดีเปนผูดํารงตําแหนงสูงสุดภายในวิทยาเขต และยังคงยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศนและ
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พันธกิจเดียวกัน ซึ่งหน่ึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
โดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแมโจไดเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2560
(มหาวิทยาลัยแมโจ, 2560) ไดถูกประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีความเปน
อิสระในการพัฒนาและเกิดความคลองตัวในการบริหารงานภายในมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร บุคลากร ตลอดจนเกษตรกรและชุมชนเครือขาย
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณรานคา ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะได
ใชทรัพยากรท่ีเปนอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูเดิมกอใหเกิดประโยชน ทําใหสมาชิกไดรับประโยชนจากการซื้อสินคาในราคายุติธรรม
เกิดชองทางการจัดจําหนายของสินคาและผลผลิตที่ไดจากแตละสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย มีชองทางในการ
กระจายผลผลิตที่ไดจากการพัฒนาผลิตภัณฑในงานวิจัยและผลผลิตของเกษตรกรเครือขายของนักวิจัย ยังเปน
หนวยงานที่กระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรในองคกรมีความกระตือรือรนในการสรางความมั่นคงใหกับตนเองและเพ่ือน
สมาชิกซึ่งถือเปนการปลูกจิตสํานึกท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลกันในองคกร สหกรณรานคายังสามารถเปนสถานท่ีสําหรับฝก
ปฏิบัติงาน เปนศูนยการเรียนรูและฝกทักษะทางวิชาชีพ ใหแกนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางการเปน
ผูประกอบการในอนาคต เปนสถานท่ีท่ีคณาจารยแตละสาขาวิชาสามารถใชเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกัน และ
ยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามแนวคิดในการจัดตั ้งสหกรณภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากยังไมไดทําการศึกษาในทุกๆดาน
อยางเปนระบบกอนการดําเนินงานอันอาจจะสงผลตอระบบการเงินและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตอง
ทําการศึกษากระบวนการและวิธีการจัดตั้งสหกรณ การวางระบบดานการเงินและบัญชี ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งและ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารงาน เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารในกอนตัดสินใจจัดตั้งสหกรณรานคาภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดตั้งสหกรณรานคา การวางระบบบัญชีและระบบบริหารงานสหกรณรานคาภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

2. ศึกษาระเบียบการเงินและพัสดุท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายไดเพ่ือรองรับการจัดตั้งสหกรณ
รานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

3. วิเคราะหความเปนไปไดและปจจัยเสี่ยงในการจัดตั้งสหกรณภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
จัดทําเปนแผนแมบทเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางและแหลงขอมูล

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยน้ีประกอบดวย
- กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลดานการจัดตั้งสหกรณรานคา จํานวน 4 คน ซึ่งเปนผูบริหารสหกรณรานคา ใน

สถาบันการศึกษา และหนวยงานรัฐ ภายในจังหวัดแพร
- กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลดานระเบียบการจัดตั้งหนวยงานและแนวทางการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัย

จํานวน 8 คน ไดแก คณบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6 คน และเจาหนาท่ี
ฝายการเงินและบัญชี จํานวน 2 คน

- กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลดานบริโภค จํานวน 445 คน แบงเปนบุคลากรจํานวน 120 คนและนักศึกษา 325 คน
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2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณรานคา จากหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ เอกสาร รายงาน บทความงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากขอมูลออนไลน
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
- การสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi – Structured

Interview) กับผูบริหารสหกรณรานคาของหนวยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร จํานวน 4 คน
เพ่ือใหไดขอมูลดานกระบวนการจัดตั้ง การวางระบบบัญชีและระบบบริหารงานสหกรณ

- การกําหนดประเด็นหัวขอเพ่ือสนทนากลุม (Focus Group) กับผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี
ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8 คน เพ่ือเก็บขอมูลดานระเบียบการจัดตั้งหนวยงาน
และแนวทางการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัย

- การแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi – Structured Interview) กับประธานอาจารยประจําหลักสูตรและ
หัวหนาโครงการวิจัย จํานวน 14 คน เพ่ือเก็บขอมูลหนวยผลิตสินคาใหกับสหกรณรานคา

- การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยทําการสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ขนาดตัวอยางใชการคํานวณจากสูตร Yamane (1973) ไดกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้น 445 คน ในการเก็บขอมูลดานหนวยบริโภค แบบสอบถามแยกเปน 2 ชุด สําหรับบุคลากร และนักศึกษา
แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 สวน ขอมูลท่ัวไป ขอมูลรายได ขอมูลสถานท่ีในการจัดตั้งสหกรณรานคา และขอมูล
เก่ียวกับสินคาและปริมาณท่ีสนใจท่ีจะจายซื้อของหนวยบริโภค

3. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
วิธีดําเนินงานศึกษาแผนแมบทการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
3.1 นําขอมูลที่เก็บรวมรวมไดท้ังขอมูลจากการคาควาและจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสหกรณรานคา

การสนทนากลุมกับผูบริหารและเจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย มาทําการสรุปและ
อภิปราย เพื ่อวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในเชิงนโยบาย หาแนวทางในการจัดตั้งและการ
บริหารงานโดยวิเคราะหความสอดคลองกับระเบียบการเงินและระเบียบการจัดเก็บรายได รวมถึงวิเคราะห
ภาวะความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

3.2 ออกแบบระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในโดยใชผังทางเดินเอกสาร (Flow Chart) เพ่ือวางระบบการ
บริหารงานสหกรณรานคา

3.3 นําขอมูลจากการสัมภาษณประธานอาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาโครงการวิจัย มาสรุปและวิเคราะห
ความเปนไปไดของหนวยผลิต

3.4 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจากบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มาทําการวิเคราะหความ
ตองการของหนวยบริโภค

3.5 วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในการลงทุนและการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือทางการบัญชี
4. การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการถอดเทปสัมภาษณถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic
Induction) และการวิเคราะหสวนประกอบ (Componential Analysis) สวนขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม
ถูกนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ีเปนจํานวนรอยละ (Percentage)
การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ผลจาการสัมภาษณผูบริหารสหกรณรานคาและการสนทนากลุมกับผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัย ถึงกระบวนการจัดตั้งและระบบบริหารงานสหกรณรานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ น้ัน
สามารถดําเนินการได เน่ืองจากไมมีความเสี่ยงท่ีจะขัดตอระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย ท้ังระเบียบพัสดุและระเบียบ
การจัดหารายได ท้ังยังสามารถเปนประโยชนตอนักศึกษา บุคลากร และเกษตรกรเครือขายนักวิจัย แตอาจมีความเสี่ยงในดาน
การดําเนินงานภายใตขอกฎหมายสหกรณ ท่ีตองใชระยะเวลานานในการจดทะเบียนจัดตั้ง ทําใหไมเกิดความคลองตัวในการ
ทํางานในระยะแรก เน่ืองจากการดําเนินการจะตองถูกตรวจสอบจากสํานักงานสหกรณจังหวัดทุกเดือนในปแรก และหลังจาก
ดําเนินงานมาแลว 1 ป จะตองยื่นงบรายปตอสํานักงานสหกรณจังหวัดพรอมการตรวจสอบบัญชี นอกจากน้ันยังตองชําระคา
บํารุงใหกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยท่ีจายจากกําไรสุทธิในแตละป ซึ่งทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันใหในระยะแรก
ควรจัดทําเปนโครงการในรูปแบบของสหการเพ่ือความคลองตัวและเตรียมความพรอมเพ่ือขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณรานคา
ในอนาคต ถึงแมจะจัดตั้งในรูปแบบของโครงการสหการ ก็ยังคงตองไดรับการตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือความโปรงใสในการบริหารงาน

นอกจากน้ัน ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี ไดนํามาออกแบบการวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญตอการบริหารงานสหกรณรานคา และเปนขอมูลประกอบการตัดสินของผูบริหาร โดยจัดทําเปนผังทางเดิน
เอกสาร (Flowchart) เพ่ือใหทราบทิศทางและระบบการทํางานของผูรับผิดชอบในแตละหนาท่ี ท้ังในระบบการขายเปนเงินสดสําหรับ
ลูกคาและสมาชิกท่ัวไป ระบบการขายเช่ือสําหรับลูกคาท่ีเปนหนวยงานในองคกรเพ่ือรองรับในการจัดสินคาในงานอบรมสัมมนาหรือ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ระบบการฝากขายเพ่ือรองรับสินคาและผลิตผลจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยและชุมชนเครือขาย ระบบ
บัญชีซื้อเงินสดและเงินเช่ือ ระบบสินคาคงคลัง

ขอมูลจากกระบวนการศึกษายังนํามาสูการวิเคราะหโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจะนํามาใชในการบริหารงานขายและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี เพ่ือใหเกิดการบริหารงานอยางเปนระบบ และปองกันความเสี่ยงจากการทุจริต ผูวิจัยเห็นวา ดานการบริหารงาน
ขายโปรแกรมท่ีเหมาะสมคือ โปรแกรม BSOFT POS ท่ีสามารถประยุกตใชแทนการจดบันทึกการขาย และเหมาะกับกิจการท่ีเปนลักษณะ
รานคาปลีก หรือรานสะดวกซื้อ ท่ีตองออกใบเสร็จแบบยอ หรือพิมพใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบได โปรแกรมยังสามารถรองรับการทํางาน
ระบบบารโคด ตัดสินคาคงคลังอัตโนมัติเมื่อมีการทํารายการขาย แจงเตือนสินคาคงคลังข้ันต่ํา (Safety Stock) แสดงกราฟรายงานสถิติ
การขายรายเดือน แสดงยอดสินคาขายด ีรองรับการทํางานแบบใชเครือ่งเดยีว (Stand Alone) และแบบเครือขายเน็ตเวิรค (LAN) สามารถ
สํารองฐานขอมูล บํารุงรักษาขอมูลผานหนาโปรแกรมได รองรับการสงออกขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Excel สามารถทํางาน
รวมกับระบบลิ้นชักเก็บเงินได (Cash Drawer) โปรแกรมดังกลาวสามารถแสดงผลกําไรเพ่ือนําไปบันทึกตอไปยังโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีท่ีจะนํามาใชงานกับระบบของสหกรณรานคา คือ โปรแกรม BC Account ลักษณะของโปรแกรม BC Account เปน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีทํางานในระบบปฏิบัติการ Window และสามารถออกรายงานการเงินในรูปแบบตางๆไดอัตโนมัติ
รองรับตนทุนเฉลี่ย ตนทุนมาตรฐานและ FIFO สามารถออกแบบฟอรมเอกสารไดหลากหลาย มีระบบวงเงินเครดิตลูกคา สามารถใช
รวมกับโปรแกรมบารโคดในการควบคุมสินคาเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการขายและสินคาคงคลัง

ผลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของหนวยผลิตภายในมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณประธานอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีผลผลิตจากสาขา และสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคา ไดแก
ผลิตภัณฑท่ีไดจากนมโค จากสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ผักปลอดสารพิษท่ีสามารถพัฒนาเปนผักอินทรีย จากสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช กลาพันธุไม จากสาขาเกษตรปาไม ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มแปรรูป จากสาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร และผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัยและชุมชนเครือขาย ไดแก ผลิตภัณฑผายอมสีจากหอม ผลิตภัณฑสมุนไพร ขาวอินทรีย
เปนตน

ผลจากการวิเคราะหหนวยบริโภคจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน
ท้ังสิ้น 445 คน แบงเปนบุคลากรจํานวน 120 คน เปนหญิง รอยละ 67.50 เปนชาย รอยละ 32.50 ตําแหนงเปนฝายสนับสนุน
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รอยละ 52.50 ฝายวิชาการ รอยละ 47.50 มีชวงอายุระหวาง 36-40 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือชวงอายุ
ระหวาง 41-45 และ 31-35 ปตามลําดับ คิดเปนรอยละ 22.50 และ รอยละ 15.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนมากท่ีสุดอยูระหวาง
20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ ระหวาง 10,001-200,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท คิดเปน
รอยละ 20.83 และ 12.50 ตามลําดับ ผลการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 325 คน เปนหญิง รอยละ 68.62 เปนชาย
รอยละ 31.38 มีชวงอายุระหวาง 20-21 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.69 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 18-19 ป และ 22-24
ปตามลําดับ คิดเปนรอยละ 30.46 และ รอยละ 14.15 มีเงินใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดอยูระหวาง 5,001-7,000 บาท คิด
เปนรอยละ 31.38 รองลงมาคือ ระหวาง 7,001-10,000 บาท และ 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.92 และ 22.77
ตามลําดับ สถานท่ีในการจัดตั้งสหกรณรานคาควรจัดตั้ง ณ อาคารเทพ พงษพาณิช

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสินคาท่ีควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัย

ลําดับท่ี สินคาท่ีควรมีวางจําหนายในสหกรณ คาเฉลี่ย Std. ระดับคาเฉลีย่
1 อุปกรณการเรียน 1.12 1.48 มากท่ีสุด
2 เครื่องถายเอกสาร 2.53 1.28 มาก
3 เครื่องดื่ม 2.69 1.28 ปานกลาง
4 อาหารสําเร็จรูป 2.70 1.43 ปานกลาง
5 สัญลักษณและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 2.74 1.52 ปานกลาง

ผลจากความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสินคาท่ีควรนํามาวางจําหนายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด
5 อันดับ จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาเปนกลุมของ อุปกรณในการเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย เปนกลุมสินคาท่ีอยูในความสนใจของผูบริโภคภายในมหาวิทยาลัยท่ีเปนบุคลากร

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับสินคาท่ีควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัย
ลําดับท่ี สินคาท่ีควรมีวางจําหนายในสหกรณ คาเฉลี่ย Std. ระดับคาเฉลีย่

1 อุปกรณการเรียน 1.88 1.26 มาก
2 เครื่องดื่ม 2.56 1.13 มาก
3 ขนม 2.72 0.97 ปานกลาง
4 สัญลักษณและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 2.76 1.28 ปานกลาง
5 อาหารสําเร็จรูป 3.18 1.50 ปานกลาง

ผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับสินคาท่ีควรนํามาวางจําหนายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด
5 อันดับ จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาเปนกลุมของ อุปกรณในการเรียนการสอน เครื่องดื่ม ขนม อาหาร และสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย เปนกลุมสินคาท่ีอยูในความสนใจของผูบริโภคภายในมหาวิทยาลัยท่ีเปนนักศึกษา

ผลจากการศึกษาขางตนจะเห็นวาความคิดเห็นของท้ังสองกลุมมีความสอดคลองกันในเรื่องของความสนใจในสินคาท่ี
ควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยและอนุมานไดวากลุมตัวอยางมีความยินดีท่ีจะจายซื้อสินคากลุม
ดังกลาว ผลจากการศึกษาสามารถเปนขอมูลทางการตลาดในการวางแผนการจัดสินคามาวางจําหนายภายในสหกรณ
นอกจากน้ันยังสามารถเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของหนวยผลิตสินคาภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยบริโภคได ซึ่งหากมีการวางแผนการจัดจําหนายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถควบคุมความเสี่ยงท่ี
เกิดจากสินคาคงคางท่ีไมมีการเคลื่อนไหวได

ขอมูลทางการเงินจากการสัมภาษณผู บริหารสหกรณรานคาทั้ง 4 แหง ไดถูกนํามาวิเคราะห เพื ่อจัดทํา
เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการทางการบัญชีใหกับผูบริหารในการตัดสินใจเสนอของบสนับสนุนเพื่อจัดทํา
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โครงการนํารองในรูปแบบสหการ ไดแก งบประมาณกําไรขาดทุนเพื่อวิเคราะหความสามารถและความอยูรอดของ
โครงการ งบประมาณจายลงทุนเพื่อใหทราบจํานวนการจายลงทุนและประมาณการระยะเวลาคืนทุน (Payback Period
Method) ของโครงการ

ตารางท่ี 3 ประมาณกําไรขาดทุนของกิจการ ระหวางปท่ี 1 ถึงปท่ี 5
25X1 25X2 25X3 25X4 25X5

ยอดขาย 55,321.62 66,385.94 79,663.13 95,595.76 114,714.91
หัก ตนทุนขาย 22,128.64 26,554.37 31,865.25 38,238.30 45,885.96
กําไรข้ันตน 33,192.97 39,831.57 47,797.88 57,357.46 68,828.95
หัก คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
คาใชจายในการบริหาร 37,968 37,968 37,968 37,968 37,968
รวมคาใชจาย 49,968 49,968 49,968 49,968 49,968
กําไรสุทธิ (16,775.03) (10,136.43) (2,170.12) 7,389.46 18,860.95

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประมาณการกําไรสุทธิของกิจการทําใหเห็นวา ในป 25X1-25X3 ยังมผีลการดําเนินงานท่ีขาดทุน
จนกระท้ังในป 25X4 กิจการเริ่มมผีลการดาํเนินงานท่ีมีกําไรสุทธิ

ตารางท่ี 4 งบประมาณจายลงทุน ป 25X1

โครงการจายลงทุน
งบประมาณ

จายลงทุนป 25X1

เครื่องพิมพและเครื่องอานบารโคด 5,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร 50,000
เครื่องคอมพิวเตอร 18,000
ปรับปรุงอาคารสํานักงานอุปกรณและอุปกรณ 200,000
รวม 273,000

ตารางท่ี 5 ประมาณการระยะเวลาคนืทุนในกรณีท่ีเงินสดรับสุทธิไมเทากันในแตละป
ปท่ี เงินสดรับสุทธิ เงินสดรับสุทธิสะสม
3 7,389.46 7,389.46
4 18,860.95 26,250.40
5 32,626.74 58,877.14
6 49,145.68 108,022.82
7 68,968.42 176,991.24
8 92,755.70 269,746.95
9 196,658.96 466,405.91
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ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณการจายลงทุนท่ีประมาณการวาจะเกิดขึ้นในปแรกของการดําเนินงาน เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดมาคํานวณ
ประมาณการระยะเวลาคืนทุนในกรณีท่ีเงินสดรับสุทธิไมเทากันในแตละปใน ตารางท่ี 5 จะเห็นไดวา สหกรณรานคามีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ป
1 เดือน
อภิปรายผล

แนวคิดในการจัดต้ังสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จะเกิดขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารในระดับคณะตามลําดับขั้น การจัดต้ังและดําเนินงานไมมีความเส่ียง
ท่ีจะขัดตอระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย และมีความสอดคลองกับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ี
ความเปนอิสระในการพัฒนาและมีความคลองตัวในการทํางาน แตอาจมีความเส่ียงในดานการดําเนินงานภายใตขอกฎหมายสหกรณ ซ่ึง
ในระยะแรกควรจัดทําเปนโครงการในรูปแบบของสหการเพ่ือความคลองตัวและเตรียมความพรอมเพ่ือขอจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ
รานคาในอนาคต ท้ังน้ีระเบียบในการยืมเงินทดรองของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําโครงการนํารองในรูปแบบสหการมีความสอดคลองในการ
ดําเนินโครงการและมีระบบการตรวจสอบความโปรงใสรองรับอยางเหมาะสม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับทฤษฎีการออกแบบการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนําโปรแกรมการบริหารงานมาใชควบคูกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนอยูได ถือเปนการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตในการทํางานตามหลักการควบคุม
ภายใน ผลจากการศึกษาหนวยผลิตและหนวยบริโภค สามารถเปนขอมูลทางการตลาดในการวางแผนการจัดกลุมสินคามาวางจําหนาย
ภายในสหกรณซ่ึงควรเปนสินคาในกลุมอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน อาหารและเครื่องด่ืม และสินคาท่ีมีสัญลักษณและตรา
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย และผลการศึกษายังใชเปนขอมูลสนับสนุนในการหาทิศทางเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของหนวย
ผลิตสินคาภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของหนวยบริโภค ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากสินคาคงคางท่ีไมมี
การเคล่ือนไหวได ผลจากการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุนทําใหทราบถึงความสามารถในการบริหารงานและความอยูรอดของ
โครงการในอนาคต งบประมาณจายลงทุนและประมาณการระยะเวลาคืนทุนตามหลักทฤษฎีการวางแผนกําไรและการควบคุม
สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินงาน

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งน้ี ไดศึกษาถึงกระบวนการจัดต้ังสหกรณรานคา จากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ ภายในจังหวัดแพร

ท่ีดําเนินการอยูทุกแหง การศึกษาขอมูลดานนโยบายกฎระเบียบการบริหารงานและการบริหารการเงินและพัสดุ จากผูบริหารและ
เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาใชในการออกแบบการวางระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน และการ
ควบคุมภายในของสหกรณรานคาเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันได การวางแผนการเลือกใชโปรแกรมการบริหารงานและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีสามารถควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริต การวิเคราะหความอยูรอดของโครงการโดยใชเครื่องมือการ
วางแผนกําไรและการควบคุมทําใหทราบถึงงบประมาณท่ีใชตามงวดเวลาและศักยภาพของการดําเนินงาน การใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหหนวยผลิตและหนวยบริโภคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีตองการของหนวยบริโภค
การศึกษาแผนแมบทในการจัดต้ังสหกรณในครั้งน้ีสามารถใชเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูบรหิารทุกฝายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดการจัดต้ังสหกรณรานคาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2559 ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการประเมิน

และการวางแผนโครงการจัดต้ังสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณผูบริหารสหกรณรานคาใน
จังหวัดแพร ท่ีใหขอมูลและประสบการณการจัดต้ังและบริหารงานสหกรณ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ ทุกทานท่ีสละเวลาในการประชุมกลุมยอย ใหแนวคิดและวางนโยบายในการทํางานใหเกิดรูปธรรม ขอขอบคุณคณาจารย
นักวิจัย เจาหนาท่ีบัญชีการเงินและพัสดุ ทุกทานท่ีใหเกียรติในการใหสัมภาษณเชิงลึก ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาทุกคนท่ีสละ
เวลาเปนผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย และขอขอบคุณคณาจารย และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการบัญชีท่ีรวมกันเปนคณะนักวิจัยจน
ทํางานครั้งน้ีไดอยางสําเร็จสมบูรณ
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเท่ียว และเพ่ือพัฒนาการจัดการ

ดานการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน สําหรับนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
อ.แมแตง จ.เชียงใหม การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดทําเวทีชุมชน โฟกัสกรุป การสังเกต การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง
กับสมาชิกและแกนนํากลุมแบบวิเคราะหเอกสาร การศึกษาดูงาน และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบวา 1) กลุมรวมใจพอเพียง เปนกลุมท่ีผลิตสินคาชุมชน ไดแก เห็ดโคนนอย เห็ดนางฟา ปุยชีวภาพ และถานไม กลุมเติบโต
มาจากการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนซึ่งหลังจากรวมกิจกรรมการวิจัย ธุรกิจชุมชนของกลุมมีความเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน
จึงทําใหกลุมมีกําลังการผลิตเห็ดและขยายโรงเรือนท่ีถาวรเพ่ิมข้ึน มีการสรางเอกลักษณดวยการมีเสื้อประจํากลุม มีการทําสื่อ
ณ จุดขาย การกําหนดการดําเนินงานทางการตลาดใหม พัฒนาและปรับปรุงท่ีทําการกลุมใหดูนาเช่ือถือ และ มีแผนพัฒนา
การผลิตเห็ดลม และการเลี้ยงกบ จึงทําใหกลุม มีศักยภาพความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถกวาทุกกลุมท่ีรวมโครงการ
ท้ังดานการตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุม ท่ีสําคัญผูนํากลุมมีความเขมแข็ง ยุติธรรม มีมุมมองและวิสัยทัศนในการพัฒนาธุรกิจ
ของกลุมใหกาวตอไปอยางไมหยดุยัง้  มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการผลิตอยางตอเน่ือง และเปนกลุมท่ีถายทอดองค
ความรูและภมูิปญญาชาวบานดานการเพาะเหด็และการทําปุยชีวภาพสูเยาชน เปนกลุมท่ีสามารถจะพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชนตนแบบท่ียั่งยืน เปน
ศูนยเรียนรูในการดําเนินธุรกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแหลงศึกษาดูงานไดเปนอยางดี  2)  กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน จะผลิตสินคา
หลัก คือ แคบหมูมัน กลุมน้ีจะมีกําลัง การผลิตท่ีไมคอยสม่ําเสมอ จะหยุดผลิตเมื่อตองมีงานหลัก คือการเกษตร ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายได
ตลอด ประกอบกับสมาชิกท่ีรวมกลุม ก็มิไดจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนมีเพียงหัวหนากลุมท่ีตั้งข้ึนมาแตก็มิไดมีการประชุมบอยครั้ง
ทําใหสมาชิกท่ีรวมกลุม ไดรับรายไดไมมาก ไมมีแรงจูงใจในการทํางานกลุม ซึ่งทางหัวหนากลุมยงัไมพรอมท่ีจะพัฒนาและ ขยายตลาดแตก็จะนําเอา
องคความรูท่ีไดรับความชวยเหลือดานการตลาดในชวงทําวิจัย ไปใชในอนาคตตอไป 3) กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแล เปนกลุมท่ีผลิต
สินคาหลัก คือ กระเทียมดอง โดยสมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองท่ีบานของตน จากน้ันจึงนํามาจําหนายยังรานคา ในหมูบาน ซึ่งเปนรานคาขาย
สินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไปดานการรวมกลุมยังไมมีระบบการบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจน อีกท้ังกลุมน้ีเคยไดรับความชวยเหลือดานการสรางตรา
สินคาและบรรจุภัณฑจากหนวยงานอ่ืนมากอนทําใหกลุมตองการเพียงการสานตอการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑเดิมใหสามารถสื่อสารไปยัง
กลุมตลาดเปาหมายท่ีชัดเจนข้ึน และสื่อถึงเอกลักษณของสินคาใหมากข้ึน  ดานการบูรณาการสินคาชุมชนเขากับการทองเท่ียวชุมชนน้ัน พบวา
เมืองแกนพัฒนาเปนชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณของนํ้า มีการเพาะปลูกสินคาเกษตรท่ีไดผลผลิตเปนอยางดี ชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมี
เอกลักษณ และท่ีสําคัญมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาต ิวัฒนธรรม และสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย มีเตาเผาอินทขิลซึ่งเปนเตาเผาโบราณท่ีสะทอนถึง
ประวัติศาสตรของอารยะธรรมลานนา จึงเหมาะท่ีจะบูรณาการเขาสูการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงการเกษตรในรูปของการทองเท่ียวแบบ
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โฮมสเตย หรือการทองเท่ียวท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับหมูบานการทองเท่ียวอ่ืน แตท้ังน้ีชุมชนเมืองแกนพัฒนา จะตองเตรียมพรอมในการเปนเจาบานท่ีดี
สําหรับตอนรบันักทองเท่ียว และใชความมไีมตรจีิตท่ีดขีองคนในชุมชน เปนทูตแหงการทองเท่ียวมกีารจัดเตรยีมท่ีพักอาศัยท่ีสะอาดและปลอดภัยไว
คอยบริการนักทองเท่ียวรวมถึงมีระบบการคมนาคมในชุมชนท่ีสะดวก และตองมีแผนในการนําเอาสินคาชุมชนเขาไปจําหนายในเสนทางการทองเท่ียว
จึงจะทําใหการดําเนินธุรกิจชุมชนประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ : การพัฒนาการตลาด การทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน

Abstract
This study had objectives to develop knowledge of marketing and tourism, and to develop

marketing management and tourism of the community business in order to upgrade to community
enterprise of Muangkaen Municipality community in Mae Tang district, Chiang Mai Province. This study
collected data by focus group forum, observation, semi-structured interviews with members and leaders,
document analysis form, business visit, and workshop. The results showed that: 1) Ruam Jai Por Piang
Group is the group produced the community products, such as common white mushrooms, oyster
mushrooms, bio fertilizer and charcoal. The group grew from household production. After attending the
research, the community business of the group has grown so that the group increased mushroom
production capacity, expanded permanent greenhouses, built uniqueness and recognition of the group by
having a group shirt, produced media at the point of sale, set a new marketing organizational structure
including developed and improved group to be credible and had plans to develop lentinus polychrous
lev mushrooms, frog and tadpole farms for making money in the future. Therefore, the group has become
strengthened and more capable than any group which participated in the project as marketing, sales,
group management, and group collaboration. Importantly, the leaders of the group are strong, fair, have
perspective and vision in developing the group’s business to continue without relentless, improve
product quality and techniques of production methods continuously. Moreover, it is a group that
propagates the knowledge and local wisdom in mushroom cultivation and bio-fertilizer production so that
it is a group that can develop into a sustainable community enterprise, learning center for conducting
business on the sufficiency economy and good place for business visit. 2) Group producing oil-less pork
snack has the main product as oiled pork snack, gathered by a few members of the community. This
group do not always produce its product and usually stop to produce when its main work need to
continue, the product  cannot be sold at all assembled with  no clear management structure of the
group. It has only a group leader who is set up to clear management structure to take care of the
members. They have had a lack of meeting, so this has led members earn less income from production,
no motivation in the work group. The group leader is not ready to develop and expand the market. But, it
will bring knowledge gained from the marketing help during the research to apply in the future when the
group is ready for funding and membership. 3) Ban Cho Lae Agricultural Product Group is the main
producer of pickled garlic. Group members produce pickled garlic at home. Then it is sold to the shop in
the village, which is a store of consumer goods. There is no clear group management system. In addition,
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the group has received branding and packaging assistance from other agencies. The group needs only to
continue to develop the brand and the original packaging to communicate to the target market clearer,
and more about the identity of the product. The integration of community goods into community tourism
has found that Muangkaen community is a community with a great abundance of water located near Mae
Kwad Dam, so it has the cultivation of agricultural products that yield a good. The community has a
unique lifestyle and importantly, it has the natural, cultural and architectural attractions. There is an
ancient In Ta Kin kiln r which reflects the history of Lanna civilization and it is suitable for integration into
cultural or agricultural tourism in the form of homestay or general tourism by linking with other tourist
villages such as homestay, Bann Mae Kompong Villagee for organizing a joint tourism program. However,
Muangkaen community must be prepared to be a good host for welcoming tourists and use the kindness
of the people in the community as an ambassador of tourism.  Accommodation is provided the
cleanness, convenience and safety for travelers as well as convenient transportation in the community.
Moreover, it should have plans to bring the community products into the travel path or travelling
program, so this will make the community business successful.

Keywords : marketing development, tourism of community business, business enterprise

บทนํา
จากยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเพ่ือเปนฐานท่ีมั่นคงของประเทศดวยกรอบแนวความคิด

ดานการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง อาทิ การจัดองคความรูชุมชนและระบบการเรียนรูอยางครบวงจร การสรางความมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การรวมกลุมและการนําเอาภูมิปญญาของทองถ่ิน มาสรางสรรคคุณคาใหกับสินคาและบริการ และ
ดานการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหอยูรวมกันอยางเก้ือกูล จากการลงพ้ืนท่ีวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีไดศึกษาขอมูลจากยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลรวมกับการประชุมกลุมแบบเนนเปาหมาย
จากผูนําชุมชน ประชาชน รวมท้ังผูมีบทบาทเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหประเด็นปญหาและ
ความตองการ พบปญหาและความตองการของชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนมีรายไดไมพอเพียงตอการดํารงชีพ เน่ืองจาก
มีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนเฉพาะชวงท่ีมีการจัดโครงการ “หนาวน้ีท่ีเมืองแกน” เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวแตหลังจากชวงเวลา
ดังกลาว มีนักทองเท่ียวลดลง และแมวาชวงท่ีมีโครงการ “หนาวน้ีท่ีเมืองแกน” จะมีนักทองเท่ียวมากข้ึนแตกลับมีปญหา
ทางดานผลิตภัณฑชุมชนท่ีไมสามารถขายไดมาก (จรัส ไชยยา,2558, สัมภาษณ) ดังน้ันการวิจัยน้ีจะสามารถเขาไปเพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพชุมชน ในการเพ่ิมรายไดสําหรับครัวเรือน รวมท้ังใหองคความรูใหชุมชนได กลาวคือ ชุมชนยังขาด
ความรูดานการตลาดและการจัดการท่ีจะนําไปใชในการดําเนินธุรกิจชุมชนท่ีทําอยู และกลุมธุรกิจชุมชนตาง ๆ ในทองถ่ิน
ยังขาดศักยภาพในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการกลุมท่ีดี (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ,
2558) และถึงแมวาจะมีการทองเท่ียวมานานระยะหน่ึงแลว แตยังพบวารายไดตอหัวของคนในชุมชนยังต่ํา รายไดเฉลี่ย
ตอหัวตอป 60,000.00 บาท  (เทศบางเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2558)

ประกอบกับกลุมเรื่องท่ีควรวิจัยอยางเรงดวน ตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีตองการพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมจากทองถ่ินสูสากล โดยมุงเนนใหทําวิจัยเก่ียวกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนจาก
ทองถ่ินสูสากล โดยรวมมือกับเครือขายการวิจัยในระดับทองถ่ินและภูมิภาค จึงไดพบความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม
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ของชุมชนเมืองแกนพัฒนาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือเพ่ิมเติมอีก ดังน้ี ความตองการสรางและพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว
ภายในชุมชน ความตองการไดรับองคความรูทางดานการตลาดและการจัดการสินคาชุมชนและสินคาทางการเกษตร
ความตองการในองคความรูดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีดีของชุชน และความตองการท่ีจะไดรับการสงเสริมและ
ยกระดับธุรกิจชุมชนสูการเปนวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ท่ีเขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน

การวิจัยครั้งน้ียังมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังน้ี
เพ่ือผลักดันใหสินคาและการทองเท่ียวของชุมชน มีทิศทางในการพัฒนาท่ีดีข้ึน และมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงข้ึนกวาเดิม
โดยสอดรับกับยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังน้ี สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564. ในสวนของการฟนฟู
การทองเท่ียววาจะมุงฟนฟูดานการสรางภาพลักษณ การสงเสริมตลาดทองเท่ียว การสรางสรรคสินคาใหม การฟนฟูแหลง
ทองเท่ียว และการปรับปรุงมาตรฐานการทองเท่ียว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
และสอดรับกับแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแกนพัฒนาท่ีมีนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ คือ สนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พัฒนาและสงเสริมการใหความรูในวิชาการและประสบการณแกประชาชน การเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ เชิงประวัติศาสตร โดยใชแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแกไขปญหาความยากจน
นอกจากน้ีการวิจัย ยังสัมพันธกับยุทธศาสตรของเทศบาลในดานการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินดวย (เทศบางเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2558)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเท่ียวใหกับชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม
2. เพ่ือพัฒนาการจัดการดานการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมือง

แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเท่ียวและการจัดการดานการตลาด

และการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไปการดําเนินการวิจัยจะเปนรูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ใชกรอบการในการดําเนินการศึกษาตามแนวความคิด
การมีสวนรวมของชุมชน และท่ีมุงเนนไปท่ีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับประชากรและกลุมตัวอยาง
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ข้ันตอนในการทําการวิจัย และวิธีการวิเคราะห
ขอมูลตามลําดับ ดังน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีศึกษา คือ ชุมชนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม แตเน่ืองจากแตละ

หมูบาน หรือแตละชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแกนพัฒนา มีศักยภาพท่ีแตกตางกัน จึงกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะทําการวิจัย
ไว 2 ชุมชน คือ หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 ตําบลชอแล เพ่ือเปนหมูบานตนแบบสําหรับการพัฒนา เพราะชุมชนดังกลาวมีประชากร
มากท่ีสุดจํานวน 2,021 คน (ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) และเปนศูนยรวมของการผลิตสินคา
ชุมชนและการทองเท่ียว ท้ังยังมีความพรอมดานทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน สถานท่ีทองเท่ียว ภูมิปญญาชาวบาน และมีผูนํา
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กลุมท่ีมีความมุงมั่นตั้งใจ มีศักยภาพดานการเปนผูนําท่ีดีท่ีจะพัฒนาและยกระดับจากธุรกิจชุมชนไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชน
ตอไปในอนาคต

แหลงขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล คือ
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บจากการสัมภาษณหนวยงานทองถ่ินของรัฐ การทําโฟกัสกรุป การจัด

กิจกรรมกลุม โดยมีสมาชิกกลุมธุรกิจชุมชนหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนผูรวม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมขอมูลการทําธุรกิจและ
นําไปพัฒนาการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชนเพ่ือการยกระดับสูวิสาหกิจชุมชนของกลุมท่ีเขารวมโครงการตอไป

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีการตลาดจากตํารา บทความ งานวิจัย อินเทอรเน็ต ตลอดจน
ขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา สําหนักงานเกษตร อําเภอแมแตง ศูนยเรียนรูภายในชุมชน ศาสนสถานตาง ๆ  ภายใน
ชุมชน แหลงทองเท่ียวในชุมชน รวมถึงรายงานการประชุมกลุมท่ีเขารวมโครงการ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. การจัดทําเวทีชุมชน เพ่ือศึกษาขอมูลท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจชุมชน ไดแก ขอมูลการทําการตลาดของชุมชน

ผลิตภัณฑของชุมชน สภาพแวดลอมของชุมชน แหลงทองเท่ียวในชุมชน และบริบทดานตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งขอมูลท่ีได
จะนํามาวิเคราะห สังเคราะห และเตรียมการจัดทํากิจกรรการวิจัย และแผนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการทองเท่ียว
ท้ังน้ีเพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนใหชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา มีความพรอมในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน ท้ังยังชวยเสริมสรางศักยภาพ
และขีดความสามารถของการทําธุรกิจชุมชนใหสูงข้ึน โดยชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถบูรณาการเอาผลิตภัณฑ
ของชุมชนเช่ือมโยงเขากับการทองเท่ียวของชุมชนตอไป

2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการทําโฟกัสกรุป โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กับประธานกลุมและตัวแทนกลุมธุรกิจ
ชุมชน ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงลึกทางดานการทําการตลาดและการผลิต
อันจะนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรางองคความรู และนําไปบูรณาการกับกลุมธุรกิจชุมชนตอไป

3. การศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเท่ียว และการผลิต เพ่ือเปดโลกทัศนดานการตลาด การขาย
การทองเท่ียว และการผลิตใหกับผูนํากลุมและสมาชิกกลุมธุรกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ และเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี
กับตัวกลางทางการตลาดและนําไปสานตอและพัฒนาเปนชองทางการจัดจําหนายใหกับผลิตภัณฑของกลุม และยังเปน
การสรางองคความรูดานการตลาด การขาย การทองเท่ียว เครือขาย และการสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชน อันจะเปน
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับการกาวสูวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

4.แบบวิเคราะหเอกสาร เพ่ือรวมรวมขอมลูการดาํเนินงานดานการขายและการขยายสายผลิตภัณฑของกลุม ซึ่งจะสรางองคความรูรวมกับ
การปฏิบัติการดานการทําการตลาด หลังจากท่ีสมาชิกกลุมไดพัฒนากระบวนการจัดการดานการตลาดไปไดระดับหน่ึงแลว

5. การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จํานวน 7 โครงการ คือ 1)โครงการการศึกษาขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนาการตลาดฯ 2) โครงการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดฯ 3) โครงการพัฒนา
ตราสินคาและบรรจุภัณฑฯ 4) โครงการศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเท่ียว และการผลิตฯ 5) โครงการ
การติดตามผลการขาย การสรางและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑฯ

ขั้นตอนในการทําการวิจัย
การปฏิบัติการและการดําเนินการวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี
ระยะท่ี 1 : การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของจากตํารา งานวิจัย อินเทอรเน็ต และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงาน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือสํารวจสภาพของธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา
จุดแข็งจุดออนของชุมชน และสภาพแวดลอมโดยรวม ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพและความคุนเคยกับกลุมตัวอยางท่ี
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จะทําการวิจัย ระยะท่ี 2 : การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการทําโฟกัสกรุป กับกลุมท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับศักยภาพของกลุม ปญหาและความตองการของกลุม รูปแบบการจัดการตลาดในปจจุบันของกลุม และใชขอมูล
ดังกลาวในการดําเนินกิจกรรมการวิจัยตอไป ระยะท่ี 3 : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อาทิ โครงการ
การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนาการตลาด โครงการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด โครงการ
พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ โครงการศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเท่ียว และการผลิตและโครงการการ
ติดตามผลการขาย การสรางและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ เปนตน ระยะท่ี 4 : การสรุปผลจากการวิจัย ดวยโครงการ
สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมธุรกิจชุมชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และรวมกับกลุม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดทิศทาง แผนสําหรับการทําการตลาดชุมชน และทิศทางการสราง
ความเจริญเติบโตใหกับกลุมธุรกิจชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ท้ังยังเปนการเผยแพรผลการวิจัยสูกลุมธุรกิจชุมชน
ท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหกลุมสามารถนําเอาความรูและแนวทางท่ีไดรับจากการวิจัย ไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนาการตลาด
ของธุรกิจชุมชนตอไป ระยะท่ี 5 : การติดตามผลหลงัการทํากิจกรรมและโครงการวิจัยวา กลุมไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการ
ทําวิจัยรวมกันไปปฏิบัติใชแลวไดผลมากนอยเพียงใด โดยใชโครงการติดตามผลและการประเมินผลการวิจัย ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวม
เปนขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป ระยะท่ี 6 :  การเผยแพรขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในรูปของเอกสารรายงานการวิจัย และ
การเผยแพรทางอินเทอรเน็ตใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงสาธารณชนท่ีสนใจ

วิธีการวิเคราะหขอมูล
เน่ืองจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลจึง เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative

Analysis) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ จะวิเคราะหและสรุปผลจากการจัดทําเวทีชุมชน การทําโฟกัสกรุป การศึกษาดูงาน
การสัมภาษณแบบเจาะลึก การทําโฟกัสกรุป และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แลวนํามากําหนด
เปนกรอบสําหรับการพัฒนา และการจัดกิจกรรม และการโครงการชวยเหลือท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ แลวรายงานผล
เปนการบรรยายประกอบการวิเคราะห สวนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา และรายงานผล
ดวยการบรรยายประกอบการวิเคราะห

ผลการวิจัย
ผลจากการจัดทําเวทีชุมชน การศึกษาขอมูล และการวิเคราะหขอมูลของบริบทชุมชน  สรุปไดวา เมืองแกนพัฒนา

มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ วัด แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน มีระบบ
สาธารณูปโภคข้ันมูลฐานท่ีดี โดยแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก วัดซึ่งมีจํานวนมากถึง 15 วัด และสํานักสงฆ 2 แหง วัดท่ีมี
ช่ือเสียงและเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงศึกษาทางศิลปะ วัฒนธรรม และการน่ังสมาธิท่ีสําคัญ อาทิ วัดบานเดนท่ีกอสราง
ตามแบบสถาปตยกรรมลานนา วัดบานปงท่ีมีซุมประตูสวยงามแบบลานนา วัดปาสักท่ีมีศิลปะกําแพงเกา และวัดปา
อรัญญวิเวก ท่ีเหมาะสําหรับการน่ังสมาธิและ การปฏิบัติธรรม มีเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ซึ่งเปนเข่ือนดินท่ีหลอเลี้ยงชีวิตและ
การเกษตรของชุมชน และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถสัมผัสกับความเปนธรรมชาติของปาเขาตลอดสองฝงแมนํ้าแมงัด และ
มีเรือนแพสําหรับบริการลูกคา นอกจากน้ี ยังมีพิพิธภัณฑแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน ท่ีสรางข้ึนตั้งแตสมัยอาณาจักรลานนา
เปนแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามเน้ือแกรง เคลือบสีเขียวออน หรือ ศิลาดลและชนิดเคลือบสีนํ้าตาล และในชุมชนเมืองแกน
พัฒนายังมีรานอาหารท่ีหลากหลายสําหรับบริการลูกคาและนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวหรือซื้อผลิตภัณฑโอทอปของชุมชน
อาทิ รานกวยเตี๋ยว รานสมตํา รานขาวมันไก รานอาหารตามสั่ง หรือรานอาหารพ้ืนเมือง ดานสินคาของชุมชน ไดแก
ชางกระดาษ โคมไป 700 ป ปุยชีวภาพ แคบหมูไรมัน กระเทียมดอง เห็ดโคน เห็ดนางฟา และ กลวยไข เปนตน ดานการ
ประชาสัมพันธและการสนับสนุนการทองเท่ียว เทศบาลเมืองแกนพัฒนาจะจัดงานสนับสนุนการทองเท่ียวและการขายสินคา
โอทอปของชุมชนเปนประจําทุกป ช่ือวา “หนาวน้ีท่ีเมืองแกน”พรอมจัดรถรางนําเท่ียววัด เตาเผาอินทขิล และจุดทองเท่ียว
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ท่ีสําคัญของชุมชน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมว่ิงมาราธอน งานขายสินคาโอทอปชุมชน การประกวดตีกลอง และฟอนเล็บ
ซึ่งถือวาเปนสิ่งท่ีสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลวจะเห็นไดวา บริบทท่ีเปนอยู
เอ้ืออํานวยตอกันในการดึงดูดใหมีกิจกรรมการทองเท่ียว

ผลจากการศึกษาดูงานดวยสมาชิกจํานวน 50 คน เพ่ือศึกษาดูงานในดานการตลาด การขายการทองเท่ียวและ
การผลิต ณ รานของฝากวนัสนันท ซึ่งเปนรานขายของฝากขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม จําหนายผลิตภัณฑของฝากของ
ท่ีระลึกของภาคเหนือ โดยเฉพาะสินคาชุมชน หรือสินคาโอทอปของจังหวัดเชียงใหม กาดจาวเหนือ ซึ่งเปนตลาดนัดคนเมือง
ตั้งอยูเสนทางหลวงหลักเชียงใหม-ลําพูน จําหนายสินคาประเภทนํ้าพริกหนุม กาละแม ขาวแตน ใสอ่ัว แคบหมู อาหารสด ไข
ไก และของฝากสินคาพ้ืนเมือง  กาแฟ เครื่องดื่ม และเปนศูนยรวมสินคาโอทอปของเชียงใหมและลําพูน พบวาการทํา
การตลาดน้ันไมใชแคสามารถผลิตสินคาได แตการสรางเบรนด การทําการตลาดเปนเรื่องท่ีตองสําคัญในประเด็นแรกๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันการตลาดดิจิทัล มีบทบาทมากเพ่ิมข้ึน ซึ่งจากการศึกษาดูงานแหงน้ีสรางประเด็นใหเกิดข้ึนท่ีตอง
เรงการจัดการตลาดอยางเขมขน

การศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีเปนแหลงใหองคความรู
ดานการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ผลิตสินคาชุมชนภายใตช่ือวา “บานปาไผ” อาทิ กระเทียมดองมะมวงดอง มะเขือเทศแชอ่ิม นํ้าผึ้ง แชมพูสมุนไพร และครีม
นวดผม และบานแมกําปอง ตั้งอยูก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานท่ีมีช่ือเสียงดานการทองเท่ียวโฮมสเตย ซึ่งผล
จากการศึกษาดูงาน กลุมไดสะทอนถึงประโยชนท่ีไดรับวา หลังจากศึกษาดูงานสมาชิกกลุม ไดรับองคความรูท่ีจะนําไป
พัฒนาการทําธุรกิจชุมชนของกลุมใหเขมแข็ง โดยไดนําเอาความรูท่ีไดมาปรับปรุงการดําเนินงานของกลุม ไดแก การรูจักท่ีจะ
วิเคราะหสภาพการตลาดกอนจะผลิตสินคาไปขาย เรียนรูถึงวิธีการพ่ึงพาตนเอง การบูรณาการเช่ือมโยง ชุมชน วัด และ
โรงเรียนสําหรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนและ การทองเท่ียวชุมชนรวมกัน เรียนรูถึงความรักและสามัคคีในกลุม และ
เห็นความสําคัญของความรวมมือในหมูบาน ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ท่ีจะผลักดันใหธุรกิจชุมชนเติบโตตอไปได อยางยั่งยืน
รวมถึงความตระหนักในการใชใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหคุมคา และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม และ ในอนาคตจะพัฒนา
ชองทางการขายรวมกับรานคาท่ีไปศึกษาดูงาน

ผลจากการวิเคราะห SWOT สรุปไดวา ชุมชนมีจุดแข็งอยูท่ีสําคัญหลายประการ เชน ธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา
ท่ีเขารวมโครงการ จะมีความเอ้ืออาทรตอกัน และมีฐานการทําธุรกิจมาจากการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนกอน
สวนท่ีเหลือจึงนําไปขายในชุมชน ประกอบกับมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามหลายแหง รวมถึงแหลงรวมของวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตความเปนอยูท่ีเปนเอกลักษณ เหมาะกับการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือเชิงอารยะธรรมลานนา มีสินคาโอทอป
ท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถนํามาจําหนายรวมกับการทองเท่ียวไดเปนอยางดี รวมถึงมีโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการทองเท่ียว อาทิ รานอาหาร การคมนาคม และมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนํามาสรางเอกลักษณทางการขายและ
การบริการไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามจุดออนท่ีพบ คือ การทําการตลาดตลาดสวนใหญยังคงเปนการทําธุรกิจแบบชาวบาน
ซึ่งยังคงองคความรูท่ีแทจริงในการทําการตลาด  สมาชิกยังขาดความเขาใจในความสําคัญของการรวมกลุม และทําเปนเพียง
อาชีพเสริมเทาน้ัน จึงไมคอยเสียสละเวลา หรือทุมเวลาใหกับกลุม

การวิเคราะหโอกาสในการทําธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา พบวา ธุรกิจชุมชนของเมืองแกนพัฒนามีโอกาสท่ีจะ
พัฒนาตลาด เพราะ สินคาโอทอปไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีจะผลักดันใหสินคาโอทอปกาวเขาสูการแขงขันในตลาดโลก
ดวย นอกจากน้ีนักทองเท่ียวปจจุบันมีแนวโนมท่ีมุงความสนใจไปท่ีการทองเท่ียวเฉพาะกลุม หรือทองเท่ียวในรูปแบบ
ของความสนใจพิเศษมากข้ึน เชน การทองเท่ียวเชิงศาสนา การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมหรือการศึกษาดูงาน และ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมกับการทองเท่ียวในเมืองแกนพัฒนาเปนอยางมาก และ การพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมรถไฟฟาความเร็วสูงจากรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม จะทําใหจํานวนนักทองเท่ียวและผูซื้อจากภูมิภาคอ่ืนๆ
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เขามาจับจายซื้อสินคาและบริการมากข้ึน จึงเปนโอกาสของการขยายตลาดและพัฒนาตลาดของชุมชนเมืองแกนพัฒนา
ไดเปนอยางดี  ดานอุปสรรคในการพัฒนาตลาด พบวา แมจะมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและการพัฒนาเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวก แตก็ยังคงมีเสนทางในบางพ้ืนท่ีไมสะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาจทําใหหลงทางได และปญหาอุปสรรคในการเตรียม
ความพรอมของชุมชนในการเปนเจาบานท่ีดี

สวนท่ี 2 : สรุปผลการพัฒนาการจัดการดานการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับ
เปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืนตอไป

กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของกลุมท่ีเขารวมโครงการสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ กลุมรวมใจพอเพียงผูผลิต
เห็ดโคนนอยและผลิตปุยชีวภาพ กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน จะตองพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ โดยการทําโลโกใหชัดเจน
สีสันสดใส บรรจุภัณฑท่ีเนนการรักษาสิ่งแวดลอม สวนกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแลซึ่งผลิต กระเทียมดอง
เปนสินคาหลักของกลุมน้ัน มีตราสินคาและบรรจุภัณฑเดิมแลว แตตองการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมากข้ึนกวาเดิม
โดยการสันสรางใหมีตราสินคาท่ีสื่อถึงกลุมไดชัดดวยสีเขียว และบรรจุภัณฑท่ีเนนการหอหุมผลิตภัณฑในการปองกันการแตก
เสียหาย สําหรับชองทางการขายจะเนนการขายสินคาใหกับผูบริโภคหรือสมาชิกในชุมชน และสวนมากแลว ผูผลิตสินคา
โอทอปในเมืองแกนพัฒนายังไมไดวางแนวทางการพัฒนาและหาชองทางการขายใหม ๆ หรือ ยังไมมีเครือขายในการกระจาย
และการขายสินคา ดังน้ันจะตองมีการสรางเครือขายโดยการออกบูทตามงานตางๆ เพ่ิมข้ึน ดานกลุมตลาดเปาหมายของแตละ
กลุม จะมีความแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑท่ีผลิต ดานจุดขายของสินคาจะใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใชวัตถุดิบในชุมชนและ
ปลอดสารพิษ โดยภูมิปญญาน้ันไดรับการสืบทอดมาตั้งแตในอดีต และเปนเอกลักษณของทองถ่ินและ ใชการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเปนจุดขายของภาคบริการ ดานการสงเสริมการตลาดมีเพียงการบอกแบบปากตอปากในชุมชน ยังไมมีการใช
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ แตอยางใด ยกเวนจะมีขอมูลขาวสารของกลุมอยูในเว็บไซตของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
เทาน้ัน ดังน้ันตองเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย คือ นักทองเท่ียว ท่ีเปนหัวใจหลัก โดยการใชสื่อท่ีเปน
นิตยสารการทองเท่ียว หรือสื่ออ่ืนใดท่ีสามารถเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม

อภิปรายผล
กลุมรวมใจพอเพียง เปนกลุมท่ีเมื่อวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมจากการทํากิจกรรมการวิจัยแลว

จะมีศักยภาพและความเขมแข็งมากกวาทุกกลุม ท้ังดานการตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุม รวมถึงความสามัคคีเปนนํ้า
หน่ึงใจเดียวกันของคนในกลุม และมีทิศทางของการพัฒนาท่ีจะกาวไปสูความเปนวิสาหกิจชุมชนตนแบบท่ียั่งยืน เปนแหลง
เรียนรู แหลงศึกษาดูงาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงของเมืองแกนพัฒนาไดตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ อารีย เช้ือเมืองพาน
(2544) โดยกลุมน้ีจะเริ่มตนการการผลิตเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนกอน ตอมาเมื่อปริมาณผลผลิตมีมากข้ึน
จึงนําออกไปจําหนายในชุมชนและเมื่อเติบโตตอไปก็จะขยายตลาดไปยังภายนอกชุมชน และในระหวางการทําวิจัยท่ีผานมา
ทางกลุมก็มิไดหยุดยั้งท่ีจะพัฒนากลุมใหกาวตอไป ปจจุบันกลุมจะผลิตท้ังเห็ดโคน เห็ดนางฟา และมีแผนจะขยายไปเพาะเห็ด
ลม เพ่ือใหเกิดผลผลิตเห็ดตลอดป มีรายไดถ่ัวเฉลี่ยตลอดปเชนกัน พรอมกับมีการพัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมจํานวนโรง
เพาะเห็ดท่ีไดมาตรฐานและทําแบบถาวร แทนการทําจากฟางขาวและพลาสติก

นอกจากน้ี ยังมีการผลิตปุยชีวภาพและถานไมเปนรายไดเสริมอีกทางหน่ึงดวย และในอนาคตมีแผน
ท่ีจะทําบอสําหรับเลี้ยงกบและเลี้ยงลูกกบ (ลูกออด) เพ่ือเพ่ิมรายไดของกลุมใหมากข้ึน เน่ืองจากกลุมมีสถานท่ีสําหรับทําบอ
เลียงแบบมาตรฐานไดจํานวนหลายบอ และไดปรับปรุงสถานท่ีดําเนินการใหมท้ังน้ีเพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกกลุมผูบริโภค
ผูมาศึกษาดูงาน หรือนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือสําหรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ และไดสรางเอกลักษณใหกับกลุม
ดวยการจัดทําเสื้อประจํากลุม จัดโครงสรางขององคกรตามหนาท่ีใหม ท้ังน้ีเพ่ืองายตอการบริหารงาน การสั่งการและ
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การติดตามงาน และ การพัฒนาสื่อ ณ จุดขาย เปนไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) สราง
การจดจําใหกับกลุมลูกคาหรือแขกผูมาเยี่ยมเยือนกลุมรวมใจพอเพียง สําหรับการถายทอดองคความรูจากการวิจัยสูชุมชนน้ัน
กลุมไดนําเอาสิ่งท่ีไดรับจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอกับชุมชน โดยไดนําเอาผลจากการพัฒนาการตลาด มาถายทอด
เปนภูมิปญญาการทําปุยชีวภาพ และการเพาะเห็ดสูเยาวชนและนักเรียนของโรงเรียนบานชอแล ซึ่งถือวาเปนการปลูกฝงและ
ถายทอดองคความรูท่ีเปนภูมิปญญา และการประกอบอาชีพใหกับเยาชนไดมีทักษะทางการอาชีพ และจะนําไปสูการสราง
อาชีพและสรางการรักท่ีจะอาศัยอยูในชุมชนใหกับพวกเขาตอไปในอนาคต

กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน เปนกลุมท่ีรวมตัวกันเพียงช่ัวคราว ไมมีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน การนัดหมาย
ประชุมกลุมจะทําเปนบางครั้งเทาน้ัน โดยกลุมจะรวมตัวกันผลิตแคบหมูไรมันออกจําหนายในตลาดชุมชน ในชวงท่ีสมาชิกกลุม
วางเวนจากการทําอาชีพหลัก และจะหยุดการผลิตในชวงทํานา ทําสวน หรือทําไร เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีกลุมน้ียังไมเติบโต
เทาท่ีควร ก็อาจเปนเพราะรายไดจากการขายแคบหมูไรมันในแตละเดือนมีนอยมาก หรือในชวงท่ีไมมีการผลิตแคบหมูไรมัน
ออกสูตลาด สมาชิกก็จะไมไดรับรายได ทําใหผลประโยชนท่ีสมาชิกไดรับจึงนอยตาม สงผลใหสมาชิกกลุมท่ีเขามารวมกลุม
ไมเห็นถึงรายไดท่ีจะชวยจุนเจือครอบครัวของพวกเขา อีกท้ังกลุมก็ไมมีสมาชิกใหมเพ่ิมข้ึนแตอยางใด ทําใหการเติบโตของกลุม
ผูผลิตแคบหมูไรมันเติบโตชามาก ประกอบกับ ชุมชนท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหน่ึงก็มักจะพิจารณา
กอนตัดสินใจเขารวมกลุมวา หากเปนสมาชิกกลุมแลว พวกเขาจะไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง คุมคาหรือคุมกับเวลาหรือไม
ซึ่งจากเหตุผลท่ีกลาวมาทําใหกลุมยังไมตองการความชวยเหลือดานการตลาดในชวงทําวิจัย แตอยางไรก็ตาม กลุมก็จะนําเอา
องคความรูท่ีไดไปใชประโยชนในอนาคตตอไป เมื่อกลุมมีความพรอมดานเงินทุนและบุคลากร และสิ่งท่ีสําคัญจะตองมีการ
สรางเครือขายเพ่ิมข้ึนท่ีชวยเหลือสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชนทําหนาท่ีชวยเหลือตั้งแตตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า
ซึ่งจะทําใหเกิดความเขมแข็งดานเครือขายและทําใหเกิดศักยภาพดานการทองเท่ียวหนุนเสริมเช่ือมโยงกับธุรกิจชุมชนดวย
อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป โดยท่ีสอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปยะพร ธรรมชาติ
(2559)

กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแล เน่ืองจากกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแลแตเดิม ไดรับ
ความชวยเหลือดานตราสินคา และบรรจุภัณฑจากหนวยงานอ่ืนมาแลว และเปนกลุมท่ีมีรานคาสําหรับจําหนายผลิตภัณฑ
ของตนเอง ดังน้ัน สิ่งท่ีกลุมตองการ คือ การเขาไปสานตอในการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑเดิมของกลุมใหมีการสื่อสาร
ตอผูบริโภคเปาหมายท่ีชัดเจนและมีเอกลักษณมากข้ึนโดยพัฒนาโลโกและช่ือตราใหเห็นเดนชัดและจดจําไดงายมากข้ึนซึ่งก็
เปนไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของ เพชรา บุดสีทา (2552) ท่ีมุงเนนในการใชสื่อการการตลาดเปนตัวนํารองสู
การทองเท่ียว แตอยางไรก็ตาม จากการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล พบวา สมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองเปนสินคา
หลัก โดยจะผลิตกระเทียมท่ีบานของสมาชิก แลวนํามารวมกันยังรานเพ่ือการจําหนายรวมกัน ดานการรวมกลุมยังไมมีระบบ
การบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจน และรานคาน้ันก็มิไดขายแตผลิตภัณฑชุมชนของกลุมเพียงอยางเดียว แตมีสินคาอุปโภคบริโภค
ประเภทอ่ืน ๆ จําหนายดวย ท่ีเขารวมโครงการ ท่ีมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพท่ีจะสามารถนําพากลุมใหอยูรอด และเติบโต
ตอไปไดดวยดี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีไดขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติท่ีสนับสนุนงบประมาณสําหรับทําใหเกิดการคิดคน
นวัตกรรมท่ีดีใหกับชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน หนวยงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตลอดจนกลุมธุรกิจชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา และสุดทายน้ีขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีรวมกันเสริมเติมผลงานวิจัยน้ีใหสมบูรณเพ่ิมข้ึน
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บทคัดยอ
การศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียว และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวไทยใน

จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียว และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดแพร กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการพักโรงแรมในจังหวัดแพร โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 395 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัว
แปร ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวมีการเดินทางซ้ํา ใชยานพาหนะสวนตัว พักระหวาง 1-2 คืน คนขอมูลท่ีพักจาก
อินเตอรเน็ต มีผูแนะนํา มีการจองท่ีพักลวงหนา การขอดูหองพักกอนทําการตัดสินใจใกลเคียงกับผูท่ีไมขอดูหองพัก เลือก
ราคาท่ีพักไมเกิน 1,000 บาท/คืน สวนใหญมีความพอใจในภาพรวม และ ใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดทุก
ปจจัยในระดับปานกลาง

คําสําคัญ : พฤติกรรมนักทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ จังหวัดแพร

Abstract
This research aim to study Thai tourist behavior and factors involved in influencing tourist hotel

decision making in Phare Province. The samples were collect from 395 Thai tourists who used hotel
services in Phrae by random. The data collect from questionnaires and analyzed by using Descriptive
Statistic, Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation of Variation to compare the relationship
between variables. The study indicated that Travelers have repeated trips with private vehicles and stay
between 1-2 nights. Get information on accommodation from the internet. Seeing the room before
making a decision is similar to someone who does not ask for a room. The price of accommodation is not
over 1,000 baht / night. Most of them are satisfied with the overall factor and focus on the factor of
marketing in every medium.

keywords : Tourist’s Behavior, Factors affecting decision making, Phrae Province
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจท่ัวโลก เน่ืองจากสามารถ

สรางงาน สรางรายได ใหกับชุมชนอยางมหาศาล  การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางรวดเร็วและกาวกระโดดสงผลให
เกิดธุรกิจตอเน่ืองท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานการทองเท่ียวตามมาหลากหลาย เชน ธุรกิจขนสง ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจ
รานอาหาร ธุรกิจขายของท่ีระลึก รวมไปถึงธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสายการบิน ฯลฯ ดวยเหตุน้ี ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงมีความสําคัญและถูกบรรจุเปนวาระแหงชาติมาโดยตลอด

จังหวัดแพร เปนจังหวัดหน่ึงทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีความโดดเดนดานทรพัยากรธรรมชาติดานปา
ไมอันอุดมสมบูรณ ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดไดแกผลิตภัณฑหมอฮอม และไมสัก นอกจากน้ีจังหวัดแพรยังมี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนาท่ีสืบทอดมายาวนาน ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญท่ีสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและจุดเดน
ดานการทองเท่ียวได ดังเห็นไดจากจังหวัดแพรตั้งเปาประสงคในแผนยุทธศาสตรประจําป กําหนดใหมีการพัฒนาใหจังหวัด
แพรเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวดานวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และสุขภาพของกลุมจังหวัดลานนา
ตะวันออก โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบุคลากรใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคการเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดแพรดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ทําการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนใหผูบริการสามารถสงมอบบริการการ
ทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ซึ่ง “ธุรกิจท่ีพักแรม” เปนอีกธุรกิจหน่ึง ท่ีใหบริการดานการ
ทองเท่ียว และมีบทบาทสําคัญอยางมากตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว เน่ืองจากมีความเก่ียวของและใหบริการดานการ
ทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวโดยตรง ธุรกิจท่ีพักแรมเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนอง ความตองการของนักทองเท่ียวท่ีไมสามารถเดินทางถึง
จุดหมายปลายทางไดภายในวันเดียว จึงจําเปนตองหาสถานท่ีท่ีปลอดภัยเพ่ือพักผอนระหวางเดินทาง ซึ่งนอกจากความ
ปลอดภัยในการพักอาศัยแลว ในปจจุบันนักทองเท่ียวยังใหความสําคัญกับความสะดวกสบาย ความสวยงาม และ  ความคุม
คาเงินในการเลือกท่ีพักแรมอีกดวย ดังน้ันหากสามารถเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกท่ีพักแรมได ก็
จะชวยใหเขาใจถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียว และสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวใน
การปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของนักทองเท่ียวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดแพร
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดแพร

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) 3

ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ แบบสอบถามแบบประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด ดังน้ี
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ปจจัย

สวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจยัทางวัฒนธรรม และปจจัยทางจิตวิทยา
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเก่ียวกับขอมูลเบื้องตน และกระบวนการตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก

โรงแรมในจังหวัดแพร ของนักทองเท่ียวชาวไทย
สวนท่ี 3 แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เปนขอมูลความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทย

ท่ีใชบริการพักโรงแรมในจังหวัดแพร เก่ียวกับสิ่งกระตุนภายนอก (Stimuli) ไดแก สวนประสมทางการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจนําเท่ียว (Tourism Marketing Mix หรือ 7P’s) คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย
(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) การนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) และกระบวนการ (Process)
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สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับ ความตองการผลิตภัณฑ และบริการทางการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียว
ตองการเพ่ิมเติม ตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ีนักทองเท่ียวพบในการเลือก และใชบริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดแพร และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักทองเท่ียว

ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการพักแรมโรงแรมในจังหวัดแพร กลุมตัวอยางสุมจาก
นักทองเท่ียวกลุมดังกลาวแบบบังเอิญจํานวน 395 คน

การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใชสถิติ (Descriptive Statistic) คือ
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation of Variation)
เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร (ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS; Statistical Package for the Social
Science)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพักโรงแรมในจังหวัดแพร
นักทองเท่ียวสวนใหญเปนผูท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดแพรมากอนรวมเปนรอยละ72.91 โดยสวนใหญเปนการเดินทาง

ครั้งท่ี 2 – 4 มากถึงรอยละ 44.30 สวนมากผูตอบแบบสอบถามเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนตัว คือรอยละ 81.77 สวนผูท่ี
เดินทางโดยรถโดยสารมีจํานวนรอยละ 15.44  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยในโรงแรม รองลงมาคือรีสอรท คิดเปน
รอยละ 78.73 และรอยละ 14.18 ตามลําดับ สวนใหญจะพักเปนจํานวน 2 คืน คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมาคือ 1 คืน คิด
เปนรอยละ 38.73 สวนใหญคนพบขอมูลท่ีพักมาจากอินเตอรเน็ตคือรอยละ 40.47 รองลงมาคือจากคูมือนําเท่ียว และ เพ่ือน/
ญาติแนะนํา เปนจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 22.09 และรอยละ 20.91 ตามลําดับ อยางไรก็ตามสาเหตุหลักท่ี
นักทองเท่ียวเลือกโรงแรมเปนจํานวนรอยละ 49.60 คือมีผูแนะนํา รองลงมาคือ เปนโรงแรมท่ีเคยพักรอยละ 30.36  และเปน
โรงแรมในเครือท่ีเคยพัก รอยละ 6.88 สวนบัตรลดจากแหลงตาง ๆ เปนสาเหตุหลักของนักทองเท่ียวเพียงรอยละ 10.73
ผูตอบแบบสอบถามมีการจองท่ีพักลวงหนามากกวาไมจองเล็กนอย คือ นักทองเท่ียวท่ีจองท่ีพักลวงหนาคิดเปนรอยละ 53.42
โดยผูท่ีจองลวงหนามีการติดตอโดยตรงหรือผานเว็บไซตของโรงแรมมากท่ีสุดคือ รอยละ 81.99  สวนผูท่ีคิดตอกับบริษัททัวร
หรือตัวแทนจําหนายมีรอยละ 12.80 สวนผูท่ีไมไดจองท่ีพักลวงหนาสวนมากเปนจํานวนรอยละ 91.85 จะไมมีการเจาะจง
หองพักเมื่อเลือกหองพัก โดยมีจํานวนผูท่ีขอดูหองพักกอนทําการตัดสินใจรอยละ 56.52  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ราคาท่ีพักตอคืนอยูในชวง 501 - 1,000 บาท เปนจํานวนรอยละ 38.73 รองลงมาคือ ต่ํากวา 500 บาท, 1,001 – 1,500 บาท
, 1,501 – 2,500 บาท เปนจํานวนรอยละ 22.53, 19.75, และ 12.41 ตามลําดับ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 91.14 มีความพอใจในภาพรวมหลังการเขาพักเพราะมีความพอใจในโรงแรม
และการใหบริการ  เน่ืองจากท่ีพักสะอาด มีการตกแตงสวยงาม มีบรรยากาศดี มีความสะดวก มีความเงียบสงบ ปลอดภัย มี
สระวายนํ้า มีบริการอาหารดี มีเครื่องปรับอากาศมีบริการท่ีดี เปนโรงแรมใหมรมรื่น เปนธรรมชาติ รวมท้ังไมพบปญหาในการ
เขาพัก

ในขณะท่ีรอยละ 8.86 ไมพอใจในภาพรวมเพราะไมพอใจในโรงแรมและการบริการ  โรงแรมหรือหองพักคับแคบ
และเกาเฟอรนิเจอรเกา ตกแตงไมสวยงาม ไมสะอาด มีการบริการไมดี ราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับการบริการไมมีอุปกรณ
คอมพิวเตอร พรินเตอร หรืออินเตอรเน็ต รวมท้ังการมีคนพลุกพลานในโรงแรม

2. ผลการศึกษาดานปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
แพร ตามหลัก 7P

2.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมใน
ระดับปานกลางถึงมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมากคือมีการออกแบบ
ตกแตงอาคารและสถานท่ีสวยงามและสะอาด เปนโรงแรมใหมหรือเปนโรงแรมท่ีเช่ือวาจะไมพบปญหาในหองพัก มีท่ีจอดรถ
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เพียงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีด ีและ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักครบครัน สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับปานกลางคือ สามารถมองเห็นทิวทัศนท่ีสวยงามจากหองพัก มีบริการดูแลสุขภาพเชน สปา นวดแผนโบราณ มีสระวาย
นํ้าและฟตเนส มีบริการนําเท่ียว และ มีบริการรถรับ-สง จากสนามบิน

2.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา(Price) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับปาน
กลางถึงมาก โดยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมากคือราคาหองพักเหมาะสมกับคุณภาพ
ในการใหบริการ สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ มีราคาหองพักใหเลือกหลายระดับ ไมคิดคาบริการ
อินเตอรเน็ทในหองพัก ราคาอาหาร เครื่องดื่มในหองพักสมเหตุสมผล ราคาบริการในสถานท่ีสมเหตุสมผล ราคาบริการนอก
สถานท่ีสมเหตุสมผล คืนเงินมัดจําหากแจงยกเลิกการจองท่ีพักลวงหนาภายในเวลาท่ีกําหนด คาธรรมเนียมในการใหบริการ
(Service Charged) สมเหตุสมผลรับชําระดัวยบัตรเครดิตและอัตราคาบริการหองพักต่ํากวาโรงแรมอ่ืน

2.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย(Place) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรมในระดับนอย ปานกลาง ถึงมาก โดยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมากคือ
ติดตอสื่อสารกับโรงแรมไดสะดวก สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ มีระบบรับจองหองพักผานบริการ
ทัวรหรือตัวแทนจําหนาย มีสํานักงานขายของโรงแรมในจังหวัดของนักทองเท่ียว ทําเลท่ีตั้งใกลสถานท่ีทองเท่ียว แหลงชุมชน
สถานท่ีราชการ แหลงศูนยการคา สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับนอยคือสามารถจองหองพักผานสาขาของโรงแรม
ได มีเคานเตอรรับจองท่ีพักในสนามบินหรือสถานีขนสง มีเคานเตอรรับจองท่ีพักในศูนยการคา

2.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงแรมในระดับปานกลางท้ังหมด ซึ่งปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในการศึกษาน้ีคือ มีการโฆษณาผานระบบ
อินเตอรเน็ต มีการโฆษณาผานสือ่สิ่งพิมพ มีการโฆษณาผานวิทยุหรือโทรทัศน มีการลงขาวหรือบทความแนะนําจากผูท่ีเคยเขา
พักในโรงแรมผานสื่อสิ่งพิมพตางๆมีการออกบูธประชาสัมพันธในงานนิทรรศการดานการทองเท่ียว มีการสงเสริมการขาย
รวมกันหนวยงานอ่ืน มีสวนลดในการเขาพักเมื่อจองลวงหนา มีสวนลดในการเขาพักหลายวัน มีสวนลดในการเขาพักในชวง
นอกเทศการทองเท่ียว มีสวนลดหรือใหสิทธิพิเศษในการเขาพักครั้งตอไป

2.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานบุคคล(People) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมาก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
สุภาพ มีทักษะดานการสื่อสารท่ีดี มีความชํานาญในการใหบริการ ใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาใหลูกคาได ใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง เอาใจใสลูกคาอยางดี ท่ัวถึง และเทาเทียม สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับปานกลางคือ พนักงานเสนอบริการท่ีนาสนใจของโรงแรมใหลูกคา เสนอทางเลือกในการจองท่ีพักหรือการเขาพักท่ีดี
ใหลูกคา ไมเรียกรองคาบริการหรือทิปจากการใหบริการ เครื่องแบบของพนักงานเปนเอกลักษณ เขากับรูปแบบของโรงแรม
(Theme)

2.6 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานกายภาพและการนําเสนอ(Physical Evidence/Environment and
Presentation) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับปานกลางถึงมาก โดยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมาก คือบรรยากาศเงียบสงบเปนสวนตัว และมีสภาพทางธรรมชาติท่ีรมรื่น สวนปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ การตกแตงสถานท่ีเนนความเปนพ้ืนเมืองแพร การตกแตงสถานท่ีเปนแบบ
ตางประเทศ มีเพลงบรรเลง หรือเพลงท่ีฟงสบายๆ มีบริการนํ้าดื่ม มีหนังสือ นิตยสาร หรือบริการอินเตอรเน็ทบริเวณล็อบบี้ มี
ปายแสดงช่ือสถานท่ีชัดเจน มองหางายท่ีดานหนาโรงแรม มีปายบอกทางตามถนนท่ีจะผานโรงแรมอยางชัดเจน มองหางาย
การออกแบบตกแตงภายในหองพักมีความสวยงามมีพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม เครื่องใชตางๆภายในหองพัก ผลิตภัณฑ
สิ้นเปลืองตางๆในหองพักมีคุณภาพ และสวยงาม

2.7 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานกระบวนการ (Process) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีตัวอยางรูปภาพ หรือวีดีโอแสดงใหเห็นตัวอาคาร สถานท่ี หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
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กอนการตัดสินใจใชบริการ การจองหองพักจากชองทางจัดจําหนายตางๆมีความถูกตองและรวดเร็ว การเช็คอิน(Check In)
และเช็คเอาท(Check Out) มีความถูกตองและรวดเร็ว ไดรับการตอนรับอยางอบอุนเมื่อเดินทางมาถึง การใหบริการของ
พนักงานยกกระเปา(Bellboy) มีความถูกตอง ระมัดระวังและรวดเร็ว การใหบริการรูมเซอรวิส (Room Service) มีความถูก
ตอง และรวดเร็ว เชน บริการรับสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซักรีด พนักงานรักษาความปลอดภัยทํางานอยางกระตือรือรน
รวดเร็ว หรืออํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมตามหนาท่ีดวยความเต็มใจ เวลาเปด – ปด ของหองอาหารมีความสะดวกตอ
การใชบริการ เวลาเปด – ปด ของบริการอ่ืนๆ เชน สปา นวดแผนโบราณ สระวายนํ้า ฟตเนส มี ความสะดวกตอการใชบริการ
การนัดหมายของทางโรงแรมกับลูกคามีความถูกตองตรงเวลา

3. ผลการศึกษาดานปญหาอุปสรรคท่ีสงผลตอการเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร
3.1 นักทองเท่ียวตองการใหโรงแรมมีบริการเพ่ิมเติมในดานการมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีบริการนําเท่ียว มี

บริการสปา มีศูนยจําหนายของฝาก มีสระวายนํ้า มีอุปกรณคอมพิวเตอร พรินเตอร หรืออินเตอรเน็ต มีเกมหรือตูเกม มี
อุปกรณในหองพักเพ่ิมเชน ท่ีเปาผม ตูเสื้อผา

3.2 ปญหาท่ีนักทองเท่ียวพบคือ ขาดการบริการท่ีดี (พนักงานบริการไมดี มีพนักงานไมเพียงพอ) ไมมีรถบริการรับสง
หรือมีไมเพียงพอ ไมมีท่ีจอดรถหรือมีไมเพียงพอโรงแรมเกา หรือมีอุปกรณชํารุด เกาแก หรือไมมีประสิทธิภาพ (หลอดไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ลิฟต นํ้าประปา) ทําเลท่ีตั้งโรงแรมยากแกการเขาถึง อยูหางไกลศูนยการคาและท่ีจําหนายอาหาร
มีแมลงรบกวน

3.3 นักทองเท่ียวมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ โรงแรมควรมีการอบรมพนักงานผูใหบริการมากข้ึน โรงแรมควร
ปรับปรุงดานความสะอาด ความปลอดภัย การตกแตงใหดูสวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณพ้ืนเมือง เพ่ิมแสงสวางใหมากข้ึน
ขยายโรงแรมใหใหญข้ึน มีราคาท่ีเหมาะสม เพ่ิมปายบอกทางกอนเขาโรงแรม

อภิปรายผล
แมวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการบุคคลโดยรวมจะมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในระดับปานกลาง

เชนเดียวกับปจจัยอ่ืน แตจะเห็นไดวาปจจัยสวนผสมการตลาดดานบุคลากรมีคะแนนสูงสุด ซึ่งอาจตีความไดวาปจจัยสวนผสม
การตลาดดานบุคลากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาหลายงาน
กอนหนาท่ีพบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมการตลาดดานบุคลากรมากท่ีสุด เชน พัชรินทร  เรือนแกว
(2553) รายงานวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบริการโรงแรมแบบบูติคใน
จังหวัดเชียงใหม ในระดับมากท่ีสุดคือดานบุคลากร เสาวลักษณ  เครืออารีย (2549) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย บริเวณชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรีในระดับมากท่ีสุดคือ ปจจัยดาน
บุคลากร กรรณเกษม  วสันตวิษุวัต (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทยใน
การเลือกใชบริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด
อินทุกานต  ดอกนารี (2550) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว ปจจัยทางการตลาดของรีสอรท รวมท้ังการเลือกใช
บริการรีสอรทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวา เมื่อพิจารณาตามระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอดานบุคลากรผูใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพในระดับท่ีมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมนักทองเท่ียว และปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดแพร พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดแพรสวนใหญ มีพฤติกรรมเดินทางซ้ํา  นิยมเดินทาง
โดยใชยานพาหนะสวนตัว และเขาพักอาศัยในโรงแรม ซึ่งสวนใหญจะพักเปนจํานวน 2 คืน มีพฤติกรรมคนหาขอมูลโรงแรม
จากอินเตอรเน็ต โดยผูท่ีจองลวงหนามีการติดตอโดยตรงหรือผานเว็บไซตของโรงแรม ราคาท่ีพักตอคืนอยูในชวงไมเกินหน่ึงพัน
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บาท นักทองท่ียวสวนใหญมีความพอใจในคุณภาพและบริการของโรงแรมในจังหวัดแพร สวนปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก อยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
กายภาพและการนําเสนอ  ในขณะท่ีปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และกระบวนการ อยูในระดับปานกลาง
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การปลูกแบบประยุกตมคีวามเหมาะสมในการลงทุนเพราะใชเงินลงทุนเริ่มแรกต่ํากวา เพียงหน่ึงในสามของการใชอุปกรณปลูก
แบบมาตรฐาน ผลการวิเคราะหดานตนทุนพบวาคาวัตถุดิบทางตรง และคาใชจายในการผลิตอยูในระดับใกลเคียงกัน และมี
คาแรงงานทางตรงเทากัน สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานมีตนทุนการผลิต 44.35 บาท/กิโลกรัม และการใช
อุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีตนทุนการผลิต 34.97 บาท/กิโลกรัม ผลการวิเคราะหดานผลตอบแทนพบวาการผลิตท้ังสอง
สามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาเทากันท่ี 80 บาท/กิโลกรัม  สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีระยะเวลาคืน
ทุนท่ีเร็วกวา และมีจุดคุมทุนตอหนวยท่ีต่ํากวาการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน

คําสําคัญ : ไฮโดรโปนิกส  ตนทุนและผลตอบแทน อุปกรณมาตรฐาน อุปกรณประยุกต

Abstract
The purpose of this study was to analyze the Cost and Benefit of Hydroponics System Production

between standard equipment and apply equipment.By interviewing farmers, in Amphoe Rong Kwang,
Phrae Province. The results showed that Hydroponic planting using apply equipment is suitable for
investment because the initial investment is lower, only one third of the use of standard equipment. The
cost analysis showed that direct raw material cost and the cost of production is similar, and the same
direct labor costs. As a result, the cost of standard production was 44.35 baht / kg. and the cost of apply
production was 34.97 baht/kg. At the same sale price at 80 baht/kg, the apply equipment has a faster
payback period and the breakeven point is lower than that of standard planting equipment.

Keywords : Hydroponics, Cost and Benefit Analysis, standard equipment, apply equipment

บทนํา
กระแสนิยมดานการดูแลสุขภาพ สงผลใหสินคาเกษตรอินทรีย ไดรับความนิยมและเปนท่ีตองการของตลาด

โดยเฉพาะผักอินทรียท่ีเปนแหลงของวิตามิน เกลือแร และใยอาหาร จึงทําใหความนิยมในการบริโภคผักมีมากข้ึน (กรม
สงเสริมการเกษตร, 2551) ประกอบกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปนการปลูกผักท่ีสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได
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สามารถลดการใชสารเคมีทางการเกษตร สงผลใหไดผลผลิตผักท่ีมีคุณภาพ และยังเปนการผลิตผักท่ีสามารถทําไดในสภาพ
พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม สามารถปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรอืนและปลูกเพ่ือเปนการคา(กรมสงเสริมการเกษตร, 2558)  การปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส จึงกลายเปนเปนธุรกิจดานการเกษตรท่ีไดรับความสนใจจากเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการทําเปน
ธุรกิจเสริม การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสเปนการปลูกพืชแบบไรดิน ท่ีใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอย แตตองอาศัยอุปกรณการปลูกแบบ
รางเพ่ือใชนํ้าเปนตัวชวยชวยพาธาตุอาหารไปยังตนพืชแทนการใชดิน ทําใหเกษตรกรผูเพาะปลูกสามารถกําหนดพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูก และควบคุมปริมาณการปลูกไดตามความเหมาะสม รวมถึงไมตองกังวลปญหาเรื่องการกําจัดวัชพืช ผลผลิตท่ีไดจาก
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสจึงมีความสด สะอาด ปราศจากสารเคมี เปนท่ีตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดี การปลูกผักไฮโดร
โปรนิกสใหไดผลดี จําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการปลูก และชนิดของพืชท่ีปลูก รวมถึงมีตนทุนการ
ลงทุนครั้งแรกสูง เน่ืองจากตองลงทุนในอุปกรณท่ีใชปลูก ท่ีมีขายท่ัวไปแบบสําเร็จรูปหรือท่ีเรียกวาอุปกรณแบบมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรบางกลุมท่ีมีเงินลงทุนนอย ไมสามารถเขาถึงอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานท่ีมีขายกันแบบสําเร็จรูป
ได จึงมีการประยุกตใชอุปกรณท่ีมีลักษณะคลายคลงึกัน และประดิษฐข้ึนเอง เพ่ือตองการลดตนทุนการผลิต  งานวิจัยช้ินน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส  เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบ
มาตรฐานและการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต เพ่ือหาขอมูลเชิงประจักษดานการเงินมาสนับสนุนการตัดสินใจของ
เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกสเชิงการคาตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี คือ การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ซึ่งแบงเปน

2 ตอน ไดแก
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสดวยอุปกรณมาตรฐาน และ อุปกรณประยุกต ในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 2 ราย
ตอนท่ี 2 ขอมูลการลงทุนเริ่มแรก คาใชจายในการผลิต รายไดท่ีไดรับจากการขาย
จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ มาทําการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส

เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานและการใชอุปกรณการปลกูแบบประยุกต โดยใชหลกัการทฤษฎีการ
บัญชีตนทุน โดยแยกโครงสรางตนทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกสออกเปน 2 สวน ไดแก 1. ตนทุนผันแปรคือตนทุนท่ีเกษตรกร
ตองจายตามปริมาณของผลผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ 2.ตนทุนคงท่ี คือ ตนทุนการผลิตท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ผลผลิตในรอบระยะเวลาหน่ึง ๆ หรือไมสามารถเพ่ิมหรือลดไดภายในรอบระยะเวลาการผลิต สวนการวิเคราะหผลตอบแทน
ใชวิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (payback period) และวิเคราะหจุดคุมทุน (Break even point) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ
ดังน้ี

ระยะเวลาคืนทุน (Payback period หรือ PB) หมายถึง ระยะเวลาท่ีการลงทุนน้ันใชไปในการลงทุน เพ่ือใหกระแส
เงินสดรับสุทธิท่ีไดจากการลงทุนคุมคากับตนทุนท่ีตองลงทุนไป ระยะเวลาคืนทุน มหีนวยวัดเปนระยะเวลา ท่ีระบุวาวาเมื่อมี
การลงทุนในโครงการน้ันแลว จะใชระยะเวลานานเทาใดจึงจะคืนทุน

กระแสเงินสดสุทธิเทากันทุกป
ระยะเวลาคืนทุน = กระแสเงินสดจายลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิรายป
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จุดคุมทุน (Break even point) คือ จํานวนหนวยท่ีทําใหยอดขายรวมเทากับตนทุนท้ังหมด จึงเปนจุดท่ีไมมีกําไร
หรือขาดทุนเกิดข้ึน มีสูตรการคํานวณดังน้ี

จุดคุมทุน (หนวย) = ตนทุนคงท่ี
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การปลูกผักไฮโดรโปนิกสท้ังสองวิธีมีความแตกตางกันท่ีเงินลงทุนเริ่มแรก คาใชจายดานวัตถุดิบ

ทางตรง คาใชจายการผลิต สงผลใหความสามารถในการผลิตตอปแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ท้ังสองวิธีมีตนทุนแรงงานทางตรง
เทากันเน่ืองจากเปนคาแรงการเก็บผัก และคาแรงในการดูแลรกัษาผัก ซึ่งอัตราจางคนงานเปนอัตราเดียวกันและคดิเปนรายวัน
ไมไดข้ึนกับจํานวนของผลผลิต

ขอมูลเงินลงทุนและตนทุนในการผลิตของการปลูกผักดวยวิธีใชอุปกรณปลูกแบบมาตรฐานและวิธีใชอุปกรณปลูก
แบบประยุกต เปนดังน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเงินลงทุนเริ่มแรกและตนทุนในการผลิตของการปลูกผักดวยวิธีใชอุปกรณปลูกแบบมาตรฐานและวิธีใช
อุปกรณปลูกแบบประยุกต

รายละเอียดดานตนทุน อุปกรณปลูกแบบมาตรฐาน อุปกรณปลูกแบบประยุกต
เงินลงทุนเริ่มแรก 103,706.00 36,799
วัตถุดิบทางตรง 27,120.00 24,000.00
คาแรงงานทางตรง 45,000.00 45,000.00
คาใชจายการผลิต 18,365.16 11,859.48
รวมตนทุนการผลิต (บาท) 90,485.16 80,859.48
ปริมาณผลผลิตตอป (กก.) 2,040.00 2,312.00
ตนทุนการผลิต (บาท)/กิโลกรมั 44.35 34.97

ตารางท่ี 2 แสดงรายไดจากการจาํหนายผักไฮโดรโปนิกส (บาท/ป)

รายการ

ผักท่ีปลูกได(กิโลกรัม) รวมผักท่ีปลูกได
(กิโลกรัม)

รายไดจากการ
จําหนายตอ

กิโลกรมั (บาท)

รายไดจากการ
จําหนาย ณ

ผลผลติ 100%
(บาท)

ฤดูรอน

(4 เดือน)

ฤดูฝน

(4 เดือน)

ฤดูหนาว

(4 เดือน)

อุปกรณปลูกแบบ
มาตรฐาน

600.00 600.00 840.00 2,040.00 80.00 163,200.00

อุปกรณปลูกแบบ
ประยุกต

680.00 680.00 952.00 2,312.00 80.00 184,960.00

ผลผลิตท่ีไดจากการปลูกท้ังสองวิธีสามารถจําหนายในทองตลาดไดเทากันในราคากิโลกรัมละ 80 บาท  แตผล
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกันในดานปริมาณผลผลติ โดยการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน สามารถปลูกผักไฮโดรโป
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นิกสในชวงฤดูรอนและชวงฤดูฝนประมาณเดือนละ 150.00 กิโลกรัม สวนการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต สามารถปลูก
ผักไฮโดรโปนิกสในชวงฤดูรอนและชวงฤดูฝนประมาณเดือนละ 170.00 กิโลกรัม แตชวงฤดูหนาวผักไฮโดรโปนิกสสามารถ
เจริญเติบโตไดดีผลผลิตจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกสเพ่ิมประมาณ 40% ของชวงฤดูรอนและฤดูฝน ทําใหอุปกรณปลูกแบบ
ประยุกตสามารถผลิตผักไดมากกวาอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานปละ 272 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13

ตารางท่ี 3 แสดงกําไรสุทธิในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน
รายการ กรณีท่ีจําหนายผลผลิตได (รอยละของปริมาณผลติ)

100% 90% 80% 70%
อุปกรณปลูกแบบมาตรฐาน

รายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส 163,200.00 146,880.00 130,560.00 114,240.00
หัก ตนทุนรวมสาํหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 90,485.16 90,485.16 90,485.16 90,485.16
กําไรสุทธิ 72,714.84 56,394.84 40,074.84 23,754.84

อุปกรณปลูกแบบประยุกต
รายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส 184,960.00 166,464.00 147,968.00 129,472.00
หัก ตนทุนรวมสาํหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 80,859.48 80,859.48 80,859.48 80,859.48
กําไรสุทธิ 104,100.52 85,604.52 67,108.52 48,612.52

กระแสเงินสดสุทธิรายป คํานวณไดจากรายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส หักตนทุนรวมสําหรับการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส ผลการศึกษาผลตอบแทนพบวาอุปกรณปลูกแบบประยุกต สามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวาอุปกรณปลูก
แบบมาตรฐาน 31,385.68 บาท คิดเปนรอยละ 43

ตารางท่ี 4 แสดงการคํานวณระยะเวลาคืนทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยการใชอุปกรณแบบมาตรฐาน
วิธีการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส

กรณี
จําหนาย
ผลผลติได

(%)

กระแสเงินสด
จายลงทุน

(1)

กระแสเงินสด
สุทธิรายป

(2)

ระยะเวลาคืน
ทุน

(แบบอุปกรณ
มาตรฐาน)
(1)/(2)=(3)

ระยะคืนทุน
(ป/เดือน)

ใชอุปกรณมาตรฐาน 100% 103,706.00 72,714.84 1.43 1 ป 5 เดือน
90% 103,706.00 56,394.84 1.84 1 ป 10 เดือน
80% 103,706.00 40,074.84 2.59 2 ป 7 เดือน
70% 103,706.00 23,754.84 4.37 4 ป 4 เดือน

ใชอุปกรณประยุกต 100% 36,799.00 104,100.52 0.35 4 เดือน
90% 36,799.00 85,604.52 0.43 5 เดือน
80% 36,799.00 67,108.52 0.55 7 เดือน
70% 36,799.00 48,612.52 0.76 9 เดือน

ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน พบวา ในกรณีท่ีจําหนายผลิตภัณฑไดท้ังหมด การปลูกแบบใชอุปกรณประยุกต
สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ในขณะท่ีการปลูกแบบใชอุปกรณมาตรฐานตองใชเวลาคืนทุน 1 ป 5 เดือน
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ตางกันถึง 1 ป 1 เดือน และหากจํานายผลิตภณัฑได 70% จะมีระยะเวลาคืนทุนตางกันมากข้ึน โดยอุปกรณประยุกตใชเวลา 9
เดือน ในขณะท่ีอุปกรณมาตรฐานใชเวลา 4 ป 4 เดือน
การคํานวณจุดคุมทุน สามารถคํานวณไดดังนี้
1.แบบอุปกรณมาตรฐาน

จุดคุมทุนตอหนวย (อุปกรณแบบมาตรฐาน) = ตนทุนคงท่ี
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

= 103,706
80 – 44.35

= 2,909 กิโลกรัม
ดังน้ัน เกษตรกรตองจําหนายผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 2,909 กิโลกรัม จึงจะคุมทุน

จุดคุมทุนตอหนวย (อุปกรณแบบประยุกต) = ตนทุนคงท่ี
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

= 36,799.00
80 – 34.97

= 817 กิโลกรัม
ดังน้ัน เกษตรกรตองจําหนายผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 817 กิโลกรัม จึงจะคุมทุน

อภิปรายผล
จากการพิจารณาผลการวิจัยพบวาการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเทียบระหวาง

การใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน กับ การใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต มีโครงสรางตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิต
ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต เปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตนทุนของเฉลิม
ขวัญ ครุธบุญยงค, 2554 ท่ีไดระบุวาตนทุนสินคาจะตองแสดงตนทุนอยางละเอียด จะชวยใหผูประกอบการสามารถวิเคราะห
ทางเลือกตางๆ ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิสูงสุด และผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา ธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส อยูใน
เกณฑนาลงทุน เน่ืองจากมีระยะคืนทุนอยูในชวงท่ีสามารถรอคอยและยอมรับได ท้ังน้ีการปลูกโดยใชอุปกรณการปลูกแบบ
ประยุกตจะใหผลผลิตมากกวา และคืนทุนไดเร็วกวาการปลูกโดยใชอุปกรณแบบมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐิกา สุทธิประสิทธ, ธีระวัฒน จันทึก (2559) ท่ีศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส ท่ีผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส โดยมีความนาสนใจในการลงทุนมี
ผลตอบแทนท่ีสูง และมีระยะเวลาคืนทุนท่ีนาพอใจ อีกท้ังยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิติ ศรีตนทิพย และคณะ
(2558) ท่ีศึกษาโครงการการพัฒนาระบบและการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรดิน ในรูปแบบโรงเรือนตนทุนต่ํา
ของกลุมผูปลูกพืชแบบไรดินในจังหวัดลําปางจํานวน 5 กลุม ผลการศึกษาพบวาโครงการท่ีนาลงทุนมากท่ีสุดคือ กลุมผูปลูกพืช
ไรดินบานปงชัย เน่ืองจากมีการลงทุนในโรงเรือนในราคาต่ํา ลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยไมไผ รองลงมาคือกลุมผูปลูก
พืชไรดินบานเวียงสวรรคท่ีมีลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยปูนผสมเหล็ก ลําดับตอมาคือไฮโดรเฮาสแบบโรงเรือนขนาด
กลางท่ีมีลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็ก กลุมผูปลูกพืชแบบไรดินไฮโดรเฮาสแบบโรงเรือนขนาดเล็กท่ีมีลักษณะ
โครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็ก และสวนนายลือลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็กมีความคุมคาในการลงทุนท่ีต่ํากวา
แหลงอ่ืน แสดงใหเห็นถึงโครงการท่ีลงทุนในโรงเรือนต่ําจะสามารถคืนทุนและมคีวามคุมคาในการลงทุนสูงกวาโครงการท่ีลงทุน
ในโรงเรือนสูง
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเทียบระหวาง การใชอุปกรณการปลูกแบบ

มาตรฐาน กับการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต ผลการศึกษาพบวาการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน ใชเงินลงทุน
เริ่มแรกสูงกวาการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกตเกือบสามเทาตัว สําหรับโครงสรางตนทุนการผลิตวัตถุดิบทางตรงและ
คาใชจายการผลิตอยูในระดับใกลเคียง ไมแตกตางกันมากนัก และมีคาแรงงานทางตรงเทากันเน่ืองจากมีการจางแรงงานเปน
รายวัน ซึ่งเปนอัตราเดียวกัน  สงผลใหตนทุนการผลิตรวมแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยการปลูกโดยใชอุปกรณแบบมาตรฐาน
มีตนทุนการผลิตรวม 90,485.16 และการปลูกโดยใชอุปกรณแบบประยุกตมีตนทุนการผลิตรวม 80,859.48 สําหรับ
ความสามารถในการผลิตตอปพบวา การปลูกโดยใชอุปกรณแบบประยุกตสามารถผลิตผักไฮโดรโปนิกสไดมากกวาในชวงฤดู
รอนและฤดูฝน การคํานวณตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวาการปลูกโดยใชอุปกรณมาตรฐานมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา
แบบอุปกรณประยุกต โดยมีตนทุนการผลิตอยูท่ี 44.35 บาท และ 34.97 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ ท้ังน้ีผักท่ีไดจากการผลิตท้ัง
สองแบบสามารถจําหนายสูทองตลาดไดในราคาสงท่ี 80 บาท/กิโลกรัมเทากัน สงผลใหระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุนของการ
ปลูกโดยใชอุปกรณประยุกตสามารถคืนทุนไดเร็วกวา และมียอดขายตอหนวยท่ีทําใหถึงจุดคุมทุนไดเร็วกวาการปลูกโดยใช
อุปกรณมาตรฐาน
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ปจจัยสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคชาวเมียนมา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

MARKETING MIX FACTORS AND PURCHASE BEHAVIOR OF MYANMAR’S CONSUMER
IN TAK SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ตาก
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อ

และพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา ในการเดินทางมาหาซื้อสินคาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยใชวิธีการเก็บ
รวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลผูบริโภคชาวเมียนมา ท่ีเดินทางเขามาซื้อสินคาในพ้ืนท่ีอําเภอแม
สอด จํานวนท้ังสิ้น 393 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา
เหตุผลสําคัญในการเดินทางมาซื้อคือสินคา เน่ืองจากสินคามีราคาถูก สินคาท่ีตองการสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิต โดยมีการใชจายเงินไปในการซื้อสินคาครั้งละประมาณ 3000.-บาท และสวนใหญจะเดินทางเขามาหา
ซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอดเปนประจําทุกสัปดาห ในขณะท่ี ผลการศึกษาสวนประสมการตลาด พบวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมาใหความสําคัญกับ คณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ บรรจุภณัฑ และการออกแบบสินคา สินคาราคาถูกและรานคา
ท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง รวมถึง การโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขายโดยเฉพาะการลดราคาสินคา จะมีสวน
ชวยกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมาตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน

คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เมยีนมา เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก

Abstract
The aim of the study was to examine the importance of marketing mix toward decision making

and consumer behavior of Myanmar people in Tak Special Economic Development Zone (SEZ). A survey
questionnaire was used for data collection. The sample size was 393 of Myanmar consumers who
purchased goods in Amphoe Maesod. The sampling procedure was convenience sampling. The result
found that a low price has been seen as the main reason to make Myanmar consumers purchase goods.
The most popular goods was consumer products as it was on basic needs. They spent about 3,000 baht
per time and always came to Business area in Maesod once a week. Maesod once a week. Besides, in
term of marketing mix the result found that Myanmar consumers placed importance on quality and
standard of products, packaging, product design, low price, shops with wide space, various advertising
media, and sales promotion. Accordingly, these could make Myanmar consumers purchase things much
more quickly and easily.

Keywords : marketing mix’s, consumer behavior, myanmar, special economic zone, Tak province
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บทนํา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนแนวทางการพัฒนาท่ีมีการศึกษากันมาอยางยาวนานในประเทศไทย โดยมีแนวความคิดใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหมีการกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา เปนการนํามาซึ่งการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพ้ืนท่ีเฉพาะและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง ซี่งมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันจันทรท่ี 17
พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 14 ตําบล 886,875 ไร (1,419 ตร.กม.)
ไดแก อําเภอแมสอด พ้ืนท่ีเปาหมายรวม 8 ตําบล มีพ้ืนท่ี 529,264 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 32,234 ไร คิดเปน รอยละ
25 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อําเภอพบพระ พ้ืนท่ีเปาหมายรวม 3 ตําบล มีพ้ืนท่ี 261,961 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 22,972 ไร
คิดเปน รอยละ 9 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และ อําเภอแมระมาด พ้ืนท่ีเปาหมายรวม 3 ตําบล มีพ้ืนท่ี 244,797 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีมี
เอกสารสิทธ์ิ 43,548 ไร คิดเปน รอยละ 18 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2559)

จังหวัดตาก เปนจังหวัดท่ีตั้งอยูบนยุทธศาสตรการคา ในแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ East–West Economic
Corridor : EWEC จากประเทศเวียดนาม ลาว ผานเขาสูประเทศไทย (จังหวัดมุกดาหาร) สิ้นสุดท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เขาสูประเทศเมียนมา (เมืองเมียวดี) ไปถึงชายแดนประเทศอินเดีย และเปนจุดตัดระหวางแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ North–
South Economic Corridor: NSEC จากประเทศจีน เมียนมา ลาว เขาสูประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ผานจังหวัดตาก เขา
สูพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และเช่ือมตอไปยังประเทศมาเลเซีย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2554) จึงเห็นไดวา จังหวัดตาก เปนจังหวัดท่ีเปนยุทธศาสตรทางการคา การขนสง และระบบโลจิสติกสท่ี
สําคัญของภูมิภาค ท้ังท่ีเปนประตูการคาชายแดน และเปนเสนทางผานของการขนสงสินคาไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศและ
ตางประเทศ จากขอมูลการคาชายแดน พบวา การคาชายแดนดานอําเภอแมสอด สวนใหญจะเปนพอคาชายแดนชาวไทยท่ีทํา
การคากับพอคาชาวเมียนมา ผานชายแดนติดกับจังหวัดเมียวดี มาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ โดยอาศัยความคุนเคยและความสัมพันธ
ท่ีมีมารุนตอรุน ปจจุบันในป 2559 มีมูลคาการคาผานพิธีการ ณ ดานศุลกากรแมสอดปละกวา 8 หมื่นลานบาท ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2553 ท่ีมีมูลคาการสงออกเพียง 2-3 หมื่นลานบาท ในขณะท่ีมูลคาการนําเขาสินคาก็มีอัตราการ
เติบโตอยางตอเน่ืองเชนกัน ตั้งแตป 2553 มูลคานําเขามีมูลคาเพียง ประมาณ 1 พันลานบาท และเพ่ิมข้ึนเปนกวา 4 พันลาน
บาท ในป 2559 ท่ีผานมา (กรมการคาตางประเทศ, 2560)

สินคาไทยสวนใหญเปนท่ีตองการของตลาดในประเทศเมียนมาเปนอยางมาก โดยผูบริโภคชาวเมียนมาจะมีทัศนคติท่ี
ดีตอสินคาท่ีมาจากประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีมีอักษรไทยปรากฏอยูจะเปนตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก
โดยในปจจุบันเริ่มมีผูประกอบการคนไทยเขาไปทําการตลาดในประเทศเมียนมาเพ่ิมมากข้ึน สินคาสวนใหญจะเปนสินคา
อุปโภคบริโภค อาทิ นํ้าตาลทราย โทรศัพทมือถือและอุปกรณ รถจักรยานยนต เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เครื่องจักรกล เบียร และ
นํ้าอัดลม นํ้ามันสําเร็จรูป เปนตน โดยในแตละวันจะมีผูบริโภคชาวเมียนมาเดินทางขามชายแดนมายังอําเภอแมสอด เพ่ือทํา
การจับจายใชสอยสินคาอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก ท้ังท่ีนําไปเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน และท่ีนําไป
จําหนายตอในพ้ืนท่ีตาง ๆ  ของประเทศเมียนมา แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยไมสามารถเขาถึงแหลงการคา
ภายในประเทศเมียนมาไดโดยตรง ยังคงตองใชวิธีการซื้อขายสินคาผานคนกลางชาวเมียนมา ทําหนาท่ีเปนผูกระจายสินคาเพ่ือ
จัดจําหนายในประเทศเมียนมาอีกทอดหน่ึง สําหรับการสงออกท่ีผานกระบวนการทางพิธีการศุลกากรโดยทางรถยนต ซึ่งใช
เสนทางขามสะพานมิตรภาพไทย – สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาน้ัน รถบรรทุกสินคาจากฝงไทยสามารถขามเขาไปจนถึงจดุ
ขนถายสินคา (One Stop Service) ณ เมืองเมียวดี (Myawaddy) โดยสินคาท้ังหมดตองขนถายเพ่ือเปลี่ยนรถบรรทุกท่ีเปนรถ
สัญชาติเมียนมา สําหรับนําสินคาตาง ๆ สงตอไปยังพอคาในเมืองหลวงและเมืองตาง ๆ ของประเทศเมียนมาเพ่ือตอบสนอง
ผูบริโภคตอไป (กรมการคาตางประทศ, 2557)

จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของความเปนเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีมูลคาการคา
ชายแดนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน จากการเดินทางมาจับจายใชสอยสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชาวเมียนมา จึงมี
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วัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผูบริโภคชาวเมียนมาใน
การเดินทางมาหาซื้อสินคาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งผลจากการศึกษาประกอบการชาวไทยสามารถนําไปใชในการ
ปรับกลยุทธการตลาดเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคชาวเมียนมาไดอยาง
ถูกตอง รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน จะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากไดอยาง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Self-administered
Questionnaire) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษารวบรวมขอมูลพฤติกรรม
การบริโภคในประเทศเมียนมา และสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาตามข้ันตอนตอไปน้ี

- ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด ในยานการคา
ตาง ๆ ของอําเภอแมสอด ประกอบดวย ตลาดริมเมย ตลาดในอําเภอแมสอด รานคาปลีกขนาดใหญ เปนตน

- ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เฉพาะพ้ืนท่ีในอําเภอแมสอด
- ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบไปดวย ตัวแปรอิสระ (Independence Variables) ไดแก ตัวแปรคุณลักษณะ

ของผูบริโภคชาวเมียนมา ตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภค และ ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด ในสวนของตัวแปร
ตาม (Dependence Variable) ไดแก ตัวแปรการตัดสินใจซื้อ

กรอบแนวความคิด

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอมูลและแหลงขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีใชแหลงขอมูลท่ีสําคัญจาก 2 แหลง ประกอบไปดวย ขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากการลงพ้ืนท่ีตามยาน
การคาตาง ๆ ในอําเภอแมสอด และทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริโภคชาวชาวเมียนมา และขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เปนการศึกษาและคนควาจากบทความในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการ
ตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
ความพึงพอใจ รวมท้ังขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งน้ี
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ประชากร (Population) ของการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแม
สอด ในยานการคาตางๆ ในอําเภอแมสอด ประกอบดวย ตลาดริมเมย ยานการคาในอําเภอแมสอด รานคาปลีกขนาดใหญ
(แม็คโคร เทสโกโลตัส และ โรบินสัน) ตลาดสด เปนตน ในขณะท่ี กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีศึกษาคือ ผูบริโภคชาวเมียนมาร
ท่ีเดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด ซึ่งไมทราบจํานวนไดอยางแนนอน จึงใชวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร
คํานวณของ ครอนบาคโคชารน (Cochran, 1953 อางใน อภินันทจันตะนี, 2550) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 384
ตัวอยาง โดยทําการสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ท้ังน้ี ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ชุด เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล

ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดยึดวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลักในการตั้งคําถาม เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีสามารถ
บรรลุเปาหมายของการวิจัยได การสรางเครื่องมือจึงตองสามารถไดขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ สวนประสมการตลาดและ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคชาวเมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด โดยวิธี Back Translation Technique ดวยการแปลแบบสอบถามจาก
ภาษาไทยเปนภาษาเมียนมา โดยผูเช่ียวชาญดานภาษาเมียนมา ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และทําการแปลแบบสอบถาม
จากภาษาเมียนมากลับมาเปนภาษาไทยอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาในขอคําถาม (Brislin, 1969) กอนนํา
แบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ผู วิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนสําหรับการวิจัยไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น
(Reliability) โดยทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหา การใชภาษา และลักษณะของขอความท่ีใชใหเหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีจะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากับผูเช่ียวชาญทดานการคาชายแดนและนํามาปรับปรุงแกไข และนําแบบสอบถามในภาษาไทยไปทํา
การแปลใหเปนภาษาเมียนมา โดยผูเช่ียวชาญทางดานภาษาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวเมียนมา จํานวน 30 คน และนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ตาม
องคประกอบในแตละสวน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ ครอนบารค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ดวยการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะห ผลการทดสอบพบวา คาความเช่ือมั่นของตัวแปรท่ีใชในการศึกษามีคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ ครอนบารค (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ 0.90 ซึ่งมีความนาเช่ือถืออยูในเกณฑดีมาก
(Hair et al., 2006) และเมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ไดมาดําเนินการตรวจสอบขอมูล (Editing) เพ่ือควบคุมคุณภาพดานความสมบูรณครบถวน (Completeness) ของการกรอก
คําตอบแลวแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออกโดยไมนํามาใชในการทดสอบครั้งน้ี รวมถึงพิจารณาดูความสอดคลอง
(Relevancy) ของคําตอบในแบบสอบถามทุกขอและทุกประเด็น จากน้ันจึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการบันทึกขอมูลลงใน
คูมือลงรหัส (Coding) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา ไดแก รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความถ่ี (Frequency)

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา

ผูบริโภคท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด เปนผูชายและผูหญิงในสัดสวนท่ีเทา ๆ กัน โดยผูชาย มีจํานวน 197 คน คิด
เปนรอยละ 50.10 และเปนผูหญิง มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.90 ซึ่งผูบริโภคสวนใหญท่ีเดินทางมาซื้อสินคาจะมี
อายุอยูระหวาง 20 – 30 ป มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.40 รองลงมาไดแก ผูบริโภคท่ีมีอายุระหวาง 31 - 40 ป มี
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.50 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอย
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ละ 30.80 รองลงมาจะมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.00 จากผลการศึกษาพบวา กลุม
ผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดน้ันมีอาชีพท่ีหลากหลาย ประกอบดวยผูท่ีมีอาชีพรับจาง จํานวน
70 คน คิดเปนรอยละ 17.80 คน เปนแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ
15.80 ทําการคาขาย จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.90 มีอาชีพอิสระ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.60 นอกน้ัน
ประกอบอาชีพทํางานบานและบางสวนเปนเจาหนาท่ีของรฐัในประเทศเมียนมา

นอกจากน้ี จากผลการศึกษายังพบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด สวนใหญมีรายได
อยูระหวาง 250,000 - 300,000 จั๊ต คิดอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท อยูท่ีประมาณ 8,000 - 10,000.- บาท มีจํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และมีรายไดมากวา 300,000 จั๊ต หรือประมาณ 10,000.- บาทข้ึนไป มีจํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 22.40 น้ันหมายถึงวาสวนใหญรอยละ 45.00 มีรายไดมากวา 8,000.-บาท ซึ่งใกลเคียงกับรายไดจากอัตราคาจาง
แรงงานข้ันต่ําในประเทศไทย อาจเปนผลมาจากผูบริโภคชาวเมียนมาสวนหน่ึง เปนผูท่ีเขามาประกอบอาชีพรับจาง หรือเปน
แรงงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และไดรับผลจากนโยบายการกําหนดอัตรา
คาจางแรงงานข้ันต่ําวันละ 300.- บาท ของประเทศไทย ผลการศึกษายังพบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญเปนผูท่ีมีรายได
นอย โดยมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 250,00 จั๊ต หรือประมาณ 8,000.-บาท จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และในกลุม
ของผูมีรายไดนอยยังพบอีกวามีผูบริโภคบางกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 100,000 จั๊ต หรือต่ํากวาเดือนละ 3000.- บาท คิด
เปนรอยละ 14.80

ผลการศึกษายังพบวา สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเมืองเมียวดี มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.50
รองลงมาเปนผูท่ีเดินทางมาจากเมืองพะอันซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.50 และ
อาศัยอยูท่ีเมืองกอกะเร็กซึ่งเปนเสนทางผานเขาสูพ้ืนท่ีช้ันในของประเทศเมียนมา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.40
นอกน้ันอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศเมียนมา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.60 ซึ่งสวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมา
เหลาน้ันจะเดินทางมาซื้อสินคาโดยอาศัยรถโดยสารประจําทางมากถึง 243 คน คิดเปนรอยละ 61.80 ในขณะท่ีผูบริโภค
บางสวนมีรถสวนตัวซี่งไดแก รถยนต และรถจักรยานยนต จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 38.20 โดยมีการเดินทางมาซื้อ
สินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากแบบไปเชาเย็นกลับภายในวันเดียว คิดเปนรอยละ 50.90 และบางสวนมาแวะคางคืนเพ่ือ
ติดตอซื้อสินคาและรอรับสินคาบริเวณชายแดน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ประมาณ 2-3
วัน คิดเปนรอยละ 49.10

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา
ผลการศึกษาถึงเหตุผลในการเดินทางมาซ้ือสินคาท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของผูบริโภคชาวเมียนมาดังแสดงในตารางท่ี 1

พบวา เหตุผลหลักท่ีสําคัญในการเดินทางมาซ้ือคือสินคา เน่ืองจากผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวาสินคาท่ีมีจัดหนายอยูในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก มีราคาถูกกวาเม่ือเท่ียบกับราคาสินคาชนิดและประเภทเดียวกันท่ีจําหนายในประเทศเมียนมา คิดเปนรอยละ 33.71
นอกจากน้ัน ยังใหเหตุผลวาในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดมีการจัดจําหนายสินคาท่ีมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
ในประเทศเมียนมา คิดเปนรอยละ 30.09 สวนเหตุผลอื่นท่ีเปนเหตุใหตองเดินทางมาซ้ือสินคาในอําเภอแมสอดก็เน่ืองจากวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมามีความตองการสินคาเรงดวน หรือ มีความตองการสินคาในปริมาณมาก ก็จะเดินทางมาซ้ือสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก คิดเปนรอยละ 18.60 และ 17.52 ตามลําดับ
ตารางท่ี 1 แสดงเหตผุลในการเดนิทางมาซื้อสินคาท่ีอําเภอแมสอด

เหตุผลในการเดินทางมาซ้ือสินคาที่อําเภอแมสอด ความถ่ี รอยละ
ตองการสินคาที่มีความหลากหลาย 158 30.09
มีความตองการสินคาเรงดวน 98 18.66
ตองการสินคาราคาถูก 177 33.71
ตองการสินคาในปริมาณมาก 92 17.52

รวม 525 100.00
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จากผลการศึกษาประเภทของสินคาอุปโภคบริโภค พบวาสวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมาจะเดินทางมาซื้อสินคาใน
อําเภอแมสอด จําพวกสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชภายในบาน ของใชในครัวเรือน
อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และ สินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพ คิดเปนรอยละ 29.68 รองลงมาไดแก สินคา
จําพวกสินคาฟุมเฟอย ประเภท เสื้อผา เครื่องประดับตาง ๆ คิดเปนรอยละ 24.54 สินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเลคทรอนิกส โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 18.86 นอกน้ันจะเปนสินคาจําพวกเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัย วัสดุอุปกรณการกอสราง วัตถุดิบและอุปกรณทางการ
เกษตร รวมถึงการเขามาใชบริการในลักษณะตาง ๆ ภายในอําเภอแมสอด คิดเปนรอยละ 10.81 9.98 4.43 และ 1.66
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของสินคาอุปโภคบริโภคท่ีซื้อ

ประเภทของสินคาอุปโภคบริโภคที่ซ้ือ ความถ่ี รอยละ
สินคาในชีวิตประจําวัน 214 29.68
เคร่ืองใชไฟฟา 136 18.86
สินคาฟุมเฟอย 177 24.54
เคร่ืองสําอาง ยาและเวชภัณฑ 78 10.81
วัสดุกอสราง 72 9.98
อุปกรณการเกษตร 32 4.43
บริการตางๆ 12 1.66

รวม 721 100.00

จากการศึกษาวัตถุประสงคของการเดินทางเพ่ือมาซื้อสินคาของผูบริโภคชาวเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
พบวา สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือจะหาซื้อสินคาและนําสินคากลับไปใชเปนการสวนตัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.61
รองลงมาคือการเดินทางเพ่ือมาซื้อสินคาและนําไปฝากบุคคลอ่ืนในประเทศเมียนมา คิดเปนรอยละ 30.13 รวมถึง การเดินทาง
มาซื้อสินคาเพ่ือนําไปใชในครอบครัว คิดเปนรอยละ 23.48 นอกจากน้ี ยังมีกลุมผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนท่ีเดินทางมาเพ่ือ
ซื้อสินคาและนําไปจําหนายตอในพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในประเทศเมียนมา พบวามีเพียงรอยละ 10.76 เทาน้ัน แสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 แสดงวัตถุประสงคในการซื้อสินคา
วัตถุประสงคในการซ้ือสินคา ความถ่ี รอยละ

ซ้ือใชสวนตัว 182 35.61
ซ้ือใชในครอบครัว 120 23.48
ซ้ือไปฝากบุคคลอื่น 154 30.13
ซ้ือไปจําหนายตอ 55 10.76

รวม 511 100.00

การเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก แตละครั้งน้ัน ของผูบริโภคชาวเมียนมามีการใชจายเงินในการ
ซื้อสินคาท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมาจะมีการใชจายเงินไปในการซื้อสินคาในแตละครั้ง
มากกวา 3,000.- ข้ึนไป ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.30 รองลงมาไดแก การใชจายเงินในการซื้อสินคาระหวาง 1,000 - 3,000.-บาท
ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 24.10 ของการเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด นอกน้ันเปนการใชจายเงินเพ่ือทําการซื้อสินคาใน
จํานวนนอยซึ่งมีมูลคาฃองการซื้อสินคานอยกวา 1000.-บาท คิดเปนรอยละ 44.60 ดังแสดงในตารางท่ี 4
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ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณในการซ้ือสินคาตอคร้ัง (n = 390)

งบประมาณในการซ้ือสินคาตอครั้ง ความถ่ี รอยละ
นอยกวา 300 บาท 63 16.20
ระหวาง 300-500 บาท 41 10.50
ระหวาง 501-1,000 บาท 70 17.90
ระหวาง 1,001-3,000 บาท 94 24.10
มากกวา 3,000 บาท ขึ้นไป 122 31.30

สถานท่ีท่ีผูบริโภคชาวเมียนมานิยมเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูบริโภค
ชาวเมียนมาจะนิยมเดินทางมาซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอด คิดเปนรอยละ 41.79 นอกจากพ้ืนท่ียานการคา
ดังกลาวแลว กลุมผูบริโภคชาวเมียนมายังนิยมเดินทางมาหาซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern trade) ในอําเภอแม
สอด เชน แม็คโคร เทสโกโลตัส และโรบินสัน และรานคาปลีกขนาดใหญท่ีดําเนินการโดยผูประกอบการในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน
คิดเปนรอยละ 27.48 นอกจากน้ี ผูบริโภคชาวเมียนมายังมีการเดินทางมาหาซื้อสินคาในบริเวณยานการคาของตลาดริมเมย
ซึ่งอยูบริเวณดานชายแดนถาวร อําเภอแมสอด และเมืองเมียวดี ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเดินทางเขาออกของผูบริโภคชาว
เมียนมา รวมถึงการจับจายใชสอยในรานคาขายสินคาท่ัวไป และผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนจะเดินทางไปซื้อสินคาจาก
บริษัทผูผลิตโดยตรง คิดเปนรอยละ 11.25 12.02 และ 7.44 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 5
ตารางท่ี 5 แสดงสถานท่ีท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด

สถานที่ที่เดินทางมาซ้ือสินคาในอําเภอแมสอด ความถ่ี รอยละ
ตลาดริมเมย 59 11.25
ยานการคาในอําเภอแมสอด 219 41.79
รานคาทั่วไป 63 12.02
รานคาขนาดใหญ Modern Trade 144 27.48
ซ้ือจากผูผลิตโดยตรง 39 7.44

รวม 524 100.00

จากการศึกษาถึงจํานวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินคาท่ีอําเภอแมสอด ในแตละสัปดาหของผูบริโภคชาวเมียนมา
พบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญจะเดินทางมาหาซื้อสินคา 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 53.20 และมีการเดินทาง
มาซื้อสินคาสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.20 ในขณะท่ีบางกลุมมีผูบริโภคเดินทางมาซื้อสินคาสัปดาหละ 4 - 5 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 14.50 และนอกจากน้ี ยังมีผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปนประจําทุกวัน คิดเปนรอยละ 6.10 ดังแสดงในตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินคาในแตละสัปดาห (n = 393)
จํานวนครั้งในการซ้ือสินคา/สัปดาห ความถ่ี รอยละ

นอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห 209 53.20
ระหวาง 2-3 คร้ัง/สัปดาห 103 26.20
ระหวาง 4-5 คร้ัง/สัปดาห 57 14.50
มาซ้ือทุกวัน 24 6.10
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สวนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีจําหนายในพ้ืนท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผลการศึกษาภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีมี

จัดจําหนายในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด ผลการศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 7 ในสวนของผลิตภัณฑสินคาและบริการ ผูบริโภคชาว
เมียนมาใหความสําคัญกับสนิคาท่ีจัดจาํหนายมคีวามเปนมาตรฐาน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสงูสุดเปนอันดับท่ีหน่ึง เทากับ 3.78
รองลงมาไดแก บรรจุภัณฑสินคามีความแข็งแรงทนทาน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.76

ในสวนของราคาการจําหนายสินคาในอําเภอแมสอด ผูบริโภคชาวเมียนมาใหความสําคัญกับการกําหนดราคาสินคาท่ี
มีจําหนายในอําเภอแมสอด จะมีราคาถูกกวาท่ีจําหนายในประเทศเมียนมา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.68 ปจจัย
รองลงมาไดแก การคิดราคาสินคามคีวามถูกตองชัดเจน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.57 นอกจากน้ัน ปจจัยทางดานอ่ืนซึ่ง
ประกอบไปดวย ความสามารถในการตอรองราคาสินคาระหวางผูซื้อและผูขาย การแสดงปายราคาสินคาท่ีชัดเจน รวมถึง
รูปแบบการจําหนายสินคาท้ังเงินสดและเงินเช่ือ ผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง

ในสวนของชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา ผูบริโภคชาวเมียนมาใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีจัดจําหนาย
ภายในรานท่ีกวางขวาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.42 สวนปจจัยการจัดจําหนายทางดานอ่ืนจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบไปดวย รูปแบบการเดินทางมาซื้อสินคาท่ีมีความสะดวก ไมตองรอคอยสินคานาน มีการ
ตรวจสอบสินคากอนท่ีจะสงมอบสินคาใหกับลูกคา มีการกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ เปด-ปด รานท่ีมีความเหมาะสม
รวมถึง การท่ีผูประกอบการรานคามีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการเลือกซื้อสินคา

ในสวนของการสงเสริมการตลาดของผูประกอบการจัดจําหนายสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมาสวนใหญใหความสําคัญกับการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.11 ปจจัยรองลงมาไดแก
การใหบริการทางการเงิน การขายเปนเงินสดและเงินเช่ือ การคิดอัตราดอกเบี้ยของการซื้อสินคาเปนเงินเช่ือ และรูปแบบการ
สงเสริมการขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดราคาสินคาจะมีสวนชวยกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมาตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย SD ความหมาย ลําดับ

ผลิตภัณฑ สินคาหลากหลาย 3.55 1.35 มาก
สินคามีมาตรฐาน 3.78 1.16 มาก 1
อายกุารใชงานนาน 3.65 1.09 มาก
บรรจุภัณฑแข็งแรง 3.76 1.02 มาก 2
บรรจุภัณฑกลับมาใชได 3.60 1.09 มาก
การออกแบบนาสนใจ 3.67 1.07 มาก 3
ตราสินคาเปนที่รูจัก 3.64 1.17 มาก

ราคา ปายแสดงราคาชัดเจน 3.29 1.21 ปานกลาง
ราคาถูกกวาในเมียนมาร 3.68 1.17 มาก 1
มีการซ้ือขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ 3.20 1.09 ปานกลาง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.53 .97 มาก 3
ตอรองราคาสินคาได 3.40 1.05 ปานกลาง
การคิดราคาสินคาถูกตอง 3.57 1.02 มาก 2

ชองทาง
การจัด
จําหนาย

จัดวางสินคาเปนหมวดหมู 3.27 1.13 ปานกลาง
การเดินทางสะดวก 3.40 .99 ปานกลาง 2
ชวงเวลาปดเปดเหมาะสม 3.33 .94 ปานกลาง
บริการเปนกันเอง 3.30 .98 ปานกลาง
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ตรวจสอบสินคากอนสงมอบ 3.36 .98 ปานกลาง
ไมตองรอสินคานาน 3.37 .95 ปานกลาง 3
พื้นที่ในรานกวางขวาง 3.42 1.03 มาก 1

สงเสริม
การตลาด

ลดราคาสินคา 3.06 1.15 ปานกลาง 3
โฆษณาผานส่ือตางๆ 3.11 1.02 ปานกลาง 1
มีการใหบริการทางการเงิน 3.08 1.02 ปานกลาง 2

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล
ผลจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา มีผูบริโภคชาวเมียนมาท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ี

เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดจังหวัดตากในสัดสวนท่ีพอกัน สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 40 ป ซึ่งมักเปนวันรุนและ
กลุมคนทํางาน ผูบริโภคบางสวนไมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษานอยซึ่งอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนสวน
ใหญ กลุมผูบริโภคเหลาน้ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง และใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเปน
หลัก ทําใหผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดสวนใหญ มีรายไดอยูระหวาง 8,000 -10,000.-บาท/
เดือน นอกน้ัน บางสวนมีฐานะความเปนอยูคอนขางยากจน คือมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 3,000.-บาท/เดือน ซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงตออํานาจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมา ซึ่งผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเมืองเมียวดีซึ่งเปนพ้ืนท่ีชายแดนติดตอกับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เมืองพะอันซึ่งเปนเมืองหลวง
ของรัฐกะเหรี่ยง และบางสวนอาศัยอยูท่ีเมืองกอกะเร็ก ซึ่งเปนเมืองท่ีเปนเสนทางผานระหวางเมืองเมียวดี และเมืองพะอัน
และยังสามารถเดินทางผานไปเมืองตาง ๆ ทางภาคใตของประเทศเมียนมาได โดยการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคชาว
เมียนมารเหลาน้ี สวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาโดยอาศัยรถโดยสารประจําทาง หรือผูบริโภคบางสวนมีรถสวนตัว ไดแก
รถยนต และสวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาแบบเชาไปเย็นกลับภายในวันเดียว

ผลจากการศึกษาเหตุผลและแรงจูงใจในการเดินทางมาซื้อสินคาท่ีอําเภอแมสอดของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา
เหตุผลหลักท่ีสําคัญในการเดินทางมาซื้อคือสินคาท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เน่ืองจากสินคาท่ีจําหนายในอําเภอแมสอดมี
ราคาถูกเมื่อเท่ียบกับราคาสินคาชนิดและประเภทเดียวกันในประเทศเมียนมา ซึ่งสินคาท่ีมีจําหนายในประเทศเมียนมาสวน
ใหญเปนสินคาท่ีผลิตและนําเขาจากประเทศไทย และในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดมีสินคาท่ีมีความหลากหลาย มีสินคามากมาย
หลายขนิด หลายยี่หอท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในประเทศเมียนมา รวมถึง การเดินทางขามชายแดน
ประเทศเมียนมาเพ่ือเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากมีความสะดวกเน่ืองจากมีชองทางท้ังจากดานผานแดนถาวร
โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา และดานชายแดนช่ัวคราวตามจุดตาง ๆ จํานวนหลายดาน ทําใหผูบริโภคชาวเมียนมา
สามารถเดินทางเขามาหาซื้อสินคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไดสินคาครบถวนตามความตองการ นอกจากน้ี ยังไดรับการ
บริการท่ีดีจากผูคาในอําเภอแมสอด สวนหน่ึงเปนเพราะมีความคุนเคยกันเน่ืองจากมีความเคยชินสนิทสนมเปนการสวนตัวมา
อยางยาวนาน ผูประกอบการคาในอําเภอแมสอดสวนหน่ึงสามารถสื่อสารกับลูกคาชาวเมียนมาไดเปนอยางดี

ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาจําพวกท่ีใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ของกินของใช สินคา
อุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว ของใชในครัวเรือน และสินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพ รวมถึงอาหารและเครืองดื่ม
รวมถึง เครื่องดื่มบํารุงกําลังยี่หอตางๆ เครื่องดื่มเกลือแร เปนตน นอกน้ันเปนสินคาจําพวกสินคาฟุมเฟอย จําพวกเสื้อผา
เครื่องแตงกาย เครื่องประดับตาง ๆ รวมถึงเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ยาและเวชภัณฑ วัสดุ
อุปกรณการกอสราง รวมถึงวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณทางการเกษตร สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคชาวเมียนมา
ของ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาของประเทศไทย (2555) ท่ีพบวา สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตเปน
กลุมสินคาท่ีมีความตองการเปนอยางมาก และพฤติกรรมการซื้อสวนใหญจะซื้อสินคาและนําสินคากลับไปใชเปนการสวนตัว
และใชภายในครอบครัว รวมถึงการซื้อไปฝากบุคคลอ่ืน มีบางสวนท่ีเดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาและนําไปจําหนายตอในพ้ืนท่ีตางๆ
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ภายในประเทศเมียนมา การเดินทางมาซื้อสินคาในแตละครั้งของผูบริโภคชาวเมียนมา สวนใหญผูบริโภคจะมีการใชจายเงินใน
การซื้อสินคาในแตละครั้งมากกวา 3,000.-บาท ข้ึนไป สวนสถานท่ีท่ีผูบริโภคชาวเมียนมานิยมเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแม
สอด มักจะมาหาซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอดเปนหลัก บางกลุมนิยมเดินทางมาหาซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ (Modern trade) ในอําเภอแมสอด เชน แม็คโคร เทสโกโลตัส และรานคาสง-คาปลีก ขนาดใหญท่ีดําเนินธุรกิจโดย
ผูประกอบการในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน และบางสวนก็เดินทางไปซื้อสินคาจากตัวแทนผูผลิตและจัดจําหนายโดยตรง

ผลการศึกษาภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีมี
จัดจําหนายในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด พบวา สินคาท่ีจัดจําหนายในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดสวนใหญเปนสินคาท่ีมีมาตรฐานเน่ืองจาก
ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญใหความเช่ือมั่นสินคาท่ีผลิตและนําเขาไปจําหนายในประเทศเมียนมาวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี
มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีใชช้ือยี่หอและตราสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปนสินคาไทย จะยิ่งไดรับความเช่ือถือ
เพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฏในตลาดการคาของประเทศเมียนมาท่ีมีผลิตภัณฑของไทยจํานวนมากไปจําหนายอยู นอกจากคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคาแลวผูบริโภคชาวเมียนมายังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑสินคามีความแข็งแรงทนทาน และการ
ออกแบบสินคาเปนท่ีนาสนใจมีความหลากหลาย และนําเสนอตรายี่หอสินคาท่ีจัดจําหนายใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย ใน
สวนของราคาสินคาท่ีจําหนายในอําเภอแมสอด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการกําหนดราคาสินคาท่ีมีราคาถูกกวาท่ีจําหนายใน
ประเทศเมียนมา การคิดราคาสินคาของผูประกอบการในอําเภอแมสอดมีความถูกตองชัดเจน และการกําหนดราคาสินคาท่ีมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาในแตละระดับราคา นอกจากน้ี การขายสินคาในอําเภอแมสอดของผูประกอบการยังมี
การแสดงปายราคาท่ีชัดเจน เพ่ืองายตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาซื้อสินคา รวมถึงผูประกอบการมี
การจําหนายสินคาท้ังเงินสดและเงินเช่ือใหกับผูบริโภคชาวเมียนมา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัทธ พิศาลวานิช (2557)
ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคของพมา ท่ีเนนราคาและคุณภาพของสินคา ในสวนของประเด็นทางดานชองทางการจัดจําหนาย
ผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวา การซื้อสินคาภายในรานคาอําเภอแมสอด มีความสะดวก พ้ืนท่ีกวางขวาง ไมตองรอสินคานาน มี
การตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหกับลูกคา และมีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมูงายตอการหาซื้อสินคา นอกจากน้ี ผล
การศึกษายังพบวา การใชสื่อโฆษณา และการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค สอดคลองกับผล
การศึกษาของ สรินพร จิวานันต (2560) ท่ีอธิบายถึง การท่ีจะทําโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือซื้อใจผูบริโภคชาวพมา จะตองใช
"พรีเซ็นเตอร" ท่ีเปนศิลปนของพมา และใชองคประกอบการดานเพลง หรือมิวสิค มารเก็ตติ้งในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย
ขณะเดียวกันผูบริโภคสวนใหญมีทีวีและนิยมดูรายการทีวีสูงจึงมีผลตอการจูงใจผูบริโภคคอนขางมาก

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการศึกษา
1. ผูประกอบการ ควรตองมีการคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพจากบริษัทผูผลิตท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับในตรา

สินคา รวมถึงมีกระบวนการการผลิตสินคาท่ีไดรับรองมาตรฐานในตัวสินคาท่ีนํามาจัดจําหนาย
2. ผูประกอบการควรใชโอกาสจากการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการแสวงหา

สินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและราคาถูกจากบริษัทผูผลิตท้ังในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือนํามาจัดจําหนาย
ใหกับผูบริโภคชาวเมียนมา นอกจากน้ี ผูประกอบการควรมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเมียนมา เพ่ือเขาไปตั้งฐานการ
ผลิตหรือตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาในประเทศเมียนมา

3. ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องของนโยบายการตั้งราคา นําเสนอสินคาท่ีมีความหลากหลาย หลายแบบ
หลายชนิด หลายยี่หอ และมีหลายระดับราคาใหลูกคาไดเลือกซื้อสินคาตามอํานาจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมาท่ีแตกตางกัน

4. ผูประกอบการควรมีการปรับรูปแบบชองทางการจัดจําหนาย ใหสามารถตอบสนองและสอดคลองกับพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมารใหเพ่ิมมากข้ึน การปรับปรุงรานคา การวางผัง พ้ืนท่ี และการออกแบบตกแตงภายในราน ให
สามารถสรางการจูงใจหรือดึงดูดใจใหกับผูบริโภคชาวเมียนมาในการท่ีอยากจะเขามาหาซื้อสินคาภายในรานเพ่ิมมากข้ึน

5. ผูประกอบการควรใชประโยชนจากการสงเสริมการตลาดดวยการสื่อสารทางการตลาดผานสื่อตางๆ เพ่ือแจง
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ รายละเอียด ชนิดและประเภทของสินคา โดยใชสื่อโฆษณาผานสื่อตางๆ นอกจากน้ี การ
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สงเสริมการขาย โดยเฉาะอยางยิ่งการลดราคาสินคา จะเปนการกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมารเกิดความตองการในการซื้อ
สินคาไดเพ่ิมมากข้ึน
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แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสูการทองเท่ียว
กรณีศึกษา วัดบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

THE GUIDELINES OF LOCAL ARTISTRY INHERITANCE FOR DEVELOPING LEARNING
RESOURCES TO TOURISM: A CASE STUDY OF BAN SANG TEMPLE, BANG PA-IN DISTRICT,

AYUTTHAYA PROVINCE

ธนภูมิ ปองเสง่ียม
คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา

*corresponding author e-mail : thanaphum.p@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ินเพ่ือพัฒนาแหลงเรยีนรูสูการทองเท่ียว กรณีศึกษาวัดบานสราง อําเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนพ้ืนท่ีตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน 2)
เพ่ือศึกษาแนวทางการสืบสานและอนุรักษจติรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมวัดบานสราง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและดาํเนินการวิจัยในรูปแบบของการคนควาขอมูลและการพัฒนาพ้ืนท่ี
จากกลุมผูใหขอมูล คือ คณาจารย นักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง จํานวน 30 คน เทศบาลตําบลบานสราง จํานวน 6 คน
ปราชญชุมชน 3 คน และเจาอาวาสวัดบานสราง พบวา วัดบานสราง เปนวัดเกาท่ีถูกสรางข้ึนในราวสมัยรัชกาลท่ี 5 มีรูปแบบ
ศิลปกรรมท่ีคลายคลึงกับวัดหลวง มีความสวยงามทางสถาปตยกรรม แนวทางการสืบทอดศิลปกรรมทองถ่ินวัดบานสราง โดย
วิธีการสืบทอดองคความรูจากเจาอาวาสวัด ปราชญชุมชน สูนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง องคความรูท้ังถูกรวบรวมเปนการ
จดบันทึก และนําไปสูการฝกอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดบานสรางเพ่ือดําเนินสืบทอดสูผูท่ีมีความสนใจทางประวัติความ
เปนมาของวัดบานสราง และศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในวัด สวนแนวทางการสืบทอดศิลปกรรมจากหนวยงานภาครัฐจะ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ จัดทําโครงการตาง ๆ บรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการสืบ
ทอดศิลปกรรมของชุมชนวัดบานสราง และผลักดันใหวัดบานสรางเปนแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนาตอไป

คําสําคัญ : การสืบสาน ศิลปกรรมทองถ่ิน วัดบานสราง

Abstract
A Research on the approach to develop local arts and learning resources for tourism: A case

study of Wat Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province has a purpose 1) to
study the community context of Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district and 2) to study the approach to inherit
and preserve the sculpture and architecture of Wat Ban Sang to promote cultural tourism. The data were
collected by interviewing and conducted in the form of research and development from the informant
group was the 30 people teachers and students from Ban Wat Sang School, 6 people from Ban Sang Sub-
district and 3 local philosophers and the abbot of Wat Ban Sang. It found that Wat Ban Sang is an old
temple that was built in the reign of King Rama V. It has an art form similar to royal temple with a
beautiful architecture. The approach for the inheritance of the local arts of Wat Bang Sang is done
through the inheritance of the knowledge from the abbot and local philosophers to Wat Ban Sang School
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students. Knowledge is collected as a note and lead to the training for students Wat Ban Sang School to
carry on the inheritance of the history of Wat Ban Sang and the arts available in the temple. The
approach to inherit of arts from local government is done by providing the budget that will be allocated
and implement of projects in the strategic plan for the development of the area to support the artistic
inheritance of Wat Ban Sang community and motivate the temple to build a Buddhist tourist site.

Keywords : Inheritance, local architecture, Wat Ban Sang

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชนยังคงมีอยู ในทุกชุมชน ท้ัง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีจับตองไดและจับตองไมได เพียงแตละชุมชนยังขาดแนวทางและองคความรูในการจดัการมรดกทางวัฒนธรรม
การอนุรักษฟนฟู และการถายทอดศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูอยางหลากหลายใหมีความเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ สืบทอดและถายทอดไปยังคนรุนตอไป

ยูเนสโก (UNESCO) เปนองคกรระดับนานาชาติท่ีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูใน
ชุมชน ในประเทศไทยนับแตอดีตถึงปจจุบันวัดถือเปนศูนยกลางของชุมชนและศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังเปนแหลงรวบรวมจัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท้ังจับตองไดและจับตองไมได รวมท้ังการเช่ือมโยงความเปนมาของวัฒนธรรมกับชุมชนรวมถึงพุทธ
ประวัติ สิ่งเหลาน้ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณคายิ่งและเปนเสมือนเอกลักษณของความเปนไทย นอกจากน้ีวัดยังเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญประจําทองถ่ินในทุกยุคทุกสมัยและเปนแหลงท่ีสอนธรรมะอีกดวย (ปรีดา พูนสิน, 2554)

ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีไดบัญญัติรับรองใหบุคคล ชุมชน และรัฐ มีสิทธิ และ
หนาท่ีในการคุมครองและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติใหชุมชนทองถ่ิน มีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดี รวมท้ังสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมไปถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ท้ังน้ี คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (National Commission for UNESCO) ข้ึน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
ดําเนินไปตามกฎระเบียบของยูเนสโกไดอยางถูกตอง

การทํางานวัฒนธรรมของชุมชนจึงจําเปนตองสรางความรวมมือของสถาบันหลักในชุมชน ไดแก วัด บาน โรงเรียน
และสมาชิกในชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในชุมชนรวมกัน ซึ่งการนําสถาบันสําคัญในชุมชนมา
เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาข้ันตาง ๆ น้ัน กอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมแบบ “บวร” ไดแก สถาบันการปกครอง (บ =
บาน) สถาบันศาสนา (ว = วัด) สถาบันการศึกษา (ร = โรงเรียน) ท่ีตางใหความสําคัญตอกัน ในการตัดสินใจและแกปญหาของ
ชุมชน อีกท้ังเปนแกนกลางในการบริหารชุมชนในทุกดาน (ธนพรรณ ธานี, 2545)

วัดบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนวัดเกาแกอายุประมาณ 100 ป มีความโดดเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน ท้ังท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมได เชน ศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนท่ียังคงมีการสืบสาน ถายทอดสูคนรุนใหมจนปจจุบัน โดยวัดน้ีมีพระอุโบสถท่ีสําคัญ
สรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 อายุมากกวา 100 ป ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ท่ี
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยเฉพาะปรัชญาตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาสัจธรรมท่ีช้ีนําทางใหเกิดการรูแจง
เห็นจริง และบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรชุมชนไดเปนอยางดี นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรคาแกการศึกษาตอไป แต
เน่ืองดวยปจจุบันน้ีสภาพของวัดบานสรางกําลังถูกละเลยขาดการดูแลจากหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และวัด โบราณสถาน
ศิลปกรรมตาง ๆ กําลังจะถูกปลอยท้ิงใหเสื่อมไปตามกาลเวลา ขาดการดูแลท่ีถูกตองตามหลักทางวิชาการ บางครั้งมีการบูรณะ
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ซอมแซมเองทําใหภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีคุณคาถูกทําลายลงไปดวยความไมตั้งใจ และท่ีสําคัญคําวา “บวร” คือสิ่งท่ีดีงาม
กําลังจะแยกออกจากกันในพ้ืนท่ีของวัดบานสราง (ยงยุทธ รักธรรม, 2559)

จากความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามเปนมรดกท่ีล้ําคาของวัดบานสราง กอรปกับแนว
ทางการดําเนินงานของยูเนสโก (UNESCO) ท่ีไดมีการผลักดันการออกกฎหมาย เพ่ือสงเสริมและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม
รวมท้ังคุมครองการใชประโยชนจากวัฒนธรรมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของแตละชุมชน ทําใหนานาประเทศหันกลับมามองถึง
กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองอยางจริงจัง เกิดการศึกษา คนควา และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนอยางเห็นไดชัด เปนจุดเริ่มตนของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชนจะสงผลอยางยั้งยืนในการดํารงไวซึ่งสิ่งดีงาม โดยมีชุมชนเปนผูรับผลประโยชนรวมกัน

ดังน้ัน ผูวิจัย และผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีชุมชนวัดบานสราง จึงตองการศึกษา เพ่ือใหสามารถรูถึงสภาพบริบทเชิง
พ้ืนท่ีชุมชนและทราบถึงแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะ ภาพจิตกรรมฝาผนัง และโบราณสถาน พระอุโบสถ วัด
บานสราง เพ่ือเปนแนวทางใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนไดยึดถือปฏิบัติ และชวยกันอนุรักษภาพจิตกรรมฝาผนัง
และโบราณสถานของตนเอง ซึ่งมีความคาดหวังวาการศึกษาในครั้งน้ีจะสามารถใชเปนแนวทางในการประยุกตใหเปน
ประโยชนตอการอนุรักษ โดยความรวมมือของประชาชนในชุมชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนในการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนผานกิจกรรม
การทองเท่ียวสืบไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ี ใช ในการศึกษา ประกอบดวย 1) เทศบาลตําบลบานสราง ประกอบดวย

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษากองการศึกษาจํานวน 3 คน รวมจํานวน 6 คน 2) คณาจารย
และนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง จํานวน 30 คน 3) เจาอาวาสวัดบานสราง 1 รูป และ 4) ปราชญชาวบาน จํานวน 3 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจัดทําตามกรอบประเด็น วัตถุประสงคและผานการตรวจสอบปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญ
แลวใชเปนแนวทางการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 1) แบบรายการตรวจสอบการศึกษาชุมชน ประกอบดวย
ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลดานสังคม 2) แบบบันทึกการสนทนากลุม ใชบันทึกขอมูลในการจัดเวทีประชาคม
ระดมความคิดเห็น ไดแก เวทีตรวจสอบความสมบูรณของสภาพบริบทชุมชน การคนหาปญหาในชุมชน จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวางแผนแกไขปญหา การสรุปบทเรียน 3) แบบสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวนํามาประยุกตสรางแบบสัมภาษณตามความ
เหมาะสมโดยสอดคลองกับงานท่ีผูวิจัยศึกษา 4) แบบประเมินระดับความสามารถของผูสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน และ 5)
อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล อาทิเชน กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง

การทดสอบเครื่องมือ ผูวิจัยจะทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC)
จากน้ันจะนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณ แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ สําหรับการคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เพ่ือวัดความเท่ียงตรง (Validity) วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item – Objective
Congruence) โดยกําหนดเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.05 ข้ึนไป ถือวามีความสอดคลอง แลวปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปใหผูเช่ียวชาญตรวจแกไขความสมบูรณของเน้ือหา
กอนไปทําการสัมภาษณ

การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการผสมผสานระหวางการเก็บรวบรวม ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจากการ
เก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมถึงจากแหลงขอมูลของพ้ืนท่ี และการเก็บรวบรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
มีกระบวนการดังตอไปน้ี สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน โดยใชแบบสํารวจบริบทของชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลสภาพท่ัวไป
ของชุมชน โดยใชวิธีการสํารวจภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณผูแทนจากเทศบาลตําบลบานสราง ผูนําชุมชน และชาวบานใน
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พ้ืนท่ี เนนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยมีแนวประเด็นการสัมภาษณ การสังเกต ใชท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนใน
พ้ืนท่ี

ข้ันตอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 1) เขาพบกลุมตัวอยาง ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจัย และขอขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัย 2) ขอมูลสภาพบริบทในพ้ืนท่ี วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 3) จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยผูเขารวมประชุมกลุม
ประกอบดวยผูแทนจากเทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ครู นักเรียน และเจาอาวาสวัดบานสราง เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และ 4) สรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และบริบทท่ีเก่ียวของ

การวิเคราะหขอมูล จากการรวบรวมขอมูลและไดตรวจความถูกตองท้ังหมดแลว จึงจะจัดขอมูลเปนหมวดหมูและ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 1) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งกระทําโดยการตรวจสอบขอมูลจากแหลงท่ีมา
ของขอมูลในดานเวลา สถานท่ี และบุคคล เพ่ือพิจารณาวา ถาเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานท่ี และผูใหขอมูลตางคนจะยังได
ขอมูลเหมือนเดิมหรือไม และ 2) หากผลของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมดวยวิธีแบบสามเสามีขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ี
ไดมามีความถูกตอง

ผลการวิจัย
พระสมุหสวัสดิ์ กิตติสาโร เจาอาวาสวัดบานสราง ไดกลาววา วัดบานสรางตั้งอยูเลขท่ี 55 หมูท่ี 5 ตําบลบานสราง

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันมีพ้ืนท่ี 19 ไรเศษ เดิมช่ือ วัดบานขวางปากนํ้ากรงเหล็ก เรียกสั้น ๆ วา วัด
บานขวาง และเรียกเพ้ียน ตอมาวา วัดบานสราง มูลเหตุเดิมท่ีเรยีกวา วัดบานขวางน้ัน เน่ืองจากท่ีตั้งอุโบสถดานหนา ท่ีอยูทาง
ทิศตะวันออกขวางลําคลอง ซึ่งอยูระหวางชวงทางโคงของสายนํ้า วัดบานขวางปากนํ้ากรงเหล็ก เปนวัดท่ีสรางในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี คาดวานาจะเปนสถานท่ีสําหรับคุมขังนักโทษ สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี จึงมีคําวา กรงเหล็กตอทาย
นามวัด ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสอง ถูกท้ิงรางเหลืออยูเพียงเนินดิน อันเปนท่ีตั้งอุโบสถหลังเกา พระประธานองคเดิมเปน
พระปูนปน ตอมามีพระธุดงค ช่ือหลวงตาแหยวและหลวงตามา มาอยูจําพรรษา เมื่อประชาชนมากข้ึน มีพระภิกษุจําพรรษา
มากข้ึน จึงไดปรับปรุงกอสราง เสนาสนะ เรียกช่ือวา วัดบานสราง

นายยงยุทธ รักธรรม อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง ไดกลาววา หลวงพอพันมาอยูวัดบานสราง เมื่อไดรับ
แตงตั้งเปนเจาอาวาส และเจาคณะแขวง ไดกอสรางอุโบสถหลังใหม แทนอุโบสถหลังเดิมบนพ้ืนท่ีเดิม สรางสําเร็จประมาณ
พุทธศักราช 2453 ในกาลตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอัญเชิญพระประธานมาเปลี่ยนให
แทนพระประธานองคเกา โดยถวายพระนามวา “พระพุทธกําแพงแกว” เปนพระพุทธรูปหลอดวยเน้ือสัมฤทธ์ิ ปางตรัสรูอยูใน
พระอริยาบทขัดสมาธิราบ พระหัตถท้ังสองขางวางหงายซอนกันบนพระเพลา ดานขางรอบองคพระจารึกอักษรแบบปาละวะ
ซึ่งเปนภาษาอินเดียโบราณ และยังมีใชในกลุมชนบางเหลาในประเทศอินเดียตอนกลาง แปลเปนภาษาบาลีวา “เย ธัมมา
เหตุปปภะวา เตสัง เหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโท จะ เอวังวาที มะหาสะมะโน” มีความหมายเปนภาษาไทยวา “ธรรม
ท้ังหลายเกิดแตเหตุ พระพุทธเจาตรัสเหตุ และวิธีดับเหตุแหงธรรมน้ัน พระมหาสมณะโดยปกติกลาวอยางน้ี” ในครั้งเปลี่ยน
พระประธานน้ัน ไดพบพระพิมพจํานวนมากใตฐานชุกชี เปนพระพิมพโลหะเน้ือชินเงิน จากพุทธลักษณะและโลหะเน้ือชิน ท่ี
พบพิจารณาคลายพระพิมพท่ีพบในกรุวัดราชบูรณะ สวนพระประธานองคเกา ยังคงประดิษฐานในอุโบสถ

พระพุทธกําแพงแกว (พระประธาน) กาลเมื่อครั้งพุทธศักราช 2466 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดสราง
พระพุทธรูป เพ่ืออุทิศเปนพระราชกุศลแดเจาจอมมารดา แส พระนานางเธอ ไดทรงเห็นวา ควรนําพระพุทธรูปท่ีหลอดวยเน้ือ
โลหะสัมฤทธ์ิ ท่ีมีพระพุทธลักษณะสวยงามไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ พระองคไดใหชางหลอซุมรอบพระพุทธรูป หลังจาก
ตกแตงเรียบรอยแลว ไดอัญเชิญพระพุทธรูปหน่ึงองค จัดขบวนลงเรือจากวัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน ข้ึนมาทางเหนือเขา
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คลองบานโพ มายังวัดบานสรางในขบวนเรือแหไดจัดใหมีเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดบรรเลงมาตลอดทาง ชาวบานท่ีรูขาว
ตั้งแตหมูบานขนอน ตลิ่งชัน คุงลาน สามเรือน ไดรวมขบวนแหมากมาย มีการฟอนรําท่ีหัวเรือสวยงามนาชมครั้งถึงวัดบาน
สราง ดวยเปนหนานํ้าไดจัดใหมีการแขงเรือพาย มีอาหารแจกใหประชาชนท่ีมารวมงาน เปนขาวเหนียวและเน้ือเค็มหอดวย
ใบตอง ไดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน เปนพระประธานใบอุโบสถวัดบานสราง ถวายพระนามวา “พระพุทธกําแพงแกว”
เมื่อครั้งท่ีเปลี่ยนพระประธานแทนพระประธานองคเกา ไดพบพระพุทธพิมพเปนโลหะเน้ือชินเงิน และชินเขียวเปนจํานวนมาก
ใตฐานพระประธานองคเกา พุทธลักษณะเหมือนพระพิมพท่ีพบในกรุวัดราชบูรณะ

จากการประชุมกลุมยอยทําใหทราบสภาพปจจุบันของวัดบานสราง สภาพบริเวณรอบ ๆ วัด ขาดการพัฒนา เกิด
ความโทรม มีสุนัขอาศัยอยูในวัดเปนจํานวนมาก ในปจจุบันไมมีแนวทางการอนุรักษศิลปกรรมทองถ่ิน วัดบานสราง การ
ตระหนักถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินยังมีนอย ขาดการสงเสริมการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน การใหความรู
แกเยาวชนในทองถ่ินยังมีนอย ขาดการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขามาบูรณะ ดูแลรักษา ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐในการบูรณะวัด ศาลาการเปรียญไมสามารถใชงานไดเตม็ท่ี เปดใชเฉพาะดานลาง ดานบนช้ัน
สองไมมีการใชงาน นกพิราบคอนขางเยอะ มาทํารัง ทําใหบริเวณสถานท่ีสกปรก สิ่งปลูกสรางท่ีเปนของโบราณ พังทลายไป
ตามกาลเวลา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ลบเลือน และถูกทําลายโดยนํ้าฝนท่ีไหลลงมาจากเพดาน การซอมแซมใน
พระอุโบสถยังไมดี ทําใหรูปแบบของเดิมลบเลือน ทางเขามายังวัดถนนคอนขางคับแคบ โดยเฉพาะในวัดสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา รถเยอะ การจราจรติดขัด ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนรอบขาง คอนขางจะหางเหิน พระอุโบสถถูกปด
ไวตอนเวลา ทําใหคนในชุมชนไมสามารถเขาไปได แตจะเปดใหเฉพาะชวงวันสําคัญ ๆ เทาน้ัน

จากการประชุมกลุมประกอบไปดวย ผูแทนจากหนวยงานเทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ผูแทนอาจารย
โรงเรียนวัดบานสราง ไดสรุปวาแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน วัดบานสราง จะเปนการสืบสานในรูปแบบของการ
ถายทอดองคความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมตาง ๆ โดยปราชญชุมชนเปนผูถายทอดความรูทางดานประวัติความ
เปนมาของวัดบานสราง และมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูถายทอดทางดานศิลปกรรม อัน
ไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรม ภายในวัดบานสราง โดยมีกลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง เปนผูรับการฝกอบรมและ
ถายทอดความรูในดานประวัติ ความเปนมาและศิลปกรรมตาง ๆ ในวัดบานสราง และเทศบาลตําบลบานสรางใหการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม สรุปผลการฝกอบรมไดวากลุมนักเรียน ท่ีผานการฝกอบรม
ทางดานประวัติความเปนมา ศิลปกรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม มีการจดจําองคความรูในดานตาง ๆ อยูในระดับท่ีดี
สามารถถายทอดเรื่องราวไดเปนอยางดี มีความกลาแสดงออกในท่ีสาธารณะเปนอยางดี และสามารถถายทอดใหกับนอง ๆ ใน
โรงเรียนรุนตอไปได

อภิปรายผล
วัดบานสรางเปนวัดท่ีมีมาชานานแลว เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชนโดยรอบ มีพระเกจิท่ีเปนเลื่อมใสและศรัทธาอยู

หลายองค เปนวัดท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง แตเน่ืองดวย
กาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ทําใหความผูกพันระหวางบาน วัด โรงเรียน เกิดการ
แบงแยกออกหางกัน ซึ่งโรงเรียนวัดบานสราง มีนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษาตอนตน ยายออกไปจาก
ในพ้ืนท่ีเดิมท่ีติดอยูกับวัด หางออกไปจากวัดประมาณ 2-3 กิโลเมตร ชุมชนรอบวัดก็ไมไดใหความสําคัญกับวัด วัดเองก็เหิรหาง
จากชุมชน เชนกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ี หากไมไดรับการแกไขโดยดวน อนาคตอาจจะสงผลการเปลี่ยนแปลงในของวิถีชีวิตและ
ความผูกพันธของสิ่งท่ีเรียกวา บวร (บาน วัด โรงเรียน) ท่ีอาจรุนแรงมากข้ึน (Mckercher, B. & Hilary, C., 2002) กลุมชน
ท่ีอยูรวมกันและสมาชิกทุกคน ไดใหความสนใจในเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนน้ันรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยาง
ใดอยางหน่ึงเฉพาะ และกนกวรรณ ชูชาญ (2552) ไดกลาววา การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และการถายทอดองค 
ความรู ของคนชุมชน โดยการมีสวนรวมของคนกลุมคน และองคกรดานศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายของ
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ศิลปกรรมทองถ่ิน ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีหนวยงาน องคกรและนักวิชาการแตละทานกําหนด ศิลปกรรมทองถ่ินมีบทบาทในสังคม
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ จิรวัฒน พิระสันต (2547) เน่ืองจากความหลากหลายของภูมิปญญาไทย เปนความหลากหลายท่ี
แวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังน้ันศิลปกรรมทองถ่ินจึงเก่ียวกับสังคมในทุกมิติ โดยมี “คน” เปนศูนยกลางของ
ความสัมพันธกับมิติทางสังคมน้ัน ๆ และมี “คน” หรืออีกนัยหน่ึงคือผูทรงภูมิปญญาของสังคมเปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา
และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม

ศิลปกรรมทองถ่ินวัดบานสราง มีความเปนเอกลักษณและมีความสวยงามท่ีแตกตางไปจากวัดอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียงกัน
อันเน่ืองมาจากความสัมพันธของบุคคล ซึ่งวัดบานสรางน้ี อาจมีบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอันมาก จึงทําใหวัดน้ีไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมท่ีลักษณเปนวัดท่ีอยูในความดูแลของพระมหากษัตริย หรือพรบรมวงศานุวงศ จิรวัฒน พิระสันต (2547)
ความหลากหลายของภูมิปญญาไทย เปนความหลากหลายท่ีแวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังน้ันศิลปกรรมทองถ่ินจึง
เก่ียวกับสังคมในทุกมิติ โดยมี “คน” เปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิติทางสังคมน้ัน ๆ และมี “คน” หรืออีกนัยหน่ึงคือผู
ทรงภูมิปญญาของสังคมเปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ควรมีการ
พัฒนาวัดบานสราง ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และเปนแหลงโบราณคดีในดานศิลปะ ควรมีหนวยงานในทองถ่ินหรือทาง
องคการบริหารสวนทองถ่ินดูแลรับผิดชอบโดยตรง ควรทําการประชาสัมพันธในแนวทางท่ีเปนมรดกวัฒนธรรมทางทองถ่ิน
สนับสนุนใหมีการอบรมใหความรู ซึ่งสอดคลองกับ กนกวรรณ ชูชาญ (2552) การพัฒนาศักยภาพของ “คน” และ
“กระบวนการ” จึงเปนข้ันตอนเบื้องตนท่ีสําคัญเพราะคนในชุมชน คือ เจาของทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเฉพาะผู นําดาน
วัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีความรูในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมพรอมท้ังรูวิธีการ และกระบวนการทํางานท่ี
มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีประสบความสําเร็จ รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทําโครงการ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหคนในทองถ่ินรักชุมชน ใหชวยกันบูรณะฟนฟู จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือใหมีการ
ถายทอดเรียนรูภายในโรงเรียน ควรใหหนวยงานจากกรมศิลปากรมาทําการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเลือนรางใหเดนชัด
ข้ึน ควรมีการอบรมใหความรูดานศิลปะกับครู อาจารย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเปนสื่อและเครือขายในการสรางความตระหนักกับ
เยาวชนถึงสมบัติของชุมชน ควรมีการจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน และชุมชนในทองถ่ิน ใหเขาชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือ
เนนย้ําใหเห็นคุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับวัดบานสรางในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ควรมีการศึกษาการปองกันไมใหภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดการชํารุดจากนํ้าฝน ควรใหกรมศิลปากรมาดูแลซอมแซมอยาง
สม่ําเสมอ ควรมีแนวทางในการสืบทอดเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัดและภาพเขียนฝาผนังท่ีไดฟงจากการบอกเลาของผู
เฒาผูแก โดยการจดบันทึกใหเปนเอกสาร ควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบวัดใหมีความสวยงาม ซึ่งสอดคลองกับ กรม
ศิลปากร (2533) การกําหนดมาตรการเรงดวนในดานของการสืบสาน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ควรอยูในความดูแลของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมศิลปากร การประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีท้ังของในอดีต คือ มรดกและของท่ีเราสรางข้ึนใหม ไมไดมีแตของเกาอยางเดียวประเภท
มรดกมีท้ังรูปธรรมและจับตองไมได เชน แหลงโบราณคดี อนุสาวรียโบราณ สถานท่ี ประวัติศาสตร ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ศิลปะและศิลปหัตถกรรมแบบประเพณี ประวัติศาสตรบอกเลา กวีนิพนธ ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับ พิสิฐ เจริญวงศ (2542) ได
กลาววา “ ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดการไปในทางอนุรักษและคุมครอง สวนประเภทสรางใหมมีท้ังสิ่งท่ีเปนสิ่งกอสราง คือ
สถาปตยกรรม วรรณกรรม และหนังสือท่ีพิมพเผยแพร คอมพิวเตอร ซอฟทแวร ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะการแสดง การจัดทา
รํา ฯลฯ น้ันมีวัตถุประสงคของการจัดการไปอีกอยางหน่ึง คือ พัฒนาและส งเสริม” อนุสัญญาวาดวยการคุ มครอง และ
ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ (2551) ไดกลววา องคประกอบของการจัดการความรู ทางวัฒนธรรมประกอบไปดวย “คน” เปนองค
ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงท่ีอุดมดวยความรูประสบการณและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชน และเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู และกิจกรรมการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมใหกับชุมชน เชน
ประชาชนในพ้ืนท่ี และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม และ “กระบวนการ” เปนการบริหาร
จัดการ เพ่ือเช่ือมโยงประสานคนและความรูเขาไว ดวยกัน โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนการถายทอดความรู ทาง

296 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ศิลปวัฒนธรรมผานการบอกเลาพูดคุย จากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง และคนฟงมีการนําความรูมาปฏิบัติ และบอกตอ
หมุนเวียนเปนวงจรความรูภายในชุมชน และขยายออกไปนอกชุมชน ดังน้ันกระบวนการจึงไมมีวิธีการ และกําหนดเวลาท่ี
ตายตัว

การพัฒนาศักยภาพของคนและกระบวนการ จึงเป นข้ันตอนเบื้องตนท่ีสําคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เพราะคนในชุมชนคือเจาของทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเฉพาะผูนําดานวัฒนธรรมในชุมชน กนกวรรณ ชูชาญ (2552)
ซึ่งจําเปนตองมีความรูในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมพรอมท้ังรูวิธีการ และกระบวนการทํางานท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ือการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีประสบความสําเร็จ ผู วิจัยจึงไดทบทวนแนวคิดหลักการและกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนตอไป

สรุปผลการวิจัย
แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน วัดบานสราง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ดังน้ี 1) เทศบาล

ตําบลบานสรางควรมีการพัฒนาวัดบานสราง ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และเปนแหลงโบราณคดีในดานศิลปะ 2) เทศบาล
ตําบลบานสรางควรทําการประชาสัมพันธในแนวทางท่ีเปนมรดกวัฒนธรรมทางทองถ่ิน 3) เทศบาลตําบลบานสรางสนับสนุน
ใหมีการอบรมใหความรู รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหคนในทองถ่ินรักชุมชน ให
ชวยกันบูรณะฟนฟู 4) เทศบาลตําบลบานสรางและโรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน เพ่ือใหมีการ
ถายทอดเรียนรูภายในโรงเรียน 5) ควรใหหนวยงานจากกรมศิลปากรมาทําการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเลือนรางให
เดนชัดข้ึน 6) ควรมีการอบรมใหความรูดานศิลปะกับครู อาจารย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเปนสื่อและเครือขายในการสรางความ
ตระหนักกับเยาวชนถึงสมบัติของชุมชน 7) ควรมีการจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน และชุมชนในทองถ่ิน ใหเขาชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือเนนย้ําใหเห็นคุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง 8) วัดควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับวัดบานสรางในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 9) เทศบาลตําบลบานสรางและวัดควรมีการศึกษาการปองกันไมใหภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดการ
ชํารุดจากนํ้าฝน 10) ควรใหกรมศิลปากรมาดูแลซอมแซมภาพจิตรกรรมและโบราณสถานอยางสม่ําเสมอ 11) เทศบาลตําบล
บานสรางควรมีแนวทางในการสืบทอดเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัดและภาพเขียนฝาผนังท่ีไดฟงจากการบอกเลาของผู
เฒาผูแก โดยการจัดทําเปนเอกสารเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน และ 12) เทศบาลตําบลบานสรางและ
วัดควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบวัดใหมีความสวยงาม

ศิลปกรรมทองถ่ินในวัดบานสราง ไดแก 1) พระอุโบสถ หรือ อุโบสถ 2) พระปรางค 3) เจดียทรงยอมุม 4) หอระฆัง
5) พระพุทธรูป

หลังจากท่ีผูวิจัยไดรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และปราชญชุมชน จัดทําการประชุมกลุมยอย เพ่ือหาแนว
ทางการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน วัดบานสราง แลวไดขอสรุปรูปแบบของการสืบสานศิลปกรรม จะเปนการสืบสานในรูปแบบ
ของการถายทอดองคความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีพบเห็นไดภายในวัดบานสราง โดยจะมีปราชญชุมชน
เปนผูถายทอดความรูทางดานประวัติความเปนมาของวัดบานสราง มีอาจารยและทีมงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูถายทอดทางดานศิลปกรรม อันไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรม ภายในวัดบานสราง โดยแบง
กลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูสูงอายุ และ 2) กลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง เพ่ือทําการฝกอบรม เรียนรู
ขอมูลดานตาง ๆ ภายในวัดบานสราง เพ่ือทําการเปรียบเทียบผลของการรับรู การจดจํา พฤติกรรมการแสดงออก และการ
ถายทอดความรูในดานประวัติ ความเปนมาและศิลปกรรมตาง ๆ ในวัดบานสราง

ผลจากการแบงกลุมเปน 2 กลุม ทําใหผูวิจัยพบวา กลุมผูสูงอายุในชุมชนบริเวณวัดบานสราง ไมชอบการเปนผู
ถายทอดองคความรูตาง ๆ ท่ีเปนแบบทางการ แตยินดีท่ีจะใหขอมูลในดานตาง ๆ ท่ีตนเองทราบ และยินดีท่ีจะใหความ
ชวยเหลือในดานอ่ืน ๆ มากกวาการเปนผูนําชม
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จากน้ันผูวิจัย ไดดําเนินจัดการฝกอบรม ครั้งท่ี 1 ใหความรูกับกลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง ในเรื่องประวัติ
ความเปนมา และเกร็ดความรูในดานตาง ๆ ท่ีชุมชนมี โดยเชิญปราชญชุมชนใหเปนวิทยากรบรรยายประวัติความเปนของวัด
บานสราง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิบรรยายดานรูปแบบ
สถาปตยกรรมท่ีพบในวัดบานสราง อันประกอบไปดวย พระอุโบสถ เจดียยอมุมไมสิบสอง พระปรางคทรงงาเนียม ใบเสมา
ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ดานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ อันจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวเก่ียวกับ ทศชาดก พุทธ
ประวัติ มารผจญ และดานประติมากรรม พระพุทธรูปปางตาง ๆ ท่ีพบในโบสถ ณ หองประชุมโรงเรียนวัดบานสราง กับกลุม
นักเรียนท่ีเขาฝกอบรม จํานวน 30 ราย และมีเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลบานสรางเขารวมรับฟงขอมูลใน
การฝกอบรมในครั้งน้ีดวย จํานวน 4 ราย ครั้งท่ี 2 ผูวิจัย และคณาจารยโรงเรียนวัดบานสราง ไดพานักเรียนจํานวน 30 ราย
ลงพ้ืนท่ีวัดบานสราง ไดมีการศึกษาเรียนรูในสถานท่ีจริง โดยไดรับความอนุเคราะหจากเจาอาวาสในการใหขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับวัดบานสราง

การปฎิบัติสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน ดวยกิจกรรมการนําชมวัดบานสราง หลังจากท่ีไดดําเนินกิจกรรมฝกอบรมกลุม
นักเรียนโรงเรียนวัดบานสรางแลว ผูวิจัยไดมีการทดสอบองคความรูดานตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดเรียนรู โดยทําการแบงกลุม ๆ ละ
5 คน จํานวน 6 กลุม เพ่ือดําเนินการนําชมวัดบานสราง โดยผูวิจัยทําการกําหนดหัวขอในการนําชม ดังน้ี 1) ประวัติความเปน
ของวัดบานสราง 2) สิ่งปลูกสรางท่ีนาสนใจภายในวัดบานสราง ไดแก โบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง เจดีย พระปรางค ใบ
เสมา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทศชาดก พุทธประวัติ และประติมากรรม พระพุทธรูปปางตาง ๆ

การประเมินผลการสืบสานศิลปกรรมทองถ่ิน หลังจากท่ีไดมีการฝกอบรม และฝกซอมการนําชมวัดบานสรางแลว
ผูวิจัยพรอมดวยคณาจารย เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ชาวบานชุมชนรอบวัดบานสราง ไดเขารวมและ
รับฟงการบรรยายนําชมวัดบานสรางของกลุมนักเรียน

ผลจากการนําชมวัดบานสรางในครั้งน้ี ผูวิจัย คณาจารย ปราชญชุมชน และเทศบาลตําบลบานสราง ไดแสดงความ
คิดเห็นวา กลุมนักเรียน ท่ีผานการฝกอบรม ทางดานประวัติความเปนมา ศิลปกรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม มาน้ัน มีการ
จดจําองคความรูในดานตาง ๆ อยูในระดับท่ีดี สามารถถายทอดเรื่องราวไดเปนอยางดี มีความกลาแสดงออกในท่ีสาธารณะ
เปนอยางดี ถึงแมจะมีบางคนท่ียังติดขัดในเรื่องขอมูล และความกลาแสดงออก แตก็จะพยายามฝกฝนตนเองใหมีความชํานาญ
มากข้ึน

ผูวิจัยไดทําการสอบถามความคิดเหน็ ความรูสึก กับกลุมนักเรียน กลุมชุมชน กลุมคณาจารย และกลุมเทศบาลตาํบล
บานสราง มีความรูสึกเปนเชนไรตอการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี

กลุมนักเรียน มีความรูสึกภูมิใจท่ีชุมชนของตนมีวัดท่ีมีความสวยงาม มีเรื่องราวท่ีเกาแก มีประวัติความเปนมาท่ีนา
ภาคภูมิใจเปนอยางมาก และภายในโบสถก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงาม ซึ่งพวกเขาเองไมเคยคิดเลยวาภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเหลาน้ีจะมีเรื่องราว เรื่องเลาท่ีนาสนใจเปนอยางมาก มีการสอนหลักธรรมแฝงอยูในทุกเรื่องทุกตอนของภาพจิตรกรรม
และรูสึกสนุกสนานท่ีไดมีการเรียนการสอนนอกหองเรียน ไดเรียนรูประสบการณเปนอยางมาก อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบ
น้ีบอย ๆ เพ่ือจะไดมีการเรียนรู โดยมีรุนพ่ีเปนผูถายทอดเรื่องราวตาง ๆ สูรุนนองตอไป

กลุมชุมชน มีความรูสึกดีมากท่ีคนรุนใหมใหความสนใจตอการเขาวัด มีการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน องค
ความรูตาง ๆ ท่ีชุมชนมีจะไดรับการถายทอดไปสูรุนลูกรุนหลาน และรุนตอ ๆ ไป

กลุมคณาจารย ใหความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมครั้งน้ี เปนการเพ่ิมพูนองคความรูท่ีนอกเหนือจากตําราท่ีนักเรียน
ไดเรียนในช้ันเรียน นักเรียนมีความสนใจเปนอยางมาก มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู ทางโรงเรียนมีความคิดวาจะนําองค
ความรูตาง ๆ ท่ีไดรวบรวมจากการทํางานในครั้งน้ี มาเขียนเปนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาทางดานประวัติศาสตร
ทองถ่ิน และจะทําการสอนเรื่องราวทางประวัติความเปนมาของวัดบานสรางในทุกช้ันป เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักเรียนไดเกิด
ความรักและความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยสืบตอไป
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กลุมเทศบาลตําบลบานสราง ใหความคิดเห็นวา การจัดกิจรรมฝกอบรมครั้งน้ี กอใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดาน
ไมวาจะเปนการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมช่ัวโมงกิจกรรม” การ
สงเสริมการเรียนความเปนรากเหงาของชุมชน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ใหคงอยูและสืบตอไปน้ี ซึ่งทางเทศบาลตําบล
บานสราง จะใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเภทน้ีมากข้ึน และอนาคตจะเพ่ิมโครงการพัฒนาวัดบานสรางเพ่ือสรางเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอบางปะอินอีกแหง จะสรางกิจกรรมท่ีสําคัญทางศาสนา และจะใหความสําคัญกับโรงเรียนวัด
บานสราง ในการทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยการสนับสนุน และความชวยเหลืออยางดียิ่งของผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหคําปรึกษา

งานวิจัยท่ีไดใหขอแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ในการวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี
ขอขอบคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนอยางยิ่งในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี กราบขอบพระคุณทานเจาอาวาสวัดบานสราง และขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลบาน
สราง คุณยงยุทธ รักธรรม ปราชญชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง ทุกทานท่ีกรุณา
ใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ และรวมกันสืบสานศิลปกรรมของทองถ่ินจนงานวิจัยเลมน้ีสําเร็จลงดวยดี
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางองคความรูดานการตลาด และบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาด

ชุมชนอยางยั่งยืนใหกับวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
หัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําการวิจัยตั้งแตธันวาคม 2554 ถึงพฤศจิกายน 2555 ผลการศึกษามีดังน้ี กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง มี
ศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลางท้ังดานการติดตามขอมูลความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลง
จําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการแสวงหาแหลงจําหนายสินคา สวนชองทางการจัดจําหนายจะผลิตตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา ดานการสงเสรมิการตลาดใชการบอกแบบปากตอปากจากกลุมลกูคาท่ีสัง่ซื้อ และยังไมมีการประชาสมัพันธและโฆษณาสินคาผาน
เครื่องมือสงเสริมการตลาดดานบรรจุภัณฑยังไมเหมาะสมกับตัวสินคา ท้ังการใชสี คุณภาพของวัสดุท่ีใช และไมมีตราสินคาของกลุมโดยเฉพาะ จาก
การบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหม ไดเว็บไซต คือwww.sansaitonkokchiangmai.comซึ่งจะใชประชาสัมพันธและขายสินคาของกลุม
และจากผลการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ คือ กลุมใชช่ือตราสินคา คือ สลีปงจัยแกวกวาง  มีโลโกเปนรูปดอกไมเชิงสัญลักษณ สื่อถึงความ
หอมหวน บรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษสีนํ้าตาล   ปด 3ดาน และเปดดานหนา 1 ดาน มีจุดขาย คือ ความเปนสินคาภูมิปญญา และผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ และกลุมควรใชกลยุทธการเจริญการเติบโตแบบเจาะตลาดเดิมเพราะมีลูกคาประจําอยูแลว โดยเพ่ิมชองทางจัดจําหนายผานทาง
อินเทอรเน็ต ดานกลยุทธการพัฒนาตลาดควรมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังกลุมตลาดใหม ๆ   เชน รานของฝากหรือของท่ีระลึกในจังหวัด
เชียงใหม และกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหมีความทันสมัยมากข้ึน   และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีศักยภาพ
ดานการตลาดในระดบัปานกลาง ท้ังดานการติดตามขอมูล ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลกัษณของสนิคา การกําหนดแหลงจําหนายสนิคา
และลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการหาแหลง จัดจําหนายสินคา ดานการสงเสริมการตลาดใชการบอกแบบปากตอปาก ไม
มีมีการโฆษณาสนิคาผานเว็บไซต วิทยุหรือหนังสือพิมพทองถ่ิน แตอยางใด ดานบรรจุภัณฑยังใชบรรจุภัณฑแบบเดิม ๆ  โลโกและ ตราสินคาท่ีไม
แสดงเอกลักษณของกลุม และตําแหนงผลิตภัณฑยังไมชัดเจน และจากผลการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ คือ คือ ตรากรรณิการโดยเนนย้ําให
เปนสินคาสูตรโบราณ มีโลโกเปน รูปกาแล บรรจุภัณฑ มีท้ังแบบกระปุก แบบซอง และมีจุดขายในตลาด คือ ความรอย ดวยรสชาติ แบบดั้งเดิมและ
ไมใสสารกันบูด และควรใชกลยุทธเพ่ือการเจรญิการเติบโต แบบการเจาะตลาดเดิม  เพราะมีกลุมลูกคาท่ีสั่งผลติเปนประจาํ อาทิ การทํากลยุทธบรรจุ
ภัณฑรวมควบคูกับกลยุทธการใหสวนลด หรือการให ของแถมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการซื้อมากข้ึน หรือนําไปจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ตรวมกับ
กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ดานกลยุทธการพัฒนาตลาด อาจมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังรานของฝาก หรือรานคาปลีกในตลาดสด
เพ่ือขยายกลุมลูกคาเปาหมายและสรางยอดขายใหมากข้ึนจากลูกคากลุมใหม

คําสําคัญ : การบูรณาการ การตลาด วิสาหกิจชุมชน
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Abstract
The objectives of the study of integrated of marketing knowledge to develop community

enterprises in a case of Sansaitonkok village, Tanbon Fa-ham, Amphur Muang, Chiang Mai Province was to
build the knowledge and integrate the new modern marketing for development the sustainable of
Sansaitonkok community enterprise, Fah Ham, Muang, Chiang Mai. The sample groups were the handicraft
community enterprise of Ban Saleeping Jai Kaewkwang and the Agriculture Products Transform group. The
study project collected data by state opinion, depth interviews and participatory action training.
Qualitative data was analysed and evaluated by data analysis and contents analysis. The research was
Participatory Action Research that conducted from December 2011 to November 2012. It was summarized
according to objectives as followings: The handicraft community enterprise of Ban Saleeping Jai
Kaewkwang. Evaluated result on marketing revealed that the group has potential on marketing before
project running in medium in tern of surveying customer’s needs and wants, making image of products,
managing the sale spots and target of customer, the product differentiation. The channel of distribution of
their products was hold on by customer’s order. The promotion tools used only the word of mouth.
Furthermore, the group did not publicize and advertise their product through mass medias. The packaging
was not appropriated in case of the color, story of product, the quality of materials, and especially, the
brand building. After the project running on following the plan; the results on marketing revealed that the
group had their own website (www.sansaitonkokchiangmai.com) for publicizing, advertising and selling
products. Besides, the group had new brand name; Saleepingjai Kaewkuang, the logo was the flower
which the symbol of the reputation, and the packaging was the modern box that showed the product
inside and the product positioning was the indigenous wisdom and made from natural materials. The
growth strategy model should focus on the market penetration strategy, such as, increasing the new
channel of distribution on internet and market development strategy, such as, expand market to souvenir
shop in Chiang Mai. The Agriculture Products Transform group. Evaluated result on marketing revealed
that the group has potential on marketing before project running in medium in tern of surveying
customer’s needs and wants, making image of products, managing the sale spots and target of customer,
the product differentiation. The place of distribution depended on only the customer’s order. The word
of mouth was the only tools that used for promotion and did not publicize and advertise products on
internet local radio and newspaper. The packaging was out of date and brand name and logo did not
show the Group’s identity. After the project running on following the plan; the results on developing
brand, logo and packaging revealed that the group had new brand name; Kannika which emphasized on
the indigenous formula, the logo was the “Galae” which the symbol of an ancient Thai house, and the
packaging was the modern pot and plastic cases and the product positioning was the delicious with
original indigenous formula. The growth strategy model should focus on the market penetration strategy,
such as, the multiple packaging and discount price strategy and market development strategy, such as,
expand market to retail shop in the market or souvenir shop in Chiang Mai, in order to create sale
volumes in new channel.
Keywords : integrated, marketing, community enterprises
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บทนํา
ตั้งแตอดีตท่ีผาน มาจังหวัดเชียงใหมไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการทองเท่ียว จนได

ช่ือวาเปนเอกนครแหงภาคเหนือตอนบนของประเทศ สวนตําบลฟาฮามมีประวัติศาสตรอันยาวนาน กลาวคือ เมื่อครั้งสมัย
พระ เจากือนาธรรมาธิราชครองเมืองเชียงใหมเมื่อ ป พ.ศ. 1943 บรรดาขุนนางและขาราชการไดอัญเชิญทาวแสนเมืองมา
ซึ่งเปนราชโอรสข้ึนเสวยราชสมบัติ ซึ่งในขณะน้ันเจาทาวมหาพรหมซึ่งครองเมืองเชียงรายไดคิดกบฏยกทัพมาตี แตก็ถูกกองทัพ
แหงเวียงพิงคตีแตกพายไปและเพ่ือเปนการขออภัยโทษ ทาวมหาพรหมจึงไดนําเอาพระพุทธสิหิงค จากเมืองกําแพงเพชรมาถวาย โดยสงมาตามลํานํ้า
แมปง ข้ึนท่ีทาวังสิงหคํา ดวยอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธสิหิงคเปลงรัศมีเรือง ๆ  เปนอัศจรรยยิ่งนัก จึงไดโปรดสรางวัดข้ึนมาช่ือวา“ฟาฮาม”
และไดปลูกบานแปงเมือง และใหช่ือฉายาหมูบานแหงน้ีวา“ฟาฮาม”

ในป พ.ศ.2541 พ้ืนท่ีริมฝงแมนํ้าปงของตําบลฟาฮาม บริเวณหลังวัดขะจาว จนกระท่ังถึงสะพานปาตัน ถือเปนท่ีดิน
สาธารณประโยชน ซึ่งบางสวนถูกรุกล้ําเขาถือครองพ้ืนท่ีชายตลิ่ง ดวยความเขาใจคลาดเคลื่อนของเจาของท่ีดินบางกลุม
วาท่ีงอกริมตลิ่งอันเปนของเจาของท่ีดิน คือ ทรัพยประธาน และบางกลุมก็เขาบุกรุกยึดครองเปนเจาของ โดยปราศจาก
ความตระหนักวา เปนพ้ืนท่ีของสวนรวม ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีชายตลิ่งบางสวนก็ถูกปลอยใหรกรางวางเปลา เต็มไปดวย
ตนไมยราบยักษท่ีข้ึนยึดพ้ืนท่ีน้ันๆ และท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ การใชพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีท้ิงขยะ ดวยความรูเทาไมถึงการณ
ทําใหพ้ืนท่ีริมฝงแมนํ้าปง อยูในสภาพท่ีเสื่อมโทรมมาก จากสภาพการณดังกลาวสงผลใหลํานํ้าแมปงคับแคบลงมาก ในชวงฤดู
นํ้าหลาก แมนํ้าปงจึงไมอาจรองรับปริมาณนํ้าจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหานํ้าลนตลิ่ง เขาทวมขังในพ้ืนท่ีของชาวบาน
สรางความเดือดรอน ความเสียหายแกชาวบานท่ัวไปเปนอยางมาก ผลกระทบจากการปลอยปละละเลยใหท่ีชายตลิ่งรกราง
และ การปลอยใหบุคคล บางกลุมเขาครอบครองโดยไมมีสิทธิ ทําใหชาวตําบลฟาฮามท่ีมองเห็นปญหารวมตัวกันจัดตั้ง “กลุม
อาสาสมัครพิทักษแมนํ้าปง” ตําบลฟาฮามข้ึนมา และกลุมองคกรพัฒนาเอกชน ไดเขามารวมจัดกิจกรรมรณรงครักษา
ความสะอาด ไมใหท้ิงขยะ ไมใหถมท่ีแนวตลิ่ง และไมใหรุกล้ําพ้ืนท่ีริมฝงแมนํ้าปง ดวยความตระหนักวา จะตองชวยกันดูแล
รักษาทรัพยากรของชุมชนเอาไว โดยรวมกันจัด “พิธีสืบชะตาไหวสาแมนํ้าปง” ข้ึนมาเปนครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2542
เพ่ือปลูกจติสํานึกใหชาวบานในชุมชนริมฝงแมนํ้าปง เกิดความรักความหวงแหน และเขามามีบทบาทในการดูแลรกัษาแมนํ้าปง
กิจกรรมดังกลาวไดกอใหเกิดการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนเปนอยางมาก ในชวงเดือนเมษายนของทุกป จึงมีการจัด
กิจกรรมตอเน่ืองเปนประเพณีมาจนถึงปจจุบัน ภายใตช่ืองาน “สืบสานวิถีฮิมฝงปง” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชุมชนริมฝงแมนํ้า
ปงตําบลฟาฮามไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม จากการสํารวจพ้ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลฟาฮาม ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวและแหลงการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนไดเปนอยางดี โดยทีมผูวิจัย ไดรวมกับทางคณะผูบริหารเทศบาลตําบล
ฟาฮาม กําหนดจุดเดนของการทองเท่ียวของชุมชน  โดยใชการลองเรือหางแมงปอง ซึ่งเขตเทศบาลตําบลฟาฮามเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพและ ยังมีประวัติศาสตรท่ีมีความผูกพันระหวางชุมชนกับสายนํ้าแมปงท่ียาวนาน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งาม เหมาะสมสําหรับเปนสถานท่ีพักผอนของนักทองเท่ียว และยังสามารถสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีรวมถึงพ้ืนท่ี
ใกลเคียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมวาจะเปนการขายอาหารพ้ืนบาน และสินคาโอท็อปตาง ๆ มาวางจําหนายใหกับ
นักทองเท่ียวไดซื้อและเยี่ยมชม เพ่ือสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักท้ังภายในจังหวัดและตางจังหวัดโดยมี
นักทองเท่ียวจากทุกภาคของไทย รวมท้ังนักทองเท่ียวชาวตางประเทศดวย (เทศบาลตําบลฟาฮาม, 2552) โดยการวิจัยน้ี จะไป
ชวยสรางและพัฒนาองคความรูดานการตลาดสมัยใหมแกวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนชุมชนตนแบบกอน จากน้ัน จึงคอยขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลฟาฮาม

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจะเปนการบูรณาการการตลาดวิสาหกิจชุมชนผสมผสานกับภูมิปญญาของชุมชนในเชิงรุก
เพ่ือชวยนําเอาผลิตภัณฑของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาสามารถทําการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากอาทิ
การพัฒนารูปแบบของสินคาและการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหมีคุณภาพไมนอยไปกวาชุมชนอ่ืน นอกจากน้ี ยังสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของอันจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและกรอบของการวิจัยตอไป
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คือ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้ งแตฉบับท่ี 4- 10 จากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปภาพรวมโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี
2 ในสวนของการสรางสรรคสินคาใหม และแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2553-2555) ของเทศบาลตําบลฟาฮาม ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจท่ีมุงสรางและสงเสริมอาชีพแกประชน และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือแกไข
ปญหาความยากจน และสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือสรางองคความรูดานการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม
2. เพ่ือบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาดชุมชนอยางยั่งยืนใหกับวิสาหกิจ

ชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอันจะเปนตนแบบแกวิสาหกิจชุนชนอ่ืนๆ ใน
ตําบลฟาฮาม ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

แตกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย 2 กลุม คือ 1) สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนกลุมท่ีผลิตกรอบรูป กระดาษมูลชางโมเดลกลองสะบัดชัย ของเลนพ้ืนบาน
เชน ลูกขาง คอปเตอรไมไผ และปนปกผม 2) กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลิตสินคาหลัก คือ นํ้าพริกตาแดง นํ้าพริกลาบ นํ้าพริกปลาปน

แหลงขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary

Data) การวิจัยไดรวบรวมแหลงขอมูลปฐมภูมิเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยอยู 3 เครื่องมือ ไดแก การจัดเวทีชุมชน
การสัมภาษณ และการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
ทฤษฏีการตลาดจากตํารา บทความ งานวิจัย อินเทอรเน็ต ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลตําบล
ฟาฮาม เอกสารการกอตั้งกลุม และรายงานการประชุมกลุมท่ีเขารวมโครงการ เปนตน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. การจัดทําเวทีชุมชนเพ่ือรับทราบขอปญหา ความตองการความชวยเหลือของกลุม โดยเนนความชวยเหลือ

ดานการตลาด การพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ และเว็บไซต ท้ังน้ีเพ่ือการสรางความเจริญเติบโตใหกับสมาชิกกลุมหัตถกรรม
บานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

2. การสัมภาษณประธานกลุม และตัวแทนของกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมขอมูลในเชิงลึกถึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาด จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ในการทําการตลาด

3. การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4 โครงการ
3.1 โครงการการศึกษาบริบทและการทําตลาดสินคาชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม
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3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาพันธธุรกิจชุมชนบานสัน
ทรายตนกอกฯ

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพ่ือสรางศักยภาพ
การตลาดใหกับธุรกิจชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ

4.4 โครงการสัมมนาสรุปผลการวิจัยเรื่อง การบูรณาการองคความรูดานการตลาดเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืนของชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ

ขั้นตอนในการทําการวิจัย
การปฏิบัติการและการดําเนินการวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี
1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพของการทําการตลาดชุมชนของกลุมหัตถกรรมบาน  สลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนาดานกลยุทธการตลาด การพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ และ
เว็บไซต

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
3. หลังจากไดขอมูลแลวจึงนํามาจัดทําเปนกิจกรรมโดยจัดแบงออกเปนโครงการยอย ๆ
4. นําแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติตามกิจกรรมการวิจัยท่ีกําหนดไว
5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวิจัย
6. นําเสนอผลการวิจัยใหกับกลุมไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานตลอดโครงการ และใหกลุมรวมแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการตอยอดในการวิจัยตอไป
7. เผยแพรขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจัย และทางอินเทอรเน็ตใหกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ และสาธารณชนท่ีสนใจในการนําเอาขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม หรือ
หนวยงาน

วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 2 สวน คือ
1. การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะหขอมูลและสรุปผลจากการจัดเวทีชุมชน การทําโฟกัสกรุป การสัมภาษณ

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรายงานผลในเชิงพรรณนา
2. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) รายงานผลเปนการบรรยาย

ประกอบการวิเคราะห

ผลการวิจัย
พบวาผลการสรางองคความรูดานการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี7 ตําบลฟาฮาม

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากการจัดทําเวทีชุมชน การศึกษาขอมูล การวิเคราะหขอมูลของบริบทชุมชน และ
การสัมภาษณ สามารถสรุปเปนองคความรูไดดังน้ี

1. ดานบริบทของชุมชน แมชุมชนบานสันทรายตนกอกจะเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเขตของชุมชนเมือง แตยังคง
อนุรักษประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และภูมปญญาชาวบานไวไดเปนอยางดี ประชาชนสวนใหญ  มีอาชีพรับจางและ
ทําการเกษตร มีสถานท่ีสําหรับการทองเท่ียวในชุมชน อาทิ ตําหนักพระเทพ ทาชางนํ้าปง ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบานสลีปงจัยแกวกวางวัดพระประธาน วัดสันทรายตนกอก และมีปราชญชุมชนดานตาง ๆ อาทิ พิธีกรรม บายศรี
การจักสาน และการดนตรี ในชุมชนบานสันทรายตนกอกมีกลุมธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนอยูหลายกลุม กลุมหัตถกรรม
บานสลีปงจัยแกวกวาง จะเนนการผลิตกลองสะบัดชัดและโมเด็ลกลองแบบยอสวนสําหรับประดับและตกแตง ฆองโมง
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ผลิตภัณฑกรอบรูปท่ีระลึกจากกระดาษมูลชาง กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะเนนการผลิตนํ้าพริก ตาแดง พริกลาบ
นํ้าพริกปลาปน กลุมหมอพ้ืนเมืองบานลานนา จะเนนการผลิตแชมพูอัญชัน แชมพูใบหมี่ สบูนํ้าผึ้ง สบูมะขาม ลูกประคบ
ยาสมุนไพรตาง ๆ และกลุมเกษตรบานสันทรายตนกอก จําหนายผลิตภัณฑ ดานการเกษตร เชน ผักปลอดสาร ผักบุง แตงกวา
บวบ และจําหนายไกพันธพ้ืนเมือง และนกกระทา

2. ดานศักยภาพทางการตลาด กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง จะผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภท
กระดาษ เชน กรอบรูปกระดาษสา กรอบรูปกระดาษมูลชาง โมเดลกลอง เชน กลองสะบัดชัย ของเลนพ้ืนบาน เชน ลูกขาง
คอปเตอรไมไผ และจักจั่น มีรูปแบบการผลิตโดยกระจายการผลิตไปยังสมาชิก และมีฝายตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน คือ
ประธานกลุม กอนจะสงออกใหกับลูกคา สวนเงินลงทุนสวนใหญจะมาจากประธานกลุม และการรวมหุนของสมาชิก และ
จากการประเมินศักยภาพดานการตลาด พบวา กลุมมีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลางท้ังดานการติดตามขอมูล
ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสราง
ความแตกตางของสินคา การแสวงหาแหลงจัดจําหนายสินคา ชองทางการจัดจําหนาย ไมมีการขายปลีก แตจะผลิตตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา สวนการสงเสริมการตลาดจะใช การบอกแบบปากตอปากจากกลุมลูกคาท่ีสั่งซื้อ ไมมีการประชาสัมพันธ หรือ
โฆษณาสินคาผาน การสื่อสารมวลชน ทําใหสินคามีตลาดท่ีผูกขาดเฉพาะกลุมมากเกินไป ดานบรรจุภัณฑยังไมเหมาะสมกับตัว
สินคา ท้ังการใชสี คุณภาพของวัสดุท่ีใช เน้ือหาของบรรจุภัณฑมีไม อยางไรก็ตาม กลุมตองการขยายกลุมตลาดเปาหมาย
เพ่ิมเติมไปยังกลุมนักทองเท่ียว ตองการปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยและมีความเปนสากลมากข้ึน
ตองการพัฒนารูแบบของสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึน และตองการทําปายโฆษณา ประชาสัมพันธชุมชน สินคา และ
ตองการมีเว็บไซตเปนของกลุมเอง

ในขณะท่ีกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะผลิตนํ้าพริกตาแดง นํ้าพริกลาบ นํ้าพริกปลาปน และแคบหมู
ทําการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา มีกลุมลูกคาหลัก คือ รานอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และรานอาหารบานไรยามเย็น
และจากการประเมินศักยภาพดานการตลาด พบวา กลุมมีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลาง ท้ังดานการติดตามขอมูล
ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสราง
ความแตกตางของสินคา การแสวงหาแหลงจัดจําหนายสินคา ดานการสงเสริมการตลาดจะใชการบอกแบบปากตอปาก ไมมี
การโฆษณาสินคาผานเว็บไซต วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ดานบรรจุภัณฑของสินคายังท่ีไมเหมาะสมกับการทําการตลาด
ไมสะดวกตอการใชงาน ท้ังนํ้าพริกตาแดงก็ใชบรรจุภัณฑเปนกลองพลาสติดกลมแบบเดิม ๆ ตัวบรรจุภัณฑ ไมไดบอกถึงวัน
เดือนปท่ีผลิตและหมดอายุ สวนผสมของเครื่องปรุง วิธีการบริโภค โลโกท่ีไมไดแสดงถึงเอกลักษณของกลุม และตําแหนง
ผลิตภัณฑในการแขงขันไมชัดเจน อยางไรก็ตามกลุมตองการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ รวมถึงกระบวนการผลิต
เพ่ือนําไปขอ มผช. และ อย. ตองการนําสินคาไปจําหนายยังรานขายของฝาก โดยเพ่ิมการผลิตนํ้าพริกประเภทอ่ืน ๆ เชน
พริกลาบบรรจุถุง และนํ้าพริกปลาปน และตองการพัฒนาสื่อ ณ จุดขาย เชน นามบัตร หรือโบรชัวร

สําหรับผลการบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาดชุมชนอยางยั่งยืนใหกับ
วิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอันจะเปนตนแบบแกวิสาหกิจชุนชน
อ่ืนๆ ในตําบลฟาฮาม ผลจากการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรุปเปนองคความรูไดดังน้ี

โครงการ การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธธุรกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก พบวา กลุมหัตถกรรม
บานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดรับองคความรูในการทําการตลาดทางอินเทอรเน็ตผาน
ทางเว็บไซต และไดรวมพัฒนาเว็บไซตของกลุมข้ึนมา คือ www.sansaitonkokchiangmai.com อันจะเปนองคความรู
พ้ืนฐานในการบูรณการใหเขากับชองทางการจัดจําหนายสินคาชุมชน และการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา วัฒนธรรมและ
แหลงทองเท่ียวชุมชนอันจะเปนพ้ืนฐานในการนําเอาสินคารวมอยูในเสนทางการทองเท่ียวชุมชน
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โครงการ การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพ่ือสรางศักยภาพทางการตลาดใหกับธุรกิจชุมชนบานสันทราย
ตนกอก สรุปผล คือ กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ใชช่ือตราสินคา คือ สลีปงใจแกวกวาง (Saleepingjai Kaew
Kuang) มีโลโกเปนรูปดอกไมเชิงสัญลักษณ สื่อถึงความหอมหวน และความระบือไกล บรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษสีนํ้าตาล
ปด 3 ดาน และเปดดานหนา เพ่ือใหเห็นตัวผลิตภัณฑท่ีชัดเจน และมีจุดขาย คือ ความเปนสินคาภูมิปญญา และ  ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ สวนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใชช่ือตราสินคา คือ ตรากรรณิการโดยเนนย้ําใหเปนสินคาสูตรโบราณ
มีโลโกเปนรูปกาแล บรรจุภัณฑมีท้ังแบบกระปุก แบบซอง และมีจุดขายในตลาด  คือ ความรอย ดวยรสชาติแบบดั้งเดิมและ
ไมใสสารกันบูด

โครงการสัมมนาสรุปผลการวิจัยการบูรณาการองคความรูดานการตลาดเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน
ของชุมชนบานสันทรายตนกอก สรุปไดวา กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ควรใชกลยุทธเพ่ือการเจริญการเติบโตแบบ
การเจาะตลาดเดิมเพราะมีลูกคาประจําอยูแลว เชน การใหสวนลดปริมาณจากการสั่งซื้อในปริมาณมากข้ึน และเพ่ิมชองทาง
จัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ต ดานกลยุทธการพัฒนาตลาดควรมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังกลุมตลาดใหม ๆ  เชน
รานของฝากหรือของท่ีระลึกในจังหวัดเชียงใหม และกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ ควรมุงเนนการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมี
ความทันสมัยมากข้ึน สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาอยางแทจริง โดยคํานึงถึงความพรอม
ดานวัตถุดิบ เงินทุนและสมาชิกกลุม ท้ังน้ีกลุมอาจใชรวมกับกลยุทธจําหนายสินคาออนไลสผานทางเว็บไซต สวนกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ควรใชกลยุทธเพ่ือการเจริญการเติบโตแบบการเจาะตลาดเดิม เพราะมีกลุมมีลูกคาท่ีสั่งผลิตเปนประจํา
อยู อาทิ การทํากลยุทธบรรจุภัณฑรวมควบคูกับกลยุทธการใหสวนลดหรือการขายนํ้าพริกตาแดงถมนํ้าพริกลาบและนํ้าพริก
ปลาปน เพ่ือสรางแรงจูงใจในการซื้อมากข้ึน หรือนําไปจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ตรวมกับกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัย
แกวกวาง ดานกลยุทธการพัฒนาตลาด อาจมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังรานของฝาก หรือรานคาปลีกตามตลาดสด
รวมกับการใชกลยุทธบรรจุภัณฑรวม เพ่ือสรางยอดขายในปริมาณท่ีมากข้ึน

อภิปรายผล
การอภิปรายผลศึกษา จะอภิปรายผลตามผลขององคความรูท่ีไดรับตามวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามา

วิเคราะหและสังเคราะห ดังน้ี
1. กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง เปนกลุมท่ีเมื่อวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมจากการทํา

กิจกรรมการวิจัยแลว พบวากลุมมีศักยภาพและความเขมแข็ง กลุมมีความรักและ ความสามัคคี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ท่ีการสามัคคีกันแบงงานกันทําในหมูสมาชิกจะชวยทําใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
การเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงานทางวัฒนธรรม และถายทอดเปนภูมิปญญาสูเยาวชนในพ้ืนท่ี กลุมมีการเจริญเติบโต
แบบคอยเปนคอยไป และนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใชแบบรวมสมัยกับผลิตภัณฑท่ีจําหนายไดเปนอยางดี เพียงแต
ขาดองคความรูท่ีทันสมัย และเปนสากลทางการตลาด เขาไปพัฒนากลยุทธการทําตลาดวิสาหกิจชุมชนของกลุม อาทิ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การเลือกกลุมตลาดเปาหมาย การกําหนดจุดขายของผลิตภัณฑในตลาด รวมถึงการพัฒนา
แบรนดและ บรรจุภัณฑ และยังขาดการหาชองทางการจัดจําหนายผานทางสื่อออนไลน และไมไดพัฒนารูปแบบการใช
เครื่องมือสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผลิตภัณฑน้ันเปนท่ีตองการของกลุมเปาหมาย

2. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนกลุมท่ีประธานกลุมเขมแข็งซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการทําให
กลุมน้ันประสบความสําเร็จได สอดคลองกับการศึกษาของ อารี วิบูลยพงศและคณะ (2549) และตองการนําพากลุมใหกาว
ไปสูการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และตองการใหสินคาของกลุมไดรับ อย. เพราะ อย. จะเปนการสรางความเช่ือมั่น
ในสินคาใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารแตอยางไรก็ตาม สิ่งท่ีกลุมตองปรับปรุงในการทําการตลาด ก็คือ
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ ตราสินคา และรูปแบบการทําการตลาด ซึ่งการวิจัยไดเขาไปสรางองคความรูและรวมกันสรางและ
พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑใหดีและมีคุณภาพในระดับหน่ึงแลว ซึ่งหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นลง ทางกลุมจะตองปรับปรุง
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โรงเรือนในการผลิตใหมีความสะอาด มีระบบในการจัดการของเสียท่ีดี และตองปรับปรุงสภาพแวดลอมท้ังในและบริเวณ
โรงเรือนใหสะอาดดวย เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ ดลชัย บุณยะรัตเวช (2551, หนา 6) กลาววาสิ่งท่ีเปนความรูสึก การรับรู
รวม ๆ ท่ีถูกสรางข้ึนมาใหบรรลุผลในความคิดและจิตใจของผูบริโภค ท้ังสวนท่ีมาจากวัฒนธรรม บุคลากรขององคกร สินคา
บริการ ช่ือ สัญลักษณ การสื่อสาร ประสบการณ และอ่ืน ๆ ซึ่งผลรวม ของตราสินคาดังกลาวจะทําหนาท่ีเพ่ิมพูนคุณคาและ
ความนิยมในความคิดและจิตใจของคน

นอกจากน้ีแลวการท่ีกลุมจะนําผลิตภัณฑไปขอรวมคัดสรรดาวในผลิตภัณฑโอทอป จําเปนจะตองพัฒนา
ผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกอน และการท่ีจะไดรับมาตรฐานดังกลาว จําเปนตองพัฒนาในสิ่งท่ีไดกลาว
มาแลวในขางตนใหไดในระดับท่ีดีกอน แตจากการประเมินศักยภาพและขีดความสามารรถแลวพบวา การพัฒนากลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรใหกาวตอไปดวยความมั่นคง สามารถทําไดเพราะประธานกลุมเปนผูท่ีมีความเขมแข็งและมีใจท่ีพรอมจะ
เปดรับเอาองคความรูทางดานการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม

ขอเสนอแนะ
จากการทําวิจัยท่ีชุมชนบานสันทรายตนกอก มีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังน้ี
1. จากการท่ีรัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนใหสินคาโอทอปเขาไปแขงขันในตลาดโลก และตลาดในอาเซียน

ประกอบกับนักทองเท่ียวจากตางประเทศ มักจะแสวงหาแหลงขอมูลการทองเท่ียวหรือ เลือกซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต
มากข้ึน ดังน้ัน การท่ีกลุมท่ีเขารวมโครงการไดมีเว็บไซตเปนของกลุมเองแลว จึงควรใชประโยชนจากเว็บไซตเปนสื่อในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธสินคาโอทอป และแหลงทองเท่ียวของชุมชนไปพรอมกันดวย ซึ่งจะชวยเปดโอกาสในการขยาย
ตลาดใหกวางมากข้ึน และจะสามารถสรางศักยภาพในการทําการตลาดและการขายใหกับกลุมมากยิ่งข้ึน และชุมชนสามารถ
มีรายไดเสริมในครอบครัวตอไป

2. หนวยงานทองถ่ินของภาครัฐ อาทิ เทศบาลตําบล ไดใหการสนับสนุนใหตําบลฟาฮาม เปนแหลงทองเท่ียว
มีเรือหางแมงปองสําหรับนักทองเท่ียวน่ังชมบรรยากาศของแมนํ้าปงมีศาสนสถานท่ีสําคัญอยูหลายแหง ทําใหนักทองเท่ียว
สามารถไดเขาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงของชุมชน ประกอบกับมีกลุมผลิตสินคาทางการเกษตร และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรท่ีสามารถจะนําเอาผลิตภัณฑดังกลาว มาจําหนายใหกับนักทองเท่ียวไดอีกทางหน่ึงดวย แตท้ังน้ีหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจะตองอํานวยความสะดวกในการจัดหาสถานท่ีจําหนายสินคารวมของชุมชนอาทิ รานคาชุมชน ใหอยูในโปรแกรม
ของการทองเท่ียวของชุมชนดวย

3. เน่ืองจากชุมชนบานสันทรายตนกอก มีจุดแข็งท่ีเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเมือง แตยังคงเอกลักษณของความมี
วัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีสะทอนรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายของคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีแหลงทองเท่ียวทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอยูจํานวนมาก จึงเหมาะกับการเปนชุมชนแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีถูกถายทอดเปนผลิตภัณฑโอทอปท่ีหลากหลาย และสานตอเปนธุรกิจเชิงการการทองเท่ียวได

4. สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน จะตองสรางจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน อาทิ การตีกลอง
สะบัดชัย การเลนดนตรีพ้ืนเมือง การใชภูมิปญญาในการผลติพืชผลทางการเกษตร และสรางจิตสํานึกในการใชแหลงทรัพยากร
ชุมชน อยางคุมคาและอยางประหยัด และควรมีเวทีการแสดงออก ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบานใหกับเยาวชนดวย เพราะ
สิ่งเหลาน้ีจะชวยซึมซับภูมิปญญาทองถ่ินใหอยูในสายเลือดของเยาวชน และสามารถนําพาชุมชนใหพัฒนาและกาวไปขางหนา
โดยคนในชุมชนมีสวนรวม ซึ่งจะเปนแนวทางแหงความยั่งยืนท่ีแทจริง

5. แนวคิดในการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการผลิตภัณฑโอทอปของชุมชนบานสันทรายตนกอก รวมอยู
ในเสนทางการทองเท่ียวใหประสบความสําเร็จ จะตองมีการบริหารจัดการองคกรหรือชุมชนท่ีดี และตองประสานความรวมมือ
กับหลายภาคสวน ตามภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 แนวคิดการบรูณาการผลิตภณัฑโอทอปรวมกับเสนทางการทองเท่ียวในชุมชน

จากแนวคิดตามภาพท่ี 1 แนวคิดการบูรณาการผลิตภัณฑโอทอปรวมกับเสนทาง  การทองเท่ียวในชุมชนน้ัน
ทางชุมชนบานสันทรายตนกอก ตองรูถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทําการตลาดสินคาโอทอป และตองศึกษา
ความตองการสินคาโอทอปหรือสินคาชุมชนของตลาดกลุมตาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือนําเอาขอมูลมากําหนดกลุมตลาดเปาหมายใหกับ
สินคา จากน้ันจึงสรางเอกลักษณและจุดขายใหตรงกับความตองการของกลุมตลาดเหลาน้ัน แตท้ังน้ีสินคาตองมีคุณภาพท่ีดี
ดวย และควรมีการขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางมากข้ึน อาทิ รานของฝาก รานคาปลีก การขายออนไลส  และ
เพ่ิมการสงเสริมการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธสินคา

ดานการทองเท่ียว ชุมชนตองพัฒนาระบบสาธารณูประโภคข้ันมูลฐานใหพรอมเพ่ือรองรับการทองเท่ียว เชน
ทาเรือหรือ ทางเดินในบริเวณหมูบานชุมชน หรือมีมัคคุเทศกหรือคนนําทางแกนักทองเท่ียวสําหรับนําเท่ียวในชุมชนท่ีมีความรู
ในชุมชนและผลิตภัณฑชุมชนเปนอยางดี โดยผูนํากลุมหรือผูนําชุมชนตองพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทองถ่ิน
ของภาครัฐ หนวยงานการทองเท่ียว โรงเรียน สถานศึกษา วัด เพ่ือวางแผนและแนวทางการพัฒนาชุมชนรวมกัน และควรมี
การระดมทุนหรือจัดหาทุนสําหรับสรางหรือจัดหารรานคาจําหนายสินคาชุมชน หรือศูนยจําหนายสินคาชุมชน และจุดบริการ
ขอมูลการทองเท่ียว โดยสรางจุดขายของบานสันทรายตนกอก ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีกิจกรรมพานักทองเท่ียว
เยี่ยมชมวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวมทํากิจกรรมกับชุมชน อาทิ การจักสาน การเลนดนตรี

6. ประธานกลุมตองมีวิสัยทัศนในการทําธุรกิจชุมชน และนําพากลุมใหกาวเขาสูการแขงขันในตลาดไดอยาง
ยั่งยืน โดยเฉพาะการแขงขันในตลาดอาเซียน มีการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดรวมกัน
แบบบูรณาการ และตองเปนผูท่ีเสียสละเวลา และยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน

- การเลือกกลุมลูกคาเปาหมายให
เหมาะกับสินคาของชุมชน
- มีจุดขายของสินคาที่ชัดเจน
- สรางเอกลักษณของชุมชนให
แตกตางจากชุมชนอื่น

- สินคาโอทอปที่มีคุณภาพ
- ขยายชองทางการจัดจําหนาย

ใหกวางมากขึ้น อาทิ รานของฝาก
รานคาลีก การขายออนไลส

- เพิ่มการสงเสริมการตลาด
*  การโฆษณา
*  ก ารป ระชา สัม พั น ธ สิ น ค าแล ะ

การทองเที่ยวของชุมชน

- พัฒนาระบบสาธารณูประโภคขั้นมูล
ฐานใหพรอมเพื่อรองรับการทองเที่ยว
เช น  ท า เรือห รือ  ท างเดิน ในบ ริ เวณ
หมูบาน

- รานคาจําหนายสินคาชุมชน
- ศูนยจําหนายสินคาชุมชน
- จุดบริการขอมูลการทองเที่ยว

- พัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน
โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของ

- สรางจุดขายใหชุมชน
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- มกีิจกรรมพานักทองเที่ยวเยี่ยมชมวิถกีาร
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยมีจุดแสดงภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหนักทองเที่ยวชม อาทิ
การจักสานและการทําการเกษตร

- การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในการทําการตลาดสินคาโอทอป

- การศึกษาความตองการสินคาชุมชน
ของตลาดกลุมตาง ๆ

ชุมชนหรือผูนําชุมชนรวมพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ

- หนวยงานทองถิ่นของภาครัฐ
- หนวยงานการทองเที่ยว
- โรงเรียน/สถานศึกษา/วัด

การบูรณาการผลิตภัณฑโอทอป
ของชุมชนบานสันทรายตนกอก
รวมอยูในเสนทางการทองเที่ยว
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7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอกในครั้งตอไปอาจเปนการวิจัยดานการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหบูรณาการกับผลิตภัณฑโอทอป เพ่ือเปนการตอยอดธุรกิจชุมชนของกลุมท่ีเขารวมโครงการ ท่ีมีความ
เข็มแข็งและมีศักยภาพท่ีจะสามารถนําพากลุมใหเจริญเติบโต และสามารถเปนแบบอยางหรือตนแบบใหกับธุรกิจชุมชนอ่ืน ๆ
ตอไป
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บทคัดยอ
ในยุคท่ีองคกรถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผูนําองคกรจําเปนตองปรับตัว เรียนรูความเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จในภาวะท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรง  ความเปนผูนําจึงถือไดวาเปนกุญแจสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกร
บทความนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการคือ 1)เพ่ือทบทวนพ้ืนฐานความรู แนวคิดท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของผูนํา และภาวะผูนําขององคกร
2)เพ่ือเสนอแนะแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม ผูเขียนไดสรุปวาผูนําท่ีกระตุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกรนั้นตอง
สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีสรางสรรค 3 ดาน ไดแกดาน โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย
โดยท่ีผูนําตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ1) เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 3) เปนแบบอยางท่ีดี

Abstract
Today, organizations are driven by innovation, the leaders need to bring a new thinking and different

actions  to organizations  in challenging and high competitive circumstances.  The leaders are considered as a
key success  to foster innovation in organizations. The purpose of this article are: 1) to review the basic of
leader and leadership  2) to present the way to be the innovative leader. In sum, The innovative leader must
create a climate for innovation within organizations which consist of 3 constructs: Organization structure,
Organization culture and Human resource management. The Leadership to foster Organizational Innovation
should be :1) the visionary Leader 2) the transformational leader 3) the role model
Keywords : Leadership, Innovation
บทนํา

เมื่อประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 ซึ่งเปนการมุงสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม องคกรทุก
ประเภททุกขนาดจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
กระแสโลกาภิวัตนอิทธิพลของเทคโนโลยี ความรุนแรงและเขมขนของการแขงขันรวมท้ังความคาดหวังของลูกคาเปนสิ่งท่ีองคกร
หลีกเลี่ยงไมได เมื่อมีองคกรก็ยอมมีการจัดการ ซึ่งการจัดการนั้นจําเปนตองใชคนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จขององคกรตามกระบวนการจัดการท่ีประกอบดวยข้ันตอนตามหนาท่ีของการจัดการไดแก การวางแผน การจัดการ
การนํา และการควบคุมตามลําดับ หัวหนาบางทีก็เรียกวาผูบริหาร หรือผูนํา มีความสําคัญในฐานะผูดูแลรับผิดชอบการบริหารให
ประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําจึงถือเปนสวนสําคัญยิ่งในการบริหารงาน การพัฒนาองคกรควรเริ่มตนท่ีการสรางภาวะผูนําใหเกิด
กับผูบริหารในฐานะผูนําองคกร ผูบริหารจะตองเปนผูนําและจะตองมีความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา (Leadership) ในยุคท่ีองคกร
ถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผูนําองคกรทุกระดับจึงตองปรับตัวยอมรับและเรียนรูการเปลี่ยนแปลง เรียนรูในการหาโอกาสเพ่ือการ
พัฒนาและสรางสรรคสิง่ใหมๆสามารถขามอุปสรรคและฝาฟนอุปสรรคไดตลอดเวลา ในทางปฏิบัติการไดมาของตําแหนงผูนําแตละ
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ระดับในแตละองคกร มีหลายวิธีแตกตางกันไปตามนโยบายของผายจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการนั้น ๆ ไมวาจะไดผูนํามา
ดวยวิธีใดก็ตาม องคกรก็มุงหวังท่ีจะใหผูนํามีภาวะการนํา เพ่ือใหผูตามปฏิบัติภารกิจตามแผนงานขององคกร ใหบรรลุตาม
เปาหมายท้ังสิ้น จากอดีตถึงปจจุบันจะเห็นไดวาผูนํามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําพาองคกรไปในทิศทางท่ีมุงหวัง องคกรจึงควร
จัดใหมีการเสริมสรางความเปนผูนําใหสอดคลองกับยุคสมยั จากการสํารวจของ David Magellan Horth จากศูนยภาวะผูนําแบบ
สรางสรรค (Center for Creative Leadership) ซึ่งเปนสถาบันพัฒนาภาวะผูนําระดับโลก ท่ีหนังสือพิมพ ไฟแนนเชียลไทม
(Financial Time) ใหการยอมรับวาอยูในระดับ TOP 5 ไดรายงานวา จากการสํารวจผูนําองคกรจํานวน 500 คน พบวา 94% เห็น
ดวยกับความคิดท่ีวานวัตกรรมคือกุญแจไขสูความสําเร็จขององคกรแตมีเพียง14 % ท่ีมั่นใจวาองคกรท่ีตนบริหารอยูเปนองคกรท่ี
สามารถจูงใจและกระตุนใหพนักงานมีนวัตกรรม

ในยุคท่ีมีการแขงขันสูง ธุรกิจตองหาวิธีแยงสวนแบงทางการตลาด ลดตนทุน และตอบสนองความตองการของลูกคา
ดังนั้นองคกรธุรกิจตองการนวัตกรรมท่ีจะมาสนับสนุนยอดขายท้ังสินคาและบริการ ปรับปรุงการทํางานใหรวดเร็วข้ึน โดยมี
คาใชจายต่ํา ซึ่งการมีเพียงผูนําท่ีมุงเนนนวัตกรรมตามลําพังนั้น ไมเพียงพอท่ีจะสรางนวัตกรรมใหองคกรไดอยางตอเนื่อง นวัตกรรม
เกิดข้ึนไดในทุกระดับงานขององคกร ทุกแผนก ทุกช้ินงาน พนักงานระดับปฏิบัติงานสามารถใหคําแนะนําท่ีสามารถชวยลดตนทุน
และคาใชจายขององคกรได ดังท่ี บริษัทใหญระดับโลกอยางโตโยตา หรือระดับชาติอยางปูนซีเมนตไทยใหความสําคัญกับ
ขอเสนอแนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตเสมอ เนื่องจากพวกเขาอยูท่ีหนางานและสังเกตเห็นกระบวนการทํางาน
ท่ีดําเนินอยูมีขอผิดพลาดควรไดรับการปรบัปรุงเพ่ือลดตนทุน จึงใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สามารถลดคาใชจายขององคกรได
อยางมาก จะเห็นไดวาพนักงานทุกคนเปนแหลงของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมขององคกร โดยท่ีผูนําจะตองมีพฤติกรรม
การนําและบริหารงานท่ีกระตุนการสรางนวัตกรรมของพวกเขา

บทความนี้มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการคือ ประการแรกเพ่ือทบทวนพ้ืนฐานความรู แนวคิดท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของผูนํา
และภาวะผูนําขององคกร ประการท่ีสองเพ่ือเสนอแนะแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
ความเปนผูนําขององคกร

2.1 ความหมาย
ผูนําหมายถึงผูท่ีมีความสามารถหรือมีศิลปะจูงใจใหผูอ่ืนคิดตามหรือปฏิบัติตาม ผูนํายังหมายถึงผูกอใหเกิดแรงบันดาลใจ

แกผูอ่ืน เปนผูท่ีกระตุนใหผูอ่ืนรูสึกวาตองทําอะไรบางอยาง อีกท้ังยังอยูในฐานะเปนผูท่ีขยายความคิดใหกวางไกลออกไป
ความเปนผูนําคือสิ่งท่ีผูนํากระทําซึ่งเปนกระบวนการจูงใจใหกลุมหรือองคกรปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม

หรือองคกรนั้น การเปนผูนําตองเปนผูนําพาสมาชิกได ทําใหเกิดการยอมรับในการเปนผูนําดวยใจ  สมาชิกพรอมท่ีจะทําตาม ผูนํา
จึงเปนผูท่ีตองสรางระบบและกระบวนการในการทําใหสมาชิกในองคกรมีจิตสํานึก พรอมท้ังหาวิธีแกไขปญหาวิกฤติการภายใน
องคกร และมุงมั่นท่ีจะทําเพ่ือความสําเร็จท่ีสอดคลองกันท้ังของตนเองและขององคกร นอกจากนั้นผูนําจะตองสามารถทําหนาท่ี
เปนโคช(Coach)ใหกับสมาชิกไดอยางเหมาะสมดวย

ผูบริหารทุกคนถือไดวาเปนผูนําเพราะ 1 ใน 4 หนาท่ีของผูบริหารคือการนํา(Leading) ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผูนํา
การศึกษาเรื่องผูนําและความเปนผูนําจึงมักศึกษาในมุมมองของผูบริหารทุกระดับในองคกร และเนนผูนําท่ีเปนทางการในองคกร
ซึ่งก็คือผูบริหารทุกระดับในองคกร
2.2 ทักษะและระดับของผูนํา(ผูบริหาร)

ในองคกรตาง ๆ จะมีการแบงระดับของผูบริหารออกไดหลายระดับแตกตางกัน แตในวิชาการดานการจัดการแบง
ผูบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง แตละระดับจะตองมีทักษะ 3 ดาน คือ
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ทักษะดานการทํางาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิด ซึ่งทักษะแตละดานจําเปนตอผูบริหารแตละระดับดังแสดง
ไวในรูปท่ี 1

ภาพท่ี 1 ทักษะสําคัญกับระดับตาง ๆ ของผูบริหาร
ทักษะดานการทํางาน (Technical Skills) คือความรูความชํานาญในการทํางานสาขาตาง ๆ ในหนวยงานของตน

ผูบริหารระดับตนจะตองมีทักษะดานนี้มากกวาผูบริหารระดับสูง เนื่องจากจะตองทํางานใกลชิดกับผูปฏิบัติงาน ตองสามารถให
คําปรึกษาและแกไขปญหาของงานได

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) คือความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีท้ังสวนบุคคลและกลุมบุคคล
ทักษะดานนี้จําเปนและมีความสําคัญอยางมากในผูบริหารทุกระดับ

ทักษะดานความคิด (Conceptual Skills) คือความสามารถในการคิดวิเคราะหวางแผนประสานงาน ทักษะนี้จําเปนมาก
สําหรับผูบริหารระดับสูง

ตอมาสมาคมนักบริหารของอเมริกา (America Management Association) ไดสํารวจทักษะท่ีผูบริหารท้ังหลาย
จําเปนตองมีแบงเปน 4 ดานคือ ทักษะดานความคิด(Conceptual Skills) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication skills)
ทักษะดานการนําองคกรสูความสําเร็จ (Effectiveness Skills) และ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)
ปจจุบันพนักงานและผูบริหารในองคกรตางๆตองพัฒนาทักษะของตนเอง จะเห็นไดจากทักษะแรงงานท่ีท่ัวโลกตองการซึ่งรวบรวม
โดย โพสตทูเด ดังรูปท่ี 2

ภาพท่ี 2 ทักษะแรงงานท่ีท่ัวโลกตองการ
เมื่อผูบริหารมีทักษะหลากหลายก็จะนําไปใชในหนาท่ีทางการจัดการเรื่องการวางแผน การจัดการ การจัดองคกร การนํา และการ
ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย

2.3 ทฤษฎีความเปนผูนํา
ในอดีตทฤษฎีความเปนผูนําแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนทฤษฎีท่ีมุงเนนท่ีตัวผูนํา (Trait Theories) ถือวาภาวะการ

เปนผูนํานั้นเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ (Born to be) คุณลักษณะท่ีจะช้ีความเปนผูนําไดแก สวนสูง น้ําหนัก ความแข็งแรง และ
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ขนาดของรางกายบุคลิกภาพ ระดับช้ันทางสังคม ความมั่นคงทางอารมณและความสามารถในการพูด เปนตน สวนอีกกลุมหนึ่งเปน
ทฤษฎีท่ีมุงเนนท่ีการปฏิบัติตัวของผูนําตอสมาชิกในกลุม (Behavioral Theories) ทฤษฎีนี้เนนเรื่องผูนําท่ีดีควรปฏิบัติตัวอยางไร
ผูนําตามทฤษฎีนี้ฝกฝนใหเปนได ทฤษฎีผูนําตามพฤติกรรม(Behavioral Theories) ท่ีสําคัญมี 4 ทฤษฎีดังนี้

1).ทฤษฎจีากการศีกษาของมหาวิทยาลัย Iowa แบงผูนําเปน 3 แบบคือ แบบเผด็จการแบบประชาธิปไตย และแบบเสรี
นิยม

2).ทฤษฎจีากการศีกษาของ มหาวิทยาลัย Ohio State แบงผูนําเปน 2 แบบ แบบแรกคือ ผูนําท่ีเปนผูริเริ่มซึง่จะเปนผูนํา
ท่ีมุงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ และอีกแบบหนึ่งคือผูนําท่ีคํานึงถึงผูอ่ืนซึ่งผูนําแบบนี้จะมีความเปนมิตรกับพนักงาน ใหโอกาส
พนักงานไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ

3).ทฤษฎีจากการศีกษาของ มหาวิทยาลัย Michigan แบงผูนําออกเปน 2 แบบคือผูนําท่ีมุงคน เนนความสัมพันธท่ีดีกับ
พนักงาน และผูนําท่ีมุงงานเนนวิธีการปฏิบัติงานและผลงาน มองพนักงานเปนเพียงเครื่องมือท่ีจะสรางผลงาน

4).ทฤษฎี The  Managerial Grid ท่ีศึกษาโดย Robert R. Blake และJane S. Mouton ไดเสนอตารางผูนําท่ีพัฒนาข้ึน
มาจากการศึกษาของ มหาวิทยาลัย Ohioและมหาวิทยาลัย Michigan แบงผูนําเปน 5 แบบคือ

1. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมการทํางานท่ีไดผลงานต่ําสุดและมีความสัมพันธกับพนักงานต่ําท่ีสุด
2. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมเนนประสิทธิภาพของผลงานสูงสุดแตมีความสําพันธกับพนักงานต่ํา
3 ผูนําท่ีมีพฤติกรรมของผูนําท่ีสมดุลไดผลงานปานกลางขณะท่ีความสัมพันธกับพนักงานก็อยูในระดับปาน

กลาง
4. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมใหความสําคัญกับพนักงาน มีความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน สรางบรรยากาศในการทํางาน

แตไดผลงานต่ํา
5. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมสรางผลงานสูงและมีวิธีทําใหพนกังานมีความพอใจในงานสูงดวย

ตอมามีทฤษฏีความเปนผูนําตามสถานการณเกิดข้ึน ท่ีจะกลาวตอไปนี้มี 2 ทฤษฎีไดแก The Fiedler model และ
Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory มีขอสรุปแตละทฤษฎีดังนี้

ทฤษฎีของ Fiedler แบงผูนําออกเปน 2 แบบคือ ผูนํามุงงาน และผูนํามุงความสัมพันธ สถานการณในความหมายของ
Fiedler มีดวยกัน 3 องคประกอบคือ

องคประกอบท่ี 1. เปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูปฏิบัติงาน(Leader-Member Relation) มี 2 ลักษณะ
คือ ดี(Good) กับ ไมดี(Poor)

องคประกอบท่ี 2. เปนโครงสรางของงาน(Task Structure)มีการแบงเปน 2 ลักษณะคือ สูง(High) หากองคกร
มีการจัดโครงสรางแบงงานท่ีชัดเจน และต่ํา(Low) หากเปนตรงกันขาม

องคประกอบท่ี 3. เปนอํานาจจากตําแหนงของผูนํา(Position Power)แบงเปน 2 ลักษณะ คือ แข็ง(Strong) ผู
หากนํามีอํานาจในการจัดการลงโทษหรือใหรางวัลกับพนักงานเต็มท่ี และออนแอ(Weak) หากเปนตรงกันขาม

เมื่อนําองคประกอบสถานการณท้ัง 3 องคประกอบมารวมกันจะไดเปน 8 สถานการณซึ่งแตละสถานการณจะเหมาะกับ
รูปแบบการบริหารของผูนําตางกัน อธิบายไดตามรูปท่ี 3
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ภาพท่ี 3 ทฤษฎีของ Fiedler
จากรูปท่ี 3 อธิบายไดวาผูนําแบบมุงงาน(Task- Oriented) เหมาะกับสถานการณท่ี I II III VII และ VIII สวนผูนําท่ีมุง

ความสัมพันธ(Relationship-Oriented) เหมาะกับสถานการณท่ี IV V และ VI
ผูนําท่ีใชทฤษฎีของ Fiedler ตองคํานึงถึงพฤติกรรมของตนเองวามีลักษณะเปนผูนําท่ีมุงงาน หรือมุงความสัมพันธ อีกท้ัง

ตองวิเคราะหสถานการณท้ัง 3 องคประกอบอีกดวย แลวจึงปรับพฤติกรรมการเปนผูนําของตนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ทฤษฎี Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory (SLT) ทฤษฎีนี้เนนหลักการวาผูนําควรใชรูปแบบการ

บริหารงานอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับระดับความพรอม (Readiness) ของผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนผูปฏิบัติงาน ซึ่งความพรอมในท่ีนี้
หมายถึงความสามารถ (Ability) เปนความพรอมทางกายเกี่ยวกับทักษะความรูประสบการณของพนักงานและความเต็มใจ
(Willingness) เปนความพรอมทางใจซึ่งเปนความผูกพันในงานและความศรัทธาตอผูนํา ทฤษฎีนี้แบงผูนําออกเปน 2 แบบ
เชนเดียวกับ Fiedler คือผูนําแบบมุงงานและผูนําท่ีมุงความสัมพันธ อธิบายไดตามรูปท่ี 4

ภาพท่ี 4 ความพรอมของผูปฏิบตัิงานกับพฤติกรรมของผูนํา
จากรูปท่ี 4 ไดกําหนดระดับความพรอมของผูปฏิบัติงานไว 4 ระดับคือ R1-R4 และไดกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ

ความพรอมของผูปฏิบัติงานไว 4 รูปแบบท่ีสอดคลองกันดังนี้
1.พนักงานมีความสามารถและปรารถนาท่ีจะทํางาน (R4) ใหผูนําใชวิธีการมอบอํานาจ (Delegating)
2.พนักงานมีความสามารถแตไมตองการท่ีจะทํางาน (R3) ใหผูนําใชวิธีแสดงความเห็นรวมกัน(Participating)
3.พนักงานไมมีความสามารถแตปรารถนาท่ีจะทํางาน (R2) ใหผูนําใชวิธีการเสนอแนะเปนการอธิบายสอนงาน(Selling)
4.พนักงานไมมีความสามารถและไมปรารถนาท่ีจะทํางาน (R1) ใหผูนําใชวิธีการบอกเปนการออกคําสั่ง (Telling)
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ปจจุบันมีการกลาวถึงรูปแบบความเปนผูนําอีกหลายแบบ ในท่ีนี้จะกลาวถึงรูปแบบของผูนําอีก 3 รูปแบบไดแก ผูนําท่ีกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและผูนําแบบแลกเปลี่ยน(Transformational-Transactional Leadership) ผูนําท่ีมีบารมีและมีวิสัยทัศน
(Charismatic-Visionary Leadership) และ ผูนําทีม (Team Leadership) โดยมีลักษณะของผูนําสรุปไดดังนี้

1. ผูนําท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformational leader)เปนผูนําท่ีสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวเองท้ังความคิด ความเช่ือ โลกทัศน ไดรับความความศรัทธาจากพนักงาน สวนผูนําแบบแลกเปลี่ยน
(Transactional leader) เนนท่ีทําใหการดําเนินการขององคการในปจจุบันเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เปนผูนําท่ี
ช้ีแนะ จูงใจ ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม โดยท่ีผูนํา
ยอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุสิ่งของมีคาตามท่ีตองการ แตมีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนใหผูตามตองทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด

2. ผูนําท่ีมีบารมี (Charismatic Leader) มีลักษณะท่ีมีความกระตือรือรน มีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความกลาเสี่ยงกลา
แสดงออกและมีวิสัยทัศน สวนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน (Visionary Leader) จะเนนท่ีการมองการณในอนาคต สามารถปรับองคกรเพ่ือ
ตอบรับสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไดอยางถูกตองโดยมีทักษะท่ีจําเปน 3 ประการคือ สามารถอธิบายวิสัยทัศนของตน
ใหชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติได สามารถจูงใจผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติตามวิสัยทัศนได และสามารถขยายวิสัยทัศนใหฝายอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของสานตอได

3. ผูนําทีม (Team Leadership) ผูนําทีมโดยปกติจะมีสมาชิกไมมากนัก ตองมีทักษะในหนาท่ีของทีมสูง และตองทํางาน
ใกลชิดกับสมาชิกเหมือนเปนพ่ีเลี้ยงหรือหัวหนางาน (Supervisor) ทักษะท่ีควรมี 4 ประการคือ ทักษะในการติดตอประสานงาน
ทักษะการแกปญหา ทักษะการจัดการความขัดแยง และเปนพ่ีเลี้ยงสอนงานสมาชิกในทีม
3.การกระตุนใหเกิดนวัตกรรม

ความสําเร็จขององคกรในปจจุบันมิใชเกิดจากการมีความคิดสรางสรรคของคนในองคกรเทานั้นแตจะตองมีนวัตกรรมซึ่ง
เปนการลงมือปฏิบัติดวยความคิดสรางสรรค การกระตุนใหเกิดนวัตกรรมจึงเปนกระบวนการท่ีใชผูมีความคิดสรางสรรค ผานเขาไป
ในองคกรท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีสรางสรรค เพ่ือนําไปสูสินคาและบริการ หรือวิธีการทํางานใหมๆ ดังแสดงในรูป ท่ี 5

รูปท่ี 5 มุมมองของระบบนวัตกรรม

จากรูปท่ี 5 จะเห็นไดวา ชวงท่ีมีการเปลี่ยนสภาพ(Transformation)ท่ีจะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้นคือการมีสภาพแวดลอมท่ี
สรางสรรคขององคกร (Creative Environment) ซึ่งสภาพแวดลอมท่ีสรางสรรคประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 อยางคือ โครงสราง
องคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย ดังท่ีแสดงเปนกรอบแนวคิดตามรูปท่ีแสดงดานลางนี้

Inputs Transformation Outputs
Creative
individuals/

Groups,

Organizations

Creative environment,

Process, Situation

Innovation
Product(s),

Services,

Work Methods
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ภาพท่ี 6 ปจจัยท่ีมีผลตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
จากรูปท่ี 6 จะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้นหนีไมพนท่ีจะเปนภาระของผูนําในองคกรท่ีจะตอง

จัดใหเกิดข้ึน ตามรายละเอียดแตละดานดังนี้
1.ดานโครงสรางองคกร
- จัดโครงสรางองคกรแบบมีชีวิตมีความยืดหยุน มีพนักงานท่ีมีการพัฒนาความรูความสามารถ และมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานสูง
- จัดใหมีทรัพยากรในองคกรท่ีหลากหลายและพอเพียงท่ีพนักงานสามารถนําไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคของตน
- จัดใหมีการสื่อสาร และประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดใหผูปฏิบัติงานมีเวลาท่ีจะศึกษาคนควาวิจัย
ในดานโครงสรางองคกรนี้ ผูนําตองใชทักษะในการบริหารทรัพยากรใหสอดคลองกัน ท้ังอุปกรณ งบประมาณ และเวลาท่ี

จะพัฒนาความรูใหกับพนักงาน อีกท้ังตองจัดวิธีการปฏิบัติงานตามโครงสรางองคกรแบบมีชีวิต คือมีการกระจายอํานาจ ไมเขมงวด
ในระเบียบตลอดจนตองจัดใหมีการสื่อสารอยางเสรีและมีประสิทธิภาพ

2.ดานวัฒนธรรมองคกร
ผูนําในฐานะตนแบบ (Role Model) ตองมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีสําคัญเพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรมดังนี้
- สรางคุณคาหลัก (Core Value)ในองคกรรวมกันในเรื่องการตอนรับการเปลี่ยนแปลง

- เปดกวางยอมรับและกระตุนความคิดเห็นของพนักงานแมจะยังมีความไมชัดเจน
- พรอมท่ีจะลองผิดลองถูกในการปฏิบัติแบบใหมๆ
- จัดการความขัดแยงอยางสรางสรรคจากความคิดเห็นท่ีแตกตางโดยมุงท่ีผลลัพธดวยวิธีปฏิบัติท่ีหลากหลาย
- มีความยืดหยุนในการใชกฎระเบียบและในการปฏิบัติงาน ตามสถานการณและตามความตองการของลูกคาหรือ

ผูใชบริการ
- สงเสริมการการเรียนรูรูสิ่งใหม สงเสริมการถกปญหาจากมุมมองท่ีแตกตาง
- พยายามขจัดปญหาท่ีขัดขวางการเกิดนวัตกรรม เชนการเมืองในองคกร
จากแนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้น ผูนําจะตองมีทักษะผสมผสาน

ท่ีหลากหลายท้ังการเปนผูนําแบบท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ท่ีสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา เกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิดและโลกทัศน และการเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน(Visionary) ท่ีจะสามารถมองการไกล ปรับตัวเพ่ือตอบรับ
สถานการณ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปนผูนําท่ีจะตองมีทักษะการจัดการปญหาและจัดการความขัดแยง โดยท่ี
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เรื่องของการจัดการความขัดแยงนั้น มีงานวิจัยพบวาคนไทยนิยมใชวิธีการหลีกเลี่ยงปญหา (Avoiding)จากหลายทางเลือกเพ่ือการ
แกปญหา ซึ่งทําใหปญหายังคงอยูตอไปไมไดรับการแกไข อันจะนําไปสูบรรยากาศของความแตกแยกและไมสรางสรรคในองคกร
ผูนําจึงควรพิจารณาการพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแยงไวเปนวาระสําคัญเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดี และเกิดประโยชนตอ
องคกรดวย

3.ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ปจจัยดานสุดทายท่ีมีผลตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมคือดานการจัดการทรัพยากรมนุษย สิ่งท่ีผูนําตองจัดใหมีข้ึนดังนี้
- จัดใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรูและความคิดท่ีทันสมัยอยูเสมอ
- สรางทีมงานท่ีสมาชิกของทีมมีคุณสมบัติหลากหลายเพ่ือชวยระดมความคิดหาทางเลือกและขอแนะนําใหมๆ
- สงเสริมใหพนักงานมีความคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ ทักษะทางอารมณ (Soft Skills)
- จัดใหพนักงานมีความมั่นคงในการทํางาน ไมรูสึกกังวลกับความคิดใหมๆท่ีอาจจะสรางความผิดพลาดข้ึนแลวจะตอง

เปลี่ยนงาน
- สรางความผูกพันตอองคกรในตัวพนักงาน

จะเห็นไดวาหลังจากท่ีองคกรไดจัดหาพนักงานเขามาปฏิบัติงานแลวผูนําองคกรยังตองจัดใหพนักงานมีการพัฒนาความรู
และความคิด รวมถึงทักษะดานอารมณ เชนพัฒนาความรูในการใชเครื่องมือสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลวตองพัฒนาความรูใหเทาทันการเสพขอมูลอีกดวย สวนดานความคิดนั้น นอกจากตองสงเสริมใหพนักงานมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและยังตองสงเสริมเรื่องการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาท่ีซับซอน รวมถึงทักษะดานอารมณซึ่งปจจุบัน
ทักษะเหลานี้เปนทักษะแรงงานท่ีท่ัวโลกตองการ ซึ่งการใหความรู และพัฒนาความคิดนี้ ผูนําสามารถใชทักษะของผูนําทีมในดาน
การเปนพ่ีเลี้ยงสอนงาน การใหคําปรึกษารวมถึงการจัดฝกอบรม ในประเด็นท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถสามารถของ
พนักงาน นอกจากการสงเสริมในดานท่ีกลาวมาขางตนแลว ผูนํายังตองทําใหพนักงานรับรูถึงความมั่นคง ปลอดภัยในการทํางาน ไม
ตองกังวลตอความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทดลองทําสิ่งใหมๆ ตลอดจนตองมีความสามารถในการสรางความผูกพันตอ
องคกรใหกับพนักงานดวย เพ่ือเปนการธํารงรักษาหรือคงไวซึ่งพนักงานท่ีมีทักษะสูง

สภาพแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดนวัติกรรมท้ัง 3 ดานท่ีกลาวมาแลวขางตน ควรเริ่มจากการปรับทัศนคติของผูนํา ใหมี
ความจริงใจและจริงจังท่ีจะมุงสูการสรางนวัตกรรม โดยเห็นความสําคัญจากขุมปญญาของพนักงานทุกคนแลวจึงดําเนินการตาม
รายละเอียดแตละดานดังกลาวขางตน ผูนําตองสรางคุณลักษณะและบรรทัดฐานท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกร(Core Value)โดย
การประกาศขอบัญญัติในองคกรวาเปนองคกรแหงการคิดสรางสรรคและตอนรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมของ
พนักงาน ถือเปนการจัดการวัฒนธรรมท่ีตองอาศัยการบมเพาะเพ่ือการพัฒนา โดยท่ีผูนําตองเขาใจถึงบริบทของสังคมไทยในเรื่อง
ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งการคิดวิเคราะหจะนําไปสูการระบุปญหาไดถูกตองและมองหาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค แตจาก
ผลการวิจัยของ สกว. เรื่องการศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหและการมีจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปนคนดีคน
เกงของนักเรียนไทย เปดเผยวาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนไทยอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับผลการวัด
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ PISA ท่ีพบวาเด็กไทยมีคะแนนทางดานการคิดวิเคราะหเฉลี่ยเพียง 36.5 % ซึ่งต่ํากวา
มาตรฐาน ประกอบกับรายงานการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษยเพ่ืออนาคต
ประเทศ ระบุวา มีเด็กเกือบ 30% มีปญหาพฤติกรรมดานการคิดเชิงบริหารนอยกวาเกณฑเฉลี่ย ซึ่งเด็กเหลานี้จะมีปญหาในการ
กํากับตนเอง ทําโดยไมคิด ใจรอนรอคอยไมเปน วอกแวกงาย ไมสามารถทํางานยากใหสําเร็จ ซึ่งองคความรูเรื่องทักษะการคิดเพ่ือ
ชีวิตท่ีสําเร็จ ( Executive Functions- EF) เปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาคนไปตลอดชีวิต จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาการท่ี
เด็กไทยขาดทักษะดานการคิดตั้งแตอยูในสถาบันการศึกษา ทําใหเด็กเหลานี้มีพฤติกรรมสืบเนื่องท่ีไมสรางสรรคเมื่อเขาสูสังคมการ
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ทํางาน กลายเปนสิ่งท่ีสกัดกั้นวิถีของนวัตกรรมไมใหเกิดข้ึน ดังนั้นกอนท่ีผูนําจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีกระตุนนวัตกรรม
ผูนําทุกระดับควรประเมินทัศนคติ พฤติกรรม และความสามารถของหัวหนางานแตละระดับวาเปนผูท่ีสามารถสรางบรรยากาศแหง
นวัตกรรมไดมากนอยเพียงใดเสียกอน แลวจึงเขาสูกระบวนการสรางและหลอหลอมพนักงานทุกระดับ ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของธุรกิจ

บทสรุป
ภายใตบริบทของสิ่งแวดลอมท่ีมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรสามารถดํารงอยูรอดเติบโตในยุคท่ีมุง

นวัตกรรมดวยผูนําท่ีมุงมั่นและจริงจัง บทความนี้เริ่มตนดวยการช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําหรือภาวะผูนําท่ีตองปรับตัวในยุคท่ี
องคกรขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมตามดวยทฤษฎีความเปนผูนําจากอดีตถึงปจจุบัน กอนท่ีจะอธิบายถึงปจจัยท่ีกระตุนใหเกิด
นวัตกรรมแลวเสนอแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม จากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสเกี่ยวของกับประสบการณจริงใน
เรื่องความเปนผูนําในหลายองคกรจึงมีความคิดเห็นวา สิ่งท่ีผูนําควรมีเพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้น นอกจากทักษะตามระดับของ
ผูนําและคุณสมบัติตามรูปแบบการบริหารงานของผูนําท่ีเหมาะสมกับสถานการณแลว การจะเปน Innovative Leader นั้นจะตอง
ทําใหเกิดปจจัยท่ีสงเสริมการเกิดนวัตกรรมท้ังดานโครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยยึดมั่น
คุณสมบัติของการเปนผูนํา 3 ประการคือ 1) เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  และ 3) เปนแบบอยางท่ีดี โดยท่ี
ผูนําตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานของทรัพยากรมนุษยในบริบทของชาติไทย ซึ่งขาดการคิดวิเคราะหมาตั้งแตอยูใน
สถาบันการศึกษา เมื่อเขาสูการทํางานในองคกร สิ่งท่ีติดตัวมากับทรัพยากรมนุษยในเรื่องนี้ก็จะเปนสิ่งท่ีไมสนับสนุนการสรางสรรค
บรรยากาศนวัตกรรมในองคกร ดังนั้นผูนําจึงตองประเมินทัศนคติ พฤติกรรม ความสามารถของพนักงานทุกระดับ ใหไดขอมูลเพ่ือ
ประกอบการสรางกระบวนการหลอหลอมพนักงาน ไปพรอมๆกับการสรางปจจัยท่ีสงเสริมการเกิดนวัตกรรมท้ังสามดาน

สิ่งท่ีตองคํานึงถึงตอไปคือจะพัฒนาความเปนผูนําในยุคท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางไร
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การรับรูความยุติธรรมในองคกรและความตั้งใจท่ีจะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษของขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย

PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND TURNOVER INTENTIONS: AN EMPIRICAL
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมุงศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในเขต

ภาคเหนือประเทศไทยกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจ
ลาออก การสํารวจเชิงประจักษจากนายตํารวจท้ังหมด 160 นาย ในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และความตั้งใจลาออก
แตการรับรูความยุติธรรมในองคกรไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบวา ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออก โดยผลการวิจัยน้ีเกิดข้ึนในบริบท
ของผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนเทาน้ัน

คําสําคัญ : การรับรูความยุติธรรมในองคกร ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการ
ปฏิบัติงาน ความตั้งใจท่ีจะลาออก

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational

justices of non-commissioned police officers in northern Thailand, with various variables including job
satisfaction, organizational citizenship behavior, job performance, and turnover intentions. An Empirical
Investigation from 160 polices officer filled out questionnaires. The results found that perceived
organizational justice is related to job satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover
intentions. However, perceived organizational justice is not related to job performance. It was also found
that job satisfaction, organizational citizenship behavior, and job performance are related to turnover
intentions. The results of this research are in the context of non-commissioned police officers.

Keywords : perceived organizational justice, job satisfaction, organizational citizenship behavior, job
performance, turnover intentions

บทนํา
องคกรเปนองคประกอบของสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษยท้ังทรัพยากรมนุษยท่ีชาญฉลาดเปนสินทรัพย

เชิงกลยุทธท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรเชนกัน ตามแนวทางการจัดการพฤติกรรมขององคการกลาวถึงความรบัผิดชอบ ความมุงมั่น
ความกลาหาญ และความฉลาดเปนองคประกอบพ้ืนฐานสําหรับความสําเร็จขององคกร ซึ่งพฤติกรรมองคการเปนสิ่งท่ีแสดงถึง
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พฤติกรรมของแตละบุคคลในสถานท่ีปฏิบัติงาน (Jafari & Bidarian, 2012) มีความเก่ียวของกับความพึงพอใจในงาน
แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันท่ีพนักงานมีตอองคกร และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการซึ่งเปนบทบาทพิเศษ
ของพนักงานแตละคน และชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรจนนําไปสูประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางงานกับความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพของงานมคีวามสัมพันธเชิงบวก (Yoon
et al., 2001) และประเด็นหน่ึงท่ีสําคัญท่ีทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานคือแนวคิดดานความยุติธรรมในองคกรซึ่ง
สมาชิกในองคกรเขาใจและรับรูเก่ียวกับบทบาทของความยุติธรรมและผลลัพธของความยุติธรรมท่ีสะทอนกลับมาท่ีผลการ
ปฏิบัติงานโดยตรง แนวคิดน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคกรท่ีคาดหวังในการพัฒนานโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติใหดี
ยิ่งข้ึน (Fields et al., 2000; Nadiri & Tanova, 2010)

การศึกษาสวนใหญเกิดข้ึนดวยเหตุผลท่ีความยุติธรรมเปนปรากฏการณหน่ึงของสังคมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตอ
ทรัพยากรบุคคลในองคกรท่ีสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในอนาคตของบุคคลเหลาน้ัน การศึกษาวิจัยในปจจุบันให
ความสําคัญไปท่ีการตรวจสอบความสัมพันธของการรับรูความยุติธรรมกับตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง อาทิ
การจางงานและความพึงพอใจในงานโดยรวม และพฤติกรรมท่ีแสดงความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน ตลอดจนการรับรูหรือ
ความรูสึกของพนักงานท่ีความเปนธรรมมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงาน (Fulford, 2005) และการศึกษา
การรับรูความยุติธรรมในปจจุบันสวนใหญศึกษาถึงผลรวมกันของการรับรูในกระบวนการความยุติธรรม และการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันวามีผลกระทบเกิดข้ึนกับพนักงาน และมีผลตอการทํางานอยางไร หรือทัศนคติท่ีแตกตางกันโดยการวิเคราะหถึง
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเก่ียวของกับกฎเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานในองคกรวาสามารถดํารงความยุติธรรมไดหรือไม
อยางไร โดยผลของการรับรูสวนใหญมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และการรับรูความยุติธรรมมี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการออกจากงานน้ันสะทอนความยุติธรรมในองคกรน้ัน และการรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ (Nadiri & Tanova, 2010)

จากประเด็นความยุติธรรมนํามาสูการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีท่ีมีจุดมุงหมายในการตรวจสอบความสัมพันธการรับรูความ
ยุติธรรมของผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยมุงศึกษาวาการรับรูความยุติธรรมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจท่ีจะลาออก
อยางไร และสําหรับเหตุผลสําคัญท่ีเลือกตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษจากขาราชการตํารวจช้ันประทวน เพราะพบสถานการณ
ท่ีแสดงถึงความเครียดของผูประกอบอาชีพตํารวจเพ่ิมข้ึนอยางมากในปจจุบัน โดยขอมูลสถิติแสดงในปงบประมาณ 2551 ถึง
2556 ขาราชการตํารวจฆาตัวตายท้ังสิ้น จํานวน 174 นาย และเปนยศตํารวจช้ันประทวนถึง 119 นาย (ขอมูล ณ วันท่ี 30
ก.ย. 2556 กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ) และพบขอมูลเพ่ิมเติมจากศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง ระบุ
สาเหตุการฆาตัวตายของเจาหนาท่ีตํารวจระหวางป 2551 ถึง 2559 พบวามีตํารวจฆาตัวตายรวม 279 นาย (ขอมูลถึง พ.ค.
2559) พบวา ตํารวจไทยฆาตัวตาย 13.6 นายตอตํารวจแสนนาย เปรียบเทียบการฆาตัวตายของคนไทยโดยรวมฆาตัวตาย
เพียง 6.08 คนตอประชากรแสนคนเทาน้ัน ณ ป 2557 จะเห็นวาตํารวจไทยมีอัตราการฆาตัวตายมากกวาคนไทยถึง 2 เทา
โดยสาเหตุมาจากปญหาดานหนาท่ีการปฏิบัตงิาน และการประเมินของกลุมงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตํารวจ ระบุ
วาปจจัยท่ีสําคัญคือตํารวจท่ีมีความเครียดสวนใหญไมกลาพบจิตแพทย เพราะกลัวเสียประวัติถึงผูบังคับบัญชา ซึ่งเกรงวา
อาจจะกระทบถึงความกาวหนาในอาชีพ (ขอมูล ณ วันท่ี 29 ม.ค. 2561 ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง
https://www.tcijthai.com/news/) จากปรากฏการณดังกลาวจึงเปนประเด็นสําคัญใหผูวิจัยมุงศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรและความตั้งใจลาออกโดยเลือกศึกษาขอมูลจากกับกลุมของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งลักษณะของอาชีพตรวจผูบังคับและสายบังคับบัญชา มีความเครงครัดสูงมากและมีผลตอจิตใจ พฤติกรรม
และการความเปนอยูหรือความกาวหนาในอาชีพอยางมาก นํามาสูการศึกษาในตัวแปรท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

การรับรูความยุติธรรมในองคกร (Perceived Organizational Justice) คือการรับรูความเปนธรรมท่ี ไดรับจาก
องคกรของบุคคลหรือกลุมคนท่ีเปนสมาชิกองคกร โดยมีแนวคิดสามมิติ คือ การกระจายอยางเปนธรรม กระบวนการยุติธรรม
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และความยุติธรรมท่ีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยการกระจายอยางเปนธรรมมีการรับรูความเปนธรรมตามผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการตรวจสอบผลลัพธของความยุติธรรมจะมาจากความยุติธรรมดานการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลท่ีการรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลดวยความเปนธรรม (Martı´nez-Tur et al., 2006) ตั้งแตการกระจาย
อยางเปนธรรมจะเก่ียวกับผลลัพธการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน โดยความสัมพันธมีความเช่ือมโยงอยางมากกับวิธีการท่ีทําใหเกิด
ความเปนธรรมและเครื่องมือหรือวิธีการท่ีใชแสดงความเปนธรรม ดังน้ัน จะเห็นไดวามีการการรับรูความยุติธรรมของพนักงาน
มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพวกเขาท่ีมีความเช่ือและทัศนคติบางอยางเก่ียวกับวิธีการท่ีองคกรจะกระทํากับพวกเขา และใชการ
ตัดสินใจในสถานการณท่ีเขาเช่ือมั่นในผลลัพธ และความเปนจริงองคกรไดปฏิบัติตอพนักงานแตละคนมีความแตกตางกัน จึง
สงผลตอความเขาใจและเปนผลใหพนักงานจะรูสึกไมสบายใจ ซึ่งอาจนําไปสูความไมพอใจงานในลําดับตอไป (Nadiri &
Tanova, 2010)

การศึกษาเก่ียวกับความยุติธรรมในองคกรสวนใหญแสดงการวิเคราะหความสัมพันธของความยุติธรรมในองคกรและ
ผลกระทบตอตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน รวมถึงความตั้งใจในการลาออกจากงาน ความมุงมั่นของพนักงานใน
องคกร พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และความพึงพอใจในงาน (Fulford, 2005) และเก่ียวของกับการกระจาย
ความยุติธรรมท่ีมีการจัดสรรผลประโยชนท้ังในสวนท่ีเปนลักษณะปริมาณงานท่ีเปนธรรม และข้ันตอนกระบวนการท่ีเก่ียวของ
กับความยุติธรรม ซึ่งอธิบายไดวาแนวทางการตัดสินใจสําหรับการจัดสรรทรัพยากรหรือการดําเนินการใด ๆ ในองคกรตอง
เปนไปอยางยุติธรรม แตบางกรณีแสดงใหเห็นวาความยุติธรรมในองคกรก็ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร
(Batool, 2013) และยังพบวาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานและมอิีทธิพล
ตอความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน (Hassan,2002; Niazi & Ali, 2014) และการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทําให
สามารถระบุถึงความผูกพันตอองคกรของพนักงานท่ีจะเกิดข้ึนไดมากกวาการรับรูดานกระจายความยุติธรรม และปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับความยุติธรรมไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Niazi & Ali, 2014) และการกระจายความ
ยุติธรรมยังกระทบตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน สวนของกระบวนการความยุติธรรมก็เปนตัวบงช้ีท่ี สําคัญท่ีแสดงถึง
ความไววางใจท่ีพนักงานมีตอผูบังคับบัญชาอีกดวย จากเหตุผลท้ังหมดในข้ันตน จึงเปนท่ีมาของสมมุติฐานงานวิจัยคือ
สมมติฐานท่ี 1a-1d การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับ a) ความพึงพอใจในงานในเชิงบวก b) พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการในเชิงบวก c) ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก และ d) ความตั้งใจออกจากในเชิงลบ

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความพึงพอใจในงานเปนปฏิกิริยาทางอารมณของแตละบุคคลท่ีมีตอ
งานหรือองคกรโดยเฉพาะ (Oshagbemi, 2000) แสดงใหเห็นวาพนักงานท่ีไววางใจในองคกรในระดับสูงจะมีความพึงพอใจใน
งานระดับสูงตามไปดวยและยังมีผลตอความตั้งใจในการเปลี่ยนงานดวย ซึ่งจะเห็นไดวาความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการกอตัวของความรูสึกท่ีมีความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน เพราะความไมมั่นคงในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงาน และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของกิจการ ดังน้ัน การทําใหพนักงานรูสึกมั่นคงและ
ปลอดภัยจะชวยเพ่ิมระดับความพึงพอใจของพนักงานใหดีข้ึน เพ่ือสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรตอไป (Gill,
2008 ;Yashoglu, Karagulle, & Baran, 2013) ฉะน้ันความพึงพอใจในงานของพนักงานเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารองคกร
ท่ีตองตระหนักวาองคกรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการใหพนักงานไดรับงานท่ีทาทายและไดคาตอบแทนท่ีคุมคา (Robinson
& Morrison, 2000) อยางไรก็ตามพนักงานท่ีมีความฉลาดทางอารมณจะมีทัศนคติท่ีดเีปนทุนเดิมอยูแลวทําใหมีความพึงพอใจ
ตอชีวิตและงานของตน (Ignat & Clipa, 2012) แสดงใหเห็นวาความมั่นคงทางอารมณเฉพาะบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของดวย
และการกระจายความยุติธรรมมีอิทธิพลอยางมากตอพนักงานในเรื่องของการจายคาจางท่ีมีการกระจายอยางยุติธรรม สงผล
ตอระดับความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะลาออกจากงานดวย (Tnay, Othman, Siong, & Lim, 2014) จะเห็นวาท้ัง
เอกลักษณของงาน ความหลากหลายของงาน และความตองการความสําเร็จของงานเปนตัวบงช้ีถึงแรงจูงใจท่ีสําคัญของความ
พึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการมีสวนรวมของพนักงานเปนตัวพยากรณถึงระดับความพึงพอใจท่ีจะเกิดข้ึนในการทํางานของ
พนักงานดวย (Andrew & Sofian, 2012) ดังน้ัน ความพึงพอใจในการทํางานเก่ียวของกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน
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ของพนักงาน ซึ่งพนักงานเห็นวาการลาออกจากงานของพวกเขาจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางงานในปจจุบันของพวก
เขากับงานของคนอ่ืน ๆ และจะประเมินทางเลือกของพวกเขาโดยการลาออกจากงาน ซึ่งความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
โดยตรงตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน เปนท่ีมาของสมมุติฐานงานวิจัย คือ สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจออกในเชิงลบ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Organizational Citizenship Behavior) คือพฤติกรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ไมไดเปนสวนหน่ึงท่ีกําหนดไววาตองปฏิบัตติามเมือ่เขามาเปนพนักงานหรือไมไดถูกกําหนดไวอยางเปนทางการ
แตพฤติกรรมเหลาน้ีกลับมีสวนชวยในการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเปน
พฤติกรรมท่ีประกอบดวยความมุงมั่นและความตระหนักไดของสมาชิกในองคกรเอง ไมไดถูกคาดหวังหรือตั้งเปาหมายโดยตรง
หรือมีระบบแรงจูงใจท่ีเปนทางการขององคกร โดยท่ัวไปพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการจะสงเสริมการทํางานของ
องคกรซึ่งแรงจูงใจและความตระหนักคือพฤติกรรมท่ีไมจําเปนตองมีบทบาทหรือหนาท่ีในงานตามสายบังคับบัญชาเพราะมัน
เปนทางเลือกสวนบุคคล และไมมีบทลงโทษหากละเวนการปฏิบัติ กลาวอีกนัยหน่ึงคือพฤติกรรมน้ันเกินกวาความคาดหวัง
อยางเปนทางการของบทบาทท่ีเปนสมาชิกในองคกรและยังมีความสําคัญและจําเปนตอการอยูรอดขององคกร ดังน้ันการ
ปฏิบัติตอพนักงานขององคกรจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในอนาคตของพวกเขา ซึ่งสวนใหญจะตอบสนองตอสภาพการ
ทํางานท่ีดี (Athanasou & King, 2002) ซึ่งพนักงานท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับองคกรมีความตั้งใจออกจากงานนอยกวาพนักงาน
ท่ีไมไดมีสวนรวมกับองคกร พนักงานมีความเช่ือมั่นในเปาหมายขององคกรและตองการบรรลุความสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการออกจากงานลดลง เมื่อ
ความผูกพันและการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานมีสูงข้ึน พนักงานมีสวนรวมอยางเต็มท่ีเพ่ือทําใหองคกรบรรลุเปาหมายทําให
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานและพรอมจะดํารงรักษาองคกรของพวกเขา แตหากความผูกพันและการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกรลดลง พนักงานไมมีความสนใจเปนพิเศษตอเปาหมายขององคกร อาจสงผลตอความรูสึกท่ีทอแทและออกจากองคกรใน
ท่ีสุด (Akanbi et al. 2013) จึงเปนท่ีมาของสมมุติฐานงานวิจัย คือ สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ
มีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ

ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) คือความสามารถของผูปฏิบัติงานในการทํางานตามความตองการของ
งานน้ันซึ่งการปฏิบัติตามความรับผิดชอบแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีเช่ือมโยงกับความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของผลลัพธการปฏิบัติงาน โดยประสิทธิภาพถูกวัดจากปจจัยตาง ๆ เชน ทักษะ การบริหารเวลา ทักษะการ
เปนผูนําและประสิทธิภาพในการประเมินผลพนักงานเปนรายบุคคล ท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนเหตผุลท่ีมีความสาํคัญตอความตั้งใจ
ในการออกจากงานซึ่งความสัมพันธของความตั้งใจในการออกจากงานและผลการปฏิบัติงานมีการประเมินโดยวิธีวิจัยท่ี
แตกตางกัน ความสัมพันธระหวางผลประกอบการและผลการดําเนินงานตามทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
อธิบายวาการปฏิเสธการปฏิบัติงานหมายถึงพนักงานไมสามารถเขาถึงหรือไดรับผลประโยชนจากงานท่ีทําและสงผลให
พนักงานตองการออกจากงานท่ีทํา (Birnbaum & Somers, 1993) ถาองคกรแสดงขอเสนอแนะเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีหรือพนักงานไดรับการตอบสนองในเชิงลบจากการปฏิบัติงานจะนําไปสูการออกจากองคกร เพราะถาพนักงาน ปฏิบัติงานได
ดีแตพวกเขาไมไดรับสิ่งท่ีพวกเขาคาดหวังอยู ทําใหพนักงานสวนใหญคิดวาจะออกจากองคกร (Allen & Griffeth 1999) และ
หากองคกรมีระบบหรือวิธีการท่ีสนับสนุนผูมีผลการปฏิบัติงานสูงและมีการตอบแทนเปนรางวัลสําหรับพนักงานท่ีเหมาะสม
สิ่งเหลาน้ันจะนําไปสูการเพ่ิมความพึงพอใจในงานดวยเชนกัน และพนักงานจะดํารงอยูกับองคกรตอไปซึ่งนําไปสูสมมุติฐาน
งานวิจัย คือ สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจออกในเชิงลบ

ความต้ังใจท่ีจะลาออก (Turnover Intentions) เปนประเด็นท่ีนาสนใจในแงของความผิดปกติของอัตราการ
ลาออกซึ่งความตั้งใจออกจากงานท่ีสูงข้ึนมีผลเก่ียวของโดยตรงจากการจายคาทดแทนและกระทบตอการสรรหาบุคลากรใหม
น่ันคือตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนขององคกร (Pizam & Thornburg, 2000; Carbery et al., 2003) และเมื่อพิจารณาถึงความตั้งใจออก
จากงานโดยสมัครใจจะพบวาสวนใหญพนักงานท่ีมีทักษะและความสามารถจะเปนผูท่ีสามารถตัดสินใจออกจากงานไดงายกวา
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บรรดาผูท่ีมีความสามารถดอยกวา (Tanova & Holtom, 2008) โดยปญหาความตั้งใจออกจากงานเกิดข้ึนเมื่อพนักงานไม
พอใจกับงานและองคกรของตน (Jeffrey, 2007) ซึ่งความตั้งใจท่ีจะลาออกพิจารณาท่ีลักษณะของการออกจากงานโดยสมัคร
ใจเมื่อการแลกเปลี่ยนหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางไมไดดังท่ีตั้งใจหรือท่ีตกลงกัน (Dess and Shaw 2001) ความ
ตั้งใจออกจากงานมีผลท้ังดานบวกและดานลบตอองคกร ซึ่งผลดานลบคือองคกรตองเสียคาใชจายในการเปลี่ยนพนักงาน
รวมถึงองคกรตองจายเงินในการสรรหาและคัดเลือก โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยังเปนการเพ่ิมความรับผิดชอบไปท่ีฝายบริหาร
(Riley, 2006) แตอยางไรก็ตามเมื่อมีพนักงานท่ีทํางานรวมกันในองคกรออกจากงานอาจสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงานท่ี
เหลืออยูและสงผลตอไปยังประสิทธิภาพขององคกรโดยตรง (Grobler et al, 2005)

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการปฏบิัติงาน และความตั้งใจท่ีจะลาออก
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน

และความตั้งใจท่ีจะลาออก

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยตุิธรรมในองคกรและความตั้งใจท่ีจะลาออก ดําเนินงานดังน้ี
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดเลือกกลุมผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนเขตภาคเหนือใน

ประเทศไทย จํานวน 17 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 300 สถานี ขอมูลจากฐานขอมูลสํานักงานตํารวจแหงชาติ (www.pdd.police.
go.th เขาถึงครั้งลาสุด ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560) ใชการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-
Probability)

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 5 ตอน โดย
ลักษณะแบบสอบถามในตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับความคิดเห็น คือ
ตั้งแต 1 (เห็นดวยนอยท่ีสุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากท่ีสุด)

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนเขต
ภาคเหนือในประเทศไทย ซึ่งจะเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม (Key performance indicator) โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามและจัดสงทางไปรษณียไปยังผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย เริ่มสงแบบสอบถามวันท่ี 4 สิงหาคม
2560 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวม 8 สัปดาห ไดรับแบบสอบถาม กลับมาท้ังหมด 169 ฉบับ การตอบไมสมบูรณจํานวน 9
ฉบับ ดังน้ัน แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณในการตอบและนําไปใชใน การวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 160 ฉบับ อัตราการตอบ
กลับคิดเปนรอยละ 56.33 และกอนการวิเคราะหขอมูลทําการทดสอบ ความมีอคติในการตอบแบบสอบถาม (non-response
bias) พบวา แบบสอบถามท่ีสงกลับไมมีปญหาอคติในการตอบแบบสอบถาม (Armstrong and Overton, 1977)
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4. การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหความถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด (The ordinary least square
regression analysis) เพ่ือพยากรณตัวแปรท่ีตองการศึกษา โดยนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของตัวแปรในรูปแบบตารางควบคูกับ
การบรรยาย และสรุปผลการดําเนินการวิจัย

5.  สถิติท่ีใชในการวิจัย ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแสดงถึงความสามารถท่ีนําแบบสอบถามไปใชในการ
วิเคราะหตอไปได โดยมีคา Cronbach Alpha ระหวาง 0.733 ถึง 0.873 รายการท่ีใชในการศึกษาน้ีสําหรับการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Loadings) แสดงผลท่ีมีคาองคประกอบมากกวา 0.40 ทุกรายการท่ีใชศึกษา  โดยมีคาองคประกอบอยู
ระหวาง 0.573 ถึง 0.887 (Nunnally and Bernstein, 1994) สําหรับสถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพของขอมูลคือการวัดคาของ
ความแปรปรวนของคาประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอรท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน (Variance
inflation factors: VIF) โดยคา VIF ท้ังหมดนอยกวา 10 แสดงใหเห็นวาไมมีปญหาในความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
(Stevens, 2002) และการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยโดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง -0.540 ถึง 0.757 ดังน้ันการศึกษาน้ีไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010)
และสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานจํานวน 7 สมมติฐาน คือการวิเคราะหความถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary
Least Square Regression: OLS) ซึ่งนํามาเขียนในรูปแบบสมการของความสัมพันธ ดังตอไปน้ี

ภาพท่ี 2 สมการการวิจัย

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการถดถอย (results of regression analysis)
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน

พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก (β01=0.725, p<0.01) ดังน้ันผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1a คือ
ความยุติธรรม ในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในเชิงบวก ลําดับตอมาความสัมพันธระหวางการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกร กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการพบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก (β02=0.588, p<0.01)
ดังน้ันผลการวิเคราะห สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1b คือความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
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ขององคการในเชิงบวก แตความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับผลการปฏิบัติงานพบวาไมมีความสัมพันธ
กัน (β03=0.002, p>0.1) ดังน้ันผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1c คือความยุติธรรมในองคกรไมมีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติงาน และ ความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความตั้งใจท่ีจะลาออกพบวามี
ความสัมพันธกันในเชิงลบ (β04= -0.540, p<0.01) ดังน้ันผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1d คือความยุติธรรม
ในองคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจท่ีจะลาออกในเชิงลบ

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอย (Results of regression analysis)

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกพบวามี
ความสัมพันธกันในเชิงลบ (β05=-0.323, p<0.01) ดังน้ันผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 คือความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ แตความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกับความตั้งใจ
ลาออกพบวามีความสัมพันธกับในเชิงบวก (β06=0.325, p<0.01) ดังน้ันผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 คือความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงบวก และความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับความตั้งใจ
ลาออกพบวามีความสัมพันธกันในเชิงลบ (β07=-0.225, p<0.01) ดังน้ันผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 คือผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ

อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบวา การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในเชิงบวก และการรับรู

ความยุติธรรมในองคกรมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในเชิงบวก รวมถึงการรับรูความยุติธรรมใน
องคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจท่ีจะลาออกในเชิงลบ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยสวนใหญ โดยมองวาผลลัพธของ
ความยุติธรรมท่ีการรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลดวยความเปนธรรม (Martı´nez-Tur et al., 2006) จะมีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจพวกเขาใหพอใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ (Fulford, 2005; Nadiri & Tanova, 2010) และจะทุมเททํางานใหกับ
องคกร ซึ่งสะทอนถึงการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Batool, 2013) จนไมมีความคิดท่ีจะออกจากงานหรือ
ตองการออกจากงานนอยลง (Dess and Shaw 2001) แตผลการวิจัยกลับพบวา การรับรูความยุติธรรมไมมีความสัมพันธกับ
ผลการปฏิบัติงาน อาจกลาวไดวา ผลลัพธการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปในการวัดประสิทธิภาพจะวัดจากปจจัยตาง ๆ อาทิ ทักษะ
และผลงานของพนักงานเปนรายบุคคล และผูกติดกับผลตอบแทนท่ีมีเกณฑท่ีชัดเจนพอสมควร (Allen & Griffeth, 1999)
นอกจากน้ีจากการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดท่ีกลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวามีสวนเก่ียวของกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน ซึ่ง
พนักงานจะเปรียบเทียบงานท่ีตนเองทําและประเมินทางเลือกในการลาออกจากงาน จากความรูสึกของตนท่ีมีตองาน
(Susskind et al, 2000) และจากผลงานท่ีตนทําไดวาจะอยูกับองคกรตอไปหรือไม (Tanova & Holtom, 2008) แต
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงบวก อาจเน่ืองจากในบริบทท่ีทําการศึกษา
วิจัยกับกลุมผูรับราชการตํารวจ ซึ่งอาจมีประเด็นของศักดิ์ศรีของอาชีพ และการบังคับบัญชาท่ีเขมงวดเขามาเก่ียวของ
(Batool, 2013)

สําหรับการดําเนินการวิจัยในอนาคต สามารถขยายประชากรและกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผล
อาทิ เมื่อมีพ้ืนท่ีบังคับบัญชาท่ีแตกตางกันเขามาเก่ียวของการรับรูความยุติธรรมจะเกิดข้ึนอยางไร และยังสามารถดําเนินการ
วิจัยในเชิงลึก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหทราบถึงประเด็นสําคัญและสามารถวิจัยลงถึงสาเหตุและขอมูลเชิงลึกท่ีเพ่ิมข้ึน
อาทิ ประเด็นท่ีทําไมการรับรูความยุติธรรมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หรือทําไมพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงบวก อันจะนําไปสูการสรางความรูท่ีสามารถตอบคําถามการวิจัยท่ีไดคําตอบ
ในเชิงลึกยิ่งข้ึน และยังทําใหผลการวิจัยสามารถขยายผลนําไปเปนแนวทางเพ่ิมเติมสําหรับการพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องคกรตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นความสัมพันธของการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจท่ีจะลาออก โดยการรับรูความยุติธรรมถูกประเมินจาก
ประสบการณสวนบุคคลท่ีผูท่ีเปนตัวแทนตอบแบบสอบถามไดรับมา และสะทอนถึงทัศนคติเมื่อเขารับรูความยุติธรรมท่ีเคย
ไดรับแตกตางกันไปพบวามีความสัมพันธกับความพอใจในงาน เมื่อรับรูวามีความยุติธรรมเกิดข้ึนพวกเขาก็จะพึงพอใจในงาน
เพ่ิมข้ึน ทุมเทใหกับองคกรมากข้ึน และคิดออกจากงานนอยลง  แตจากผลการวิจัยครั้งน้ีกลับพบวาการรับรูความยุติธรรมใน
องคกรไมมีความความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกร และผลการปฏิบัติงาน กับความตั้งใจท่ีจะลาออก พบวาเมื่อผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน และ
มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือเปนไปตามท่ีคาดหวังของผูปฏิบัติงานจะมีความคิดท่ีจะออกจากงานลดลง แตกลับพบวาเมื่อวิจัยใน
บริบทของผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนพฤติกรรมการทุมเทใหกับการทํางานท่ีมากข้ึนกลับทําใหผูปฏิบัติงานตองการออก
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ศักยภาพดานการจัดการโลจสิติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคา
การบริการสูเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู
THE POTENTIAL OF LOGISTICS MANAGEMENT FOR COMMERCE
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บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจ

การคาการบริการท่ีสามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ประชากรและกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีเปนนิติบุคคลในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 253 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ใชโปรแกรม
สําเร็จรูปประมวลผล สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแกความถี่และคารอยละ ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 1) ขอมูลท่ัวไปของ
ผูประกอบการธุรกิจท่ีประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 5 – 10
ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนสินคาท่ีผลิตจากโรงงาน แหลงการ
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสวนใหญไดรับจากส่ือโทรทัศน/วิทยุ 2) ผลการศึกษาพบวา
ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการท่ีสามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสี
เขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามรายจังหวัด จังหวัดอุดรธานีผูประกอบการการคาการ
บริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับท่ีดี-ดีมาก กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจมีการ
จัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการวางสินคาอยางเปนระเบียบในระดับท่ีดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 60.10)
รองมาไดแก การจัดซ้ือ (รอยละ 48.20) และการขนสง (รอยละ 47.20) ในขณะท่ีผลศักยภาพในระดับดี ไดแก การ
พยากรณความตองการ (รอยละ 59.20) การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ 54.60) กระบวนการส่ังซ้ือ (รอยละ 51.40)
การส่ือสารดานโลจิสติกส (รอยละ 50.90) การบรรจุภัณฑ (รอยละ 46.30) การบริการลูกคา (รอยละ 45.90) และโลจิ
สติกสยอนกลับ (รอยละ 44.00) เปนลําดับสุดทาย สําหรับจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา  ผูประกอบการ
การคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสในท้ัง 3 ระดับ กลาวคือผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการ
คลังสินคาและการจัดเก็บโดยมีการวางสินคาอยางเปนระเบียบ ในระดับท่ีดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 62.90)
รองลงมาไดแก การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ54.30) และการขนสง (รอยละ 47.20) โดยศักยภาพในระดับดี ไดแก
การส่ือสารดานโลจิสติกส (รอยละ 71.40) กระบวนการส่ังซ้ือ และ การบรรจุภัณฑ (รอยละ 68.60) โลจิสติกสยอนกลับ
(รอยละ65.70) การพยากรณความตองการ (รอยละ 60.00) และ การจัดซ้ือ (รอยละ45.70) ตามลําดับ ในขณะท่ีการ
บริการลูกคา (รอยละ 51.40) มีผลศักยภาพในระดับพอใช เม่ือพิจารณาท้ัง 2 จังหวัด มีศักยภาพดานการจัดการโลจิ
สติกสท่ีโดดเดน ดานกิจกรรมการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ท่ีมีโอกาสในการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว กลาวคือ
สามารถรับและจัดเก็บสินคาไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ลดระยะเวลาในการทํางานและจํานวนบุคลากรได โดยสามารถ
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ระบุการจัดเก็บสินคาท่ีมีการเคล่ือนไหวบอยไวในตําแหนงท่ีเหมาะสม และยังชวยปองกันความเสียหายของสินคา ลด
ปญหาสินคาสูญหาย/โจรกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการโลจิสติกสท่ีไมจําเปน

คําสําคัญ : ศักยภาพ การจัดการโลจิสติกส ธุรกิจการคาการบริการ เศรษฐกิจสีเขียว

Abstract
The objective of this research was to study the potential of logistics management for

commercial entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu province.
The samples used for this study were 253 registered commercial entrepreneurs by simple random
technique. The tool used for this research was a questionnaire. Statistics used were frequency and
percentage. The results of the research were 1) General information: most of commercial
entrepreneurs in Udon Thani had run their business for 5-10 years with less than 15 employees, and
environmentally friendly products were factory made; 2) The potential of logistics management for
commercial entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu
provinces. Classifying by provinces, Udon Thani has the overall potential of logistics activities at a
good - very good level. The best performances was warehouse and storage management, with well-
organized shelf display (60.10%). Secondly, purchases (48.20%) and transportation (47.20%). While,
the potentials at good were demand forecast (59.20% ) , inventory management (54.60% ) , order
processing ( 51.40% ) , logistics communication ( 50.90% ) , packaging ( 46.30% ) , customer service
(45.90% ) and the  last one was reverse logistics (44.00% ). As for Nong Bua Lamphu, there were 3
levels of potential of logistics activities. The best performances was warehouse and storage
management, with well-organized shelf display ( 62. 90% ) followed by inventory management
( 54. 30% ) and transportation ( 47. 20% ) . The potential with good performance were logistics
communication (71.40% ), ordering processing and packaging (68.60% ), reverse logistics (65.70% ),
demand forecast (60.00% ) and purchasing (45.70% ). While, customer service (51.40% ) was at fair
level. Considering the two provinces, there were outstanding logistics management in warehouse
management and storage activities which had the opportunity to develop into a green economy -
they can receive and store goods quickly, accurately which can reduce the working time and a
number of personnel. Moreover, frequently moving items could be stored in the right place. It also
helps prevent damage to the products, reduce the problems of lost / stolen goods and reduce
losses from unnecessary logistics processes.

Keywords : potential, logistics management , entrepreneurs ,green economy

บทนํา
นับแตเกิดการปฏิ วัติ อุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษท่ี 18 และการปฏิวัติ เขียว (The Green

Revolution) ในชวงทศวรรษท่ี 6 โลกไดเกิดการพัฒนาในดานตางๆ อยางไมหยุดยั้ง มีการลงทุนโดยใช
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ทรัพยากรของโลกเปนจํานวนมากเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีไมมีสิ้นสุดของมนุษย จนละเลยการพัฒนา
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สังคม กลายเปนปญหาใหญในปจจุบัน ท้ังปญหาสิ่งแวดลอม ความ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุของพันธุพืชและสัตวตางๆ ปญหาสังคม คุณภาพชีวิต ท่ีไมได
มาตรฐาน ฯลฯ ประกอบกับวิกฤติการณดานอาหารและพลังงานท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2550-2551 รวมถึง
ปญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
แมแตวิกฤตการณทางการเงินในหลายประเทศท่ัวโลก ทําใหประเทศตางๆ รวมถึงเวทีการเจรจาระหวาง
ประเทศเริ่มหันกลับมาทบทวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และนํามาสูแนวคิด
“เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy ซึ่งเปนเครื่องมือหน่ึงในการนําไปสูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ียั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุล กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับสากลไดเริ่มข้ึนตั้งแตมีการกอตั้งองคการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program : UNEP) ในปพ.ศ. 2516 และได เพ่ิมความ
เขมขนมากข้ึนภายหลังการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations
Conference on Environment and Development: UNCED) ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด ข อ ง โล ก
(The Earth Summit) หรือการประชุมริโอ (Rio Conference) ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของนานาประเทศในการผลักดันรูปแบบการพัฒนา
ท่ียั่งยืน และเรียกรองใหประเทศตางๆ ใหความสําคัญในการลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือสรางระบบ
“เศรษฐกิจสีเขียว” เพ่ือเปนกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจของโลกใหพัฒนาไปยังทิศทางสีเขียวและยั่งยืน โดย
เช่ือมั่นวาเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสรางงาน การออมเงิน และปกปองผูดอยโอกาส  (สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางประเทศ, 2556, หนา 1)

สําหรับประเทศไทย ปจจุบันนําหลัก Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการ
สหประชาชาติมาปฏิบัติ มีการวางนโยบายยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน โดยกําหนด
ยุทธศาสตรด านการสรางการเติบ โตบนคุณภาพ ชีวิต ท่ี เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (Green Growth)
เพ่ือเรงวางระบบการอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนํ้า
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ ธรรมชาติและปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปลอยคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) โดยจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีสอดรับเพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว
ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต
ท้ังน้ีภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
โลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครฐัและ
ภาคธุรกิจเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
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ในป 2560 เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 มีภาพรวมขยายตัวรอยละ 3.7 โดยในดานการใชจาย มีปจจัย
สนับสนุนจากการสงออกสินคาและบริการ การใชจายภาครัฐบาล รวมท้ังการอุปโภค บริโภคภาคเอกชน มีการ
ขยายตัวตอเน่ือง และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ในขณะท่ีการ ลงทุนภาครัฐลดลง ในดานการผลิต
สาขาเกษตรกรรม สาขาการคาสงคาปลีก สาขาโรงแรมและ ภัตตาคาร และสาขาขนสงและคมนาคมขยายตัว
สูงข้ึน ในขณะท่ีสาขาอุตสาหกรรมชะลอตัว สําหรับภาวะเศรษฐกิจรายภาค (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาค, 2560)

จากสถานการณดังกลาวรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ ซึ่งถือเปน
กลยุทธสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) มีกรอบแนวคิดหลักในการมุงเนนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางแข็งแกรง ภายใตบริบท การแขงขันทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยจะตอง มีความรู มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสรรสรางสินคา/
บริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีมูลคาสูง แขงขันไดท้ังตลาด ในประเทศและตลาดโลก เพ่ือใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทยกาวข้ึนเปนพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไดอยางแทจริง โดยมีพันธกิจ
พัฒนาระบบนิเวศใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ SMEs ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ของ SMEs
ใหมีประสิทธิภาพ พรอมเขาสู การแขงขันอยางมืออาชีพ และ เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
SMEs เพ่ือสรางมูลคาตอบโจทยอนาคตประเทศไทย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ. ขนาดกลางและขนาดยอม,
2560, หนา 29) และกําหนดใหมีนโยบายการพัฒนาเพ่ิมมูลคาระบบหวงโซอุปทาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการ
ตลอดท้ังหวงโซอุปทานจนถึงจุดจําหนายสินคาสูผูอุปโภคบริโภค สงเสริมการดําเนินการดานโลจิสติกสท่ีมีความ
ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส , 2560 หนา 31) เพ่ือ
ตอบสนองการแขงขันในยุคโลกไรพรมแดน ท่ีนอกจากการแขงขันกันดวยความเร็วแลว ธุรกิจในปจจุบันยัง
แขงขันกันท่ีความพึงพอใจของลูกคา และการพัฒนาเพ่ือสรางความยั่งยืนในระยะยาว โลจิสติกสจึงถูกนํามาใช
ในธุรกิจ เปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน และใชในการรักษาเวลาในการใหบริการ เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถจะพิจารณาในรูปแบบของเวลาท่ีใช การ
ใหความสําคัญระหวางผูขายสินคากับผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความสมดุล เพ่ือลดความบกพรองของงาน การ
ปฏิบัติงานภายใตความตองการของลูกคาแบบไมมีขอจํากัด และการทํางานอยางตอเน่ือง ความสําเร็จของ
ธุรกิจจะข้ึนกับความสามารถในการใชทรัพยากรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางคุมคา

จากความสําคัญดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของ
ผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการท่ีสามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ใน จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs
กลุมธุรกิจการคาการบริการท่ีสามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประโยชนท่ีจะไดรับจะสงผลใหเกิดการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน เน่ืองจากธุรกิจมีตนทุนจํานวนมากท่ีเกิดจากกิจกรรมดานโลจิสติกส ธุรกิจจึง
ตองจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนลง นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรม

331 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ดานโลจิสติกสมีบทบาททําใหลดตนทุนแลว ธุรกิจตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมควบคูไปกับตนทุนและประสิทธิภาพ
เพ่ือใหเกิดการสมดุลและการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีเปนนิติบุคคลในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวนประชากร 5,638 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2559) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ดวยสูตรของ Taro Yamane ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 วิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย
โดยการจับฉลากจากรายช่ือของผูประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลําภู โดยผูวิจัยไดรับ
ขอมูลตอบกลับจากกลุมตัวอยางจํานวน 253 คน

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุมตัวอยางของผูประกอบการ SMEs กลุมการคาการบริการ
จังหวัด จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน)

อุดรธานี 4,881 218
หนองบัวลําภู 757 35
รวม 5,638 253

ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2559)

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา

แบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ SMEs ช่ือธุรกิจจังหวัด ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน

ทุนในการดําเนินงาน จํานวนคนงานประจํา ประเภทสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในธุรกิจ การรับรูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากแหลงใดมากท่ีสุด

ตอนท่ี 2 แบบสํารวจศักยภาพของธุรกิจดานกิจกรรมโลจิสติกส ปจจัยท่ีนํามาประเมินไดแก
กิจกรรมทางดานโลจิสติกสท่ีเก่ียวของกับลักษณะของธุรกิจการคาจํานวน 10 กิจกรรม (สํานักโลจิสติกส,
2556, หนา 4) โดยการวิเคราะหขอมูลศักยภาพทางการบริหารจัดการของผูประกอบการธุรกิจ โดยมีวิธีการวัด
ศักยภาพกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs ดังน้ี ระดับท่ีหนึ่ง ซึ่งหมายความวาธุรกิจมีรูปแบบการ
ดําเนินกิจการดานโลจิสติกสแบบไมเปนทางการ ถึงแมจะพบสภาพปญหาแตสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
ระดับท่ีสอง ซึ่งหมายความไดวาธุรกิจใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส แตไมมีรูปแบบท่ีเปน
ทางการหรือมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนครั้งคราว ระดับท่ีสาม หมายความวาธุรกิจมีการดําเนินกิจกรรม
ท่ีเนนทางดานการบริหารจัดการ ดานโลจิสติกสท่ีชัดเจนและสม่ําเสมอ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการรวบรมขอมูลในครั้งน้ีไดแก การตรวจสอบความ
ตรงทางดานเน้ือหา (Content validity) จากนักวิชาการทางดานการจัดการโลจิสติกส จํานวน 1 ทาน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1). โดยการประสานงานและขอเขาพบผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี และ

จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
2). ฝกผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยช้ีแจงประเด็นคําถามและวิธีการในการเก็บ

ขอมูล
3). ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

5.  การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive analysis) คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตรวจสอบ

ความถูกตอง และนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ออกเปน
ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจของผูประกอบการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก คาความถ่ีและ
คารอยละ

ตอนท่ี 2 แบบสํารวจศักยภาพของธุรกิจดานโลจิสติกส ปจจัยท่ีนํามาประเมินไดแกกิจกรรม
โลจิสติกส 10 กิจกรรม คือ การสื่อสารดานโลจิสติกส  กระบวนการสั่งซื้อ การบริการลูกคา การพยากรณความ
ตองการ การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ การขนสง โลจิสติกส
ยอนกลับ และบรรจุภัณฑ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก คาความถ่ีและคารอยละ

ท้ังน้ีโดยมีเกณฑการวัดศักยภาพกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs ซึ่งอางอิงตามเกณฑ
การประเมินการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ตราสัญลักษณ G สีทอง ระดับดี
มาก ตราสัญลักษณ G สีเงิน ระดับดี และตราสัญลกัษณ G สีทองแดง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2560)
โดยผูทําการวิจัยไดทําการเสนอการสํารวจศักยภาพการดําเนินธุรกิจระดับท่ีหน่ึง หมายถึง ศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจในระดับพอใช ซึ่งหมายความวาธุรกิจมีรูปแบบการดําเนินกิจการดานโลจิสติกสแบบไมเปนทางการ
ถึงแมจะพบสภาพปญหาแตสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ระดับท่ีสอง หมายถึง ศักยภาพการดําเนินธุรกิจใน
ระดับดี ซึ่งหมายความไดวาธุรกิจใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส แตไมมีรูปแบบท่ีเปน
ทางการหรือมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนครั้งคราว ระดับท่ีสาม หมายถึง ศักยภาพการดําเนินธุรกิจใน
ระ ดั บ ดี ม าก ห ม ายค วาม ว า ธุ ร กิ จมี ก า รดํ า เนิ น กิ จ ก รรม ท่ี เน น ท างด าน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ดานโลจิสติกสท่ีชัดเจนและสม่ําเสมอ

ผลการวิจัย
1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ

ผูประกอบการธุรกิจท่ีประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจ 5 – 10 ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน
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สินคาท่ีผลิตจากโรงงาน และแหลงการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสวนใหญไดรับ
จากสื่อโทรทัศน/วิทยุ

2. ขอมูลผลการสํารวจศักยภาพของธุรกิจดานโลจิสติกส พบวา มีผลการประเมินศักยภาพดาน
โลจิสติกส ปรากฎดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ความถ่ีและคารอยละของศักยภาพของธุรกิจดานกิจกรรมโลจิสติกส

ปจจัยการสํารวจ
เกณฑพิจารณารอยละ (ความถี่)

พอใช ดี ดีมาก พอใช ดี ดีมาก
จังหวัดอุดรธานี n=218 จังหวัดหนองบัวลําภู n=35

1. การส่ือสารดานโลจิสติกส : มกีารชี้แจง
ขั้นตอนการซ้ือขายสินคาใหลูกคาทราบ

6.90
(15)

50.90
(111)

42.20
(92)

17.20
(6)

71.40
(25)

11.40
(4)

2. กระบวนการส่ังซ้ือ : มีการตรวจเช็ค
สต็อกสินคากอนรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา

2.80
(6)

51.40
(112)

45.90
(100)

17.10
(6)

68.60
(24)

14.30
(5)

3. การบริการลูกคา : มกีารติดตามสินคา
ระหวางการจัดการสง

7.80
(17)

45.90
(100)

46.30
(101)

51.40
(18)

31.40
(11)

17.10
(6)

4. การพยากรณความตองการ : มกีาร
คาดการณความตองการซ้ือในสินคาของ
ลูกคา

10.10
(22)

59.20
(129)

30.70
(67)

40.00
(14)

60.00
(21)

0
(0)

5.  การจัดซ้ือ : มีการคัดเลือกคูคาที่มี
คุณภาพ

18.30
(40)

33.50
(73)

48.20
(105)

45.70
(16)

45.70
(16)

8.60
(3)

6.  การจัดการสินคาคงคลัง : มีการจัดการ
พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา เพื่อความสะดวก
ในการคนหา

6.40
(14)

54.60
(119)

39.00
(85)

0
(0)

45.70
(16)

54.30
(19)

7.  การจัดการคลังสินคาและการจัดเกบ็ :
มีการจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ

4.60
(10)

35.30
(77)

60.10
(131) 0 (0)

37.10
(13)

62.90
(22)

8. การขนสง : มีการวางแผนการขนสง
สินคาเพื่อลดตนทุนการขนสง

11.50
(25)

41.30
(90)

47.20
(103)

17.10
(6)

40.00
(14)

42.90
(15)

9.  โลจิสติกสยอนกลับ : มีการแกไข
ปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในขนสง

12.90
(28)

44.00
(96)

43.10
(94)

8.60
(3)

65.70
(23)

25.70
(9)

10.  การบรรจุภัณฑ : มีการใชหีบหอที่
งายและสะดวกตอการขนสง

10.60
(23)

46.30
(101)

43.10
(94)

20.00
(7)

68.60
(24)

11.40
(4)

จากตารางท่ี 2 แสดงคาความถี่และคารอยละของศักยภาพของธุรกิจดานกิจกรรมโลจิสติกส ผลการวิจัย
จําแนกตามรายจังหวัดพบวา จังหวัดอุดรธานีผูประกอบการการคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสใน
ภาพรวมอยูในระดับท่ีดี-ดีมาก กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการวางสินคา
อยางเปนระเบียบในระดับท่ีดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 60.10) รองมาไดแก การจัดซ้ือ (รอยละ 48.20) และการ
ขนสง (รอยละ 47.20) ในขณะท่ีผลศักยภาพในระดับดี ไดแก การพยากรณความตองการ (รอยละ 59.20) การจัดการ
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สินคาคงคลัง (รอยละ 54.60) กระบวนการส่ังซ้ือ (รอยละ 51.40) การส่ือสารดานโลจิสติกส (รอยละ 50.90) การบรรจุ
ภัณฑ (รอยละ 46.30) การบริการลูกคา (รอยละ 45.90) ในขณะท่ีโลจิสติกสยอนกลับ (รอยละ 44.00) เปนลําดับ
สุดทาย สําหรับจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา  ผูประกอบการการคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโล
จิสติกสในท้ัง 3 ระดับ กลาวคือผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บโดยมีการวางสินคาอยางเปน
ระเบียบ ในระดับท่ีดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 62.90) รองลงมาไดแก การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ54.30) และ
การขนสง (รอยละ 47.20) โดยศักยภาพในระดับดี ไดแก การส่ือสารดานโลจิสติกส (รอยละ 71.40) กระบวนการส่ังซ้ือ
และ การบรรจุภัณฑ (รอยละ 68.60) โลจิสติกสยอนกลับ (รอยละ65.70) การพยากรณความตองการ (รอยละ 60.00)
และ การจัดซ้ือ (รอยละ45.70) ตามลําดับ ในขณะท่ีการบริการลูกคา (รอยละ 51.40) มีผลศักยภาพในระดับพอใช

อภิปรายผล
ผลการศึกษาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการสู

เศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจของ
ผูประกอบการธุรกิจท่ีประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ

5 – 10 ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนสินคาท่ีผลิตจากโรงงาน
แหลงการรับรูขอมลขาวสารเกี่ยวกับสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสวนใหญไดรับจากส่ือโทรทัศน/วิทยุ

ผลการศึกษาพบวาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการ
สูเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ในภาพรวมศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส 10
กิจกรรม เม่ือพิจารณาท้ัง 2 จังหวัด มีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส ในระดับดีมาก ลําดับแรก คือกิจกรรมการ
จัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบสามารถสะทอนใหเห็นภาพอยางชัดเจนวา มี
โอกาสในการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว กลาวคือ สามารถรับและจัดเก็บสินคาไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ลดระยะเวลาใน
การทํางานและจํานวนบุคลากรได โดยสามารถระบุการจัดเก็บสินคาท่ีมีการเคล่ือนไหวบอยไวในตําแหนงท่ีเหมาะสม
และยังชวยปองกันความเสียหายของสินคา อีกท้ังยังชวยเรื่องความปลอดภัยของสินคา ลดปญหาสินคาสูญหาย/
โจรกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการโลจิสติกสท่ีไมจําเปน ซ่ึงสอดคลองกับ สลิลาทิพย ทิพยไกรศร (สลิลาทิพย
ทิพยไกรศร, 2553) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย
พบวา การบริหารจัดการดานโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันไดเพ่ิมสูงขึ้น โดยวัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนรวมและสามารถตอบสนองความตองการท่ีไมคงท่ีของลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหวา ในปจจุบันธุรกิจของเราแขงขันในระดับใดของตลาด คือเปนผูผลิตสินคา ผูนําดาน
ราคา ผูนําดานบริการ หรือผูนําดานราคาและบริการ หลังจากวิเคราะห จึงวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมหลัก
ดานโลจิสติกส ไดแกการบริการลูกคากระบวนการ ส่ังซ้ือสินคา การพยากรณความตองการสินคา การจัดซ้ือ การจัดการ
สินคาคงคลัง การขนสง การบริหารคลังสินคา การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ การสนับสนุนดานอะไหลและบริการ การ
เลือกท่ีต้ังโรงงานและคลังสินคา การขนถายวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑและการติดตอ ส่ือสารทางดานโลจิสติกสซ่ึงหากมี
การวางแผนดําเนินการและควบคุมกิจกรรมดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพก็จะชวยใหผูประกอบการมีศักยภาพในการ
แขงขันเพ่ิมสูงขึ้น

นอกจากน้ีผลการวิจัยยังไดสอดคลองกับผลงานวิจัยนลินรัตน จันทรนอย และนาถรพี ชัยมงคล (นลินรัตน
จันทรนอย และนาถรพี ชัยมงคล, 2560) ไดศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเชิงส่ิงแวดลอมกับประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยการวิจัยครั้งน้ีมี
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วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเชิงส่ิงแวดลอมกับประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความสัมพันธ
ระหวางการจัดการหวงโซอุปทานเชิงส่ิงแวดลอมกับประสิทธิผลของการดําเนินงานผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยมีขอบเขตดานประชากรไดแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุมตัวอยางคือผูประกอบการจํานวน 200 ราย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ขอมูลแบบ Panel data ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05ผลการศึกษาพบวา ผลประกอบการมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการดําเนินงานท้ังการลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิต บุคลากรหรือจํานวนการจางงาน
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการเพ่ิมผลผลิต การจัดการโลจิสติกสเชิงส่ิงแวดลอม
(Green logistics) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการลดตนทุน และเงินลงทุนมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการเพ่ิมผลผลิต นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวา
ผูประกอบการท่ีใชการจัดการโลจิสติกสเชิงส่ิงแวดลอมสามารถลดตนทุนการดําเนินงานลงได161,164 บาท อยางไรก็
ตามจังหวัดหนองบัวลําภูมีศักยภาพดานกิจกรรมโลจิสติกสดานการการบริการลูกคา ในระดับพอใช โดยไมมีการติดตาม
สินคาระหวางการสง ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในธุรกิจกิจการคาปลีก ท่ีมีขนาดยอมไม
เกิน 15 คน การติดตามสินคาระหวางการสงธุรกิจอาจจะเปนมองเรื่องตนทุนการดําเนินงาน (Operation cost) ท่ี
เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขัน การจัดการโลจิสติกส จึงถือวาเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมในการ
เพ่ิมศักยภาพดานการแขงขันไดเปนอยางดี ผูประกอบการ SMEs จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงธุรกิจของตนเองเพ่ือพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียวตอไปในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
ในปจจุบันกระแสการทําธุรกิจแบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมกําลังเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก ไมวาจะดวย

สภาพแวดลอมท่ีบังคับ (ทรัพยากรท่ีหมดไป และกระแสสังคมจากผูบริโภค) ทําใหหลายธุรกิจเล่ียงไมไดท่ีจะตองหันมา
ใหความสําคัญกับการประกอบการธุรกิจการคาสูเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมโลจิสติกส ถือเปนกระบวนการในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีจุดเริ่มต้ังแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทายเม่ือสินคาและบริการถึงมือลูกคา การจัดการดานโลจิสติกสมี
กิจกรรมท่ีตองดําเนินการหลายกิจกรรมท่ีธุรกิจตองใหความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังน้ีเน่ืองจากกิจกรรมดานโลจิสติกสจะ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน ธุรกิจมีตนทุนจํานวนมาก
ท่ีเกิดจากกิจกรรมดานโลจิสติกส ธุรกิจจึงตองจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนลง
นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกสมีบทบาททําใหลดตนทุนแลว ธุรกิจตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอมควบคูไปกับ
ตนทุนและประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการสมดุล เพ่ือลดความบกพรองของงาน การปฏิบัติงานภายใตความตองการของ
ลูกคาแบบไมมีขอจํากัด และการทํางานอยางตอเน่ือง ความสําเร็จของธุรกิจจะขึ้นกับความสามารถในการใชทรัพยากร
เพ่ือการเปล่ียนแปลงอยางคุมคา สงผลตอเน่ืองไปยังภาพลักษณและขีดความสามารถทางการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้น เปนการ
พัฒนาเพ่ือสรางความยั่งยืนในระยะยาวตอไป

ขอเสนอแนะในการวิจัย
การศึกษาครั้งตอไปโดยควรใหความสําคัญและตระหนักในรายละเอียดของกลยุทธดานโลจิสติกส

ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการ การควบคุมการทํางานขององคกร รวมท้ังการบริหารจัดการขอมูลขาวสารท่ี
เกี่ยวของ ใหมีการเคล่ือนยาย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินคา และทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตองการและ
ความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือสนับสนุนกลยุทธธุรกิจภาพรวมขององคกร

336 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานพาณิชยจังหวัดเลยและศูนยการศึกษาโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ประจําปงบประมาณ 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต พระพินิจ ท่ีมีสวนรวมในการผลักดันใหงานวิจัยน้ี
สําเร็จตามกรอบเวลา ขอขอบคุณ พาณิชยจังหวัดอุดรธานีและพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู ท่ีใหการสนับสนุนขอมูล
และใหขอเสนอในการทําวิจัย รวมถึง ดร.อัญชลี  โกกะนุช หัวหนาโครงการวิจัย ท่ีใหความอนุเคราะหในการให
คําปรึกษา

เอกสารอางอิง
กรมพั ฒ นาธุรกิ จการค า . (2559). วิ เค ราะห ธุ ร กิจกลุ ม จั งหวั ดภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อตอนบน 1

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี. กรุงเทพ: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (กลุมสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม). (2560). โครงการ

สงเสริมการผลิต ท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม (Green Production). สืบคน 30 กันยายน 2560,
http://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenproduction/g-marks-green-otop/

กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส. (2560). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ.

นลินรัตน จันทรนอย และนาถรพี ชัยมงคล. (2560). การจัดการหวงโซอุปทานเชิงส่ิงแวดลอมกับประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป. วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36 (1), 184-194.

สลิลาทิพย ทิพยไกรศร. (2553). โลจิสติกสกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย.
วารสารนักบริหาร. 30 (2), 211-218.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ีสิบสองพ.ศ.2560 - 2564. สืบคน 20 ธันวาคม 2560, จาก http://www. nesdb.go.th/
ewt_dl_link.php?nid=6422

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2560). รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-
2579). สืบคน 20 ธันวาคม 2560, จาก http:// www.nesdb.go.th/ download/ document/( ร า ง )
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ช า ติ ร ะ ย ะ 2 0 ป (พ.ศ.256 0-2579) .pdf

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2560). แผนการสงเสริม SME ฉบับท่ี4 (พ.ศ.2560-2564).
กรุงเทพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค. (2560). เศรษฐกิจไทยรายภาค ไตรมาสท่ี 2/2560. สืบคน 15 ธันวาคม 2560,
จาก http://eris.nesdb.go.th/pdf/ภาวะเศรษฐกิจและสังคม% 20ระดับภาคไตรมาส%202_ป%
2060%20(รวมภาค).pdf

สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร. (2556). คูมือการประเมินประสิทธิภาพดานโล จิ
สติกส เกณฑตัวชี้วัดมาตราฐานสําหรับผูประกอบการ. กรุงเทพ: เอ็มดิก โฮลด้ิง จํากัด

สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ. (2556). การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคการเกษตร. กรุงเทพ:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

337 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG
PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECING PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS AND INTENTION
TO USE SAMSUNG PAY PAYMENT SYSTEM OF COMSUMERS IN BANGKOK

อัครภาส เกียรติเสริมขจร* และ ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

*corresponding author e-mail : akarapas.kiat@bumail.net

บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม และดานประสบการณ ลักษณะนวัตกรรม

ดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  ความสลับซับซอน ความเขากันได การสังเกตเห็นได และการทดลองไดท่ีสงผลตอการรับรูความ
งาย และการรับรูความมีประโยชนของระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY และเพ่ือศึกษาการรับรูความงาย และการรับรูความมี
ประโยชนท่ีสงผลตอความต้ังใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูใช
ระบบ SAMSUNG PAY ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ การแจกแจงความถี่
การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ
21-30 ป สภานภาพสมรส/แตงงาน/อยูกินรวมกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดอยูในชวง 15,001 - 30,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรู
ความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY และมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY ลักษณะ
นวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY การรับรูความงายในการใช
งาน และการรับรูความมีประโยชน แตละปจจัยมีอิทธิพลทางบวกตอความต้ังใจใชระบบ SAMSUNG PAY ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
0.05

คําสําคัญ : ระบบชําระเงิน คณุลกัษณะนวัตกรรม การรับรูความงาย ความมีประโยชน ความตั้งใจใชระบบ

Abstract
The study aimed to study consumer’s innovativeness and mobile payment experiences, the innovation

attributes of relative advantage, complexity, compatibility, observability and trialability that affected perceived
ease of use and perceived usefulness of SAMSUNG Pay payment system, and to study perceived ease of use and
perceived usefulness of the system factors that affected the intention to use SAMSUNG PAY payment system by
using the questionnaire as the tool to collect data from the sample group of 400 Bangkok consumers.Statistics
used for data analysis were percentage, frequency, standard deviation and linear model of multiple regression
analyses. The results indicated that the majority of respondents were females with 21-30 years of age, married or
living together with their partners, Bachelor’s degree holders, employees with monthly personal income ranged
15,001 - 30,000 baht. The results of hypothesis test showed that mobile payment experiences had a positive
influence on both perceived usefulness and perceived ease of use. The innovation attributes of observability
influenced positively on perceived usefulness. Both the perceived ease of use and perceived usefulness had
positive effects to the intention to use of SAMSUNG PAY payment system at .05 significant level.

keywords : payment system, innovation attributes, perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use
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บทนํา
ในโลกยุคปจจบุัน การซื้อสินคา หรือบริการจากรานคาดวยการชําระเงินผานบัตรเครดิตท่ีใหบริการโดยธนาคารน้ัน

ถือเปนเรื่องปกติท่ีพบเห็นไดงาย และเปนวิธีการชําระเงินท่ีคอนขางงาย รวดเร็ว และสามารถเช่ือถือได ซึ่งในป พ.ศ. 2559 น้ัน
ประเทศไทยมีมลูคาการใชบัตรเครดิตตลอดท้ังปสูงถึง 1.19 ลานลานบาท (สิกขวัณณ โชติประดษิฐ, 2560) และมีจํานวน
บัตรดติในระบบสูงถึง 23.06 ลานใบ (ศูนยวิจัยกสิกร, 2560)

รูปแบบการชําระเงินผานบตัรดิตเดิมน้ันผูใชบัตรเครดิตจาํเปนท่ีจะตองมีบัตรเครดิตตัวจริงเพ่ือใชในการยืนยันในการ
ชําระคาสินคา ผานเครื่องอานบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) จากผูรับบริการชําระสินคา แตปจจุบันน้ัน
เทคโนโลยีมีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว หลายธุรกิจคดิคนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถเปนสื่อกลางในการชําระ
เงินแทนบัตรเครดิตได ไมวาจะเปน บัตรเครดิตเสมือน (Virtual Credit Card) กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) และ
อ่ืนๆ (Growth Bee, 2560)

อยางไรก็ตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหลาน้ียังไมสามารถเขามาแทนท่ีบัตรเครดิตท่ีมีอยูในปจจุบันไดเน่ืองจาก
ขอจํากัดตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของ ความปลอดภยั ความงายในการใชงาน หรือการรองรับเทคโนโลยีจากรานคา และอ่ืนๆ
ทําใหไมสามารถเขามาทดแทนการใชบัตรเครดิตในรูปแบบเดมิไดประเมินจากสถิติการใชสื่อกลางอ่ืนๆ ท่ีไมใชเงินสดในการซื้อ
สินคา และบริการในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบวา 33.5 เปอรเซน็ตชําระเงินผานบัตรเครดิต และมีเพียง 12.3 เปอรเซนตท่ี
ชําระดวยกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ (Nuttaputch, 2560)

ระบบ SAMSUNG PAY คือระบบชําระเงินท่ีสามารถเก็บขอมลูบตัรเครดิต ในการซื้อสินคา และบริการ โดยใช
สมารทโฟนดังกลาวแทนบัตรเครดติ ซึ่งระบบ SAMSUNG PAY น้ันจะสงขอมูลบตัรเครดิตดวยการจาํลองคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไปยังเครื่องอานบัตรเครดิตเพ่ืออานขอมูลบัตรเครดิตผานสมารทโฟนแทน จึงสงผลใหระบบ SAMSUNG PAY น้ันสามารถใช
งานไดกับเครื่องอานบัตรเครดติไดทันที (กิตตินันท นาคทอง, 2557) จึงเปนท่ีคาดการณวาระบบ SAMSUNG PAY จะมีโอกาส
แพรหลายในอนาคตอันใกล

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) Rogers (1995)
สรุปวา การท่ีสังคมมนุษยจะมีนวัตกรรมใดในสังคมน้ัน จะตองผานกระบวนการปฏิสมัพันธระหวางผูประดิษฐกับผูใช
(Interactive innovator and user) และข้ึนอยูกับคณุสมบัตติางๆ ของนวัตกรรม ในขณะเดยีวกันการรับและใชนวัตกรรม
ของผูบริโภคสวนหน่ึงมาจากปจจยัลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม (Thiangtam, 2017) จึงเกิดคําถามนําในการวิจัยครั้ง
น้ีคือ ทฤษฎีนวัตกรรมและปจจัยภายในของผูบริโภคดานความมีนวัตกรรม สามารถอธิบายความตั้งใจใชงานระบบการชําระ
เงิน Samsung Pay ไดหรือไม อยางไร ดังน้ัน การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความ
ตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY จะเปนขอมูลท่ีประโยชนตอผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY และผูใหบริการราย
อ่ืนๆ เพ่ือนําขอมูลไปประยุกต ปรบัปรุงและพัฒนาการบริการใหมีศกัยภาพท่ีมากข้ึน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในอนาคตตอไป จึงเปนท่ีมาของการวิจยัน้ี
วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงานระบบการชําระเงิน
SAMSUNG PAY อันไดแก ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม และดานประสบการณ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได และการทดลองได

2. เพ่ือศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอความตัง้ใจใชระบบ SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อันไดแก การ
รับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน

SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี
ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ไดจาก

การสุมผูใชในกรุงเทพมหานครแบบความสะดวก
ขอบเขตดานเนื้อหา

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนคือ ลักษณะบคุคลดานความมีนวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน ลักษณะ
นวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอน ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันได
กับผูใช ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นได และลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองได ตัวแปรตามคือ การรับรูความมี
ประโยชนและการรับรูความงายในการใชงานระบบ และความตั้งใจใชระบบ SAMSUNG PAY

ขอบเขตดานชวงเวลาท่ีศึกษา การวิจัยน้ีเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม พศ. 2560 – มกราคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยทบทวนงานวิชาการท่ีเก่ียวของและเลือกใชทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยี (Unified Theory of

Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ของ Venkatesh et al. (2003) และแนวความคิดเรื่องคุณสมบัติท่ีมผีล
ตอการรับนวัตกรรมภายใตทฤษฎกีารเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของ Roger (1995) มาพัฒนาเปฯกรอบ
แนวความคิดในการวิจยัน้ีไดดังน้ี

Intention to use

Perceived Usefulness

Perceived Ease of use

Relative
Advantage

Complexity

Compatibility

M-Payment
Experience

Innovativeness

Observability

Trialability

ประชากรท่ีใชในการวิจัย และขนาดของกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY เน่ืองจากไม

ทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane', 1973)
กําหนดประชากรตั้งแต 100,000 ถึงอนันต (Infinite) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนของผลวิจัย +/- รอยละ 5 ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% ไดเทากับ 383 คน แตเพ่ือใหสะดวกตอการกระจายการสุมเลือกกลุมตัวอยางจึงกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ
400 คน

การเลือกตัวอยาง
ตัวอยางสําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกตัวอยางดวยวิธีแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตวัอยางดวยเทคนิควิธีอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ดวยการเลือกแจก
แบบสอบถามใหกับลูกคาท่ีใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY
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สถิติ และการวิเคราะหขอมลู
การวิจัยน้ีใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สําหรับการอธิบายผล ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดตอเดือน และ อาชีพ ซึ่งเปนขอมูลท่ีใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ และ ตัว
แปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการชําระเงินผาน
โทรศัพทมือถือ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได การทดลองได
การรับรูความมีประโยชน การรับรูความงายในการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใช ซึ่งเปนขอมูลท่ีใชมาตรวัดแบบอันตรภาคและ
ใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหผลเพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการสงตอกันระหวางตัวแปร
ไดแก ลักษณะบุคคลดานความมนีวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการชําระเงินผานโทรศพัทมือถือ ความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได การทดลองได การรับรูความมีประโยชน การรับรู
ความงายในการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชของผูใชระบบ SAMSUNG PAY โดยใชสถิติ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression)

การทดสอบความตรง (Validity)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และขอความรวมมือ

จากผูทรงคณุวุฒิท่ีเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจความตรงของเน้ือหาโดยนํานิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตัิการ
รวมถึงโครงสรางในการสรางขอคําถามใหกับผูเช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณา หลังจากน้ันผูวิจยัไดนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ
มาคํานวณหาความตรงของเน้ือหา ซึ่งสามารถคํานวณไดจากความสอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคําถามท่ีสราง
ข้ึน เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการ
ตรวจสอบขอคําถามทุกขอมีคะแนน 0.6 - 1.0 ผานเกณฑทุกขอ

การทดสอบความเท่ียง (Reliability)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญไปทําการทดสอบความเท่ียง

โดยวิธีการหาคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาฯ
ของคําถามทุกสวนมีคาในระดับ .70 ข้ึนไป ทุกสวนผานเกณฑท้ังหมดดังน้ี

สวนของคําถาม คาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา
(Cronbach’s Alpha Coefficient)

กลุมทดลอง (n=30)
ลักษณะบคุคลดานความมีนวัตกรรม (Innovativeness) .700
ลักษณะบคุคลดานประสบการณการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile
Payment Experiences)

.729

ความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ (Relative Advantage) .779
ความสลับซับซอน (Complexity) .782
ความเขากันไดกับผูใช (Compatibility) .725
การสังเกตเุห็นได (Observability) .752
การทดลองได (Trialability) .723
การรับรูความมีประโยชน (Perceived Usefulness) .705
การรับรูความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) .870
ความตั้งใจท่ีจะใช (Intention To Use) .895
คาความเชื่อมั่นรวม .742
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บทสรุป
ผลจากการศึกษาขอมลูท่ัวไปจากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยใชสถิตเิชิงพรรณา

ตัวแปร/ตัวชี้วัด จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง
รวม

2. อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
61 ปข้ึนไป
รวม

3. สถานภาพ
โสด
สมรส/แตงงาน/อยูกิน-อยูรวมกัน
อ่ืนๆ (อยาราง/หมาย/แยกทาง/แยกกันอยู)

4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่าํกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
50,000 - 100,000 บาท
100,001 บาทข้ึนไป
รวม

6. อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

155
245
400

19
221
109
34
11
6
400

167
207
27

7
14
109
239
28
3
400

28
276
75
12
9
400

132

38.80
61.20
100.00

4.80
55.10
27.30
8.50
2.80
1.50
100.0

41.60
51.60
6.80

1.80
3.50
27.10
59.90
7.00
0.80
100.00

7.00
68.90
18.80
3.00
2.30
100.00

32.80
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ตัวแปร/ตัวชี้วัด จํานวน รอยละ
พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
รับจาง
วิชาชีพอิสระ/เจาของกิจการ/คาขาย
ขาราชการบํานาญ/เกษียณอาย/ุพอบาน/แมบาน/อยูระหวาง
รองาน
อ่ืนๆ
รวม

165
19
31
40

11
2
400

41.40
4.80
7.80
10.00

2.80
0.50
100.00

ผลจากการศึกษาขอมลูท่ัวไปจากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยใชสถิติเชิงพรรณาจากกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด 400 คนท่ีตอบแบบสอบถามรอยละ 38.80 เปนเพศชาย จํานวน 155 คน และรอยละ 61.20 เปนเพศหญิง จํานวน
245 คน

จากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามน้ันมีอายุ 21-30 ป เปนจํานวนมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 55.10 จํานวน 221
คน รองลงมามีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.30 จํานวน 109 คน อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 8.50 จํานวน 34 คน อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 4.80 จํานวน 19 คน อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 2.80 จํานวน 11 คน และอาย ุ61
ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 1.50 จํานวน 6 คน

ดานสถานภาพน้ันพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมสีถานภาพสมรส/แตงงาน/อยูกิน-อยูรวมกัน
คิดเปนรอยละ 51.60 จํานวน 207 คน โสด คิดเปนรอยละ 41.60 จํานวน 167 คน และ อ่ืนๆ (อยาราง/หมาย/แยกทาง/
แยกกันอยู) คิดเปนรอยละ 6.80 จํานวน 27 คน

ดานระดับการศึกษาน้ันพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คดิ
เปนรอยละ 59.90 จํานวน 239 คน อนุปริญญา/ปวส. คดิเปนรอยละ 27.10 จํานวน 109 คน ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 7.00
จํานวน 28 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 3.50 จํานวน 14 คน มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา คดิเปนรอย
ละ 1.80 จํานวน 7 คน และปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.80 จํานวน 3 คน

ดานรายไดตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือนอยูท่ี 15,001 - 30,000
บาท คิดเปนรอยละ 68.90 จํานวน 276 คน รองลงมาคือในระดับรายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท คิดเปนรอยละ
18.80 จํานวน 75 คน รายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.00 จํานวน 28 คน รายไดตอเดือน
50,000 - 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.00 จํานวน 12 คน และรายไดตอเดือน 100,000 บาทข้ึนไป รอยละ 2.30 จํานวน
9 คน

ดานอาชีพพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน คิดเปน
รอยละ 41.40 จํานวน 165 คน รองลงมาคือรับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 32.80 จํานวน 132 คน
วิชาชีพอิสระ/เจาของกิจการ/คาขาย คิดเปนรอยละ 10.00 จํานวน 40 คน รับจาง คิดเปนรอยละ 7.80 จํานวน 31 คน
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.80 จํานวน 19 คน ขาราชการบํานาญ/เกษียญอายุ/พอบาน/แมบาน/อยูระหวางรองาน
คิดเปนรอยละ 2.80 จํานวน 11 คน และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 0.50 จํานวน 2 คน

โดยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางของ ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใช
ระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 10 กลุม ไดแก 1. ลักษณะบุคคลดาน
ความมีนวัตกรรม (IN) 2. ลักษณะบุคคลดานประสบการณ (MPE) 3. ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RA) 4. ความ
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สลับซับซอน (CPX) 5. ความเขากันไดกับผูใช (CPB) 6. การสังเกตเห็นได (OPB) 7. การทดลองได (TA) 8. การรับรูความมี
ประโยชน (PU) 9. การรับรูความงายในการใชงาน (PE) 10. ความตั้งใจท่ีจะใช (ITU)

ตัวแปร S.D. การแปลผล
ลักษณะบคุคลดานความมีนวัตกรรม 3.77 1.062 มาก
ลักษณะบคุคลดานประสบการณ 3.62 1.12 มาก
ความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ 3.11 1.25 ปานกลาง
ความสลับซับซอน 3.12 1.30 ปานกลาง
ความเขากันไดกับผูใช 3.23 1.12 ปานกลาง
การสังเกตเห็นได 3.12 1.08 ปานกลาง
การทดลองได 2.99 0.587 ปานกลาง
การรับรูความมีประโยชน 3.39 1.04 ปานกลาง
การรับรูความงายในการใชงาน 3.74 1.09 มาก
ความตั้งใจ 3.03 1.032 ปานกลาง

จากตารางระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรของจากกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นถึงลักษณะบุคคลดานความมี
นวัตกรรมของผูใชระบบ SAMSUNG PAY น้ัน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ =3.77, S.D.=1.062) ลักษณะบุคคลดาน
ประสบการณของผู ใชระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยู ในระดับมาก ( ̅ =3.62, S.D. =1.12) ความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.11, S.D. =1.25) ความสลับซับซอนของระบบ
SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.12, S.D. =1.30) ความเขากันไดกับผูใชของระบบ SAMSUNG PAY
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.23, S.D. =1.12) การสังเกตเห็นไดของผูใชระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =3.12, S.D. = 1.08) การทดลองไดของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.99,
S.D. =0.587) การรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.39, S.D. =1.04)
ถึงการรับรูความงายในการใชงานระบบ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ =3.74, S.D. =1.09) และความตั้งใจท่ีจะใชระบบ
SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.03, S.D. =1.032)

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ใน
รูปแบบของการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ไดผลลัพธดังน้ี

ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY

ปจจัย B T Sig
(P-Value)

(constant) 3.530 - 11.735 0.000
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม -.024 -0.031 -0.607 0.544
ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน 0.094 0.115 2.294 0.022*
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ -0.19 -0.049 -0.474 0.636
ความสลับซับซอน 0.012 0.033 0.321 0.748
ความเขากันไดกับผูใช 0.013 0.018 0.350 0.727
การสังเกตเห็นได -0.017 -0.023 -0.464 0.643
การทดลองได -0.001 -0.001 -0.018 0.986

R = 0.125 , R2 = 0.016 , F-Value = 0.890, * P-Value < 0.05
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จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (Sig. = 0.000) สงผลตอการ
รับรูความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY ท่ีระดับนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลกระทบตอการรับรูความมีประโยชนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (β= 0.115) สงผลตอการรับรู
ความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY มากท่ีสุด

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square= 0.016) พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงานสงผลตอการ
รับรูความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร รอยละ 1.6 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 98.4 มาจากปจจัยดานอื่นๆ

ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY

ปจจัย B T
Sig

(P-Value)
(constant) 3.530 - 11.735 0.000
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม -.024 -0.031 -0.607 0.544
ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน 0.094 0.115 2.294 0.022*
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ -0.19 -0.049 -0.474 0.636
ความสลับซับซอน 0.012 0.033 0.321 0.748
ความเขากันไดกับผูใช 0.013 0.018 0.350 0.727
การสังเกตเห็นได -0.017 -0.023 -0.464 0.643
การทดลองได -0.001 -0.001 -0.018 0.986

R = 0.125 , R2 = 0.016 , F-Value = 0.890, * P-Value < 0.05

จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (Sig.= 0.000) และการ
สังเกตเห็นได (Sig.= 0.000) สงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY ท่ี
ระดับนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (β= 0.184) สงผลตอการรับรู
ความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสังเกตเห็นได (β=
0.188) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square= 0.097) พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน และการ
สังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY รอยละ 9.7%
สวนอีกรอยละ 90.3 มาจากปจจัยดานอื่นๆ

ปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานระบบ SAMSUNG PAY

ปจจัย B T
Sig

(P-Value)
(constant) 1.533 - 6.288 0.000
การรับรูความมีประโยชน 0.306 0.311 6.564 0.000*
การรับรูความงายในการใชงาน 0.121 0.108 2.275 0.023*

R = 0.340 , R2 = 0.115 , F-Value = 25.861, * P-Value < 0.05
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จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา การรับรูความมีประโยชน (Sig.= 0.000) และการรับรูความงายในการใชงาน
(Sig.= 0.023) สงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY ท่ีระดับนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ
SAMSUNG PAY พบวา การรับรูความมีประโยชน (β= 0.311) สงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ
SAMSUNG PAY มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรูความงายในการใชงาน (β= 0.108) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square=  0.115) พบวา การรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการ
ใชงานสงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีใชงานระบบ SAMSUNG PAY รอยละ 11.5 สวนท่ีเหลืออีก 88.5 มาจาก
ปจจัยดานอื่นๆ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน
สมมติฐานท่ี1 ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี2 ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ
SAMSUNG PAY

สอดคลอง

สมมติฐานท่ี3 ลักษณะนวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมี
ประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี4 ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอนมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชน
ของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี5 ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันไดกับผูใช มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมี
ประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี6 ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี7 ลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี8 ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงาน
ของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี9 ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงานของ
ระบบ SAMSUNG PAY

สอดคลอง

สมมติฐานท่ี10 ลักษณะนวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีอิทธิพลทางบวกการรับรูความ
งายในการใชงานของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี11 ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอนมีอิทธิพลทางลบตอการรับรูความงายในการใช
งานของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี12 ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันไดกับผูใช มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายใน
การใชงานของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี13 ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชน
ของระบบ SAMSUNG PAY

สอดคลอง

สมมติฐานท่ี14 ลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงาน
ของระบบ SAMSUNG PAY

ไมสอดคลอง

สมมติฐานท่ี15 การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางบวกตอความต้ังใจ สอดคลอง

346 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี16 การรับรูความมีประโยชนมีอิทธิพลทางบวกตอความต้ังใจ สอดคลอง

จากการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความต้ังใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี

(1) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
GoldSmith (2001) ท่ีไดสรุปวา ประสบการณในการใชงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องน้ันๆ มีผลตอทัศนคติในการรับรูถึงประโยชนของ
นวัตกรรมน้ัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kim,Mirusmonov, & Lee (2010) ท่ีศึกษาเรื่อง การตรวจสอบสาเหตุเชิงประจักษ
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจการใชของระบบการชําระเงินผานสมารทโฟน จากการศึกษาพบวา ปจจัยลักษณะบุคคลดาน
ประสบการณการใชงานสงผลตอการรับรูความมีประโยชน ซ่ึงเปนขอบงชี้วาบุคคลท่ีมีประสบการณในการใชงานสมารทโฟนน้ัน สามารถ
ประยุกตการใชงานระบบใหเหมาะสมได ซ่ึงมีผลผอยางมากตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ

(2) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของระบบ SAMSUNG PAY ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Kim,Mirusmonov, & Lee (2010) ท่ีศึกษาเรื่อง การตรวจสอบสาเหตุเชิงประจักษของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจ
การใชของระบบการชําระเงินผานสมารทโฟน จากการศึกษาพบวาลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน จะสามารถปรับตัวใหเขา
กันกับระบบไดโดยงาย ซ่ึงจะสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของระบบ

(3) ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Rogers (1995) ในเรื่องของทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ในเรื่องของลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีทําใหผูเกิดการยอมรับไดงาย คือลักษณะของนวัตกรรมท่ีสามารถมองเห็น และเขาใจไดงาย หรือสามารถท่ีจะสัมผัส เขาถึง
กระบวนการทํางานเขาใจถึงขอดี ขอเสีย และประโยชนของนวัตกรรมไดงาย

(4) การรับรูความงายในการใชงานสงผลตอความต้ังใจ ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัย Venkatesh (2000) ท่ีพบวา การรับรูวา
เทคโนโลยีท่ีใชน้ันมีความงายตอการใชงาน ก็จะสงผลตอทัศนคติท่ีดีตอการใชงาน จนกลายเปนพฤติกรรม และสงผลไปถึงการยอมรับ
และการใชงานเทคโนโลยีจริงในท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ Chong, Chan, and Ooi (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง การคาดคะเนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการนําอีคอมเมิรซ (E-Commerce) ขามประเทศโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในการตรวจสอบระหวางประเทศ
จีนและอินเดีย ผลการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใชงาน และการรับรูความมีประโยชนในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจท่ี
จะใชงานอีคอมเมิรซของคนในประเทศจีน

(5) การรับรูความมีประโยชนสงผลตอความต้ังใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ HaliloviĆ & Cicic (2001) และ Saadé (2007)
ท่ีอธิบายเอาไววาการรับรูถึงประโยชนจะเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีจะเกิดขึ้นกับผลท่ีคาดหวังไว ซ่ึงสงผลถึงความพึงพอใจ และการ
ใชงานของระบบสารสนเทศ และสอดคลองกับ Venkatesh (2000) ท่ีกลาววา หากเทคโนโลยีน้ันมีความงายตอการใชงาน ก็จะสงผลตอ
ทัศนคติท่ีดีตอการใชงาน ทําใหผูใชยอมรับเทคโนโลยี และเกิดการใชงานจริงท่ีสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pham & Ho
(2015) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และความนาสนใจของทางเลือกในการยอมรับของผูบริโภคท่ี
ชําระเงินดวยเทคโนโลยี NFC ผลการศึกษาพบวา การรับรูความมีประโยชนของการชําระเงินดวยเทคโนโลยี NFC มีผลตอความต้ังใช
งานระบบน้ันๆ

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชเชิงปฏิบัติ
(1) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงานของระบบ

SAMSUNG PAY ดังน้ันผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ท่ีมีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินผาน
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนควรพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย ออกแบบรวมถึงพัฒนาระบบใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

(2) ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการเรียนรู และการมองเห็นถึงประโยชนในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY จากบุคคลอื่น ดังน้ัน การ
พัฒนาระบบจึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบหนาจอ เพ่ือการส่ือสาร และความเปนมิตรกับผูใช เพ่ือเสริมสรางประสบการณ
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ทางบวกใหกับผูใช เพ่ือใหผูอื่นเม่ือมองเห็นบุคคลอื่นใชงานระบบการชําระเงินแลวน้ัน สามารถรับรูไดถึงความมีประโยชนในการใชงาน
ระบบชําระเงิน

(3) การรับรูความงายในการใชงาน จากการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใชงานสงผลตอความต้ังใจ โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาระบบ SAMSUNG PAY สามารถใชงานไดงาย ยืดหยุน สามารถเขาใจไดงาย ซ่ึงผลสงผลตอความต้ังใจ
โดยตรง ดังน้ันผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ท่ีมีลักษณะท่ีเกีย่วของกับการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟน ควรพัฒนาระบบโดยพัฒนาหนาจอการใชงาน (User Interface) และออกแบบประสบการณการใชงาน (User
Experiences) ใหเหมาะสมกับระบบ โดยมุงเนนในเรื่องของความเขาใจงาย ใชงานงาย มีลําดับขั้นตอนท่ีชัดเจน ตอบโจทยกับลักษณะ
การใชงาน และมีความยืดหยุน

(4) การรับรูความมีประโยชน จากการศึกษาพบวา การรับรูความมีประโยชนสงผลตอความต้ังใจ โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ภาพรวมคอนขางพึงพอใจกับระบบ SAMSUNG PAY เพราะรูสึกวาระบบ SAMSUNG PAY เปนประโยชนสําหรับในการชําระเงิน
ดังน้ันผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ท่ีมีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท
โฟน ควรพัฒนาระบบโดยคํานึงถึงความสามารถหลักของระบบเปนอยางแรก ซ่ึงก็คือความสามารถในการชําระเงินดวยบัตรเครดิตผาน
สมารทโฟน ไมวาจะเปนในดาน การใชงาน หรือความสะดวกรวดเร็วของระบบการชําระเงิน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอๆ ไปดังน้ี
1. ควรทําวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดกับผลการวิจัยครั้งน้ี
2. ควรนําโมเดลงานวิจัยน้ีไปวิเคราะหเพ่ิมเติมในลักษณะกลุมพหุ (Multiple Group) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมผูใชระบบ

SAMSUNG PAY ในจังหวัดกรุงเทพมหาคร เทียบกับจังหวัดอื่นๆ

เอกสารอางอิง
Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behavior. Chicago: Dorsey Press.
Chong, A. Y.-L., Chan, F. T. S., & Ooi, K.-B. (2012). Predicting consumer decisions to adopt mobile commerce:

Cross country empirical examination between China and Malaysia. Decision Support Systems,
53(1), 34-43.

Goldsmith, R.E., (2001). Using the domain specific innovativeness scale to identify innovative Internet consumers.
Internet Research: Electronic. Networking Application and Policy. 11, 149-158

Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of Innovations. 2nd ed. New York: The Free Press of Glencoe.
Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of Innovations. 3ed ed. New York: The Free Press of Glence.
Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use

mobile payment. Computers in Human Behavior. 26(3): 310-322.
Rogers, E., & Shoemaker, E. (1995). Diffusion of Innovations. New York: Free. Taylor, S., & Tood, P.A.. Assessing IT

usage: The role of prior experience. Management Information Systems Quarterly. 19(2): 561-570.
Thiangtam, S. (2017). Factors Influencing Consumers’ Intention to Install Solar Power System. Advanced Science

Letters. 23(1): 341-344.
Venkatesh, V., Davis, G.B. & Morris, M.G. (2003).  User acceptance of information technology. Toward a unified

view MIS Quarterly. 27(3): 425-478

348 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
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บทคัดยอ
การศึกษา การจัดการการเงินเพ่ือชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม คาสถิติท่ีใช คือ
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T - test โดยศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50 คน พบวาสวนใหญ
เพศหญิง จํานวน 32 คน และเพศชาย จํานวน 18 คน มีอายุระหวาง 51–60 ป สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ดาน
การจัดการธุรกิจ พบวามีความรูดานการเงินและความรูดานการบัญชี อยูในระดับนอย ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัด
อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพ่ือ
การกูยืม คาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก และผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรม พบวาหลังการเขารวมอบรมผูเขารวม
อบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คําสําคัญ : การจัดการการเงิน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน

Abstract
A study of financial management for community : Case study of community enterprise in Nong

luang Subdistrict Administration Organization, Lan Krabue district, Khampang phet. The research aims was
study the financial management of accounting of community enterprises. And train of financial accounting
knowledge to community enterprise. Tools was a questionnaire, testing and workshop seminars. The
statistics were percentage, mean, standard deviation and T - test. This research founded 50 member of
community enterprises . Most of them were 32 female and 18 male, aged 51-60 years. Most of them were
members of community enterprise. Business Management Found that knowledge of finance and
accounting knowledge. Low level The results of the evaluation of satisfaction with the training of
accounting knowledge had a mean of 3.79 at the high level. Satisfaction with training, knowledge, financial
planning for loan was 3.92 at the high level. And the test before - after the training. After training,
participants had higher knowledge than before training. Statistically significant at the .05 level.

Keywords : financial management, community, community enterprise
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บทนํา
จากการใหการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจในระดับชุมชนตามนโยบายของรัฐน้ัน สงผลใหชาวบานท่ีมี

ความรูและฝมือในการทําอาหาร การถนอมอาหาร การการประดิษฐคิดคน ไดมีโอกาสในการผลิตสินคาและนําออกจําหนาย
ตามแผนงานของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนการรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งกลุม ONE TAMBON ONE PRODUCT หรือเรียกยอวา
โอทอป (OTOP) กลุมวิสาหกิจชุมชน รานคาชุมชน ธุรกิจครัวเรือน แตในสถานการณปจจุบันท่ีสภาวะเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงบอยครั้งจากปจจัยระดับมหภาค เชน เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายรัฐ สงผลกับการดําเนินงานของกลุม OPOT
กลุมวิสาหกิจชุมชน รานคาชุมชน ธุรกิจครัวเรือนเปนอยางมาก สงผลใหทีมงานผูศึกษาไดลงพ้ืนท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาสภาพชีวิตของประชาชนและกลุม
จัดตั้งท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนและภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติประชาชนขาด
แคลนทุนทรัพยในการดํารงชีพและการลงทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ ดวยเหตุน้ี ทางทีมผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
ใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจและการจัดการการเงินสําหรับประชาชนโดยการจัดก็เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
และเปนโอกาสดีท่ีจะจัดอบรมความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจและการจัดการทางการเงินใหกับชุมชน เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
ผลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพบวามีกลุมผูผลิตท่ีหลากหลายสินคา มีกําลังการผลิตท่ีดี การจัดการดานการตลาดมีความตอเน่ือง
เพราะมีการออกรานจําหนายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรบอยครั้ง แตปญหาท่ีพบสวนใหญแตละกลุมไมมีการจัดทํางบ
การเงินอยางถูกตอง ไมมีการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี ทางทีมผูศึกษาจึงไดกําหนดแผนงานรวมกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง “การ
จัดการการเงินเพ่ือชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร” ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังน้ี

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง

2. เพ่ือถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิธีการรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือขอมูลปฐภูมิ (Primary Data) การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา

งานวิจัย และบทความวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง และเก็บขอมูลตามแบบบันทึกพฤติกรรมดวยวิธีการสังเกต โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม

การศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
1. การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลตามลักษณะขอมูล เชน การสังเกตพฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมในการ

ทํากิจกรรมรวมกัน โดยการบรรยายขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหดวยสถิติ จะกระทําโดยการพรรณา ซึ่งจะไดนําไปสูการ
เช่ือมโยงเพ่ือแปรผลขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหตอไป สําหรับคาคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจจะใหคาคะแนนตั้งแต
ระดับ 1-5 โดยระดับ คะแนนความเห็นแบงเปน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

นอยมาก เทากับ 1 คะแนน
นอย เทากับ 2 คะแนน
พอใช เทากับ 3 คะแนน
มาก เทากับ 4 คะแนน
ดีมาก เทากับ 5 คะแนน

ท้ังน้ี จะนําวิธีการใหคาคะแนน ซึ่งเปนดัชนีคาเฉลี่ย หรือนํ้าหนักถัวเฉลี่ย (Weighted Average Index; WAI) มาใช
เปนเครื่องมือช้ีวัด เพ่ือใหคานํ้าหนักของคะแนนในการศึกษาน้ี
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การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม สามารถวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2555)

คาเฉลี่ย    4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย    3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจ
คาเฉลี่ย    2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย    1.50 - 2.49 หมายถึง ไมพอใจ
คาเฉลี่ย    1.00 - 1.49 หมายถึง ไมพอใจมาก
2. สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูลประกอบการวิจัย

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาแลวข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหขอมูลซึ่งจะใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ชวยในการประมวลผลขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหน้ีเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติท่ีใช
ทดสอบสําหรับขอมูลท่ีอยูในรูปความถ่ี โดยสถิติท่ีนํามาใชจะสามารถอธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูล ขอสรุปท่ีไดจะนําไปสู
การเสนอผลงานในรูปของตาราง

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยดําเนินการสรุปอธิบายลักษณะท่ัวๆ ไปของขอมูลเบื้องตนท่ีเก็บ
รวบรวมได ประกอบดวยการนําเสนอรูปแบบของรอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(แบบ Open Ended) ใชการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หลวง สรุปได ดังตารางท่ี 1-3
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

รายการ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย 18 36.00
หญิง 32 64.00

อายุ
ระหวาง 31 – 40 ป 3 6.00
ระหวาง 41 – 50 ป 13 26.00
ระหวาง 51 – 60 ป 20 40.00
มากกวาระหวาง 60 ป 14 28.00

บทบาทในกลุมวิสาหกจิชมุชน
หัวหนากลุม 6 12.00
รองหัวหนากลุม 3 6.00
สมาชิกกลุม 37 74.00
เหรัญญิก 4 8.00

จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองหลวง จํานวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 32 คน และเปนเพศชายจํานวน 18 คน มีอายุระหวาง 51 – 60 ป
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 74.0
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ตารางท่ี 2 ระดับความรูท่ีจําเปนตอการจัดการธุรกิจ
ความรูท่ีจําเปน คาเฉลี่ย S.D แปลคา

1.ความรูดานการเงิน 1.88 .74 นอย
2.ความรูดานการบัญชี 1.58 .64 นอย
3.ความรูดานการตลาด 3.54 .90 มาก
4.ความรูดานการผลิตสินคา 4.02 .74 มาก
5.ความรูดานการจัดการบุคคล/ทรัพยากรมนุษย 3.76 .96 มาก
6.ความรูดานการจัดการธุรกิจ 3.72 .64 มาก

ภาพรวม 3.08 .36 ปานกลาง

จากตารางท่ี 2 ระดับความรูท่ีจาํเปนตอการจัดการธุรกิจ พบวาภาพรวมของความรูดานการจดัการธุรกิจมี คาเฉลีย่
3.08 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความรูดานการผลติสินคา คาเฉลีย่ 4.02 อยูในระดับมาก ความรู
ดานการจดัการบุคคล/ทรัพยากรมนุษย คาเฉลีย่ 3.76 อยูในระดับมาก ความรูดานการจดัการธุรกิจ คาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับ
มาก และความรูดานการตลาด คาเฉลี่ย 3.54 อยูในระดับมาก ความรูดานการเงิน คาเฉลีย่ 1.88 อยูในระดับนอย และความรู
ดานการบญัชี คาเฉลี่ย 1.58 อยูในระดับนอย

ตารางท่ี 3 กิจกรรมการถายทอดความรูทางดานธุรกิจ
กิจกรรม จํานวน รอยละ

1. อบรมการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม 30 60.00
2. อบรมการเงินสวนบคุคล 24 48.00
3. อบรมเรื่องการออมและการลงทุน 30 60.00
4. อบรมการวางแผนบญัชีสวนบุคคล 27 54.00
5. อบรมการจัดการการเงินสวนบคุคล 29 58.00
6. อบรมการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 26 52.00
7. อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี 35 70.00

จากตารางท่ี 3 กิจกรรมการถายทอดความรูทางดานธุรกิจ พบวาจากจํานวนท่ีไดดําเนินการสํารวจความตองการใน
การถายทอดความรูมีความรูท่ีตองการอบรม เรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังน้ี

ลําดับท่ี 1 อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี จํานวนผูเลือก 35 คน คิดเปนรอยละ 70.00
ลําดับท่ี 2 อบรมการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม จํานวนผูเลือก 30 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ลําดับท่ี 3 อบรมเรื่องการออมและการลงทุน จํานวนผูเลือก 30 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ลําดับท่ี 4 อบรมการจัดการการเงินสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 29 คน คิดเปนรอยละ 58.00
ลําดับท่ี 5 อบรมการวางแผนบัญชีสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 27 คน คิดเปนรอยละ 54.00
ลําดับท่ี 6 อบรมการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน จํานวนผูเลือก 26 คน คิดเปนรอยละ 52.00
ลําดับท่ี 7 อบรมการเงินสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 24 คน คิดเปนรอยละ 48.00
จากขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม จึงไดดําเนินการจดัอบรมใหความรูแกกลุมวิสาหกิจชุมชนในหัวขอความรู

เบือ้งตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยมื ซึ่งตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
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ผลการศึกษาการถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี
ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D แปลคา

ความรูเบือ้งตนทางบัญชี
1.ความหมายและความสําคัญของบัญชี 3.78 .70 มาก
2.การแยกประเภทบัญชี 3.90 .76 มาก
3.การบันทึกสมุดรายวัน 4.36 .69 มาก
4.การจัดทํางบการเงินทางบัญชี 3.12 .68 ปานกลาง

ภาพรวม 3.79 .35 มาก
จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมของการอบรม

ความรูดานเบื้องตนทางบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การบันทึกสมุดรายวัน มีคาเฉลี่ย
4.36 อยูในระดับมาก รองลงมาคือการแยกประเภทบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก ความหมายและ
ความสําคัญของบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.78 อยูในระดับมาก และการจัดทํางบการเงินทางบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.12 อยูในระดับปาน
กลาง

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม
ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D แปลคา

การวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม
1.ความหมายของงบการเงิน 3.98 .76 มาก
2.การวางแผนทางการเงิน 4.04 .63 มาก
3.ข้ันตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน 3.76 .68 มาก
4.การวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม 3.90 .70 มาก

ภาพรวม 3.92 .29 มาก
จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม พบวาภาพรวม

ของการอบรมดานการเงินเพ่ือการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวาการวางแผนทางการเงิน มี
คาเฉลี่ย 4.04 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความหมายของงบการเงิน มีคาเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับมาก ลําดับท่ีสามคือการ
วางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก และลําดับท่ีสี่ คือ ข้ันตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน มี
คาเฉลี่ย 3.76 อยูในระดับมาก
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมขอความรูเบือ้งตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม

Paired Samples Statistics

Mean N
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
t df Sig. (2-tailed)

Pre - test 3.8000 50 1.14286 .16162
-15.280 49 .000

Pro - test 7.4000 50 1.22890 .17379
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จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการ
กูยืม โดยการใช pre test จะมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.14 และคา post test มีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.40 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.22 คา t คํานวณไดเทากับ –15.28 นอยกวาคา t วิกฤติ (.05 t=1.76) และ
คา Sig (2-tailed) เทากับ 0 แสดงวาหลังการเขารวมอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง ท่ีมีความสนใจในการจัดทําบัญชี

เบื้องตนและไดเขารวมกิจกรรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมความรูดานเบื้องตนทางบัญชี คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคลองกับดาวพระศุกร ทองกลิ่น และคณะ (2558) ไดศึกษา “โครงการการจัดการความรู การจัดทําบัญชีกองทุน
เมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพ่ือบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองใหมีประสิทธิภาพ” ในสวนของวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
จัดทําบัญชีและการบริหารกองทุนชุมชน กองทุนเมือง พบวาการถอดความรูท่ีไดจากการจัด กิจกรรมทุกข้ันตอน และนํา
ความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบรูปแบบบัญชีกองทุนเมืองท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา การ
จัดทําบัญชีกองทุนชุมชน ท่ีผานมานักบัญชีชุมชนใชวิธีการจัดทําบัญชี โดยการจดบันทึกการรับเงินและการจายเงินในสมุดจด
บันทึกแตไมไดทําการจัดการเก่ียวกับระบบเอกสาร ประกอบกับเอกสารประกอบการจัดทําบัญชีไมไดมีการจัดการใหเปนระบบ
สูญหายบาง ลืมบาง และยอดเงินบางรายการหาท่ีมาท่ีไปไดยาก จากปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทําบัญชีในปจจุบันนํามาสู
แนวทางในการหารูปแบบการจัดทําบัญชี กองทุนเมืองท่ีเปนระบบเขาใจงาย ไมซับซอนและนักบัญชีทุกคนสามารถเขาใจและ
ลงมือทําได เปนรูปแบบท่ีสามารถจัดทําดวยมือไดตั้งแตการแยกเอกสารการรับเงินจายเงิน การบันทึกในใบสําคัญรับ ใบสําคัญ
จายเพ่ือควบคุม เอกสารใหเปนระบบ เพ่ือใหทราบยอดคงเหลือของบัญชีแตละตัวไดตลอดเวลา การนํายอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภท ไปจัดทํางบการเงินเพ่ือรายงานตอท่ีประชุมและผูท่ีเก่ียวของทราบ

สําหรับการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม พบวา
ภาพรวมของการอบรมดานการเงินเพ่ือการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับขนิษฐา วิทยานนท.
(2557) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการ
การเงินสวนบุคคลสําหรับผูใหญวัยกลางคน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการการเรียนรูการจัดการ
การเงินสวนบุคคลของผูใหญวัยกลางคน ผลของการวิจัยพบวา ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการการเรียนรู พบวา
มีปญหามีเงินไมพอออมและไมเคยจดบันทึกคาใชจาย ทักษะในการใชเครื่องมือในการวางแผนการเงิน กลุมตัวอยางตองการ
การเรียนรูเน้ือหาในดานการจัดการเงินสดไมใหขาดมือในระดับมากท่ีสุด และเรื่องการวางแผนการเงินในระดับมาก และมี
ความตองการกิจกรรมการเรียนรูในสวนของการจัดการเงินสดไมขาดมือมากกวาสวนอ่ืนๆ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง เขารวมกิจกรรมอบรมจํานวน

50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51 – 60 ป สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน มีความรูดานการจัดการ
ธุรกิจ โดยเฉพาะความรูดานการเงิน และความรูดานการบัญชี อยูในระดับนอย ผลการศึกษาขอมูลเพ่ือดําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกกลุมวิสาหกิจชุมชน หัวขอท่ีผูเขารวมกิจกรรมสนใจเรื่องความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการ
กูยืม

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมความรูดานเบื้องตนทางบัญชี
คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ซึ่งจากการสัมภาษณเขารวมรวมอบรมทําใหทราบวาแตละกลุมมีการจัดทํารายงานการจัดซื้อ
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วัตถุดิบ รายงานรายรับจากการขายเพ่ือนําขอมูลท่ีไดแจงใหสมาชิกทราบ แตเปนการจัดทําแบบงายๆ เพ่ือใหสามารถเก็บ
ขอมูลไวไดกอน แตการจัดทําตามระเบียบบัญชีน้ัน ผูเขารวมอบรมเคยศึกษาดวยตนเองแตอานแลวไมเขาใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม พบวาภาพรวมของการอบรม
ดานการเงินเพ่ือการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก สามารถเขาใจในการเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงบการเงินของกลุม
วิสาหกิจไดมากข้ึน

ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพ่ือการกูยืม ภายหลัง
การเขารวมอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบัญชีโดยใชกรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ

จังหวัดตาก โดยมีข้ันตอนการวิจัยคือ ศึกษาระบบบัญชีเดิมหลังจากน้ันพัฒนาระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบ
บัญชีเพ่ือการพาณิชย ผลการวิจัยพบวา ระบบบัญชีเดิมยังไมสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเชิงพาณิชย ผูวิจัยจึงปรับปรุง
ระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเพ่ือการพาณิชย นําระบบบัญชีท้ังเกาและใหมเปรียบเทียบใหเห็นผลการวาง
ระบบท่ีชัดเจน ระบบัญชีใหมจะทําใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือสามารถพัฒนาให
เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเพ่ือเตรียมตัวกาวสูประเทศไทย 4.0

คําสําคัญ : ระบบบัญชีเชิงพาณิชย วิสาหกิจชุมชน  ประเทศไทย 4.0

Abstract
The aim of this study is development of accounting systems.  The example is community

enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province.  Process is to study background of
accounting system after to set new accounting systems with the concept of commercial accounting
system. Comparison of existing accounting system and new accounting system to illustrate the
development of accounting system. The commercial accounting systems influence to performance of
community enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province. It can be developed to
economic changing and to prepare move for Thailand 4.0.

Keywords : commercial accounting systems, community enterprise, Thailand 4.0

บทนํา
ขนมจีน อาหารท่ีอยูกับคนไทยมาอยางยาวนานถือไดวาเปนการสืบสานมรดกทางภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษรุนปูยา ตา

ยาย เก็บไวใหสงผานเปนความภาคภูมิใจจากรุนสูรุน ซึ่งบงบอกวัฒนธรรมการกินของคนไทย และเอกลักษณเฉพาะของคนใน
ทองถ่ิน ท่ีนํามาประยุกตผสมผสานกันอยางลงตัว จึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย นํามายึดถือเปนอาชีพหลัก เลี้ยงปากทอง
จวบจนปจจุบัน ขนมจีนเมืองตาก ถือเปนอีกแหลงผลผลิตหน่ึงของทองถ่ินกลุมชาวบานบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัว
เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูเปดตํานาน ขนมจีนหนองบัวเหนือ ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน จากการไดรับการเสนอใหเปนสินคา
“หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ” จากการไดรวมออกราน กับโครงการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือ OTOP จาก
วิวัฒนาการขนมจีนตลาดสด ท่ีขนสงขนมจีนในยามดึกดื่นเดินทางไกลจากหมูบาน เพ่ือนํามาวางขายใหลูกคาในยานตลาดสด
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ตอมาผลจากการเขารวมกับโครงการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ จึงสงผลใหหัวหนากลุมขนมจีนคือ คุณแมสวาท สิงห
คูณ เริ่มออกรานรวมกับโครงการของรัฐมากข้ึนและตอมาไดเปดรานรูจักกันในนามขนมจีนหนองบัวเหนือ คุณแมสวาท สิงห
คูณหน่ึงในบุคคลผูเปนตํานานผูเปนหัวหนาทีมท่ีเริ่มชักชวนคนในอาชีพเดียวกันรวมตัวกันจากการไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐอีกแรงหน่ึง สงเสริมใหเกิดธุรกิจชุมชนคนขนมจีนจากความสามารถของคนในทองถ่ิน

ถึงแมวาดวยความสามารถทางภูมิปญญาของกลุมชาวบานในชุมชนยังไมเพียงพอในการท่ีจะรวมกันจัดตั้งธุรกิจ
ชุมชนเพ่ือคาขายขนมจีนใหเปนอาชีพท่ียั่งยืน ดังน้ันสมาชิกในกลุมจึงไดรับการอบรมใหเขาใจในระบบการทําธุรกิจ รวมถึง
ระบบการทําบัญชีครัวเรือน ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนซึ่งก็ถือวาสมาชิกในกลุมไดรับความรูนํามาปรับใชกับภูมิปญญาท่ีมีอยู
เดิมไดมากทีเดียว แตหากทางกลุมตองการใหธุรกิจชุมชุนเขาสูระบบธุรกิจเชิงพานิชยท่ีเนนสรางผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนไปอยางยั่งยืนสามารถตอยอดเขาสูประเทศไทย 4.0 ความพรอมท่ีมีอยูยังไมเพียงพอ กลุมวิสาหกิจชุมชน
หนองบัวเหนือตองมีกระบวนการทางการเงินบัญชีใหมีความชัดเจนและโปรงใสเน่ืองจากการทํางานในระบบกลุมสมาชิกตองมี
กระบวนการท่ีชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบไดยกตัวอยางเชน ตองมีระบบเอกสารท่ีสมาชิกสามารถตรวจสอบได มีระบบ
ปองกันการเสียหายของทรัพยสินท่ีอาจเกิดข้ึนได หากกลุมวิสาหกิจมีระบบการเงินบัญชีมีการควบคุมภายในท่ีชัดเจนเหมาะสม
แลวก็สามารถท่ีจะพัฒนาธุรกิจโดยนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใชกับธุรกิจและภาครัฐก็สามารถจะเขามาทํา
การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีความเข็มแข็งสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมตอไปได

เปนท่ีตระหนักดีวา การทํางานระบบกลุมตองอาศัยกระบวนการทํางานท่ีโปรงใส หากสมาชิกในกลุมไมมีความเขาใจ
ในการดําเนินงาน ในการจัดเก็บเอกสาร การปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน จะสงผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความ
เขมแข็งน้ันอาจไมสามารถไปตอไดในเชิงธุรกิจดวยความไมชัดเจนในกระบวนการทางการเงินการบัญชี ดังน้ันการวางระบบ
บัญชีจึงเปนเครื่องมืออยางหน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะเปนตัวขับเคลื่อนใหกลุมวิสาหกิจดําเนินไปไดอยางยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองเพ่ือกาวไปสู ประเทศไทย 4.0 เพ่ือตอบสนองการการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมโลกท่ีเปนเขาสูยุคไอทีแทบท้ังสิ้น ดังน้ันระบบหรือกระบวนการทางการเงินและบัญชีจึงควรมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนไปดวย

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการวางระบบบัญชีเชิงพาณิชย สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนกลุมสงเสริม อาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือจะแสดงใหเห็นระบบการเงิน
บัญชีในเชิงพานิชยหรือเชิงธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับระบบการเงินบัญชีท่ีมีอยูเดิม ท้ังน้ีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ในดานการ
ปฏิบัติ ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีกลุมวิสาหกิจใหเปนเชิงพาณิชยและเพ่ือไปสู
SME และเตรียมพรอมกาวเขาสูประเทศไทย 4.0 และ ในดานวิชาการ องคความรูท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนตัวอยาง
เพ่ือถายทอดใหกับกลุมวิสาหกิจอ่ืนๆ และนักศึกษาสามารถนําไปศึกษาประยุกตใชกับวิชาตางๆ ในทางบัญชีได

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาการวางระบบบัญชีของการผลิตขนมจีนบานไมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบล

หนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระบบ
บัญชีของสินคา OTOP ระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีน กลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) สํารวจเพ่ือศึกษาลักษณะของกิจการ 2) สํารวจระบบบัญชีเดิม และ 3)
ออกแบบระบบบัญชีใหม

กลุมตัวอยาง เปนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาโดยเจาะจงกลุมตัวอยางไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบาน
หนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เก็บขอมูลจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริงโดยเจาะจงจากประธาน
กลุมจํานวน 1 ทาน และรองประธานกลุม 2 ทาน และสมาชิกท่ีรวมปฏิบัติงาน 2 ทาน
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ในการพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือท่ีจะวางระบบบัญชีใหมและออกแบบเอกสารทางการบัญชีของกรณีศึกษาตัวอยางของขนมจีน

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีเดิม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปน
กรอบในการสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอมูลทางดานการวางระบบบัญชีเดิม ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน และระบบบัญชี การ
รับจายเงินสด เงินเดือนหรือคาแรง เปนตน ท้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการแบบ Focus group

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางระบบบัญชใีหม
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทํางานตามแนวคิดทฤษฎีการวางระบบบัญชี ทําการวางระบบบัญชีใหมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน

ขนมจีน โดยการออกแบบเอกสารทางการบัญชีในแตละระบบ ตัวอยางเชน ระบบซ้ือ ระบบเงินสด ระบบขายสดและขายปลีก

ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดแบงการทําวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 1) ศึกษาระบบบัญชีเดิมของกลุมวิสาหกิจ การ

ศึกษาวิจัยในกรณีน้ีเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยทําการศึกษาการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณกับ
ประธานกลุมและสมาชิกบางคนของกลุมเกี่ยวกับระบบเอกสารทางการเงินบัญชี ทางเดินเอกสาร แผนผังกระบวนการทํางาน ท้ังหมด
ตามทฤษฎีการวางระบบบัญชี สอบถามอุปสรรคทางการบัญชีและการปฏิบัติงานขั้นตอนและเอกสารตางๆท่ีวิสาหกิจชุมชนใชในปจจุบัน
พบวา ทางกลุมมีแผนผังขององคกรท่ีชัดเจนตามหลักการบริหารจัดการ ซ่ึงสังเกตวาทําตามท่ีหนวยงานของรัฐไปใหความรูและชวย
จัดทําให และยังจัดทําบัญชีแบบเดิมกลาวคือ มีผูปฏิบัติงานทางการเงินบัญชีหรือผูรับจายเงินเพียงคนเดียว ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีหลักการของการวางระบบบัญชี ผลการศึกษาสวนท่ี 2 ผูวิจัยนําขอมูลเดิมท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนมีมาทําการดัดแปลงสราง
ระบบบัญชีใหมเพ่ือใหสอดคลอมกับทฤษฎีการวางระบบบัญชีในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย โดยไดผลปรากฏดังน้ี

1. ออกแบบแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับแตละแผนกผลิต ไดแก แบบฟอรมการเสนอซ้ือ การส่ังซ้ือ การส่ังผลิต แบบฟอรมการ
ควณตนทุนการผลิตแตละครั้ง แบบฟอรมเงินเดือนและคาแรง แบบฟอรมการขายเชื่อการขายสด แบบฟอรมการควบคุมทรัยพสิน

2. ออกแบบทางเดินเอกสารท่ีตองทําธุรกรรมแตละแผนกโดยเขียนเปน Flowchart ใหสมาชิกไดเขาใจงายขึ้น

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิจัยเปรียบเทียบใหเห็นไดดังน้ี
การวางระบบบัญชีแบบเดิม การวางระบบบัญชีเชิงพาณิชย

1. มีแผนผังองคกรของกลุมสมาชิก
2. ไมปรากฏคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน
3. ไมปรากฏแบบฟอรมเอกสารตางๆ ท่ีใชในการ

ดําเนินงาน
4. ผูปฎิบัติงานดานการเงินบัญชีมีเพียงคนเดียว
5. ระบบการขายเปนระบบเงินสดเทาน้ัน

1. ทําการแบงแยกแผนกงานท่ีชัดเจน
2. พัฒนาและออกแบบเอกสารท่ีใชในกลุม
3. ออกแบบระบบการขายสดหรือขายปลีก
4. ระบบการซ้ือสินคาเปนเงินสด
5. ระบบการนําฝากธนาคาร
6. ระบบการจายคาใชจายตางๆ
7. ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีในครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทําการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจขนมจีน ไดพบวากอนวางระบบบัญชีทางกลุมจะไมมีความพรอมในเรื่องของระบบบัญชี เชน ไมมีการจัดวาง
ผังองคกร ไมมีระบบเอกสารท่ีชัดเจน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสงผลตอระบบการรายงานการเงินทางบัญชีอยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงสอดคลองกับ
หลาย ๆ งานวิจัย ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีในภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของศิวกร จงสิริสุข (2553)
ศึกษาการวางระบบบัญชีของหางหุนสวนจํากัด วีแอนด็พีเซ็นเตอร (1994) กิจการยังไมมีการจัดโครงสรางองคกรและแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน สวนระบบบัญชีและการควบคุมภายในยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะจัดทํางบการเงินท่ีสมบูณรทําใหผูบริหาร
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ไมสามารถนําขอมูลน้ันมาใชในการตัดสินใจในเชิงการบริหาร  ผูศึกษาจึงเสนอการจัดโครงสรางองคกรและปรับปรุงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ออกแบบเอกสารทางการบัญชีและปรับปรุงผังทางเดินเอกสารตลอดจนเสนอแนวทางการควบคุมภายในของระบบบัญชีแต
ละระบบตามหลักการควบคุมภายในท่ีดีและใหมีความเหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจการตอไปในอนาคต หรืองานวิจัยของ ภา
วินี พูลเกิดและมาลี จตุรัส (2556) ศึกษาการวางระบบบัญชีการเงินของสถาบันการเงินชุมชนก็พบวาไมมีการแบงแยกตําแหนงงานท่ี
ชัดเจน รวมท้ังไมมีการวางแนวทางการปฏิบัติท่ีสงผลตอระบบการควบคุมทางบัญชี กิจการขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานของสถาบันการเงินและชุมชน ผูศึกษาจึงเสนอแนะระบบบัญชีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมใหสถาบันการเงินชุมชน
นําไปปฏิบัติซ่ึงประกอบดวยเอกสารทางการบัญชีและผังทางเดินเอกสาร เปนตน

จากการทําวิจัยและการศึกษางานวิจัยหลายๆ งานพบวาไมวาจะเปนกิจการเอกชนเจาของคนเดียวหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนไม
คอยใหความสําคัญกับการวางระบบการเงินบัญชี แตระบบเหลาน้ีเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคกรเกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนจะสงผลใหกิจการเกิดการพัฒนาตอยอดธุรกิจเพ่ือกาวสูการคาเชิงพาณิชยและเตรียมความพรอมเขาสูประเทศไทย 4.0

สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาระบบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ ผลของงานวิจัย

พบวาระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจขนมจีนยังไมมีความสมบูรณพรอมท่ีจะพัฒนาเขาสูระบบบัญชีเชิงพาณิชยได ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีของกลุมใหเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดการวางระบบบัญชีเชิงพาณิชยท่ีจะตองมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลทางการเงินอันประกอบดวย แบบฟอรม หรือเอกสารตางๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณตางๆ ท่ี
ไดมาใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและการเงินของกิจการ ท้ังน้ีเพ่ือใหธุรกิจชุมชนสามรถพัฒนาตอยอดไดในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาขอมูลจาก ประธานและสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนหนองบัวเหนือ อําเภอ

เมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนําเสนอบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจําแนกตาม เพศ อายุ  ช้ันป
และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขา
โดยรูจักผลงานผานชองทาง facebook รับชมหนังสั้นมากท่ีสุด ไดชมละครเวที “ทุงสานสะเทือน”และ “สปอตรณรงคขับข่ี
ปลอดภัย  มรพส. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติตอภาพลักษณดานบุคลิกภาพซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรมซึ่งอยูใน
ระดับมาก และต่ําสุดคือดานพฤติกรรมซึ่งอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขา
นิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ สาขาวิชา และช้ันปตางกันพบวาไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : ทัศนคติ การรับรู ภาพลักษณ

Abstract
This research aims to investigate the information awareness and attitudes of the students from

Communication Program, faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward the
university image and to compare their attitudes, in terms of different sex, age, major and year of study.
The study showed that: The most students had ever seen the contributions of the Department and had
participated with the department activities. They were aware the contribution via Facebook and they had
seen the state play “Thungsan Sathuean” and the spot about “PSRU Security Driving Campaign”. The
positive attitudes of most students toward the image of the department were generally high. Firstly,
about the personality of the department was high. Secondly it was about its activity and lastly about its
behaviors. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program toward the
image of PSRU Communication Arts Department were not different.

Keywords : attitude, awareness, image
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บทนํา
ภาพลักษณของ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยท่ัวไปจะมีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน มีความสามารถท่ีหลากหลาย

การพูดท่ีนาฟงและนาสนใจ  มีความคิดสรางสรรค มีความรูรอบดานเพราะดวยลักษณะจะเปนกลุมคนท่ีรูทุกๆ เรื่องในสังคม
และมีความมั่นใจในตัวเองอยางมากและสําหรับภาพลักษณของนักศึกษา นิเทศศาสตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการก็เชนกันท่ีนักศึกษาจะมีบุคลิกหรือความเกงเฉพาะดานเปนของตนท่ีชัดเจน ความสามารถท่ีหลากหลาย กลาคิด
กลาทํา แตในปจจุบันดวยเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและสังคมรอบตัวไดเปลี่ยนไปทําใหภาพลักษณ พฤติกรรม  การแตงกาย
ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรเปลี่ยนไปดวย จากคําวากลาวตักเตือนของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน
หลายๆทานท่ีอบรมสั่งสอนท้ังดานการเรียนการสอนและดานบุคลิกภาพ ตลอดจนนักศึกษาสาขาตางๆ ในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีแสดงออกถึงความไมชอบ ไมพึงพอใจในพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เชน การแสดงกริยาตางๆ  การถูกวิพากษวิจารณในดานลบ การดูมีอิสระในการแตงกายมาเรียน การถูกเพงเล็งจาก
สาขาอ่ืนและอาจจะมองถึงภาพรวมท่ีดูมีอิสระไมคอยอยูในระเบียบ พฤติกรรมการแสดงออกมา และคําพูดท่ีไมเหมาะสมของ
นักศึกษา

ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการรับรูและทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนา
ภาพลักษณของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยรวม
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการรับรูขาวสารของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเก่ียวกับสาขาวิชานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีมีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม
3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยจําแนกตาม เพศ อายุ  ช้ันป และสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี

คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาค
ปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน
(Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก
แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย  ซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด (Close-
ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเน้ือหาของแบบสอบถามในในการวิจัย
ครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ตอนสถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุม ข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test)
ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows

361 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ผลการวิจัย
1. ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 19-21 ป ศึกษาอยูสาขาวิชาการจัดการมากท่ีสุดและอยูช้ันปท่ี

3 มากท่ีสุด
2. การศึกษาการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมของสาขานิเทศศาสตร นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขาโดยรูจักผลงานผานชองทาง facebook เคยรับชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรเก่ียวกับหนังสั้นมากท่ีสุด เคยชมละครเวทีเรื่องทุงสานสะเทือน แตยังไมเคยชมหนังสั้นเรื่องพอดีท่ีมีเธอ อีกท้ังไมเคย
อานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตร สวนใหญรับชมผลงาน “สปอตรณรงคขับข่ีปลอดภัย มรพส. รักใครใหใสหมวก”สวน
ใหญนักศึกษาไมรูจักทีม Phalanx Creation ของสาขาวิชานิเทศศาสตร และไมเคยรับชม “สื่อรณรงคปดโทรศัพทระหวางการ
รับชม”

3. ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการท่ีมีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงครามสวนใหญพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาน
บุคลิกภาพ ดานพฤติกรรม  ดานกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน
แลวพบวาดานบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืนมากท่ีสุด อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.93รองลงมาดานกิจกรรม ทาง
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมอยูในระดบัมากโดยมีคาเฉลีย่ 3.91 และต่ําสุดดานพฤติกรรม ใน
การสนทนากับผูอ่ืนท่ีเหมาะสม อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.90

4. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวม ดานบุคลิกภาพ พฤติกรรม
กิจกรรมระหวางกลุมท่ีมีเพศตางกันพบวาไมแตกตางกัน

5. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ทัศนคติดานการแตงกายแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 19-21ป แตกตางจาก อายุต่ํากวา 18 ปและอายุ22-24 ป ดานความ
สุภาพเรียบรอย และดานศักยภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติงานจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไปแตกตางจากอายุต่ํากวา 18 ปอายุ19-21 ป และอายุ22-24 ป ดานกิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมีความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํา
กวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ปและอายุ22-24 ป และดานรูปแบบท่ีหลากหลายของการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21 ป และอายุ 22-24 ป

6. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรในภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีสาขาวิชา
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก แตกตางจาก
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ดานกิจกรรม
ทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ แตกตางจาก สาขาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความนาสนใจใน
การเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย สาขาวิชาการบัญชี แตกตางจากสาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

7. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลกัษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตวัอยางท่ีมีช้ันปตางกัน
พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานการแตงกายสุภาพเรียบรอย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยมีช้ันปท่ี 3 แตกตางจากช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 ดานกริยาท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยมีช้ันปท่ี 1 แตกตางจากช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ดานมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีช้ันปท่ี 1 แตกตางจากช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ดาน
พฤติกรรมการแสดงออกตอสาธารณะชนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีช้ันปท่ี 4
แตกตางจากช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 ดานพฤติกรรมในการสนทนากับผูอ่ืนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีช้ันปท่ี 4 แตกตางจากช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอภาพลักษณของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะวาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความรูสึก การคิด
พฤติกรรมท่ีไมตางกันตอทัศนคติท่ีมีตอสาขาวิชานิเทศศาสตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน
(Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
เปดรับขาวสารของบุคคล ประสบการณและนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณใน
การรับขาวสารของการพัฒนาความชอบตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีคลายๆกันและมีการจดจําท่ีเหมือนกัน

2. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ทัศนคติดานการแตงกายแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 19-21ป แตกตางจาก อายุต่ํากวา 18 ปและอายุ22-24 ป ดานความ
สุภาพเรียบรอย และดานศักยภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติงานจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไปแตกตางจากอายุต่ํากวา 18 ปอายุ19-21 ป และอายุ22-24 ป ดานกิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมีความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํา
กวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ปและอายุ22-24 ป และดานรูปแบบท่ีหลากหลายของการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ป และอายุ22-24 ป ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลฎาดาภา ทําดี (2553) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของประชาชนท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูภาพลักษณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05และสอดคลองกับงานวิจัยของวรินทร วิมุติสุนทร(2550) ศึกษาภาพลักษณหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามการรับรู ของมหาบัณฑิต และนิสิตปริญญาโทผลการวิจัย พบวามีแนวโนม
พฤติกรรมท่ีมีตอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05

3. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรในภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีสาขาวิชา
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก แตกตาง
จาก สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ดาน
กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
โดยสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แตกตางจาก สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความ
นาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย สาขาการบัญชี แตกตางจากสาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลฎาดา
ภา ทําดี (2553) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของประชาชนท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัด
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พะเยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกันมีการรับรูภาพลักษณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

4. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอภาพลกัษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตวัอยางท่ีมีช้ันปตางกัน
พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวแตสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร ปนปน (2550) ศึกษา
การรับรูของพนักงานท่ีมีตอภาพลักษณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ี
มีการศึกษาตางกันมี การรับรูภาพลักษณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไมแตกตางกัน

สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขา โดยรูจักผลงานผาน

ชองทาง facebook รับชมหนังสั้นมากท่ีสุดคิด ไดชมละครเวที “ทุงสานสะเทือน” ยังไมเคยชมหนังสั้น “พอดีท่ีมีเธอ” อีกท้ัง
ไมเคยอานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตร สวนใหญรับชมผลงาน “สปอตรณรงคขับข่ีปลอดภัย มรพส. รักใครใหใสหมวก”
สวนใหญนักศึกษาไมรูจักทีม Phalanx Creation ของสาขาวิชานิเทศศาสตร และไมเคยรับชม “สื่อรณรงคปดโทรศัพท
ระหวางการรับชม”

2. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวาดานบุคลิกภาพซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรมซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือดาน
พฤติกรรมซึ่งอยูในระดับมาก

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยาง
ท่ีมี เพศ อายุ สาขาวิชา และช้ันปตางกันพบวาไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมีการรับรูเก่ียวกับสาขาวิชานิเทศศาสตรดาน

ผลงานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตรและทีม Phalanx Creation นอยท่ีสุด ดังน้ันสาขาควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธ
ผลงาน ทีมผลิตผลงาน และเผยแพรวารสารใหกวางมากข้ึน

2. จากผลการวิจัยพบวาทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ดานการแตงกาย กริยามารยาท
ความกระตื้อรื้อรนในการทํางาน ความพรอมศักยภาพในการทํางาน การแสดงออกตอสาธารณะชนท่ีเหมาะสมกิจกรรมมีความ
เหมาะสมและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืนมีการสนทนากับผูอ่ืนท่ีเหมาะสมนต่ําท่ีสุดควรท่ีจะปรับปรุง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และกิจกรรมใหดีข้ึนเพ่ือสรางภาพลักษณใหแกสาขาวิชานิเทศศาสตร

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการเทาน้ัน ซึ่งในการ

วิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ
ภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตร อีกท้ังผลการวิจัยยังสามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางข้ึน

2. การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการรับรูเก่ียวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร ท่ีเนนการรับรูผลงาน กิจกรรมและอ่ืนๆ ของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาแบบเจาะลงลงไปในแตละผลงาน กิจกรรม โครงการ

3. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพ่ิมถึงความรู ความเขาใจท่ีนักศึกษาภาคปกติมีทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณสาขาวิชา
นิเทศศาสตร เพ่ือท่ีจะไดทราบวานักศึกษาภาคปกติมีความเขาใจ และรูถึงผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร ซึ่งจะมีประโยชน
ตอการวางแผนและกําหนดแนวทางภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรมีประสิทธ์ิภาพยิ่งข้ึน

4. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องภาพลักษณดานอ่ืนๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร วาสาขาวิชานิเทศศาสตรมี
ภาพลักษณในเชิงบวกหรือลบ เพราะการทําประชาสัมพันธใดๆ ความเช่ือมั่นและยอมรับในตัวองคหรือสาขาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ใหบุคคลากรและประชาชนใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาตอไป
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5. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรเทาน้ัน ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุวารีย วงศวัฒนา อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําวิชา การวิจัยการ

ประชาสัมพันธท่ีไดใหคําแนะนําตลอดจนการตรวจสอบแกไขเพ่ือใหรายงานวิจัยในฉบับน้ีสมบูรณมากยิ่งข้ึนรวมถึงคณาจารย
ทุกทานท่ีไดมอบความรู คําช้ีแนะ  การชวยเหลือและการอบรมสั่งสอนตลอดการศึกษาท่ีผานมา ขอบคุณนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีเสียสละในการทําแบบสอบถามใหแกผูวิจัยในครั้งน้ี สุดทายน้ีผูวิจัยกราบขอขอบคุณอาจารย เพ่ือนๆ พ่ีๆ
นองๆ ทุกคน

เอกสารอางอิง
ลฎาภา ทําดี. (2553). การรับรูภาพลักษณของประชาชนท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา. การศึกษาอิสระปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
นิภาพร ปนปน. (2550). การรับรูของพนักงานท่ีมีตอภาพลักษณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.

โครงการเฉพาะบุคคล ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อมวลชน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.

ปรมะ สตะเวทิน. (2541). การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพภาพพิมพ.
วรินทร วิมุตสิุนทร. (2550). ภาพลักษณหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตาม

การรับรูของมหาบัณฑิต และนิสติปริญญาโท.สารนพินธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจดการ). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.

365 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากส่ือ

โทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากส่ือโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชนของรายการขาว
อาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเน้ือหารายการ
ไดรับความรูใหม และแนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูลขาวสาร
รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงอยูในระดับมาก และตํ่าสุด คือนําขอมูลท่ี
ไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลท่ีไดใชเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอื่นทางสังคม ซ่ึงอยูในระดับมาก
เทากัน 2)นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากส่ือโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
แยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอานขาวอาชญากรรมสูงสุด ซ่ึงอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศน ซ่ึงอยูในระดับมาก และตํ่าสุด คือเน้ือหาขาวอาชญากรรมมีความ
นาเชื่อถือ และความคลองในการอานขาวอาชญากรรม ซ่ึงอยูในระดับมากเทากัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการ
ขาวอาชญากรรมจากส่ือโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชาตางกันพบวา ไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : การรับรูถึงประโยชน ความพึงพอใจ ขาวอาชญากรรมจากส่ือโทรทัศน

Abstract
This research aims to  find out the awareness and satisfactions of the students from faculty of

Management Science, Pibulsongkram University toward crime news TV programme; and to compare the
differences of their satisfactions regards to their sex, age, year of study and field of study. The study showed that:
The student Awareness about the benefit of watching crime news TV programme was generally high. The most
benefit awareness was its contents, gaining new knowledges, and new ideas. Secondly, they gained useful
information from the crime news program and could use their time wisely. Lastly, they could use the information
for preventing themselves from dangerous strangers and could use the information for setting topic discussion.
The satisfactions of the most students toward watching crime news TV programme was high. The most satisfaction
was about reporters and reliability of news reporting. Secondly, it was technically clear TV signal and lastly
reliability of crime news contents as well as reporting ability of reporters. The satisfactions of the most students
about watching crime news were not different, regardless of their sex, age, year of study and field of study.

Keywords : benefit awareness, satisfaction, crime news TV programme
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บทนํา
สื่อสารมวลชนประเภท “โทรทัศน” เปนสื่อท่ีมีแรงจูงใจสูงในการสงกระจายภาพและเสียงซึ่งไดถูกนํามาใชอยาง

แพรหลาย กวางขวาง สามารถเขาถึงและใกลชิดกับประชาชนไดในทุกครัวเรือน โทรทัศนมีศักยภาพท่ีสามารถนําเสนอไดท้ัง
ภาพและเสียงท่ีเหมือนจริงท่ีปรากฏผานออกมาในรูปแบบรายการประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนละคร (Drama) ขาว (News)
พูดคุย (Talk)แขงขัน (Game) สารคดี (Documentary) หรือปกิณกะ (Variety) ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาโทรทัศน มีบทบาท
ตอวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปจจุบันเปนอยางมาก  รายการของสถานีโทรทัศนประเภทหน่ึงท่ีไดรับความสนใจจากผูชมเปน
ประจําทุกวันคือ รายการขาว เพราะขาวทําใหประชาชนไดทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน

ขาวอาชญากรรม เปนขาวท่ีสะทอนความผิดปกติของสังคม สื่อโทรทัศนมีบทบาทในการเตือนภัยใหผูชมได
ระมัดระวังตัวโดยใชการเลาเรื่องอยางมีข้ันตอนคือ การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ ข้ันภาวะวิกฤติ ข้ันภาวะคลี่คลาย และ
ข้ันตอนยุติเรื่องราว สวนภาษาท่ีใชมักจะเปนภาษาท่ีหวือหวา เราใจ ใชคําไมสุภาพ รุนแรง เห็นภาพ และกอใหเกิดอารมณรวม
นอกจากน้ันขาวอาชญากรรมยังสงผลใหเกิดการเลียนแบบตามมาได  หากนําเสนอรายละเอียดข้ันตอนประกอบอาชญากรรม
มากจนเกินไป  อีกท้ังผูชมยังมีความเห็นวานับวันขาวอาชญากรรมจะมีจํานวนมากและรุนแรงยิ่งข้ึน ความนาสนใจของการเลา
เรื่องขาวอาชญากรรม ท่ีประกอบไปดวยตัวละครท่ีมีชีวิตจริง โดยสิ่งน้ีเปนความโดดเดนของขาวอาชญากรรมใหมีความ
แตกตางจากขาวชนิดอ่ืน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคปกติจํานวนมากท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสวนใหญกําลังอยูในวัยรุนท่ีกําลังมีความอยากรูอยากเห็น
ซึ่งปจจุบันสื่อตางๆเขามามีบทบาทและอิทธิพลอยางมากในสังคม การนําเสนอขาวทางสื่อโทรทัศนก็เปนอีกสื่อหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญตอวัยรุนในปจจุบัน ถาสื่อนําเสนอขาวท่ีไมตรงกับความเปนจริงหรือโนมนาวใจมากจนเกินไปก็อาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบกับนักศึกษาได ดังน้ันจะเห็นไดวารายการขาวอาชญากรรมเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอสังคมและตอวัยรุน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจจากการชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพ่ือจะไดทราบวานักศึกษาจะไดรับประโยชนจากการชมรายการขาว
อาชญากรรมมากนองเพียงไรและเพ่ือเปนแนวทางของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนารายการขาวอาชญากรรมจากสื่อ
โทรทัศนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการรับรูถึงประโยชนในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม เพศ อายุ ช้ันป และสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี

คือ แบบสอบถาม (Questionnair) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 สาขา จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบ
แบงช้ัน (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย แบบสอบถามมีลักษณะ
ปลายปด (Close-Ended) โดยเน้ือหาของแบบสอบถามในในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ตอน สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ
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(Percent) คาเฉลี่ย (Average) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 21 – 23 ป ศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 และสวนใหญอยูสาขาวิชาการจัดการ
2. นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชนของรายการขาวอาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.05 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเน้ือหารายการ ไดรับความรูใหม และ
แนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูล
ขาวสาร รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งอยู
ในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลท่ีไดใชเปนหัวขอ
สนทนากับบุคคลอ่ืนทางสังคม โดยมีคาเฉลี่ย 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก เทากัน

3.นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเช่ือถือในการอาน
ขาวอาชญากรรมสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศนโดย
คาเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือเน้ือหาขาวอาชญากรรมมีความนาเช่ือถือ และความคลองในการอานขาว
อาชญากรรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยูในระดับมากเทากัน

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน พบวา มีความ
พึงพอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหามคีวามรวดเร็ว และครอบคลุมในการนําเสนอขาวอาชญากรรมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติท่ี .05

5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน พบวา มีความพึง
พอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหาขาวสารมีความรวดเร็วทันเหตุการณ มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว การแตงกายมีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจดานเทคนิค ภาพ แสง สี เสียง ของรายการขาวอาชญากรรม และมีความพึงพอใจดานเทคนิค การ
ตัดตอรายการขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา มีความพึง
พอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหาของขาวสารนาสนใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีเปนช้ัน
ปท่ี 1แตกตางจาก ป2 และป4 แตกตางจาก ป2 และ ป3 และมีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเช่ือถือในการอาน
ขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีเปนช้ันปท่ี 1 แตกตางจาก ป2 และ ป3

7. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางท่ีมีสาขาวิชาตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีสาขาวิชาตางกัน พบวา ไม
แตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีเพศตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน พบวา มีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหามีความรวดเร็ว และครอบคลุม
ในการนําเสนอขาวอาชญากรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวบางสวน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกิจ ไววัฒนากิจ (2542) ศึกษาความคิดเห็นของวัยรุนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอความ
รุนแรงของขาวอาชญากรรมและขาวอุบัติภัยสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนมีความคิดเห็นตอความรุนแรงใน
สื่อมวลชนไมแตกตางกัน ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยมีความคิดเห็นวา การนําเสนอความรุนแรงในสื่อมวลชนปจจุบันน้ัน มี
ความเหมาะสมดีแลว ไมมากไมนอยเกินไป แตในความรุนแรงท่ีนําเสนอยังมีบางสิ่งบางอยางท่ีตองแกไขคือ ควรเพ่ิมความ
เขมงวดในการนําเสนอความรุนแรงโดยมีการตัดทอนภาพความรุนแรงใหนอยลง ควรกําหนดกฎหมายหามลงภาพบางชนิดเชน
ภาพศพ ซึ่งวัยรุนมองวาเปนภาพท่ีสงผลกระทบตอความรูสึกโดยชัดเจน

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีอายุตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหาขาวสารมีความรวดเร็วทันเหตุการณ มีความพึงพอใจดานผู
ประกาศขาว การแตงกายมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจดานเทคนิค ภาพ แสง สี เสียง ของรายการขาวอาชญากรรม และ
มีความพึงพอใจดานเทคนิค การตัดตอรายการขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภวัฒน สงวนงาม (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนประชากรกลุมเปาหมายท่ี
ตองการศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย สถิติท่ีใชใน
การวิจัยไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) อันประกอบดวย การทดสอบดวยคาสถิติ ไคสแควร (Chisquare test) ผลการวิจัยพบวา อายุ
แตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนในเรื่องของวันท่ีมักจะเปดรับชม
รายการขาว และเวลาท่ีมักจะเปดรับชมรายการขาวดวยนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีช้ันปตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ เน้ือหาของขาวสารนาสนใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีเปนช้ันปท่ี 1แตกตางจาก ป2 และป4 แตกตางจาก ป2 และ ป3 และมีความพึงพอใจดานผูประกาศ
ขาว ความนาเช่ือถือในการอานขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีเปนช้ันปท่ี 1
แตกตางจาก ป2 และ ป3 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน
(2553) ท่ีกลาววา คนท่ีมีการศึกษาตางกัน จะมีคานิยม ความคิดและรสนิยมท่ีตางกัน

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีสาขาวิชาตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและในแตละดานพบวา ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวแตสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูโดยการสังเกตของฉัตรชัย
ชูแกว (2544) ท่ีกลาววา คนท่ัวไปสามารถเรียนรูพฤติกรรมกาวราว โดยสังเกตพฤติกรรมกาวราวจากสื่อมวลชน เชน วิธีการ
ฆา การทรมาน รังแกผูอ่ืน และบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรเลียนแบบความกาวราวของผูแสดงในเรื่องหรือในเน้ือขาวดวยแลว
นํามาปฏิบัติกับเพ่ือนรวมช้ันเรียนดวย
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สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชนของรายการขาวอาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.05 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเน้ือหารายการ ไดรับความรูใหม และ
แนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูล
ขาวสาร รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งอยู
ในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลท่ีไดใชเปนหัวขอ
สนทนากับบุคคลอ่ืนทางสังคม โดยมีคาเฉลี่ย 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก เทากัน

2. นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเช่ือถือในการอาน
ขาวอาชญากรรมสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศนโดย
คาเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือเน้ือหาขาวอาชญากรรมมีความนาเช่ือถือ และความคลองในการอานขาว
อาชญากรรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยูในระดับมากเทากัน

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป และสาขาวิชาตางกันพบวา ไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.จากผลการวิจัยดานการรับรูถึงประโยชนของรายการขาวอาชญากรรม พบวา ดานขอมูลขาวสาร คือ การนําขอมูล

ท่ีไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลท่ีไดใชเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอ่ืนทางสังคมอยูใน
ระดับต่ําสุด ดังน้ัน หากตองการใหผูท่ีชมรายการขาวอาชญากรรมไดนําความรูไปใชในการปองกันตนเองได ตองมีการเพ่ิม
เน้ือหาเก่ียวกับวิธีการปองกันตนเอง การตอสู และความนาสนใจในรายการ เพ่ือใหผูชมเขาใจไดงายและสามารถปฏิบัติตามได
และยังสามารถทําใหผูชมนําไปเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอ่ืนไดมากข้ึน

2.จากผลการวิจัยดานความพึงพอใจในการรับชมขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน พบวา ดานเน้ือหารายการ คือ
เน้ือหาขาวอาชญากรรมมีความนาเช่ือถือ และความคลองในการอานขาวอาชญากรรมของผูประกาศขาวอยูในระดับต่ําสุด
ดังน้ัน หากตองการใหรายการขาวอาชญากรรมมีความนาเช่ือถือ เรื่องราวท่ีนําเสนอตองเปนความจริงท้ังหมด และสื่อถึงความ
เปนกลางกับเรื่องท่ีเกิดข้ึน ผูประกาศขาวตองอานขาวอยางถูกตอง ชัดเจน และมีหลักฐานอางอิง ก็จะสามารถทําใหรายการดู
นาเช่ือถือมากข้ึน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการเทาน้ัน ซึ่งในการ

วิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเก่ียวกับการรับรูถึง
ประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน อีกท้ังผลการวิจัยยังสามารถนําไปใช
ประโยชนไดกวางขวางข้ึน

2. การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน
ท่ีเนนในดานเน้ือหารายการ ผูประกาศขาว และเทคนิคของรายการขาวอาชญากรรม การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาแบบ
เจาะลงลงไปในแตละดานของรายการ เพราะสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการรณรงคครั้งตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงทัศนคติและประสิทธิภาพของรายการขาวอาชญากรรมทางสถานีโทรทัศน ท่ีมี
ลักษณะเผยแพรขอมูลขาวสารสาระความรู ตางๆวาเขาถึงประชาชนมากนอยเพียงใด และเน้ือหาของสื่อท่ีใชในการเผยแพรน้ัน
มีประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาระความรูตางๆ
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษา

ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือ
สินคาออนไลน ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และ
สาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซ้ือสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซ้ือสินคาออนไลนเพราะราคาถูก
เลือกซ้ือสินคาออนไลนสัปดาหละ1 ครั้ง สวนใหญใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคาต้ังแต 1 – 2 ชั่งโมง เลือกซ้ือสินคาออนไลนในชวงเวลา
เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซ้ือสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซ้ือสินคาออนไลนมาใหพอแม ซ่ึงเลือกซ้ือสินคา
ออนไลนคนเดียว สวนใหญมีการเลือกซ้ือสินคาออนไลน 1 ชิ้นตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย นักศึกษาสวนใหญมี
ทัศนคติตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีทัศนคติตอ
สินคาออนไลนในเรื่องมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซ้ืออยูตลอดเวลาซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย
เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมชั่น ซ้ือสองแถมหน่ึง ซ่ึงอยูในระดับมาก และตํ่าท่ีสุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบน
เว็บไซตท่ีทันสมัย ซ่ึงอยูในระดับมาก 3)การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอการซ้ือสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาค
ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม อายุ และสาขาวิชา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนนักศึกษาท่ีมีเพศ และชั้นป แตกตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลนไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : การรับรูขาวสาร ทัศนคติ สินคาออนไลน

Abstract
This research aims to investigate the behaviors about information receiving and attitudes of the students

from faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward online products purchasing and to
compare their attitudes. The study showed that: the most students used Line application to buy products
because the prices were cheaper. They spent one to two hours once a week from 12.01 to 16.00. They bought
mostly supplementary foods for their parents. They did that by themselves alone and for one item each time.
Then they transferred the money to the sellers via Krungthai Bank service. Generally the level of positive attitudes
of the most students were high. They thought the goods were interesting and fashionable. Secondly, there were
always promotions, including reducing price and buying two getting one free. Lastly, the online shop websites
were decorated. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program were different at
level 0.5, statistically.

Keywords : information awareness behavior, attitude, online products
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บทนํา
สินคาออนไลน เปนสินคาท่ีมีการซื้อขายกันระหวางผูประกอบการกับลูกคาอีกชองทางหน่ึง ซึ่งเปนสื่อทางดานระบบ

ออนไลน กลาวคือ มีเว็บไซต และระบบจัดการซื้อขาย เพ่ือใหลูกคาสามารถซื้อสินคาและบริการจากผูประกอบการรายน้ันๆ
ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ในท่ีน้ี รานคาออนไลนจะถูกออกแบบใหเหมือนกับรานคาท่ีแสดงรายละเอียดสินคา ราคา และการบริการ
ท้ังหมดท่ีรานน้ันๆมีอยู เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาเขามาซื้อผานเว็บไซต โดยไมตองมีการเดินทาง เปนชองทางการจัด
จําหนายท่ีทันสมัย สามารถขายของไดตลอด 24 ช่ัวโมง ประหยัดคาใชจาย และลงทุนต่ํา รานคาออนไลนถือเปน E-
Commerce ท่ีมีระบบซื้อขายสินคา (Shopping Cart) อยูบนเว็บไซต อีกท้ังยังมีระบบแสดงความคิดเห็นตอสินคา และ
บริการเพ่ือสงตรงถึงเจาของราน ซึ่งทําใหเจาของรานไดรับ Feedback จากลูกคาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันน้ีการซื้อขาย
สินคาออนไลน จะมีอิทธิพลมากในการดํารงชีวิตของกลุมวัยรุนหรือกลุมวัยวัยทํางาน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนเพศหญิง เพราะ
กลุมเปาหมายเหลาน้ีจะชอบเลือกความทันสมัยและสะดวกสบายเปนพิเศษในการซื้อสินคา ดังน้ันการซื้อสินคาออนไลนจึงถือ
ไดวาเปนกระบวนการซื้อขายรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมในปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหทราบดีวา มีสินคาหรือรานคาออนไลนเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังการขายสินคาและ
บริการผานออนไลน ท่ีมีสินคาและการบริการท่ีหลากหลาย ท้ังในเรื่องของ การนําเสนอสินคา ประเภทของสินคา ราคาท่ี
แตกตาง ทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดหลายชองทางไดอยางสะดวกรวดเร็ว แตก็ยอมมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกฉอโกงของ
ท้ังผูบริโภคและผูตัวผูขายเอง ในสวนของการจัดสงสินคาและการชําระเงิน ดังน้ัน  ผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการรับรู
ขาวสารและทัศนคติ ท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม วาเปนเชนไร และเกิดประโยชนกับผูบริโภคในดานใดบาง และมีความสะดวกหรือไม เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผู
ท่ีเก่ียวของตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ท่ีมีตอการซื้อสินคาออนไลน
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม
3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอการซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป และสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Surver Research) ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบ
แบงช้ัน (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม (Questionnair) มีลักษณะปลายปด (Close-Ended) สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉลี่ย
(Average) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม
ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18 - 22 ป เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และเปนนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ

373 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

2. นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะราคาถูก เลือก
ซื้อสินคาออนไลนสัปดาหละ1 ครั้ง สวนใหญใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาตั้งแต 1 – 2 ช่ังโมง เลือกซื้อสินคาออนไลนใน
ชวงเวลา เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซื้อสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซื้อสินคาออนไลนมาใหพอแม
ซึ่งเลือกซื้อสินคาออนไลนคนเดียวสวนใหญมีการเลือกซื้อสินคาออนไลน 1 ช้ินตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย

3. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19
แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติสูงสุดดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซื้ออยู
ตลอดเวลา โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมช่ัน ซื้อสองแถม
หน่ึงโดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และต่ําท่ีสุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตท่ีทันสมัยโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.04

4. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในแตละ
ดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน พบวา ทัศนคติในดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆมาใหเลือกซื้ออยู
ตลอดเวลา ดานสินคาออนไลนสามารถใชเปนของขวัญในวันสําคัญได ดานการจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตท่ี
ทันสมัย ดานการนําดารามาเปน พรีเซนเตอรสินคา เพ่ือจูงใจในการเลือกซื้อ ดานความรวดเร็วในการซื้อขายสินคา และการ
บริการ ดานการโพสตขายสินคาเปนประจําอยางตอเน่ือง ดานพนักงานขาย มีความรูเก่ียวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และ
สามารถตอบคําถามลูกคาได ดานการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมช่ัน ซื้อสองแถมหน่ึง และดาน
สินคาท่ีนํามาโพสตขายตรงตามความตองการของกลุมลูกคา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

5. การเปยบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันพบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแตละดานระหวางกลุมตวัอยางท่ีมีอายุตางกัน พบวา ทัศนคติในดานสินคาออนไลนสามารถใช
เปนของขวัญในวันสําคัญได ในดานการจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตท่ีทันสมัย ดานในการมีดารามาเปน เพรีเซนเตอร
สินคา เพ่ือจูงใจในการเลือกซื้อ  และในดานการโพสตขายสินคาเปนประจําอยางตอเน่ือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีละดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18 - 22 ป มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ 23-27 ป

6. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในแตละ
ดานระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา ทัศนคติในดานพนักงานขายท่ีมีความรูเก่ียวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และ
สามารถตอบคําถามลูกคาได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยกลุมตัวอยางช้ันปท่ี 2 มีทัศนคติท่ีมี
ตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตาง จากกลุมตัวอยางช้ันปท่ี 3

7. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีสาขาวิชาตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
เพียงบางสวน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนแตกตางจากกลุมตัวอยางเพศหญิง ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะความตองการ ความคิด หรือทัศนคติของแตละเพศท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ ปรมะ สตะ
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เวมิน (2533) ท่ีกลาวไววา เพศท่ีตางกันจะทําใหมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม ท้ังน้ี เพราะวา
วัฒนธรรมและสังคมน้ันกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวใหแตกตางกัน

2. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมีทัศนคติวา สินคาออนไลนสามารถใชเปน
ของขวัญในวันสําคัญได การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตท่ีทันสมยั การนําดารามาเปน พรีเซนเตอรสินคา เพ่ือจูงใจใน
การเลือกซื้อ  และการโพสตขายสินคาเปนประจําอยางตอเน่ือง โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18 - 22 ป มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือก
ซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 23 - 27 ป อาจเปนเพราะระดับอายุแตละชวงจะมีทัศนคติ มีความคิด มี
ความตองการในเรื่องท่ีตนปรารถนา แตกตางกัน ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตพล บรรทัดทอง (2557) ศึกษา
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและความพึงพอใจของกลุมคนผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูท่ี
มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน

3. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทัศนคติในดานพนักงานขาย ท่ีมีความรูเก่ียวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และสามารถตอบ
คําถามลูกคาได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวเพียงบางสวนโดยกลุม
ตัวอยางช้ันปท่ี 2 มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางช้ันปท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน จะทําใหนักศึกษามีทัศนคติ มีความรูสึกนึกคิด มีความสนใจ มีอุดมการณ มีพฤติกรรม และความ
ตองการตางกันไปอีกดวย กลาวคือผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาและมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีพฤติกรรม มีทัศนคติตอการเลือก
ซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชยารักษ  มณีเลอเลิศ (2553) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อ
สินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม มีทัศนคติการ
ซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลนแตกตางกัน

4. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางกัน อยางมี
ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาตางกันอาจการมีเรียนรู มี
ความคิด มีทัศนคติ มีความสนใจ หรือมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน พบวา
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม มีทัศนคติการซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน
แตกตางกัน

สรุปผลการวิจัย
1) นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะราคาถูก เลือก

ซื้อสินคาออนไลนสัปดาหละ1 ครั้ง สวนใหญใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาตั้งแต 1 – 2 ช่ังโมง เลือกซื้อสินคาออนไลนใน
ชวงเวลา เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซื้อสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซื้อสินคาออนไลนมาใหพอแม
ซึ่งเลือกซื้อสินคาออนไลนคนเดียวสวนใหญมีการเลือกซื้อสินคาออนไลน 1 ช้ินตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย

2) นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19
แตเมื่อแยก พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติสูงสุดในดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซื้อ
อยูตลอดเวลา โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.41 รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมช่ัน ซื้อสอง
แถมหน่ึงโดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และต่ําท่ีสุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตท่ีทันสมัยโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.04

3) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอการซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป และสาขาวิชา พบวา แตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนนักศึกษาท่ีมีเพศ และช้ันป ตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนไมแตกตาง
กัน

ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. จากการทําวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความพึงพอใจ ในบริการขายของออนไลน เพราะสะดวก รวดเร็ว

ประหยัดเวลาในการทํางาน ดังน้ันทางผูขายควรมีจรรยาบรรณในการขาย เพ่ือสรางความนาเช่ือถือใหกับการขายของออนไลน
2. จากการทําวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Instagram นอยท่ีสุด เพราะ

เว็บไซตอาจมีความไมนาสนใจ เปนตน ดังน้ัน ถาตองการใหมีคนเขาไปชมหรือใหซื้อสินคาเพ่ิมข้ึนควรมีการตกแตงหนา page
หรือเว็บไซตของรานคาใหดูมีสีสันเพ่ือดึงดูดลูกคา

3. จากการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน ในดานการจัดรูปแบบการ
ตกแตงรานบนเว็บไซตท่ีทันสมัยต่ําท่ีสุด ดังน้ัน หากตองการชักชวน หรือจูงใจใหผูบริโภคเขาไปเลือกชม เลือกซื้อสินคาอยาง
สม่ําเสมอ ก็ควรปรับปรุงแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตใหทันสมัยยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีกลุมเปาหมายจะไดเกิดความสนใจ

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามเทาน้ัน ดังน้ันในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรขยายขอบเขตของกลุมเปาหมายใหกวางข้ึน อาจจะเปนระดับ
จังหวัด หรือภูมิภาคก็ได เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือมากข้ึน

2. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการเลือกซื้อสินคาออนไลน
วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด

3. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาถึงลักษณะของสื่อออนไลนในปจจุบันวามีขอดีขอเสีย หรือจุดบกพรองใน
ดานใดบาง เพ่ือจะไดนําผลมาเปนประโยชนในการพัฒนาสื่อตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

ของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยท่ีมี เพศ อายุ
สาขาวิชาและช้ันปแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูขาวสารจากเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยมาก
ท่ีสุด สวนใหญมีการรับรู 2-3 ครั้ง/สัปดาห  มีการรับรูในชวงเวลา 12.00-18.00 น. รองลงมาคือสื่อโซเชียล และนอยท่ีสุดคือ
สื่อวารสาร นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง  แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีสวนรวมในดานการเคยนํานํ้าท่ีใชแลวมารดนํ้าตนไม
อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ํา ซึ่งอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดคือ ดานการเคยอาสา
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของนักศึกษาระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ  อายุ และช้ันปตางกัน  พบวา ไมแตกตางกัน  แตนักศึกษาท่ีอยูในคณะ
ตางกัน พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

คําสําคัญ : พฤติกรรมการรับขาวสาร การมีสวนรวม สิ่งแวดลอม

Abstract
This research aims to investigate the behaviors and participations of the students toward environment

activity and to compare their participations. The population were the students from Pibulsongkram Rajabhat
University. The students were classified into different sex, age, program, and year of study. The study showed that:
The students were aware the environment information mostly from the university website, two to three times per
week between 12.00-18.00, during night time (19.00-24.00). The second channel was from social media and the
last was periodical newsletter. The most popular media among the students was Facebook. They knew the media
by themselves and they had more than 200 friends in the media. Generally the level of the most student
participation toward environment activity was average. The most activity participation was watering plants by using
used water, secondly was material recycle, lastly was taking care of university environment. The environment
activity participations between the students from different sex, age and year of study were not different. However,
the participations of the students from different faculty were different at level 0.5, statistically.

Keywords : information awareness behavior, participation, environment
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บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท่ีทุกคนควรมีความตระหนัก โดยเฉพาะ

นักศึกษาสวนใหญควรมีจิตสํานึกรักสถาบันตนเอง อยากเห็นสถาบันตนเองสะอาด เปนท่ีสถานท่ีรื่นรมย นาอาศัยอยูและนา
ศึกษาเลาเรียน นักศึกษาท่ีมีจํานวนหลายหมื่นคน กับเจาหนาท่ีท่ีมีจํานวนไมก่ีคน ท่ีตองคอยดูแล ทําความสะอาดรอบๆ
มหาวิทยาลัย ท้ังเก็บขยะ ทําความสะอาดหองเรียน  จัดโตะเรียน ปดไฟและแอรในหองเรียนท่ีไมมีคนอยู รดนํ้าตนไม ท้ังใน
สวนและในกระถาง หนาท่ีหลายหนาท่ี อาจทําใหดูแลไดไมท่ัวถึง และทุกวันน้ีมหาวิทยาลัย ไดจายเงินคานํ้าคาไฟ คาจาง
พนักงานดูแลทําความสะอาด รวมๆแลวจํานวนหลายลานบาท และมีจํานวนตัวเลขสูงข้ึนในทุกๆป ดังน้ันนักศึกษาควรจะมี
จิตสํานึกและมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชวยลดคาใชจายท่ีไมจําเปนของมหาวิทยาลัย

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ของนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลไปปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมในมหาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามใหดีข้ึนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษาภาคปกติในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม
2. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของนักศึกษาภาคปกติในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของของนักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท่ีมี เพศ อายุ ช้ันป และ คณะตางกัน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท้ัง 6 คณะ จํานวน 14,051 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงช้ัน (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย  ซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด
(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเน้ือหาของแบบสอบถามในใน
การวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ตอน สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-
test) ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-20 ป ศึกษาอยูข้ันปท่ี 2 และสวนใหญอยูคณะวิทยาการ

จัดการ
2. นักศึกษาสวนใหญรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยผานเว็ปไซด มีความถ่ีในการรับรูขาวสาร 1 ครั้ง/

สัปดาห รับรูผานสื่อโซเชียล 2-3 ครั้งตอสัปดาห จากบอรดประชาสัมพันธ 2-3 ครั้งตอสัปดาหและเลือกท่ีรับขาวสารในชวง
12.00-18.00 น.

2. นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.03
แตเมื่อแยกพิจารณา เปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีสวนรวมในดานการเคยนํานํ้าท่ีใชแลวมารดนํ้าตนไมสูงสุด โดยมี
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คาเฉลี่ย3.91 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ํา โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานการเคยอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ีมีเพศตางกันโดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน และดานการเคยบริจาควัตถุสงของเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน โดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน เคยนํานํ้าท่ีใชแลวมารดนํ้าตนไม และเคยแยก
ประเภทขยะกอนท้ิงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

5. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ีมีคณะตางกันโดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

6. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน โดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการเคยนําสิ่งท่ีใชแลวกลบัมาใชซ้ํา เคยแยกประเภทขยะกอนท้ิง การเดินข้ึนลงบันได
แทนการใชลิฟตและปดก็อกนํ้าเมื่อไมใชงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับขาวสารและการมีสวนในกิจกรรมดานสิง่แวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มีประเด็นใหอภิปรายดังน้ี

1.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ี
มีเพศตางกันโดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน และดานการเคยบริจาควัตถุสงของ
เขารวมโครงการประหยัดพลังงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ง
ไวเพียงบางสวนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของของ  ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben,
1993 อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล. ประสบการณ
และนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของการพัฒนาความชอบ
ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีคลายๆกันและมีการจดจําท่ีเหมือนกัน

2. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิง่แวดลอมของนักศึกษาท่ี
มีอายุตางกัน โดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน เคยนํานํ้าท่ีใชแลวมารดนํ้าตนไม
และเคยแยกประเภทขยะกอนท้ิงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว
เพียงบางสวนและสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิตย คงเมือง (2545) ศึกษาความตระหนักและการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีท่ีมีอายุ
ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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3.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ี
มีคณะตางกันโดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2541) ท่ีกลาววา คนท่ีศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีตางกัน จะมีคานิยม ความคิดและรสนิยมท่ีตางกัน

4.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาท่ี
มีช้ันปตางกัน โดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการเคยนําสิ่งท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ํา เคยแยกประเภทขยะกอนท้ิง
การเดินข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟตและปดกอกนํ้าเมื่อไมใชงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเพียงบางสวน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา สุขานุยุทธ(2548) ศึกษาการมีสวน
รวมของผูนําชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาประชาชน
ท่ีมีการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยผานเว็ปไซด มีความถ่ีในการรับรูขาวสาร 1 ครั้ง/

สัปดาห รับรูผานสื่อโซเชียล 2-3 ครั้งตอสัปดาห จากบอรดประชาสัมพันธ 2-3 ครั้งตอสัปดาหและเลือกท่ีรับขาวสารในชวง
12.00-18.00 น.

2. นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.03
แตเมื่อแยกพิจารณา เปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีสวนรวมในดานการเคยนํานํ้าท่ีใชแลวมารดนํ้าตนไมสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ย 3.91 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ํา โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานการเคยอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระหวางนักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ และ
ช้ันปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาท่ีอยูคณะตางกัน พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ขอเสนอแนะท่ัวไป
1.จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปดรับขาวสารจากเว็ปไซตของมหาวิทยาลยัสูงสดุดังน้ันมหาวิทยาลัยควร

ประชาสมัพันธเก่ียวกับกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยใหมากท่ีสุด
2.จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมสีวนรวมในกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ดังน้ันมหาวิทยาลยัควรกําหนดแผนงาน แนวทาง โครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดจิตสํานึก
และเห็นความสาํคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1.การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะนักศกึษาภาคปกติเทาน้ัน ในครั้งตอไปควรศึกษากับนักศึกษาภาค กศ.ปป. อาจารยและ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยดวย
2.การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเทาน้ัน ในครั้งตอไปควรศึกษาการเขารวมกิจกรรม

ดานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย
3.การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

เทาน้ัน ครั้งตอไปควรศึกษาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

คลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก โดยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากผูเขารับ
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะห
สหสัม พันธ  (Correlations) และสถิติถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) ดวยวิธี Stepwise ผลการวิจัยพบวา
ความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูล ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับปานกลางสูง และสําหรับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคาและบุคลากรหรือพนักงาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)
เทากับ 0.474 และคา Durbin-Watson เทากับ 1.676

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  การรับรูขาวสาร  คลินิกเสริมความงาม

Abstract
The purposes of this study were to analyze  relationships between the perception of news and

service marketing mixed factors and service marketing mixed factors affecting decision to select beauty
clinics of customers in Phitsanulok Municipality. The data were collected by questionnaires, were drawn
from 400 respondents. In this study, Correlation analysis and multiple regression method were used as a
tool to analyze. According to the analysis, we found the relationships between the perception of news
(the selective exposure, selective attention, selective comprehension and selective retention) and service
marketing mixed factors was medium-high there were 4 service marketing mix factors affecting on decision
to select beauty clinics of customers in Phitsanulok Municipality: Place Process Price and People.
A coefficient of determination of R2 = 0.474 and Durbin-Watson = 1.676

keywords : services marketing mix factors, perception of news, beauty clinics
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บทนํา
ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญดูแลเอาใจใสสุขภาพรางกายเปนอยางมากและแพรหลายอยางรวดเร็ว โดยเริ่ม

ตั้งแตการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย การพักผอนนอนหลับท่ีเพียงพอ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เน่ืองจากตองการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ นอกจากน้ีแลวการมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรงจะนํามาซึ่ง
บุคลิกภาพท่ีดี มีรูปรางหนาตาผิวพรรณท่ีสวยงาม มีเสนห เปนท่ีประทับใจตอผูพบเห็น และดึงดูดใจสาธารณชน อีกท้ัง
สามารถสามารถโนมนาวใจบุคคลได อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต ลักษณะดังลาวจัดวาเปนพลังอํานาจท่ี
ยิ่งใหญอยางหน่ึงของมนุษยในการครองใจผูคนหรือโนมนาวใจคน ท่ีมนุษยสามารถพัฒนาและนําไปใชใหเกิดประโยชนได
(อรทัย เทพวิจิตร, 2543) อยางไรก็ตามการดูแลรักษาสขุภาพดวยวิธีดังกลาว ไมสามารถแกปญหาเรื่องบุคลิกภาพของผูบริโภค
อันเน่ืองมาจากความไมสมบูรณของผิวหนา และผิวพรรณ ไดอยางครบถวนท้ังหมด เน่ืองจากวิธีดังกลาวเห็นผลไดชา ไมตรง
กับความตองการของผูบริโภคท่ีตองการเห็นผลอยางรวดเร็ว รวมถึงการท่ีผิวพรรณตองเผชิญกับผลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ธัญยธรณ ศุภธนาทรัพย, 2553)

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทยท่ีล้ําสมัย ทําใหสามารถตอบสนองความตองการและแกไข
จุดบกพรองของผูบริโภคท่ีประสบปญหาดานผิวพรรณไดอยางตรงตามจุดประสงค ท้ังยังรวดเร็วทันตอความตองการ อาทิเชน
การใชเลเซอรสําหรับชวยรักษาผูท่ีมีปญหาดานสิว ฝา กระ จุดดางดํา และการใชสารเคมีเขามาชวยกระตุนเซลลผิว ทําใหผิว
กระจางใส เรียบเนียน เปนตน ซึ่งจากขอเท็จจริงจะเห็นไดวา แมในชวงเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว แตธุรกิจดานความงามกลับมี
อัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากผูบริโภคน้ันคํานึงถึงความสําคัญของรูปราง หนาตาท่ีดี ผิวพรรณท่ีสวยงาม
เปนสวนประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต ซึ่งอาจเปนผลมาจากผูท่ีเปนบุคคลตัวอยางในสังคม ไดแก ดารา นักรอง นักแสดง
ซึ่งตางใหความสําคัฯกับรูปรางหนาตา ผิวพรรณ และประกอบกับสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสังคมออนไลด โทรทัศน นิตยสาร
ตางๆ โดยมักจะนําผูท่ีมีรูปราง หนาตาดี เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับสินคาและบริการของธุรกิจตนเอง

ปจจุบันคลินิกดูแลสุขภาพผิวหรือคลินิกเสริมความงามกอตั้งข้ึนอยางมากมายท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล, และ
ตางจังหวัด ซึ่งนับวาเปนธุรกิจการใหบริการท่ีไดความนิยมอยางมากท้ังผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงหรือเพศชายท่ีใหความสําคัญ
และใสใจกับเรื่องของสุขภาพและความงามของตัวเองเปนสําคัญ คลินิกเสริมความงามเปนธุรกิจบริการท่ีมีการเจริญเติบโต
คอนขางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบันท่ีสนใจ และการตื่นตัวท่ีจะเขารับบริการกับสถานท่ี
ใหบริการดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงสถานท่ีท่ีมีการใหบริการแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองถึงความสะดวก
รวดร็ว และไมยุงยาก รวมถึงการควบคุมดูแลของแพทยเฉพาะทาง และการนํานวัตกรรมใหมทางการบํารุงรักษผิวพรรณมาใช
เชน การใชกรดผลไม AHA, การใชเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน Iontophoresis / Sonolifit / เลเซอร IPL (Intense Pulsed
Light) เขามาใชในการทําทรีทเมนทใหกบลูกคาหรือผูรับบริการ นอกจากน้ียังรวมถึงผลิตภัณฑรีเทลท่ีลูกคาสามารถใชเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพผิวพรรณไดควยตัวเองท่ีบาน เพ่ือคงผลลัพทและการดูแลผิวพรรณอยางตอเน่ือง หลังการทําทรีทเมนทท่ีคลีนิก
ดูแลสุขภาพผิวหรือคลินิกเสริมความงาม อยางไรก็ตาม แมคลินิกเสริมความงามจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง แตใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการก็ยังตองเผชิญกับการแขงขันท่ีคอนขางรุนแรงข้ึน ท้ังการแขงขันจากคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกัน
และคูแขงในธุรกิจอ่ืนๆ เชน คลินิกเวชกรรมในโรงพยาบาล เปนตน ประกอบกับคลินิกเสริมความงานตางๆ ไดมีการใชกลยุทธ
ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ สถานท่ีตั้งคลินิกท่ีใหบริการอยูในแหลงชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก ความสะอาดของ
สถานท่ีท่ีใหบริการ การนําเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการลูกคา การมีทีมแพทยท่ีมี
ประสบการณเช่ียวชาญชํานาญงานดานการรักษาผิวพรรณโดยเฉพาะ การใชช่ือเฟรนไชนของคลีนิกดูแลรักาผิวพรรณท่ีเปนท่ี
ยอมรับและรูจักกันอยางแพรหลาย เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเกิดความสนใจท่ีจะมาเขารับบริการ

พิษณุโลกเปนจังหวัดหน่ึงท่ีมีแหลงทรัพยากรอุดมสมบูรณ ศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางของภาคเหนือตอนลาง มี
การเจริญเติบโตของธุรกิจในดานตางๆ ท้ังธุรกิจการผลิตสินคาและการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจดานบริการมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ืองของธุรกิจท่ีใหบริการดูแลรักษาผิวพรรณ ซึ่งเปนไปตามแนวโนวการดูแลรักษาสุขภาพของผูบริโภคท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน
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จังหวัดพิษณุโลกมีคลินิกเสริมความงามท้ังหมด 7 แหง ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องของความสวยความงาม และการรักษา
ผิวพรรณกันมากข้ึน ธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีการแขงขันกันสูง โดยแตละคลินิกเสริมความงามจะใหความสําคัญกับกลยุทธ
ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดผูเขารับบริการ อีกท้ังพฤติกรรมของผูเขารับบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันคลีนิก
เสริมความงามจึงตองใหความสําคัญของการรับรูขาวสารของผูเขารับบริการท่ีมีความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของคลีนิกเสริมความงาม ตลอดจนปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการใชบริการคลีนิกเสริมความงามในเขต
เทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

ดังน้ันเพ่ือเปนแนวทางสําหรับคลินิกเสริมความงามในการดําเนินกลยุทธปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การเขาบริการเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทดสอบความสัมพันธ
ระหวางการรับรูขาวสารของผูรับเขาบริการคลินิกเสริมความงามกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงาม
ในเขตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และ 2) วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงามท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังน้ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดดังตอไปน้ี
1. ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและก่ึงวิชาการ บทความ  วารสาร

รวมถึงรายงานวิจัยตางๆ) ท่ีเก่ียวของเพ่ือพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3)
สถานท่ี 4) การสงเสริมการตลาด 5) บุคลาการหรือพนักงาน 6) กระบวนการใหบริการ และ 7) ลักษณะทางกายภาพ สงผล
การตัดสินใจเขารับบริการ (Kotler, 1997; Kotler and Keller, 2007) และตัวแปรท่ีสําคัญตอการรับรูขาวประกอบดวย 1)
การเปดรับสื่อ 2) การเลือกสนใจ 3) การเลือกตีความ และ 4) การเลือกจดจํา (Klapper, 1960) โดยทําการศึกษาและสรุปเปน
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารและสงผลตอพฤติกรรมการ
เขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก ตามภาพ 1

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

384 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

2. จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการออกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูล
ท่ัวไปประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน กระบวนการ
ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สวนท่ี 3 การรับรูขาวสารประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ
การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา และสวนท่ี 4 พฤติกรรมการเขาบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับตัวอยางท่ีศึกษา
จํานวน 30 ราย โดยสามารถวิเคราะหความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามมีคา Cronbach's Alpha เทากับ
0.935

3. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวเก็บขอมูลกับการเขาบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 ราย จากผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขต
เทศบาลเมืองจํานวน 7 แหง และการเก็บขอมูลเกิดข้ึนในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

4. การการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกบริการเสริมความงาม กับการรับรูขอมูล ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือก
สนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา

5. การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise เพ่ือวิเคราะหปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด บุคลาการหรือพนักงาน กระบวนการใหบริการ
และลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบความสัมพันธ (Correlations) ระหวางการรับรูขาวสาร

ของผูเขารับบริการในดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมของการใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก ผลการทดสอบและคาความสัมพันธ
แสดงตามตาราง 1

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธและระดับความสัมพันธของการรับรูขาวสารดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และ
การเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของการใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก

การเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ การเลือกจดจาํ
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

Pearson Correlation .608** .521** .336** .466**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 400 400 400 400

** นัยสําคัญ 0.01

จากตารางพบวาคานัยสําคัญ (Sig.) ของการรับรูขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และ
การเลือกจําเทากับ .000 แสดงวาการรับรูขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจําของ
ผูรับบริการมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ของคลินิกบริการเสริมความงาม โดยการรับรู
ขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจําน้ันมีระดับความสัมความสัมพันธกับปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ของคลินิกบริการเสริมความงานในระดับปานกลางสูง พิจารณาจากคา Pearson
Correlation ท่ีเทากับ .608, .521, .335 และ .466 ตามลําดับ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2555)

จาการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของผูรับบริการในดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือก
ตีความ และการเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ของคลินิกบริการเสริมความงามในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกแลว ผูวิจัยไดนําปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลีนิกบริการเสริมความงาม ซึ่งไดแก 1) ผลิตภัณฑหรือ
บริการ (Product) 2) ราคา (Price) 3) สถานท่ี (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคลากรหรือพนักงาน
(People) 6) กระบวนการใหบริการ (Process) และ 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มาเพ่ือวิเคราะหหา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยสถิติถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี stepwise

จากการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวามีปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก (Y) ซึ่งไดแก 1) ปจจัย
ดานสถานท่ี (Place) 2) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 3) ปจจัยดานราคา (Price) และ 4) ปจจัยดานบุคลากร
หรือพนักงาน (People) ดังแสดงผลตาราง 2

ตารางท่ี 2 สถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารบับริการคลินิก
เสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
(Constant)
ชองทางการจัดจําหนาย(Place)
กระบวนการใหบริการ(Process)
ราคา(Price)
บุคลากร(People)

.858 .206 4.153 .000

.254 .043 .312 5.972 .000

.216 .049 .237 4.451 .000

.126 .034 .169 3.702 .000

.170 .054 .168 3.115 .000

จากผลการการวิเคราะหตามตาราง 2 สามารถสรางเปนสมการการพยากรณท่ีใชทํานายพฤติกรรมการเขารับบริการ
คลินิกเสริมความงามจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากท้ัง 4 ปจจัย ไดดังน้ี

Y = 0.312 Place + 0.237 Process + 0.169 Price + 0.168 People

ท้ังน้ีพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงาม
ท่ีเกิดข้ึนจากสมการถดถอย สามารถอธิบายจากคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ไดเทากับ 0.474 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจปรับแก (Adjust R2) เทากับ 0.4.67 และ Durbin-Watson เทากับ 1.676 ตามตาราง 3
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ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจปรับแก และคา Durbin-Waston ของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงาม

R Square Adjusted R Square Durbin-Watson

.474 .467 1.676

สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ไมมีอิทธิพลตพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงาในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

อภิปรายผล
1) การรับรูขาวสารของผูเขารับบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาตาม

ปจจัยแตละดาน ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา พบวามีความสัมพันธกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ในทิศทางเดียวกันและมีระดับความสัมพันธท่ีปานกลางสูง โดยอภิปรายผลดังน้ี

เน่ืองจากปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญและเอาใจใสตอการดูแลผิวพรรณและปญหาผิว เพ่ือใหมีความมั่นใจ
และมีสุขภาพผิวพรรณท่ีดีข้ึน โดยผูบริโภคจะเปดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริม
ความงามผานสื่อตางๆ เชน จากการอาน หรือดูโฆษณาท่ีนาสนใจจาก สื่ออินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน หรือโทรทัศน และ
หากผูบริโภคเกิดความสนใจขอมูลสวนประสมทางการตลาดของคลนิิกบริการเสริมความงามใด ผูบริโภคจะเนนความสนใจไปท่ี
รายละเอียดของผูใหบริการคลินิกเสริมความน้ัน สอดคลองกับการศึกษาของ ยุทธภูมิ เจริญวัย (2559) ท่ีพบวาการเปดรับสื่อท่ี
มีเน้ือหาเก่ียวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหนามีความสัมพันธกับเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
บนใบหนาของวัยรุนหญิง และหลังจากท่ีผูบริโภคไดมีการรับขอมูลสวนประสมทางการตลาดแลวจะเกิดการแปลความของ
ขอมูล เพ่ือสรางความเขาใจตอของมูลของสวนประสมทางการตลาดน้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ อินทะเว
และบุหงา ชัยสุวรรณ (2559) ท่ีอธิบายถึง ผูหญิงสวนใหญท่ีทําศัลยกรรมเพ่ือความงามเปดรับสื่อผานอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด
และมีความพึงพอใจเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) แตอยางไรก็ตามหากการเลือกเปดรับขอมูลสวนประสมทาง
การตลาดน้ันไมไดตรงตามความสนใจของผูบริโภคขณะน้ันแลว ผูบริโภคอาจจะไมสามารถจดจําสื่อท่ีนําเสนอขอมูลสวน
ประสมทางการตลาดของคลีนิกเสริมความงามน้ันๆ ได สอดคลองกับการศึกษาของวังทราย อินทพวัน (2553) ท่ีศึกษาการ
เปดรับสื่อและการสรรหาขอมูลจากสื่อพบวาการเปดรับสื่อของบุคคลแตละคน จะมีกระบวนการเปดรับขอมูลท่ีแตกตางกัน
โดยการเลือกจดจําเปนกระบวนการท่ีบุคคลจะเลือดท่ีจะจดจําสื่อตางๆ

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา และดานบุคลากรหรือพนักงาน โดย
อภิปรายผลดังน้ี

ดานสถานท่ี (Place): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวก
เปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป อยูในแหลงชุมชน ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ รวมถึงชวงเวลาการเปด-ปดคลินิกท่ี
มีความเหมาะสม เพ่ือใหผูเขารับบริการเกิดความสะดวกในการเขารบับริการแตละครั้งสอดคลองกับการอธิบายของ ศิริวรรณ
เสรีรัตน (2548) กลาววาท่ีตั้งของผูใหบริการจะตองสามารถเขาถึงไดสะดวก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการเขาถึงบริการ และ
การศึกษาของนันทิยา สหสุนทรวุฒิ (2546) พบท่ีวาการตัดสินใจเลือกหนวยบริการประจํา สวนใหญเลือกเพราะการเดินทางท่ี
สะดวก.

ดานกระบวนการใหบริการ (Process): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานความปลอดภัย
ในการรับบริการ เครื่องมือแพทยท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอยูภายใตการดูแลของทีมแพทยและ
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เจาหนาท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณสูง รวมถึงระบบการใหบริการท่ีรวดเร็ว มีข้ันตอนท่ีไมซับซอน ไมยุงยาก ท้ังน้ี
หากผูเขารับบริการเกิดความไมมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยก็จะไมเขาใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาของธัญยธรณ
ศุภธนทรัพย (2552) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวพรรณสูงสุดคือ ปจจัยดานกระบวนการ

ดานราคา (Price): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานราคา หรือคาบริการตอครั้งท่ีมี
ความเหมาะสม กับคุณภาพและบริการท่ีตนจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีต่ําเกินไปจะทําใหผูบริโภคไมแนใจและอาจไมเขารับ
บริการ หรือหากกําหนดราคาสูงเกินไป ผูบริโภคก็จะเกิดการเปรียบเทียบและอาจเลือกเขารับบริการจากคลินิกเสริมความ
งามอ่ืน หรือเลิกเขารับบริการเลย ดังน้ันการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับงบประมาณของผูเขารับบริการจะทําใหผูเขารับ
บริการมีความรูสึกคุมคากับการบริการท่ีไดรับ ท้ังน้ีคลิกนิกบริการเสริมความงามจะกําหนดคาบริการท่ีแตกตางกัน ซึ่งผูเขา
รับบริการจะสามารถเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามท่ีมีราคาคาบริการตอครั้งตามความเหมาะสมได สอดคลองกับศศิธร
สุริยะพรหม (2552) การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงานและดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง

ดานบุคลากรหรือพนักงาน (People): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานความนาเช่ือถือ
และความชํานาญของแพทย แพทยตองแตงกายใหสะอาดมีภาพลักษณท่ีเหมาะสม คอยใหคําปรึกษา และตรวจรักษาปญหา
ผิวพรรณตางๆ รวมถึงคลินิกเสริมความงามในแตละแหงท่ีมีแพทยท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพเฉพาะดานยิ่งทําใหเกิดความ
นาเช่ือถือ รวมถึงการใหคําแนะนําปรึกษาท้ังกอนและหลังการใชบริการ นอกจากน้ีการเอาใจใสของพนักงานก็มีความสําคัญ
เชนกัน พนักงานท่ีใหบริการตองมีอัธยาศัยท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส มีความรูและมารยาท ผานหลักสูตรการฝกอบรมมาอยางดี
และตองมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ สามารถใหคําแนะนํากับผูเขารับบริการในข้ันตนได พนักงาน
ตองมีจํานวนเพียงพอตอการใชบริการของลูกคา เพราะจะทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก รวมถึง
การแนะนําคนใกลชิด เชน คนในครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนๆ ใหเขามารับบริการอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของ นะภา
สุวรรณกุล (2552) และจุฑารัตน ประภารัตนพันธ (2546) ท่ีอธิบายถึงปจจัยดานบุคลากรท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการทาง
การแพทยคือ การท่ีมีแพทยท่ีมีความชํานาญ พนักงานท่ีมีมารยาท และอัธยาศัยดี

สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล

จังหวัดพิษณุโลกในระดับปานกลางสูง ดังน้ันคลินิกบริการเสริมความงามจะตองสื่อสารในรายละเอียดของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีเหมาะสม นาสนใจ ตรงใจ และมีขอมูลถูกตองตามความตองการ เพ่ือการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือก
ตีความ และการเลือกจดจํา เพ่ือการรับรูขาวสารบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลกน้ันประกอบดวย 1) ดานสถานท่ี 2) ดานกระบวนการใหบริการ 3) ดานราคา และ 4) ดานบุคลากรหรือพนักงาน
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามการบริการของคลินิกเสริมความงามน้ันเปนกระบวนการสงมอบบริการระหวางผูใหบริการกับผูเขา
รับบริการ การวัดคุณภาพของการบริการน้ันพิจารณาจากความพึงพอใจของผูเขารับบริการเปนสําคัญ ซึ่งคลินิกเสริมความ
ความยังคงตองใหความสําคัญกับ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑหรือบริการ การสงเสริม
การตลาด และลักษณะทางกายภาพ โดยปจัยดานผลิตภัณฑหรือการบริการคลินิกเสริมยังคงตองใหความสําคัญกับการนํา
นวัตกรรมใหมทางการบํารุงรักษาผิวพรรณเขามาใช รวมถึงการมีระบบการสื่อสารและระบบขอมูลจะชวยใหมีการประสานการ
ดูแลเพ่ือใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง สําหรับดานการสงเสริมการตลาด ควรสรางเครือขายประชาสัมพันธบนสื่อ
ออนไลด เพ่ือการรับรูและเปนสวนหน่ึงขององคกร โดยการสงเสริมและสรางแรงจูงใจ ในการตอบขอซักถาม และสรางสัมพันธ
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ท่ีดี และสําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพน้ัน ควรพิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และมุมพักผอนหยอนใจใหกับผูเขารับ
บริการใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยและความตองการของผูเขารับบริการดวย

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. เพ่ือเปนขอมูลสหรับนักวิจัยและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจเก่ียวกับกลยุทธสวนประสมทางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารและสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลีนิกเสริมความงาม
2. ผู ท่ีประกอบธุรกิจบริการเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกสามารถนําผลท่ีไดไปพัฒนาและ

ประยุกตการใชสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมข้ึน
อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งน้ีทําข้ึนเพ่ือศึกษาเฉพาะผูเขารับบริการกับคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด

พิษณุโลกเทาน้ัน การนําผลการวิจัยไปใชจึงตองพิจารณาถึงขอจํากัดในสวนน้ีดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารแบบบูรณการท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการ

คลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
2. การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือจะไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขต

เทศบาล จังหวัดพิษณุโลกท่ีชัดเจนข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดีดวยความกรุณาเปนอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ พงษเดช และอาจารย

นภาภรณ ขลุยนาคท่ีสละเวลาในการใหคําปรึกษา เสนอขอคิดเห็นและคําแนะนํา ตลอดจนแกไขจุดบกพรองตางๆ ดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่ง จนงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองของเกษตรกรหมู 4
ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

COST AND RETURN OF GOLDEN NAMDOKMAI MANGO GROWING OF FARMERS IN VILLAGE
NO.4,     NOEN MAPRANG SUB-DISTRICT, NOEN MAPRANG DISTRICT, PHITSANULOK

PROVINCE

รัตนา  สิทธิอวม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และ พิมพยุพา  ปญญาคํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออก

นอกและขายในประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองจํานวน 10 ราย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชวิธีทางการบัญชีในการคํานวณหาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอไร ในรอบเวลาของขอมูลทางบัญชี คือ 6 เดือน
ผลการศึกษาพบวา การปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกมีตนทุนผลิตตอไร 13,479.19 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง
คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 171.82 บาทและ 9,807.37 บาท ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 80,000 บาท กําไร
ข้ันตน 66,520.81 บาท อัตรากําไรข้ันตน 83.15% สําหรับการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ มีตนทุนผลิตตอไร
13,080.40 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 101.40 บาท และ 9,479 บาท
ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 40,000 บาท กําไรข้ันตน 26,919.60 บาท อัตรากําไรข้ันตน 67.29%

คําสําคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง

Abstract
This research aims to study and analyze cost and returns from golden Namdokmai growing for

export and domestic distribution. Data were collected from 10 farmers who grew Golden Namdokmai
Mango and data were analyzed by using accounting method to calculate production cost and return per
Rai, accounting period is 6 months.The study result was found that the production cost per Rai for
growing Golden Namdokmai Mango for export is 13,479.19 Baht consisting of direct raw materials, direct
wage and production expense of 3,500 Baht, 171.82 Baht and 9,807.37 Baht, respectively. The net sales
are 80,000 Baht while gross profit is 66,520.81 Baht with rate of gross profit of 83.15% . As to growing
Golden Namdokmai mango for domestic distribution, the production cost per Rai is 13,080.40 Baht
consisting of direct raw materials, direct wage and production expense for 3,500 Baht, 101.40 Baht and
9,479 Baht respectively. Net sales are 40,000 Baht with gross profit of 26,919.60 Baht or rate of gross profit
at 67.29%.

keywords : cost, return, golden Namdokmai Mango
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บทนํา
มะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทองไดถือกําเนิดข้ึนจากการกลายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด เมื่อหลายรอยปมาแลว การ

ขยายพันธุของมะมวงนํ้าดอกไมสีทองมีเพียงการเพาะเมล็ดเทาน้ันจึงทําใหเกิดพันธุใหมท่ีมีลักษณะแตกตางจากพันธุเดิมท่ีดีข้ึน
และแยลง ปกติแลวคนท่ัวไปจะรูจักมะมวงนํ้าดอกไมสีทองเปนอยางดี เพราะมีรสชาติท่ีอรอยและไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง เน่ืองจากมีขอเดนหลายอยาง เชน รูปทรงของผลสวย เปนมะมวงท่ีติดผลดก รสชาติหวานหอมอรอยมาก สามารถ
ปลูกเพ่ือเก็บผลรับประทานในครัวเรือนหรือปลูกเพ่ือเก็บผลขายไดคุมคา (เกษม ไทยรัฐ, 2559) ในประเทศไทยมีการปลูก
มะมวงนํ้าดอกไมสีทองท้ังสงออกและขายในประเทศหลายจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนท่ีทําการปลูกมะมวง
ท้ังหมด 62,030 ไร สรางรายไดไมต่ํากวาพันลานบาทตอป นับวาเปนแหลงผลิตมะมวงท่ีใหญท่ีสุดของภาคเหนือ และพ้ืนท่ี
สวนมากจะอยูในเขตอําเภอวังทอง อําเภอเนินมะปราง และอําเภอวัดโบสถ ในแตละปมีผลผลิตมะมวงกวา 44,0001 ตัน คิด
เปนมูลคา 1,000 ลานบาท เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตท้ังมะมวงสุกและดิบ ทางสํานักงานเกษตรอําเภอวังทองได
สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตควบคูไปกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ พรอมสนับสนุนการรวมกลุมสรางความ
เขมแข็งและประสานงานกับผูสงออกมะมวงใหเปนท่ียอมรับของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ (กุณฑล เทพจิตรา,
2555)

อําเภอเนินมะปรางเปนพ้ืนท่ีราบลุมไมมีแมนํ้าสายใหญผาน เมื่อกอนชาวบานไดทําเกษตรกรรมโดยการทํานาเปน
สวนใหญ แตการทํานาน้ันทําไดแคปละครั้ง ชาวบานรายไดนอยลงภาระหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึน ชาวบานเลยไดทําการนําเอามะมวง
มาปลูกเปลี่ยนจากการทํานามาเปนการทําสวนมะมวงและไดรับผลผลิตท่ีดีข้ึน ชีวิตความเปนอยูดีข้ึนและไดพัฒนามีการนํา
มะมวงท่ีเปนผลผลิตสงออกไปขายยงัตางประเทศ เชน มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง เปนตน จึงไดมีการจัดตั้งชมรมผูปลูกมะมวงเนิน
มะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีสมาชิกในกลุมจํานวน 49 คน ในพ้ืนท่ี 2,500 ไร (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต 2, 2556) อยางไรก็ตามจากการสอบถามชาวบานในชมรมผูปลูกมะมวงพบวา การปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองมีปญหาท่ี
สําคัญ คือ ปุยเคมีมีราคาแพง สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ตนทุนการสงออกตางประเทศมีราคาท่ีสูง และเกษตรกรสวนใหญ
ไมไดมีการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกท้ังหมด แตจะประมาณการคราว ๆ ทําใหไมทราบตนทุนและ
ผลตอบแทนท่ีแทจริงท้ังในสวนของการปลูกเพ่ือสงออกและขายในประเทศทําใหมีผลตอการกําหนดราคาขายเพ่ือใหครอบคลมุ
กับตนทุนท่ีเกิดข้ึน และเปนราคาท่ีสามารถแขงขันในทองตลาดได ดังน้ันเพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกมะมวงไดทราบตนทุนและ
ผลตอบแทนท่ีถูกตอง จึงเปนท่ีมาในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองของเกษตรกรผูปลูก
มะมวง หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.

พิษณุโลก ปจจุบันมีท้ังหมด 30 ราย (ขอมูลเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง ต.เนินมะปรางป 2560) โดยการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 10 ราย แบงเปนเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก จํานวน 5 ราย และ
เกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ จํานวน 5 ราย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้ง
น้ีเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง การเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณเกษตรกรหมูท่ี 4 ตําบลเนินมะปราง
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจํานวนเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองท้ังสิ้น 10  ราย และขอมูลทุติยภูมิ ได
จากการคนควาหนังสือ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิเคราะหขอมูลโดยรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณท่ีไดมาวิเคราะหโดยในสวนของขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
จะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบสงออกนอกประเทศและในประเทศ โดยตนทุนแยกเปนวัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายการผลิต
สวนผลตอบแทนจะแสดงเปนผลผลิตและรายไดจากการขาย และแสดงเปนเพียงกําไรข้ันตน โดยในงานวิจัยครั้งน้ีไดให
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ความหมายของวัตถุดิบ วาหมายถึง สวนประกอบสําคัญของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองเพ่ือใหออกผล สวนคาแรงงาน
หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนท่ีจายใหแกลูกจางหรือคนงานท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการปลูกและดูแลมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง
สวนคาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองโดยตรงซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง

ผลการวิจัย
ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศและขายในประเทศ หมู 4 ต.เนิน

มะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ท้ังหมด 10 ราย เปนเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ จํานวน
5 ราย และเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ จํานวน 5 ราย ในรอบเวลาของขอมูลทางบัญชี คือ 6 เดือน
พบวา สวนใหญเกษตรกรปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองเปนอาชีพหลัก มีพ้ืนท่ีในการปลูกมากท่ีสุด 50-60 ไร รองลงมาพ้ืนท่ี 20-
30 ไร ขณะท่ีเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ มีพ้ืนท่ีในการปลูกมากท่ีสุด 40-50 ไร โดยเกษตรกรเปน
เจาของท่ีดิน สาเหตุท่ีตัดสินใจปลูกมะมวงนํ้าดอกไมมากท่ีสุด คือ จําหนายไดราคาดีและปลูกตามญาติ มีแหลงนํ้าท่ีใชในการ
ปลูกมากท่ีสุด คือ แมนํ้าลําคลอง จากธรรมชาติ และมีความตองการท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบตนทุนและผลตอบการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสทีองสงออกนอกและขายในประเทศของ
เกษตร หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เฉลี่ยตอไร แสดงดังตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 3

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบตนทุนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก และขายในประเทศเฉลี่ยตอไร

ตนทุนการปลูกมะมวง
นํ้าดอกไมสีทอง

สงออกนอก
(บาท/ไร)

ขายในประเทศ
(บาท/ไร)

วัตถุดิบทางตรง 3,500 3,500
คาแรงทางตรง 171.82 101.40
คาใชจายในการผลิต 9,807.37 9,479

รวม 13,479.19 13,080.40

จากตารางท่ี 1 พบวา การปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก มีโครงสรางตนทุนดังน้ี คาใชจายในการผลิต 9,807.37
บาท/ไร คาแรงทางตรง 171.82 บาท/ไร และคาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13,479.19บาท/ไร เชนเดียวกับการ
ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ คือ คาใชจายในการผลิต 9,479.19 บาท/ไร คาแรงทางตรง 101.40 บาท/ไร และ
คาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13,080.40 บาท/ไร โดยตนทุนวัตถุดิบจะเปนตนกลาท่ีเพราะปลูก สวนคาแรงงานจะ
เปนคาจางและคาแรงงานปลูกและบํารุงดูแลรักษา และในสวนของคาใชจายการผลิตจะเปน คายากําจัดศัตรูพืช คาปุยเคมี คา
ปุยคอก และคาเสื่อมราคาเครื่องมือทางการเกษตรท่ีนํามาใชสําหรับการปลูกมะมวง

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกและขายใน
ประเทศเฉลี่ยตอไร

ผลผลติและผลตอบแทน สงออกนอก ในประเทศ หนวย

ผลผลติ 1,000 1,000 (กิโลกรัม/ไร)
รายไดจากการขาย 80,000 40,000 (บาท/ไร)

ราคาขายตอกิโลกรัม 80 บาท/ กิโลกรัม 40 บาท/ กิโลกรัม (บาท/ กิโลกรมั)
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,000
กิโลกรัม/ไร ซึ่งเทากับผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ 1,000 กิโลกรัม/ไร และรายได
จากการขายมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกเฉลี่ย 80,000 บาท/ไร  ซึ่งมากกวารายไดจากการขายมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง
ในประเทศ 40,000 บาท/ไร

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบขายสุทธิ ตนทุนขาย กําไรข้ันตน และอัตรากําไรข้ันตน จากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง
สงออกนอกและขายในประเทศ

ขอมูล
สงออกนอก
(บาท/ไร)

ขายในประเทศ
(บาท/ไร)

ขายสุทธิ 80,000 40,000

ตนทุนขาย

วัตถุดิบทางตรง 3,500.00 3,500.00

คาแรงทางตรง 171.82 101.40

คาใชจายในการผลิต 9,807.37 13,479.19 9,479.00 13,080.40
กําไรข้ันตน 66,520.81 26,919.60
อัตรากําไรข้ันตน 83.15 % 67.29 %

จากตารางท่ี 3 พบวาผลผลิตตอไรของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ มีกําไรข้ันตนเทากับ
66,520.81 บาท มียอดขายสุทธิ 80,000 บาท ตนทุนขาย 13,479.19 บาท (วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท คาแรงทางตรง
171.82 บาท คาใชจายในการผลิต 9,807.37 บาท) และการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ มีกําไรข้ันตนเทากับ
26,915.60 บาท มียอดขายสุทธิ 40,000 บาท ตนทุนขาย 13,080.40 บาท (วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท คาแรงทางตรง
101.40 บาท คาใชจายในการผลิต 9,479 บาท) ซึ่งการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกและขายในประเทศมีโครงสราง
ตนทุนเชนเดียวกัน โดยการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกมีรายไดจากการขายสูงกวาการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง
ขายในประเทศ อัตรากําไรข้ันตนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก 83.15% ขณะท่ีอัตรากําไรข้ันตนการปลูกการ
ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ 67.29% ซึ่งสูงกวาการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
ตนทุนผลผลิตตอไรของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ มีกําไรข้ันตนเทากับ 66,520.81 บาท มี

ยอดขายสุทธิ 80,000 บาท ตนทุนขาย 13,479.19 บาทและการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ มีกําไรข้ันตน
เทากับ 26,915.60 บาท มียอดขายสุทธิ 40,000 บาท ตนทุนขาย 13,080.40 บาท ซึ่งการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออก
นอกและขายในประเทศมีโครงสรางตนทุนเชนเดียวกัน โดยการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกมีรายไดจากการขายสูง
กวาการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ อัตรากําไรข้ันตนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก 83.15%
ขณะท่ีอัตรากําไรข้ันตนการปลูกการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ 67.29% ซึ่งสูงกวาการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสี
ทองขายในประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 (2554) ไดศึกษาผลตอบแทน
ทางการเงินของการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมเพ่ือการสงออกจังหวัดฉะเชิงเทรากรณีแบงตามความเหมาะสมของกลุมชนิดดินของ
การปลูกมะมวง ผลการวิจัย พบวา ตนทุนการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมเพ่ือการสงออกในพ้ืนท่ีกลุมชุดดินเหมาะสมสูงสุดเฉลี่ยไร
ละ 24,182.19 บาท กลุมชุดดินไมคอยเหมาะสม เฉลี่ยไรละ 18,050.85 บาท และกลุมชุดดินไมเหมาะสม เฉลี่ยไรละ
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16,541.78 บาท  อยางไรก็ตามตนทุนเฉลี่ยตอไรก็ยังนับไดวามีความใกลเคียงกับตนทุนการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง แตท่ี
จํานวนตนทุนมีความแตกตางกันน้ัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมเกษตรกร หมู 4 ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ไมไดมีการศึกษาความเหมาะสมของดินท่ีใชในการปลูกและภูมิอากาศมีความแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกผลไมชนิดอ่ืนดังเชน เอกชัย อุตสาหะ (2555) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
การปลูกสับปะรดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ตนทุนรวมการปลูก
สับปะรดตอไรในภาพรวมเทากับ  10,073.06 บาท มีตนทุนรวมการปลูก สับปะรดต่ําท่ีสุดเทากับ 9,792.84 บาทตอไร สวน
ดานผลตอบแทนการปลูกสับปะรด เกษตรกรมีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอไรเทากับ 1,071.42 กิโลกรัม ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยตอไร
เทากับ 15,659.35 บาท ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนตอเฉลี่ยไรมีความแตกตางเชนกัน โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนนับไดวาเปนเรื่อง
ปกติโดยท่ัวไป ถึงแมวาจะเปนการศึกษาพืชผลไมชนิดเดียวกันก็ตาม ตนทุนและผลตอบแทนมักจะแตกตางกัน แตในสัดสวนท่ี
ไมตางกันมาก ดังเชนงานวิจัยของ วาทินี จันทรชวงโชติ (2557) ไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาว
หอมมะลิ 105 แบบหวานกับแบบหวานและปกดําของเกษตรกร อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา การ
ปลูกขาวหอมมะลิ 105 แบบหวานมีการคิดตนทุนตอไร โดยแยกวิเคราะหเปนวัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรง และคาใชจาย
การผลิต ซึ่งผลการวิจัยพบวาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวหอมมะลิ 105 แบบหวานและปกดํามีตนทุนสูงกวาแบบ
หวาน อยางไรก็ตามการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองเปนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีคอนขางสูง หากมีการเพราะปลูกและ
ดูแลเปนอยางดี มีการวางแผนการลงทุน ผนวกกับการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนอยางละเอียดและถูกตอง ซึ่งในแตละ
พ้ืนท่ีของการเพาะปลูกมักพบปญหาคลายกัน คือ เรื่องแมลงศัตรูพืช ทําใหมีตนทุนคาใชจายเก่ียวกับคาสารเคมีปองกัน
คอนขางสูง จึงควรศึกษาการใชปุยใหเหมาะกับพ้ืนท่ี สภาพอากาศ และชวงเวลาท่ีเหมาะสม ควรศึกษาสภาพสถานท่ี พ้ืนดิน
สภาพภูมิอากาศ ความสมบูรณของแปลงปลูกและมีวิธีการจัดการท่ีดีและศึกษาการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับการใชงาน
สามารถชวยลดตนทุนได ควรมีการจัดทําบัญชี จดบันทึกรายการจายทําใหทราบถึงตนทุน และสามารถนํามาวางแผนในการ
ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกและขายในประเทศได ในสวนของ และถาตองการเพ่ิมผลตอบแทนจาการปลูกมะมวง ควร
พัฒนาสินคาแปรรูปจากมะมวง เชน มะมวงอบแหง มะมวงแชแข็ง เพ่ือขยายขอบเขตสินคาและสามารถสงออกไดท้ังป อีกท้ัง
ยังเปนการชวยระบายผลผลิตมะมวงท่ีมีมากเกินไปในป และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหน่ึง

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก ของเกษตรกรหมูท่ี 4

ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานคาใชจายในการลงทุนปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก
และขายในประเทศน้ัน จะมีคาใชจายเริ่มตนในการซื้อตนกลามะมวงสงออกนอกเฉลี่ยอยูท่ี 3,500 บาท/ไร สวนคาใชจายใน
การจายคาแรงเกษตรกรท่ีปลูกท้ังสงออกนอกและขายในประเทศ สวนใหญจะเปนแรงงานในครัวเรือนท่ีทํากันเองในครอบครัว
แตจะมีเกษตรกรบางรายท่ีมีการจางแรงงานบาง ซึ่งเปรียบเทียบคาแรงระหวางการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกกับขาย
ในประเทศน้ัน สงออกนอกจะมีคาแรงสูงกวาขายในประเทศเน่ืองจากข้ันตอนในการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกมี
คาแรงในการหอถุง ขณะท่ีขายในประเทศไมมีการหอถุงทําใหลดคาแรงในการปลูกมะมวงได

คาใชจายในการซื้อปุยในการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมน้ันจะใชปุย 2 ชนิดไดแก ปุยคอก ปุยเคมี โดยการปลูกมะมวง
นํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกและขายในประเทศจะใชปุยเคมีมากท่ีสุด ซึ่งคาปุยเคมีมีราคาแพงทําใหเสียคาใชจายคอนขางมาก
ในขณะท่ีปุยคอกใชปริมาณไมมากเทาปุยเคมีแตมีราคาท่ีต่ํากวา ตนทุนการผลิตการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก
และขายในประเทศ มีโครงสรางตนทุนดังน้ี คาใชจายในการผลิต 9,807.37 บาท/ไร คาแรงทางตรง 171.82 บาท/ไร และคา
วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13479.19 บาท/ไร เชนเดียวกับโครงสรางของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายใน
ประเทศ คือ คาใชจายในการผลิต 9,479 บาท/ไร คาแรงทางตรง 101.40 บาท/ไร และคาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร
รวม 13,080.40 บาท/ไร
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ผลผลิตของการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกตอไรได 1,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งเทากับการปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสี
ทองขายในประเทศได 1,000 กิโลกรัม/ไร และรายไดจากการขายมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออก 80,000 บาท/ไร สูงกวาปลูก
มะมวงนํ้าดอกไมสีทองขายในประเทศ 40,000 บาท/ไร เน่ืองจากมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออก ขายไดราคาแพงกวา ผลผลิต
ท่ีไดมีคุณภาพ สีสวย สามารถขายไดราคาดีกวา ทําใหเกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอก มีกําไรตอไรสูงกวา
เกษตรกรผูปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสทีองขายในประเทศ ในสวนของปญหาหลักท่ีประสบเหมอืนกันคือ ปญหาเรื่องการขาดแคลน
แหลงนํ้า เน่ืองจากฝนไมตกตามฤดูกาล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการทําเกษตรและปญหาเก่ียวกับคาแรงงานท่ีสูงข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
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Abstract
This research aims to study and analyze the factors that affecting E-commerce success and the

elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior. The data were collected
from 400 e-commerce entrepreneurs and custocmer who have purchased products and services on
electronic commerce website in Thailand via online survey.  The data were analyzed by mean, standard
deviation and percentage.  The research found that major problems and obstacles of E-commerce
Entrepreneurs through the internet is the lack of knowledge and ability to develop attractive shop. The
elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior is the credibility of the
website. Evaluation to satisfaction of the online business entrepreneur after receiving the factors that
affecting E-commerce sucess manual overall satisfaction was found to be at a good level ( x = 3.59  S.D. =
0.58 ).

Keywords : Internet, problems and obstacles, e-commerce
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บทนํา
ในยุคปจจุบัน ลักษณะรูปแบบในการประกอบธุรกิจไดมีการพัฒนาข้ึน โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปน

พ้ืนฐานในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การทําธุรกิจในลักษณะของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนท่ีไดรับความนิยม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลดตนทุนคาใชจาย และ เพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกร โดยการลดบทบาทความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง เชน ทําเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หอง
แสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย เปนตน ดังน้ันจึงลดขอจํากัดของระยะทางและเวลา ในการทําธุรกรรมลงได (การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส, 2558)  นอกจากน้ันยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการลูกคา และสรางใหเกิดความพึงพอใจของ
ลูกคามากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตข้ึน
อยางตอเน่ือง จากป 2559 มีมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จํานวนท้ังสิ้น 2,560,103.36 ลานบาท ซึ่งเติบโต
เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ถึงรอยละ 14.03 ในขณะท่ีป 2560 สามารถคาดการณมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ได
เปนจํานวนท้ังสิ้น 2,812,592.03 ลานบาท ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 9.86 โดยเฉพาะ
ในสวนของผูประกอบการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce )มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนโดยในป 2558 มีจํานวน 527,324
ราย ป 2559 จํานวน 592,996 ราย เพ่ิมข้ึนถึง 65,672 ราย คิดเปนรอยละ 12.45 ถึงแมวาแนวโนมความเติบโตของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จะเติบโตอยางตอเน่ืองแตในขณะเดยีวกันผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตก็ยังคงพบปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ ดังเชน ผลการสํารวจของ Google ในป 2557 ท่ีไดเผยผล
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา รอยละ 57 ของกลุมคนท่ีไมเคยซื้อสินคา
ออนไลนมีความกังวลเก่ียวกับคุณภาพของสินคาท่ีจะไดรับ รอยละ 41 ตองการจับหรือทดลองใชสินคากอนการซื้อ และ รอย
ละ 47 มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูลทางดานการเงิน

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตโดยศึกษาในสวนของปญหาและอุปสรรค ประกอบกับปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค โดยผลการวิจัยท่ีไดจะนําไปทําเปนชุดคูมือสําหรบัผูประกอบการธุรกิจ
และ ผูท่ีสนใจการประกอบธุรกิจออนไลน เพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุงรานคาออนไลน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค

ผูจัดหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชน ท่ีจะทําใหผูประกอบการและผูสนใจ สามารถใชเปนคูมือและ
แนวทางในการประกอบกิจการและพัฒนารานคาออนไลนไดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจไทยใหมคีวาม
เขมแข็ง สรางมลูคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ ไดมากข้ึนในระยะตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1.1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอความสาํเร็จของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย

ศึกษาในสวนของปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1.2 ศึกษาปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมผีลตอการตดัสินใจ

ซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค
1.3 เพ่ือประเมินคุณภาพคูมือผูประกอบการรานคาออนไลน

วิธีดําเนินการวิจัย (Research procedure)
ประชากร กลุมตัวอยาง (Population, samplings)
ประชากรท่ีใชในการการวิจัยครั้งน้ีเปนผูประกอบธุรกิจซือ้ขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทย

จํานวน 385 ตัวอยาง เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัยครัง้น้ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงคํานวณจากสตูรการ
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คํานวณแบบไมทราบจาํนวนประชากร ขอบเขตประชากรมีขนาดใหญมาก (กัลยา  วาณิชยบัญชา, 2546 : 26) และสํารอง
แบบสอบถามจํานวน 15 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง (ผูประกอบการ 200 / ผูบริโภค 200) การสุมตัวอยางครั้งน้ีทําการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเรื่องปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจทาง

อินเทอรเน็ต และ แบบประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปเพ่ือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งไดมีการคนควางานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของและทําการเก็บรวบรวมขอมลูท่ี
ไดจัดทําแบบสอบถามข้ึน

การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (Construction and efficiency of
the instrument)

1. สรางแบบสอบถาม
1.1 ศึกษาข้ันตอนการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมผีลตอการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ ปจจยัดานเว็บไซตท่ีมผีลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจากหนังสือ เอกสารวิชาการ และ
วิทยานิพนธ ท่ีเก่ียวของ

1.2. สรางแบบสอบถามเรื่องปจจยัท่ีมีผลตอการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และ ปจจัยดานเว็บไซตท่ีมผีลตอการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค

1.3. นําแบบสอบถามไปหาคณุภาพของเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 ทาน ไดคา IOC (Index Of Item-Objective Congruence) จากผูเช่ียวชาญอยูระหวาง 0.60 ถึง 1

2. การสรางชุดคูมือปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.1. ศึกษาคนควา ตําราท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูของ (จักรพงษ  บุญ

ตันจีน, 2553) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางชุดคูมือฯ
2.2. นําชุดคูมือท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและพิจารณา

ตรวจสอบ โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินความสอดคลอง โดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนีม 2541 : 167) และ
ประเมินคุณภาพชุดคูมือ ซึ่งพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง ถามีคาตั้งแต .05 ข้ึนไป ถือวามีความสอดคลองสามารถนําไปใช
ได

2.3. นําชุดคูมือท่ีสรางข้ึน ไปทดสอบกับกลุมทดสอบ ท่ีไมใชกลุมตวัอยาง (Try-Out)
จํานวน 30 ตัวอยาง เพ่ือหาความเหมาะสมของชุดคูมือ แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง

3. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีมีความใกลเคียงกับเรื่องท่ีวิจัย
3.2 ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และ

ประเมินคุณภาพกอนนําไปใช
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)

1. การเก็บรวบรวมขอมลู ครั้งน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางทางอินเทอรเน็ต โดยการ
นําแบบสอบถามพิมพลงในคอมพิวเตอรลักษณะเปนเว็บเพจ แลว กระจายออกสูอินเทอรเน็ตเพ่ือใหกลุมตัวอยางเขามาตอบ
แบบสอบถาม และเมื่อผูตอบแบบสอบถามตอบเสรจ็ สามารถสงกลบัมาใหผูวิจัยผานทางอินเทอรเน็ตไดทันที ระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลประมาณ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2560) ไดจํานวนแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
จํานวน 400 แบบสอบถาม
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การวิเคราะหและแปลผลขอมลู (Data analysis)
การวิเคราะหขอมลูครั้งน้ีใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคารอยละ คาวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean:

X ̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.) กรณีท่ีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ใชวิธีการหาคาความถ่ี   (Frequency) แลวมาสรุปเปนคารอยละ (Percentage)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ดวย

การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน พบปญหาและอุปสรรค เรียงตามลําดับปญหา ปรากฏผลดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต

ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจซ้ือขายสนิคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต Mean SD.
1. ปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบนั 4.07 .868
2. กฎหมายคุมครองผูประกอบการทางอินเตอรเน็ตยังไมมคีวามชัดเจนและดําเนินการอยาง

จริงจังพอ
3.97 .977

3. ลูกคาตัดสินใจซื้อไดยากเน่ืองจากไมเห็นสินคาของจริง 3.96 .965
4. การตอบสนองความตองการของลูกคาไมสามารถทําไดทันทีเหมือนซื้อท่ีรานคาโดยตรง 3.89 .919
5. ตองระวังกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ 3.87 .969
6. ลูกคาตองการการรับประกันและบริการหลังการขาย 3.86 1.027
7. เทคโนโลยีในกาจัดการอินเทอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก 3.83 .980
8. มีผูเขาชมเว็บไซตแตไมตัดสินใจสัง่ซื้อ 3.79 .864
9. ลูกคาไมมั่นใจในการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต 3.78 .927
10. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในดานความรูและเทคโนโลยี 3.77 .949
11. ขาดมาตรการท่ีทําใหสินคาถูกลอกเลียนแบบ 3.72 .890
12. การรับประกันสินคาในกรณสีูญหายยังไมมีมาตรการท่ีดีพอมารองรบั 3.69 .983
13. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเก่ียวกับฮารดแวรและซอฟตแวรมีราคาสูง 3.65 .908
14. มีผูประกอบการท่ีเขามาเปนคูแขงขันเพ่ิมมากข้ึน 3.59 1.006
15. มีคาใชจายสูงสําหรับการจัดการและบรหิารเว็บไซต 3.52 .904

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา ปญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต คือ ไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลีย่นแปลงเปนปจจุบัน ซึ่งจะนํามาซึ่งการสูญเสีย
โอกาสท่ีจะจาํหนายสินคาหรือผลติภัณฑไปอยางนาเสียดาย สอดคลองกับระพีพรรณ ท่ีไดขอคนพบวาเว็บไซตท่ีไดรับความ
นิยมสวนใหญมาจากขอมลูในหนาเว็บไซตมีความถูกตองสมบูรณ มีความทันสมัย มีการปรบัปรุงเน้ือหาอยางสม่ําเสมอ
รองลงมาคือปญหาดานกฎหมายคุมครองผูประกอบการอินเทอรเน็ตยังไมมีความชัดเจนและดาํเนินการอยางจริงจังพอ และ
ลูกคาตดัสินใจซื้อไดยากเน่ืองจากไมไดเห็นสินคาจริง

ผลการศึกษาปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภค ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียงตามลําดับความสําคัญ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ขอมูลดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Mean SD.

1. อยูในเว็บไซตท่ีนาเช่ือถือ 4.95 .77
2. เปรียบเทียบราคากับราคาอ่ืนๆ แลว มีราคาท่ีสมเหตสุมผลมากกวา 4.90 80
3. มีกิจกรรมสงเสรมิการขายอยางสม่ําเสมอ 4.87 .71
4. รายละเอียดสินคาครบถวน ชัดเจน 4.83 .49
5. สามารถตรวจสอบสถานการณสั่งซื้อและการจัดสงสินคาผานทางเว็บไซตได 4.75 .50
6. ข้ันตอนการสั่งซื้อในเว็บไซตไมยุงยากซับซอน 4.74 .46
7. ระบบสั่งซื้อสามารถยกเลิกหรือแกไขรายละเอียดการสั่งซื้อไดโดยสะดวก 4.67 .56
8. รายละเอียดคุณสมบตัิ และ วิธีการใชสินคา ละเอียดครบถวนและชัดเจน 4.61 .61
9. รูปแบบเว็บไซตสะดวกตอการคนหาขอมูล 4.60 .53
10. มีรายละเอียดเง่ือนไขการรับประกันสินคา การเปลี่ยน หรือ คืนสินคาอยางชัดเจน 4.58 .71
11. มีรูปภาพสินคาในหลายมมุมอง 4.47 .71
12. มีเว็บบอรดสําหรับติดตอเจาของเว็บไซตเพ่ือตดิตอสอบถามและเปลี่ยนความคดิเห็น 4.47 .68

ขอมูลดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Mean SD.

13. ความสบายตาในการอานขอมลูในเว็บไซต 4.42 .63
14. รูปแบบเว็บไซตมคีวามเหมาะสมกับสินคาท่ีจําหนาย 4.07 .80
15. มีชองใหคนหาขอมูลภายในเว็บไซต 3.99 .99
16. มีคําแนะนําหรือแสดงวิธีการใชเว็บไซต 3.95 .93
17. สามารถชําระคาสินคาผานบัตรเครดิตได 3.91 1.09
18. การใหขาวสาร ขอมลู กิจกรรมสงเสริมการขาย 3.72 .86
19. การคนหาขอมลูในเว็บไซต 3.72 .86
20. มี Facebook Fan Page เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง 3.67 .95
21. มีการสงขอมลูขาวสาร กิจกรรมสงเสรมิการขายใหแกลูกคาอยางสม่าํเสมอ 3.57 .99
22. มีบริการปรับแตงสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตนเองได 3.51 .99
23. สามารถปรับเปลี่ยนแสดงภาษาไดหลายภาษา 3.45 .99

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาปจจัยสําคัญท่ีผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตท่ีนาเช่ือถือ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับรานอ่ืนๆ แลวมีราคาท่ีสมเหตุสมผลมากกวา มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ และ มีรายละเอียดสินคา
ครบถวน ชัดเจน

ผลการการประเมินหลังจากท่ีผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินธุรกิจดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบระดับความพึงพอใจของผู
ประกอบธุรกิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกสอยู ในระดับมาก เรียงตามลําดับความพึงพอใจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.3
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

ความคิดเห็น ̅ S.D แปลความ
1. ดานจํานวนลูกคา 3.60 0.66 ดี
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา 3.50 0.67 พอใช
3. ดานการตลาด 3.66 0.47 ดี
4. ดานข้ันตอนการดําเนินงาน 3.48 0.67 พอใช
5. ดานการเรียนรูและพัฒนา 3.76 0.42 ดี
6. ดานผลประกอบการ 3.58 0.60 ดี

รวม 3.59 0.58 ดี

จากตารางท่ี 4.3 พบวาความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี ( ̅ = 3.59, S.D = 0.58) ท้ังน้ีเน่ืองจากหลังจากท่ี
ผูประกอบการไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานแลวพบวามีจํานวนลูกคา และ
รายไดเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ สุภารัตน ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีหายไปหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมสมดุล

อภิปรายผล
จากวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในสวน

ของผูประกอบการ ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวาปญหาและอุปสรรค ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ตคือไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบัน สอดคลองกับระพี
พรรณ และ สุนีย  วรรธนโกมล ท่ีไดขอคนพบวาเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมสวนใหญขอมูลหนาเว็บไซตตองมีความถูกตอง
สมบูรณและมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ดังน้ันผูประกอบการจึงควรเรียนรูถึงเรื่องการออกแบบทาง
ทัศนะของเว็บไซต (Visual Design) ท้ังยังตองคํานึงถึงเรื่องความนาเช่ือถือของเว็บไซต เพ่ือตอบสนองความตองการผูบริโภค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตท่ีนาเช่ือถือ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับรานอ่ืนๆ แลวมีราคาท่ีสมเหตุสมผลมากกวา มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ และ มีรายละเอียดสินคา
ครบถวน ชัดเจน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี (x ̅ = 3.59, S.D = 0.58) ท้ังน้ีเน่ืองจากหลังจากท่ี
ผูประกอบการไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานแลวพบวามีจํานวนลูกคา และ
รายไดเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ สุภารัตน ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีหายไปหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมสมดุล
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา ปญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต

คือ ไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบัน ซึ่งจะนํามาซึ่งการสูญเสียโอกาสท่ีจะ
จําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑไปอยางนาเสียดาย สอดคลองกับระพีพรรณ ท่ีไดขอคนพบวาเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมสวนใหญ
มาจากขอมูลในหนาเว็บไซตมีความถูกตองสมบูรณ มีความทันสมัย มีการปรับปรุงเน้ือหาอยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือปญหา
ดานกฎหมายคุมครองผูประกอบการอินเทอรเน็ตยังไมมีความชัดเจนและดําเนินการอยางจริงจังพอ และ ลูกคาตัดสินใจซื้อได
ยากเน่ืองจากไมไดเห็นสินคาจริง

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาปจจัยสําคัญท่ีผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตท่ีนาเช่ือถือ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับรานอ่ืนๆ แลวมีราคาท่ีสมเหตุสมผลมากกวา และ มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี เน่ืองจากสามารถนําขอมูล
และแนวทางการดําเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการผูบริโภคได ทําใหภาพรวมของ
ผลการประกอบการดีข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับความรวมมือจากผูประกอบการและผูบรโิภคท่ีซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเตอรเน็ต ในจังหวัด
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บทคัดยอ
การศึกษางานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบ

กับเจาของกิจการ ในจังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม รวมถึงอธิบายการใหระดับความสําคัญของปจจัยกําหนดการออม
โดยวิธีหาคาเฉล่ีย และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติไคสแควร เพ่ือทดสอบสมติฐาน และ นําเสนอผลในเชิงเปรียบเทียบ
ประชากรกลุมตัวอยาง เปนกลุมคนวัยทํางาน และเจาของกิจการในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400
ตัวอยาง ผลการศึกษาพนักงานเอกชนและเจาของกิจการท่ีมีการออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป  มีรายไดเฉล่ีย
อยูในชวง  20,001-20,000 บาท / เดือน ดานรายจายพบวากลุมตัวอยางมีรายจายเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ดาน
พฤติกรรมการออมพบวาท้ังพนักงานเอกชนและเจาของกิจการ ไมมีการวางแผนการออมคือ ไมมีการกําหนดไวแนนอน ในแตละเดือน
แตจะออมตามเงินท่ีเหลือ มีจํานวนเงินออมเฉล่ียตอเดือนคิดเปนเปอรเซ็นตประมาณ 10% ของรายไดในแตละเดือน (ประมาณ 1,000
– 5,000 บาท/เดือน) มีวัตถุประสงคการออมคือเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดานรูปแบบการออมสวนใหญเปนการออมประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย และ มีแนวโนมการออมในอนาคตท่ีเพ่ิมขึ้น ดานปจจัยกําหนดการออมท้ังพนักงานเอกชนและเจาของกิจการจะให
ความสําคัญกับปจจัยดานระดับรายไดมากท่ีสุด

คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม  พนักงานเงินเดือนประจํา  เจาของกิจการ

Abstract
This research is aimed to study comparative on savings behavior and to study the factors related to

saving behavior between private company employee and owner in Chiang Mai Province.   The questionnaires was
used to collect data.  Data analysis using descriptive statistics, mean and standard deviation. The population
sample A group of people of working age and business owner in Chiang Mai. Using a convenience sample of 400
specimens.  The results showed that the independent study revealed that the majority of these population were
female with average ages between 20-30 years old. Their marital status was single, and they had no one to be
looked after. The average income ranging from 20,001-25,000 baht. The average monthly expense ranging from
10,001-15,000 Baht. According to saving behavior, the results showed that both private company employee and
business owner no saving plan.  In the other words, they did not set a certain amount of saving money for each
month but would save the remaining amount instead.  The average monthly savings was ranging from 1,000-5,000
Baht with the purpose of saving for emergency reserves.  Regarding saving patterns, the majority of these
participants had saving accounts and tended to save more for the future.  For factor affecting saving, both private
company employee and business owner considered the level of income as the most important aspect.

Keywords : savings behavior, companies employee, owner
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บทนํา
การออม ถือเปนการวางแผนการจัดสรรทางดานการเงินอีกรูปแบบหน่ึง การสะสมเงินหรือการสะสมสินทรัพย

ท่ีมีสภาพคลองสูง สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดไดเร็ว ผูมีงานทําไดรับคาตอบแทนในรูปแบบคาจาง เงินเดือน เจาของ
กิจการไดรับผลตอบแทนจากกําไรจากการขาย เพ่ือในไปใชจายเพ่ือซื้อสินคาและบริการในชีวิตประจําวัน แตอยางไรก็ตาม
ชวงเวลาหารายไดของบุคคลทําไดเพียงออมเงินทําใหผูออมมีความมั่นคง  ทางดานกระแสรายได เพ่ือใชในการอุปโภค  บริโภค
หรือการเก็บชวงระยะเวลาหน่ึงชวงชีวิตเทาน้ัน หากเจ็บปวย สุขภาพไมแข็งแรง หรือออกจากงาน เจาของกิจการขาดทุน
หรือปดกิจการ บุคคลก็จะขาดรายไดหรือไมมีรายไดท่ีเปนตัวเงินจากคาจาง เงินเดือน หรือรายไดจากกิจการอีกตอไป การออม
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดสรรและเก็บสะสมรายไดบางสวนไวใหเพียงพอกับคาใชจายในชวงท่ีไมมีรายได การออมมีอิทธิพล
ตอตอระบบเศรษฐกิจการลงทุนโดยรวมของประเทศ หากประชาชนในประเทศมีการเก็บออมรวมในระดับสูง ก็จะทําให
ประเทศสามารถนําเงินออมไปใชเปนแหลงเงินทุนไดอยางตอเน่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชฐานเงินทุนจากเงินออมของ
ประชาชนในประเทศเปนหลัก

ในปจจุบันการออมน้ันถือเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหน่ึงในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญท่ีจะ
นํามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศไทยมีเงินออมภายในประเทศซึ่งเปนฐานเงินทุนท่ีเพียงพอ จะชวยใหการพ่ึงพา
หาเงินทุนจากประเทศลดลง การกูยืมเงินทุนจากตางประเทศอาจจะทําใหเกิดภาระผูกพันกับตางประเทศผูเปนเจาของเงินทุน
ท้ังในดานการชําระหน้ีและขอผูกมัดบางประการ ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมการออมภายในประเทศ
ใหเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดอยางอิสระและพ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุด การมีเงิน
ออมนอกจากจะชวยสรางความมั่นคงสวนบุคคลแลวยังถือเปนเรื่องสําคัญระดับชาติชวยลดการกูยืมเงินจากตางประเทศมา
ลงทุน ซึ่งจะทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางมั่นคง

การออมเปนการวางแผนทางการเงินท่ีทําใหประชาชนรูสึกมั่นคงในชีวิตเพ่ือเก็บเงินไวใชจายในยามจําเปนใน
ชวงเวลาท่ีคนเรายังมีงานประจําหรือยังสามารถทํางานไดเราอาจจะไมไดใหความสําคัญตอการออมและการวางแผนการออม
ในอนาคต แตอนาคตเปนสิ่งท่ีไมแนนอน หากเมื่อถึงวันท่ีไมมีงานทําหรือไมสามารถทํางานไดซึ่งอาจจะเกิดจากปญหาดาน
สุขภาพ การถูกเลิกจาง กิจการขาดทุน อันเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา รายไดประจําท่ีเคยไดรับก็จะหายไปในขณะท่ี
รายจายในการดํารงชีวิตยังมีอยู รวมไปถึงรายจายในการักษาพยาบาลในยามเจ็บปวยในอนาคต

การออมน้ันสามารถเลือกท่ีจะทําไดโดยวิธีการตางๆ หลากหลายวิธี อาทิเชน การฝากประจํา (Fixed Deposit)
หมายถึง การออมแบบมีกําหนดระยะเวลาในการเบิกถอนเพ่ือรับดอกเบีย้ท่ีสูงกวา หรือสลากออมสิน (Government Savings
Bank’s Lottery) เปนรูปแบบของการออมเงินผูฝากจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราท่ีระบุไวอีกท้ังยังมีสิทธ์ิลุนรางวัล
จากการจับฉลากทุกๆเดือน แตในปจจุบันน้ีมีการพัฒนาการออมเงินมากข้ึน เชน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย กองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมตราสารทุนท้ังในและตางประเทศ ทองคํา ทําใหการออมมีชองทาง
มากข้ึนกวาเดิมและสะดวกมากยิ่งข้ึนเพราะสามารถทําธุรกรรมตางๆ ผานระบบอินเทอรเน็ตได

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจออมเงินระหวางพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
3. เพ่ือศึกษาปจจัยกําหนดการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

การศึกษาในครั้งน้ีกําหนดขอบเขตของการศึกษาคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของ
กิจการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการออมระหวางสองกลุมอาชีพ โดยมีขอบเขตดานประชากรเปนกลุมตัวอยาง
ของพนักงานเงินเดือนประจํา และ กลุมตัวอยางเจาของกิจการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และมีสถานท่ีทํางานในเขต
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะทําการรวบรวมขอมูลจากการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษา ดังน้ี

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือประชากรท่ีทํางานบริษัทเอกชนและเจาของกิจการท่ีมีการออมเงินและมีสถานท่ี

ทํางานในจังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงคํานวณจากสูตรการ
คํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร ขอบเขตประชากรมีขนาดใหญมาก (กัลยา  วาณิชยบัญชา, 2546)  และสํารอง
แบบสอบถามจํานวน 15 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นของกลุมตัวอยางมีคาเทากับรอยละ
95 ซึ่งหมายความวายอมรับใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 5

สูตรท่ีใช

n   =

4

n = ขนาดตัวอยาง

z = คามาตรฐานของระดับความเช่ือมั่น (95% เทากับ 1.69)

e = คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับใหเกิดข้ึน

n = ( 1.96 )

ปจจัยสวนบุคคล

 เพศ
 อายุ
 สถานภาพ
 ระดับการศึกษา
 จํานวนผูอยูในอุปการะ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
 รายได
 รายจาย

ปจจัยสวนบุคคล

 จํานวนเงินออม
 วัตถุประสงคการออม
 รูปแบบการออม

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
 สัดสวนเงินออมเปนเปอรเซ็นต
 จํานวนเงินออม
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4(0.05) 2

n = 384.16

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยางและสํารองคาความคลาดเคลื่อนไว
15 ตัวอยาง ดังน้ี

n = 385+15

n = 400 ตัวอยาง

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ข้ันตอนใน

การสรางแบบสอบถามตามลําดับดังน้ี

1. ศึกษาเอกสาร ตําราเรียน อินเตอรเน็ตและงานวิจัยท่ีเก่ียวของถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมในการ
ออมเงิน

2. รวบรวมเน้ือหาตางๆ จากเอกสาร ตํารา อินเตอรเน็ตและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม

3. นําแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคา IOC (Index Of Item-
Objective Congruence) จากผูเช่ียวชาญอยูระหวาง 0.60 ถึง 1 โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี
3.1 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพทศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

อาชีพ จํานวนสมาชิกท่ีอุปการะเลี้ยงดู เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามท่ีมีหลายคําตอบ
ใหเลือก (Multiple Choice Question)

3.2 สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับรายได คาใชจาย ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน เปน
ลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)

3.3 สวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงิน ไดแก การจัดสรรเงินออม ประมาณการออมในแตละ
เดือน จํานวนเงินออม ระยะเวลาการออม วัตถุประสงคในการออม รูปแบบการออม เหตุผลในการเลือก
รูปแบบการออม แนวโนมการออมในอนาคต เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามท่ีมีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)

3.4 สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยกําหนดการออม ลักษณะของคําถามเปนแบบสเกลแบบตอเน่ือง
(Linkert Scale) โดยเรียงลําดับความสําคัญ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด
ตามลําดับ (กัลา วานิชบัญชา อางถึงใน ฐานียา กัมพลาวลี, 2552:60)

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบกับเจาของกิจการ ใชวิธีการรวบรวมขอมูล

จากแหลงตางๆ ดังน้ี
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีทําการศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ถาม

พนักงานบริษัทเอกชนและเจาของกิจการ ท่ีมีสถานท่ีทํางานในจังหวัดเชียงใหม
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือวิทยานิพนธ รายงานทางวิชาการ บทความ
วารสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีมีผูเก็บรวบรวมไวกอนแลว เพ่ือใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะนํามาใช รายละเอียด
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมและการออม

การดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทน
และทีมงาน , เขาไปในสถานท่ีตางๆ ท่ีตองการศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระท่ังตอบคําถาม
ครบถวน ซึ่งในระหวางน้ันถาผูตอบมีขอสงสัยเก่ียวกับคําถาม ผูวิจัยหรือทีมงานจะตอบขอสงสัยน้ัน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคารอยละ คาวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean:

X ̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)
แบบสอบถามสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามท่ีมี

หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) ตอบ ใชคาความถ่ีและคารอยละ
แบบสอบถามสวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับรายได คาใชจาย ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบปลายปด โดย

เปนคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) ใชวิธีคาความถ่ีและคารอยละ
แบบสอบถามสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินมีลักษณะคําถามปลายปด โดยมีคําถามท่ีมีหลาย

คําตอบใหเลือก (Multiple Choice Quesiton) ใชวิธีคาความถ่ีและคารอยละ
แบบสอบถามสวนท่ี 4 ปจจัยท่ีกําหนดการออมคําถามเปนแบบเรียงลําดับความสําคัญโดยการเติมตัวเลขตามระดับ

ความสําคัญ แบงเปน 5 ระดับใชระดับการวัดขอมูลเปนแบบสเกลแบบตอเน่ือง (Linkert Scale) โดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญ 5 ระดับคือ

ระดับคะแนน ระดับความสําคัญ
5 ปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด
4 ปจจัยท่ีสําคัญมาก
3 ปจจัยท่ีสําคัญปานกลาง
2 ปจจัยท่ีสําคัญนอย
1 ปจจัยท่ีสําคัญนอยท่ีสุด

ใชวิธีวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางรวม และหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางไดแกพนักงานเงินเดือนประจําบริษัทเอกชนและ เจาของกิจการ นําเสนอผลโดย
การเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญของปจจัยกําหนดการออม

การวิเคราะหขอมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานมี 3 ขอคือ
การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ   อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  จํานวนผูอยูใน

อุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในดานจํานวนเงินออมดานวัตถุประสงคการออม ดานรปูแบบการออม โดยทํา
การทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ใชการแจกแจงความถ่ีและใชสถิตเิชิงอนุมาน ทําการทดสอบดวยทดสอบโดยใชคา Chi Square
เพ่ือทดสอบคาความสัมพันธของตวัแปร

การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก รายไดและคาใชจายมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออมดานจํานวนเงินออมเปนเปอรเซ็นต ดานจาํนวนเงินออมโดยเฉลีย่ในแตละเดือน โดยทําการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ใช
การแจกแจงความถ่ีและใชสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบโดยใชคา Chi Square เพ่ือทดสอบคาความสันพันธของตัวแปร

การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 3 พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําบริษัทเอกชนแตกตางกับเจาของ
กิจการ โดยทําการทดสอบสถิติอนุมาน ทดสอบโดยใชคา Chi Square เพ่ือทดสอบคาความแตกตางของตัวแปร
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สรุปผลการวิจัย
การคนควาเรื่อง พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบกับเจาของกิจการ

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมเงินระหวางพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ, ศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ และ ศึกษาปจจัยกําหนดการออมของ
พนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ ผลการศึกษาไดขอสรุป ดังน้ี
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ พบวากลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาท้ังสิ้น 400 รายเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย, อายุ พบวาสวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 20-30 ปเปนสวนใหญ, สถานภาพ พบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด, ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถาม

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวากลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาท้ังสิ้น 400 รายสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมี
รายไดอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท

รายจายเฉลี่ยตอเดือน พบวากลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาท้ังสิ้น 400 รายสวนใหญมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
15,000 บาท
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม

ดานการจัดสรรเงินออม กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจําสวนใหญไดมีการกําหนดเงินออมไวแนนอนในแตละ
เดือน มากกวาเจาของกิจการ

ดานจํานวนเงินออม โดยประมาณคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดในแตละเดือน กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจํา
สวนใหญออมประมาณ 10% ของรายได สวนเจาของกิจการเชนเดียวกันคือออมประมาณ 10% ของรายได

ดานวัตถุประสงคในการออม กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจําและเจาของกิจการสวนใหญมวัีตถุประสงคในการ
เก็บออมเพ่ือไวใชจายยามฉุกเฉิน
สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออมของผูตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยาง 400 รายสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานระดับรายไดและ
ปจจัยดานความมั่นคงในหนาท่ีการงานและกิจการมากท่ีสุด
สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน

สมมติฐานขอท่ี 1   ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานท่ีมีเงินเดือนประจํา
ผลการวิจัยพบวาเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา และ จํานวนผูอุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ
เจาของกิจการ ผลการวิจัยพบวาเพศ, อายุ, สถานภาพ และ จํานวนผูอุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนระดับการศึกษา พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานท่ีมีเงินเดือนประจํา และ
เจาของกิจการ ผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอท่ี 3 พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนแตกตางจากพฤติกรรมการออมของเจาของกิจการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานเอกชนและเจาของกิจการมีพฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกันในดานประมาณการออมคิดเปน
เปอรเซ็นต ดานจํานวนเงินออมเฉลี่ยในแตละเดือน ดานระยะเวลาในการเก็บออม ดานวัตถุประสงคในการเก็บออมและดาน
รูปแบบการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
การศึกษาเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญมีวัตถุประสงคในการออมคือเพ่ือเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรหามาตรการในการสนับสนุน
และสงเสรมิใหเกิดการออม เพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉนิ และ ผลการศึกษาพบวาการออมเงินท้ังสองกลุมเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ
1,000-5,000 บาท ตอเดือน รูปแบบการออมสวนใหญจะออมในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย สถาบันการเงินอาจหาขอเสนอใน
การออม ท่ีสอดคลองกับความตองการเพ่ือกระตุนใหเกิดการออมเพ่ิมข้ึน

เอกสารอางอิง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2560). รายงานสถิติจํานวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก

http://stat.dopa.go.th (วันท่ีคนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
ธนาคารกรุงเทพ. (2559). ความแตกตางระหวางเงินออมกับเงินลงทุน. [ออนไลน].เขาถึงไดจาก http:// www.

bangkokbank.com (วันท่ีคนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
บุญรุง จันทรนาค. (2557). การเงินสวนบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ.
ประยงค คูศิรสิิน. (2551). ปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ประสพชัย พสุนนท. (2553). สถติิธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพทอป จํากัด.
มรกต ฉายทองคํา. (2557). ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ราชบัณฑติยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก

http://www.royin.go.th/dictionary/ (วันท่ีคนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
สหกรณออมทรัพย กระทรวงการคลัง. (2556). ความสําคัญของการออม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http:// pirun.

kps.ku.ac.th. (วันท่ีคนขอมูล : 1 เมษายน 2560).
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). การศึกษาหนี้สินและพฤติกรรมการออม. กรุงเทพฯ :

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
Duesenberry, J.S.  (1959). Income Savings and The Theory of Consume Behavior.  Cambridge

University Press.
Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press.
Keynes, M.J. (1935). The General Theory of Employment, Interest and Money. First Harbinger Edition, A

Harvest/HBJ Book, New York and London Italy: Departimento di Scienze Economiche - Università
Degli Studi di Salerno.

411 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

THE REINFORCEMENT COMMUNITY NETWORK  TO BE ABLE TO DEVELOP COMMUNITY-BASED
TOURISM USING COMMUNITY-BASED RESEARCH BANBANGKHANOI, BANG KRATHUM DISTRICT,

PHITSANULOK PROVINCE

วาลิกา  โพธ์ิหิรัญ
คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม พิษณุโลก

*corresponding author e-mail : k_walika@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหนุนเสริมเครือขายชุมชนบานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ใหสามารถ

พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนได เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เทคนิค AIC การ
สนทนากลุม การฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการสาธิต เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัย และขับเคล่ือนใหชุมชนสามารถใชกระบวนการ
งานวิจัยเพ่ือทองถิ่นพัฒนาการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การประสานงานภาคี การ
สรางและพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน การหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนในการเก็บขอมูลทุนของชุมชน การออกแบบเสนทางทองเท่ียว การ
ทดลองและการประเมินผลการใชเสนทาง การสรุปบทเรียน และเผยแพรผลงานผลการวิจัยพบวา 1. ชุมชนบานบางกระนอย อําเภอ
บางกระทุม มีทักษะ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทองเท่ียวตามเสนทางในชุมชน และมีศักยภาพในการสรางความพึงพอใจแก
นักทองเท่ียว 2. สมาชิกในชุมชนสวนใหญเริ่มรับรูวาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ทําใหสมาชิกในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น
สงผลใหคนในชุมชนกระตือรือรนท่ีจะชวยดูแลทรัพยากรทองเท่ียว เกิดเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม พบปญหาวา มี
ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 3. สรางทางเลือกทางการทองเท่ียว สงผลใหนักทองเท่ียวเพ่ิมจํานวนและขยายวันพํานัก ชุมชนเกิดความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว เกิดรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ดานแนวทางการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติและตอยอดการพัฒนาดานตาง ๆ ไดจริง

คําสําคัญ : หนุนเสริมเครือขายชุมชน งานวิจัยเพ่ือทองถิ่น การทองเท่ียวโดยชุมชน

Abstract
This research aims to reinforce Bang Bangkhanoi community network, Bang Krathum District, Phitsanulok

Province to be able to develop Community-Based Tourism using Community-Based Research with participatory
action research. In addition, AIC techniques,  Focus group, trainings, implementations, as well as demonstrations
were used as research tools to drive forward the community in order to apply community-based research
procedures in developing and managing Community-Based Tourism. The research procedures consist of
coordinating with associated networks, creating and developing the efficient community research team, reinforcing
a data collection of community capital, designing tourism routes, testing and evaluating tourist routes, as well as
summarizing lessons and publishing the work done. The research result found that 1. Ban Bangkhanoi community
network has some skills in holding tourism activities along tourism routes in the community, including some
efficiency in creating satisfaction for tourists. 2. Most community members begin to realize the need of
participation regarding the holding of tourism activities. This makes them earn more income and results in making
people in the community to be more enthusiastic in taking care of tourism resources. Moreover, a good attitude
concerning a preservation of cultures and traditions has been created, and also a problem regarding the increase
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of garbage is occurred. 3. The creation of more selections of tourism results in having more numbers of tourists,
and their longer stays. This makes the community realize more on a preservation of tourism resources, and
creates such a new way of co-working among government sector, academic sector, private sector, and citizen
sector. Finally, such management of Community-Based Tourism can actually be applied as a guideline of practice
for future developments.

Keywords : reinforcement of community network, community based research, community based tourism

บทนํา
จากสภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคมท่ีเนนอัตลักษณของตัวบุคคลสูง มีพลวัตซับซอนและแยกยอยมากข้ึน แตละคน

ไดรับการยอมรับวามีอัตลักษณรสนิยมท่ีแตกตางและมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน จึงสงผลใหเกิดการทองเท่ียว
“การทองเท่ียวแบบมีความสนใจพิเศษ” (special interest tourism) ข้ึน ใหผลตอบแทนจากการทองเท่ียวเปนการเติม
เต็มความสมบูรณใหกับชีวิต (enriching) ไดผจญภัย (adventuresome) เกิดการเรียนรู ไดรับสัมผัส ทางใจ (human
touch) ระหวางคนในพ้ืนท่ีกับนักทองเท่ียวและกอใหเกิดผลกระทบดานดี เชน เกิดการตระหนักรู จิตสํานึก การปรับเปลี่ยน
กรอบแนวคิดของผูเก่ียวของ ควบคูไปพรอม ๆ กับเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรทองถ่ิน คนในพ้ืนท่ีชุมชน ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ท่ีตางมีจุดมุงหมายของการดําเนินการพัฒนาไปสูความยั่งยืนของการทองเท่ียว ซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือระหวางพหุภาคีหลาย ๆ ฝายท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะในระดับชุมชนทองถ่ิน ในลักษณะของภาคประชา
สังคม (civil society) มากข้ึน

การทองเท่ียวท่ีพัฒนารูปแบบเปนทองเท่ียวทางเลือกดังกลาวจะเกิดข้ึนและดํารงอยูไดอยางยั่งยืน รวมถึงจะ
พัฒนาการไปในทิศทางท่ีพึงประสงคได ผูท่ีเก่ียวของจะตองมีความรู ทักษะและทัศนคติในการทํางานท่ีสนองตอบตอทิศทาง
ดังกลาวน้ัน โดยเฉพาะตองมีรูปแบบการทํางานท่ีเกิดจากการประสานความรวมมือในแนวราบระหวางภาครัฐ ธุรกิจ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนดวยกันไดในลักษณะเชิงหุนสวน (partnership) เพ่ือเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมชุมชน เปนการกระจายอํานาจใหชุมชนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ิน
ซึ่งการเขามามีสวนรวมในการจัดการและเรียนรูรวมกัน จะทําใหเกิดพลังรวม (social synergy) ในการผลักดันหรือแกปญหา
ตาง ๆ จึงจําเปนตองมีการดําเนินงานเช่ือมโยงในลักษณะเครือขายท่ีสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันดวย
การดําเนินการในลักษณะประชาสังคมในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดังกลาว จําเปนตองอาศัยทักษะความรูในการ
ทํางานท่ีหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในชุมชน เพราะผลประโยชนท่ีเกิดจากการทองเท่ียว
จะตกอยูกับชุมชนทองถ่ินไดมาก สงผลใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนมนุษยตามมา

ผลจากการเปนพ่ีเลี้ยงหนุนเสริมชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง สามารถจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนไดดวย
กระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินเปนเวลากวา 5 ป สามารถสรางการเปลี่ยนแปลง “คน” “งาน” และ “ปญญา” โดยการ
หนุนเสริมท่ีเนนการจัดการและการประสานใหเกิดการบูรณาการความเช่ือมโยงระหวาง “ปญญา” (ผูรวมวิจัย) กอใหเกิดการ
พัฒนาท้ังในระดับชุมชนทองถ่ิน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ ดวยการใชความรูและขอมูลท่ีถูกตองเช่ือถือไดจาก
นักวิจัยชุมชนตาง ๆ มาเปนฐานในการรวมวิเคราะห สังเคราะหหาแนวทางในการแกปญหาและตัดสินใจรวมกันกําหนดแนว
ทางการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนหลายดาน ไดแก ชุมชนรวมกันกําหนดกฎ ระเบียบ กติกา รวมท้ังบทลงโทษในการดูแล
และใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน มีระบบการจัดการและมีการจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรม มีการสรางเง่ือนไข
ในการดูแลทรัพยากรการทองเท่ียวผานกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน

ดวยเหตุน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยกระบวนการ
งานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือดําเนินการวิจัย

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เทคนิค AIC การสนทนา
กลุม การฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการสาธิต แบงเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี

1. ข้ันเตรียมความพรอม
1) ศึกษาความเปนไปไดกอนลงพ้ืนท่ีเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีทํางาน CBT
2) ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชนกอนตัดสินใจดําเนินการเรื่อง CBT
3) กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเท่ียว
4) การวางแผน
5) การบริหารจัดการองคกร
6) การจัดทําโปรแกรมทองเท่ียว
7) การสื่อความหมาย
8) การตลาดเปนการเรียนรูและทําความเขาใจกลไกตลาดพฤติกรรมนักทองเท่ียว และองคประกอบท่ีสําคัญ

ในการทําการตลาด
9) การทําการทองเท่ียวนํารองเพ่ือทดสอบความพรอมของชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดปรับปรุงกอนเปดการ

ทองเท่ียวจริง
10) ติดตามและประเมินผลท้ังในระดับกิจกรรมและภาพรวมของการวิจัยและพัฒนา

2. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ
1) รวมศึกษาและถอดบทเรียนศักยภาพชุมชนเพ่ือนําไปสูการจัดการทองเท่ียวของชุมชน
2) รวมกําหนดและศึกษาเชิงลึก ของขอมูลชุมชนท่ีมีศักยภาพโดดเดนเพ่ือกําหนดกิจกรรมทองเท่ียว
3) การสงเสริมและวางแผนการใชประโยชนจากขอมูลท่ีทีมวิจัยชุมชนรวมสืบคน
4) รวมทดลองจัดกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม
5) รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมวิจัยชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการรักษาศักยภาพท่ีมีดวยการพัฒนาท่ี

ตอเน่ืองเหมาะสม
6) รวมพัฒนาศูนยขอมูล ศูนยเรียนรูชุมชนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การมีสวนรวม การติดตามประเมินผลกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน
(CBR) เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT) ของพ่ีเลี้ยงทีมวิจัยชุมชน
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ภาพท่ี 2 ศักยภาพชุมชนและกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยชุมชนบานบางกระนอยของพ่ีเลี้ยง

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
1) ลงพ้ืนท่ีติดตามกระบวนการจัดกิจกรรม
2) รวมประชุมตามแผนกิจกรรม
3) ตรวจงาน
4) สังเกตการณมีสวนรวมของชุมชน
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ภาพท่ี 3 รูปแบบการหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนเพ่ือการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT) ดวยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน
(CBR) ของพ่ีเลี้ยง ปรับจาก ศภุลกัษณ วิริยะสุมน, ชุลรีัตน จันทรเช้ือ , วาลิกา โพธ์ิหิรญัและกมลรัตน บุญอาจ 2554

ผลการวิจัย
สามารถสรุปผลจากการวิจัยไดดังน้ี
1. ผลการเตรียมความพรอม ทีมวิจัยชุมชนมีความเขาใจกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

กระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชน วางแผนการทํางานวิจัย
แบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมและสามารถสรางเครอืขายความรวมมือในการพัฒนา CBT เพ่ิมข้ึนได โดย
มีผูแสดงความจํานงเขารวมทํางานวิจัย บางเสนอช่ือผูท่ีมีความรูความสามารถเขารวมทํางาน

2. ผลการดําเนินโครงการ พ่ีเลี้ยงไดการจัดกระบวนการสรางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ เทคนิค
การออกแบบและการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหทีมวิจัยชุมชนมีความรู ความพรอมพอจะท่ีจะลงพ้ืนท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูล จึงพบวา ชุมชนมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร วิถีวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปญญา พิธีกรรม ความเช่ือ ผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตท่ีใชทุนและภูมิปญญาของปราชญในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนบางกระนอยมีความโดดเดนในการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 มาใชเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูท่ีใหบทเรียนแกผูมาเยือน สามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตท่ีสามารถ
มองเห็นผลเปนรูปธรรมจากการดํารงชีวิตท่ีสุขสงบของคนในชุมชนบานบางกระนอย บนฐานคิดของการพ่ึงตนเองอยางพอดี
พอเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีของตน ซึ่งเปนทุนชุมชนท่ีมีศักยภาพมากจนสามารถนํามาสรางเปนเสนทางศึกษาเรียนรูได ผลจาก
การศึกษาดูงานตนแบบ การรวมกันสรุปผลการเรียนรูและการตั้งขอสังเกตทําใหทีมวิจัยชุมชนสามารถออกแบบระบบการบริหาร
จัดการ กฏกติกาท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานบางกระนอยได จนเห็นผลเปนรูปธรรม ชุมชนสามารถออกแบบเสนทางทองเท่ียวใน
ชุมชนได 4 เสนทางดังน้ี

1) โปรแกรมทองเท่ียวครึ่งวัน
2) โปรแกรมทองเท่ียว 1 วัน
3) โปรแกรมทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน
4) โปรแกรมทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน
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3. ผลการติดตามและประเมินผล
พบวา ดานกระบวนการเตรียมความพรอมแมจะมีการใหความรูการทํางาน การสรางความเขาใจกระบวนการ

พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน และกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน การใหแนวการกําหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเท่ียว
ของชุมชนและแนวทางวางแผนการทํางานวิจัยของทีมวิจัยชุมชนแลวก็ตาม ขณะดําเนินโครงการทีมวิจัยชุมชนก็อาจมีขอสงสัย
หรือพบอุปสรรคระหวางการทํางานทีมวิจัยชุมชนมีความตองการความชวยเหลือจากพ่ีเลี้ยงในการใหคําแนะนํา ช้ีแนะ
ทางเลือก และในขณะเดียวกันแมชุมชนจะไมรองขอคําปรึกษา หากแตพ่ีเลี้ยงประเมินแลววาทีมวิจัยชุมชนไมสามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง พ่ีเลี้ยงจะใหการชวยเหลือ ดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมพรอมไปกับการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน โดย
ในทุกกิจกรรมพ่ีเลี้ยงจะใหทีมวิจัยชุมชนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการสะทอนขอมูล การสรุปบทเรียน เพ่ือสรางลักษณะนิสัย
การคิดวิเคราะห สังเคราะห แยกแยะและหาทางเลือกในการจัดการปญหา ในระยะแรก ทีมวิจัยชุมชนมักไมกลาแสดงออก แตเมื่อ
จัดกระบวนการไปไดระยะหน่ึงจนเกิดความคุนชิน การพบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ การจัดการอบรมใหความรูในหลากหลาย
ประเด็น สงผลใหทีมวิจัยชุมชนกลาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ดานการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
CBT ท้ังระดับเครือขายชุมชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ไมพบปญหา เน่ืองจากผลงานของชุมชนสามารถ
สรางการรับรูแกหนวยงานระดับตาง ๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี มีการเดินทางเขามาศึกษาดูงานโดยการสนับสนุนประชาสัมพันธ
ชุมชนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งแตเดิมทีมวิจัยชุมชนไมเขาใจและไมกลาพอท่ีจะบูรณาการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับตนใหเขารวมพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวทีมวิจัยชุมนสามารถ
ออกแบบการจัดการพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว การจัดการบุคลากร การจัดการรายได นอกจากน้ีชุมชนยังตองพัฒนากิจกรรมและ
เสนทางทองเท่ียวท่ีสรางการเรียนรูแกผูมาเยือนเพ่ิมข้ึน

ประมวลผลการเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนเมื่อชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวดวยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน
สามารถสรปุไดดังน้ี

กอนการพัฒนาการทองเท่ียวดวยกระบวนการงานวิจัย
เพ่ือทองถ่ิน

หลังผานการพัฒนาการทองเท่ียวดวยกระบวนการงานวิจัย
เพ่ือทองถ่ิน

1. กลุมชุมชนบานบางกระนอย เปนชุมชนท่ีทําการเกษตร
แบบผสมผสาน (วนเกษตร) มีความพยายามรวมกลุมเพ่ือ
พัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามวิถีชีวิตของชุมชนเปนชุมชนท่ีมีผูคนเดินทางเขามาศึกษา
ดูงานศูนยการเรียนรูการเกษตรของชุมชน แตชุมชนขาด
ความรูดานวิธีการ การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการใหการ
ตอนรับผูมาเยี่ยมเยือน  ท่ีผานมาการดูแลผูมาเยือนเปน
ลักษณะการเสียสละ อาสามาชวยบอกเลาของดีชุมชน
บางเวลาตองละท้ิงภาระหนาท่ีระหวางการประกอบอาชีพ
และภาระของครอบครัวมาชวยงาน การทํางานไมมีแบง
บทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ทําใหการทํางานในบางครั้งเกิด
ความซับซอน ไมมีกฎกติกาในการเขาศึกษาดูงานสงผลใหฐาน
เรียนรูไดรับผลกระทบ เชน เมื่อมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามา
ศึกษาดูงานในชุมชน ไดพบเห็นผลผลิตก็ช่ืนชม ช่ืนชอบ
จนถึงกับเก็บเก่ียวเด็ดดึงผลผลิตสงผลทําใหตนไมและผลผลิต
เสียหายและขาดรายได

1. หลังจากท่ีไดรับการอบรมการบริหารจัดการกลุมทองเท่ียว
การศึกษาดูงาน และการพบเครือขายทองเท่ียวชุมชน
ภาคเหนือลาง สงผลใหทีมวิจัยชุมชนเกิดแนวคิดและเขาใจ
แนวทางการพัฒนาจนสามารถจัดตั้งกลุมพัฒนาการทองเท่ียว
ในชุมชน สามารถออกแบบการบริหารจัดการการทองเท่ียว
ชุมชน การจัดการพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว การจัดการบุคลากร
การจัดการรายได มีกฏกติกาในการเขาศึกษาดูงานในแตละ
ฐานเรียนรู จึงสามารถลดการสูญเสียผลผลิตขณะนําชมฐาน
เรียนรู ได และสามารถสรางความรวมมือ กับภาคีหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน
ไดดวยตนเอง
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2. ชุมชนตองการพัฒนาบานบางกระนอยใหกลายเปนศูนย
การเรียนรู โดยใชพ้ืนท่ีธรรมชาติ ตองการมีบทบาทในการ
สนับสนุนการจัดระบบการเรียนรูท่ีมุงเนนใหเปนการศึกษา
ตอเน่ืองตลอดชีวิตโดยมีชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมจัดการศึกษา
เพ่ือสรางการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท่ีเนนการมสีวนรวมของบุคคล
หลาย ๆ ฝาย โดยมีคนในชุมชนเปนผูรู เปนครู  ผูถายทอด
วิชาไดอยางมั่นใจและสามารถสรางการเรียนรูใหผูมาเยือน
เกิดความตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ ควร
ดูแลและเคารพธรรมชาติ

2. ชุมชนไดรับการอบรมผูสื่อความหมายจึงมีทักษะและ
ความสามารถในการถายทอดองคความรูของชุมชนในแตละ
ฐานเรียนรูได และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสรางความ
สนุกสนานไปพรอม ๆ กับการสรางตระหนักรักธรรมชาติ
ควบคูกันไปได

3. ชุมชนขาดโปรแกรมการศึกษาธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม 3.ระหวางดําเนินการวิจัยชุมชนสามารถออกแบบเสนทาง
ทองเท่ียวในชุมชนได 4 เสนทาง

อภิปรายผล
จากการศึกษา การหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน

บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา การหนุนเสริมดวยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินใหกับ
ทีมวิจัยชุมชนสามารถสรางความตระหนักรักอยางรูคุณคา เกิดความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน ชุมชนมี
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุมทองเท่ียวและสามารถสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายเขารวมพัฒนาการทองเท่ียว
โดยชุมชนได สอดคลองกับ พิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2557) การจัดการทองเท่ียว ชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาบานโคกไทร
จังหวัดพังงา พบวา ศักยภาพทางการทองเท่ียว กระบวนการความคิดแบบยั่งยืนในดานการมีจิตสํานึกท่ีดีใหความสําคัญกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการทองเท่ียวมากกวามุงเนนท่ีประโยชนดานรายได มุงท่ีจะ
ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมท้ังตัวผูนําชุมชนท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรมทางการทองเท่ียวท้ังทางตรง
และทางออม และสอดคลองกับ อาทิตย โชติกวิริยวาณิชย,ปญญา หมั่นเก็บและทิพวรรณ ลิ่มอังกูร (2561) ไดศึกษาการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบมีสวนรวมของชุมชนรวมพรตทาเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบวา ประโยชนท่ี
ชุมชนไดรับคือ ความเขมแข็งความสามัคคี ความรวมมือในการทํากิจกรรมของชุมชน มีการดูแลสภาพแวดลอมและทรัพยากร
ชุมชน มีโอกาสหารายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียว ชุมชนเปนท่ีรูจักในสังคมและทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง
รวมท้ังการสนับสนุนจากเครือขายและหนวยงานภาคภายนอกท้ังดานงบประมาณและการชวยเหลือดานอ่ืน ๆ จึงทําใหชุมชน
สามารถดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับ เพชรศรี นนทศิริ (2555) รูปแบบการ ดําเนินการ
ของกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา มีรูปแบบการดําเนินการแบบกระจายอํานาจ ดานเศรษฐกิจมีการ
กระจายรายไดอยางท่ัวถึง ดานสวนรวม คนในชุมชนมีสวนรวมท้ังในดานการจัดตั้งวางแผนและดําเนินการ อยางไรก็ตามพบวา
ภูมิหลังการกอตั้งองคกร พ่ีเลี้ยงและภาวะความเปนผูนําของกลุมมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ของกลุมการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนและความสําเร็จของกลุม

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการใชกระบวนการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน สามารถสรางใหทีมวิจัยชุมชนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงได พบวา ชุมชนกลาแสดงออกเพ่ิมมากข้ึน อันมีผลมาจากการท่ีทีมวิจัยชุมชนรูจักเขาใจเรื่องราวทองถ่ิน
อัตลักษณ วิถีชีวิต ภูมิปญญาและรากเหงาของตนเองอยางลึกซึ้ง สงผลใหเกิดภาคภูมิใจท่ีจะนําเสนอของดีของชุมชน และใน
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ระหวางกระบวนการวิจัยทีมวิจัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ซึ่งสงเสริมใหสามารถนําเสนอเรื่องราวของชุมชนแก
บุคคลภายนอกไดอยางมั่นใจ สามารถคิดวิเคราะหและจัดการแกไขปญหาไดอยางดี สามารถบริหารจัดการการทองเท่ียวโดย
ชุมชนได มีการวางแผนการทํางานลวงหนา ทํางานอยางเปนระบบ แบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบไดเหมาะสม เกิดความ
สามัคคี เสียสละและอุทิศตนทํางานเพ่ือสวนรวมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน มีความรูสึกหวงหวงแหนทรัพยากร มรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และวิถีถ่ินของตน พลังจากภาคีภายนอก อาทิเชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงเสียงตอบรับจาก
นักทองเท่ียวท่ีช่ืนชมชุมชนในหลาย ๆ ดานอยูเสมอ เปนปจจัยสําคัญอีกประหน่ึงท่ีสงเสริมใหชุมชนรูสึกอบอุนใจมั่นใจและ
เปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนได

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานผูสนับสนุนทุนวิจัย ควรเพ่ิมงบประมาณและสนับสนุนองคความรูเพ่ือใหทีมวิจัยชุมชน สามารถจัดทํา

แผนปฏิบัติการการจัดการทองเท่ียวของชุมชนและการทําการตลาดทองเท่ียวชุมชน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการ
พัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนของตนได กอนท่ีพ่ีเลี้ยงจะถอยหางออกมา

2. สถาบันการศึกษาสามารถเขาไปสนับสนุนองคความรูและใชเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนรูระหวางชุมชน นักศึกษาและ
อาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. เกษตรจังหวัดใชเปนพ้ืนท่ีตนแบบท่ีสรางการเรียนรูใหกับเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน ดานการบริหารจัดการ ดานการลด
รายจาย ตามรอยศาสตรพระราชา สรางรายไดผานการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียววิถีชาวนา และพัฒนาองค
ความรูดานการเกษตรใหม ๆ เพ่ือถายทอดความรูสูชุมชนตอไป

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวแหงสามารถเขามาสงเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธใหเกิดพ้ืนท่ีทองเท่ียว
รูปแบบใหมเพ่ือการกระจายรายไดสูชุมชนตามนโยบายสงเสริมการกระจายรายไดสูเมืองรอง

5. เปนตนแบบใหกับชุมชนท่ีสนใจจะพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน
6. ขอคิดสําหรับสําหรับพ่ีเลี้ยงท่ีจะทํางานหนุนเสริมรวมกับชุมชน มีดังน้ี

6.1 การสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ ควรมีการช้ีแจง หารือ รวมกับคนในชุมชนในทุก
กิจกรรมของงานวิจัย ท้ังกอนและหลังการดําเนินการ

6.2 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนเรื่องของคนในชุมชนท้ังหมดไมวาจะเก่ียวของโดยตรงหรือทางออม
รวมถึงเปนเรื่องของการใชทรัพยากรสวนกลางของชุมชน การสรางการเรียนรูใหแกผูมาเยือน ซึ่งการทองเท่ียวโดยชุมชนน้ัน
เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนและผูมาเยือน ดังน้ันคนในชุมชนตองเห็นดวยกับการจัดการทองเท่ียวของชุมชน

6.3 ผูนําในชุมชนตองเห็นความสําคัญของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน เพราะจะสรางความเช่ือมั่นใหกับ
คนในชุมชน รวมท้ังลดปญหาในการทํางาน

6.4 การเตรียมความพรอมของขอมูลในการนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนสิ่งสําคัญตอการทํางาน
ของชุมชน และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือภาคีท่ีเก่ียวของ

6.5 ชุมชนจําเปนตองมีพ่ีเลี้ยงในการใหคําปรึกษา เพ่ิมเตมิความรู และแกปญหาระหวางการทํางาน
6.6 ชุมชนตองมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน และมุงมั่นตั้งใจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
6.7 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนตองมีความอดทนเน่ืองจากตองใชเวลาในการพัฒนาชุมชนสูการจัดการ

ทองเท่ียวนานกวาจะเกิดผล
6.8 พ่ีเลี้ยงเปนผูท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการทํางานของทีมวิจัยชุมชนเปนระยะเพ่ือใหการ

ชวยเหลือช้ีแนะและจัดหาองคความรูใหมมาเพ่ิมพูนความรูใหกับชุมชนสามารถบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนไดอยาง
ยั่งยืนตอไป
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ

คุณภาพข้อมูลทางบัญช ีรวมทั้งผลกระทบของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผู้ท าบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม ่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 391 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ทักษะวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามล าดับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ดังนั้นผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ควรให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพอันส่งผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีและการเป็นนักบัญชีมืออาชีพต่อไป 

ค าส าคัญ : ทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

Abstract 
The objectives of this research were to study the relationship between accounting profession 

skills, work efficiency and accounting information quality of bookkeepers including the impact of 
continuous learning and accounting professional ethics in Chiang Mai province by using a questionnaire as 
an instrument for collecting data from 391 bookkeepers in Chiang Mai province. The statistics used for 
analyzing the collected data were simple regression analysis and multiple regression analysis. The results 
showed the following : accounting profession skills had positive relationship with work efficiency and 
accounting information quality respectively. Furthermore, work efficiency had positive relationship with 
accounting information quality, and continuous learning was positive impact on the relationship between 
accounting profession skills with work efficiency, and accounting professional ethics were positive impact 
on the relationship between work efficiency with accounting information quality. Therefore, bookkeepers 
in Chiang Mai province should focus on developing accounting profession skills in order to achieve an 
accounting professional ethics that results in accounting information quality and professional 
accountancy.   
 
keywords : accounting profession skills  work efficiency  accounting information quality 
 
บทน า 

บทบาทของนักบัญชีในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ                    
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงความซับซ้อนในการด าเนินธุรกิจ  
องค์กรต่าง ๆ จึงมีความต้องการให้นักบัญชีของตนเป็น มากกว่าผู้จดบันทึกเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ หรือท าแต่เพียงหน้าที่ใน
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การปิดบัญชีและออกงบการเงิน โดยผู้ประกอบการได้คาดหวังว่านักบัญชีจะเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร  มี
ความสามารถในการให้ค าแนะน า พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี  ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของนักบัญชีมืออาชีพน้ัน  การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ (professional accountant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศ
ไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ในฐานะ
นักบัญชีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตนเอง เพื่อที่จะท าให้สามารถแข่งขันกับนักบัญชีต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท าบัญชี, 2560)  

ทักษะวิชาชีพบัญชี (accounting profession skills) ซึ่งเป็นทักษะและความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และ
บริการอื่น ๆ ที่ต้องยึดหลักมาตรฐานการบัญชี จึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี และคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี โดยทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 
เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants : IES3 Professional 
Skills) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านคือ ทักษะด้านปัญญา (intellectual skills) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
(technical and functional skills) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (personal skills) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
การสื่อสาร(interpersonal and communication skills) และทักษะบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (organizational 
and business management skills) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) ซึ่งทักษะทั้ง 5 ด้านนี้ถือเป็นคุณสมบัติที่ท าให้นักบัญชี
สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (work efficiency) เป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายไว้หรือการท างาน
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีคุณภาพ ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความครบถ้วน โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการน าเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ความพึงพอใจของผู้รับริการ (satisfaction) การประหยัดต้นทุน 
(costs savings) การท างานเสร็จทันตามก าหนด (timeliness) และคุณภาพของงาน (quality of work) (สมใจ ลักษณะ, 
2552) 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี (accounting information quality) เป็นคุณลักษณะที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในงบการเงิน
มีความถูกต้องและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการบัญชี เพียงพอที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินน าข้อมูลในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการ
ประมาณการและคาดการณ์ในอนาคตเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้  คุณภาพข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วย 5 ด้านคือ 
ความเข้าใจได้ (understandability) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (relevance) ความเช่ือถือได้ (reliability) และการ
เปรียบเทียบกันได้ (comparability) (ศศิวิมล มีอ าพล, 2554) ซึ่งองค์กรใดมีข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพแล้วย่อมท าให้องค์กร
นั้นด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผู้ท าบัญชี (bookkeepers) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี โดยมีคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี
ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดท าบัญชีและน าเสนอข้อมูลทางบัญชีของนิติบุคคล 
คุณภาพของผู้ท าบัญชีย่อมส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี ซึ่งผู้ท าบัญชีต้องเป็นผู้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีการพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีผลงานท่ีออกมาอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี  ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี รวมทั้งผลกระทบของการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ท าบัญชีได้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางบัญชี อันจะท าให้ผู้ท า
บัญชีน้ันเป็นผู้ท าบัญชีมืออาชีพต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 กรอบแนวคิดในการวิจัยภาพประกอบ 1 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือทักษะวิชาชีพบัญชีที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ได้แก่ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามล าดับ จาก
การทบทวน เอกสาร และบริบทของนักบัญชี การที่ผู้ท าบัญชีมีทักษะวิชาชีพบัญชีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชีนั้นผู้ท าบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) ซึ่ง
นับเป็นตัวแปรแทรกที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพอันน าไปสู่
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ท าบัญชีจะต้องค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (accounting 
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professional ethics) ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภาวิชาชีพด้วย จึงนับเป็นอีกตัวแปรแทรกที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ท าบัญชีด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 18,209 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2560)  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 391 คน โดยผู้วิจัยได้ค านวณตามสูตรของ ทาโร่         
ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ซึ่งก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากนั้นได้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไป  
เกี่ยวกับผู้ท าบัญชีในจังหวัด 2.ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จัดท าบัญชี 3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชี 4.ความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 6.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ท าบัญชี   
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   1.สถิติที่ใช้ทดสอบตัวแปร คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (multicollinearity test) โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยการพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่ง
ควรน้อยกว่า 10 จึงถือว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Black, 2006) 
    2.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (สมมติฐานที่ 1 2 และ 4) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (สมมติฐานที่ 3 และ 5) ซึ่งเขียนสมการได้
ดังนี ้
  สมการที่ 1 : WOE = β01+β1( APS)+ɛ     
  สมการที่ 2 : AIQ  = β02+β2(APS)+ɛ   
  สมการที่ 3 : WEO = β03+β3(APS)+β4(CL)+β5(APS*CL)+ɛ    
  สมการที่ 4 : AIQ  = β04+β6(WOE)+ɛ 
  สมการที่ 5  AIQ  = β05+β7(WOE)+β8(ET)+β9(WOE*ET)+ɛ   
  APS   หมายถึง  ทักษะวิชาชีพบัญชี  
  WOE  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  AIQ   หมายถึง คุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
  CL     หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  ET หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

ตัวแปร INS TFS PES ICS OBS APS SAT COS TIM QUA WOE AIQ CL ET VIF 
X  

S.D. 
INS 
TFS 
PES 
ICS 
OBS 
APS 
SAT 
COS 

4.12 
0.15 

 
0.45
1** 

0.22
8** 

0.53
3** 

0.12

4.22 
0.27 

 
 

0.81
3** 

0.70
1** 

0.57
6** 

4.08 
0.18 

 
 
 

0.59
7** 

0.54
9** 

0.83

4.08 
0.22 

 
 
 
 

0.33
1** 

0.82
9** 

4.23 
0.23 

 
 
 
 
 

0.68
6** 

 

4.17 
0.17 

 
 
 
 
 
 

0.23
2** 

4.02 
0.43 

 
 
 
 
 
 
 

0.50

4.11 
0.54 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.01 
0.43 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 
0.67 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.03 
0.37 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.99 
0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.51 
0.36 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.38 
0.67 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5.10 
3.13 
2.27 
1.84 
1.00 
1.98 
1.71 
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TIM 
QUA 
WOE 
AIQ 
CL 
ET 

8** 

0.56
2** 

0.32
2** 

0.22
3** 

0.32
5** 

0.22
8** 

0.37
1** 

0.46
4** 

0.36
2** 

 
0.02
6 

0.93
0** 

0.22
5** 

0.13
1** 

0.05
7 

0.02
4 

0.11
8** 

0.16
0** 

0.46
1** 

0.31
1** 

4** 

0.17
7** 

0.12
4** 

0.11
2** 

 
0.01
9 
0.13
7** 

0.10
9** 

0.34
3** 

0.23
5** 

0.28
1** 

0.27
0** 

0.25
9** 

 
0.04
2 
0.27
3** 

0.26
3** 

0.42
2** 

0.28
9** 

0.06
6 

 
0.06
9 
 
0.04
7 
 
0.07
3 
 
0.09
0 
 
0.06
3 
 
0.09
4 
 
0.01
1 

0.17
0** 

0.16
5** 

0.03
1 

0.19
1** 

0.21
8** 

0.43
3** 

0.22
6** 

7** 

0.57
2** 

0.22
4** 

0.73
7** 

0.39
8** 

0.41
5** 

0.20
2** 

0.56
0** 

0.10
3** 

0.71
4** 

0.32
5** 

0.32
3** 

0.10
5** 

 
0.35
4** 

0.81
7** 

0.53
9** 

0.20
4** 

 
0.02
1 

 
 

0.65
5** 

0.58
9** 

0.31
7** 

0.33
0** 

 
 
 

0.65
3** 

0.43
9** 

0.15
9** 

 
 
 
 

0.41
2** 

0.42
9** 

 
 
 
 
 

0.01
9 

 
 

2.17 
1.48 
1.00 
1.00 
1.87 
1.51 

    **มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
ความหมายของตัวแปร 
 ทักษะด้านปัญญา (INS) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (TFS) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(PES) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร (ICS) ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (OBS) ทักษะวิชาชีพ
บัญชี (APS) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (SAT) การประหยัด  ต้นทุน (COS) การท างานเสร็จทันเวลา (TIM) คุณภาพของ
งาน (QUA) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (WOE) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี (AIQ) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี (ET) 
 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์โดยรวม ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท า
การทดสอบ multicollinearity โดยหาค่า VIF ปรากฏว่า VIF ของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 4.10 ซึ่งสอดคล้องกับ Black 
(2006) ทีไ่ด้เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงไม่มีปัญหา 
Multicollinearity  
 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์การถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) 
b SEb t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) 

2.308 
0.414 

0.452 
0.108 

5.108 
3.823 

.000** 

.000** 

R = 0.191  AdjR2 = 0.034  F = 14.618  p = 0.000  SEest = 0.366 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.191 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวม (WOE) ได้ร้อยละ 3.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = .414, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ      
สมมติฐานที่ 1 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม  

ตัวแปรอิสระ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) 
b SEb t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) 

1.862 
0.510 

0.482 
0.116 

3.861 
4.410 

.000** 

.000** 

R = 0.218  AdjR2 = 0.045   F = 19.445  p = 0.000  SEest = 0.391 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.218 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) 
ได้ร้อยละ 4.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.510, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
 จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) 0.191 และ 0.218 และค่าการพยากรณ์ 
(AdjR2) 0.034 และ 0.045 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าต่ า จึงแสดงให้เห็นว่าจากการทบทวน เอกสาร และบริบทของนักบัญชี
แล้ว การที่ผู้ท าบัญชีมีทักษะวิชาชีพบัญชีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชี
นั้นผู้ท าบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นตัวแปรแทรกที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพอันน าไปสู่คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ท าบัญชียังต้อง
ค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภาวิชาชีพด้วย  จึงนับเป็นอีกตัวแปรแทรกที่มีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ท าบัญชี 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) 
b SEb t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS)  
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) 
APS*CL 

33.171 
7.489 
6.271 
1.613 

5.442 
1.308 
1.171 
0.281 

6.096 
5.725 
5.355 
5.746 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

R = 0.507  AdjR2 = 0.251  F = 44.433  p = 0.000  SEest = 0.322 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 7.489, p < 0.01) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(CL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
(b = 6.271, p < 0.01)  แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชีนั้นผู้ท าบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นตัวแปร
แทรกที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพล าดับต่อมาจึงได้น าการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) ใส่เพิ่มในสมการถดถอย (APS*CL) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (CL) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.507 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวม (WOE) ได้ร้อยละ 25.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 1.613, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 3  
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม   
ตัวแปรอิสระ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) 

b SEb t p-value 
ค่าคงท่ี (a) 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) 

1.152 
0.702 

0.167 
0.041 

6.881 
16.999 

.000** 

.000** 
R = 0.653  AdjR2 = 0.425   F = 288.964  p = 0.000  SEest = 0.303 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.653 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
โดยรวม (AIQ) ได้ร้อยละ 42.50อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.702, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ      
สมมติฐานที่ 4  
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) 
b SEb t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) 
WOE*ET 

13.818 
2.709 
2.625 
0.710 

1.258 
0.312 
0.263 
0.065 

10.981 
8.679 
9.996 
10.904 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 
R = 0.824  AdjR2 = 0.677   F = 272.159  p = 0.000  SEest = 0.227 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 2.709, p < 0.01) และจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี (ET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01           
(b = 2.625, p < 0.01) อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ท าบัญชีจะต้องค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพด้วย จึงนับเป็นอีกตัวแปรแทรกท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ท าบัญชี ล าดับต่อมาจึงน าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) ใส่เพิ่มในสมการถดถอย  (WOE*ET) 
เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมกันผลการวิเคราะห์พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)  กับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.824 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) ได้ร้อยละ 67.70อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.710, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม การเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ีมีความสัมพันธ์ตอ่คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) 
b SEb t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) 

1.065 
0.158 
0.357 
0.151 
0.180 

0.154 
0.044 
0.042 
0.039 
0.041 

6.936 
3.597 
8.406 
3.465 
4.375 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

R = 0.732  AdjR2 = 0.651   F = 111.57  p = 0.000  SEest = 0.421 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 
(WOE) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
โดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 0.732 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) ได้
ร้อยละ 65.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.158, b = 0.357, b = 0.151, b = 0.180, p < 0.01 )  
 
อภิปรายผล 
 ผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เห็นด้วยกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants :IES) ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะ
ทางวิชาชีพที่ระบุว่าบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมีทักษะด้านปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ทักษะการบริหารองค์การและ
การจัดการธุรกิจ เพื่อให้ได้คุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งทักษะในแต่ละด้านเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถที่ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีเพื่อแสดงสมรรถนะของตน และเป็นตัวบ่งช้ีถึงศักยภาพที่สามารถน าไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันได้ ทักษะที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
ทักษะสามารถท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้เปรียบกว่าคนอื่นในโลกของการท างานและเป็นประโยชน์ตลอดเวลาที่ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ  ชลิดา ลิ้นจี่ (2560) ที่พบว่านักบัญชีมีทักษะวิชาชีพระดับมาก ทักษะวิชาชีพบัญชีน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี เนื่องจากหน้าที่การท าบัญชีของผู้ท าบัญชีเสมือนต้นน้ าของ
งานท้ังหมด ถ้าผู้ท าบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลท าให้การรายงานทางการเงินถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือต่อ
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติงานด้านบัญชีจะพบปัญหาต่าง ๆ เช่นการศึกษามาตรฐานการบัญชีแต่
ละฉบับมีปริมาณมากและเข้าใจยากเนื่องจากเป็นการแปลมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Accounting Standards) การท าบัญชีในทางปฏิบัติจะมีปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการตีความมาตรฐานการบัญชีแตกต่าง
กัน ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคในการท างาน บางประเด็นมีข้อสมมติฐานในมาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ชัดเจน หาข้อสรุปไม่ได้ท าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของระบบงานสารสนเทศ และจะต้องท าการแก้ไขหลายครั้ง ท าให้สูญเสียเวลา บุคลากร และ
งบประมาณ ผู้ประกอบการต้องการทราบผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่มีผลต่อองค์กรเร็วที่สุด
เพื่อที่จะได้วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ผู้ท าบัญชีเองจึงต้องเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง การอ่าน การฟัง การถาม การคิด การ
เรียนรู้ในขณะท างาน การฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับ พลอยรวี จันทร์ประสิทธิ์ (2556) ที่พบว่านักบัญชีต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีโดยเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะท าให้มีความส าเร็จในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยผู้ท าบัญชีต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ผลงานของตน ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่ สุดแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของงาน  
ผลงานของผู้ท าบัญชีต้องเป็นที่ยอมรับด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาช่วยให้เกิดความรวดเร็ว มีความ
น่าเชื่อถือโดยพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ อนุสรา ขจร
นาม (2560) ที่พบว่าผู้ท าบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดย
ผู้ท าบัญชีต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีซึ่งเปรียบเสมือนกฎระเบียบการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่ต้องมีความโปร่งใส เป็น
อิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยน าความรู้ความสามารถท่ีตนมีน ามาปฏิบัติเป็นมาตรฐานของการท างาน 
รักษาความลับของกิจการไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ของกิจการไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ รวมทั้งต่อผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือนิติบุคคลที่ท าบัญชีให้  ไม่ให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง ไม่โอ้อวด มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกท่ีควรส านึกในหน้าท่ีและไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับ 
David J.Cooper (2006) ที่พบว่ากระบวนการด้านกฎระเบียบมีความส าคัญมากขึ้นในกระบวนการวิชาชีพบัญชี บริการทาง
บัญชีระดับมืออาชีพต้องเพิ่มความเข้าใจในวิชาชีพและระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อมูลทางบัญชีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานทาง
ธุรกิจโดยเอื้อประโยชน์แก่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ในการวิเคราะห์ตีความหมายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนข้อมูลทางบัญชีสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ ดังนั้นข้ อมูลทาง
บัญชีจึงต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีต้อง เข้าใจได้  เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่ือถือได้ 
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เปรียบเทียบได้ สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนะเมศฐ์ ธนโชติสุขวัฒน์ (2558) ที่พบว่าผู้บริหารฝ่ายบัญชี
บริษัทจดทะเบียนมีความคิดเห็นด้วยกับการมีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ท าบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพบัญชี โดยมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลได้ มีความช านาญทางด้านตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจ การ
รายงาน  รวมทั้งต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม มีความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยมีการสื่อสารที่ดี และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้รับริการ ด้วยการประหยัดทรัพยากร ท างานทันเวลา ถูกต้อง และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผู้ท า
บัญชีต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในขณะท างาน 
และการเรียนรู้โดยการเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ท าบัญชีต้องมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีที่ต้องมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับ มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ เจ้าของกิจการ และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพสามารถ เข้าใจได้ เปรียบเทียบได้ 
เชื่อถือได้ และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่งผลท าให้การด าเนินงาน
ของธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ น าไปสู่ความส าเร็จองค์กรที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ท าบัญชีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี อัน
จะท าให้ผู้ท าบัญชีนั้นเป็นผู้ท าบัญชีมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี พบว่า สถานะของ
ตัวละครเอกชายและหญิง สถานะภาพ สมรส  บทบาทตัวละครเอกในความเป็น  สามี -ความเป็นภรรยา, ความเป็นบิดา - 
ความเป็นมารดา,  บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง ด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง ในด้านคู่รัก 
มีพฤติกรรม การแสดงออกหรือปฏิกิริยา ท่ีบ่งบอกถึงการให้ความรัก  การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ  ส่วนความเป็นสามี-
ภรรยา  มีการแสดงพฤติกรรม  การสร้างครอบครัวให้มั่นคง การห่วงใยดูแลเอาใจใส่  ความสัมพันธ์  ตัวละครเอกชายกับ
มารดา  แม่สามีกับลูกสะใภ้  พ่อสามีกับลูกสะใภ้ บิดากับบุตรชาย และมารดากับบุตรชาย  
 
ค าส าคัญ : บทบาท  ปฏิสัมพันธ์  ตัวละครชาย  ตัวละครหญิง 
 
 

Abstract 
 A study of roles and interactions in the novels of the writers of the pen name Chulamanee found 
that the status of male and female characters is in a marital status, main characters are in roles of 
husband - wife, fatherhood – motherhood and the social roles of the male and female characters. The 
interaction between the male and female protagonists has shown in a couple, there is a behavioral 
expression or reaction for giving love, the expression of ownership. For the husband-wife behavior, there 
is a will to build a stable family and taking care. The relationship can be seen from male protagonists and 
his mother, mother-in-law and daughter-in-law, father-in-law and daughter and father and his son. 

Keywords : role  interaction  male character  female character 

บทน า 
 วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการเสนอแนวความคิด ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมได้รับรู้ผ่านตัวละครชายและหญิงซึ่งเป็นตัวเอก  ดังที่ จิตรลดา    
สุวัตถิกุล (2530) กล่าวว่า  “นวนิยายเป็นเรื่องที่ สมมติขึ้นโดยอาศัยพฤติกรรมของมนุษย์ ในสังคมเป็นพื้นฐาน และน ามา
ปรับปรุงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วยพฤติกรรม ต่าง ๆ ที่ตัวละครแสดงออกมาสะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุษย์” การศึกษา 
วรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาสภาพชีวิตความเป็นไปของมนุษย์ที่จ าลองเป็นภาพชีวิตในนวนิยาย  โดยผู้เขียนได้ถ่ายทอด
ความคิดของตนไว้ในตัวละคร  จากการที่ผู้เขียนถ่ายทอดนี้เอง  ท าให้เห็น พฤติกรรมบทบาทและสังคมของตัวละครได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2522) ที่กล่าวว่า  “การศึกษาตัวละคร  คือการศึกษาชีวิตมนุษย์เพราะสังคมที่ผู้
แต่งมีชีวิต อยู่ในขณะนั้น ย่อมท าให้ผู้แต่งถ่ายทอดสภาพน้ัน ๆ ลงไปในเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งโดยไม่รู้ตัว  และ โดยความตั้งใจ” ใน
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน  นวนิยายเป็นผลงานประพันธ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากผู้อ่านนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของ        
นวนิยายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบจนถึงยุคปัจจุบัน นวนิยายไทยได้พัฒนาไปมากทั้งด้าน
เนื้อหาและรูปแบบ  ในด้านเนื้อหา นักเขียนต่างก็มุ่งสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย
มาโดยตลอด  
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 นวนิยาย  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเขียนที่เกิดจากความคิดของผู้แต่ง  โดยใช้ภาษาเป็น สื่อกลางส าหรับถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  ของแต่ละยุคสมัย  จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อน ให้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่   การปกครอง  แนวความคิด และค่านิยมในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย  ซึ่ง ย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมของแต่ละสังคม”  อ้างอิงใน สุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2550) ซึ่งสอดคล้องกับ ตรีศิลป์  บุญขจร (2547)            
นวนิยายเป็นรูปแบบบันเทิงคดีที่ประเทศไทยได้รับมาจากทางตะวันตก  และได้รับการพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง
ชัดเจนเมื่อปี พ.ศ. 2472  และเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ดังนั้น      
นวนิยายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม  และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการต่อนวนิยายไทย  ความชัดเจน
และโดดเด่นในการเป็นนวนิยายไทย   กล่าวโดย  รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ (2547) มีใจความว่า ในช่วงของรัชกาลที่ 7 เป็นต้นมา          
นวนิยายได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้อ่านที่ช่ืนชอบ 
 บทบาทและปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวละครชายหญิงนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ได้รับอิทธิพลทางตะวันตกหลาย
ประการ  จึงกระทบต่อการด ารงชีวิตในสังคมไทย  โดยผู้ชายที่เป็น “พ่อบ้าน” ยอมให้ ภรรยาของตนท างานนอกบ้านและ
ร่วมกันหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว  นัทธนัย  ประสานนาม (2556) ได้กล่าวว่า  การที่เลือกศึกษาความเป็นชายในบริบทของ
สังคมไทย  โดยเลือกศึกษาจากนวนิยายซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมที่ร่วมสมัย   
 การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายไทยของผู้ประพันธ์ชายและหญิง  จะ
เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสถานภาพและบทบาทผู้ชายและผู้หญิง  ท่ีถ่ายทอดจากนักเขียน ในมุมมองที่แตกต่างกัน  ซึ่งธัญญา 
สังขพันธานนท์ อ้างอิงใน ศิริศักดิ์ ดวงปรีชา (2539)  ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมวิจารณ์ว่า การวิเคราะห์
ตัวละครจะมุ่งเน้นไปที่ตัวละครเอกเพราะเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าให้เกิดเรื่องราวขึ้นมา เสมือนตัวแทนมนุษย์ การวิเคราะห์
บทบาทและตัวละครนั้นต้องวิเคราะห์ถึง ตัวละครพูดและคิดอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจนิสัยและอารมณ์ของตัว
ละครเมื่อตกอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ทราบแนวโน้มของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ  มีผลกระทบไปยังตัว
ละครทั้งชายและหญิงในทุกช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  และสิ่งที่หลอมรวมความคิดของผู้แต่งเป็นการสะท้อนสภาพ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม รวมทั้งสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลจากซีกโลกตะวันตก  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงของตัวละครทั้งมวล  เรื่องราวที่อยู่ในนวนิยายจึงเปรียบเสมือนประสบการณ์เทียมของชีวิตมนุษย์   คนรุ่นใหม่ที่
อยากศึกษาวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัยหรือมุมมองที่แตกต่างในทางวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม ครอบครัว ก็สามารถแสวงหาความรู้
จากนวนิยายได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี โดยส านักพิมพ์แสง
ดาว ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา 
จุฬามณี โดยส านักพิมพ์แสงดาว ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2560 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา   
ในที่ใช้ในการวิเคราะห์ บทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม  ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี มี
กรอบแนวคิดดังนี้คือ  

 1. กรอบแนวคิดด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง 
  1.1 สถานะ 
  1.2 การประกอบอาชีพ 
 2.  กรอบแนวคิดด้านบทบาทตัวละครเอกชายและหญิง  
  2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา 
  2.2 ความเป็นบิดา / ความเป็นมารดา 
  2.3 ทางด้านสังคม 
 3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง 
  3.1 คู่รัก  
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  3.2  สามี-ภรรยา   
  3.3  ตัวละครเอกชายกับมารดา 
  3.4   แม่สามีกับลูกสะใภ้ 
  3.5  พ่อสามีกับลูกสะใภ้ 
  3.6  บิดากับบุตรชาย 
  3.7  มารดากับบุตรชาย 

ขั้นตอน 
1.  ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย   

 2.  น าเอกสารที่รวบรวมมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหากรอบแนวคิดทฤษฏี  
 3.  อ่านนวนิยายเรื่อง กรงกรรม เพื่อท าความเข้าใจตัวละคร 
 4.  วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในด้านบทบาทและปฏิสัมพันธ์ตัวละครเอกชายหญิง 
 5.  สรุปอภิปรายผลและสังเคราะห์ผลการศึกษา  
 6.  น าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย                                                                                                                                     
  จากการศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี  พบว่าในด้าน
บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงมีดังนี้ 
  1. ด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง  
  1.1 ตัวละครเอกชาย คือ ปฐม อัศวรุ่งเรืองกิจ อาชีพเป็นทหารเกณฑ์ มีสถานะลูกชายคนโตของ นางย้อย 
กับนายเจ๊กเซ้ง ชาวจีน  พื้นเพเป็นคนชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคู่หมั้นแล้ว คือ พิไล แต่มีความสัมพันธ์กับ เรณู เนื่องจาก
คู่หมั้นนั้นทางผู้ใหญ่เป็นการจับคู่ให้ การกล่าวถึงสถานะภาพของตัวละครเอกชาย มีดังนี้ 
  … ชายหนุ่มอายุ 23 ปี อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์สีเทาอุ้มเป้สัมภาระรีบกระโจนลงจากรถ เขามอง
เข้าไปในร้านสองคูหาที่เป็นบ้านของตนเองด้วยสีหน้าความเป็นกังวล เพราะปฐม พาหญิงสาว นุ่งกางเกงสีเขียวเอวสูง เสื้อตัด
จากผ้าชีฟองดอกสีเหลืองดอกสีด า ใส่แว่นตาด าเข้าบ้านท่ีมีนางย้อยที่เป็นมารดารออยู่   

(จุฬามณี, 2560, หน้า 9 ) 
   
  1.2 ตัวละครเอกหญิง นางเรณู เป็นสาวบาร์ที่ อ. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย เรณู
เป็นคนช่างแต่งตัว และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย แต่มีความรักต่อ ปฐม คือตัวเอกชายมากท่ียอมเสียสละบางสิ่งได้
เพื่อ ปฐมที่ตนรัก การกล่าวถึงสถานะภาพของตัวละครเอกหญิง มีดังนี้ 
  …หญิงสาวท่ียืนด้านหน้าชายหนุ่มเบะปาก เชิดหน้าที่แต่งแต้มสีสันสะดุดตา แสดงกิริยามารยาทที่ท้าทาย
อ านาจของ มารดาของปฐมอย่างโจ่งแจ้ง นางย้อยที่น่ังอยู่หัวโต๊ะบัญชีก็ผุดลุกขึ้น ถลึงตาและแผดเสียงไม่อายใคร เรณูได้บอก
กับ มารดาของปฐม ว่า “พร้อมรบ” เพื่อความรัก เพื่อลูกในท้องที่ก าลังลืมตาดูโลก ต่อให้บุกน้ าลุยไฟหรือเดินฝ่าดงหนามก็ไม่
หวั่น...  

(จุฬามณ,ี 2560, หน้า 10-11 ) 
  ดังนั้นสถานะภาพของตัวละครเอกชาย คือ ปฐม และตัวละครเอกหญิง คือ เรณู ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้ง
คู่มีความสัมพันธ์ ฉันท์สามีภรรยา จนเกิดการตั้งครรภ์ ได้ 2 สัปดาห์  ปฐมจึงพาเข้าบ้าน  และความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ 
มารดาของ ปฐม ไม่ยินดีด้วย เนื่องจาก มารดาของปฐม มีคู่หมั้นคู่หมายไว้แล้ว ซึ่ง ปฐมเป็นบุตรชายคนโตจึงเกิดความคาดหวัง
ของมารดา ว่าต้องมีสะใภ้ที่ดี มีหน้ามีตา มีฐานะทางสังคม จึงเกิดศึกการปะทะกัน ระหว่าง เรณูกับมารดาของ ปฐม คือ นาง
ย้อย ตลอดมา 
 
 2.  บทบาทตัวละครเอกชายและหญิง  
  2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา 
   ปฐมกับเรณูไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งคู่ก็อยู่กินกันกันทั้งที่แม่ของปฐมก็กีด
กันต่างๆนานา ทั้งคู่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยที่ ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกได้ อาจจะมีหลากหลายสาเหตุที่ ทั้งคู่ไม่
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จ าเป็นต้องแต่งงาน เพราะเนื่องจาก เรณู ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ทางสังคมยกย่อง หรือยอมรับ เนื่องจาก เรณูท างานกลางคืน ซึ่ง
สังคมมองว่าเป็นงานช้ันต่ า โดนดูถูกจากสังคม โดยเฉพาะจาก มารดาของปฐม ท่ีพูดจาดูถูกเหยียดหยาม แต่เรณู ก็พยายามฝ่า
พันเพื่อชนะใจแม่สามี 
  2.2 ความเป็นบิดา / ความเป็นมารดา 
   ปฐม กับ เรณู มีบุตรชายคือ ประณต การเลี้ยงดูส่วนใหญ่จะเป็นทาง เรณู และย่าย้อยที่เป็นแม่
สามีของเรณู ทั้งสองช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ในด้านค่าใช้จ่ายของ ประณต แต่ในทางตรงกันข้าม ปฐม ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนื่องจาก
เป็นทหารเกณฑ์ ต้องประจ าอยู่ในค่ายกองบิน 4 ตาคลีเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกันเท่าที่ควร ดังนั้นอาชีพของ ปฐม
จึงเป็นอุปสรรค์ในการเลี้ยงดู แต่ครอบครัวของ ปฐม น้ันเป็นครอบครัวคนจีน ครอบครัวใหญ่จึงมีการช่วยเหลือในการเลีย้งดูอยู่
มาก ดังนั้นความสัมพันธ์ของความเป็น บิดา-กับมารดาระหว่าง ปฐมกับเรณูนั้น ยังไม่ราบรื่นเท่าครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา ท่ีอบอวลด้วยความรักและอบอุ่นที่มากพอ 
  2.3 บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง 
   ตัวละครเอกชาย ปฐม เป็นทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 4 ตาคลี เป็นบุตรชายคนโต ซึ่งเตี่ยแม่ มี
ทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกไว้ให้มากมาย ซึ่งในส่วนของ ปฐม จะได้รับโรงสี  เพื่อดูแลกิจการต่อจาก เตี่ยและแม่ และที่ดินหลัง
โรงสี 
   ตัวละครเอกหญิง เรณู เป็น ภรรยาของ ปฐม ที่มีฐานะทางบ้านไม่ดีนัก ช่วงชีวิตในวัยรุ่นใช้ชีวิต
ผิดพลาด จึงได้รับการศึกษาแค่ ป.4 ในขณะนั้นไม่รู้จัก สิ่งที่ผิดชอบช่ัวดี จึงผิดพลาดจนมีลูก 1 คน แต่ก็ต้องโกหกว่าเป็น
ลูกหลงของแม่ หลังจากนั้น เรณูก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพราะการศึกษาน้อย เงินทุนไม่มีที่จะประกอบอาชีพค้าขาย จึง
ตัดสินใจ ท างานกลางคืนท่ีบาร์ โดนสังคมดูถูกในอาชีพของเธอ จนได้มาพบ ปฐม จึงเป็นจุดเปลี่ยนของ เรณู กับชีวิตใหม่ที่ต้อง
ใช้ความดีเข้ามาทดแทน ความต่ าต้อยของเธอ 
 3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง 
  3.1 คู่รัก  
    การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ   
    เมื่อปฐม พาเรณูมาที่บ้านของเข้า ตัวปฐมเองก็หวาดกลัวว่า มารดา ต้องไม่พอใจ 
เนื่องจาก มารดาได้หาคู่หมั้นไว้และท าการหมั้นหมายไว้เรียบร้อยแล้ว แต่พิไล ไม่สามารถชนะใจของ ปฐมได้ ผิดกับ เรณู ที่
เป็นผู้หญิงท่ีโดนดูถูกว่าเป็นคนช้ันต่ า เป็นโสเภณี ไม่เป็นที่ยอมรับของ มารดา ปฐม เลย ดังตอนที่กล่าวว่า  
    ...มารดาของ ปฐม แผดเสียงขึ้นมาว่า “ตี๋ใหญ่ แกพาใครมาด้วย พามันมาทางไหน ก็
พามันไปทางนั้นเลยนะ”  สิ้นประกาศิตของแม่ชายหนุ่ม หญิงสาวนามว่า เรณู ก็ใช้สองมือจับหมับที่ต้นแขนของชายหนุ่ม บอก
ให้รู้ว่าเธอจะยึดเขาเป็นเกราะป้องกันตัว” 

(จุฬามณ,ี 2560, หน้า 10 ) 
    การแสดงออกหรือปฏิกิริยาที่บ่งบอกถึงการให้ความรัก   
    ….เมื่อปฐมกลับมา หลังจากนั้น ก็ไปทรุดตัวนั่งข้างๆ เรณู หญิงสาวหันมายิ้ม ตาที่สบ
กันมีประกายมาเปี่ยมล้น  นางย้อยเห็นดังนั้น จึงลุกขึ้นและออกมาหน้าร้าน ด้วยเข้าใจว่า ลูกสาวลูกชาย เมื่อมีผัวมีเมีย 
ความส าคัญของพ่อแม่ก็จะค่อยๆลดลง....  

            (จุฬามณี, 2560, หน้า 286 ) 
  3.2  สามี-ภรรยา   
   - การสร้างครอบครัวให้มั่นคง  
    ครอบครัวของ ปฐม เป็นครอบครัวที่มีฐานะดี ประกอบอาชีพค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต 
ดังนั้น ปฐม จึงไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย ล าพังการเป็นทหารเกณฑ์มีเงินเดือนเพียงน้อยนิด เท่านั้น แต่เรณู มีความคิดที่จะ
แบ่งเบาค่าใช้จ่าย เพราะความเป็น เมีย และขณะนั้นก็ตั้งครรภ์จึงคิดที่จะค้าขาย เพราะเรณูเคยท าขนมไปขายท่ี ตลาดทับกฤช
มาก่อน ดังตอนท่ีกล่าวว่า 
    …ตอนที่พี่กลับเข้าค่าย หนูจะท าขนมขาย พี่จะว่าอะไรไหม ปฐมท าสีหน้าอย่าง
ประหลาดใจ  หนูยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังว่า ตอนหนูเด็กๆเคยท าขนมขายตามตลาดนัดที่บ้านด้วยนะ แม่ท าพวก ตะโก้ วุ้น เปียก
ปูน ขนมถ้วยท าได้เกอบทุกอย่าง หนูช่วยมาท าแล้วหาบไปขายกับแกด้วย... 

    (จุฬามณ,ี 2560, หน้า 51 ) 
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    - ความมั่นคงในความรัก  
    เมื่อ ปฐม มีคนรักใหม่ คือ อรวรรณี และได้ทิ้งเรณูกับประณตไปนั้น ครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุรถชน จนท าให้ปฐมสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเกือบเสียชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ทางภรรยาใหม่ 
ทิ้งปฐมไป เพราะไม่อยากรับภาระค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล ดังนั้น พี่น้องของ ปฐม และ เรณูตัดสินใจว่า จะรักษา ปฐม
ต่อไป หลังจากนั้น เรณูได้ ฟื้นฟู กายภาพบ าบัด ปฐม จนกลับมาเป็นปกติในเวลา 2 ปี และ ปฐม กลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิม 
เรณู เปิดโรงงานท าขนม เป็นร้านส่งและผลิตขนมจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ จนช าระหนี้ทั้งหมด ดังตอนท่ีกล่าว่า   
    ...เรณูหาสาเหตุที่จะมาอ้างความรับผิดชอบต่อชีวิต ปฐม ไม่ได้ หากเค้าฟื้นขึ้นมาแล้ว
ยังจ าความไม่ได้ เดินไม่ได้ สอนนับเลข สอนให้กิน สอนให้เดิน วรรณนาไม่ได้ห้ามปรามการกระท าของ เรณู เพราะ รู้ดีว่า ใจ 
ของคนท่ีเปี่ยไปด้วยความรักที่มีต่อใครสักคนนั้น น่าจะมีอานุภาพของมัน หลังจากที่ ปฐม หายเป็นปกติ เค้าจึงแสดงออกกับ 
เรณู อย่างเปิดเผย ชีวิตของเขาเหมือนคนตายล้วเกิดใหม่ จะเป็นของเรณู แต่เพียงผู้เดียว 

( จุฬามณ,ี2560,หน้า 831) 
   

3.3 ตัวละครเอกชายกับมารดา 
   ปฐม เป็น บุตรชายคนโตซึ่งเป็นความหวังของมารดาเนื่องจากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนจีน 
มีขนบธรรมเนียมว่าการมมีลูกชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล ความนิยมที่มีลูกชายและมีสะใภ้ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่นางย้อยคาดหวัง 
ดังท่ีกล่าวตอนหนึ่งว่า 
   ...เมื่อนางย้อย อ่านจดหมายจากพิไล ถึงการหมั้นหมายใหม่ด้วยทองหนัก 10 บาทส่วนของเดิม
นั้นเป็นค่าท าขวัญ นางย้อยถึงกับกัดฟันกรอด แม่นางย้อยจะเกลียดชังเรณู แต่นางย้อยก็รักลูกคนโตมากกว่าลูกคนไหนๆ เขา
เป็นรักแรกของนาง เขาเป็นแสงสว่างในความมืดมิคลาย ยามที่นั่งร้องไห้เพราะความคับแค้นใจ ก็ได้มือน้อยๆของปฐมเช็ด
น้ าตาให้ “ม้าร้องไห้ท าไม ม้าเจ็บตรงไหน ใครท าม้าเจ็บ”    

( จุฬามณี,2560,หน้า 47) 
   ในการแสดงความรักของแม่และลูกนั้น มักจะเป็นการบอกผ่านระหว่าง มารดาและบิดาของปฐม 
โดยไม่ได้บอกกับปฐมโดยตรง เพราะนางย้อยเป็นคนท่ีปากร้ายและเก็บความรู้สึก ดังตอนหน่ึงที่กล่าว่า  
   ...สามีนางย้อยเดินเข้ามา นางย้อยร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาย  ลื้อเป็นอะไรอาย้อย ใครท าอะไร
ลื้อ  นางย้อยสะอึกสะอื้นไม่ตอบในทันที สามีนางย้อยกล่าวว่า “อั้วรู้ ว่าลื้อรัก ตี๋ใหญ่มากกว่าลูกคนไหนๆ ตี๋ใหญ่มันว่านอน
สอนง่าย เลี้ยงง่าย แล้วอยู่กับลื้อมาตั้งแต่ตอนล าบากตอนอยู่ทับกฤช”    

( จุฬามณ,ี2560,หน้า 48) 
   ในขณะที่มารดา ปฐม ท่ีรักและหวงแหน ปฐมมากนั้น ก็กลับไม่ไว้ใจปฐม เนื่องจาก เรณูได้เข้ามา
มีบทบาทในบ้านจึงเกิดความไม่ไว้ใจลูกคนโต จึงไม่ให้นั่งใกล้โต๊ะบัญชี อุปนิสัยของนางย้อยคือ เห็นแก่ตัวเอง อยากได้อยากมี
มากๆ เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ตนเองมีหน้ามีตา มีความร่ ารวย ดังตอนท่ีกล่าวว่า 
   ...ให้อาตง สึกออกมาแต่งงานได้เสียก็ดี บวชไปนานๆไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร เอาเวลามาหา
เงินหาทองยังดีเสียกว่า...  

( จุฬามณ,ี2560,หน้า 49) 
                           3.4 แม่สามีกับลูกสะใภ้            
   เรณูเป็นลูกสะใภ้ที่ มารดา ปฐมไม่ต้องการ คนท่ี มารดาต้องการคือพิไล เรณูมีความสวย แต่งตัว
ดี เนื่องจากท างานท่ีบาร์ เป็นผู้หญิงท่ีสังคมดูถูกว่า เป็นโสเภณี ซึ่งเป็นใครก็ไม่ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ได้ เรณูเป็นผู้หญิงที่รักจริ ง 
และมีความทะเยอทะยาน อีกทั้งรู้ดีว่าต้องมีปัญหากับ มารดาของปฐมอย่างแน่นอน แต่เรณูก็ต้องเดินหน้าต่อไป และท าให้
มารดาของ ปฐม ยอมรับนางให้ได้  ดังตอนท่ีกล่าวว่า 
   ...เห็นสภาพบ้านเพิงหมาแหงนที่หลังโรงสีแล้ว เรณูก็ลอบถอนหายใจออกมา  หลังกลืนน้ าลาย
ลงคอ แทนการถ่มถุยไล่กลิ่นเหม็นของขี้หมู เรณูสูดลมหายใจอย่างเต็มปอดอย่างเข้มแข็ง เมื่อเลือกเปลี่ยนทางเดินชีวิต โดยให้
ความรักความพอใจน าทาง เธอก็จะต้องสู้ให้มากกว่าตอนท่ีนางอยู่ตาคลี เพราะการเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่พี่ติ๋ม ปูผ้ากราบงามๆ
สามที หรือเศษเงินพนันท่ีเพื่อนๆจะต้องยื่นให้ มันหมายถึงชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอ เธอจะต้องเอาดีให้ได้ เธอต้องเปลี่ยนชีวิตให้
ได้  
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 (จุฬามณ,ี2560,หน้า 50) 
   …เรณูก็รู้สึกว่า มีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ ท าขนมขายใช้เงินทุนไม่มาก อุปกรณ์ท าขนมมี 
กระจาดมี กระด้งมี สาแหรกมี ไมค้านมี มีหาบแมจ้ะเก่าคร่ าคร่าก็ตามที วัตถุดิบในสวนพอมี เธอต้องท าขนมขาย เธอต้องท า
ให้แม่ผัวเห็นว่า เธอมีเลือดนักสูไ้มย่ิ่งหย่อนไปกว่าใคร… 

(จุฬามณ,ี2560,หน้า 51) 
   แม่ของ ปฐม ไม่อาจยอมรับ เรณูได้ในเรื่องต่างๆ ท้ังที่เรณู ก็พยายามท าดีกับ มารดา ปฐม ใน
ส่วนของ เรณู เป็นคนท าขนมอร่อย และจะฝาก อาซา ไปให้นางย้อยชิม แต่นางย้อย ไมรู่้ว่าใครท า แต่เมื่อรูภ้ายหลัง ว่า เรณู
ท า ถึงกลับไปด่าทอต่อว่าเรณเูสียหาย ดังตอนที่ว่า 
   ...ท าไมละจะ๊ ท าไมไม่กินของหนู เถ้าแก่เนี้ยก็เห็นว่าโรงงานของหนูสะอาดสะอ้านแค่ไหน นาง
ย้อยกลับตอบมาว่า ก็กูเกลยีดมึงนะ่สิ อีนี่ ถามอะไรโง่ๆ.. 

(จุฬามณ,ี2560,หน้า 65) 
   ระหว่างแมส่ามี กับลูกสะใภ้ ในตอนกลางเรื่องเริม่มีความสัมพันธ์ทีด่ี และ เรณูกด็ูแล ปรนนบิัติ
จนเหมือนแม่ของตน จนท าให้นางย้อยใจอ่อน เกิดความรักและเมตตา มอบทอง และร้านให้ เรณดููแล ดังตอนท่ีกล่าว่า  
   ...ก็เขาเป็นแมผ่ัวฉัน แม่ผัวก็เหมือนแม่ของตัว รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขารักพ่อเขาด้วย อีกอย่าง 
ฉันอยากตอบทานท่ีแกให้ทอง ให้ร้านแก่ฉัน... 

(จุฬามณ,ี2560,หน้า 396) 
 

  3.5 พ่อสามีกับลูกสะใภ้ 
   เตี่ยของ ปฐม มีความเอ็นดูที่ไม่ได้ออกนอกหน้ากับเรณู แต่เรณูสังเกต การแสดงออกว่า เตี่ยยิ้ม
ด้วยแววตากับการแสดงออกท่ีไม่ได้รังเกียจว่า เรณูเป็นลูกสะใภ้ ดังตอนท่ีกล่าวว่า 
   ...เรณูรู้สึกว่าเตี่ยเป็นคนขยันขันแข็ง ไม่ใช่คนพูดมาก ตอนที่ ปฐม พาเธอมาแนะน า หลังจากที่
เธอยกมือไหว้ เตี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับ ไม่แสดงการไม่พอใจที่เห็นเธอเป็นลูกสะใภ้แต่อย่างใด ผิดกับมาของ ปฐม อย่าง
สิ้นเชิง ท้ังที่เขาบอกให้เรณูรู้ว่า เตี่ยนั้นเช่ือฟังแม่เหมือนหนูกลัวแมว  เรณูจึงอุ่นใจขึ้นมาหน่อยว่า อย่าน้อยบ้านสวนหลังโรงสีนี้ 
ก็ยังมีเตี่ยของเขาให้ความคุ้มครอง...  

(จุฬามณ,ี2560,หน้า 50) 
   เตี่ยของ ปฐมนั้น เป็นคนเชื้อสายจนีแต้จิ๋ว ที่มาอาศัยแผ่นดินในประเทศไทยท ามาหากินด้วย
ความยากล าบาก ประกอบอาชีพค้าขาย ก่อนหน้าท่ี เตี่ยของปฐมจะมาเจอนางย้อย เตี่ยขายไอศกรมีตัดในตลาดชุมแสง 
ดังนั้นเตี่ยประสบกับความทุกข์ยากในอดีตมาก่อน จึงเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เรณ ู
    
  3.6  บิดากับบุตรชาย       
   ปฐมกับเรณู มีลุกชายด้วยกันเพียงคนเดียว คือ ประณต แต่ประณต แทบไม่เคยเจอพ่อเลย แต่
เมื่อ ปฐมกลับมาบ้าน ลูกแทบจ าหน้าไม่ได้ ดังตอนท่ีกล่าวว่า  
   ....คนนั้นคือ พ่อของหนู เข้าไปหาสิ ประณต ตอบกลับไปว่า หนูไม่มีพ่อ  ว่าพลางประณตกอด
เรณูจนแน่น  ปฐมเห็นดังนั้นน้ าตาก็ไหลออกมา...                           

 (จุฬามณ,ี2560,หน้า 816) 
 
  3.7  มารดากับบุตรชาย 
   มารดาคือ เรณู มีความผูกพันกับประณตมาก จึงมีตอนหนึ่งที่ปฐมกลับมาบ้าน แต่ประณตจ า
หน้าไม่ได้จึงโผเข้ากอดเรณูจนแน่น ดังตอนท่ีว่า 
   ...นายฟังแม่นะ พ่อของนายกลับมาแล้ว โน่นไงพ่อของนาย ช่ือใช้ พ่อเป็นลูกของย่าไง นายมีย่า 
นายก็ต้องมีพ่อนะ ไปหาพ่อไปให้พ่ออุ้มหน่อย ประณตยังคงกอดเรณูจนแน่น ไม่ยอมมองไปทางที่ปฐมนั่งอยู่... 
         (จุฬามณี,2560,หน้า 816) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม   ของนักเขียน 
นามปากกา จุฬามณี พบว่าผลสรุปดังนี้     
 1. ด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง  
  1.1 ตัวละครเอกชาย คือ ปฐม อัศวรุ่งเรืองกิจ อาชีพเป็นทหารเกณฑ์ มีสถานะลูกชายคนโตของ นางย้อย 
กับนายเจ๊กเซ้ง ชาวจีน  พื้นเพเป็นคนชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคู่หมั้นแล้ว คือ พิไล แต่มีความสัมพันธ์กับ เรณู เนื่องจาก
คู่หมั้นนั้นทางผู้ใหญ่เป็นการจับคู่ให้ คือนาง พิไล  
  1.2 ตัวละครเอกหญิง นางเรณู เป็นสาวบาร์ท างานท่ี อ. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย 
เรณูเป็นคนช่างแต่งตัว และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย แต่มีความรักต่อ ปฐม คือตัวเอกชายมากที่ยอมเสียสละบาง
สิ่งได้เพื่อ ปฐมที่ตนรัก ดังน้ันสถานะภาพของตัวละครเอกชาย คือ ปฐม และตัวละครเอกหญิง คือ เรณู ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่
ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ ฉันท์สามีภรรยา จนเกิดการตั้งครรภ์ ได้ 2 สัปดาห์ ปฐมจึงพาเข้าบ้าน  และความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ 
มารดาของ ปฐม ไม่ยินดีด้วย เนื่องจาก มารดาของปฐม มีคู่หมั้นคู่หมายไว้แล้ว ซึ่ง ปฐมเป็นบุตรชายคนโตจึงเกิดความคาดหวัง
ของมารดา ว่าต้องมีสะใภ้ที่ดี มีหน้ามีตา มีฐานะทางสังคม จึงเกิดศึกการปะทะกัน ระหว่าง เรณูกับมารดาของ ปฐม คือ นาง
ย้อย ตลอดมา   
 2.  บทบาทตัวละครเอกชายและหญิง  
  2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา  ปฐมกับเรณูไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งคู่ก็อยู่กิน
กันกันทั้งที่แม่ของปฐมก็กีดกันต่างๆนานา ทั้งคู่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยที่ ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกได้ อาจจะมี
หลากหลายสาเหตุที่ ทั้งคู่ไม่จ าเป็นต้องแต่งงาน เพราะเนื่องจาก เรณู ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ทางสังคมยกย่อง หรือยอมรับ 
เนื่องจาก เรณูท างานกลางคืน ซึ่งสังคมมองว่าเป็นงานช้ันต่ า โดนดูถูกจากสังคม โดยเฉพาะจาก มารดาของปฐม ที่พูดจาดูถูก
เหยียดหยาม แต่เรณู ก็พยายามฝ่าพันเพื่อชนะใจแม่สามี  
  2.2 บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง ตัวละครเอกชาย ปฐม เป็นทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 4 
ตาคลี เป็นบุตรชายคนโต ซึ่งเตี่ยแม่ มีทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกไว้ให้มากมาย ซึ่งในส่วนของ ปฐม จะได้รับโรงสี เพื่อดูแลกิจการ
ต่อจาก เตี่ยและแม่ มีที่ดินหลังโรงสี ตัวละครเอกหญิง เรณู เป็น ภรรยาของ ปฐม ซึ่งฐานะทางบ้านไม่ดีนัก ช่วงชีวิตในวัยรุ่นใช้
ชีวิตผิดพลาด จึงได้รับการศึกษาแค่ ป.4 ในขณะนั้นไม่รู้จัก สิ่งที่ผิดชอบช่ัวดี จึงผิดพลาดจนมีลูก 1 คน แต่ก็ต้องโกหกว่าเป็น
ลูกหลงของแม่ หลังจากนั้น เรณูก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพราะการศึกษาน้อย เงินทุนไม่มีที่จะประกอบอาชีพค้าขาย จึง
ตัดสินใจ ท างานกลางคืนท่ีบาร์  ท าให้โดนสังคมดูถูกในอาชีพของเธอ จนได้มาพบ ปฐม จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของ เรณู  
 3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง  
  3.1 คู่รัก  การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ  เมื่อปฐม พาเรณูมาที่บ้านของเข้า ตัวปฐมเองก็หวาดกลัวว่า 
มารดา ต้องไม่พอใจ เนื่องจาก มารดาได้หาคู่หมั้นไว้และท าการหมั้นหมายไว้เรียบร้อยแล้ว เรณู ที่เป็นผู้หญิงที่โดนดูถูกว่าเป็น
คนช้ันต่ า เป็นโสเภณี ไม่เป็นที่ยอมรับของ มารดา ปฐม เลย  
  3.2  สามี-ภรรยา   การสร้างครอบครัวให้มั่นคง ครอบครัวของ ปฐม เป็นครอบครัวที่มีฐานะดี ประกอบ
อาชีพค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต ดังนั้น ปฐม จึงไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย ล าพังการเป็นทหารเกณฑ์มีเงินเดือนเพียงน้อยนิด
เท่านั้น แต่เรณู มีความคิดที่จะแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เพราะความเป็น เมีย และขณะนั้นก็ตั้งครรภ์จึงคิดที่จะค้าขาย เพราะเรณูเคย
ท าขนมไปขายที่ ตลาดทับกฤชมาก่อน  - ความมั่นคงในความรักของทั้งคู่นั้น เมื่อ ปฐม มีคนรักใหม่ คือ อรวรรณี และได้ทิ้ง
เรณูกับประณตไปนั้น ครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุรถชน จนท าให้ปฐมสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเกือบเสียชีวิต ซึ่งก็มีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสูง ทางภรรยาใหม่อรวรรณี ทิ้งปฐมไป เพราะไม่อยากรับภาระค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล ดังนั้น พี่น้องของ 
ปฐม และ เรณูตัดสินใจว่า จะรักษา ปฐมต่อไป หลังจากนั้น เรณูได้ ฟื้นฟู กายภาพบ าบัด ปฐม จนกลับมาเป็นปกติในเวลา 2 
ปี และ ปฐม กลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิม เรณู เปิดโรงงานท าขนม เป็นร้านส่งและผลิตขนมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนช าระหนี้
ทั้งสิ้นได้หมด 
ในส่วน  
  3.3 ตัวละครเอกชายกับมารดา  ปฐม เป็น บุตรชายคนโตซึ่งเป็นความหวังของมารดาเนื่องจากครอบครัวนี้
เป็นครอบครัวคนจีน มีขนบธรรมเนียมว่าการมมีลกูชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล ความนิยมที่มีลูกชายและมีสะใภ้ที่ดีจึงเป็นสิ่งท่ี
นางย้อยคาดหวัง  
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  3.4 แม่สามีกับลูกสะใภ้ เรณูเป็นลูกสะใภ้ที่ มารดา ปฐมไม่ต้องการ คนที่ มารดาต้องการคือพิไล เรณูมี
ความสวย แต่งตัวดี เนื่องจากท างานที่บาร์ เป็นผู้หญิงที่สังคมดูถูกว่า เป็นโสเภณี ซึ่งเป็นใครก็ไม่ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ได้ เรณู
เป็นผู้หญิงท่ีรักจริง และมีความทะเยอทะยาน อีกท้ังรู้ดีว่าต้องมีปัญหากับ มารดาของปฐมอย่างแน่นอน แต่เรณูก็ต้องเดินหน้า
ต่อไป และท าให้มารดาของ ปฐม ยอมรับนางให้ได้  
  3.5 พ่อสามีกับลูกสะใภ้  เตี่ยของ ปฐม มีความเอ็นดูที่ไม่ได้ออกนอกหน้ากับเรณู แต่เรณูสังเกต การ
แสดงออกว่า เตี่ยยิ้มด้วยแววตากับการแสดงออกที่ไม่ได้รังเกียจว่า เรณูเป็นลูกสะใภ้  
  3.6  บิดากับบตุร  ปฐมกับเรณู มีลุกชายด้วยกันเพียงคนเดียว คือ ประณต แต่ประณต แทบไม่เคยเจอพ่อ
เลย แต่เมื่อ ปฐมกลับมาบ้าน ลูกแทบจ าหน้าไม่ได้ 
  3.7 มารดากับบุตร เรณูและประณตมีความผูกพัน กันมาตั้งแต่เกิด เรณูคอยดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู และมี
ความผูกพันมากกว่าบิดาคือ ปฐม ซึ่งเป็นทหารเกณฑ์กลับมาบ้านได้เป็นครั้งคราว และช่วงหลังๆไม่ได้กลับบ้านเจอลูกชายนาน
จนจ าหน้าบิดาแทบไม่ได้ ดังนั้น เมื่อประณตโตขึ้นจึงรักแม่และมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น  
 
อภิปรายผล 
 ดังนั้นการศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม เป็นการ
สะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์ ท่ีแสดงพฤติกรรมมีทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เช่ือในการท าความดี และการรับกรรมจากสิ่งที่ท า
ช่ัว ด้านปฏิสัมพันธ์นั้น ระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ในขนบประเพณีจีนนั้น ลูกชายคนโตจะเป็นความหวังของครอบครัว และ
รวมถึงลูกสะใภ้คนโตด้วยที่ต้อง แบกภาระการดูแลครอบครัวของพ่อแม่สามี หากลูกสะใภ้นั้นไม่ได้ชนะด้วยความดีแล้วนั้น ไม่
ว่าท าคุณไสยสักกี่ครั้งก็ไม่อาจจะชนะความดีของมนุษย์ไปได้ เรื่องนี้สะท้อนมุมมอง ที่ความคิดช่ัววูบเพียงนิดเดียวกลับ
กลายเป็นตราบาปตลอดอย่างชีวิตนางย้อย 
 สถานภาพและบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องกรงกรรม  เป็นการ 
สร้างตัวละครที่ผสมผสานกลมกลืนกัน  ระหว่างบทบาทตามขนบประเพณีสังคมจีนแบบดั้งเดิม กับประเพณีไทย เช่นบทบาท
ของลูกชายลูกสะใภ้  สามีกับภรรยา  พ่อสามีกับลูกสะใภ้ แม่สามีกับลูกสะใภ้  กับบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย
อย่างเรณู  ที่ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับสังคมที่บ้านของสามีที่มีเช้ือสายจีน ซึ่งแม่มีความมุ่งหวังกับลูกชายคนโตและลูกสะใภ้ 
ต้องมีสถานะท่ีสังคมยอมรับ ครอบครัวที่มีกิจการค้าขายก็ต้องอาศัยคนท่ีมาอยู่บ้านท างานต้องเป็นคนขยันไม่นิ่งดูดาย การเป็น
คนท่ีกตัญญูต่อแม่สามีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ให้ที่อยู่ที่กินทรัพย์สมบัติต่างๆ ด้านการเป็นภรรยา ก็ต้องท างานเป็นแรง
หนุนของสามี ซึ่งสอดคล้องกับการอภิปรายผลของ  สุมณฑา  บุญวัฒนะกุล (2550) ว่า ขนบประเพณีที่ผู้หญิงจะต้องยึดถือคือ  
การเป็นลูกที่กตัญญู  ดูแลพ่อแม่ยามชราและเจ็บไข้  เป็นแม่ที่เลี้ยงดูและทุ่มเทชีวิตให้กับลูก  เป็นภรรยา ที่เป็นช้างเท้าหลัง  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมนวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ และอนุภาค ในนวนิยาย
เรื่องนาคี ของตรี อภิรุม ผลการศึกษาพบว่า บทละครโทรทัศน์ยังคงด าเนินเรื่องตามโครงเรื่องหลักของนวนิยาย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงละครโทรทัศน์ ส่วนในด้านอนุภาค
ของสิ่งวิเศษ ประกอบด้วย อนุภาคบุคคล อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรม ซึ่งอนุภาคเหล่านี้
ปรากฏขึ้นในฉากต่างเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรื่อง นาคี 
 
ค าส าคัญ :  การแปรรูปวรรณกรรม อนุภาค และนาค ี
 

Abstract 
 This research aims to study the adaptation of novel literature into television plays script and 
Motifs in the novel of  “Nagi  ”  . The study indicated that Television plays continue to follow the main 
storyline of the novel. The details of the storyline, characters and scenes were adapted to suit the drama. 
In the motifs of the magical consists of motif  characters, motif objects  .And the motif  places, events, or 
behaviors. These particles appear in different scenes to make them interesting. This is a characteristic of 
the story. 
 
keywords : literary adaptation motis  Nagi 
 
 
บทน า 
  นาคี เป็นนวนิยายชิ้นเอกของนักเขียนนามปากกา ตรี อภิรุม มีเรื่องราวกล่าวถึง นางพญางูใหญ่ ในร่างของหญิงสาว
ช่ือค าแก้ว ซึ่งเกิดในวันสุริยุปราคาเต็มดวง และวิญญาณของนางนาคได้เข้าไปสิงอยู่ในร่างของเธอ เพื่อติดตามแก้แค้นคนที่มุ่ง
ท าลายล้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการดัดแปลง เป็นภาพยนตร์ครั้งแรกโดย สหมงคลฟิล์ม 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๑ นาคี ได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์โดยกรุณา โปรดักช่ัน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็ได้น ามาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์อีกครั้งโดย สรรัตน์   
จิรบวรวิสุทธิ์ และก ากับการแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา การด า เนินเรื่อง ความเช่ือ 
ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน และข้อคิดที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จนได้รับความนิยมจากมวลชนที่ได้รับชมเป็นอย่าง
มาก จนอาจกล่าวได้ว่า นาคี เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นละครแห่งปี ก็ว่าได้ ผลจากการส ารวจกระแสความนิยม
จากสื่อบันเทิงและโพลมหาชนส านักต่างๆ ระบุว่านาคีได้รับเสียงช่ืนชมและความนิยม ท่วมท้นเป็นประวัติกาล ติดอันดับหนึ่ง
กระแสโซเชียลยอดนิยมของโลก คนในวงการบันเทิงต่างลงคะแนนให้นาคีเป็นละครแห่งปี ๒๕๕๙ เจ้าแม่นาคีหรือนางเอกของ
เรื่องได้รับฉายาดาราประจ าปี ๒๕๕๙ และมีประโยคกล่าวว่า "ค าแก้ว ให้แต้วเกิด" จากสมาคมนักข่าวบันเทิง แต้ว ณฐพร เตมี
รักษ์ ผู้รับบทเป็นนาคีถูกยกให้เป็น "นางเอกในดวงใจ" อันดับหนึ่งของเหล่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 
APOP ขวัญใจประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๙ จากอมรินทร์ทีวีอีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจน านวนิยายเรื่องนาคีมาศึกษาใน ๒ประเด็น 
ได้แก่  การศึกษาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบนวนิยายเรื่องนาคีกับบทละครโทรทัศน์ในด้านการแปรรูปวรรณกรรมเพื่อให้
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เห็นความเหมือนและความแตกต่าง และศึกษาอนุภาคบุคคล วัตถุสิ่งของ  สถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรมในนวนิยายเรื่อง 
นาคี  เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าและลักษณะเด่นของนวนิยายเรื่องนี้ 
            เนื้อเร่ืองย่อ  

 ณ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดเหตุการณ์สุริยคราสเนื่องจากเจ้าแม่นาคีออกอาละวาดฆ่าชีวิตผู้คน รวมไป
ถึง นายเคน (พ่อของค าแก้ว) ที่ต้องจบชีวิตด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากนายเคน ไปจับงูเจ้าแม่นาคีมาขายให้กับฝรั่งชาติ
อังกฤษ เมื่อค าปอง(สาวท้องแก่)เมียของนายเคน ได้ทราบ จึงห้ามปรามนายเคน แต่ก็ไม่ได้ผล จึงท าให้ตนนั้นประสบกับ
อุบัติเหตุจนสิ้นสติและได้คลอดทารกหญิงออกมา ทารกนอนนิ่งเสียชีวิต เจ้าแม่นาคีที่ก าลังออกอาละวาดจึงได้เลื้อยแทรกหาย
เข้าไปในร่างทารก ทันใดนั้นทารกที่นอนแน่นิ่ง ก็ฟื้นขึ้นมา ส่งเสียงร้อง โดยที่ค าปองตั้งช่ือให้ว่า “ค าแก้ว” เมื่อค าแก้วโตขึ้น 
ค าแก้วมักหายตัวไปเล่นท่ีปราสาทหลังหมู่บ้านคนเดียว ทุกคนในหมู่บ้านจึงสงสัยว่าค าแก้วเป็นเจ้าแม่นาคี จนเธอได้มาพบรัก
กับทศพลนักศึกษาโบราณคดี จนวันหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวเล่นในปราสาทท้ายหมู่บ้านเช่นเคย และไปพบห้องห้องหนึ่งจากท่ีเธอใส่
ชุดธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นชุดผ้าแพรที่สวยงามและเธอก็เห็นอดีตชาติของตนเองที่ถูกท าร้ายและรู้ว่าตนเองเป็นร่างของเจ้าแม่
นาคี โดยมีศัตรูคือบุญส่ง ก านันแย้ม หมออ่วม นายกอ และหมอเมืองอินทร์ ท่ีคอยท าร้ายตนเองในปัจจุบันและอดีตชาติ เมื่อรู้
ว่าค าแก้วเป็นเจ้าแม่นาคีจึงหาทางก าจัด แล้วหลอกทศพลน าสัญลักษณน์าคีไปติดที่หน้าผากของค าแก้วเพื่อพิสูจน์ว่าค าแก้วนั้น
เป็นเจ้าแม่นาคีหรือไม่ และเมื่อทศพลน าสัญลักษณ์นาคีไปติดที่หน้าผากของค าแก้วจึงท าให้ค าแก้วกลายเป็นเจ้าแม่นาคีจริงๆ 
ค าแก้วในร่างของเจ้าแม่นาคีจึงหนีไปอยู่ในถ้ า เสียงจากพระพุทธรูปบอกกับค าแก้วว่าหากเธอบ าเพ็ญอยู่ในถ้ าเธอจะกลายเป็น
คนตลอดไป หากเธอออกไปจากถ้ านี้เธอจะกลายเป็นงูตลอดไป หลังจากที่ค าแก้วลงไปในถ้ าพวกของบุญส่งก็จับตัวของทศพล
และค าปอง (แม่ของค าแก้ว) มาเผาที่หน้าปราสาทท่ีค าแก้วอยู่เพื่อให้ค าแก้วออกมาและก าจัดค าแก้ว จึงท าให้ค าแก้วทนไม่ไหว
ที่พวกของนายบุญส่งท าร้ายคนที่ค าแก้วรัก เธอจึงออกมาจากปราสาทและฆ่าพวกของบุญส่งทั้งหมด เหลือแต่ทศพลและ
กลายเป็นงูตลอดไป ทศพลพยายามให้ค าแก้วอยู่กับตนแม้เธอจะเป็นงูก็ตามแต่ค าแก้วไม่สามารถอยู่กับทศพลได้ จึงสัญญาว่า
ไม่ว่าค าแก้วจะเป็นอะไรก็จะขอรักค าแก้วตลอดไปทุกพบทุกชาติ ทศพลเสียใจเป็นอย่างมาก จนพระรูปหนึ่งมาพบทศพลที่
ก าลังเศร้าจึงบอกให้ทศพลบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ค าแก้ว และจะได้เกิดมาใช้ชีวิตเป็นคู่ครองกัน ในชาติต่อไป ทศพลจึงบวช
ตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับค าแก้ว เพื่อหวังว่าในชาติต่อๆไป ค าแก้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์และครองรักกันตลอดไป 
 

                              
                       ภาพที่ ๑ หน้าปกนวนิยาย นาคี (๒๕๕๙)          ภาพที ่๒ หน้าปกบทโทรทัศน์ นาคี (๒๕๕๙) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมลู รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวการวิเคราะห์นวนิยาย และอนุภาค
ของสิ่งวิเศษและพื้นที่ศักดิส์ิทธ์ิ  

๒ ขั้นตอนวิเคราะห์ วิเคราะหต์ามองค์ประกอบของนวนิยายโดยใช้หลักการแปรรูป วรรณกรรมเพื่อการอ่านมาเป็น
วรรณกรรมเพื่อการแสดง วิเคราะห์อนุภาค ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย  

๓ ขั้นสรุปผล สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์พรอ้มท้ังอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต่อไป 
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ผลการวิจัย 
ในการศึกษา การแปรรูปวรรณกรรม และอนุภาค ในนวนิยายเรื่อง “นาคี” ของตรี อภิรุม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการแปร

รูปวรรณกรรม และอนุภาคในนิทานมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี 
๑. การแปรรูปวรรณกรรมจากบทนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ 

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบวรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) โดยมีหัวข้อจ าแนกตามองค์ประกอบของนว
นิยาย ได้แก่  ๑.  โครงเรื่ อ ง  ๒ . ตั วละคร ๓. ฉากและบรรยากาศ ๔.  การใช้ภาษา เพื่ อ ให้ เห็นว่ า  นว นิยายนาคีกับ 
บทละครโทรทัศน์ มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มีการเพิ่มเติม ตัดทอนส่วนใดบ้าง และมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับบริบทอย่างไร 

๑.๑ โครงเรื่อง 
โครงเรื่อง คือ การจัดล าดับเหตุการณ์ประกอบด้วย ตอนต้นตอนกลางและตอนจบ ส่ิงท่ีมีความส าคัญมากต่อโครงเรื่อง คือปม

ปัญหาและความขัดแย้งท่ีจะน าไปสู่จุดสุดยอดโดยปมปัญหาน้ันอาจมีได้หลายลักษณะ เช่นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับชะตากรรม 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน และ
ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอง โครงเรื่องที่ดีจึงต้องประกอบขึ้นด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจึงจะท าให้เรื่องราวน้ันมีเอกภาพ (อิ
ราวดี ไตลังคะ, ๒๕๔๖) ซ่ึงผู้วิจัยจะพิจารณาโครงเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ การเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง 

การเปิดเรื่อง เมื่อน านวนิยายมาเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ พบว่าแตกต่างกันกล่าวคือ ในเหตุการณ์แรกของ 
นวนิยายเป็นเหตุการณ์ท่ีค าปองได้ไปพบกับสามีท่ีก าลังจะน างูไปขายแต่บทละครโทรทัศน์เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ท่ีค าปองไปสักการะรูป
ปั้นเจ้าแม่นาคี เพื่อขอพรให้ลูกในท้องออกมาสมบูรณ์ โดยท่ีตนจะยกให้เป็นลูกของเจ้าแม่นาคี และขอพรให้เจ้าแม่นาคีคุ้มครองตนกับ
ลูก ข้อความตอนเปิดเรื่องในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์เป็นดังน้ี 

 
นวนิยาย บทละครโทรทัศน์ 

“ผัวของค ำปองแก้เชือกกล้วยที่ผูกปำกถุง (คนโบรำณถือว่ำ งู
แพ้เชือกกล้วย) เทสัตว์เลื้อยคลำนลงกรงลวดใบใหญ่ มันเป็น
คณะเดียวกับท่ีสำวท้องแก่โขยกเขยกมำถึง”  
งูขำวตัวใหญ่กว่ำแขน ยำวประมำณวำเศษ สิ่งที่น่ำสังเกตคือ
บนหัวของมันมีหงอนเหมือนหงอนพญำนำค อันเป็น
สัญลักษณ์ของ “นำค”ี  
นำยกอตะลึงพรึงเพริด อุทำนเสียงดัง “เจ้ำแม่นำค”ี  
ค ำปองตัวสั่น เกำะแขนผัว วิงวอนให้ปล่อยงูใหญ่ อย่ำเห็นแก่
เงิน  
(ตรี อภิรุม, ๒๕๕๙: ๑๐-๑๑) 
 

“ที่ริมฝั่งแม่น้ ำโขง “ค ำปอง” หญงิชำวบ้ำนท้องแก่ได้มำไหว้
ขอพรที่ปรำสำทหินโบรำณซึ่งในปรำสำทหินเป็นวิหำรของ 
“เจ้ำแม่นำค”ีที่มีภำพแกะสลักเปน็ต ำนำนเมืองมรุกขนครกับ
พญำนำค โดยจะมีบำงช่วงที่ภำพแกะสลักผุกร่อนจนมองไม่
ออกและมีรูปสลักหินงูขนำดใหญซ่ึ่งผุกร่อนไปตำมกำลเวลำ”  
“เจ้ำแม่นำคี...ลูกช้ำง...ค ำปอง...น ำเครื่องสักกำระมำถวำยขอ
เจ้ำแม่โปรดช่วยคุม้ครองลูกของลกูช้ำงให้อยู่รอดปลอดภยั
ด้วยเถิด จะเป็นชำยหรือเป็นหญิง ลูกก็รักทั้งนั้น ขอแค่เกิดมำ
มีอำกำรครบสำมสิบสองก็เป็นพอ แล้วลูกช้ำงจะยกให้เป็นลูก
เจ้ำแม่”  
(สรรตัน์ จิรบวรวสิุทธ์ิ, ๒๕๕๙: ๑๔) 

 
จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าการเปิดเรื่องในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความแตกต่างกันคือ ในนวนิยายจะเปิดเรื่อง

ด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จับงูเผือกไปขาย ส่วนบทละครนั้นเปิดเรื่องโดยให้ค าปองไปกราบขอพรเจ้าแม่นาคีที่ปราสาทหิน
ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ผู้อ่านหรือผู้ชมรู้ถึงสาเหตุที่ค าแก้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่มีวิญญาณของเจ้าแม่นาคีสิงอยู่ในร่างของเธอ ส่วน
เหตุการณ์ที่เป็นบ่อเกิดให้เจ้าแมน่าคีต้องแค้นใจเพราะถูกมนุษยก์ลุ่มหนึ่งท าร้ายด้วยการจับมาขายเป็นสินค้าให้กับชาวต่างชาติ
บทละครโทรทัศน์ยังคงน าเหตุการณ์ในนวนิยายมาถ่ายทอดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่ารายละเอียดบางอย่างในนวนิยายและบท
ละครโทรทัศน์มีสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น เหตุการณ์ในนวนิยายที่นายเคนไปจับงูเจ้าแม่นาคีได้ โดยใช้เชือกกล้วย แต่บทละคร
โทรทัศน์ นายเคนใช้แหวนพิรอดในการจับงูเจ้าแม่นาคี จึงท าให้การเปิดเรื่องของนาคีในนวนิยายและบทละครแตกต่างกัน 
เนื่องจากบทละครได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งของวิเศษในเนื้อเรื่องเพื่อท าให้แหวนพิรอดมีบทบาทต่อการสร้างความเร้นลับและ
แสดงให้เห็นอ านาจพุทธคุณที่มีฤทธิ์มากกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติ 

การด าเนินเร่ือง คือการผูกปมปัญหา จุดหักเห และจุดเริ่มการคลี่คลาย (บุญยงค์ เกศเทศ, ๒๕๓๖) ในนวนิยายนาคี 
ด าเนินเรื่องโดยการเล่าเรื่องแบบย้อนต้นในบางตอน เพื่อท าให้ผู้อ่านเห็นภูมิหลังของตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่
อดีตชาติ เป็นการเท้าความว่าตัวละครแต่ละคนนั้นเป็นใครมาก่อน และเพราะเหตุใดจึงต้องมาชดใช้กรรมกันในชาตินี้ จนไปถึง
การน าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องกันไปท าให้เนื้อเรื่องดูมีความน่าสนใจติดตาม  
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เมื่อน านวนิยายมาเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์จะเห็นได้ว่าตุการณ์ในอดีตชาติมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
กล่าวคือในนวนิยายกล่าวว่าถึงตอนท่ีได้ได้ปลาไหลเผือกมาท าอาหารนั้น ได้มาจากการที่นิรุทราชสั่งให้เจ้าชายแสนเมืองไปคุม
ทัพทหารที่ต่างเมือง ชาวบ้านก็จับงูเผือกได้จึงน ามาถวาย โหราจารย์ก็ได้พิจารณาว่าปลาไหลเผือกตัวนี้ มีหงอนคล้ายกับ
พญานาค จงปล่อยไปเถิด แต่นิรุทราชไม่ปล่อย ซึ่งในบทละครโทรทัศน์กล่าวไว้ต่างกันคือมรุกขนครเกิดข้าวยากหมากแพง ฝน
ไม่ตก นิรุทราคิดว่าในเมื่อพญานาคเจ้าแห่งแม่น้ าไม่ยอมช่วย จึงสั่งให้ทหารไปท าลายรูปป้ันพญานาคทั้งเมือง นิรุทราชได้สั่งให้
โหราจารย์นั่งจับยามสามตาว่าท่ีเกิดอาเพศเหตุร้ายนี้เพราะอะไร พบว่ามีปลาไหลเผือกอาศัยอยู่ในแม่น้ าซึ่งเป็นลูกของนาคี ตน
จึงสั่งให้บริวารไปจับมาและให้น ามาท าอาหารและนิรุทราชก็สัง่ประหารไชยสงิห์ นาคีรู้ จึงโกรธแค้นมาก จึงฆ่า นิรุทราชรวมทั้ง
บริวาร และบันดาลใหน้้ าท่วม จนเมืองมรุกขนครจมอยู่ใต้บาล  

ในชาติปัจจุบันทุกคนจึงได้มาพบกันและได้มาท าร้ายเจ้าแม่นาคีเมื่อถึงวันสุริยคราสหรือวันอื่นๆทั่วไป ที่มีการตาย
ของผู้คนซึ่งถูกงูกัดตาย นาคีในร่างของค าแก้วมักจะฝันว่าตนนั้นฆ่าคนตาย และรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกร่างหนึ่งของตนที่ออกไป
ทาร้ายฆ่าผู้คน 

เห็นได้ว่าการด าเนินเรื่องในบทละครโทรทัศน์นั้น ด าเนินเรื่องตั้งแต่ความเป็นมาของตัวละครและได้มีการเล่าเรื่อง
แบบย้อนอดีตปัจจุบันสลับกันท าให้เกิดความเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆมีความเป็นมาอย่างไร  

ความแตกต่างของนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ที่เด่นชัดที่สุดคือ ช่ือในอดีตของทศพล ในนวนิยายใช้ช่ือว่าเจ้าชาย
แสนเมืองเป็นเชลยศึก แต่บทละครโทรทัศน์ใช้ช่ือว่าไชยสิงห์เป็นแม่ทัพของเมืองปัตตนครและถูกจับมาเป็นเชลยศึก ข้อความ
ในนวนิยายเมื่อเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์เป็นดังน้ี 

 
นวนิยาย บทละครโทรทัศน ์

“เจ้ำชำยแสนเมืองทรงพระด ำเนินในอุทยำนตอนเย็น เขำเป็นอดีต
ภพของทศพล จึงมีรูปร่ำงหน้ำตำเหมือนกัน แสนเมืองเป็นเชลย
หรือตัวประกัน ซ่ึงนิรุทธรำชจับมำจำกประเทศรำช”  
(ตรี อภิรุม, ๒๕๕๙: ๒๒๙) 

ทศพลคือ “ไชยสิงห์” แม่ทัพใหญ่แห่งปัตตนคร ท่ีก ำลังพนมมือหัน
หน้ำไปยังธำรน้ ำตกท่ีมีรูปสลักของพญำนำคแผ่พังพำน  
“ข้ำ...แม่ทัพไชยสิงห์...ขอตั้งสัจจะวำจำต่อหน้ำองค์พญำนำคผู้
ศักดิ์สิทธิ์ จงรับรู้ ค ำสำบำนของข้ำ ข้ำมีใจรักภักดิ์เจ้ำเพียงผู้เดียว 
หำกข้ำได้มำเป็นแม่เรือน จะรักมิรู้เบื่อ เชื่อมิรู้หน่ำย แม้ตำยจำก... 
ข้ำก็จักเฝ้ำรอทุกชำติภพหำกข้ำแหนงหน่ำยต่อนำงแม้สักเมื่อ
เชื่อวันขอให้ข้ำจงตำยใน ๓ วัน ๗ วันเถิด”  
(สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, ๒๕๕๙: ๓๐) 

 
นอกจากน้ีความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ก็แตกต่างกันเช่น ล าเจียกซึ่งในนวนิยาย 

ระบุว่าอดีตชาติเป็นมเหสีของพระเจ้านิรุทราช แต่ในบทละครโทรทัศน์ ก าหนดให้อดีตชาติ ของล าเจียกเป็นธิดาของของพระ
เจ้านิรุทราชและได้แต่งงานกับไชยสิงห์ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ มีการด าเนินเรื่องคล้ายคลึงกันโดยการเล่าเหตุการณ์ที่
ระลึกชาติได้ว่าใครเป็นอย่างไรมาก่อน และเหตุใดจึงได้มาพบเจอกันในชาตินี้ ต้องชดใช้กรรมในอดีตชาติของตนที่ท าไว้ โดยมี
บางตอนท่ีน ามาแปรรูปเป็นบทละครมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น บริบทของตัวละครที่มีการเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ แต่ยังคงเค้าโครงเดิมไว้เป็นหลัก เพื่อให้คนดูเข้าใจ เรื่องราวไม่ซับซ้อนจนเกินไป รวมไปถึง
ด าเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจ 

การปิดเร่ือง คือขั้นตอนในการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆในเรื่องที่เกิดขึ้น นวนิยายเรื่องนาคีน า เสนอจุดจบของเรื่อง   
ที่ไม่สมหวังในความรักและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านด้วยฉากบรรยากาศที่ท าให้ผู้อ่านจินตนาการตาม  

ในการปิดเรื่องของบทนวนิยาย โดยการบอกเหตุการณ์ที่เป็นจุดจบของทุกตัวละคร โดยเป็นการรวมตัวของตัวละคร
หลัก แสดงให้เห็นถึงการไม่สมหวังของความรักโดยที่ค าแก้วกลายเป็นงูตลอดชีวิต และทศพลตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้กับค าแก้ว และพอเวลาผ่านไป ก็ได้มีคณะนักศึกษามาเยี่ยมชม และก็ได้พบกับพระภิกษุนั่นก็คือทศพล และมีนิสิตหนุ่มได้
พูดคุยกับพระทศพลโดยเกี่ยวกับประวัติของปราสาทหินนี้ 
ค าแก้วได้เข้าไปรักษาศีลอยู่ในถ้ า ก้มลงกราบพระพุทธรูปพร้อมกับน้ าตาไหล เนื่องจากเธอได้เห็นภาพที่แม่ของตนและทศพล
ถูกท าร้าย และตนก็ตัดสินใจที่จะยอมกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปช่ัวกัปช่ัวกัลป์ เพ่ือท่ีออกไปแก้แค้นศัตรู  
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เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์จะเห็นว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือ หลังจากที่เจ้าแม่นาคีออกมาแก้
แค้นโดยการฆ่าบุญส่งและพรรคพวกทั้งหมด ทศพลก็ได้เรียกนาคีจากนั้นร่างพญางูใหญ่ก็ย่อขนาดลงมาอยู่ที่ด้านหน้าของทศ
พล และรับรู้ถึงความรู้สึก โดยนาคีในร่างงูเล็กได้น้าตาไหล ส่วนทศพลน้าตาไหลอาบแก้ม และพูดกับนาคีว่า ไม่ว่าเธอจะเป็น
อะไร ตนก็รัก แต่ในบทละครโทรทัศน์ ในฉากนี้เจ้าแม่นาคีในสภาพพญานาค ได้กลายร่างเป็นนาคีในรูปมนุษย์และได้ร่ายร ากับ
ทศพลด้วยอาลัย ทั้งสองน้าตาอาบแก้ม ทศพลได้ขอโทษและขอให้นาคีอยู่กับตน แต่ก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากค าแก้วต้อง
กลายเป็นนาคอยู่ใต้บาดาล ช่ัวกัปช่ัวกัลป์ ทศพลได้ให้ค ามั่นสัญญาไม่ว่าจะนานแค่ไหนตนก็จะรอเพื่อท่ีทั้งสองกลับมารักกัน 

ต่อมาทศพลได้ตัดสินใจบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับค าแก้ว เพื่อที่ในชาติ ต่อ ๆ ไป ตนกับค าแก้วจะได้กลับมา
เป็นคนรักกันอย่างสมหวัง โดยในบทนวนิยาย กล่าวว่าหลังจากที่ทศพลได้บวชช่วงเวลาผ่านไปหลายปี ซึ่งประจ าอยู่ที่ส านัก
สงฆ์ใกล้กับปราสาทหินจนมีอายุได้สี่สิบกว่าปี ได้มีคณะนิสิตนักศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโบราณสถาน และมีนิสิต
คนหนึ่งช่ือว่าพยับที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ และสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ โดยที่เขาได้ไปสนทนากับพระทศพลใน
เรื่องประวัติของปราสาทหินหลังใหญ่ แต่ในบทละครโทรทัศน์ กล่าวว่า หลังจากที่เหตุการณ์เลวร้ายจบลง ทศพลตัดสินใจบวช
เพื่อที่อุทิศกุศลให้กับค าแก้ว จนกาลเวลาผ่านไป จนพระทศพลได้ไปธุดงค์และปักกลดอยู่ที่ริมแม่น้ าโขง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า      
ได้เห็นบั้งไฟพญานาคลอยขึ้นมาจากแม่น้าโขง ตนจึงรับรู้ได้ว่า เกิดจากนางพญานาคีได้พ่นไฟเหนือน้ าเพื่อเป็นพุทธบูชาและ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักไปตราบช่ัวนิจนิรันดร์  

จากการศึกษาเปรียบเทียบการปิดเรื่องในนวนิยายและบทละครโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันโดยที่บท
ละครโทรทัศน์จะยึดแนวเหตุการณ์ของตอนจบเป็นหลัก ยังคงโครงเรื่องที่แท้จริงไว้ แต่บทละครได้มีการเปลี่ยนแปลงล าดับ
เหตุการณ์ และสถานท่ีเพื่อความเหมาะสมของการท าบทละคร โดยตอนท้ายสุดของเรื่อง ไม่เหมือนกัน เพื่อที่ให้เหมาะสมกับ
การถ่ายท าเป็นละคร  ที่ต้องการให้เรื่องมีความกระชับ 

๑.๒ ตัวละคร   
ในที่น้ีจะศึกษาในเฉพาะตัวละครเอก ได้แก่ ค าแก้ว ทศพล และล าเจียก 
ค าแก้ว หญิงสาวรูปร่างสวย ดวงตากลมโต ราวกับเทพธิดา เธออยู่กับแม่เพียงสองคน เป็นครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจนเก็บหน่อไม้ขายผักเป็นอาชีพ มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร เป็นเด็กกตัญญู แต่ในบางครั้งเธอกลับรู้ สึกว่าค าปองไม่ใช่แม่
ของตน ค าแก้วเปน็คนท่ีไม่ยอมแพ้ ซื่อสัตย์ มั่นคงในความรักท่ีมีต่อทศพล ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันและเป็นร่างของวิญญาณ
เจ้าแม่นาคี ค าแก้วมีลักษณะเป็นตัวละครแบบตัวกลมคือมีพัฒนาการด้านอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงจากต้นเรื่องสู่ปลายเรื่อง 
กล่าวคือ เมื่อเกิดเรื่องราวที่ท าให้โกรธ หรือถูกท าร้ายก็จะท าให้กลายเป็นผู้ที่ใจร้อน ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง และจะตอบโต้
ด้วยการใช้ก าลัง บุคลิกในวัยเด็กของค าแก้ว เป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวละมักจะขึ้นไปเล่นท่ีปราสาทร้าง 

ค าแก้วในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความแตกต่างกัน คือ ในนวนิยายค าแก้วจะมีลักษณะนิสัยที่ฉุนเฉียว ต่อสู้ 
ไม่ย่อถ้อ ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ กล้าได้กล้าเสีย แต่บทละครโทรทัศน์ ค าแก้วจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนน่าสงสาร ถูกรังแกตลอด
ทั้งเรื่อง จึงท าให้ผู้ชมเกิดความเห็นใจ เอาใจช่วย  

ทศพล เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายมีรูปร่างสันทัด หน้าตาดี สุขุมคัมภีรภาพ อุปนิสัยที่รักความยุติธรรม เช่ือในสิ่งที่
พิสูจน์ได้เป็นคนมีหลักการ และยอมสละชีวิตเพื่อความรักได้ มีลักษณะเป็นตัวละครตัวกลม เพราะมีการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ต้นเรื่องสู่ปลายเรื่อง กล่าวคือ ในตอนเปิดเรื่องทศพลเป็นนักศึกษาโบราณคดทีี่มาขุดคน้หลักฐานทางประวัติศาสตร์จนได้พบรัก
กับค าแก้วจนได้แต่งงานและครอบครัวได้เผชิญปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิตและต้องประสบกับความจริงที่ว่าค าแก้วซึ่ง
เป็นเมียของตนได้เป็นร่างของเจ้าแม่นาคี ซึ่งไม่สามารถจะอยู่ร่วมชีวิตกับตนได้ บาปกรรมที่เจ้าแม่นาคีไม่อาจเป็นมนุษย์ได้กับ
ความรักท่ีทศพลมีต่อเธอท าให้ทศพลต้องบวชเป็นพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้าแมน่าคีพ้นจากบาปกรรมและหวังว่าจะไดเ้กิดมา
เป็นคู่ครองของตนในชาติต่อไป ตัวละครทศพลทั้งใน      นวนิยายและบทละครโทรทัศน์ มีลักษณะนิสัยและความเป็นไปที่
เหมือนกัน 

ล าเจียก เป็นนางร้ายในเรื่อง มีรูปร่างผิวขาวอวบ ทรวดทรงองค์เอว เย้ายวน นิสัย ขี้อิจฉาค าแก้ว ชอบกลั่นแกล้ง ซึ่ง
เป็นตัวละครตัวแบนท่ีมีลักษณะนิสัยแบบเดียวตลอดทั้งเรื่อง ล าเจียกพยายามท าทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชนะค าแก้ว และท้าทาย
เจ้าแม่นาคี ด้วยการแย่งทศพลสามีของค าแก้ว มาเป็นสามีตนเอง ด้วยการท าเสน่ห์คุณไสย 

ลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมของล าเจียก ในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความสอดคล้องกัน แต่ในตอนปิดเรื่อง
ของบทละครโทรทัศน์ ล าเจียกไม่ตายด้วยน้ามือของเจ้าแม่นาคี เพราะในอดีตชาติล าเจียกไม่ได้มุ่งทาร้ายเจ้าแม่นาคี 
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๑.๓ ฉากและบรรยากาศ 
 การเปรียบเทียบฉากและบรรยากาศ นวนิยายและบทละครโทรทัศน์เรือ่งนาคีมีความคล้ายคลึงกัน บทละครโทรทัศน์
มีความพยายามที่จะเลือกใช้ฉากและบรรยากาศท่ีใกล้เคียงกับบทบรรยายในนวนิยาย โดยที่ฉากในบทละครโทรทัศน์ก็ได้รับมี
การปรับเพื่อให้เข้ากับสถานท่ีจริง อีกทั้งปรับให้เข้ากับบทบาทของตัวละครที่โดดเด่นในฉากนั้นๆ 
 ๑.๔ การใช้ภาษา 

ภาษาที่ใช้ ในนวนิยาย ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาปาก และเป็นภาษากลาง(ภาษาไทยมาตรฐาน) เพื่อที่จะท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย แต่ในบทละครโทรทัศน์ได้ดัดแปลงถ้อยค าไปบ้างเพื่อให้เหมาะสมในการพูดบทของนักแสดง ในการแสดงจริงที่
ออกอากาศให้รับชม การสนทนาเกือบหมดจะใช้ภาษาอีสานทั้งสิ้น เพื่อผู้ชมที่รับชมบทโทรทัศน์จะเข้าใจง่าย เพิ่มอรรถรสใน
การรับชม แต่ก็ยังคงเค้าโครงของบทสนทนาของในนวนิยายได้คงเดิม  
๒. อนุภาคในนวนิยายเร่ืองนาคี  
 นวนิยายเรื่อง “นาค”ี โดดเด่นเรื่องอนุภาคที่มีความมหัศจรรย์ ของสิ่งวิเศษ จึงท าให้มีความน่าสนใจอย่างมาก โดย
จะวิเคราะห์ หาอนุภาคในนวนิยายเรื่อง “นาค”ี แบ่งได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้ 
  ๑. อนุภาคบุคคล ได้แก่ ตัวละครที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษอาจเป็น คน สัตว์ อมนุษย์ 
  ๒. อนุภาควัตถุสิ่งของ ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษหรือแปลกผิดธรรมดา 
  ๓. อนุภาคสถานท่ี เหตุการณ์หรือพฤติกรรม ได้แก่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ 

อนุภาคบุคคล  
อนุภาคบุคคลที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนาคี ได้แก่ นาคี เลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา และวัชรปราการ 
๑. นาคี ส าหรับตัวละครแรกที่จะกล่าวถึงคือ นาคี ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง เหตุการณ์ตอนหนึ่งในนวนิยาย

กล่าวถึง เมืองมรุกขนครในสมัยพระเจ้านิรุทธราช ชาวบ้านจับปลาไหลเผือกตัวใหญ่ยาวเจ็ดวาได้ในสระจึงน ามาถวาย แต่ท่าน
โหราจารย์กราบทูลว่า ปลาไหลเผือกใหญ่ยาวถึงขนาดนี้และมีหงอน ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา องค์นิรุทธราชหรือบุญส่งในชาติก่อน 
ไม่เช่ือเรื่องที่บอกมา จอมราชาหันไปถามเหล่าเสนาอ ามาตย์ พวกนั้นล้วนเป็นบุคคลที่เกิดในยุคปัจจุบันทั้งสิ้น เช่น ขุนวังเป็น
หมออ่วม บริวารคือ นายกอ ก านันแย้ม เชษฐ์ เคน และใครอีกหลายคนที่ถูกเจ้าแม่นาคีกัดตายในวันสุริยคราส สนมสองคน
ของพระเจ้านิรุทธราชได้แก่พิมพ์พรกับล าเจียก พระเจ้านิรุทธราชสั่งเป็นการด่วนให้น าปลาไหลเผือกไปฆ่าแล้วแจกจ่ายให้คน
ในวังและแจกจ่ายชาวบ้านให้ท่ัว ตกค่ าคืนนั้น มีลมพัดแรง เจ้าแม่นาคีส าแดงฤทธ์ิ บัลดาลฝนตกกระหน่ า แผ่นดินไหว น้ าท่วม
เมืองมรุกขนครพังทลาย ทุกสิ่งทุกอย่างจมลงไปอยู่ใต้พื้นพสุธา หลังจากเหตุการณ์นี้นาคีได้สร้างกรรมหนัก เพราะจิตอาฆาต
พยาบาทรุนแรง ฟ้าดินจึงสาปให้ร่างกลายเป็นหิน ครึ่งหนึ่งเป็นคนแสดงถึงความดี ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นงูแสดงถึงความช่ัวร้าย 
กาลเวลาผ่านไปสตรีผูต้้องวิบากกรรมเกิดเป็นงูขาวจ าศีลที่โขงเจียม ถูกจับน ามาขาย เมียของเคนเจ็บท้องคลอดลูกก่อนก าหนด 
เธอสงสารค าปองจับใจในวินาทีเดียวกับทารกสิ้นชีวิต เจ้าแม่นาคีกลั้นใจแทรกวิญญาณเข้าร่างเด็ก ก็เท่ากับเธอเกิดใหม่อีกชาติ
ด้วยร่างของมนุษย์ นาคีจึงมีสามร่างด้วยกัน คือ ร่างที่หนึ่งเป็นร่างของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา ร่างที่สองเป็นร่างงูเผือกมี
หงอน และร่างที่สามเป็นแม่เทพธิดาไพร 

ร่างหญิงสาวชาวบ้าน ค าแก้วเป็นลูกสาวคนเดียวของนางค าปองกับไอ้เคน เธอเฝ้าเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม หลังจาก
ไอ้เคนตายเธอก็ไม่คิดที่จะมีสามีใหม่ เพราะเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะรังแกเลือดเนื้อเช้ือไขของตน ค าปองพาค าแก้วย้ายจาก          
โขงเจียมไปอยู่ที่ดอนไม้ป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ค าแก้วแตกต่างจากเด็กหญิงทั่วไป คือ บางครั้งชอบเดินเที่ยวป่าคนเดียวหรือไม่ก็
แอบคิดอะไรคนเดียว และที่ส าคัญเธอเป็นเด็กที่ไม่กลัวงูเพราะคิดว่างูนั้นเป็นเพื่อนของเธอ ดังเหตุการณ์ตอนหนึ่งกล่าวว่า     
ค าปองตกใจเมื่อเห็นค าแก้วน่ังห้อยเท้าท่ีบันไดหินด้านข้างมีงูเห่าตัวเท่าแขนชูคอแผ่แม่เบี้ย ส่ายหัวจะฉกค าแก้ว แต่เธอนั่งสงบ
ไม่มีอาการกลัวงูตัวน้ันสักนิด ช่างน่าประหลาดใจงูที่จะฉกเธอกลับเลื้อยหายไปในพงหญ้า (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๑) 

ร่างงูเผือกมีหงอน จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเธอโกรธดั่งเหตุการณ์ตอนหนึ่งคือ ทศพลและค าปองถูกก านันแย้มและ
ลูกสมุนจับมาเป็นเชลย ถูกคุมตัวไปยังปราสาทร้าง ก านันแย้ม สั่งบริวารปักเสาไม้ ตรงกับประตูด้านหน้า ไม่ห่างจากปาก
อุโมงค์ ค าปองและทศพลถูกมัดติดกับเสา ก านันแย้มคิดวิธีที่จะทรมานให้ตายช้าๆโดยการสมุไฟที่โคนเสา ทั้งทศพลและค าปอง
ต่างส าลักควัน เปลวเพลิงเริ่มแตกปะทุ ลูกไฟผสมควันลอยขึ้นสูง ทศพลเหงื่อออกท่วมตัว ส่วนค าปองกรีดร้องจนเงียบเสียงไป 
ท าให้เจ้าแม่นาคีโกรธมากที่ท าร้ายคนที่เธอรักถึงสองคน และกลายร่างเป็นนาคี  มีขนาดล าตัวเทียบเท่าต้นตาล พันรอบ
ปราสาทหิน มีเกล็ดสีขาวประกายรุ้ง และมีหงอนลายกนกสีชมพู มีดวงตาที่แดงก่ าเต็มไปด้วยความโกรธเหมือนจะพ่นไฟ
ออกมา (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๕๕๖)          
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ร่างแม่เทพธิดาไพร ค าแก้วได้ลงไปท่ีอุโมงค์ถ้ าเทวาลัย บริเวณปากถ้ าสว่าง แต่มองไกลออกไปพบกับความมืดอันน่า
กลัว ค าแก้วไม่กลัวที่จะเดินเข้าไป จึงเดินผ่าความมืดเพื่อลงไปภายในถ้ า แผ่นดินเกิดเลื่อนออกจากกันมีแสงสีทองส่องออกมา
จากห้องเนรมิตประตูลับเลื่อนเปิด วินาทีนั้นค าแก้วกลายร่างเป็นแม่เทพธิดาสวมชุดแพรเยื่อไม้บนหัวมีมงกุฎรูปงูประดับอยู่ที่
เรือนผม (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๐๖) 

๒. เลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา เป็นตัวละครผู้ช่วยของนาคีในฐานะบริวาร เหตุการณ์ตอนหนึ่งกล่าวว่า คณะก านัน
แย้มได้บุกป่าโปร่ง แต่เหมือนว่าจะหลงทาง ทุกคนแลไปเห็นปราสาทขนาดเล็กที่ปรักหักพัง แต่งช่างน่าแปลก ก าแพงศิลาแลง
อิฐปูนเช่ือมกับหินเหมือนว่าจะเป็นสีเขียวเลื่อมไปหมด หมอไสยศาสตร์ จึงร่ายมนต์ ในทันใดนั้นทุกคนก็ประจักษ์ว่ามันคือภาพ
ลวงตา ต่อมาได้ยินเสียงสาวๆเล่นน้ าท่ี ล าธาร พวกเธอสวยเหมือนกินรีลงเล่นน้ า ก านันแย้มผู้น าต าบลจึงสั่งให้ลูกสมุนลงไปจับ
ตัวพวกเธอไว้ สมุนของก านันแย้มได้จับเลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา เด็กสาวทั้งสองเพ่งมองด้วยความโกรธ และค่อย ๆ กลายร่าง
เป็นงู ผิวหน้าหยาบกร้านเป็นสีเขียว มีตกสะเก็ด หงอนโผล่ออกมา พร้อมกับรัดร่างสมุนของก านันแย้มจมใต้ล าธาร จนสิ้นลม
หายใจ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๒๙๕)  

๓. วัชรปราการ เป็นสมุนของเจ้าแม่นาคีที่คอยช่วยเหลือในเหตุการณ์คับขัน เช่นตอนที่เจ้าแม่นาคีปรารถนาที่จะ
เป็นมนุษย์ถาวรเพราะไม่ต้องการกลับมาเป็นงูอีก นาคีจึงต้องจ าศีลอยู่ในถ้ าเนรมิตเป็นเวลาหนึ่งร้อยวัน หากออกจากถ้ าก่อน
หนึ่งร้อยวันร่างก็จะกลายเป็นงูตลอดไป ขณะเดียวกันที่ผนังถ้ าเกิดภาพนิมิต พวกก านันแย้มพร้อมลูกสมุนอยู่กันรอบเทวาลัย 
จึงมีค าสั่งให้วัชรปราการออกไปบอกทศพลกับค าปองให้รีบหนีไปเมื่อประตูลับถูกเปิดออก วัชรปราการในร่างหนุ่มวัยสามสิบ
เดินเข้ามา สวมชุดสีชมพูคล้ายเครื่องทรงกษัตริย์ จุดเด่นบนใบหน้าคือมีคางสีแดงแหลมและงอนเหมือนคางแพะ เพื่อไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งจากเจ้าแม่นาคีให้ไปดูแลทศพลและค าปองที่เรือนเพราะสังหรณ์ว่าพวกก านันแย้มจะจับตัวไปเป็นเชลย        
(ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๕๓๔-๕๓๕) 
 จะเห็นได้ว่าอนุภาคบุคคลทั้งสี่ตัวละครนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นนาคที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นาคีเป็นตัว
ละครเอกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นงูเผือกที่มีอ านาจฤทธิ์มหาศาลและสามารถฆ่ามนุษย์นับร้อยนับพัน ส่วนตัวละครผู้ช่วยทั้ง
สามเป็นอนุภาคบุคคลที่ท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าแม่นาคีและท าให้เรื่องราวด าเนินต่อไปได้อย่างน่าติดตาม 

อนุภาคสิ่งของ 
๑. แหวนหลวงปู่มั่น เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ แหวนทองเหลืองลงอักขระปลุกเสก ซึ่งหลวงปู่ที่

อ าเภอวารินช าราบมอบให้ล าเจียก ถ้าพกติดตัวหรือสวมไว้ตลอดอสรพิษจะไม่สามารถท าอะไรได้ เพราะ หลวงปู่ท่านว่า
ป้องกันอสรพิษได้ทุกชนิด คุณวิเศษของแหวนหลวงปู่มั่นปรากฏในหลายตอน เช่นตอนที่หมออ่วมจะท าพิธีตามคัมภีร์ไสยเวท
โบราณถือว่า ไฟจากดวงอาทิตย์เป็นไฟท่ีบริสุทธ์ิและทรงพลัง เมื่อเผาอะไรก็วอดวายท้ังสิ้น ด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูบางกลุ่มจึงบูชา
พระอาทิตย์ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๔๓)    

๒. ว่านพญาลิ้นงู เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ เป็นว่านที่หมออ่วมขุดมาจากป่าโดยว่านนี้มีสรรพคุณ  
แก้พิษงู ตะขาบถ้าปลูกในบ้านงูจะไม่กล้าเลื้อยเข้ามา หมออ่วมจึงให้ นายกอพกว่านติดตัวไว้เพราะเช่ือว่าสามารถป้องกันงูได้
ทุกชนิด หมออ่วมพยายามพิสูจน์ว่าค าแก้วเป็นนาคีจริงหรือไม่ จึงใช้ว่านนี้เป็นเครื่องทดสอบ เพราะเมื่อนาคีเข้าใกล้กับว่าน
พญาลิ้นงูจะท าให้ร้อนรุ่มไปทั้งตัวและ ถ้าอยู่ใกล้เป็นเวลานานก็จะกลายร่างเป็นงูเผือกมีหงอนทันที อย่างเช่นเหตุการณ์ว่ าน
พญาลิ้นงูที่หมออ่วมน ามาขุดฝั่งไว้ใต้ถุนบ้านของค าแก้วเพื่อท่ีจะพิสูจน์ว่าค าแก้วคือเจ้าแมน่าคีหรอืไม่และเมื่อค าแก้วได้ขึ้นบ้าน 
และเข้าไปในห้องจึงท าให้มีอาการ เร่าร้อน หงุดหงิด โมโห ซึ่งเกิดจากฤทธ์ิของว่านพญาลิ้นงู (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๐) 

๓. ดาบเหล็กไหล เป็นอาวุธของเสือเดี่ยวที่เช่ือว่าสามารถใช้ปราบเจ้าแม่นาคีได้ เหตุการณ์ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า เสือ
เดี่ยวซึ่งถูกบริวารงูของเจ้าแม่นาคีรุมกัดตาย มาเข้าฝันนายกอเพื่อบอกว่าดาบเหล็กไหลสามารถปราบเจ้าแม่นาคีได้ และดาบ
นั้นอยู่ที่แม่มาซึ่งเป็นภรรยาของเสือเดี่ยวจึง สั่งให้นายกอมาขอยืม ภรรยาเสือเดี่ยวตอบตกลงเดินข้ึนเรือนแล้วกลับมาพร้อมกับ
อาวุธศักดิ์สิทธ์มามอบให้กับนายกอ นายกอต้องการจะทดลองฤทธิ์ของดาบเหล็กไหลจึงดึงดาบออกจากฝักเห็นเนื้อเหล็กเป็นสี
เขียวปีกแมลงทับจึงตั้งจิตอธิษฐานให้ดาบเหล็กไหลส าแดงฤทธิ์ นายกอลงนั่งพร้อมชักดาบออกจากฝักเมื่อเนื้อดาบเหล็กไหล
ต้องแสงแดดเกิดประกายวูบวาบ นายกอพนมมือเหนือศีรษะอธิษฐาน ถ้าดาบเล่มนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงขอจงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็น
ด้วยเถิด หลังจากนั้นนากอก็ฟันดาบเข้าไปท่ีสายรุ้ง อานุภาพของดาบเหล็กไหลตัดสายรุ้งขาดเป็นสองท่อน (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: 
๓๑๐) 

๔. กิ่งต้นขนครุฑ  ใบมีลักษณะยาวรีเป็นจักรๆ เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าว คือ เมื่อน ามาบดผสมอาหารให้
ค าแก้วกินในวันดับมีความรุนแรงเท่ากับยาพิษ ค าแก้วจะตายแล้วกลายร่างเป็นงูเผือกหัวหงอนทันที โดยหมออ่วมได้ขโมยของ
วิเศษนี้มาจากหลวงปู่ เนื่องจากพญานาคกลัวพญาครุฑ ซึ่งเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องศัตรูเจ้าแม่นาคีเคยใช้หินศิลารูปนารายณ์ทรง
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ครุฑปราบเจ้าแม่นาคีเกือบส าเร็จ กิ่งต้นขนครุฑจึงมีอ านาจที่นาคีเกรงกลัวศัตรูจึงคิดหาวิธีพิสูจน์ว่า    ค าแก้วเป็นนาคีจริง
หรือไม่โดยใช้วิธีหั่นกิ่งต้นขนครุฑออกเป็นแว่นๆ บดผสมกับอาหารให้ค าแก้วกินในวันดับฤทธิ์ของกิ่งต้นขนครุฑจะมีความ
ร้ายแรงเท่ากับกินยาพิษค าแก้วก็จะตายแล้วกลายร่างเป็นงู แต่วิธีนี้ก็ไม่ส าเร็จ เนื่องจากค าแก้วรับรู้ได้ว่าศัตรูก าลังจะหาวิธีท า
ร้ายตนอยู่ค าแก้วจึงไม่หลงกล (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๖๘-๔๖๙) 

๕. หินศิลาพญาครุฑ เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ หินฝีมือของคนสมัยขอม อายุไม่ต่ ากว่าพันปี ในต านานก็ระบุไว้
ว่าพญาครุฑชนะพญานาคตลอดกาล เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือเมื่อนาคีอยู่ใกล้หินศิลาพญาครุฑนี้จะเกิดความรุ่ม
ร้อนไปท้ังตัว ดังที่กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า ศัตรูของเจ้าแม่นาคีได้วางแผนลวงค าแก้วให้เดินเข้ามาในวงสายสญิจน์แต่ค าแก้วรูโ้ดย
สัญชาตญาณว่าด้ายนั้นผูกโยงกับศิลาพญาครุฑเธอจึงรีบถอยห่างออกมา เมื่อพ้นอ านาจพลังของศิลาพญาครุฑความรุ่มร้อนก็
หายไปทันที (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๙) 

๖. หงอนพญานาค เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ เมื่อน ามาสัมผัสที่หน้าผากของนาคี ก็จะกลายร่างเป็นงู
เผือก ของวิเศษนี้ทศพลได้มาจากรูปปั้นนาคีซึ่งขุดพบที่ต าบลหนองไทร ลักษณะของรูปปั้นเป็นศิลาขาวอมชมพูรูปหญิงสาว
เปลือยท่านอนบิดตัวช่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเป็นหางงูและส่วนบนหน้าผากที่จรดกับศีรษะมีหงอนซึ่งทศพลเก็บหงอน
พญานาคที่หลุดจากเทวรูปนี้ไว้ในกระเป๋าเสื้อ ขณะที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านดอนไม้ป่า คุณวิเศษของหงอนพญานาคคือ  
สามารถพิสูจน์ว่าใครเป็นนาคีได้ดังเหตุการณ์ที่ทศพลต้องการจะพิสูจน์ว่าค าแก้วเป็นนาคีจริงหรือไม่ เมื่อทศพลได้หยิบหงอน
ออกจากกระเป๋าเสื้อ เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าค าแก้วเป็นงูตามที่ชาวบ้านลือกันหรือไม่ ทศพลจึงตัดสินใจสัมผัสหงอนสีขาวอม
ชมพูไปที่หน้าผากของเธอ ช่างเป็นเรื่องที่ประหลาดหงอนติดหน้าผากเธอแน่นเหมือนมีแม่เหล็กมาดูดไว้ และร่างกายของค า
แก้วเริ่มกลายเป็นงู (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๖๒๘) 

๗. ผลไม้ทิพย์ ในรุ่งเช้า ค าปองตื่นขึ้นในปราสาทหิน เธอลุกไปล้างหน้า แล้วได้พบฉัตรสุดา และเลื่อมประภัส  
ตลอดเวลาที่เธอพักที่เทวาลัยร้างหญิงสาวคู่นี้มักจะมาเยี่ยมเธอเสมอ โดยถือถาดไม้ไผ่บรรจุผลไม้สีสันแปลกหอมไม่เคยเห็นมา
ก่อน เธอส่งผลไม้ให้ค าปองกิน รสชาติมันคล้ายกับมะพลับแต่กินแล้วอิ่มตลอดวันราวกับเป็นผลไม้วิเศษ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: 
๓๔๘)  

อนุภาคสถานที่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรม 
๑.เมืองเนรมิต เป็นเมืองบาดาลภายในปราสาทร้าง เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของนาคีกับเหล่าบรรดาสมุน

บริวาร เหตุการณ์ตอนหนึ่งในนวนิยายกล่าวว่า ค าแก้วเดินไปที่ปราสาทผ่านชายป่าได้พบกับอสรพิษหลายตัวเลื้อยเพ่นพ่าน 
อสรพิษไม่กลัวค าแก้วและค าแก้วก็ไม่กลัวมัน ก่อนลงไปในถ้ าค าแก้วสั่งงูให้ดูต้นทางอย่าให้มนุษย์เข้ามาในเขตปราสาทหิน    
เมื่อค าแก้วได้ลงไปท่ีอุโมงค์ถ้ าเทวาลัย บริเวณปากถ้ าสว่าง แต่มองไกลออกไปพบกับความมืดอันน่ากลัวค าแก้วไม่กลัวที่จะเดิน
เข้าไป จึงเดินผ่าความมืดเพื่อลงไปภายในถ้ าเข้าสู่เมืองเนรมิต(ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๐๖) 

๒. ต าบลนาคหนี ต าบลนาคหนีเป็นต าบลที่ห่างจากดอนไม้ป่าประมาณสี่สิบกิโล ต าบลนาคหนีเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
เพราะสามารถท าให้พญานาคทุกตัวท่ีเข้ามาในเขตต าบลนี้หมดแรงไร้ซึ่งพลังอ านาจวิเศษ สิ้นฤทธิ์และอ่อนแรง โดยปรากฏใน
ตอนล าเจียกได้ลาทศพลไปอยู่ที่ต าบลนาคหนี และทศพลก็ตามล าเจียกไปอยู่ เมื่อค าแก้วรู้จึงได้ตามไปเพื่อที่จะพาทศพลกลับ
ดอนไม้ป่า แต่เธอก็ต้องโดนล าเจียกเล่นงานอย่างหนัก และไม่สามารถตอบโต้ได้ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๓) 

๓. เหตุการณ์ก าเนิดนาคี เป็นเหตุการณ์ส าคัญในตอนเปิดเรื่อง นายเคนสามีของนางค าปองได้ไปจับงูขาวตัวใหญ่
เท่าแขน ยาวประมาณวาเศษ หัวของมันมีหงอนเหมือนพญานาค อันเป็นสัญลักษณ์ของนาคี นายเคนได้น ามาขายให้    บุญส่ง 
ชาวกรุงเทพ และ มร.จอห์น วินสัน ฝรั่งชาติอังกฤษ แต่ไม่ทันไร เกิดพายุพัด ฟ้ามืดครึ้ม ต้นไม้ใหญ่น้อยเอนไปมาความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกขณะนายกอหนีออกไปได้วิ่งฝ่าพายุล้มลุกคลุกคลาน และเขารอดชีวิต บุญส่งถูกไม้ทับขาข้างหนึ่งแหลกเหลวท าให้
เขาพิการขาไปหนึ่งข้าง หนุ่มเคนถูกกระท่อมทับตายคาที่ ส่วนจอห์น วินสัน พยายามจะวิ่งหนี แต่ถูกงู เผือกยักษ์เลื้อยมา ฉก
เข้าที่ท้อง เขาล้มลงแล้วขาดใจทันที (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๓) 
 จากการศึกษาค้นคว้านวนิยาย เรื่อง นาคี ในส่วนของอนุภาคแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ อนุภาคบุคคล อนุภาค
วัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรม อนุภาคบุคคลในเรื่องนี้พบตัวละคร ๔ ตัว คือ นาคีซึ่งเป็นตัวละคร
เอกของเรื่อง เลื่อมประภัส ฉัตรสุดา และวัชรปราการ ซึ่งเป็นตัวละครผู้ช่วย และตัวละครทั้งหมดนี้สามารถกลายร่างเป็นงูและ
มนุษย์ได้ ส่วนอนุภาควัตถุสิ่งของได้แก่ แหวนหลวงปู่มั่น ว่านพญาลิ้นงู ดาบเหล็กไหล กิ่งต้นขนครุฑ หินศิลาพญาครุฑ หงอน
พญานาค และผลไม้ทิพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนต่างๆ สังเกตได้ว่าอนุภาควัตถุสิ่งของที่เป็นปฏิปักษ์กับเจ้าแม่นาคี คือเป็นวัตถุที่
มีฤทธ์ิท าลายล้างอ านาจเร้นลับของเจ้าแม่นาคี และประการสุดท้ายอนุภาคสถานท่ี เหตุการณ์หรือพฤติกรรม เช่น เมืองเนรมิต 

447 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

ปราสาทร้าง ต าบลนาคหนี เหตุการณ์ตอนก าเนิดค าแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่เร้นลับของเจ้าแม่นาคีและเป็นเหตุการณ์พฤติกรรมที่
แสดงถึงอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ภูมิหลังของความเจ็บแค้นอันเป็นปมปัญหาส าคัญของเรื่อง 
 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

นวนิยายเรื่องนาคี บทประพันธ์ของตรี อภิรุม เป็นบทประพันธ์ท่ีมีความโดดเด่นท้ังในด้านเอกภาพ สัมพันธภาพและ
สารัตถภาพ เมื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การแปรรูปวรรณกรรม และอนุภาค ผู้อ่านจะได้รับทั้งในมิติด้านความรัก และ
ความเร้นลับ ของชายหนุ่มหญิงสาวท่ีช่ือว่า ทศพลและค าแก้ว  

จากการที่ได้วิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “นาค”ี ในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างบทนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์นี้ 
ท าให้รู้ถึงการน านวนิยายมาสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์แล้วนั้น มีความเหมือน ความแตกต่างอย่างไร สิ่งไหนยังคงไว้ และสิ่ง
ไหนมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งท าให้เห็นกลวิธีในการน าเสนอของละครในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ออกมา แบ่งได้เป็น ๔ 
ประการดังนี้ ประการแรก เปรียบเทียบในประเด็นของโครงเรื่อง คือ การเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่อง และปิดเรื่อง จากการวิเคราะห์
ท าให้เห็นว่าโครงเรื่องของบทนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ ยังคงโครงเรื่องที่แท้จริงไว้ แต่บทละครได้มีการเปลี่ยนแปลงของ
ล าดับเหตุการณ์ และสถานท่ีเพื่อความเหมาะสมของการท าบทละคร ประการที่สอง ตัวละคร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานะบาง
ประการ และเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของตัวละครไปบ้าง แต่ยังคงช่ือตัวละคร ลักษณะและพฤติกรรมไว้คงเดิม ประการที่
สาม ฉากและบรรยากาศ ซึ่งมีความจ าเป็นมากที่จะสร้างให้งานสมบูรณ์รับรู้อารมณ์สถานการณ์ได้ ซึ่งบทละครโทรทัศน์ยังคง
ความหมายและลักษณะของฉากและบรรยากาศไว้เหมือนเดมิ แต่มีการเปลี่ยนในเรื่องของช่ือสถานท่ีเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานท่ีจริง และประการสุดท้าย ภาษา ซึ่งการใช้ภาษาของตัวละครในบทนวนิยายจะใช้ภาษาท่ีเป็นภาษากลางในงานเขียน 
มีภาษาที่เป็นทางการ และภาษาปาก โดยบทละครโทรทัศน์ ยังคงโครงสร้างของบทสนทนาและค าพูดในบางตอนไว้คงเดิม ซึ่ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในการแสดงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นั้น จะใช้ภาษาอีสานเกือบทั้งเรื่อง เนื่องจากตัวละครหลักใน
เรื่องเป็นชาวอีสาน การใช้ภาษาอีสานที่เข้าใจง่ายต่อการรับชม จึงท าให้เห็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมและรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง 

ความสนุกสนานและสีสันท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ เกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบของอนุภาคสิ่งวิเศษ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
คือ อนุภาคบุคคล อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานท่ีเหตุการณ์หรือพฤติกรรม อนุภาคบุคคลในเรื่องนี้มีเพียงอนุภาคเดียว
คือนาคีซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องและ มีการกลายร่างได้ถึงสามร่างคือ ค าแก้ว แม่เทพธิดาไพร และงูเผือก ส่วนอนุภาคของ
วัตถุสิ่งของได้แก่ แหวนหลวงปู่มั่น ว่านพญาลิ้นงู ดาบเหล็กไหล กิ่งต้นขนครุฑ หินศิลาพญาครุฑ หงอนพญานาค และผลไม้
ทิพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนต่างๆ สังเกตได้ว่าอนุภาควัตถุสิ่งของที่เป็นปฏิปักษ์และท าลายล้างอ านาจเร้นลับของเจ้าแม่นาคีและ
ประการสุดท้ายอนุภาคสถานท่ี เหตุการณ์หรือพฤติกรรม เช่น เมืองเนรมิต ปราสาทร้าง ตอนก าเนิดค าแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่เร้น
ลับของเจ้าแม่นาคีและเป็นเหตุการณ์พฤติกรรมที่แสดงถึงอ านาจเหนือธรรมชาติและภูมิหลังของความเจ็บแค้นอันเป็นปม
ปัญหาส าคัญของเรื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 วรรณกรรมเรื่อง “นาคี” ในรูปแบบวรรณกรรมและบทละครโทรทัศน์สามารถน าไปศึกษาด้วยทฤษฎี แนวคิด และ
วิธีวิจารณ์ทางวรรณกรรมในมิติอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้วรรณกรรมเรื่องนี้ต่อไป อีกทั้ง แนวการวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ประเด็นการแปรรูป อนุภาค และอัตลักษณ์สามารถน าไปใช้ศึกษาวรรณกรรมเรื่องอื่นได้อีกมาก นอกจากนี้วรรณกรรมของตรี 
อภิรุม หรือ เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่องอื่น ๆ เช่น แก้วขนเหล็ก จอมเมฆินทร์ ทายาทอสูร อนิลทิตา และเทพบุตรสุดเวหา 
ยังเป็นวรรณกรรมที่สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อความงอกงามในวงวรรณกรรมไทยสืบไป 
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รูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค ้าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชน                
ในพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

THE MODEL OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING FOR SURETY LAW 21ST YEAR 2558 OF 
PEOPLE IN MUANGE DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE 

ชาตรี จ าลองกุล 

คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปี 2558 และเพื่อเสนอแนว
ทางการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกันของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน และแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกันกับประชาชนพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก จ านวน 375 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบแบบทดสอบผิด คิดเป็นร้อยละ 55.9 และตอบ
ถูก คิดเป็นร้อยละ 44.1 สาเหตุปัญหาส าคัญที่ท าให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจกฎหมายการค้ าประกันไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
คือ การสื่อสารในเรื่องกฎหมายยังไม่ทั่วถึง ไม่เปิดกว้าง และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร และกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการรับรู้กฎหมายการค้ าประกัน คือ  การสื่อสารกฎหมายออนไลน์ในรูปแบบการ์ ตูน หรือสติ๊กเกอร์บนเฟสบุ๊ค
และไลน์ รวมทั้งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายความรู้กฎหมายให้ประชาชนในเขตเมืองและชนบทได้รับทราบ  

ค้าส้าคัญ : กฎหมายค้ าประกัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

Abstract 
 This research aims to study knowledge and understanding for a surety law 21st year 2558 of people 
in muange district phitsanulok province and offer model and ways for creation knowledge and understanding 
for the surety law of people in muange district phitsanulok province. This research was a survey research 
using a quiz test about understanding for the surety law and using questionnaire study the problems and 
needs in the realization of the surety law with  the population in muange district phitsanulok province by 
using convenience sampling amount  375 samples. This research found that in the overview, the most 
samples is answered incorrectly 55.9%   and   correctly 44.1%.  The important problems that the people 
have the knowledge and understanding about the surety law is not accurate because the communication in 
the law is not through and lack of clarity,   talking was wrong by mouth to mouth and lack of  law training  
from government agencies. The samples offer guidelines for solving with understanding surety law is not 
accurate includes 1) online law communications in the form of cartoon or sticker to share on Facebook and 
Line and 2) providing government agencies is  to accelerate the dissemination of law knowledge to people in 
urban and rural areas. 

Keywords :   surety law  muange district  phitsanulok province 
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บทน้า 
 การค้ าประกัน คือการที่ใครคนหนึ่งท าสัญญากับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันจะช าระหนี้นั้นแทน เมื่อ
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้ค้ าประกันรับผิดได้ ซึ่งการที่จะฟ้องให้ผู้ค้ าประกันรับผิดตามสัญญาค้ า
ประกันได้นั้น จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ค้ าประกันเป็นส าคัญมิใช่ตกลงกันด้วยปากเปล่า และในเอกสารนั้นต้องมี
ข้อความอันเป็นสาระส าคัญว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ผู้ค้ าประกันจะช าระหนี้แทน มิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้ าประกันไม่ได้    ในปัจจุบันได้
มีการออกกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21  ปีพ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงแก้ไขจากฉบับท่ี 20 ปีพ.ศ. 2557 โดยกฎหมายค้ าประกันฉบับ
ใหม่นี้ มีผลท าให้ผู้ค้ าประกันได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมมากขึ้น และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องกฎหมายการค้ าประกัน  คือ การ
แก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการค้ าประกันและจ านองเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบัน สมควรก าหนดให้ผู้ค้ าประกันที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้ รวมทั้งสามารถท า
ข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค้ าประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2558) 
 การท าผิดกฎหมาย หรือปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือประชาชนกับ
ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามเป็นข่าวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันนั้น มีสาเหตุมาจากความไม่รู้กฎมายทั้งสิ้น และเมื่อ
กระท าความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระท าลงไปนั้นเป็นเพราะไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิดก็ไม่ได้ 
ถึงแม้ว่าจะไม่รู้กฎหมาย   จริงๆ ก็ตาม เนื่องจากในทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อ
แก้ตัว” อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่หากไม่ยอมรับฟังความไม่รู้กฎหมายแล้ว ก็อาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมจนเกินไป มาตรา 64 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา จึงยอมให้มีการแก้ตัวได้บ้าง เช่น คนต่างด้าวเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ ผู้ที่อยู่ห่างไกลมากไม่สามารถ
ทราบถึงกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ เมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดและพฤติการณ์แล้ว ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐาน 
และเมื่อมีการแสดงพยานหลกัฐานแลว้ ถ้าศาลเช่ือความไม่รู้กฎหมายศาลอาจลดโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดก็ได ้หรือไม่ลดโทษก็ได้ 
แต่ศาลจะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ (เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, 2540) 
 จากความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่
ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการกระท าความผิดบนฐานแห่งความไม่รู้กฎหมาย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คณะผู้วิ จัยได้ด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21  ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้  เพื่อท าให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกันฉบับแก้ไขใหม่  
รวมทั้งการเสนอรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกันไปยังประชาชน โดยใช้รูปแบบการสื่อสาร
และเนื้อหาสื่อที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจยั ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
  1.1 ประชากรที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน
รวมทั้งสิ้น 130,150 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จ านวนท้ังสิ้น  375 คน 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
  พื้นที่เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย คือ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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  ขอบเขตเนื้อหาที่คณะผู้วิจัยใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน 
ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อสอบถูก-ผิด จ านวน 10  ข้อ  และ 2) การศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรือ่งรูปแบบการสร้างความรูค้วามเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21  
            ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบบัท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 2ประเภท ได้แก่  
 1. ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 
 2. แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสรา้งการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบบัท่ี 21 ปีพ.ศ. 
2558  

การสร้างเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือต่างๆ ท่ีน ามาใช้รวบรวมข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่างให้เกดิ 

ประสิทธิภาพ ไดด้ังนี้ 
 1. ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 มีขั้นตอนการ
สร้างและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการค้ าประกัน และกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558  มา
ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ 
  1.2 สร้างแบบทดสอบในลักษณะกาถูก/ผิด เพื่อลงพื้นที่ทดสอบความรู้กับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 375 คน  
 2. แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสรา้งการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบบัท่ี 21 ปีพ.ศ. 
2558 มีขั้นตอนการสร้างและรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ท า
แบบทดสอบและตอบ
แบบสอบถาม ได้แก ่
- เพศ 
- อาย ุ
- วุฒิการศึกษา 
 -อาชีพ 
- ประสบการณ์การเป็น     
ผู้ค้ าประกัน 

ตัวแปรตาม 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การค้ าประกันและกฎหมาย
ค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 
2558 
- สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการสร้างการรับรู้
กฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 
ปีพ.ศ. 2558  
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  2.1 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการค้ าประกัน กฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 และ
แนวคิดเกี่ยวกับการสรา้งความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย จ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC)  จากนั้นคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป น ามาใช้ในแบบสอบถาม 
  2.3 สร้างแบบสอบถามในลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด เพื่อลงพื้นที่รวบรวมข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
375 คน  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 
2558 มี 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ  ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
  ส่วนที่ 2 โจทย์วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558  
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน 
ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 มี 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
  ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล และในส่วนของข้อค าถามปลายเปิดได้ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดพษิณุโลก  
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 
กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  375 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ท า
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ าประกันและกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ตอบ
แบบทดสอบ จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ผิด คิดเป็นร้อยละ 55.9 และตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 44.1 หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค าถามที่ตอบมีผู้ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 4 ในกฎหมายค้ าประกัน ฉบับใหม่ปี 2558 ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ค้ าประกัน
สามารถรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้และข้อตกลงนั้นมีผลสมบูรณ์" มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 80.6  2) ข้อ  1 ผู้ค้ าประกันสามารถค้ า
ประกันหนี้ในอนาคตได้ โดยไม่ต้องระบุจ านวนวงเงินค้ าประกันสูงสุด เพื่อให้ผู้ค้ าประกันทราบ มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 79.2 
และ 3) ข้อ 8 สัญญาค้ าประกันเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีแบบ แต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ค้ าประกันเป็นส าคัญ จึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้ มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 75.4   ส่วนค าถามที่ตอบมีผู้ตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 2 ให้
เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 88.7  2) ข้อ 10 
ลักษณะของสัญญาค้ าประกัน ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
683 มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 84.3 และ 3) ข้อ 5 กฎหมายค้ าประกัน ฉบับใหม่ปี 2558 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องระยะเวลา
การบอกกล่าวให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ ท าให้ผู้ค้ าประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด มีผู้ตอบผิด  คิดเป็นร้อยละ 76.1   ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558   
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับ
ที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  375 คน หลังจากการวัดความรู้ด้วย
แบบทดสอบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  
  - ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้ าประกันจากสื่อรูปแบบต่างๆ มากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) สื่อออนไลน์/เอกสารกฎหมายที่น าเสนอบนเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 51.0 2) หนังสือ และจากการบอกต่อของผู้
มีความรู้ เพื่อน หรือญาติพี่น้อง   คิดเป็นร้อยละ 13.0 เท่ากัน และ 3) โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.0 
  - ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสาเหตุปัญหาที่ส าคัญ ท าให้ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการค้ าประกันท่ีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)  การสื่อสารในเรื่องกฎหมายยังไม่ทั่วถึง ยัง
ไม่เปิดกว้าง และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 50.0 2) การพูดต่อกันมาผิดๆ จากปากต่อปาก หรือจากสื่อ ซึ่ง
น าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน  คิดเป็นร้อยละ 22.0  และ 3) ขาดการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ คิด
เป็นร้อยละ 11.0 
  - ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการรับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการค้ าประกันท่ีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน หรือขาดความชัดเจน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)  การสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อ
ออนไลน์ หรือจัดท าสื่อให้ความรู้กฎหมายในช่องทางกลุ่มหรือเพจทาง Facebook, Line ในรูปแบบของสื่อการ์ตูนที่ท าให้อ่าน
เข้าใจง่าย หรือเป็นแบบ sticker แชร์บน Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 47.0 2) การใช้สื่อเผยแพร่หลากหลายช่องทาง
ร่วมกัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 18.0  และ 3) การประชาสัมพันธ์แจกแจงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายอย่างชัดเจนให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ต และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกระจายความรู้
ดังกล่าวให้ประชาชนท้ังในเมืองและชนบท หรือให้ผู้รู้กฎหมายมาท าการให้ความรู้กับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เท่ากัน 
 ส่วนที่ 3 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558   
  ผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากผลการวิจัยในส่วนที่ 1 และการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
การสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ที่ได้จากผลการวิจัยในส่วนที่ 2 ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองวิธีการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสิทธิภาพได้ผลสรุปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองวิธีการสร้างการรับรู้กฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที ่        
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

  จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 จุดที่ต้องเติมเต็มให้การรับรูเ้รื่องกฎหมายค้ าประกันของประชาชนเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) 
การสร้างการรับรู้มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้ าประกัน 2) การสร้างการรับรู้ส าหรับเจ้าหนี้ และผู้ค้ าประกัน 
เกี่ยวกับกฎหมายการค้ าประกัน (ในส่วนของการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด) และ 
3) การน าเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบข้อเด่น/ข้อด้อย ของกฎหมายค้ าประกันใหม่ พ.ศ. 2558 กับกฎหมายค้ าประกันเดิม พ.ศ. 
2557  
   ส่วนท่ี 2 วิธีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง/วิธีการสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายค้ าประกันแก่ประชาชนเพื่อให้
เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และมีความทั่วถึง ได้แก่ 1) การสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อที่หลากหลายที่ประชาชน
บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง 2) การสร้างความรู้และวัฒนธรรมในการถ่ายทอดเรื่อง
กฎหมายจากบุคคลสู่บุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและครบถ้วน และ 3) การ ให้ความรู้กฎหมายกับประชาชน โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีผู้รู้กฎหมายมาท าการให้ความรู้กับประชาชนท้ังในเขตเมืองและชนบท   
  ส่วนที่ 3 สื่อที่ประชาชนต้องการในการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายค้ าประกัน  มี 3 ช่องทาง ได้แก่  
 1) กลุ่ม/แฟนเพจ Facebook ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ข้อมูลออกมาจากแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้)  
2) Sticker ที่สามารถแชร์บน Facebook และ Line และ 3) การน าเสนอกฎหมายออกมาเป็นค าสื่อความหมายง่ายๆ ร่วมกับการ
ใช้ภาพ info graphic ,สื่อ/หนังสือกฎหมายที่อ่านเข้าใจง่าย 
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 สรุปและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน

พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลที่ได้รับอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามผิดในส่วนของค าถามที่เน้นความรู้และความจ าควบคู่กัน
เกี่ยวกับเรื่องมาตราของกฎหมาย ระยะเวลาการด าเนินการเรื่องเอกสารการค้ าประกัน  รวมทั้งยังไม่ทราบถึงข้อเด่นและข้อด้อย
ของกฎหมายค้ าประกันใหม่ พ.ศ. 2558 กับกฎหมายค้ าประกันเดิม พ.ศ. 2557 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการใช้วิธีการสื่อสารที่เน้นสื่อ
แบบทางเดียวผ่านเอกสารทางราชการ เอกสารการค้ าประกันของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้ในชีวิตประจ าวันก็
จะไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายการค้ าประกันในปัจจุบัน ยังอยู่บนเว็บไซต์ที่รู้จักเฉพาะวงการ
ของกลุ่มนักกฎหมายเท่านั้น ซึ่งการที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ควรที่จะท าควบคู่กันไปทั้งใน
รูปแบบการสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ท่ีเป็นการโต้ตอบแบบสองทาง และเนื้อหาการน าเสนอความรู้เรื่องกฎหมายควรอยู่ใน
รูปแบบสื่อการ์ตูนที่ท าให้อ่านเข้าใจง่าย แชร์ข้อมูลความรู้ต่อๆ กันได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแบบ sticker แชร์บน Facebook และ 
Line  ร่วมกับการการใช้สื่อเผยแพร่หลากหลายช่องทางร่วมกัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ และหากเป็นการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมายในลักษณะที่เป็นทางการหรืออยู่แวดวงการศึกษา ก็ควรจัดท าหนังสือกฎหมายที่มีเนื้อหาความรู้ในลักษณะค าสื่อ
ความหมายเรื่องกฎหมายง่ายๆ ร่วมกับการใช้ภาพ info graphic ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และที่ขาดไม่ได้คอื การให้ความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องกฎหมายค้ าประกันอย่างชัดเจนให้กับประชาชนท่ีไม่สามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ต โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายความรู้ดังกล่าวให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท หรือให้ผู้รู้กฎหมายมาท าการให้ความรู้กับ
ประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งแนวทางการสร้างการรับรู้ เรื่องกฎหมายในงานวิจัยนี้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง
บทบาทรัฐสภาในการแก้ไขความไม่รู้กฎหมายของประชาชน โดยสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (2550) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การเสนอกฎหมาย
ไปยังประชาชนควรอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย ควรลดทอนภาษาทางเทคนิค และการใช้ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
กฎหมายผ่านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของรัฐสภาไปยังประชาชน ซึ่งจะช่วยท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้และซึมซับกฎหมาย
ว่าเป็นส่วนหนึ่งในสามัญส านึกได้   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิธีการด าเนินการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 206 คน สถิติ ท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบ T-test และOne-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี (  = 

4.13,S.D.= 0.722) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (  = 4.51,S.D.= 0.798) 

ด้านสิ่งแวดล้อม (  = 4.38 ,S.D.= 0.642) ด้านร่างกาย  (  = 3.81 ,S.D.= 0.644) และด้านจิตใจ  (  = 3.80 ,S.D.= 0.803) 
ตามล าดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่าข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการท่ีมีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพสมรส 
และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต  ข้าราชการครู  เกษียณอายุราชการ 
 

Abstract 
 The purposes of the research seemed to (1) investigate the quality of life of retired government school 
teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province, and (2 )  compare the quality of life of retired government 
school teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province. The research was divided into 2  stages; that is, (1 ) 
document analysis by collecting data from related literature, and (2) field data collection by using questionnaires. 
(1) The samples of the research were 206  retired government school teachers in Chon Daen District, Phetchabun 
Province. The collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, standard deviation, t-test and One-
way ANOVA. The findings of the research indicated that; on the whole, the quality of life of retired government 

school teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province seemed to be at the high level ( = 4 .1 3 , S.D. = 
0.722 ). When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the 

highest mean score seemed to be the side of social relationship ( = 4.51 , S.D. = 0.798 ). Moreover, the inferior 

mean scores seemed to be the side of environment ( = 4.38 , S.D. = 0.642), body ( = 3.81 , S.D. = 0.644), and 

mind ( = 3.80 , S.D. = 0.803) respectively. From hypothesis testing, it can be said that different personal factors 
(sex, marital status, and monthly expenses) seemed to have no differences of the quality of life.  

 
Keywords : quality of life, government school teachers, retire 
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บทน า   
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้ประเทศเข้า
สู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของ
ประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งช้ีหนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ 
“ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีน้อย
กว่าจ านวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่ าจ านวนประชากรเด็ก 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556) ซึ่งสาเหตุส าคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 2 
ประการ คือ 1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง และ 2) การลดภาวะการตายท าให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2557) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
 การเกษียณอายุเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีอายุใกล้เข้าสู่วัย 60 ปีซึ่งจะต้องหยุดการท างาน
เมื่อครบอายุการเกษียณที่ก าหนด เมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดท างานจะต้องมีการปรับตัว ซึ่งบางคนไม่สามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กับการสูญเสียต าแหน่ง อ านาจ หรือหน้าท่ีตลอดจนรายได้ที่ลดลงหรือเพื่อนฝูงที่ขาดหายไปท าให้อาจ
เกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง ไร้คุณค่าเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ผลเสียที่เกิดขึ้นมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุขของบุคลากรหลังการเกษียณอายุ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยหากบุคคลมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะเข้าสู่สภาวะการเกษียณอายุ (กาญจนา หงส์ทอง, 2550) ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้ก็คือ การช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มคีวามสุขและพึงพอใจสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่
ผู้อื่นและด ารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง 
 คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจตามสมควรแก่
อัตภาพ สามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทรัพยากร สังคมและการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักข้ึนอยู่กับระดับความพึงพอใจของกระบวนการรับรู้ทางจิตใจท่ีแตกต่างกัน
ไปของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (World Health Organization [WHO], 1993) ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็น
รูปแบบของการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข การที่บุคคลจะมีความสุขได้นั้นควรต้องมีความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เพราะ
ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของชีวิต การที่องค์ประกอบเหล่านี้ท างานได้อย่างสัมพันธ์กันจึง
เป็นตัวบ่งช้ีได้ว่าบุคคลนั้นสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากความส าคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู
หลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ซึ่งผลการวิจัยอาจเป็นแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีความสุขของบุคลากรวัยเกษียณอายุต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. วิธีการด าเนินการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
 1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  
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แนวคิดเกี่ยวกับข้าราชการครู และแนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการศึกษาผู้วิจัยได้น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามในงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม 
  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการใช้แบบสอบถามจากประชากร ได้แก่ 
ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นค าถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม 
 2. ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
237 คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 206 คน และ
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้งานวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และตอนที่ 2 
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับได้แก่ ดี
มาก ดี ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เลย (ก าหนดคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1)  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนมาทั้งหมด 206 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-
test (t-test) และOne-way ANOVA 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล  
 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 110 คน ร้อยละ 53.4 และเพศชายจ านวน 96 คน ร้อย
ละ 46.6 ตามล าดับ มีอายุระหว่าง 60-65 ปี จ านวน 201 คน ร้อยละ 97.6 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส จ านวน 137 คน 
ร้อยละ 66.5  มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 206 คน ร้อยละ 100.0 มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,001 บาทขึ้น
ไป จ านวน 164 คน ร้อยละ 79.6 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 168 คน ร้อยละ 81.6 และไม่
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  จ านวน 38 คน ร้อยละ 18.4 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตของของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุ

ราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทุกด้าน 
คุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน �̅� S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. ด้านร่างกาย 3.81 0.644 ด ี
2. ด้านจิตใจ 3.80 0.803 ด ี
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4.51 0.798 ดีมาก 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.38 0.642 ด ี

รวมทุกด้าน 4.13 0.722 ดี 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในทุกด้านอยู่ใน

ระดับดี  (𝑥 = 4.13,S.D.= 0.722) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  
 1. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.51,S.D.= 0.798) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) เป็นผู้ ให้ความ

ช่วยเหลือ บุคคลอื่น เช่น (อาหาร/ น้ า) ในการท ากิจกรรมของชุมชน อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง (  = 4.85, S.D.= 0.885) 2) 

พอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่นอย่างที่ผ่านมา (  = 4.44,S.D.= 0.719) 3) พอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจาก

เพื่อนๆ (  = 4.43,S.D.= 0.771) 4) เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีและงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ ภายในชุมชน (  = 

4.43,S.D.= 0.790) และ 5) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบุคคลภายในชุมชน (  = 4.43,S.D.= 0.827) ตามล าดับ 
 2. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ี(  = 4.38, S.D.= 0.642) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด (

 = 4.73,S.D.= 0.048) 2) พอใจกับการเดินทาง (หมายถึงการคมนาคม) (  = 4.69,S.D.= 0.544) 3) ได้รู้เรื่องราวข่าวสาร

ที่จ าเป็นในแต่ละวัน (  = 4.66,S.D.= 0.952) 4) พอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  (  = 

4.39,S.D.= 0.811) 5) สภาพแวดลอมดีต่อสขุภาพ (  = 4.32,S.D.= 0.848) 6) รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละวนั 

(  = 4.24,S.D.= 0.812) 7) พอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้ (  = 4.03,S.D.= 0.880) และ 8) มีเงินพอใช้จ่ายตาม

ความจ าเป็น (  = 3.99,S.D.= 0.241) ตามล าดับ 
 3. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านร่างกาย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 3.81, S.D.= 0.644) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) มีความรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่

สามารถท าอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน (  = 4.21,S.D.= 0.507) 2) จ าเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อท่ีจะท างานหรือ

มีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน (  = 4.18,S.D.= 0.425) 3) พอใจกับการนอนหลับ (  = 4.16,S.D.= 0.554) 4) พอใจกับ

ความสามารถในการท างานได้อย่างที่เคยท ามา (  = 3.85,S.D.= 0.760) 5) สามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี (  = 

3.83,S.D.= 0.738) และ 6) พอใจกับสุขภาพในตอนน้ี (  = 3.82,S.D.= 0.766) ตามล าดับ 
 4. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านจิตใจ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 3.80, S.D.= 0.803) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย (  = 

4.26 ,S.D.= 0.773) 2) รู้สึกพอใจในตนเอง (  = 3.98 ,S.D.= 0.732) 3) ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้  (  = 

3.95,S.D.= 0.741) 4) รู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) (  = 3.90,S.D.= 0.730) 5) มีสมาธิใน

การท างานต่างๆ ดี (  = 3.75,S.D.= 0.801) และ 6) มีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู สิ้นหวังวิตกกังวล (  = 
2.99,S.D.= 1.043) 

3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวั ด
เพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
ตัวแปร คุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน ค่าสถิต ิ sig แปลผล 

เพศ 1. ด้านร่างกาย 1.793 .173 ไม่แตกต่าง 
2. ด้านจิตใจ -0.176 .171 ไม่แตกต่าง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 0.991 .369 ไม่แตกต่าง 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 0.397 .217 ไม่แตกต่าง 

รวมเฉลี่ย t=0.751 .233 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพสมรส 1. ด้านร่างกาย 10.984 .068 ไม่แตกต่าง 

2. ด้านจิตใจ 10.733 .035* แตกต่าง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม .830 .511 ไม่แตกต่าง 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5.457 .065 ไม่แตกต่าง 

รวมเฉลี่ย F=7.001 .170 ไม่แตกต่าง 
ภาระคา่ใช้จ่ายต่อเดือน 1. ด้านร่างกาย 2.856 .192 ไม่แตกต่าง 

2. ด้านจิตใจ 5.392 .054 ไม่แตกต่าง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 1.242 .425 ไม่แตกต่าง 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม .909 .597 ไม่แตกต่าง 

รวมเฉลี่ย F=2.600 .317 ไม่แตกต่าง 
*ระดับนัยส าคัญ .05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สถานภาพสมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ .05 

อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการมีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับดีมาก 
อาจเป็นเพราะในวัยนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เลยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
บุคคลอื่น เช่น (อาหาร/ น้ า) ในการท ากิจกรรมของชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการผูกมิตรกับคนอื่น การได้รับความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีและงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ ภายในชุมชน และการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบุคคลภายในชุมชน เป็นต้น แต่ก็มีไม่ค่อยพอใจนักกับการเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวด
ท้อง ปวดตามตัว ท าให้ไม่สามารถท าในสิ่งที่ต้องการ ส่งผลให้มีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู สิ้นหวังวิตกกังวล ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ     
สุรพล โกมลมรรค (2555) ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลัง
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เกษียณอายุราชการ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งด้านมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งต่างกับ แสนค านึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์ ชีพสุมน รังสยาธร และอภิญญา หิรัญวงษ์ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และ อภิสิทธิ์ มั่นศักดิ์ เรขา อรัญวงศ์ และส าราญ มีแจ้ง (2557) ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหลังการเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ธาริน สุขอนันต์ สุภาวัลย์จาริยะศิลป์ 
ทัศนันท์ ทุมมานนท์ และ ปิยรัตน์ จิตรภักดี (2554) ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

จากการผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า 

เพศต่างกันคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรณี รัตนานนท์ เมธี จันทชาติ และ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2557) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า เพศ ภาวะ
สุขภาพ และความเพียงพอของรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ท่ีเป็นเพศหญิงและเพศชายมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการใน
เขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี ร่างกายแข็งแรงดีตามวัย จิตใจดีเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ไปเก็บข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ในภาพแวดล้อมที่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้อยอยู่ใกล้กันคอยดูแล จึงท าให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  

สถานภาพสมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างกับ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่า สถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากผลการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสถานภาพสมรสมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะสมรส เป็นหม้าย/หย่าร้าง หรือแม้กระทั่งโสด ต่างก็มีการ
ดูแลจากครอบครัวอยู่ใกล้ลูกหลาน มีการช่วยกันประกอบอาชีพ และมีการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน จึงมีคุณภาพชีวิตไม่
แตกต่างกัน  

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างกับ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ท่ีพบว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่างกัน
มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากผลการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการใน
เขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อยข้างสูง คือ มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,001 บาทขึ้นไป  
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จ านวน 164 คน ร้อยละ 79.6 แต่เนื่องจากสภาพสังคมอยู่ในต่างจังหวัดจึงไม่มีผลมากนักต่อคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ เพราะ
ค่าครองชีพค่อนข้างต่ าจึงมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  

ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู
หลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่ก็ยังมีบางหัวข้อย่อยที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่น การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ท าให้ไม่สามารถท าในสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งใน
การวิเคราะห์จากคะแนนในแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น  ท าให้ทราบว่าหัวข้อไหนของด้านใดที่ต้องน ามา
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เช่น ด้านสุขภาพร่างกายที่จะส่งผลไปยังสุขภาพจิตต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกว้าง ๆ ในด้านคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเครื่องมือ คือ การใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลเป็นคะแนนจากความคิดเห็นของผู้สูงอายุ แล้วน ามาใช้ในการค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ได้ผลออกมาเป็นค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน การวิจัยเช่นนี้ บางครั้งมีจุดอ่อน ในเรื่องความตั้งใจในการตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่าง 
เพราะเป็นการตั้งค าถามล่วงหน้าจากผู้วิจัยที่ต้องการจะรู้ปัญหา แต่ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่
ลึกซึ้งกว่าในแบบสอบถาม นอกจากจะได้พูดคุยหรือสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบปัญหานี้และอยากให้การวิจัยในครั้งต่อไป ถ้ามีผู้สนใจ
ที่จะท าการศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ผู้วิจัยอยากเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้ 
 2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก หรือแบบสัมภาษณ์ 
 2.2 ควรท าวิจัยในพื้นที่อื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุ
ราชการในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย   
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อแรกคือ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขต
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มี

คุณภาพชีวิต ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี (  = 
4.13,S.D.= 0.722) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะในวัยนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานประจ า เลยมีเวลาอยู่กับครอบครัว อยู่ใกล้ชิด
ลุกหลาน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอยู่ในต่างจังหวัดค่าครองชีพไม่ได้สูงเท่ากับในเมืองใหญ่ จึงส่งผลให้
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขต
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน  พบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล (เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในเขตอ าเภอเดียวกัน ใกล้เคียงกันจึงท าให้คุณภาพชีวิตนั้นไม่แตกต่างกัน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิง่จากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย 
ที่สละเวลาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอบพระคุณข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ัง 206 ท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้
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ความกรุณาให้ข้อมูลอันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยเรื่องนี้ จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเสนอแนะ
นโยบายที่เหมาะสมส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ปกครองของ
นักเรียน จ านวน  120  ราย  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรที่ศึกษา
ในโรงเรียนรัฐบาลโดยแบ่งเป็นระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยเท่ากับ  27,422.16  39,616.96  50,712.28  และ  52,982.80  บาทต่อคนต่อป ี ตามล าดับ  ส่วนในโรงเรียนเอกชน มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ  42,433.19  55,449.01  52,583.50  และ 54,660.00  บาทต่อคนต่อปี  ตามล าดับ  จากการทดสอบ
ความแตกต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนในระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในระดับชั้นอนุบาลและระดับช้ันประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยังพบว่านโยบายที่จะช่วย
กระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้นนั้นควรเป็นการให้เงินทางตรงแก่ครอบครัวผู้มีบุตร  เช่น  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  
เป็นต้น  จึงจะสามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ดีกว่า 

ค าส าคัญ  :  การมีบตุร  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรง 

Abstract 
The objective of research is to study parent’s educational expenses and to recommend policy in 

order to motivate women to have children. The sample of the study is 120 parent. The research result 
has found that parent have mean educational expenses in kindergarten, primary, junior and senior high 
school level at 27,422.16  39,616.96  50,712.28  and  52,982.80  baht per person per year for government 
school, respectively. They are 42,433.19 55,449.01 52,583.50 and 54,660.00 baht per person per year for 
private school, respectively. The test of different mean education expenses in kindergarten, primary, and 
junior between government school and private school have found that kindergarten and primary were 
different but junior wasn’t different at confidence level 95%. The result shows that women would 
increase their demand for children if government directly subsidizes to women or family such as 15-year 
free education. 

Keywords :  childbirth  basic education   the cost of basic education  direct cost 
 
บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  3  ถึง  5  ได้เน้นไปที่การควบคุมขนาดประชากรและพัฒนา
ประชากรในประเทศให้มีคุณภาพ  ส่งผลท าให้จ านวนการเกิดของประชากรลดลงจาก  983,964  คน ในปีพ.ศ. 2536           
เป็น  704,058  คน  ในปีพ.ศ. 2559  ประกอบกับจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก  4,146,476 คน  ในปีพ.ศ. 2536 เป็น 
9,123,985  คน  ในปีพ.ศ. 2559  ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี  11  รัฐบาลจึงเน้นการรักษาอัตราการเกิดไม่ให้ต่ ากว่าที่เป็นอยู่เพื่อปรับโครงสร้างประชากร  โดยได้ออกนโยบายด้าน

466 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

 
 

ภาษีเรื่องการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้ส าหรับประชาชนท่ีมีบุตร  นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  และกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ที่จะไปช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้กับบุตร  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเหตุผลของการ
มีบุตรน้อยลงเนื่องจาก  1. มีความกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร  (พัชราวลัย  วงศ์บุญสิน และคณะ ,2559 ; 
มนสิการ  กาญจนะจิตรา และคณะ ,2559)  2. มีความกังวลในการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องการไม่มีเวลาเลี้ยงดู  (มนสิการ           
กาญจนะจิตรา และคณะ ,2559 ; วรเวศม์  สุวรรณระดา, 2548)  3. สังคมมีการแข่งขันสูงจึงท าให้ประชากรมุ่งมั่นใน
การศึกษาเล่าเรียนและจริงจังกับการท างานมากขึ้น  ท าให้มองข้ามเรื่องการมีบุตรไป  (ภูเบศร์  สมุทรจักร  และนิพนธ์  ดารา
วุฒิมาประกรณ์, 2557)  จึงสามารถสรุปได้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ประชาชนไม่อยากมีบุตร  คือ  ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
บุตร  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงอยากศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย  โดยเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตั้งแต่ระดับช้ัน
อนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรนี้จะน าไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อปรับโครงสร้างประชากรให้เหมาะสมใน
ยุคที่ประเทศไทยกา้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   
  2.  เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยวิธีการ  Descriptive  Statistics กลุ่ม
ตัวอย่าง  (Sample)  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละโรงเรียนในต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถค านวณ
ได้จากสูตรไม่ทราบตัวอย่างของ  William Gemmell Cocharn (1953)  ซึ่งพบว่าต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า  96  กลุ่ม
ตัวอย่าง  ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงท าการเก็บตัวอย่างจ านวน  120  คน  ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล  60  
คน  และผู้ปกครองจากโรงเรียนเอกชนจ านวน  60  คน โดยท าการสุ่มเลือกโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) จ านวน  6  โรงเรียน  แบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล  3  โรงเรียน และโรงเรียน
เอกชน  3  โรงเรียน และท าการเก็บแบบสอบถามโรงเรียนละ  20  ชุด   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น  3  ตอน  
ได้แก่  ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี  2  เป็นค าถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  และตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นให้ประชาชน
อยากมีบุตร  โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ได้แก่  เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  
เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และไม่เห็นด้วย  และเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองที่เสนอแนะนโยบายที่จะช่วยกระตุ้น
ให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่  1  ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่บตุร 

 จากการหาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมของโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชน  ซึ่งประกอบด้วย  ค่าเทอม  ค่าหนังสือเรียน  ค่าหนังสือเรียนเสริม  ค่าเรียนพิเศษ  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าอุปกรณ์
การเรียน  ค่าใช้จ่ายประจ าวัน  ค่ากิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  และท าการหาความแตกต่างของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  โดยใช้สถิติ Z (Z-test)  แบบ  Two – tail  พบว่า 

 
 
 
ตารางที ่1  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปรีะดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  
 (แยกเป็นประเภทรายการ) 
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รายการคา่ใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายอนุบาลเฉลี่ย 

ต่อคนต่อป ี(บาท) 
ค่าใช้จ่ายประถมศึกษาเฉลีย่ 

ต่อคนต่อป ี(บาท) 
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

ค่าเทอม 10,108.97 18,563.06 11,1733.13 17,930.11 
ค่าเครื่องแต่งกาย 1,670.86 1,749.25 2,159.21 2,451.50 
ค่าหนังสือเรยีน 129.49 1,025.23 166.42 1,691.76 
ค่าหนังสือเรยีนเสริม 14.96 228.53 120.40 287.64 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 118.80 340.26 402.49 750.13 
ค่าเรียนพิเศษ 2,879.49 2,108.59 7,834.33 5,597.08 
ค่าอาหาร / ค่าขนม 2,593.85 2,507.93 6,958.06 8,949.55 
ค่ากิจกรรม 262.82 237.98 521.49 570.56 
ค่าเดินทาง 8,680.36 14,509.33 9,196.66 14,810.34 
ค่าใช้จ่ายประจ าวัน 867.69 389.55 735.52 1,929.44 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 94.87 777.78 349,25 480.90 

จากตารางที ่ 1  พบว่าในระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีแตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม  ค่าหนังสือเรียน  ค่าหนังสือเรียนเสริม  และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีใกล้เคียงกัน  ได้แก่  ค่าเรียนพิเศษ  และค่าอุปกรณ์การเรียน  ส่วนระดับช้ัน
ประถมศึกษา  พบว่า  ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีความ
แตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม  ค่าหนังสือเรียน  ค่าเรียนพิเศษ  และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปใีกล้เคียงกัน  ได้แก่  ค่าหนังสือเรียนเสริม  และ ค่าอุปกรณ์การเรียน   

จากตารางที่ 2 พบว่าในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีแตกต่างกันมากในเรื่องค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าเรียนพิเศษ  และ
มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่มีความแตกต่างใกล้เคียงกัน  ได้แก่  ค่าเทอม  และค่าหนังสือ
เรียนเสริม  ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า  ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ
โรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลแตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าเรียนพิเศษ  
และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีท่ีมีความแตกต่างใกล้เคียงกัน  ได้แก่  ค่าหนังสือเรียนเสริม  

 
ตารางที ่ 2  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปรีะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาลและ 
    โรงเรียนเอกชน  (แยกเป็นประเภทรายการ) 

รายการคา่ใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น 

เฉลี่ยต่อคนต่อป ี(บาท) 
ค่าใช้จ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลี่ยต่อคนต่อป ี(บาท) 
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

ค่าเทอม 13,865.00 13,360.00 10,924.00 16,000.00 
ค่าเครื่องแต่งกาย 1,756.17 2,020.00 1,891.33 2,500.00 
ค่าหนังสือเรยีน 163.78 2,020.00 260.00 2,000.00 
ค่าหนังสือเรยีนเสริม 302.67 200.00 398.67 500.00 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 456.12 1,129.50 620.00 2,500.00 
ค่าเรียนพิเศษ 9,798.89 1,640.00 10,896.00 5,000.00 
ค่าอาหาร / ค่าขนม 13,042.67 12,032.00 14,758.40 9,400.00 
ค่ากิจกรรม 251.67 890.00 408.00 1,000.00 
ค่าเดินทาง 8,913.33 18,352.00 11,172.00 12,000.00 
ค่าใช้จ่ายประจ าวัน 2,162.00 940.00 1,654.40 3,760.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - - - 
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ตารางที ่ 3  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการทดสอบ 
 ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน 

ระดับชั้น 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อป ี(บาท) 

P (Z ≤ z) two-tail 
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน 

อนุบาล 27,422.16 42,433.19 .000 
ประถมศึกษา 39,616.96 55,449.01 .000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 50,712.28 52,583.50 .763 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52,982.80 54,660.00 - 

ภายใต้สมมติฐานทางสถิติ  ดังต่อไปนี้ 
 H0:  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปใีนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน 
 H1:  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปใีนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน 
 จากตาราง  3  พบว่า  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีของโรงเรียนรัฐบาลในระดบัช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เท่ากับ  27,422.16  39,616.96  50,712.28  และ 52,982.80  บาทต่อคนต่อปี
ตามล าดับ  ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีของโรงเรียนเอกชนในระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เท่ากับ  42,433.19  55,449.01  52,583.50  และ 54,660.00  บาทต่อคนต่อปี  ตามล าดับ  จาก
การทดสอบความแตกต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนในระดับช้ันอนุบาล  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า  ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา  มีค่า  P (Z ≤ 
z) two-tail  น้อยกว่า  0.05  จึงปฏิเสธ  H0  แต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่า  P (Z ≤ z) two-tail  มากกว่า  0.05 จึง
ยอมรับ  H0  แต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถทดสอบความแตกต่างได้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงแค่คนเดียว  จึงสรุปได้ว่าในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
คนต่อปีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน  ในขณะที่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน  ที่ระดับความเช่ือมั่น  
95% 
 ส่วนที่  2  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะเสนอแนะนโยบายส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้น 
 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรต้องใช้เงินจ านวนมาก ดังนั้น  การช่วยเหลือจากรัฐบาลจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น  จึงได้มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือท้ังทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่  นโยบายลดหย่อนภาษีเมื่อมีบุตร  กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา  (กยศ.)  และนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอย่างมีคุณภาพ  และจากการสอบถามระดับความเห็นของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ได้ผลดังนี้ 

ตารางที ่ 4  แสดงระดับความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น 

ประเด็น 
ระดับความเห็น 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็นด้วย 

1. การมีบุตรสามารถลดหย่อนภาษีบุคคล  
    ธรรมดาของรัฐบาลไดจู้งใจให้ท่านอยาก 
    มีบุตรเพิ่มขึ้น 

12 
(10.00) 

10 
(8.33) 

17 
(14.17) 

9 
(7.50) 

72 
(60.00) 

2.  การเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล 
    ธรรมดาส าหรับผู้ที่มีบุตรท าใหท้่านอยาก 
    มีบุตรเพิ่มขึ้น 

6 
(5.00) 

9 
(7.50) 

14 
(11.67) 

11 
(9.17) 

80 
(66.67) 

3.  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  ช่วยในเรื่อง 
    ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรเรียนไดม้าก 

49 
(40.83) 

11 
(9.17) 

24 
(20.00) 

5 
(4.17) 

31 
(25.83) 

4.  การมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)   
    ท าให้ท่านอยากมีบุตรเพิ่ม 

8 
(6.67) 

7 
(5.83) 

12 
(10.83) 

8 
(6.67) 

84 
(70.00) 
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จากตาราง  4  พบว่านโยบายภาษ ีเรื่องการมีบุตรสามารถน าไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาของรัฐบาลนั้นไม่ได้จูง
ใจให้ผู้ปกครองอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  และเมื่อรัฐบาลท าการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้มีบุตร  ก็ไม่ได้จูง
ใจให้ผู้ปกครองอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ก็ไม่ได้ท าให้ผู้ปกครองอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้น  เพราะผู้ปกครองเห็นว่ากองทุนดังกล่าวเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องช าระเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย  แต่นโยบายเรียนฟรี  
15 ปี  นั้นผู้ปกครองร้อยละ 40.83 เห็นด้วยว่าเป็นนโยบายที่ช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรเรียนได้มาก และจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  พบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่
อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณมาช่วยเหลือในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น  เสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบุตร  และเสนอให้
การศึกษาของบุตรเป็นแบบการศึกษาเรียนฟรีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  การที่รัฐบาลจะกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  ควรที่จะสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาที่ส่งผลถึงบุตรโดยตรง  เช่น  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  เป็นต้น  ในขณะเดียวกันถ้ารัฐบาลสนับสนุนในนโยบาย
ทางอ้อม  เช่น  นโยบายด้านภาษี  และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งนโยบายเหล่านี้ไม่ได้ไปกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้น 

อภิปรายผล 
 ด้านค่าใช้จ่าย 
 จากผลการวิจัยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อจัดการศึกษาให้กับบุตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
อยากจะทราบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ  รัตน์สภา -   
ตันตาปกุล  (2541) ที่ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองที่ส่งบุตรเข้าเรียนโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  และไม่ใช่สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่าค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ ผู้ปกครองของนักเรียนก่อน
ประถมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สูงกว่าค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  ซึ่งใน
การศึกษาดังกล่าวจะศึกษาแต่ในระดับช้ันก่อนประถมศึกษาหรืออนุบาลโดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นสังกัด  แต่วิจัยของกลุ่ม
ข้าพเจ้าได้ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่ง
ประเภทโรงเรียนออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนรัฐบาล  ซึ่งผลที่ได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
ในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาล (เอกชน)  มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล  และจากการหาค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการจัดการศึกษาแต่ละระดับช้ันพบว่าในการจัดการศึกษาของบุตรต้องใช้เงินจ านวนมาก ส่งผลท าให้การมีบุตรต้องใช้
เงินจ านวนมากท้ังด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราวลัย  วงศ์บุญสิน และคณะ (2559) ที่
สรุปว่า  การมีบุตรต้องใช้เงินจ านวนมาก 
 ด้านนโยบาย 
 จากการศึกษาของวิจัยฉบับน้ีเห็นได้ว่าการศึกษาของบุตรต้องใช้เงินจ านวนมากซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ประชาชน
ไม่อยากมีบุตร  จนท าให้อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงในขณะที่ จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในอนาคต  ท าให้รัฐบาลต้องออกนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มมากขึ้น  แต่ทางกลุ่มวิจัยเห็นว่า
การกระตุ้นให้มีบุตรเพิ่มขึ้นนี้ต้องเป็นการเพิ่มจ านวนประชากรที่มีคุณภาพ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้กับบุตร
และได้ท าแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายขึ้นมา  และจากการสอบถามผู้ปกครองพบว่า
นโยบายบางอย่างที่รัฐออกมาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น  ไม่ได้ท าให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  เช่น  นโยบาย
ด้านภาษีเมื่อมีบุตรสามารถน าบุตรไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้  และการมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  เนื่องจาก
ประชาชนเห็นว่ากองทุนดังกล่าวเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องช าระเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยให้กับรัฐบาล  แต่ส าหรับนโยบาย
เรียนฟรี  15  ปี  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นนโยบายที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาได้  และจากการสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อที่จะได้ทราบแนวทางการกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มพบว่า  ประชาชนส่วน
ใหญ่อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณมาช่วยเหลือในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น  เสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบุตร  และเสนอให้
การศึกษาของบุตรเป็นแบบเรียนฟรีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเพิ่ม  จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เพื่อ
เสนอแนะแนะโยบายที่เหมาะสมส าหรับกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ภูเบศร์  สมุทรจักร  และคณะ  (2559)  ที่เห็นว่าควรมีการเสนอแนะนโยบายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว  เช่น  
การจัดตั้งกองทุนครอบครัวเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับครอบครัว  หรือมาตรการต่างๆ  ที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายกับ
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การศึกษาของบุตรลดลง  เพื่อลดปัญหาการทุ่มเทเงินทุนเพื่อการศึกษาของลูกจนท าให้การมีลูกเป็นภาระและอุปสรรคในการ
สร้างครอบครัว  รวมทั้งเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม  เป็นต้น 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปทีี่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลของบุตรใน
ระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ  27,422.16  
39,616.96  50,712.28  และ 52,982.80  บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ  ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ผู้ปกครองต้องจ่าย
เพื่อการศึกษาโรงเรียนเอกชนของบุตรในระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ  42,433.19  55,449.01  52,583.50  และ 54,660.00  บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บุตรต้องใช้เงินจ านวนมากและจูงใจให้คนไม่อยากมีบุตร  ดังนั้นจึงออกนโยบายมา
ช่วยเหลือโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้เงินในการจัด
การศึกษาให้กับบุตรโดยตรงจูงใจให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  ในขณะที่นโยบายการมีบุตรสามารถลดหย่อนภาษีได้  และ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นนโยบายทางอ้อมที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
นโยบายเหล่านี้ได้จูงใจให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถเสนอแนะได้ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้นของรัฐบาลท าได้โดยการออกนโยบายที่เป็นการให้เงินโดยตรงแก่บุตรไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการศึกษา  หรือด้านอื่นๆ  จึง
จะสามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ดีกว่านโยบายที่มีผลทางอ้อม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ความสามารถในการใช้ทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สร้างต้นแบบนวัตกรรมประเภทบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เปรียบเทียบความสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อน-หลังการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธี เฉพาะเจาะจงจากวิสาหกิจ
ชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ภาษาและเทคโนโลยี  แบบประเมินก่อนและหลังเรียนด้วย
ตนเอง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาทักษะการพูดด้านการออกเสียง การเสนอ
ราคา และขั้นตอนการผลิต ระดับมากที่สุด (x̄ =5)  ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่า
กลุ่มตัวอย่างสามารถพูดภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ร้อยละ 73.33 รองลงมาควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 
26.66 3) ได้ชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม Adobe InDesign และผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนราย
ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผ่านการประเมินตนเองหลังเรียน ร้อยละ 100 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิสาหกิจชุมชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 
The research aimed to study: need’s analysis of using English for communication,  the competency of 

using English speaking skill for communication, to innovate the instructional program of English speaking skill for 
communication and to compare the competency of using English speaking skill before and after using the 
instructional program. The samples were small and micro community enterprises selected by purposive sampling, 
Ayutthaya province. Research instruments used were:  the interview form for the need’s analysis of English 
speaking skill usage, the interview form for experts inspecting contents, language and technology,  pre-tests, post- 
test and 4) instructional programs based on Adobe InDesign program.  The results revealed that  samples needed 
to: develop their pronunciations, negotiate with the customers and explain how to make their products at the 
highest level (x̄ =5). 2) 73.33 percent of the purposive samplers needed urgently to develop their competency in 
speaking English and 26.66 percent of them needed secondly to improve their competency in speaking English. 
The set of instructional program were presented on Adobe InDesign program and the comparison of pre-test and 
post-test scores showed that 100 percent of samples passed the test after using the instructional program. 
 
Keywords : development of english speaking skills for communication, small and micro community                      

enterprise – smc, electronic instructional program 
 
บทน า   

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมในประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 1) บรูไนดารุสซาลาม           
2) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5) ราชอาณาจักรกัมพูชา 6) มาเลเซีย 7) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์  8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ9) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมกันเป็น 10 ประเทศ ในกฎ
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บัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” (“ภาษาที่ใช้ในการท างานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”) ซึ่งหมายถึงพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษา
ประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่นของแต่ละชาติ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) อย่างไรก็ตาม บริบทของสังคมไทยไม่เอื้อต่อการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ท าให้พลเมืองขาดความกระตือรือร้นและขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจ แม้ว่าประชากรบางส่วนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษามายาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
แต่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการขาดโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา
ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง และขาดการเข้าถึงสื่อท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของประชากรไทย  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) และฉบับที่ 10 (2550-2554) (ลดาวัลย์ ค าภา, 
2555) ได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาไทยเพื่อผลิตสินค้า บริการและการประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ , 2559) ท าให้กลุ่มผู้ ประกอบการที่ ร่ วมกันที่ผลิตสินค้าจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ ชุมชน ทั้ งนี้ผู้ วิ จัยได้                   
เล็งเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสูง และมีอุตสาหกรรม                     
ในครัวเรือนที่สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัด และเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความจ าเป็น และมีความต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเจรจาต่อรองทางด้านการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการพาณิชย์ และการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชนให้กับชาวต่างชาติที่สนใจความเป็นไทย การวิจัยครั้งนี้จะเสริมสร้างความมั่นใจ  ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต้น ๆ  ของ
ประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของวิสาหกิจชุมชนมีความส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติอีกด้วย  

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยชน์                         
จากเทคโนโลยี  การเปลี่ยนบทบาทของผู้ถูกสอนเป็นผู้ เรียนด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามระดับความรู้ความเข้าใจ                      
ของผู้เรียน การวิจัยนี้จะขยายโอกาสให้บุคลากรวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประเภท
บทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถศึกษาศัพท์ ส านวนเฉพาะ
การอธิบายขั้นตอนผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรม การสื่อสารความคิด การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนในระดับ
เบื้องต้นได้ มีความมั่นใจน าเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับสู่สากลอีกทางหนึ่ง 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) ศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
2) ศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3) สร้างต้นแบบนวัตกรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูปฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้สื่อประเภทบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 ประชากร 

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากร             
เป็นการศึกษาประชากรแบบจ ากัด (Finite population) ได้แก่ บุคลากรวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร             
เป้าหมาย คือ บุคลากรวิสาหกิจชุมชน จ านวน 66 กลุ่ม (Ministry of Tourism and Sports, 2014)   ซึ่งจะเป็นทั้งผู้ผลิต และ       
ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  

   กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมัครใจ                     
เรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เซรามิคประดิษฐ์ ปลาตะเพียนสีทอง งานตุ๊กตาปั้นจิ๋ว หัวโขนจ าลอง และดอกไม้                       
ประดิษฐ์จากต้นโสน   

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นด้านเนือ้หา ภาษาและเทคโนโลยีการศึกษา  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติด้านเนื้อหาเป็นผู้รู้ทางด้านวิสาหกิจท้องถิ่นหรือเป็นอาจารย์ประจ าสาขาภาษาอังกฤษ  มี

ประสบการณ์ในการสอนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการจัดหาสื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่าง ๆ และ                    
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศ เป็นอาจารย์ประจ าสาขาภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ด้าน       
การจัดท าสื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย  

กลุ่มผู้ทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับขั้นตอนแรก ก่อนการปรับแก้คร้ังที่ 1 เป็นผู้สนใจงานด้านวัฒนธรรม          
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ระดับเบื้องต้น  

กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจและต้องการที่จะ
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อสาธิตวิธีการประดิษฐ์หัตถกรรมชุมชน และการเจรจาขาย
สินค้า จ านวน 15 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ  
ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 40 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเจาะลึกถึงความจ าเป็นในการใช้ภาษา หน้าที่ทางภาษา 

สภาพแวดล้อมท่ัวๆไปของการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และวัฒนธรรมของกลุ่มที่จะส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท าให้ค าศัพท์เฉพาะที่จ าเป็นต้องศึกษา

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับ
โครงการนี้ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมัครใจการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เซรามิคประดิษฐ์ 
จ านวน 3 คน ปลาตะเพียนสีทอง จ านวน 3 คน งานตุ๊กตาปั้นจิ๋ว จ านวน 3 คน หัวโขนจ าลองจ านวน 3 คน และดอกไม้
ประดิษฐ์จากต้นโสน จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน 
          เคร่ืองมือ 

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 เรื่อง 
2. แบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3.    แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.    แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูปขั้นตอนแรก 
5.    แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนโดยด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

          การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี ้ 
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ภาษาและ เทคโนโลยีการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์ และ                  

สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย  
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูปขั้นตอนแรก จ านวน 3 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ และ

สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย  
3. ข้อมูลการทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 15 ราย ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ

บทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
4. เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังใช้สื่อบทเรยีนส าเรจ็รูปอิเล็กทรอนิกส์ 
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การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ดังภาพท่ี 1 

 
 

สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เซรามคิประดิษฐ ์
 
 
 

ปลาตะเพียนสีทอง  
ลายไทย   
 

ตุ๊กตาปั้นจิ๋ว หัวโขนจ าลอง ดอกไม้ประดิษฐ์ 
จากต้นโสน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบสื่อมัลตมิีเดยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหเ์พื่อสรา้งหน่วยการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

- ค าศัพท ์
- การต้อนรับลูกค้า การเชิญชวนเพื่อเข้าชมสินค้า 
- การอธิบายขั้นตอนการผลติ 
- การบอกคุณสมบตัิและการเจรจาขายสินค้า 
- การกล่าวค าขอบคณุ และการกล่าวค าอ าลา 

 

ทดลองใช้สื่อ 

ปรับปรุงเนื้อหา 
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ด้านการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรูด้้วยตนเอง 
        ผู้วิจัยได้ออกแบบคู่มือประกอบการเรียน ดังภาพท่ี 2 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบคู่มือประกอบการเรียน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบและสรา้งสื่อมลัติมีเดยี ดังภาพท่ี 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการฝึกออกเสียงและการเสนอราคาในระดับมากที่สุด ในด้านค าศัพท์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การใช้ค าทักทาย การใช้ค าขอบคุณ การใช้ค ากล่าวลา การใช้ค ากล่าวต้อนรับ การกล่าวแสดงความพึงพอใจ อธิบาย
ขั้นตอนการผลิต ดังภาพท่ี 4 

 

การออกแบบคู่มือประกอบการเรยีน 

วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

วิธีการใช้สื่อ 

สร้างบทเรยีน 5 บท 
  

ทดลองใช้บทเรียน 

การออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย ประเมินบทเรียน 

ประเมินบทเรียน 

ประเมินบทเรียน 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

ประเมินบทเรียน 

ประเมินบทเรียน 

 

ใช้บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 

ประเมินบทเรียน 
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ภาพที่ 4 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
 
จากภาพที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ        

การสื่อสารด้านค าศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาการกล่าวแสดงความพึงพอใจ การใช้ค ากล่าวลา การใช้ค า
ขอบคุณ การใช้ค าทักทาย การฝึกออกเสียง การใช้ค ากล่าวต้อนรับ การเสนอราคา และการอธิบายขั้นตอนการผลิต ตามล าดับ 

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับควรปรับปรุง เร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 
73.33 รองลงมาระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 26.66   

3) ชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 5 เรื่อง น าเสนอด้วยโปรแกรม Adobe InDesign จ านวน 5 บทเรียน ประกอบด้วย 5 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ค าศัพท์ บทสนทนาการต้อนรับลูกค้า อธิบายขั้นตอนการผลิตสินค้าการถามตอบราคาสินค้า         
การขอบคุณและการกล่าวลา การบอกคุณสมบัติสินค้าและการเจรจาขายสินค้า 

4) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการประเมินตนเองก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนประเมินตนเองหลัง
เรียนมีค่าร้อยละที่สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  คะแนนรายด้าน (การออกเสียง ค าศัพท์ ความสามารถในการพูด เข้าใจข้อความหรือใจความ และความถูกต้อง

ตามเนื้อหาที่ก าหนด) ของการประเมินก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ล าดับที ่ ระดับ 
คะแนนเรียนก่อน 

(20) 
ร้อยละ เกณฑ์การผ่าน คะแนนหลัง 

(20) 
ร้อยละ เกณฑ์การผ่าน 

คนท่ี 1 5 25 ตก 19 95 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 2 8 40 ตก 19 95 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 3 10 50 อ่อนมาก 17 85 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 4 9 45 ตก 17 85 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 5 5 25 ตก 17 85 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 6 10 50 อ่อนมาก 20 100 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 7 5 25 ตก 11 55 อ่อน 
คนท่ี 8 10 50 อ่อนมาก 20 100 ดีเยี่ยม 

0 10 20 30 40 50 60 70

ค ำศพัท์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์                

กำรฝึกออกเสยีง 

กำรใช้ค ำทกัทำย 

กำรใช้ค ำขอบคณุ                

กำรใช้ค ำกลำ่วลำ 

กำรใช้ค ำกลำ่วต้อนรับ 

กำรกลำ่วค ำแสดงควำมพงึพอใจ 

กำรอธิบำยขัน้ตอนกำรผลติ 

กำรเสนอรำคำ 

ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 
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ตารางที่ 1  คะแนนรายด้าน (การออกเสียง ค าศัพท์ ความสามารถในการพูด เข้าใจข้อความหรือใจความ และความถูกต้อง
ตามเนื้อหาที่ก าหนด) ของการประเมินก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ล าดับที ่ ระดับ 
คะแนนเรียนก่อน 

(20) 
ร้อยละ เกณฑ์การผ่าน คะแนนหลัง 

(20) 
ร้อยละ เกณฑ์การผ่าน 

คนท่ี 9 5 25 ตก 17 85 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 10 9 45 ตก 17 85 ดีเยี่ยม 
คนท่ี 11 8 40 ตก 13 65 ดีพอใช้ 
คนท่ี 12 9 45 ตก 13 65 ดีพอใช้ 
คนท่ี 13 8 40 ตก 13 65 ดีพอใช้ 
คนท่ี 14 8 40 ตก 13 65 ดีพอใช้ 
คนท่ี 15 10 50 ตก 16 80 ดีเยี่ยม 

       จากตารางที่ 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการประเมิน
ตนเองหลังเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 368 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ 
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านทักษะการบริหาร ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ พิจารณารายด้าน ประชาชนเห็นว่า ด้านภาวะผู้น า เห็นว่าผู้น าควรมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ี เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านทักษะการบริหาร เห็นว่า ผู้น า
ควรบริหารประชาชนภายในชุมชน สร้างความสามัคคี และมีสามัญส านึกท่ีดีต่อชุมชน และด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นว่า ควร
มีความเมตตากรุณา เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตน  

ค ำส ำคัญ : คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบล 

Abstract 
 The study of desirable leadership characteristics of the Wang prong Sub-district Administrative 
Organization Noen Maprang District Phitsanulok Province. The objectives of this study were to study the 
desirable characteristics of the leaders of the Wang prong Sub-district Administrative Organization Noen 
Maprang District Phitsanulok Province. The data collected from the residents residing in the Wang prong 
Sub-district Administrative Organization Noen Maprang District  Phitsanulok province 368 samples, were 
found in citizens have an opinion on the desired leadership features. The overall picture and all aspects 
are at a high level. from the descriptive level to the administrative skills. Ethics and leadership, 
respectively. Leadership see that the leader should be responsible for the job. It is the people who 
accept and respect. The management skills that the leaders should manage the people in the 
community and create harmony. The moral and ethical view that there should be mercy. Is a person who 
behaves morally good and responsible for their work. 

keywords : leadership characteristic sub-district administrative organization 
 
บทน ำ 

ในปัจจุบันสังคมและการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไร้พรมแดนซึ่งจะส่งผลกระทบทาง
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม กระแสส าคัญทางการเมือง ได้แก่ กระแสอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวความคิดการจัด
ระเบียบโลกใหม่ได้เป็นที่แพร่หลายรวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระแสดังกล่าวก่อให้เกิดการตื่นตัวและมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศที่มีการปกครองแบบอุดมการณ์ประชาธิปไตยทั้งหลายได้ให้
ความส าคัญกับการปกครองตนเองหรือการปกครองท้องถิ่น(Local Government)เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีก
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ประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเกิดจากการน าเอาหลักการ
กระจายอ านาจ(Decentralization)มาใช้ โดยรัฐบาลกลางจะมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการปกครองและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในประเทศที่พัฒนาแล้วรัฐบาลถือว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
การสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ เนื่องจากท าให้มีนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
นอกจากน้ีการปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจช่วยลดการติดขัดของการด าเนินการแบบเดิม ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ส่วนกลาง ช่วยปรับปรุงและเร่งการด าเนินการของรัฐรวมทั้งกระตุ้นให้ท้องถิ่นมีการริเริ่มด าเนินการใหม่ ๆ ด้วย
(สัมฤทธิ์ สุขสงค์, 2545) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนแต่ละ
หมู่บ้านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของต าบล โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ
เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีสะท้อนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง(พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2546) 

พระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการถ่ายโอนอ านาจ พ.ศ.2545 ท าให้
ผู้บริหารทอ้งถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี มีความส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้อง
ลดบทบาทในการจัดบริการสาธารณะลง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงขีดความสามารถรองรับการบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอันแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหาร ท้ังในแง่การแสวงหาความร่วมมือ การแสวงหางบประมาณ 
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือได้(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) 

การด าเนินการกระจายอ านาจการปกครอง ในรูปขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เล็กที่สุด มีจ านวนมากที่สุดและเป็นองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน อันเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศ 
อยู่ในความสนใจของหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจ า นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยคาดหวังว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นองค์การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง บรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจอิสระในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย
บัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถก าหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง(นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ, 2545) 
ภาวะความเป็นผู้น าหรือผู้บรหิารนับว่าเป็นบทบาทส าคัญในการที่จะน าภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้นภาวะ
ผู้น าจึงเป็นข้อก าหนดการกระท าอันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถหรือความมีศิลปะในการใช้คนของผู้บริหารหรือผู้น า ผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อหน่วยงาน อีกในฐานะที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติ 
  
การบริหารแนวใหม่ในภาวะปัจจุบันเป็นการบริหารงานที่อยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดทั้งก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่สนอง
ความต้องการของประชาชน สภาพเช่นน้ีจึงท้าทายความสามารถของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเรียนรู้
แนวทางการท างานใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนในเขตรับผิดชอบ น านโยบายให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับการประสานสัมพันธ์ท่ีดีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ทักษะการบริหาร  หมายถึง   ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป  ทักษะบริหารตามแนวคิดของแคทซ์  
แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  คือ  ทักษะด้านความคิดรวบยอด   ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านเทคนิค 

จริยธรรม หมาย ถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็นหลักหรือกรอบที่ทุกคน
ก าหนดไว้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความ
รักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภยัในการด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น คุณธรรม
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ควรประกอบด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีน้ าใจ ความไม่ทอดทิ้งกัน ความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม   มี
ความขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น พึ่งตนเองได้ ไม่มัวเมาในอบายมุข   มีสัมมาชีพ มีความพอเพียง  มีความเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน สามารถรวมตัวร่วมคิด ร่วมท าอย่างเสมอภาค    อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  มีความยุติธรรมและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และ มีการ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ศ. ประเวศ วะสี, 2549) 

ในปัจจุบันผู้บริหารหรือผู้น าในแต่ละองค์กรมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีภาวะผู้น า  
ไม่หูเบา มีเหตุผล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดในการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ ไม่น าเอาความคิดตนเองมาใช้ในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ รักษาค าพูด และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี แบ่งหน้าที่ให้
บุคลากรปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ ใช้ระบบคุณธรรมน าระบบอุปถัมภ์ มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ มีความรู้ทางวิชาชีพ หากในองค์กรใดมีผู้น าหรือผู้บริหารที่มีลักษณะดังกล่าวจะท าให้การท างานขององค์กรส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี แต่หากองค์กรใดมีผู้บริหารหรือผู้น าที่ไม่มีภาวะผู้น าหรือคุณลักษณะดังกล่าว องค์กรก็อาจจะประสบความ
ล้มเหลวในการบริหาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545) 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะได้ทราบว่าประชาชนมีความต้องการผู้น าหรือผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะแบบใด เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและด าเนินงานของผู้บริหารหรือ
ผู้น า น าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิผลต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
  
วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัยแบ่งตามหัวข้อได้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านทักษะการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน

มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน

มะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ที่มีจ านวนที่แน่นอน สูตรที่ใช้ในการศึกษาหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970  อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5  และผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันและใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 ตัวอย่าง  

3. ขอบเขตด้านเวลา 
   ระยะเวลาการท าวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2560   
4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
    พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน

มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 4,621 คน  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน

มะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ที่มีจ านวนที่แน่นอน สูตรที่ใช้ในการศึกษาหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน  
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(Krejcie & Morgan, 1970  อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5  และผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันและใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ  

รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปมีลักษณะแบบส ารวจรายการ (check list) แบบชนิดปลายปิด แบบเลือกตอบได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ศึกษาในประเด็น เป็นผู้ที่มั่นใจตนเองตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง  เป็นผู้น่าเช่ือถือไว้ใจได้  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงาน   เป็นผู้มีความรู้ – ความสามารถ  สร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน  รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  ให้ค าปรึกษาค าแนะน าได้  เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้
ชุมชน ด้านทักษะการบริหาร ศึกษาในประเด็น มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล สร้างความสามัคคีภายในชุมชน  ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  เข้าใจความรู้สึกและจิตใจของประชาชน  มีสามัญส านึกที่ดีต่อชุมชน  ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน  บริหารประชาชนภายในชุมชนได้   ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชน  ให้เกียรติกับประชาชนทุกคน  และ
สามารถลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ศึกษาในประเด็น ประพฤติตนตามหลักธรรมาภิบาล  
มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัยแก่ตนเอง  มีความเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมเป็นหลัก   มีความอดทนอดกลั้น   
รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของตน  เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม   รู้จักประมาณตน  และ มี
ความเมตตากรุณา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scales) ลักษณะค าถามประกอบด้วย
ข้อความที่เป็นการให้ความส าคัญต่อปัจจัยในแต่ละด้านซึ่งมีการก าหนดระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยโดยระดับคะแนน  
5 ระดับ ดังนี้  

 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 

ลักษณะ ดังต่อไปนี้      
1.  การเก็บรวมรวบข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้ง

แหล่งข้อมูลของทางสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แหล่งข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (secondary data) อาทิ ข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา วารสาร รายงาน การศึกษาวิจัย และรายงานทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา วิจัยวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยในส่วนต่อไป  

2. โดยการส ารวจ  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
     2.1  จัดเตรียมแบบสอบถาม 368  ชุด 

     2.2  ตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการ
ตรวจสอบ  ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (item objective congruence index) เป็นรายบุคคลว่าข้อค าถามแต่
ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ท าการตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเนื้อหาและได้ให้
ค าแนะน าในการปรับ แก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แบบสอบถามที่มีความแม่นตรงเชิง
เนื้อหา หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ภายหลังจากท่ีน าเครื่องมือแบบสอบถามไปผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะน าแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่อ่ืนท่ีไม่ใช่พื้นที่ในการศึกษา ในการทดสอบ
เครื่องมือ โดยน าไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความค่าความเช่ือมั่น จ านวน 30 ชุด การวิเคราะห์หาค่าความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1970) โดยเลือกข้อที่มีค่าความเช่ือมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.951  ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีมาก(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2541) 

     2.3  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จ านวน 368  ชุด สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
     2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือนสิงหาคม 

ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4  เดือน 
     2.5  น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบเพื่อท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 368 ชุด มาด าเนินการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งท าให้ผู้วิจัยแน่ใจได้ว่า ข้อมูลที่น ามาประมวลผลนั้นเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยู่ใน
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด แล้วน าข้อมูลมาลงรหัส(coding) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรบั
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics)  เป็นการหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ส่วนท่ี  1  เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 ส่วนท่ี  2  เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านทักษะการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลกำรวิจัย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาอยู่ใน
พื้นที่ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

ตำรำงที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 189 51.36 
  หญิง 179 48.64 
 รวม 368 100.00 
อาย ุ ต่ ากว่า 30 ปี 68 18.48 
  อายุ 30 - 60 ปี 259 70.38 
 มากกว่า 60 ปี 41 11.14 
 รวม 368 100.00 
สถานภาพ โสด 124 33.70 
  สมรส 192 52.17 
 หม้าย/หย่าร้าง 52 14.13 
 รวม 368 100.00 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 30 8.15 
  มัธยมศึกษา 103 27.99 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 112 30.43 
 ปริญญาตรี 113 30.71 
 สูงกว่าปริญญาตรี 10 2.72 
 รวม 368 100.00 
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อาชีพ เกษตรกรรม 113 30.71 
  รับจ้างอิสระ 57 15.49 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 99 26.90 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 29 7.88 
 พนักงานบริษัท 70 19.02 
 รวม 368 100.00 
รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 139 37.77 
  10,000 - 30,000 บาท 219 59.51 
 มากกว่า 30,000 บาท 10 2.72 
 รวม 368 100.00 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน 

จ านวน 1 - 5 ปี 37 10.05 
จ านวน 6 - 10 ปี 45 12.23 
มากกว่า 10 ปี 286 77.72 
รวม 368 100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย จ านวน 189 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.36 และ เพศหญิง จ านวน 179 คน คิด

เป็น ร้อยละ 48.64  มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 รองลงมาอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 68 
คน คิดเป็น ร้อยละ 18.48 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.14 สถานภาพสมรส จ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมา โสด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.71 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.43 ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 
และ พนักงานบริษัท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 รายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 219 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.51 รองลงมา น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 37.77 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
มากที่สุด คือ มากกว่า 10 ปี จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 77.72 รองลงมา จ านวน 6 - 10 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.23 ตามล าดับ 
 
ตำรำงที ่2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้น าท่ีต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนิน 

  มะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ในภาพรวม (n = 368) 
คุณลักษณะผู้น าท่ีต้องการ  x  SD. แปลผล ล าดับ 

ด้านภาวะผู้น า 4.04 0.38 มาก 3 

ด้านทักษะการบริหาร 4.17 0.44 มาก 1 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.14 0.33 มาก 2 

ภำพรวม 4.12 0.35 มำก  
ความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัด

พิษณุโลก  ในภาพรวม  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทักษะการบริหาร รองลงมา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ 

 
อภิปรำยผล 

จากผลการวิจัยสามารถ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ด้านภาวะผู้น า พบว่า รับผิดชอบต่องานและหน้าท่ี เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธวัชชัย ผงอ้วน(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายโดย
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รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความเป็นผู้น า  ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน
คือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกันต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 2. ด้านทักษะการบริหาร พบว่า บริหารประชาชนภายในชุมชนได้, สร้างความสามัคคีภายในชุมชน และมีสามัญส านึก
ที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรัชญา มาอ้น (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลงัวบา  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถ  ด้านความฉลาดมีไหวพริบ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านสังคม ตามล าดับ ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
ผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านความฉลาดมี
ไหวพริบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พบว่า มีความเมตตากรุณา, เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม และ
รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตติกาล  จ าปาทอง(2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ผู้น าในอดีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้น า ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 2) ด้านความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และระเบียบกฎหมาย 3) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักพวกพ้อง รักษาผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม 4) ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ของผู้น า มีความสุขุมวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้น ามีส่วนร่วมต่อทุกภาค
ส่วน  หลักการบริหารของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ หลักความอดทน หลักความตื่นตัว หลักเมตตากรุณา และหลักการหมั่นตรวจตรากิจการงาน  คุณลักษณะของผู้น าที่พึง
ประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ต้องมีความรู้ 2) ต้องมีความกล้าหาญในการ
ตัดสินใจ 3) ต้องมีคุณสมบัติและทักษะความเป็นผู้น า 4) มีความยุติธรรม 5) ต้องมีความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน และ 6) 
ท างานแบบมีส่วนร่วม  
 
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.36 และ เพศหญิง ร้อยละ 48.64  
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี ร้อยละ 70.38 รองลงมาอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 18.48 และอายุมากกว่า  
60 ปี ร้อยละ 11.14  และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.17 รองลงมา โสด ร้อยละ 33.70 และหม้ายหรือหย่าร้าง ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 30.71 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 30.43 และสูงกว่าปริญญาตรี  
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 30.71 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.90 และ พนักงานบริษัท ร้อยละ 
19 .02 มี ร าย ได้ ต่ อ เ ดื อน  10,000 - 30,000 บาท ร้ อยละ  59 .51 รองล งมา  น้อยกว่ า  
10,000 บาท ร้อยละ 37.77 และมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 2.72 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 
77.72 รองลงมา 6 - 10 ปี ร้อยละ 12.23 และ 1 – 5  ปี ร้อยละ 10.05  ตามล าดับ 

  2.  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าที่พึ งประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก   พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 โดย ด้านทักษะ
การบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ สรุปผลเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 2.1 ด้านภาวะผู้น า พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04  เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย  
สูงทีสุ่ด คือ รับผิดชอบต่องานและหน้าท่ี รองลงมา เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ,รับฟังความคิดเห็นของประชาชน,เป็น
ผู้มีความรู้ – ความสามารถ, เป็นผู้น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้, เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน, เป็นผู้ที่มั่นใจตนเองตัดสินใจที่ดีและ
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ถูกต้อง, สามารถสร้างแรงจูงใจของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง ให้ค าปรึกษาค าแนะน าได้ และสร้างอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ตามล าดับ  

 2.2 ด้านทักษะการบริหาร พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย สูง
ทีสุ่ด คือ บริหารประชาชนภายในชุมชนได้ รองลงมา สร้างความสามัคคีภายในชุมชน, มีสามัญส านึกที่ดีต่อชุมชน, ใช้ความรู้
ความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชน, ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับชุมชน, ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม, เข้าใจความรู้สึก
และจิตใจของประชาชน,มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผลให้เกียรติกับประชาชนทุกคน และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชนได้ ตามล าดับ  
  2.3 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย สูง
ทีสุ่ด คือ มีความเมตตากรุณา รองลงมา เป็นคนท่ีประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม, รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของ
ตน, มีความอดทนอดกลั้น, รู้จักประมาณตน, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีความเสียสละ, มีวินัยแก่ตนเอง, เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก และประพฤติตนตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผู้น าที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง 

อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก   ด้านทักษะการบริหาร ได้แก่ ผู้น าในพื้นที่ควรให้ความส าคัญกับหลักการบริหารงาน 
ควรส่งเสริมให้เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ในการที่จะเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจน ผู้น าควร มีความรู้ ประสบการณ์ มีข้อมูลที่ทันสมัย และแม่นตรง มีทักษะและมีสมรรถภาพจึงจะ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ต้องมีความมั่นใจประกอบด้วยความเด็ดขาดและรอบคอบเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

2. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น คุณลักษณะผู้น าที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง 
อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก   ด้านภาวะผู้น า ได้แก่ ผู้น าในพื้นที่ควรให้ความส าคัญการส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้น าที่ดี
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพในอนาคตที่เป้าหมาย และแผนงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการไปสู่
เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ตลอดจน ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้มีทักษะในการสื่อความที่ดี สามารถสร้างแรงจูงใจของ
ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก   ให้ค าปรึกษาค าแนะน าได้มีความเป็น
ธรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1 ) เพื่อที่จะศึกษารูปแบบของการมีบุตร                   
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจมีบุตรและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีบุตร ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ได้มีการจ าแนก
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านชีววิทยา และปัจจัยด้านศาสนา โดยที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่ส าคัญที่สุดต่อการมีบุตรคือ ปัจจัยทางด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร ปัจจัยด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตรคือโรค
ประจ าตัว และปัจจัยด้านศาสนาไม่สง่ผลต่อการมีบุตร ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ควรลดต้นทุนการเลี้ยงดู
บุตร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับนโยบายอื่น 

ค าส าคัญ : การมีบตุร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร 

Abstract 
This research is designed to study factors affecting childbearing in Muang district, Phitsanulok. The 

objectives of the study are 1) to identify the pattern of childbearing 2) to study the extent of women’s 
participation in childbearing decisions and 3) to study factors that influence child-bearing decisions. This 
study use 100 samples by using questionnaire. The study analyzes 3 factors affecting childbearing 
decision: socio-economic factors, biological factors, and religious factors. The main socio-economic factor 
is the cost of raising children. The main biological factor is congenital disorder. Religion is not a factor to 
have an impact on a decision in childbearing. Therefore, there is need to reduce the cost of raising 
children such as 15-year free education in order to raise motivation in childbearing. 

keywords : childbearing  socio-economic factors  child-raising cost 

บทน า 

ในอดีตรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งเพิ่มจ านวนประชากร จนท าให้อัตราการเกิดของประเทศไทยในช่วงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการที่มีจ านวนประชากรที่มากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐบาลมีการประกาศใช้นโยบาย
ชะลออัตราการเพิ่มประชากร ท าให้จ านวนการเกิดลดลง ส่งผลให้ในปัจจุบันโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
และลักษณะการพึ่งพิงกันก็เปลี่ยนไปด้วย โดยที่จ านวนการเกิดได้ลดลงจาก  983,964  คน ในปีพ.ศ. 2536  เป็น  704,058  
คน  ในปีพ.ศ. 2559  ประกอบกับจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก  8,555,152  คน  ในปีพ.ศ.  2536  เป็น  9,802,080  คน  ใน
ปีพ.ศ. 2559  ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ส่งผลให้ในอนาคตมีจ านวนคนในวัยแรงงานลดลง จากข้อมูลส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ.2533 อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงาน 8.6 คน ดูแลผู้สูงอายุต่อ 1 คน แต่ในปี พ.ศ.2573 มี
อัตราส่วนภาระวัยแรงงานลดลงเหลือเพียง 2.4 คน ดูแลผู้สูงอายุต่อ 1 คน ท าให้ภาษีภายในประเทศลดลงเนื่องจากมีจ านวน
วัยแรงงานลดลง ส่งผลให้รัฐบาลมีเบี้ยที่จะน าไปจ่ายผู้สูงอายุลดลงด้วย และจากการลดลงของก าลังแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต จะท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแรงงาน ขาดก าลังคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นวิธีที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตคือ สนับสนุนให้ประชาชนมีความ
ต้องการมีบุตรเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าเหตุผลของการมีบตุรน้อยลงเนื่องจากในปัจจุบันผู้หญิงส่วนมากจะมี
การศึกษาท่ีสูงกว่าในอดีต ท าให้คิดว่าการมีบุตรถือว่าเป็นภาระเพราะมีต้นทุนในการเลี้ยงดูสูง พวกเขาจึงไม่ได้ตระหนักถึงการ
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สร้างครอบครัว (มนสิการ  กาญจนะจิตรา และคณะ ,2558) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงอยากที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
บุตรของประชากร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัว ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการมีบุตรเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารประเทศต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรออกเป็นสี่ด้านใหญ่ๆ 
คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยทางด้านศาสนา และปัจจัยทางด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการมีบุตร 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจมีบุตร และ 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน
โดยท าการสุ่มเลือกด้วยวิธีการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-35 ปี  อาศัยอยู่ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็นผู้หญิงที่มีบุตรจ านวน 86 คน และ
ผู้หญิงที่ไม่มีบุตรจ านวน 14 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  
ส่วนที่  1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  และในส่วนที่  2  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลตอ่การมีบุตร  โดยลักษณะ
แบบสอบถามแบ่งเป็นระดับการตดัสินใจ 4 ระดับ  ได้แก่  ตดัสินใจเองทั้งหมด (100%)  ตัดสินใจส่วนใหญ่ (70%)  ร่วมกัน
ตัดสินใจ (50%)  และไมม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (0%) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
        ตารางที่ 1 ศึกษาเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร โดยพบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ
สถานภาพแต่งงานมีจ านวนทั้งหมด 65 คนคิดเป็นร้อยละ75.58 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจบการศึกษา
ในระดับปรญิญาตรมีีจ านวนมากท่ีสุด 52 คนคิดเป็นร้อยละ 60.47 สามีของผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี
มีจ านวนมากท่ีสดุ 38 คนคิดเป็นรอ้ยละ 56.72 ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธมีจ านวนมากที่สุด 59 คนคิดเป็นร้อย
ละ 68.60 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจะมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่โดยมีจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 46.51 
อาชีพของสามี พบว่ามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอ่ืนๆเป็นส่วนใหญ่โดยมีจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 32.84 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะท่ัวไป 
มีบุตร ไม่มีบุตร 

จ านวน (%) จ านวน (%) 
 ช่วงอาย ุ
- 24-30 ปี 
- 31-35 ปี 

 
22(25.58) 
64(74.42) 

 
8(57.14) 
6(42.86) 

 สถานภาพ 
- แต่งงาน 
- หย่าร้าง 
- หม้าย 
- อาศัยอยู่ด้วยกัน 

 
65(75.58) 
14(16.28) 
5(5.81) 
2(2.33) 

 
10(71.43) 
4(28.57) 

- 
- 
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 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ไม่ได้รับการศึกษา 
- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) 
- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
- อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา) 
- ระดับปริญญาตร ี
- สูงกว่าระดับปริญญาตร ี

 
- 
- 

2(2.30) 
5(5.81) 

11(12.79) 
10(11.63) 
52(60.47) 
6(6.98) 

 
- 
- 
- 
- 

1(7.14) 
3(21.43) 
9(64.29) 
1(7.14) 

 การศึกษาของสาม ี
- ไม่ได้รับการศึกษา 
- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) 
- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
- อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา) 
- ระดับปริญญาตร ี
- สูงกว่าระดับปริญญาตร ี

 
- 
- 
- 

4(5.97) 
5(7.46) 

14(20.90) 
38(56.72) 
6(8.96) 

 
- 
- 
- 

2(20) 
- 

2(20) 
4(40) 
2(20) 

 ศาสนา 
- พุทธ 
- คริสต ์
- อิสลาม 

 
59(68.60) 
13(15.11) 
14(16.27) 

 
9(64.29) 
2(14.28) 
3(21.42) 

 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- แม่บ้าน 
- เกษตรกร 
- ลูกจ้าง 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- อื่นๆ 

 
6(6.98) 

- 
17(19.77) 
40(46.51) 
23(26.74) 

 
3(21.42) 

- 
7(50.00) 
2(14.29) 
2(14.29) 

 อาชีพของสามี 
- พ่อบ้าน 
- เกษตรกร 
- ลูกจ้าง 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- อื่นๆ 

 
- 

2(2.98) 
21(31.34) 
22(32.84) 
22(32.84) 

 
- 
- 

3(30) 
5(50) 
2(20) 

         ตารางที ่2 แสดงรูปแบบการมีบุตร โดยจ าแนกลักษณะการมีบุตร 6 ลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกคือจ านวนการตั้งครรภ์ 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ส่วนมากจะตั้งครรภ์อยู่ที่ 1 ครั้งจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 ลักษณะที่สองคือจ านวนบุตรที่แท้ง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เกิดการแท้งบุตรคิดเป็นร้อยละ 88.37 ลักษณะที่สามคือจ านวนบุตรที่มีชีวิตรอดพบมาก
ที่สุดอยู่ท่ีจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 62.79 ลักษณะที่สี่คืออายุบุตรคนแรกจะพบมากที่สุดในช่วงอายุ1-5 ปี มีจ านวน42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.83 รองลงมาคือ บุตรที่มีช่วงอายุ6-10 ปี มีร้อยละ 43.02 ลักษณะที่ห้าคือ อายุบุตรคนที่สองจะพบมาก
ที่สุดในช่วงอายุ 1-5 ป ีคิดเป็นร้อยละ 68.56 ลักษณะที่หกคือระยะห่างของการมีบุตร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระยะห่างของการ
มีบุตรไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 67.44 
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ตารางที่ 2 รูปแบบการมีบตุร  
ลักษณะการมีบุตร จ านวน % 

 จ านวนการตั้งครรภ ์
       -     1 ครั้ง 
       -     2 ครั้ง 
       -     3 ครั้ง 

  
54 
30 
2    

  
62.79 
34.88 
2.33 

 จ านวนบุตรที่แท้ง 
- 0 คน 
- 1-3 คน 
- 4-7 คน 

 
76 
10 
- 

 
88.37 
11.63 

- 

 จ านวนบุตรที่มีชีวิตรอด 
       -    1 คน 
       -    2 คน 
       -    3 คน 

  
54 
30 
2       

  
62.79 
34.88 
2.33 

 อายุบุตรคนแรก 
- 1-5 ปี 
- 6-10 ปี 
- 11-15 ปี 
- 16-20 ปี 

 
42 
37 
2 
1 

 
48.83 
43.02 
2.32 
1.16 

 อายุบุตรคนท่ีสอง 
- 1-5 ปี 
- 6-10 ปี 
- 11-15 ปี 

 
24 
10 
1 

 
68.56 
28.58 
2.86 

 ระยะห่างของการมีบุตร 
- ไม่แน่นอน 
- 1-5 ปี 
- มากกว่า 5 ปี 

 
58 
27 
1 

 
67.44 
31.40 
1.16 
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ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมของเพศหญิงในการตัดสินใจมีบตุร 

เร่ือง 

จ านวน (%) 

ไม่มีส่วนร่วม 
(0%) 

ร่วมกันตัดสินใจ
(50%) 

เป็นตัดสินใจ
ส่วนใหญ่ 
(70%) 

ตัดสินใจเองท้ังหมด 
(100%) 

1.การตัดสินใจที่จะมีบตุร 3(3.49) 68(79.07) 13(15.12) 2(2.33) 
2.จ านวนบุตรที่ต้องการจะม ี 1(1.16) 65(75.58) 18(20.93) 2(2.33) 
3.สถานท่ีคลอดบตุร 1(1.16) 38(44.19) 36(41.86) 11(12.79) 
4.เพศของบุตร 5(5.81) 73(84.88) 8(9.30) - 

5.ระยะหา่งของการมีบุตร 2(2.33) 50(58.14) 13(15.12) 3(3.49) 

6.คุมก าเนิด 3(3.49) 46(53.49) 30(34.88) 7(8.14) 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเพศหญิงในการตัดสินใจมีบุตร พบว่า ประมาณร้อยละ 80 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สามีจะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องจะมีบุตรหรือไม่ ร้อยละ 75.58 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะ
ให้สามีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องจ านวนบุตรที่ต้องการมี ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้หญิงจะเป็น ผู้
ตัดสินใจเรื่องสถานที่คลอดบุตรเป็นส่วนใหญ่และบางครอบครัวให้สามีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสถานที่คลอดบุตรด้วย 
มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสามีและภรรยาจะร่วมกันตัดสินใจเรื่องเพศของบุตร และประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องระยะห่างการมีบุตร ส่วนในเรื่องการคุมก าเนิด หรือ ช่วงที่
ครอบครัวยังไม่ต้องการมีบุตรนั้น มากกว่าครึ่งหน่ึงของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีสามีมาร่วมตัดสินใจ ดังนั้นสรุปได้ว่า จ านวน
บุตรที่ต้องการจะมี สถานที่คลอดบุตร เพศของบุตร ระยะห่างของการมีบุตร และการคุมก าเนิด ผลการวิจัย พบว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในทุกหัวข้อข้างต้น สามีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีบุตร  

ตารางที่ 4 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบตุร 

ตารางที ่4 แสดงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบุตร ซึ่งท าการศึกษาในเรื่องระดับการศึกษา อาชีพ
การท างาน การมีที่อยู่อาศัย อายุ อาชีพของสามี ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรและมีบุตรเพื่อช่วยท างาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลมากที่สุด คือปัจจัยด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร เพราะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.49 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประเทศไนจีเรียที่พบว่า ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจมีบุตร 
(Odikpo et. al., 2015) ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือ ปัจจัยที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 เพราะเหตุผลที่ว่า การมีที่อยู่

เร่ือง 

จ านวน 

ไม่ส่งผล (0%) 
ส่งผลไม่มาก

(30%) 
ส่งผลปานกลาง

(50%) 
ส่งผลมาก 
(70%) 

ค่าเฉลี่ย 

1.ระดับการศึกษา 20 40 29 11 2.31 

2.อาชีพการท างาน 8 34 24 34 2.84 

3.มีที่อยู่อาศัย 3 8 41 48 3.34 

4.อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 10 43 34 13 2.50 

5.อาชีพของสามี 11 37 28 24 2.65 

6.ต้นทุนการเลีย้งดูบุตร 4 1 37 58 3.49 

7.มีบุตรเพื่อช่วยท างาน  20 42  30  8  2.26  
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อาศัยแสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว ปัจจัยที่ส่งผลอันดับที่สาม คือปัจจัยด้านอาชีพของผู้หญิง ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84 
เพราะเนื่องจากหากผู้หญิงได้ท างานนอกบ้านหรือมีอาชีพท่ีมั่นคง โอกาสที่จะตัดสินใจมีลูกก็อาจจะน้อยลง และปัจจัยที่ส่งผล
น้อยที่สุดคือ ปัจจัยที่มีบุตรเพื่อช่วยท างานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.26 เนื่องจากเหตุผลที่ว่าการมีลูกมาก เพื่อให้ลูกเป็นแรงงาน 
นั้นมักเกิดในสังคมเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพสังคมและการประกอบอาชีพได้เปลี่ยนแปล งไป ดังนั้นเหตุผลนี้จึงมี
ความส าคัญน้อยที่สุดนั่นเอง 

    ตารางท่ี 5 ปัจจัยทางด้านชีววทิยาท่ีส่งผลต่อการมบีุตร 

ตาราง 5 แสดงปัจจัยทางด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตร ซึ่งท าการศึกษาอายุตอนแต่งงาน การเลือกเพศของบุตร
และโรคประจ าตัว ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือปัจจัยด้านโรคประจ าตัว เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า การมีโรคประจ าตัวเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจท าให้ไม่อยากมีบุตร 
รองลงมาคือปัจจัยด้านอายุตอนแต่งงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.16 เนื่องจากหากผู้หญิงแต่งงานช้า มีอายุมากอาจไม่ส่งผลดีต่อ
การมีบุตร และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการเลือกเพศของบุตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.52 

ตารางที่ 6  ปัจจัยทางด้านศาสนาที่ส่งผลต่อการมีบตุร 
      ตาราง 6 แสดงปัจจัยทางด้านศาสนาที่ส่งผลต่อการมีบตุร ผลการวิจัยพบว่าการนับถือศาสนาทีแ่ตกต่างกัน ไมไ่ดส้่งผลต่อ

การมีบุตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00  

ตารางที่ 7 นโยบายที่ส่งผลต่อการมีบุตร 

เร่ือง 

จ านวน 

ไม่ส่งผล (0%) 
ส่งผลไม่มาก

(30%) 
ส่งผลปานกลาง

(50%) 
ส่งผลมาก 
(70%) 

Mean 

1.อายุตอนแต่งงาน 23 42 31 4 2.16 

2.การเลือกเพศของบุตร 47 42 7 - 1.52 

3.โรคประจ าตัว 14 40 28 18 2.50 

เร่ือง 

จ านวน(%) 

ไม่ส่งผล (0%) 
ส่งผลไม่มาก

(30%) 
ส่งผลปานกลาง

(50%) 
ส่งผลมาก 
(70%) 

Mean 

1.ศาสนา 38 37 12 13 2.00 

เร่ือง 

จ านวน(%) 

ไม่ส่งผล (0%) 
ส่งผลไม่มาก

(30%) 
ส่งผลปานกลาง

(50%) 
ส่งผลมาก 
(70%) 

1.นโยบายการศึกษา(เรียนฟร1ี5ปี) 14(14) 42(42) 17(17) 27(27) 

2.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 22(22) 33(33) 26(26) 19(19) 

3.นโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ 
ด้วยวิตามินแสนวิเศษ) 

49(49) 22(22) 21(21) 8(8) 
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ตาราง 7 แสดงนโยบายที่ส่งผลต่อการมีบุตร พบว่า นโยบายทีส่่งผลมากที่สุด(70%) คือนโยบายการศกึษา(เรียนฟรี
15ปี) คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคดิเป็นร้อยละ 19 และอันดับที่สามคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง
(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 8 ต่อมานโยบายที่ส่งผลปานกลาง(50%)คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คิด
เป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง(มลีูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 21 นโยบายที่ส่งผล
ไม่มาก(30%)คือนโยบายการศึกษา(เรียนฟรี15ปี)คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคิดเป็นร้อยละ 33 
และอันดับทีส่ามคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คดิเป็นร้อยละ 22 สุดท้ายนโยบายทีไ่ม่
ส่งผล(0%) คือนโยบายสาวไทยแกม้แดง(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดคดิเป็นร้อยละ 22 และอันดับที่สามคือนโยบายการศึกษา(เรียนฟรี15ปี)คิดเป็นร้อยละ 14 

      วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีบตุร 
จากการหาความสมัพันธ์ปัจจัยที่สง่ผลต่อการมีบุตรกับจ านวนบุตรวา่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติไคสแควร์  

     (Chi - Squares) ภายใต้สมมตุิฐานหลักท่ีว่า จ านวนบตุรไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร  ได้ผลดังต่อไปนี ้  

จากการทดสอบค่าสถิติและความน่าจะเป็นของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรกับจ านวนบุตรโดยการใช้ Chi-Square 
พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  โดย ค่า p < 0.05 แสดงว่า อาชีพของผู้หญิง ในต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกันท าให้มีจ านวนบุตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ
การศึกษาของผู้หญิงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 แสดงว่า ระดับการศึกษาของผู้หญิงมีผลต่อจ านวนบุตร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรคือระดับการศึกษาของผู้หญิง โดยอธิบายไว้ว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงจะมี
บุตรน้อยกว่าและช้ากว่าผู้หญิงท่ีมีการศึกษาน้อย (มนสิการ  กาญจนะจิตรา และคณะ ,2558) 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร สรุปได้ว่า จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะแต่งงานแล้วประมาณร้อยละ 75.58 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร พบว่าจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด  ระดับการศึกษาของสามีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด 
คือ ร้อยละ 56.72 ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธมีจ านวนมากท่ีสุด 59 คน อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจะ
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่โดยมีจ านวน 40 คน อาชีพของสามี พบว่ามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ เช่น ต ารวจ 
ทหาร หรือ อาชีพรับราชการ เป็นส่วนใหญ่โดยมีจ านวน 22 คน  

จากการวิเคราะห์รูปแบบการมีบุตร โดยจ าแนกลักษณะการมีบุตร 6 ลักษณะดังนี้ พบว่าลักษณะแรกคือจ านวนการ
ตั้งครรภ์ พบว่า ร้อยละ 56.25 ของผู้ตอบแบบแสอบถามที่มีบุตร จะตั้งครรภ์อยู่ที่ 1 ครั้ง ลักษณะที่สองคือจ านวนบุตรที่แท้ง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เกิดการแท้งบุตร ลักษณะที่สามคือ จ านวนบุตรที่มีชีวิตรอดพบมากที่สุดอยู่ที่จ านวน 1 
คน ลักษณะที่สี่คือ อายุบุตรคนแรก พบว่า ร้อยละ 48.83 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะมีบุตรคนแรกอายุระหว่าง 1-5 
ปีลักษณะที่ห้าคืออายุบุตรคนที่สอง ร้อยละ 68.56 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะมีบุตรคนที่สองอายุระหว่าง 1 -5 ปี 
ลักษณะที่หกคือ ระยะห่างของการมีบุตร ผลการศึกษาพบว่า ระยะห่างของบุตรที่มีความไม่แน่นอน ต่อมางานวิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจมีบุตร พบว่าการตัดสินใจที่จะมีบุตร จ านวนบุตรที่ต้องการจะมี สถานที่
คลอดบุตร เพศของบุตร ระยะห่างของการมีบุตร และการคุมก าเนิด ส่วนมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงร่วมกันตัดสินใจ(50%) 

ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบุตรมากที่สุด คือปัจจัย
ทางด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร ในปัจจัยทางด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตรมากที่สุด คือปัจจัยทางด้านโรคประจ าตัว ปัจจัย
ด้านศาสนาไม่ส่งผลต่อการมีบุตร จากการทดสอบค่าสถิติและความน่าจะเป็นของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรกับจ านวนบุตร

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีบุตร Sig 
1.ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามกับจ านวนบตุร 0.069 
2.ระดับการศึกษาของสามีกับจ านวนบุตร 0.109 
3.ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถามกับจ านวนบุตร 0.828 
4.อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามกบัจ านวนบุตร 0.001 
5.อาชีพของสามีกับจ านวนบุตร 0.964 
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โดยการใช้ Chi-Square พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและอาชีพของผู้หญิง มีผลต่อจ านวนบุตร ส าหรับนโยบายที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่า จะช่วยให้มีบุตรเพิ่มขึ้นได้ คือ นโยบายที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้เรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนนักเรียนกับการปรับขึ้นของราคา  ผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคา โดยรูปแบบการวิจัยคืองานวิจัยเชิงปริมาณและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้เรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา จ านวน 120 คน จากผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชา โดยระดับการศึกษาของมารดาที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าใช้จ่ายรวมใน
การเรียนกวดวิชาสูงขึ้นตามไปด้วย  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 
อัตรา 7% 10% และ 15% ตามล าดับ จากผลการวิจัยพบว่า การปรับขึ้นราคาที่ระดับ 7% ไม่ส่งผลต่อจ านวนนักเรียน 
ในขณะที่การปรับราคาขึ้นท่ีอัตรา 10% และ 15% ส่งผลต่อจ านวนนักเรียนให้ลดลงอย่างมาก  

ค าส าคัญ : ภาษีเงินได้นติิบุคคล ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีมลูค่าเพิ่ม โรงเรียนกวดวิชา 

Abstract 
The objectives of research are to study the tutoring expenses to analyse the relationship 

between increased tutoring prices and the numbers of students and to study the effects of increased 
prices. The research is a quantitative research, collecting data with surveys participated by 120 students 
attending the tutoring schools in Amphoe Muang, Phitsanulok. The result has found that mother’ 
educational level affects the tutoring expenses. That is, the higher the mother’s educational level, the 
greater the tutoring expenses. The second section analyzes the relationship between the numbers of 
students and the increased price in different level (7%, 10%, and 15%).  The result has found that 
increasing the price for 7% does not affect the numbers of students. However, increasing the price for 
10% and 15% hugely changes the numbers of students.  

Keywords : corporate income tax  personal income tax  value added tax  tutoring school 

บทน า 
การศึกษานับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทุนมนุษย์ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือน

การวางรากฐานให้กับคนในประเทศหากได้รับการศึกษาท่ีดีย่อมได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาท างาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาส าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษาที่สูงขึ้นจะให้อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาที่สูงขึ้น จากงานวิจัยที่ผ่านมา 
(เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ, 2557) พบว่าโดยทั่วไปยิ่งแรงงานลงทุนในระดับศึกษาที่สูงขึ้น แรงงานจะยิ่งสะสมทุนมนุษย์สูงขึ้น
และได้รับผลตอบแทนทุนมนุษย์ในอัตราทีสู่งขึ้นด้วย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 6,035 
บาทต่อเดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่อยู่ที่ 7,870 บาทต่อเดือน และระดับปริญญาตรีจะ
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ได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชาที่เรียน ผลตอบแทนจากการจบในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นเหตุผลหนึ่งของนักเรียนท่ีต้องการเรียนกวดวิชา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความแตกต่างด้านคุณภาพการศึกษาในแต่ละโรงเรียน และในแต่ละภาคของ
ประเทศ ซึ่งสามารถดูได้จากการสอบวัดระดับมาตรฐานของประเทศ เช่น ONET (Ordinary National Educational Test) 
เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ PISA (Programme for International student Assessment) 
เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 คะแนนสอบโอเน็ตในทุกรายวิชามีค่า
คะแนนสูงกว่าคะแนนในปี 2558 จ านวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง 
และภูมิภาค พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการ
สอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา  (กรุงเทพธุรกิจ, 21 มีนาคม 2560) ความแตกต่างทางการ
ศึกษาส่งผลให้นักเรียนต้องมีความตืน่ตัวโดยหันไปพ่ึงพาโรงเรียนกวดวิชาเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพราะโรงเรียนกวดวิชาที่
มีช่ือเสียงจะมีระบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้เหมือนกับนักเรียนที่เรียนที่
กรุงเทพ ดังนั้นการเรียนกวดวิชาจึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันมากข้ึน ดูได้จากปริมาณโรงเรียนกวดวิชาที่เพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2549 รายงานว่ามีโรงเรียน กวดวิชาทั่วประเทศไทยที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อยู่ประมาณ 1,000 โรง ในปี พ.ศ. 2554 
พบว่ามีโรงเรียน กวดวิชาทั้งสิ้น 1,664 โรง และในปพี.ศ. 2556 มีโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศโดย ประมาณ 1,717 โรง ส่งผล
ใหมู้ลค่าตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชา มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544-2554) จาก 1,200 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8,000 ล้านบาท จึงเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่า โรงเรียนกวดวิชาก าลังได้รับความนิยมและมีผู้เรียน ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (เอกอมรและคณะ, 2556) รัฐบาลจึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาเพื่อก าหนดราคา
เพดานให้กับโรงเรียนกวดวิชา อาจส่งผลให้ราคาของการเรียนกวดวิชาสูงขึ้น เพราะโรงเรียนกวดวิชาสามารถผลักภาระภาษีไป
ให้ผู้เรียน ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ ครัวเรือนที่มีฐานะปานกลางไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนกวดวิชาได้เหมือนเดิม อาจให้เรียนได้
บางวิชา บางหลักสูตร ส่วนครัวเรือนที่ยากจนโอกาสก็ยิ่งน้อยลง ความเหลื่อมล้ าในโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาก็ยิ่งมีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมี
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาและผลกระทบที่มีต่อจ านวนนักเรียนที่จะเรียนกวดวิชาเมื่อมีการเก็บภาษี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนกวดวิชา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น  
3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคา 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมที่เรียนกวดวิชาในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมทั้งหมด 21,991 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมที่เรียนกวดวิชาในอ าเภอเมืองพิษณุโลก ท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากสูตร Taro Yamane  เมื่อค านวณออกมาแล้วได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 99 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 10 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ผลและป้องกันความผิดพลาดจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี 120 คน  

เครื่องมือในการวิจัย เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สนใจในการท าวิจัย โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 1.ส่วนของข้อมูลไป ประกอบไปด้วย ระดับช้ันการศึกษา แผนการเรียน รายได้ครอบครัวต่อเดือน รูปแบบการ
เรียน เหตุผลของการเรียนกวดวิชา ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดา 2.ส่วนของค่าใช้จ่าย และส่วน
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สุดท้ายคือส่วนของราคา โดยก าหนดข้อสมมติว่า ถ้าราคามีการเพิ่มขึ้น 7% 10% และ15% ตามล าดับ ซึ่งอ้างอิงจากอัตรา 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชาเป็นธุรกิจให้บริการชนิดหนึ่งโดยมี
ผู้บริโภคคือ นักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนสินค้าบริการอื่นๆ และโรงเรียนกวดวิชายังเป็น
เอกชนย่อมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคล จึงได้น าอัตราภาษีดังกล่าวทั้ง 3 มาเป็นข้อสมมติที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จะพบว่าโดยส่วนใหญ่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชาเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 40.91 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,911 บาทต่อเทอม 
และนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ 31.63 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,155 บาทต่อเทอม และแผนการ
เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์  – คณิต ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดย
นักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 95 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8,879 บาทต่อเทอม และนักเรียนหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 84.62 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลีย่อยู่ที่ 9,847 บาทต่อเทอม ส่วนใหญ่จะมีการเลอืกรูปแบบการเรียนกวด
วิชาเป็นรูปแบบคอร์สวิดีโอ ซึ่งนักเรียนชายที่เรียนคอร์สวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 59.09 และนักเรียนหญิงที่เรียนคอร์สวิดีโอ คิด
เป็นร้อยละ 78.57  

ในส่วนของระดับรายได้ครอบครัวจะพบว่า ร้อยละ 38.34 ของนักเรียน มีผู้ปกครองที่รายได้อยู่ระหว่าง 40 ,001-
60,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาของบิดาจะพบว่าส่วนใหญ่(ร้อยละ 73.33) บิดาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และระดับการศึกษาของมารดา จะพบว่า ร้อยละ 79.17 ของนักเรียน มีมารดาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่ง
เหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน ล าดับแรก คือ เรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 55 ล าดับถัด
มา คือ เรียนกวดวิชา เพื่อทบทวนบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 และ เหตุผลที่น้อยที่สุด คือ เรียนตามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 
3.33 
ตารางที่ 1 แสดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของนักเรียน 

ลักษณะ 
จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 

N % ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย N % ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย N % ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ระดับชั้น
การศึกษา          

ม.1 0 0 - 3 3.06 8,666 3 2.5 8,666 

ม.2 2 9.09 2,500 5 5.1 7,840 7 5.84 6,314 

ม.3 0 0 - 12 12.24 9,508 12 10 9,508 

ม.4 7 31.82 7,642 18 18.37 8,094 25 20.83 7,968 

ม.5 4 18.18 8,625 29 29.59 7,190 33 27.5 7,364 

ม.6 9 40.91 9,911 31 31.63 12,155 40 33.33 
 

11,650 
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แผนการ
เรียน          

วิทย์-คณิต 19 95 8,879 66 84.62 9,847 85 86.74 9,363 

ศิลป์-
ค านวณ 

0 0 - 2 2.56 3,750 2 2.04 3,750 

ศิลป์-
ภาษา 

1 5 8,500 8 10.26 5,963 9 9.18 6,244 

ไทย-
สังคม 

0 0 - 2 2.56 12,950 2 2.04 12,950 

รูปแบบ
การเรียน          

LIVE 3 13.64 4,167 7 7.14 5,714 10 8.33 10,735 

VDO 13 59.09 8,592 77 78.57 9,268 90 75 9,170 

ALL 6 27.27 9,667 14 14.29 11,193 20 16.67 5,250 

ระดับ
รายได้
ครอบครัว
ต่อเดือน 

         

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

10,001 
บาท – 
25,000 
บาท 

2 9.09 3,300 8 8.16 7,963 10 8.33 7,030 

25,001 
บาท – 
40,000 
บาท 

3 13.64 9,867 19 19.39 9,074 22 18.33 9,182 

40,001 
บาท – 
60,000 
บาท 

5 22.73 10,160 41 41.84 8,056 46 38.34 8,285 

60,001 – 
100,000 
บาท 

9 40.91 8,767 21 21.43 10,243 30 25 9,800 

100,001 
ขึ้นไป 

3 13.64 5,433 9 9.18 14,311 12 10 12,092 
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ลักษณะ 
จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 

N % N % N % 

ระดับการศึกษาของบิดา             

ไม่ได้เรียน 0 0 1 1.02 1 0.83 

ป.1 – ป.3 0 0 0 0 0 0 

ป.4 – ป.6 1 4.55 4 4.08 5 4.17 

ม.1 – ม.3 4 18.18 7 7.14 11 9.17 

ม.4 – ม.6 0 0 13 13.27 13 10.83 

ปริญาตรีขึ้นไป 17 77.27 71 72.45 88 73.33 

การศึกษานอกระบบ (กศน) 0 0 2 2.04 2 1.67 

ระดับการศึกษาของมารดา             
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ไม่ได้เรียน 0 0 0 0 0 0 

ป.1 – ป.3 0 0 0 0 0 0 

ป.4 – ป.6 1 4.55 5 5.1 6 5 

ม.1 – ม.3 1 4.55 5 5.1 6 5 

ม.4 – ม.6 1 4.55 11 11.2 12 10 

ปริญาตรีขึ้นไป 19 86.4 76 77.6 95 79.17 

การศึกษานอกระบบ (กศน) 0 0 1 1.02 1 0.83 

 เหตุผลของการเรียนกวดวิชา             

สอบเข้ามหาวิทยาลัย 15 68.18 51 52.04 66 55 

ทบทวนบทเรียน 14 63.64 46 46.94 60 50 

ต้องการสูตรลดั 4 18.18 21 21.43 25 20.83 

เรียนที่โรงเรียนไม่ทันเพื่อน 7 31.82 8 8.16 15 12.5 

ผู้ปกครองให้ไปเรียน 4 18.18 5 5.1 9 7.5 

เรียนตามเพื่อน 1 4.55 3 3.06 4 3.33 

เรียนในห้องเรียนไมรู่้เรื่อง 7 31.82 33 33.67 40 33.33 

อยากเจอเพื่อนใหม่ๆ 0 0 0 0 0 0 

อื่นๆ 2 9.09 16 16.33 18 15 

 
ต่อมาได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา ภายใต้สมมติฐาน

ทางสถิติ  ดังต่อไปนี้     H0:  ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชาและข้อมูลทั่วไปของนักเรยีนไม่แตกต่างกนั 
       H1:  ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชาและข้อมลูทั่วไปของนักเรียนแตกต่างกัน 

 จากผลการวิจัยพบว่า ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เพศ ระดับช้ันการศึกษา รายได้ครอบครัวต่อเดือน ระดับ
การศึกษาของบิดา มีค่า Significance มากกว่า0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน H0 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา ดังตาราง 2  
ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา 

 

ลักษณะ sig วิธีการวิเคราะห ์

เพศ 0.46 One-Way ANOVA 

ระดับชั้นการศึกษา 0.41 Chi–square 

รายได้ครอบครัวต่อเดือน 0.26 Chi–square 

ระดับการศึกษาของบิดา 0.87 Chi–square 
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แต่ระดับการศึกษาของมารดามีค่า Significance น้อยกว่า0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน H0 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับ
การศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชา โดยที่ระดับการศึกษาของมารดาที่สูงขึ้น จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนกวดวิชาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังตาราง  
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา 

ระดับการศึกษาของมารดา N % Max S.D. Sig 

ไม่ได้เรียน 0 0 - - 

0.044 

ป.1 – ป.3 0 0 - - 

ป.4 – ป.6 6 5.00 13,700 3445.22 

ม.1 – ม.3 3 2.50 14,300 7985.97 

ม.4 – ม.6 11 9.17 29,900 6852.07 

ปริญาตรีขึ้นไป 95 79.17 30,500 6093.01 

การศึกษานอกระบบ (กศน) 1 0.83 9,200 6493.36 

 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างจ านวนนักเรียนและราคาที่เพ่ิมขึ้น 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 อัตรา 7% 10% และ 
15% ตามล าดับ จากผลการวิจัยพบว่าการปรับขึ้นของราคา 7% ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชามากนัก 
เนื่องจากนักเรียนที่เลิกเรียนกวดวิชาคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของนักเรียนท้ังหมด และมีนักเรียนเลิกเรียนในบางวิชาร้อยละ 2.5 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจาการปรับขึ้นของราคาในอัตรา 7% และการ
ปรับขึ้นราคา 10% เริ่มส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมดที่เลิกเรียนทุก
วิชา และมีนักเรียนท่ีเลิกเรียนบางวิชาร้อยละ 15 ของนักเรียนท้ังหมด เริ่มแสดงให้เห็นว่าการปรับราคาในอัตราที่เพิ่มขึ้นท าให้ 
มีผลกระทบต่อนักเรียนมากข้ึน ส่วนการปรับขึ้นของราคา 15% ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชามากที่สุด เนื่องจากมี
นักเรียนร้อยละ 49.17 ของนักเรียนท้ังหมดที่เลิกเรียนกวดวิชา และมีนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.33 ของนักเรียนทั้งหมดที่เลิก
เรียนบางวิชา แสดงว่าการปรับขึ้นของราคาที่อัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชามากขึ้นตาม
อัตราการปรับขึ้นของราคา ดังตาราง 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรยีนกับราคาที่เพิ่มขึ้น 

  ราคา 7% ราคา 10% ราคา 15% 

เรียนต่อไป (%) 93.33 68.33 37.5 

เลิกเรียนบางวิชา (%) 2.5 15 13.33 

เลิกเรียนทุกวิชา (%) 4.17 16.67 49.17 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก เป็นจ านวน 120 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนชายและหญิงที่เรียนกวดวิชาในอ าเภอเมือง
พิษณุโลกเป็นนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเรียนแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่วน
ใหญ่จะเรียนอยู่ในแผนการเรยีนวิทย์-คณติ ซึ่งรูปแบบท่ีนักเรียนเรียนกวดวิชาจะมีอยู่ 3 รูปแบบ แต่เลือกรูปแบบการเรียนกวด
วิชาเป็นแบบคอร์สวิดีโอมากที่สุด และรายได้ครอบครัวต่อเดือนนักเรียนชายที่เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวอยู่
ในช่วง 60,000 – 100,000 บาทต่อเดือน และนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชามีรายได้ครอบครัวอยู่ในช่วง 40,001 – 60,000 
บาทต่อเดือน ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชาพบว่าไม่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนที่ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน และระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของนักเรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเรียนเพื่อสอบเข้ามีค่าใช้จ่ายในการ
เรียนกวดวิชาสูงที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 11,795 บาทต่อเทอม และค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่ าที่สุด คือ วิชา
ภาษาไทย มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,294 บาทต่อเทอม นักเรียนแต่ละคนจะมีเหตุผลในการที่เรียนกวดวิชาที่แตกต่างกันไป 
พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนชายและหญิงที่เรียนกวดวิชาเลือกเหตุผลในการเรียนกวดวิชาคือ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ และในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา 
พบว่า ระดับการศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชาโดยระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าใช้จ่ายรวมใน
การเรียนกวดวิชาสูงขึ้นตามไปด้วย  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 อัตรา พบว่า 
ถ้าราคาที่ปรับขึ้นในอัตรา 7% ท าให้จ านวนนักเรียนลดลงไม่มาก เมื่อเทียบกับการปรับราคาค่าเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นในอัตรา 
10% และ 15% ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการเรียกเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชา คิดว่า การเก็บภาษีในอัตราไม่เกิน 7% น่าจะ
เป็นอัตราที่สถาบันกวดวิชาน่าจะยอมรับได้เนื่องจาก หากรัฐบาลมีการเก็บภาษีและโรงเรียนกวดวิชาท าการผลักภาระภาษี
บางส่วนให้แก่นักเรียนแล้ว การขึ้นราคาค่าเรียนก็ดูไม่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนมากนัก 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของสื่อแอนิเมช่ัน “ล าปางเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่ไม่หมุน
ตามกาลเวลา”ฉบับภาษาจีน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ชาวจีนที่พ านักในจังหวัดล าปาง ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ไกด์
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว รวม 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบที่เหมาะสมของสื่อแอนิเมช่ัน “ล าปางเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”ฉบับภาษาจีน ที่จะน ามาสร้าง
เป็นสื่อแอนิเมช่ันประกอบไปด้วย 1)แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง 10 แห่ง ที่ควรแนะน าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้แก่ 
วัดพระธาตุล าปางหลวง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามกาดกองต้า วัดปงสนุก วัดศรีชุม ถนนวัฒนธรรม 
น้ าตกแจ้ซ้อน แม่เมาะ วัดเฉลิมพระเกียรติ 2)ตัวการ์ตูนที่จะใช้เป็นผู้บรรยายภาษาจีนคือม้าคิดเป็นร้อยละ 55 และไก่ขาวคิด
เป็นร้อยละ 45  3)สิ่งที่ต้องการให้สร้างในสื่อ ประวัติโดยย่อคิดเป็นร้อยละ 50 4)การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ วิธีการน าเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 38  การน าเสนอเป็น
ขั้นตอนเข้าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 22  มีความยาวที่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 16 ภาพประกอบเป็นภาพปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 
12  เสียงประกอบน่าฟัง น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 9 และข้อมูลครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 4 
 
ค าส าคัญ : สื่อประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเที่ยว  แอนิเมชั่น 
 

Abstract 
 The objectives of the research aimed to study the appropriate model of animation of “Lampang 
– the city that you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: Chinese issue.The 
Purposive Sampling used for the study included one hundred participants who were the non-resident 
Chinese - living in Lampang, the chief of community, local leaders, local guides, public relations officers, 
and officers involved in tourism. The questionnaires were used for the study by analyzing with descriptive 
statistics of percentage.The findings of the research revealed that the appropriate model of animation of 
“Lampang – the city that you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: Chinese 
issue to be making an animation included; 1) Ten tourist attractions in Lampang that were introduced to 
Chinese tourists were as follows; Wat Phra That Lampang Luang, National Elephant Institute (Thai 
Elephant Conservation Center), Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram, Kat Kong Ta – Walling Street or 
Thanon Talat Gao, Wat Pong Sanuk, Wat Si Chum, Street Culture -- Watthana Tham Road, Chae Chon 
National Park, Mae Moh Mine, and Wat Chalermpkiat – unseen Thailand 2) The description of the horse 
character was the fifty-five percentage in Chinese, and the white rooster was forty-five percentage 3) The 
brief history (of Lampang) should be fifty percentage of description 4) The most important creation of 
thirty-eight percentage should be short, informative, and easily understand, the twenty-two percentage 
was about the presentation process, the suitable length of animation was sixteen percentage, the present 
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illustration was twelve percentage, the interesting sound effect was nine percentage, and the completed 
data was four percentage. 
 
Keywords : media for public relations  tourist attraction  animation 
 
บทน า 
             การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญของประเทศไทย ในปี 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เผยท่องเที่ยวไทยในปี 2559 นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยกว่า 32,588,303 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนครอง
แชมป์เที่ยวไทยมากทีสุ่ด มีจ านวน 8.7 ล้านคน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 10.34  นอกจากนี้ชาวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นล าดับแรก ส่งผลให้รายได้ของการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น คิดเป็น 1.69 แสนล้านบาท ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีน และการปรับตัวที่
ดขีึ้นของนักท่องเที่ยวยุโรป ซึ่งส่งผลให้มีให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวถึงร้อย
ละ 45–50 จึงท าให้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 1,641,268ล้านบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 869,510 ล้านบาท ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ให้ความส าคัญกับภาษาจีนมากขึ้นและ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ด้วย
ภาษาจีนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนดังกล่าว        

ล าปางเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเป็นเมืองต้องห้ามพลาดและไม่หมุนตามกาลเวลา จากการ
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญในเขตพื้นทีจ่ังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ
และไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1) วัดพระธาตุล าปางหลวง  2) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  3) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  4) 
ถนนคนเดินกาดกองต้า  5) วัดปงสนุก  6) วัดศรีชุม 7) ถนนวัฒนธรรม 8) น้ าตกแจ้ซ้อน 9) แม่เมาะ  และ10) วัดเฉลิมพระเกียรติ พบว่า
การท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง  เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมของหลายประเทศเช่น ไทยวน  ไทลื้อ จีน พม่า ไทยใหญ่ มุสลิม อินเดีย ยุโรป เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ บุญฑวรรณ  วิงวอน (2555) ศึกษาพบว่าเมืองล าปางมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งคล้ายกระทะ จึงท าให้ฤดูร้อนก็ร้อนอบ
อ้าว ฤดูหนาวก็หนาวจัด แต่ในสมัยก่อนล าปางถือได้ว่าเป็นเมืองที่ส าคัญอีกเมืองหนึ่งของล้านนา อาณาจักรล้านนา เมืองล าปาง
เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามากว่าสองร้อยปี  ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานในตัวเมืองล าปางจึงได้รับอิทธิพล
ของศิลปะพม่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วน ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2559) กล่าวว่าชาวจีนเข้ามามีบทบาทในเมืองนครล าปาง บริเวณ
กาดกองต้า ตามเส้นทางรถไฟบริเวณตลาดจีนและบริเวณสบตุ๋ยที่เห็นโดดเด่นคือชาวจีนไหหล า ที่เห็นกันอย่างชัดเจนคือ ศาลเจ้า
หรือศาสนสถานของชาวจีน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น ศาลเจ้าแม่ทับทิมของชาวไหหล า  ศาลปุงเถ้ากงของ
ชาวแต้จิ๋วและจีนแคะ รวมไปถึงโรงเรียนจีนในล าปางอีกสองแห่งซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวจีนสร้างขึ้นเพื่อไว้ให้ลูกหลานได้
เรียนภาษาจีนคือโรงเรียนมัธยมวิทยาและโรงเรียนประชาวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นท่ียอมรับในการสอนภาษาจีนท้ังใน
จังหวัดล าปางและพื้นที่ใกล้เคียง  ในช่วงหลังจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมาก จากการประชาสัมพันธ์อย่างหนัก 
ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะท าให้จุดกระแสการอยากเดินทางมาล าปางมากขึ้น นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยท างาน และกลุ่ม
ครอบครัว จากจังหวัดใกล้เคียง ที่นิยมขับรถท่องเที่ยวเองในช่วงวันหยุด มาเที่ยวตลาดถนนคนเดินกาดกองต้า กางเต้นพักแรมแช่
น้ าร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นโซนยุโรปมากับ บริษัทน าเที่ยว เป็นหลัก แต่เริ่มมี
นักท่องเที่ยวโซนยุโรปท่ีเดินทางมาเอง ซึ่งเป็นกลุ่มคนท างาน ครอบครัว เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น จากการสังเกตจากท่ีพัก
ขนาดเล็ก ราคาไม่เกิน 500-800 บาท ที่อยู่ใกล้ถนนคนเดิน จะมีชาวต่างชาติมาพักเยอะขึ้น ซึ่งปกติจะพักตามโรงแรมกลุ่ม 4 นัก
ทัศนาจรส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มชาวไทยกว่า 80% ชาวต่างชาติจะเป็นโซนยุโรป 20%  

ดังนั้นหากพิจารณาจากจ านวนสถิติของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในจังหวัดล าปางส่วนใหญ่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ
โซนยุโรป ซึ่งชาวจีนเป็นชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดแต่เข้ามาในจังหวัดล าปางค่อนข้างน้อย  เนื่องจากยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาษาจีน จากการส ารวจของผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนบางคนไม่เคยได้ยินและไม่เคย
รู้จักจังหวัดล าปาง ข้อมูลจากสื่อการท่องเที่ยวภาษาจีนเกี่ยวกับจังหวัดล าปางรวมไปถึงผู้ให้ความรู้แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าปางเป็นภาษาจีนมีค่อนข้างน้อยผู้วิจัยได้รับเชิญให้เป็นล่ามในการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมองเห็นว่าการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะมาเที่ยวจังหวัดล าปาง จะต้องผ่านสื่อและเห็นภาพจึงท า
ให้เกิดแนวคิดการสร้างสื่อขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปสู่ยุคของเทคโนโลยีมากขึ้น การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สามารถสืบค้น
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ได้จากเว็บไซด์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับ ธันยา พรหมบุรมย์ (2558) พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หาข้อมูลใน
เว็บไซด์ แต่ควรมีการใช้สื่อสมัยใหม่ คลิปวีดีโอ นิตยสาร ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ท าให้ตัดสินใจอยากมาเที่ยว ดังนั้นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อแอนิเมช่ันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อถอดบทเรียนแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์และจุดเด่นของ
จังหวัดล าปาง จึงน ามาออกแบบและไปสร้างเป็นสื่อแอนิเมช่ันเป็นล าดับต่อไป  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพรรณนา โดยมี
กระบวนการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1     ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการท าสื่อ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง 
ขั้นตอนที่ 2     ลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลจาก คนในพ้ืนท่ีและอาศัยอยู่ในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ไกด์ท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 10 แหล่ง รวม 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มาจากคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3     ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว 
 ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชน โดยแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง 
ขั้นตอนที่ 4     สังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบสื่อแอนิเมช่ันแนะน าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดล าปางเป็นภาษาจีน 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์จะต้องเป็น

คนในพ้ืนท่ีทั้ง 10 แหล่ง รวมทั้งหมด 100 คน 
           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การทบทวน 

2. แบบสอบถาม  ส ารวจข้อมูลคนในชุมชนจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านกายภาพ ข้อมูลของ
สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง จุดเด่น จุดด้อย และ อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวส าหรับชาวต่างชาติที่จะไป
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ   
  3. สังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน  
 
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนในพ้ืนท่ี เป็นเพศหญิงซึ่งมีร้อยละ 51 และเพศชายซึ่งมีร้อยละ 49    
  อายุระหว่าง  45 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาอายรุะหว่าง  35 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 อายุระหว่าง 25 
– 34 คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุระหว่าง 55 – 64 คิดเป็นร้อยละ 10 
  ต้องการสื่อแอนิเมช่ันเพื่อส่งเสริมการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ต้องการคิดเป็นร้อยละ 100 
  นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นชาวยุโรป คิดเป็นร้อยละ 50  ชาวจีนคิดเป็นร้อยละ 
30 ชาวญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 10  และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 
  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว เป็นรถบัสบริษัททัวร์คิดเป็นร้อยละ 63  รถตู้คิดเป็นร้อยละ 31 รถยนต์
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 5  มอเตอร์ไซด์คิดเป็นร้อยละ 1 
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  ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 48  
รองลงมาคือด้านความคุ้มค่าของเงินคิดเป็นร้อยละ 27  ด้านศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว 11  ด้านการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 9 
และด้านสภาพแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 5 
  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวส่วนได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซด์คิดเป็นร้อยละ 57  รองลงมาคือหนังสือ
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 32  บริษัททัวร์คิดเป็นร้อยละ 7  และถามเพื่อนหรือญาติคิดเป็นร้อยละ 4 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสื่อ 
  สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดล าปางส่วนใหญ่คิดถึงม้าคิดเป็นร้อยละ 55  ไก่ขาวคิดเป็นร้อยละ 45  และช้างคิด
เป็นร้อยละ 5      
   สิ่งที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต้องการสื่อให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เห็นว่าประวัติโดยย่อคิดเป็นร้อยละ 
50  รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 41 และแหล่งที่ตั้งคิดเป็นร้อยละ 9   
   การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เห็นว่าวิธีการน าเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมาการน าเสนอเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 22  มีความยาวที่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 16 
ภาพประกอบเป็นภาพปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 12  เสียงประกอบน่าฟัง น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 9 และข้อมูลครบถ้วนคิดเป็น
ร้อยละ 4 
    
อภิปรายผล  

จากการวิจัยจะพบว่าในช่วงปลายปีและต้นปีทางภาคเหนือจะค่อนข้างมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะมาเยือน 
เพื่อมารับบรรยากาศหนาวด้วยสภาพภูมิประเทศทางภาคเหนือเป็นเทือกเขาและป่าไม้รวมไปถึงการด ารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือในช่วงดังกว่าจากการสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดล าปางผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งในสื่ออินเตอร์เน็ตมีคลิปวีดีโอสั้นเพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
ล าปางรวมไปถึงจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหารที่นักชิมทั้งหลายต้องไปลิ้มลอง ดังนั้นสื่อที่
เป็นคลิปผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมอย่างมากและเข้าถึงง่ายเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีความเห็นเหมือนกันคืออยากให้มีคลิปวีดีโอแนะน าจังหวัดล าปางเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าปางเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ อริยปัญโญทัย (2540) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า การเผยแพรข่าวสารทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทโทรทัศน์จะประสบความส าเร็จที่สุดเพราะประชาชนไดร้ับความรู้ สามารถจดจ าเรื่องราวจากสือ่ได ้และ
ชนกพล  ชัยรัตนศักดา (2556) ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่พบ
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาพบผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 
 เมื่อพูดถึงจังหวัดล าปางสัตว์ประจ าจังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะนึกม้าและไก่ขาว เนื่องจากรถม้าเริ่มเข้า
มามีบทบาทส าคัญในจังหวัดล าปางครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ 2450  ในสมัยเจ้าบุญวาทย์  วงศ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองเมือง
นครล าปางในสมัยนั้นได้น ารถมาจากกรุงเทพฯ น ามาใช้เป็นพระราชพาหนะ ตามสถิติของกรมต ารวจ เมื่อปี พ.ศ.2507 พบว่า
มีรถม้าวิ่งอยู่ในจังหวัดล าปางจ านวน 185 คัน ซึ่งถือว่ามีมากที่สุด ชาวล าปางถือว่ารถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปาง
โดยตรง ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปรถม้าล าปางได้พลิกบทบาทจากราชพาหนะช้ันสูงมาสู่วงจรของการท่องเที่ยว ในฐานะของ
พาหนะส าคัญคู่เมืองล าปางในการต้อนรับคนต่างถิ่น ส่วนไก่แต่ก่อนล าปางมีหลายช่ือแต่หนึ่งในนั้นมีช่ือว่า กุกกุฏนคร ค าว่า 
กุกกุฏนคร หมายถึงไก่ตามต านานของวัดศรีล้อม กล่าวว่าเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดสัตย์มา
จนถึงเมืองนี้เมื่อเวลาพลบค่ าได้เสด็จมายังดอยม่อนน้อย เหนือฝั่งแม่น้ าวังประทับอยู่ที่นั่น พระอินทร์ได้ทราบเรื่องก็เกร งว่า
ชาวเมืองจะตื่นไม่ทันท าบุญกับพระพุทธองค์จึงแปลงกายเป็นไก่ขาวข้ึนปลุกชาวเมืองให้ตื่นออกมาท าบุญตักบาตร หลังจากนั้น
ล าปางก็ใช้ไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ยิ่งไปกว่านั้นไก่ขาวยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอื่นเช่น ช่ือถนน ช่ือตึก เป็นต้น แม้ว่า
คนส่วนใหญ่จะรู้จักล าปางในนามของเมืองไก่ ล าปางยังมีปัญญาชนที่เช่ียวชาญด้านการปันนเครื่องปันนดินเผา ถ้วยตราไก่ เป็น
ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นที่มีช่ือเสียง ไก่ขาวเป็นตัวแทนของล าปางในขณะเดียวกันล าปางยังมีวัดพระธาตุที่มีช่ือเสียง 
นอกจากนี้รูปไก่ขาวที่อยู่ในซุ้มมลฑปพระธาตุล าปางหลวงกลายเป็นตราประจ าจังหวัดล าปาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าม้าและไก่มา
เป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นในการบรรยายน าเสนอการท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง 
 เนื้อหาของแอนิเมช่ันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้เล่าประวัติ จุดเด่นของแต่ละสถานที่พอสังเขป ส่วน
วิธีการน าเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย การน าเสนอเป็นขั้นตอน มีความยาวที่เหมาะสม ภาพประกอบเป็น
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ภาพปัจจุบัน เสียงประกอบจะคลอด้วยเสียงดนตรีของล้านนาเพราะเป็นมนเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิจิตร  ภักดีรัตน์, (2523:63) 1. ผู้ผลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวท่ีจะผลิตเป็นอย่างดี  2. ผู้ผลิต
ต้องเข้าใจพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากที่สุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วัย และความสนใจ เป็นต้น และ3. 
ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และผู้ชมเข้าใจได้ง่าย  ดังนั้นในการสร้างสื่อแอนนิเมช่ัน
ฉบับภาษาจีน เป้าหมายของสื่อเพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ล าปาง  

ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานในจังหวัดล าปางทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง การท่องเที่ยวจังหวัด

ล าปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้และ
พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดล าปางแล้วน ามาท าเป็นภาษาอื่น ๆ  เพิ่มเติมนอกเหนือจาก

ภาษาจีน 
2. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
3. ควรศึกษารูปแบบการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวท่ีทันสมัยมากข้ึน อาทิ การท าเป็นสื่อออนไลน์ การท าแอปพิเคช่ันใน

มือถือเพื่อง่ายต่อการค้นคว้า 
4. ควรศึกษาเรื่องการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณนอกจากน้ี งานวิจัยฉบับนี ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากการได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในช่วงระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้เป็นผู้ช่วยในการลง
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วิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน  
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

ANALYSIS OF LULLABY VALUES AFFECTING ISAN LIFE: A CASE STUDY OF BAN SI THAN - 
PA TIO DISTRICT, YASOTHON PROVINCE 
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                5คณะบริหารธุรกจิและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก  ตาก         
*corresponding author e-mail : auriwan_s@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าด้านจิตใจ พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถ
สะท้อนคุณค่าด้านจิตใจ ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย  2) คุณค่าด้านสังคม พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถ
สะท้อนคุณค่าด้านสังคม เพลงกล่อมเด็กช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่เด็ก 3) คุณค่าด้านภาษา พบว่า เพลงกล่อม
เด็กสามารถสะท้อนคุณค่าด้านภาษาได้เป็นอย่างดี และ 4) คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อน
คุณค่าด้านความเพลิดเพลินจิตใจ ท าให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ สนุกสนาน เป็นคนอารมณ์ดี ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่นอยู่
ตลอดเวลา จากการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กสามารถช่วยสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของ
ชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถือว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน             
 
ค าส าคัญ :  เพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร 
 

Abstract 
An analysis of lullaby value that affects on Isan life: A case study of Ban Si Than - Pa Tio district,  

Yasothon Province. The study indicated that 4 aspects: 1) Psychological value that lullaby can reflect 
mental value. 2) Social values found that lullaby can reflect social values. Lullabies help educate 
children 3) Language values show that lullaby can reflect the language well. 4) The value of enjoyment 
lullaby can reflect the value of enjoyment. The children will enjoy the fun, good mood, relax, feel warm 
at all times. An analysis of the value of lullaby can help to inherit and preserve culture. The tradition of 
the Isan people as well. Point out the benefits of singing lullaby. The lullaby is a literary joke that is 
considered valuable. It is important for the livelihood of the Isan people from past to present. 
 
Keywords : lullaby  ban si-than  pa-tio district  yasothon province 
 
บทน า 

ธรรมชาติของมนุษย์ เสียงเพลงท าให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง กลมกลืน งดงาม 
และน่าจดจ า ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นการสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านเนื้อหาบทเพลง  
เสียงเพลงบทแรกที่มนุษย์ทุกคนได้ยินได้ฟังหลังจากที่ลืมตามาดูโลก ก็คือเสียงขับขานที่หวานซึ้ง เสียงเห่กล่อมอันไพเราะที่
กลั่นทั้งท่วงท านองเนื้อร้องมาจากหัวใจของแม่ ดังที่ ศรีอัมพร ประทุมนันท์ (2549) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็ก คือบทเพลงแรก 
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ในชีวิตที่เด็ก ๆ ทุกคนได้ยิน ท่วงท านองของเพลงที่เช่ืองช้า ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา และสอดรับกับลีลาการไกวเปลที่เนิบ
นาบ สามารถสร้างความเคลิบเคลิ้มให้กับทารก และเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมได้อีกทางหนึ่งเมื่อเขาเจริญวัย
ขึ้น เพลงกล่อมเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยที่ทุกเพศทุกวัยรู้จักดี และดังที่ กิ่งแก้ว อัตถากร  (2519) กล่าวว่า เพลง
กล่อมเด็กเป็นเพลงท่ีร้องเพื่อขับกล่อมให้เด็กนอนหลับ จึงมีท่วงท านองการร้องที่ช้าโดยผู้ร้องมักจะเอื้อนและทอดเสียงให้ฟังดู
เยือกเย็น มักใช้ถ้อยค าที่ง่าย ๆ สั้น ๆ มีความหมาย ซึ่งเอื้อต่อการขับกล่อมให้เกิดความไพเราะโดยการเอื้อนยาว ๆ 
 ปัจจุบันเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยมีอยู่ทุกภาค ซึ่งในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา 
ลักษณะการขับกล่อม และจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ดังที่ อมรา กล่ าเจริญ (2553)  กล่าวว่า ภาคเหนือ เรียกว่า “เพลงอื่อ” 
หรือ “เพลงอื่อจา” ภาคอีสาน เรียกว่า “เพลงก่อมลูก” หรือ “เพลงนอนสาเด้อ” หรือ “เพลงนอนสาหล่า” ภาคใต้ เรียกว่า 
“เพลงชาน้อง” หรือ “เพลงน้องนอน” หรือ “เพลงร้องเรือ”  อาจจะมีส่วนท่ีคล้ายกันในด้านความหมายของเพลงทุกภาค เช่น 
การแสดงความรักที่แม่มีต่อลูก แต่ในทีนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเพียง เพลงกล่อมเด็กอีสาน  ดังที่ เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (2552) 
กล่าวว่า อีสานเป็นภูมิภาคกว้างใหญ่ในเขตลุ่มน้ าโขง เคยมีผู้คนตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีพัฒนาการทาง
อารยธรรมยุคต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน วิถีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้และโลกทัศน์ของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับเง่ือนไขแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้ชาวอีสานมีชีวิตรอด แต่ยังแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเอกลักษณ์  ทั้งภาษา  การละเล่นต่าง ๆ การแต่งกาย วิถีชีวิต ขนบประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน 
และยังมีเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวอีสานที่ส าคัญในการเลี้ยงดูลูกหลานของชาวอีสานที่ถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษรุ่นต่อรุ่น 
 เพลงกล่อมเด็กนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นมรดกที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เมื่อเด็กได้
ยินเพลงกล่อมเด็กแล้ว เด็กจะนอนหลับสบาย สาเหตุที่ขับร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่
สร้างมาให้มีเพื่อน ไม่อาจอยู่ตามล าพังคนเดียวได้ การขับร้องเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นการให้ความรั กและความอบอุ่นแก่เด็ก 
น้ าเสียงท่ีเห่กล่อม ท าให้เด็กอบอุ่นสบายใจ ดังที่ ธวัช ปุณโณทก (2552) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็ก มีความส าคัญคือการแสดง
ถึงความรักและความผูกพันท่ีมีต่อสายใยรัก สายโลหิตของชาวอีสาน ถูกถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงกล่อมลูกอีสานท่ีน่าประทับใจ  
 เพลงกล่อมเด็กจึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตชาวอีสาน มีความส าคัญโดยตรงต่อผู้ที่
เป็นแม่อีกด้วย ดังที่ พรทิพย์ ชังธาดา (2545) กล่าวว่า ความส าคัญของการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงกล่อมเด็กเป็น
วรรณกรรมมุขปาฐะที่มีมานาน วิวัฒนาการมาจากการเล่านิทานหรือนิยายให้เด็กฟังในเวลานอน ช่วยให้เด็กนอนหลับหรือหาย
กวนโยเย และท าให้เด็กเกิดความอบอุ่น อารมณ์หายขุ่นมัวได้ ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยหน่ายของผู้เลี้ยงด้วย ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าการขับร้องเพลงกล่อมเด็กมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังในเวลานอนนั้นก็เพื่อให้เด็กอบอุ่นและรู้
ว่าตนนอนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียว แต่มีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนเอาใจทะนุถนอมอยู่ข้าง ๆ ด้วย เด็กจะได้รู้สึกอบอุ่นหลับสนิทไป
พร้อมกับความสุข 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ภาคอีสาน” ประกอบไปด้วยหลายจังหวัดในแต่ละจังหวัดมีความ
เป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคม หนึ่งในนั้นคือ จังหวัดยโสธร 
จังหวัดที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือด้านศาสนา และยังมีโบราณวัตถุที่ส าคัญของชาวจังหวัดยโสธร คือ วัด
มหาธาตุ พระธาตุก่องข้าวน้อยสวนสาธารณะพญาแถน ซากเมืองโบราณบ้านสงเปือย ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย พระธาตุกู่
จานภูถ้ าพระเจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจ าลอง และยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน 
ประกอบไปด้วย ประเพณีบุญบั้งไฟ การแห่บั้งไฟ ประเพณีแห่มาลัย งานสมโภชพระธาตุอานนท์  และยังมีวัฒนธรรมการขับ
ร้องอีกมากมาย อาทิ หมอล า และเพลงกล่อมเด็กอีสาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พบอยู่ในชุมชน จะเห็นได้ว่าเพลงกล่อมเด็กมี
ความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในวรรณกรรม อาทิ เรื่องกากี พระอภัยมณี  อิเหนา จันทรโครพ ไชยเชษฐ์ พระ
รถเสน  สังข์ทอง นางสิบสอง โคบุตร และเรื่องอนิรุทธ ดังที่ พันธุ์อร จงประสิทธิ์ (2541 : 554) กล่าวว่า  เรื่องโคบุตร ตอน
ก าเนิดโคบุตร พ.ศ.2541 หน้า 554 ดังตัวอย่าง 
       เขียนสารใส่ตอง   ให้ขุนทองปักษา 
 ซ้ าสั่งสกุณา    ให้พาสารตรารีบไป 
 ให้เจ้าสาวสวรรค์    องค์อ าพันพิสมัย 
 ฤาลูกน้อยกลอยใจ   นอนอยู่ในวัง เอย 
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โกวิท ตั้งตรงจิตร (2548) กล่าวว่า เรื่องสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ พ.ศ.2548 หน้า 21  
ดังตัวอย่าง 
              อ้า เห้อ เหอ หอยสังข์เหอ  น่าเกลียดน่าชัง  
 หอยสังข์เข้าอยู่ในคราบเงาะ  เพื่อนเขาเดินดิน  
 หอยสังข์เนื้อนิล  ถือไม้เท้าเหาะ  
 หอยสังข์เข้าอยู่ในคราบเงาะ  เหาะด้วยนางรจ เห้อ เหอหนา (รจนา) 
 

และดังท่ี มติธรรม ฟ้าน าพร (2553) กล่าวว่า เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาแต่งถ้ า พ.ศ.2553 หน้า 32 ดังตัวอย่าง 
     เห่เอยระเด่นวงศ์ อิศวรวงศ์อสัญหยา 
 กับระเด่นบุษบา  สถิตถ้ าแท่นสุวรรณ 
 เย็นบ่ าน้ าค้างหยัด  ร าพายพัดกลิ่นสุคันธ์ 
 แจ่มแจ้งด้วยแสงจันทร์ ขึ้นหมดเมฆดิเรกดวง 
 ดาราระดาดาษ  ห้องอากาศดังเงินยวง 
 อ้าแม้เสมอทรวง  จงเชิญชมศศิธร  

วรรณกรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วนแต่มีการถ่ายทอดเพลงกล่อมเด็กในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะมีลักษณะเป็นบท
เห่กล่อมบรรทมโดยใช้เนื้อร้องมาจากวรรณคดีไทยท่ีเป็นเรื่องเป็นราว                                                             
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธร 23 กิโลเมตร เนื่องจากหมู่บ้านศรีฐานเป็นหมู่บ้านท่ีมีความ
หลากหลายของวัฒนธรรม อาทิ ต านานเล่าขานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้าน “พระอัญญาฟ้ามืด” พระเถระคู่บ้านศรีฐาน “หลวงปู่พวง” 
“หลวงตาสรวง” นอกจากนี้ยังมี อนุสรณ์สถาน พระราชธรรมสุธี และสถูปฝุ่นนิรนาม สถานที่ทั้งหมด ที่กล่าวมาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านศรีฐาน ส าหรับแหล่งโบราณวัตถุของบ้านศรีฐาน ประกอบไปด้วย ใบเสมาที่วัดป่าศิลาเลข วัดป่า
ดงศิลาเลข เจดีย์เก่า “อัญญาฟ้ามืด” อุโบสถเก่าที่วัดศรีฐานใน (สิมเก่า) กองฝุ่นนิรนาม ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวบ้านศรีฐาน
คือ บ่อโจ้โก้  ในหมู่บ้านมีการให้นักท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์ มนต์เสน่ห์ร าวงย้อนยุค และเป็นหมู่บ้านที่สร้างอัตลักษณ์ของตน
ด้วยการใช้ภูมิปัญญา ด้านศิลปะหัตกรรมสร้างผลผลิต หมอนขวาน มีการสืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น สุดท้ายที่ขาด
ไม่ได้ส าหรับวัฒนธรรมที่โดดเด่นในบ้านศรีฐานคือ การขับร้องเพลงกล่อมเด็กที่มีความส าคัญต่อชุมชน สังคม ของชาวบ้านศรี
ฐาน เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันในทุกครอบครัว แม่และพ่อต้องเดินทางไปท างานในกรุงเทพมหานคร มี
เพียงคุณยายหรือคุณย่าที่ร้องเพลงกล่อมลูกหลาน หากในวันข้างหน้าไม่มีการร้องเพลงกล่อมเด็ก เพื่อเป็นการสืบทอดรักษา
วัฒนธรรมของชาวบ้านศรีฐาน คณะผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตคนอีสาน ซึ่งเพลงกล่อม
เด็กสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นออกมาจากเนื้อหาของบทเพลง การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
มากยิ่งข้ึน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาวัฒนธรรมชาวอีสาน ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็กสืบไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ลักษณะเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยแบบบันทึกการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 คือ ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก 

1.2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
  การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อม
เด็ก บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง เพลงกล่อม
เด็ก  เพื่อน าข้อมูลมาตั้งประเด็นในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือท้ังหมดให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเลือกค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย หากข้อค าถามใดที่ไม่
สอดคล้อง จะด าเนินการแก้ไข ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ใน
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ 
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  1.3 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  น าแบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเลือกค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการวิจัย หากข้อค าถามใดที่ไม่สอดคล้อง จะด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด  

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กอีสาน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูล 

เพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในเขต
พื้นที่หมู่บ้านศรีฐาน  ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 และ หมู่ 9 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 24 คน  

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เรียบเรียงไว้แล้วมาท าการวิเคราะห์ ตามล าดับดังนี้ 
  3.1 รวบรวมเพลงกล่อมเด็ก 
  3.2 จัดประเภทของเพลงกล่อมเด็กให้เป็นระเบียบ  
  3.3 ถอดความ จากภาษาอีสานเป็นภาษาไทยและแปลความหมาย 
  3.4 วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีต่อการด าเนินชีวิตของคนอีสาน 
  3.5 สรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กต่อชีวิตชาวอีสาน  
    การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็ก คือ การวิเคราะห์คุณประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้จากเพลงกล่อมเด็ก  บ้านศรี

ฐาน   ที่ประกอบไปด้วยคุณค่าหลายด้านท่ีสามารถสะท้อนคุณค่าผ่านเนื้อเพลงของเพลงกล่อมเด็กออกมา ซึ่งคุณค่าของเพลง
กล่อมเด็กของชาวบ้านศรีฐานในวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยคุณค่า 4 ด้าน ได้แก่ 
  1.1 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านจิตใจ  

การสะท้อนคณุค่าด้านจิตใจ คือ การแสดงออกในเรื่องของประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กที่มตี่อความรู้สกึ 
นึกคิด เชาว์ปัญญา ความส านึก ความมีสติ โดยจะสามารถสะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็กของชาวบ้านศรีฐาน ซึ่ง
ปรากฏในเนื้อเพลงดังนี ้
  นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิก่อม     

นอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวย 
  สวยพอเพลจังตื่นมากินข้าว       

กินข้าวแล้วกะจังค่อยกินนม 
  กินนมไผกะบ่คือนมแม ่        

นมเพิ่นส้มนมแม่หวาน ๆ 
เอ้อ   เฮ้อ    เออ   เฮ้อ   เอ้อ    เฮ้อ   เออ…   
เอ้อ   เฮ้อ    เออ   เฮ้อ   เอ้อ    เฮ้อ   เออ… 

(ล าเพียร  ป้องกัน. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.) 
 

อธิบายศัพท์ 
นอนอู่    หมายถึง   นอนเปล 
เพิ่น      หมายถึง   บุคคลที่เราจะกล่าวถึง 
พอเพล  หมายถึง   เวลาใกล้จะถึงช่วงเที่ยงประมาณ 11 นาฬกิา 

           จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า แม่เป็นผู้มีจิตใจที่ดี ท าทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก มอบสิ่งดี ๆ ให้ลูก น้ านม
ของแม่หวานเหมือนกล้วย แม่บอกว่าไม่มีน้ านมของใครที่อร่อยได้เท่ากับน้ านมของแม่ สะท้อนสภาพจิตใจของแม่ที่มีความรัก 
ความห่วงใย เอื้ออาทรลูกที่คอยเตรียมน้ า ข้าว นม ไว้รอลูก การให้นมลูก เป็นเวลาที่แม่จะมีโอกาสในการแสดงความรักต่อลูก
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อย่างเต็มที่ ท าให้ลูกมีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีอารมณ์ความรู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ เกิดความไว้วางใจต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
โลก เป็นการเสริมสายใยและการสร้างความผูกพันในครอบครัว และสะท้อนให้เห็นเด่นชัดในเรื่องการท าหน้าที่ของแม่ ที่มี
หน้าท่ีดูแลลูก ให้ลูกนอนหลับสบาย ออกไปท างานเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่นอนรออยู่ท่ีบ้าน 

1.2 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคม  
     การสะท้อนคุณค่าด้านสังคม คือ การแสดงออกของเนื้อเพลง โดยเป็นประโยชน์ของเพลงกล่อมเดก็ท่ีมีต่อการอยู่

รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ ซึ่งจะสะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็กอีสาน 
เพลงกล่อมเด็กที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมมาจะสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคม ในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนสภาพ
สังคมของชาวชนบทความเป็นอยู่ของสังคมคนอีสาน ที่น าเพลงกล่อมเด็กไปขับกล่อม แล้วสามารถสื่อสารความหมายที่ดี
ออกมาทางเสียงเพลงกล่อมเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความอบอุ่นภายในระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคม ผ่านบทเพลง
กล่อมเด็ก ดังนี ้

1.2.1 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเร่ืองเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากเพลง ดังต่อไปนี้ 
เออเฮ้อเออ   เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ  นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย 

นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิกล่อม   เออเฮ้อเออ   เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ                    
มาแมวโพงลงมาคลุบแก้ม   ไผบ่อแอ้มกะแมวน้อยตอดตา                    
นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิกล่อม   

  (ขันทอง  ศรีฐาน. สัมภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)     
อธิบายศัพท์ 
คลุบแก้ม  หมายถึง   กัดแก้ม 
บ่อแอ้ม    หมายถึง   ไม่ล้อมดี ๆ 

        
                    จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า ชีวิตชาวอีสานอยู่กับธรรมชาติ สัตว์ ไร่นา สวน จึงถ่ายทอดบทเพลง
ออกมาโดยการน าชื่อสัตว์ที่เด็กกลัวมาใส่ในเพลง เช่น แมว ตุ๊กแก ให้เด็กกลัวแล้วนอนหลับเร็วขึ้น เมื่อพูดถึงสัตว์พวกนี้จะมีผล
ท าให้นอนหลับเร็วขึน้ เนื่องจากความกลัว จึงท าให้ เพลงกล่อมเด็กสะท้อนภาพสังคมของชาวอีสานที่อยู่กับสัตว์ โดยมีสัตว์อยู่
ในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะแมว สัตว์เลี้ยงท่ีทุกบ้านเลี้ยงไว้ เพื่อจับหนู เวลาขึ้นไปกินข้าวในเล้า 

1.2.2 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเร่ืองความเชื่อของชาวอีสาน ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กดังต่อไปนี้  
นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิก่อม  นอนอู่ไหมแม่นไผบฆ่่า 

นอนอู่ผ้าบ่มีไผต ี    ทิ่มใส่อู่ให้เจ้าอยู่เจา้นอน 
ทิ่มใส่หมอนให้เจ้านอนอ้วยซ้วย  เพิ่นมาขายก้วยแมซ่ิซื้อให้กิน 
อินทราพร้อมเทวดาซูช่อย   ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย 

(น้อม  ไชยเสนา. สมัภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)  
อธิบายศัพท์ 
ฆ่า         หมายถึง   รังแก 
ทิ่ม         หมายถึง   โยนลง 
ซูซ่อย      หมายถึง   ช่วยเหลือ, อุ้มชู 
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ชาวอีสานมีความเช่ือ 

ในเรื่องเทวดา สิ่งที่มองไม่เห็นตัว และมีความเคารพนับถือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพราะเช่ือว่าสามารถใช้อ านาจของเทวดาดล
บันดาลให้มนุษย์เป็นอย่างไรก็ได้ ผู้ที่เคารพนับถือเทวดาก็จะได้รับความสุข ดังนั้นการนับถือเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอยู่ใน
ชาวบ้านทุกคน ซึ่งเทวดาที่นับถือ คือ อินทรา หรือ พระอินทร์ ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กข้างต้น 

 1.2.3 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเร่ืองการใช้วิธีการอบรมสั่งสอน ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก
ดังต่อไปนี้                       

  นอนสาหล่าหลับตาเอื้อยสิก่อม    นอนหลับแล้วเจ้าจั่งตื่นกินนม 
 เกิดเป็นชายให้ว่านอนสอนง่าย     น้องเติบใหญ่ให้ได้บวชแทนคุณ 
 วงศ์สกุลมลูมังสืบต่อ      แม่กับพ่อให้ไดเพิ่งใบบุญ 
 ลูกผู้หญิงกะคือกันล่องซ่อง          ฮู้จักป่องจารีตประเพณ ี
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 กุลสตรีเฮือนสามน้ าสี ่      อยู่ในท่ีคองศีลคองธรรม 
 ให้จดจ าค าสอนเอาไว ้      ให้เจ้าใหญ่เป็นท้าวเป็นนาง 
 เอ้อ เฮ้อ  เออ เฮ้อ เอ้อ  เฮ้อ เออ...    เอ้อ เฮ้อ  เออ เฮ้อ เอ้อ  เฮ้อ เออ… 

(วิลัย  แสงส่อง. สัมภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)  
 
อธิบายศัพท์ 
สิก่อม หมายถึง   จะขับกล่อม 

                      มูลมัง  หมายถึง   มรดก 
ฮู้จัก    หมายถึง   รู้จัก 
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทนี้สามารถสะท้อนคุณค่าด้าน 

สังคมความเป็นอยู่ ที่ผู้เป็นแม่ใช้วิธีการอบรมสั่งสอนผ่านบทเพลงกล่อมเด็กให้ลูกตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้างหน้า สอนให้รู้จักการครองตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีทั้งผู้ชาย และผู้หญิง การสอนลูกเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต เพื่อมีการงานอาชีพท่ีสูง    

1.2.4 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเร่ืองอาหารการกินและวิธีท าอาหารของชาวอีสาน  
เห็นไดจ้ากเพลงดังต่อไปนี ้

 เออเฮ้อเออ   เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ     นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิกล่อม 
นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย                  เพิ่ลมาขายกล้วยแมส่ิซื้อให้กิน 
เพิ่ลมาขายดินแมส่ิซื้อให้อยู่                  เพิ่ลมาขายอู่แม่สิซื้อให้นอน 
เพิ่ลมาขายหมอนแมส่ิซื้อให้หมุ่น            เพิ่ลมาขายจังคูนแม่สซิื้อให้เคี้ยว 
เคี้ยวหมากแล้วเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย           ควายกูเสียกะอีแม่กูด่า  
เต้นเข้าป่าเห็นนกแก่นแวน                   แจนแวนเอยเห็นควายกูบ่อ 
อยู่พุ่นแล่วกะหนองโนพุ้นแล่ว               สักขึ้นขี่กะอิหล่ากอดแอ่ว 
ฮ้องแซวแซวเขาไปไต่อึ่ง                      อ่ึงบ่อฮ้องกะพายข้องเลาะหนอง 

(ขันทอง  ศรีฐาน. สัมภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)  
อธิบายศัพท์ 
หนองโน   หมายถึง   บ่อน้ าลึก 

                      หมุ่น       หมายถึง   หนุน 
อีแม่       หมายถึง   แม่ 

                      ไต่อึ่ง      หมายถึง   จับอ่ึง                                                  
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทข้างต้นสามารถสะท้อนภาพสังคมในการน าอาหาร  

คือ กล้วย ที่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่ชาวอีสานรับประทานนั้น สามารถหาได้ในท้องถิ่น  โดยมีการปลูกกล้วย ไว้ให้ลูกน้อยกิน 
แสดงถึงการเอาตัวรอด ของครอบครัวชาวอีสาน  

1.3 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านภาษา  
     การสะท้อนคุณค่าด้านภาษา คือ การแสดงให้เห็นประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กในการใช้ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือ

เขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านบทเพลงกล่อมเด็กหมู่บ้านศรีฐาน  ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า
ด้านภาษา ในเรื่องการที่แม่ขับกล่อมลูกอยู่เป็นประจ าจะท าให้ลูกมีทักษะทางภาษาดี เป็นการฝึกการสื่อสารให้กับลูก ส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านการฟังและการพูดของลูกในอนาคต ความคล้องจองของบทเพลงและสัมผัสของค ายังส่งผลต่อทักษะการจ าแนก
การอ่านให้แก่ลูก และบทเพลงกล่อมเด็กยังช่วยให้ลูกเกิดความเพลิดเพลินในการฟัง มีสมาธิ  โดยสามารถจ าแนกเพลงกล่อม
เด็กท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านภาษาได้ ดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 ภาษาท่ีใช้มีการสัมผัสคล้องจองกัน ดังปรากฏในบทเพลงต่อไปนี ้  
กั๋บแก้ตาโล      ขึ้นกกโพ 
เจ้าหัวไล่ข่า      ขึ้นกกหว่าจัวน่อยไล่แทง 
ขึ้นกกแดง        เอาขวยมาป า้ 
โตนลงน้ า         เป็นหมู่ซาล ี
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(ผลัด  หอมหวล. สมัภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)   
อธิบายศัพท์ 
กั๋บแก้   หมายถึง   ตุ๊กแก 
โตน      หมายถึง   กระโดด 
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ว่า บทเพลงกล่อมเด็กข้างต้นมีการสัมผัสสระ  และ 

สัมผสัพยญัชนะในวรรคเดียวกัน คือ สัมผสัสระ คือ โล  กับ  โพ ข่า  กับ  หว่า  หัว  กับ  จัว สัมผัสพยัญชนะ  คือ  ก๋ับ  กับ 
แก้  เจ้า  กับ  จัว ข่า   กับ  ข้ึน  ขึ้น  กับ  ขวย   สัมผัสสระนอกวรรค คือ  แทง  กับ  แดง ป ้า   กับ  น้ า 
  1.3.2 ภาษาท่ีใช้ขึ้นต้น  

       ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เพลงกล่อมเด็กท่ีรวบรวมได้ส่วนมากจะใช้ค าว่า เออเฮ้อเออ  เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ, เออ  
เอ้อ เออ เอ้อ เออ เอ้อ เออ เออ, อือ หือ อือ หื้อ อื้อ หือ อือ, เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ   เอ้อ เฮ้อ เออ…………….. และ เออ เอ้อ เออ 
เอ้อ เออ เอ้อ เออ ๆ ซึ่งเป็นการเอื้อนเสียงกล่อมเด็ก และมีบางบทเพลงที่ที่มีการใช้ข้อความแทรกลงไปด้วย เช่น เออเฮ้อเออ 
เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย หรือบางครั้งขึ้นต้นด้วยการใช้ข้อความล้วน ๆ เช่น นอนสาหล่าหลับตาแม่สิก่อม,                     
นอนสาหล่าหลับตาเอื้อยสิก่อม เป็นต้น  

1.3.3 ภาษาท่ีใช้ลงท้าย  
       ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เพลงกล่อมเด็กมักลงท้ายด้วยการเอื้อนว่า เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ… และ  

อื้อ อ้ือ อือ อือ บางบทเพลงจบลงด้วยข้อความที่เป็นเนื้อเพลง เช่น นอนสาหล่าหลับตา แม่สิก่อม ค าแพงแม่นี่เอย ค าแพงแม่นี่
เอย, ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย เป็นต้น   

1.3.4 การใช้ค ามาเสริมข้อความให้เกิดความไพเราะขึ้น ดังเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี ้  
        ติ้งลิงติง ลิงติ้ง ลิงติ่ง 
        ลิงลูกแก้วนอนนาน าพ่อ 
        สิงลูกแก้วนอนแล้วจั่งนอน 

(น้อม  ไชยเสนา. สมัภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560.)          
      ผู้วิจัยพบว่าเพลงกล่อมเด็กนีใ้ช้ค ามาเสรมิ คือค าว่า ลิงติ่ง ท่ีน ามาเสริม เพื่อความ 

ไพเราะ สนุกสนานมากขึ้น ท าให้เด็กอารมณ์ดี และมีการเล่นค า ลิง หรือเน้นการเล่นค าท่ีประสมกับสระอิ คือค าว่า ติ้ง ลิง ติ่ง 
สิง  
               1.4 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านความเพลิดเพลิน  

         คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน คือ ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กในการให้ความสนุกสนาน ความครื้นเครง  
ความรื่นเริง ความบันเทิง และความส าราญ ที่สะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็ก ส่วนมากมีการใช้ถ้อยค าที่อ่อนโยน  
จังหวะการร้องและเอื้อนที่ช้าเนิบนาบ ท าให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ  จิตใจสบาย อบอุ่น ไม่วิตกกังวล  และเมื่อฟัง
บ่อย ๆ ก็จะซึมซับเข้าไปในจิตใจ เป็นการกล่อมเกลานิสัยเด็กให้อ่อนโยนไปด้วย  การกล่อมเด็กจะท าให้แม่ใกล้ชิดกับลูก เกิด
ความรัก     ความอบอุ่น ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้ 

นอนสาหล่าหลับตาแมส่ิก่อม  นอนอู่ไหมแม่นไผบฆ่่า 
นอนอู่ผ้าบ่มีไผต ี    ทิ่มใส่อู่ให้เจ้าอยู่เจา้นอน 
ทิ่มใส่หมอนให้เจ้านอนอ้วยซ้วย  เพิ่นมาขายก้วยแมซ่ิซื้อให้กิน 
อินทราพร้อมเทวดาซซู่อย   ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย 

(น้อม  ไชยเสนา. สมัภาษณ์. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560) 
อธิบายศัพท์ 

                       ฆ่า       หมายถึง   รังแก 
อินทรา  หมายถึง   พระอินทร์ 

                       ซูซ่อย    หมายถึง   ช่วยเหลือ อุเมชู 
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการกล่อมเด็ก ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน มีดนตรีในหัวใจ ถือ 

เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเลี้ยงลูก และเมื่อลูกได้ฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวัง ที่แม่     จะซื้อของที่อยากได้ให้ มีความ
เพลิดเพลินในใจ อบอุ่นที่แม่จะซื้อของที่ชอบให้ 
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สรุปผลการวิจัย 
           การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก ่1) คุณค่าด้านจิตใจ พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนคุณค่าด้าน
จิตใจ ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย  2) คุณค่าด้านสังคม พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนคุณค่าด้าน
สังคม เพลงกล่อมเด็กช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่เด็ก 3) คุณค่าด้านภาษา พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อน
คุณค่าด้านภาษาได้เป็นอย่างดี เพราะการที่แม่กล่อมลูกนอนด้วยบทเพลงกล่อมเด็ก ท าให้เด็ กซึมซับภาษา เสียง ท านอง  
เข้าใจภาษาที่แม่กล่อม  และ 4) คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถ สะท้อนคุณค่าด้านความ
เพลิดเพลินจิตใจ ท าให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ สนุกสนาน เป็นคนอารมณ์ดี ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา จาก
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กสามารถช่วยสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของชาวอีสานได้เป็น
อย่างดี ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน             
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์คณุค่าของเพลงกล่อมเด็กทีม่ีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัด 
ยโสธร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้ 

คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กในหมู่บ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ คุณค่าด้านจิตใจ 
คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านภาษา และคุณค่าด้านความเพลิดเพลิน คุณค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นการสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่
เด็ก เช่นเพลงเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน วิถีชีวิต ประจ าวันของคนในยุคของบทเพลงนั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์ สิ่งแวดล้อม และ
กล่าวถึงระบบสังคม ความเช่ือ ศาสนา คติธรรมต่างๆ ท าให้เด็กเรียนรู้ถึงความเป็นมาของสังคม  วิถีการด ารงชีวิตของคนรุ่น
ก่อนในบางบทเพลงสอดแทรกคติธรรมค าสอนถือเป็นการขัดเกลาและปลูกฝังค่านิยม มารยาททางสังคมอันดีงามของไทย ที่
เคยมีมาให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ และเพลงกล่อมเด็กมีคุณค่าในการสื่อถึงความต้องการของเด็กที่ต้องการความรักความห่วงใย
จากแม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรทิพย์ ชังธาดา (2545) ทีศ่ึกษาคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก พบว่าเพลงกล่อมเด็กท าให้
เด็กได้รับความเพลิดเพลินใจ กล่อมเกลานิสัยเด็ก และมีคุณค่าในการท าให้เห็นสภาพของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เช่น ท าให้
เห็นคุณค่าในด้านอาชีพ ประเพณี ค่านิยมของชาวบ้าน  นอกจากจะสื่อสารให้เห็นถึงการสะท้อนออกมาจาก เนื้อเพลงแล้ว ยัง
เป็นการแสดงให้เห็นแหล่งรวบรวมภาษาเก่าแก่ของชาวอีสาน ขนมธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวอีสาน และสภาพความเป็นอยู่
ของชาวอีสานท้องถิ่น ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนให้เห็นบทบาทของเพลงกล่อมเด็ก 
ในการบันทึกด้านสภาพชีวิตประจ าวัน บันทึกด้านบรรยากาศชนบท บันทึกด้านความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก บันทึก
ด้านอารมณ์ความรู้สึกว้าเหว่ของมารดา หรือของหญิงหม้าย บันทึกด้านค่านิยมของสังคม บันทึกด้านสภาพสังคมที่เป็นปัญหา 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิเชษฐ์ เดชผิว (2548) ที่ศึกษาประเภทบทบาทของเพลงกล่อมเด็ก พบว่า เพลง
กล่อมเด็กแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ บทบาทที่บันทึกด้านสภาพชีวิตประจ าวัน บทบาทที่บันทึกด้านบรรยากาศชนบท 
บทบาทที่บันทึกด้านความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก บทบาทที่บันทึกด้านอารมณ์ความรู้สึกว้าเหว่ของมารดา หรือของ
หญิงหม้าย รวมไปถึงบทบาทที่บันทึกด้านค่านิยมของสังคม และบันทึกด้านสภาพสังคมที่เป็นปัญหา  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มจากตัวแทนผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
ตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนชาติตระการ ตั้งอยู่ท่ีต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตลุ่มน้ าน่านตอนกลาง มีแหล่งน้ าในชุมชนท่ีส าคัญ คือ ล าน้ าภาค ล าน้ าคับ ล าน้ าพึง และล าน้ ารอง 
ซ่ึงเป็นต้นน้ าของน้ าตกชาติตระการ น้ าประปาภูเขา ฝาย และบ่อน้ าผุด ชุมชนชาติตระการประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย  น้ าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้ า คุณภาพน้ าไม่ดี และปัญหาการท างานของภาครัฐไม่สอดคล้อง
กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชุมชนจึงยึดหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันก าหนด
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ ารวมท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีการเรียนรู้ท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน มีการ
ผสมผสานการใช้เครื่องมือท้ังที่เป็นเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้ า สระน้ า และสถานีเตือนภัย  ส าหรับ
เครื่องมือบริหารจัดการน้ าท่ีไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยน
แบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า  ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้านต่างๆ ท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ พบว่า  
มี 2 ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม  การ
เรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการท างาน ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัด
ประชุมให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับใช้กฏระเบียบของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ชุมชนชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the lesson of community water resource management as 
undertaken by the community of Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Phitsanulok province.  This study 
was a qualitative research.  The data were collected via in-depth interviews and focus group discussion involving 
representatives of the community leader’s group and government officials from work agencies concerning water 
resource management.  The employed research instruments was a data recording form.  Data were analyzed with 
content analysis which was the data analysis method for qualitative research.  It included the classification and 
grouping of data, comparison, relationship analysis, cause and effect study, and SWOT analysis. Research findings 
revealed that Chat Trakan Community was located at Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Pitsanulok 
province.  It was in the middle Nan River basin.  Important streams in the community were Phak Stream, Khap 
Stream, Phueng Stream, and Rong Stream, all of which were head waters of Chat Trakan Waterfall.  They provided 
mountain water supply, weirs, and natural water springs.  Chat Trakan Community faced main water resource 
problems, namely, the problem of deforestation, the problem of flooding in the rainy season, the problem of lack 
of water in the dry season, the problem of bad quality of water, and the problem of the works of the state sector 
being not responsive to the needs of the community.  In order to solve the above-mentioned problems, the 
community adopted the principle of participatory water resource management.  The Village Water Resource 
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Management Committee was established for each village to participate in determination of rules, regulations and 
criteria for utilization of water resource including water resource conservation, to learn from learning sources both 
within and outside the community, and to make the combined uses of both the structural instruments and non-
structural instruments.  The structural instruments for water resource management included the multi-weirs, 
mountain water supply system, water storage tanks, ponds, and danger warning stations; while the non-structural 
instruments included the plans and guidelines for water resource management, the communications and 
dialogues for exchange and sharing of information, and reforestation. The community water resource management 
resulted in the changes that occurred to the community in various aspects including the economical aspect, 
resources and environmental aspect; and social, cultural and local wisdom aspect.  When all factors were 
analyzed to determine which factors contributed to the success of community water resource management, it 
was found that there were two main groups of factors contributing to the success of community water resource 
management, namely, the internal factors and the external factors.  The internal factors included the community 
leaders, many generations of members of the community, participation, learning, the administrative system, and 
the pattern of work performance; while the external factors included the participation of various work agencies 
and organizations in water resource management of the community, the organization of meetings to equip 
community members with knowledge, the supports in terms of budget or resources, the existence of networks to 
solve conflicts and problems, and the application of rules and regulations of state work agencies. 
 
Keywords : water resource management Chat Trakan community Phitsanulok province 
 
บทน้า   
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน
พบว่าบางปีเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อยจนไม่สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิด  
ความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สิน พื้นที่ท าการเกษตร และพื้นท่ีชุมชน ตลอดจนการมีปัญหาน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ า
เกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ าที่เกิดมากขึ้น สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ ได้แก ่
ปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดน้ าท่วมท าความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม หรือปัญหาอุทกภัย และปัญหา   
น้ าเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันจากท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2550) 

จากสภาพปัญหาข้างต้น กล่าวได้ว่ามีสาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการคือ มาจากสภาพตามธรรมชาติของแต่ละพื้นท่ี รวมทั้ง 
ความผันแปรของฝนท่ีตกในฤดูต่างๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม และอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหา
ส าคัญคือ สาเหตุเนื่องจากการกระท าของมนุษย์ที่มีการใช้อย่างขาดจิตส านึก และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญและสามารถบริหารจัดการได้ โดยพิจารณาว่าทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการบริหาร
จัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน้ าควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ าให้มีความเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 

ชุมชนชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 
โดยฝั่งซ้ายของต าบลติดน้ าตกชาติตระการ และฝั่งขวาติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ 1 บ้านชาติตระการ หมู่ 2 บ้านนาเปอะ หมู่ 3 บ้านปากรอง หมู่ 4 บ้านนาจาน หมู่ 5 บ้านโคกผักหวาน หมู่ 6 บ้านชาติ
ตระการ หมู่ 7 บ้านน้ าพึง หมู่ 8 บ้านนาปักแรด และหมู่ 9 บ้านนาน้อย เป็นชุมชนที่อยู่ตอนกลางที่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
น้ าทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า แต่คนในชุมชนได้รวมตัวกันแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ อย่างเข้มแข็งและน่าสนใจ ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝายทดน้ าและล าเหมืองเพื่อส่งน้ าให้คนในชุมชนได้ใช้สอยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การ
ปลูกป่าชุมชนและป่ากินได้  การตั้งคณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้านมีแผนการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยของคนในชุมชน นอกจากน้ี สิ่งท่ีท าให้การขับเคลื่อนเรื่องน้ าของชุมชนมีความน่าสนใจ คือ การให้ความร่วมมือหรือ
การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนอย่างลึกซึ้ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรน าเสนอและยกระดับ
เป็นประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ ต่อไป 
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ดังนั้น  การวิจัยครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป  
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เกณฑ์ในการการคัดเลือกชุมชน มีดังนี ้ 
1) เป็นพื้นที่ประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา 
2) เป็นพื้นที่ท่ีสามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ    
3) เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหา  
4) มีการให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/จิตอาสา 
5) เป็นพื้นที่ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6) เป็นพื้นที่ท่ีมีกลุ่ม กลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
7) เป็นพื้นที่ท่ีมีการประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรือเครือข่ายต่างๆ ได้ 

ผู้ให้ข้อมูล โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้น าชุมชนที่อยู่ในต าบลชาติตระการ จ านวน 10 คน ผู้น าและสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้ าที่อยู่ในต าบลชาติตระการ จ านวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 
ได้แก่ นายอ าเภอชาติตระการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 
เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานป่าไม้ อ าเภอชาติตระการ และทหารให้พ้ืนท่ี จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก และแบบบันทึกข้อมลู โดยมปีระเด็นดังนี ้
1) บริบทของพื้นที ่
2) สถานการณ์ปัญหาเดมิ และผลกระทบ 
3) รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ 
5) กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี   
6) การเรียนรู้ของชุมชน  
7) เครื่องมือการจัดการทรัพยากรน้ า  
8) ผลการด าเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน 
9) อุปสรรค ท่ีเกิดและการแก้ไข  
10)  ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

วิธีการเก็บข้อมูล  ท าการสัมภาษณ์ และจัดสมัมนาแบบมีส่วนร่วม (เวทีชาวบ้าน)  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล 

การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT 
 
ผลการวิจัย  

1. บริบทของพื นที่ 
1.1 ประวัติต้าบลชาติตระการ เดิมเช่ือกันว่าเป็นเมืองโบราณชาติตระการ มีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านทาง     

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเมืองนครไทย มีเรื่องเล่ากันว่าพ่อขุนบางกลางหาว ได้ตั้งช่ือเมืองนี้ว่า “เมืองช้าล่าการ” เพราะเหตุว่า 
ในสมัยนั้นเจ้าเมืองชาติตระการไปราชการหรือส่งข่าวราชการช้ากว่าเจ้าเมืองอื่นๆ อยู่เสมอ ต่อมาเมืองเจริญขึ้น การคมนาคม
สะดวกขึ้น “ช้าล่าการ” เพี้ยนเป็น “ชาติตระการ” ต าบลชาติตระการ มี 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 2   
บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 7 บ้านน้ าพึง 
หมู่ที่ 8 บ้านนาปักแรด และหมู่ที่ 9 บ้านนาน้อย 

1.2 ที่ตั งของต้าบลชาติตระการ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอชาติตระการ ระยะทาง 
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 310 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ่อภาค 
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ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลต าบลป่าแดง ต าบลท่าสะแก  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลท่าสะแก และต าบลน้ ากุ่ม อ าเภอนครไทย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลบ้านดง และต าบลป่าแดง 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ ภูเขา และบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน และกรมป่าไม้ มีเอกสารสิทธิ์บางส่วน นอกจากนั้นเป็นที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

1.4 แหล่งน ้าในชุมชน มีดังต่อไปนี ้ 
1) มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ส าคัญ คือ ล าน้ าภาค ล าน้ าคับ ล าน้ าพึง และล าน้ ารอง ซึ่งเป็นต้นน้ าของน้ าตก 

ชาติตระการ 
2) น้ าประปาภูเขา ใช้น้ าจากต้นน้ าตกชาติตระการในการผลิตน้ าประปาภูเขาในการอุปโภค-บริโภค  

จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 8 บ้านนาปลักแรด และหมู่ที่ 9 บ้าน
นาน้อย  

3) ฝายบ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5 ต าบลชาติตระการ โดย พระไกรทอง ทีปงกโร เจ้าอาวาสวัดเขากะไดม้า  
ได้รับลิขิตขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบริเวณวัดเขากะไดม้า เมื่อปี พ.ศ. 
2550-2552 เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุน ส าหรับช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค 

4) แหล่งน้ าบ้านน้ าปุ้น ของหมู่ที่ 7 บ้านน้ าพึง เป็นแหล่งน้ าผุดจากดินท่ีไม่มีวันแห้ง จ านวน 3 ที่ มีการ 
ท าฝายชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

2. สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ 
2.1 ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย พื้นที่ป่าต้นน้ าหลายแห่งถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ท าลายป่าและมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การถางป่าต้นน้ าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง จนสภาพป่า
ต้นน้ าเสื่อมโทรมเป็นบริเวณกว้าง ปัญหาในเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อน้ าท่วมหลากในพื้นที่ กรขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง และ
ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ า 

2.2 ปัญหาน้ าท่วมหลากในฤดูฝนของแต่ละปี เป็นผลต่อเนื่องจากพ้ืนที่ป่าต้นน้ าถูกท าลาย ไม่มีพืชยึดหน้าดินที่
ช่วยชะลอการไหลของน้ า การขาดงบประมาณในการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้น้ าในฤดูฝนมีปริมาณ
มากและไหลท่วมพื้นที่ราบลุ่มอย่างรุนแรงและรวดเร็วเกินไป น้ าในน้ ายมล้นตลิ่ง ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตรและบ้านเรือน
ราษฎรในเขตชุมชน  

2.3 ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นเป็นผลเช่ือมโยงกับการที่พ้ืนท่ีป่าต้นน้ าถูกท าลายท าให้ปริมาณฝน
ที่ตกในพื้นที่น้อยมาก ปริมาณฝายชะลอน้ ามีน้อยไม่เพียงพอ กอรปกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าหรือพ้ืนท่ีรับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก จึง
ท าให้น้ าที่มีปริมาณมากเกินพอดีไหลออกไปนอกพื้นทีโ่ดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้กระแสน้ ายังพัดพาระบบส่งน้ าประปาชุมชน
เสียหายท าให้ไม่สามารถส่งน้ าได้ ประกอบกับในพื้นที่ไม่มีระบบผลิตน้ าประปาที่ดีและเหมาะสม ในขณะที่ราษฎรภายในชุมชนมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น และบางหลังคาเรือนไม่รู้คุณค่าของน้ าไม่ช่วยกันประหยัด หรือเมื่อพบรอยรั่วซึมก็ไม่ซ่อมแซม ส่งผลให้น้ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น 

2.4 ปัญหาด้านคุณภาพน้ า ได้แก่ 
1) การปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้ า เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อปลูกพืชไร่มีการใช้ 

สารเคมีในปริมาณมากอย่างกว้างขวาง ท าให้สารเคมีไหลลงมาปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
2) ปัญหาน้ าไม่สะอาดและมีลักษณะขุ่น ตะกอนมาก เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการท าความ 

สะอาด หมู่บ้านเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยสัตว์จะใช้น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติร่วมกับคน 
3) น้ าบาดาลเค็ม เนื่องจาก เกลือจากใต้ดินซึมขึ้นมาจากสภาพความแห้งแล้งของผืนดิน 

2.5 ปัญหาการท างานในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ าของภาครัฐ  การเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง  และน้ า
ท่วมหลาก ท าให้ชุมชนพยายามประสานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายชะลอ
น้ า การขอสนับสนุนระบบกรองน้ าประปาชุมชน การจัดท าฝายชะลอน้ าในเขตอุทยานที่กฏหมายไม่เอื้อ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่
ประสบผลเท่าที่ควร ท าให้ชุมชนต้องหันมาผนึกก าลังพึ่งตนเองและแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรอื่น 
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3 รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กระบวนการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนเป็นแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นได้โดยการร่วมมือกันของราษฎร์แต่ละ

หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในต าบลชาติตระการ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลชาตติระการ ภาคีเครือข่ายและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคส่วนต่างๆ เพื่อมาร่วมกันจัดการน้ าภายในพื้นที่ เริ่มจากการพูดคุยถึงปัญหา จากน้ าป่าไหลหลากที่
เข้าท่วมพื้นที่เกษตร ในปี พ.ศ. 2554 ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เป็นวงกว้าง และเกิดปัญหาภัยแล้งตามมา ความไม่
เพียงพอของน้ าต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 น้ าแทบไม่มี น้ าประปาภูเขาเริ่มแห้ง เนื่องจากการ
อุปโภคบริโภค การใช้น้ าเพื่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี การตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ า การใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
การผลิตพืชบนพื้นที่ต้นน้ า ท าให้เกิดปัญหาอย่างมากส่งผลให้ราษฎร์ในต าบลชาติตระการมีการพูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกัน
ระดมความคิดในการจัดการทรัพยากรน้ าภายในพื้นที่ตนเอง ตลอดจนได้ร่วมกันเรียนรู้ถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า 
รวมทั้งภูมิปัญญาเดิมที่สามารถน ามาช่วยในการจัดการทรัพยากรน้ าภายในพื้นท่ีของตนอย่างเหมาะสม  ผู้น าและสมาชิกได้ให้
ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ท้ังก าลังกาย ก าลังสติปัญญา และก าลังทรัพย์ร่วมกัน จนท าให้ปัญหาต่างๆทุเลาเบาบาง
ลงไปในที่สุด มีการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน ์
ชุมชน ได้ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ าและการอนุรักษ์น้ าให้ผู้ใช้น้ ามีความ

และความเข้าใจ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อดูแลการ
จัดการและจัดสรรน้ าภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนรวมกันก าหนดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการประชุมพูดคุยหาทางออก 
และอาจน าไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์มากขึ้น เช่น 

- กฎระเบียบการใช้น้ าประปาภูเขา เนื่องจากการใช้น้ าประปาภูเขาส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งมาตรวัดน้ าจึงไม่เสีย
ค่าน้ า ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีการเก็บค่าบ ารุงอุปกรณ์น้ าประปาปีละ 100 บาท เก็บค่าน้ ารายเดือน 
ตามจ านวนที่ใช้น้ า ถ้ามีการรั่วซึมต้องรีบซ่อมแซมไม่ปล่อยให้รั่วซึม ถ้าปล่อยให้มีการรั่วซึมหรือมีน้ าทิ้งจะมีการว่ากล่าว
ตักเตือน ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะใช้มาตรการทางสังคม โดยจะปรับครั้งละ 200 บาท เงินที่ได้จะรวบรวมน าไปท าฝาย
ชะลอน้ า  และหากหมู่บ้านใดที่จะต่อท่อประปาใหม่จะต้องแจ้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ าก่อนทุกครั้ง  

- กฏระเบียบด้านการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าและการใช้สารเคมีเกษตร มีการก าหนดขอบเขตป่าต้นน้ า ป่าชุมชน 
และป่าครอบครัว รวมทั้งการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ป่าต้นน้ า 

- การห้ามสัตว์เลี้ยงลงไปในแหล่งน้ าสาธารณะของชุมชน  
5. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่/องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี   

5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละ
หมู่จะจัดเป็นคุ้มๆ ละ 10-20 คน โดยมีประธาน คือ ผู้ใหญ่บ้านดูแลในแต่ละหมู่บ้าน และมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าทั้ง 9 หมู่บ้านของ
ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ ามีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในแต่ละปี เพื่อทบทวนปัญหาที่ผ่านมาร่วมกัน มีการวางแผน การวางเง่ือนไข 
และแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ าของปีต่อไป ตามสถานการณ์ในแต่ละปี  

5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น้ า เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เริ่มด าเนินการ ปี พ.ศ. 2543-2544 สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัวและปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อน อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติ
ตระการ กรมป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง สนับสนุนกล้าไม้ ดูแลและสนับสนุนเรื่อง ดิน น้ า ป่า และควบคุม
ป้องกันไฟป่า กรมชลประทาน ท าฝายให้มีน้ าเพียงพอส าหรับให้โครงการพระราชด าริสูบน้ าด้วยไฟฟ้า กรมพัฒนาที่ดินขุดสระ
ขนาดพื้นท่ี 1 ไร่โดยราษฎรสมทบเงินทุน 2,500 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรน้ าจัดท าสถานีเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ าหลาก และจัดท าฝายคอนกรีตถาวร เป็นต้น  

6. การเรียนรู้ของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
6.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ นภายในชุมชน ชุมชนได้อาศัยแม่น้ าล าธารเป็นที่หล่อเลี้ยงไร่นา ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่

มีอาชีพหลักคือ การท าไร่ การท านา การปลูกผักสวนครัว ดังนั้นจึงต้องใช้น้ าในการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี หลังจากที่ชุมชนใน
พื้นที่ประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าทั้งน้ าท่วมหลาก น้ าแล้งและคุณภาพน้ า จึงได้มีการปรึกษาหารือพูดคุยกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา ดังท่ีเห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าฝายชะลอ
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น้ า การปลูกป่าครอบครัว ป่ากินได้ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจและสังคม เกิดการแบ่งปันในครัวเรือนและชุมชน 
น าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

6.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ นภายนอกชุมชน ทั้งผู้น าและสมาชิกในชุมชนมีความสนใจในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาต่างๆ กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า เครือข่ายป่าชุมชนต าบลชาติตระการ ถือเป็นชุมชนที่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก มีการประสานความร่วมมือและการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาต่างๆ 
ทั้งที่จัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชุมชน และสถาบันการศึกษา ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนได้รับความรู้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนได้พัฒนาแนวความคิดและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ 
กองทัพภาคที่ 3 ยังได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าโดยการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชของ
โครงการหลวงเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกพืชไร่  

7. เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรน ้า การจัดการทรัพยากรน้ าของต าบลชาตติระการ มีเครื่องมือทั้งรปูแบบเชิง
โครงสร้าง และทีไ่ม่ใช่โครงสร้าง ดงันี้  

7.1 เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรน ้าเชิงโครงสร้าง เครื่องมือการบริการจัดการทรัพยากรน้ าเชิงโครงสร้างของ
ต าบลชาติตระการมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ทุกประเภทล้วนเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ าที่มีความผสมผสานกัน
ระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ท าให้สามารถจัดการและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล เครื่องมือดังกล่าวได้แก่  

1) ฝาย ในต าบลชาติตระการ มีการสร้างฝาย 2 รูปแบบ ได้แก่  
(1) ฝายน้ าล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต มีอยู่แห่งเดียวในต าบลชาติตระการ 

ช่ือ “ฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก” โดยพระไกรทอง ทีปง กโร เจ้าอาวาสวัดเขากะไดม้า บ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5 
ต าบลชาติตระการ ได้รับลิขิตขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบริเวณวัด      
เขากะไดม้า รับโครงการฝายทดน้ า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 งบประมาณจากส านักงาน กปร. จ านวน 32 ล้านบาท      
เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุน ส าหรับช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค  

(2) ฝายผสมผสาน มีอยู่หลายแห่งในพ้ืนท่ีต าบลชาติตระการ ฝายผสมผสานมทีั้งขนาดใหญ่ เช่น ฝายที่ตั้ง
ในหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง เป็นฝายแบบกึ่งถาวร โดยการวางหินแกเบรียลผสมกับการวางกระสอบทราย และฝายผสมผสาน
ขนาดเล็กที่พบท่ัวไปหลายๆ แห่งตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านตามล าธาร ล าน้ า และน้ าตกชาติตระการ เป็นฝายแบบกระสอบทราย 
เหมาะส าหรับล าห้วยที่มีความลาดชันน้อยมีปริมาณน้ าไหลไม่มากและมีความกว้างของล าห้วยไม่มากนัก การประยุกต์ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นสร้างฝายของชุมชน เช่น ในหมู่ที่ 2 ล าน้ าคับ เนื่องจากพื้นที่มีหินจ านวนมากจึงน าหินมาท าเป็นคันกั้นน้ า แล้วน า
กระสอบทรายมาทับอีกทีหนึ่ง การจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนในหมู่ที่ 7 บ้านน้ าปุ้น เนื่องจากพื้นที่มีน้ าผุดขึ้นตลอดทั้งปี 
จ านวน 3 จุด ไม่มีการสร้างฝายในการกักเก็บน้ าท าให้น้ าไหลทิ้งโดยไม่มีการกักเก็บ และในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดท าฝายโดย
ความร่วมมือของราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าฝายชะลอน้ าเพื่อขวาง
หรือก้ันทางน้ า โดยกั้นบริเวณล าห้วยล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ า หรือพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอน
อยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ าไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้
ไปทับถมล าน้ าตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า 

2) ระบบประปาภูเขา เป็นการกักเก็บน้ าในแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของแต่ละครัวเรือน 
เนื่องจากทางต าบลชาติตระการส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาภูเขา ไม่มีระบบน้ าประปาภูมิภาค โดยดึงน้ าจากน้ าตกชาติตระการลงมา
กักเก็บภายในบ่อเก็บน้ าในหมู่บ้าน การใช้บ่อเก็บน้ ามีมาได้ระยะหนึ่ง และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 

3)  ถังพักน้ าเพื่อให้น้ าตกตะกอนแต่ละครัวเรือน โดยท าเป็นอ่างสี่เหลี่ยมซีเมนต์ประมาณ 2 เมตร และขุด
สระน้ าโดยกรมพัฒนาท่ีดินภายในพื้นที่ของตนเอง โดยแต่ละครัวเรือนมีการขุดสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร ซึ่งภายในพื้นที่มีการปลูกป่าครอบครัว จ าพวกไม้สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา เพื่อน าไม้มาใช้สอยประโยชน์  ทดแทน
การตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 

4) สถานีเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลัน ชุมชนร่วมกับกรมทรัพยากรน้ าได้ก่อสร้างสถานีเตือนภัยน้ า
ท่วมหลากและดินโคลนถล่มในชุมชนโดยมีการมอบหมายให้ชุมชนเป็นคนเฝ้าระวังและคอยเตือนภัยสมาชิกในชุมชนเมื่อเกิด
กรณีฝนตกหนักติดต่อกันนาน 

7.2 เคร่ืองมือบริหารจัดการน ้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง มีดังนี้  
1) แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้มีการศึกษา ส ารวจ รวบรวมทางเลือกต่างๆ และ

จัดท าเป็นแผนและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งครอบคลุมและเช่ือมโยงถึงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึง
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ระดับต าบล และระดับลุ่มน้ า และได้มีการน าเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอต่อกรมชลประทาน ผู้
ผลักดันการสร้างฝายน้ าล้นแบบคอนกรีต หรือการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 
โดยมีก านันจ าเนียร ด่านทิม เป็นตัวแทนของชุมชน ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาน้ าระดับพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม เพื่อการบรรจุแผนหรือน าแนวทางที่ชุมชนเสนอไปปรับใช้ในการวางแผนโครงการจัดการ
ทรัพยากรน้ าต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ต่อไป 

2) การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเวทีต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมที่แกนน าชุมชนอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการใช้สร้างความเข้าใจและความตระหนักของชุมชนให้เห็น
ถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรน้ าและการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการติดต่อสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาระหว่างผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และกับองค์กรสถาบันตา่งๆ ทั้งนี้ชุมชนได้มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลาย
พื้นที่ ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีประชาคมประจ าเดือน เวทีพูดคุยในงานประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ 

3)   การปลูกป่า นอกจากการจัดการท าฝายชุมชนในแต่ละพื้นที่แล้วนั้น ชุมชนเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการรักษา
ป่าต้นน้ า โดยทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน (ป่าบ้าน)  ปลูกในแต่ละพื้นที่ของ
ครอบครัว ปลูกตามที่สาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNDP (โครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) ใน
การส่งเสริมการปลกูป่าครอบครัว ป่ากินได้ และปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีกรมป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง ภูทอง 
ร่วมสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ 

8. ผลการด้าเนินงาน ผลการเปลีย่นแปลงจากการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของผู้เกี่ยวข้องใน

ต าบลชาติตระการ ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้  

8.1 มิติทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพของพื้นที่ต าบลชาติตระการ เกิดจากการสร้าง
ความตระหนักในการใช้น้ า โดยราษฎรมีการใช้น้ าอย่างประหยัด ไม่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหล งดเว้นการปลูกพืชใช้น้ ามากในช่วง
ฤดูแล้ง ท าให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้น้ าน้อยเพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็
เก็บไปจ าหน่ายในตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นการพึ่งพาตนเองตามฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

8.2 มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้
ราษฎรมีการปลูกป่าครอบครัว ป่ากินได้ ท าให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่า) โดยการน าของท้องถิ่นที่มีข้อบัญญัติในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนและคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ าให้มีอย่างเพียงพอใช้ในยามหน้าแล้ง   
ช่วยลดการตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนท่ี การเข้าไปสร้างฝายชะลอน้ าในป่า การร่วมกับหน่วยงานป้องกันควบคุมไฟป่า ท า
ให้ป่าไม้ฟื้นฟูมคีวามอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตจากป่านอกจากเป็นแหล่งอาหารได้อย่างเพียงพอ
แล้วยังสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง 

8.3 มิติด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วมของต าบลชาติ
ตระการ เป็นการผสมผสานหรือประยุกต์การจัดการทรัพยากรน้ าสมัยเก่าเข้ากับการจัดการทรัพยากรน้ าสมัยใหม่ การท างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก ที่มีระบบระเบียบหรือวัฒนธรรมการท างานท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีการเรียนรู้วิธีการ
ท างานปรับประสานความร่วมมือ มีการส่งเสริม สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์
จากความร่วมมือน้ีได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การท างานร่วมกันท าให้สมาชิกในต าบลชาติตระการมีความรักใคร่สามัคคี ชุมชน
เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้โดยการปรับใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

9. อุปสรรค ที่เกิดและการแก้ไข ในการจัดการทรัพยากรน้ าของต าบลชาติตระการ มีดังนี ้
9.1 ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับชุมชนได้อย่าง

เพียงพอและทั่วถึง แนวทางแก้ไขโดยการแสวงหาแหล่งสนับสนุนจากภายนอก การจัดท าโครงการความร่วมมือ  
9.2 ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศในช่วงฤดูฝนมีฝนตกมากเกินไปจนเกิดน้ าป่าไหลหลาก ความ

แรงของน้ าเข้ากัดเซาะฝายเสียหายต้องซ่อมแซมทุกปี ส่วนในช่วงแล้งน้ าไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคและบริโภค  การวิจัย
ชุมชนในแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยภูมิปัญญาหรือการศึกษาบทเรียนจากชุมชนอื่น 
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9.3 ปัญหาด้านกฏหมายที่ไม่เอื้อให้ชุมชนเข้าไปจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของทางราชการ เช่น การสร้างฝายใน
เขตอุทยาน ปัญหากรรมสิทธิในที่ดินของชุมชนที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น ในระยะสั้นหน่วยงานควรน าหลักรัฐศาสตร์
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมก ากับดูแลแล ในระยะยาวการปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 

10. ปัจจัยต่อความส้าเร็จ 
10.1 ปัจจัยความส้าเร็จภายในชมุชน 

1) ผู้น าชุมชน มีความกระตือรือร้น เห็นถึงความส าคัญและปัญหาของชุมชน สามารถประสานความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมแก้ไขและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ าภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนในเริ่มแรกก็ท าให้บรรลุผลตามที่ต้องการ 

2) สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก
ในปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าภายในพื้นที่ของตนในฐานะผู้ใช้น้ า ท าให้การ
ระดมความคิดและความร่วมมือในการจัดการน้ าเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีพลังเกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า  

3) การมีส่วนร่วมทั้งของสมาชิกและผู้น านับเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับสูงมากตั้งแต่การร่วมคิด 
ร่วมเสนอและรับฟังปัญหา ร่วมออกแบบแนวทางแก้ปัญหาจากที่ประชุม ร่วมด าเนินการทั้งร่วมท างานและร่วมทุน และร่วม
ติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป  

4) การเรียนรู้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งจากท างานด้วยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง ตัวแทนชุมชนมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ การประชาคมกันในกลุ่ม  

5) ระบบการบริหาร มีแผนงาน การแบ่งงานให้สมาชิกท า มีกฏกติกาที่เป็นที่ยอมรับ มีการประชาคมเพื่อ
แก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ มีการผลักดัน น าเสนอสภาพปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการด้วยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม การเคารพกฎกติกาการใช้น้ าเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน 

6) รูปแบบการท างาน ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) และท้องถิ่น (นายกและสมาชิก อบต.) ต้องท างานไปใน
แนวทางเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือและมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

10.2 ปัจจัยความส้าเร็จภายนอกชุมชน  
1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ั เช่น องค์การบริการส่วนต าบลชาติ

ตระการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ า กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ า การปลูกป่าครอบครัว ป่า
กินได้ การขุดสระน้ า การจัดอบรมความรู้ในเรื่องต่าง เป็นต้น 

2) การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยความร่วมมือกันระหว่างพื้นที่ เช่น คนในพื้นที่ป่าต้นน้ าและ
คนในพื้นที่ราบ โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม เสวนา การศึกษาดูงานต้นแบบการ
บริหารจัดการน้ า ตลอดรวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในการท าการเกษตร 

3) การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ าภายในพื้นที่ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
แสดง ความคิดเห็นระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เพื่อได้เรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทาง
วิธีแก้ไขร่วมกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับลุ่มน้ า  

4) การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรส าคัญๆ จากหน่วยงาน เช่น ระบบกรองน้ า เครื่องสูบน้ า การ
สร้างฝายชะลอน้ า 

5) การปรับใช้กฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เอื้อให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อประโยชน์
ของชุมชน เช่น การสร้างฝายชะลอน้ าในเขตพื้นที่ป่าไม้ การสร้างฝายกั้นล าห้วย เป็นต้น 
 
อภิปรายผล  

จากบทเรียนท่ีได้จากกรณีศึกษา เห็นได้ว่า แม้ชุมชนชาติตระการจะประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าท่ีส าคัญ หลายด้าน 
ได้แก่ ป่าไม้ถูกท าลาย น้ าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า และปัญหาการท างานของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า ชุมชนมีการเรียนรู้ในปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขและลงมือปฏิบัติท้ังจากภายในชุมชนด้วยกันเองและจากภายนอกชุมชน 
มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือท้ังท่ีเป็นเชิงโครงสร้างสร้าง ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้ าและสระน้ า และส ถานี
เตือนภัยพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลัน ส าหรับเครื่องมือบริหารจัดการน้ าท่ีไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการ

527 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

 

ทรัพยากรน้ า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า จนกระท่ังปัญหาต่างๆได้ทุเลาเบาบางลงไป ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนต าบลชาติตระการท่ีเกิดขึ้นน้ี ชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการ นับตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชน การหาแนวทางในการพัฒนา การจัดท าแผนงานท่ีผ่านการท าประชาคม การ
ร่วมด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการและหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับนิยามความหมายท่ี สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงประชาชนเองรวมท้ังการประเมินผลโครงการและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซ่ึงกระบวนการท่ีชุมชนกระท าออกมาใน
ลักษณะของการท างานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมและการด าเนินการร่วมกัน ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน จากนิยามเห็นได้ว่านอกจากชุมชนแล้วยังต้อง
ใช้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย ซ่ึงบุษบงก์ ชาวกัณหา (2549) เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าของผู้
มีส่วนได้เสียในชุมชนยังไม่เพียงพอในการจัดการทรัพยากรน้ า ควรให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  และจากผลการศึกษาของ สัจจา 
บรรจงศิริ และคณะ (2560) ในลุ่มน้ ายมแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรน้ าเป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนให้ความส าคัญจึงมีหลายองค์กรและ
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับประเทศ องค์กรระดับจังหวัด หรือแม้แต่องค์กระดับท้องถิ่น เห็น
ได้จาก ในชุมชนต าบลชาติตระการมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการท้ังโดยการการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า การก่อสร้างฝาย สถานีเตือนภัย การขุดบ่อ การส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัวและปลูก
ในพื้นท่ีสาธารณะ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน มีการจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของพื้นท่ีในพื้นท่ีของ
ท้องท่ี (อบต.) โดยยึดตามความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก ซ่ึงงบประมาณเป็นเรื่องหน่ึงท่ีส าคัญ ในเรื่องน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุนทร ปัญญะพงษ์ (2555) กล่าวไว้ว่า กลไกการขับเคลื่อนคือองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ าน้ัน ควรมีทุนหรืองบประมาณ และ
การกระจายผลประโยชน์ จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรชุมชนประสบความส าเร็จ  

เมื่อน าผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนต าบลชาติตระการมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของชุมชน พบว่า 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการ
บริหาร และรูปแบบการท างาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดประชุมให้
ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับ ใช้กฏระเบียบของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงมีหลายปัจจัยท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่ นเรศ เชื้อสุวรรณ และคณะ (2551) กรมทรัพยากรน้ า 
(2555ข) กรมทรัพยากรน้ า (2555ก) และสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ า 
พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในชุมชน ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้น าชุมชน คุณสมบัติของสมาชิกท่ีมีความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วม การได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ความเข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชน กิจกรรม/การด าเนินการของกลุ่ม และ
กฎระเบียบของกลุ่ม 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน การปรับปรุง/ปฏิรูปองค์กรและ
ระเบียบขององค์กรต่างๆ ไปสู่การกระจายอ านาจ การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ และ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิจัยสรุปผลได้ ดังน้ี ชุมชนชาติตระการมี 9 หมู่บ้าน ทิศเหนือติดต่อกับต าบลบ่อภาค ทิศใต้ติดต่อกับต าบลต าบลป่าแดง 
ต าบลท่าสะแก ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลท่าสะแก และต าบลน้ ากุ่ม อ าเภอนครไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับ ต าบลบ้านดง และต าบลป่า
แดง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม้ ภูเขา และบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท่ีดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน และกรมป่าไม้ ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ ป่าไม้ถูกท าลาย  น้ าท่วมหลากในฤดูฝน การขาด
แคลนน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า และปัญหาการท างานของภาครัฐ การจัดการต่อปัญหาชุมชนได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน 
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ชุมชนมีการเรียนรู้ในปัญหา ก าหนดแนวทาง
แก้ไขและลงมือปฏิบัติท้ังจากภายในชุมชนด้วยกันเองและจากภายนอกชุมชน มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้างสร้าง 
ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้ าและสระน้ า และสถานีเตือนภัยพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลัน และเครื่องมือบริหารจัดการ
น้ าท่ีไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า 
ความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนต าบลชาติตระการท่ีเกิดขึ้นน้ี ชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารจัดการ นับตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชน การหาแนวทางในการพัฒนา การจัดท าแผนงานท่ีผ่านการท า
ประชาคม การร่วมด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการและหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ี ปัจจัยความส าเร็จของชุมชน พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ 
ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการท างาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้อง
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บทคัดย่อ  
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาต านานพระยาโคตรบองในความทรงจ าของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาต าบลเมืองเก่าและต าบล
โรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรเนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต านานพระยาโคตรบองจากหลวงปู่โง่น โสรโย   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับพระยาโคตรบองจากความทรงจ า
ของชาวพิจิตร การวิเคราะห์ต านานความเช่ือพระยาโคตรบองในความทรงจ าของชาวพิจิตร การเล่าต านานพระยาโคตรบองใน
ปัจจุบัน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า ต านานของพระยาโคตรบองในความทรงจ าของชาว
พิจิตรนั้นพบแบบ  สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การให้คุณและให้โทษ) ทั้งหมด คือ 80 คน  สถานะต านานพระยาโคตรบองและ
ความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย พบจ านวน 19 คน  สถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการ
ต่างๆ  พบจ านวน 13 คน และสถานะการรักษาโรค พบจ านวน 7 คน บทบาทของการเล่าขานต านานพระยาโคตรบองในยุค
ปัจจุบันในความทรงจ าของชาวพิจิตรถูกเล่าขานผ่านในงานประจ าปีของจังหวัดพิจิตร ในรูปแบบการแสดง แสง สี เสียงอย่าง
อลังการ โดยมีการเล่าประวัติของท่านโดยใช้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตที่ปรากฏในพงศาวดารเหนือ แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของต านานพระยาโคตรบอง ผู้สร้างเมืองพิจิตรที่ยังคงปรากฏตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ค ำส ำคัญ :  ต านาน  พระยาโคตรบอง  ชาวพิจิตร 
 

Abstract 
 This research is an analytical study of Phraya Kotabong in Phichit people memories by a case 
study of Tambon Muang kao and Tambon Rong Chang Amphoe Muang, Phichit Province. The content is 
divided into six chapters, dealing respectively with the significance of the problems, literature review, The 
Phraya Kotabong legend of Luang Pu Ngon Sorayo, An analytical study of Phraya Kotabong legend in 
Phichit people memories, A present narrative of Phraya Kotabong legend, conclusion, discussions and 
suggestions. The result is Phraya Kotabong legend in Phichit people memories were the sacred status 
(Weal and blame) is all of people 80 persons. The status relates with a bibliography of Luang Pu Ngon 
Sorayo (A monk of Buddhism) is 19 persons. The status a take an oath for accomplishment is 13 persons. 
And the status of Treatment is 7 persons. The role of present narrative of Phraya Kotabong legend in 
Phichit people memories was narrate pass in annual activities of Phichit province. The performance form 
is ornamentation light and sound. The narrative of Phraya Kotabong legend from history is especially from 
Phong Sawadan Nuea (North Thai Chronicles). That shows is importance of Phraya Kotabong legend was 
appear from past to present. 
 
Keywords : legend  Phraya Kotabong,  Phichit people 
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บทน ำ 
 “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร 
รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่อง ต านานเมืองชาละวัน” นี่คือค าขวัญของจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญามีประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน คือ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวท่ีมีมาตั้งแต่อดีต เพราะในอดีตนั้นจังหวัด
พิจิตรเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าล้อมรอบเหมาะแก่การสืบทอดประเพณี  ส่วนทรัพย์สินทางธรรมชาติเพราะจังหวัด
พิจิตรนั้นอุดมสมบูรณ์เห็นได้จาก มีการปลูกข้าวในนา มีส้มท่าข่อยที่เป็นของขึ้นช่ือของจังหวัดพิจิตรกล่าวถึงจังหวัดพิจิตรนั้น
ยังมีแหล่งที่พักพิงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนจังหวัดพิจิตรนั้นจึงรักใคร่สามัคคีกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจังหวัดพิจิตรจึงถือ
ก าเนิดเกิดขึ้นเพราะถูกสร้างจากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้ 
  ประวัติเล่าว่า พระยาโคตมเทวราชเจ้าเมืองละโว้อพยพขึ้นมาทางทิศเหนือ มาถึงหมู่บ้านที่มีช่ือว่า โกญทัญคาม 
ต่อมาพวกชาวบ้านรู้ว่าพระยาโคตมเทวราช เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็ถวายหมู่บ้านโกญทัญคามให้แก่พระยาโคตมเทวราช เพื่อ
ประทับเป็นเมืองใหม่ พระยาโคตมเทวราชจึงได้ปกครองหมู่บ้านแห่งนี ้หลังจากพระยาโคตมเทวราชได้เสียชีวิต ต่อมาเจ้ากาญ
จนกุมารหรือพระยาโคตรบอง พระราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชได้สืบราชสมบัติแทนพระบิดา และทรงพระกรุณาให้สร้าง
เมืองใหม่อีกหนึ่งเมือง บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ าน่านเหนือดงข่อยขึ้นไป (บริเวณใกล้ท่าข่อยปัจจุบัน) เมืองพิจิตรเ ดิมตั้งอยู่ที่
ต าบล เมืองเก่าแห่งน้ี จากตัวเมืองในปัจจุบัน ๑๐ กิโลเมตร ต่อมาย้ายมาตั้งเมืองท่ีบ้านท่าหลวงในปัจจุบัน เหตุที่ต้องย้ายเมือง
ครั้งนี้เป็นเพราะบริเวณนั้นเป็นคุ้งกว้าง เวลาน้ าหลากจะไหลแรง ล าน้ าน่านเก่าเริ่มที่บ้านดงเศรษฐีมาบรรจบกับแม่น้ าน่านใน
ปัจจุบันบ้านไข่เน่า อ าเภอบางมูลนาค ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ายมที่ ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จนที่สุดเรือต่างๆก็สัญจร
ไปมาได้ ต่อมา พ.ศ.๒๔๒๔ หลวงทรเนนทร เป็นเจ้าเมืองก็ได้ย้ายเมืองช่ัวคราวไปอยู่ที่บ้านปากทาง อ าเภอ เมืองพิจิตร (สมัย 
สุทธิธรรม, ๒๕๔๒: ๕-๑๘) ต่อมา พ.ศ.๒๔๒๗ ก็ได้ย้ายเมืองอีก ไปอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าน่านใหม่ที่บ้านท่าหลวง อ าเภอ เมือง
พิจิตร สมัยสุโขทัยเมืองพิจิตรเรียกว่า เมืองสระหลวง โดยมีลักษณะฐานเมืองที่สร้างขึ้นมีความแข็งแรงภายในก าแพงมีวัดอยู่
มาก และยังมีวัดร้างที่หลงเหลือ เช่น วัดสิงห์ อยู่ทางเหนือของเมืองและยังค้นพบ วัดมหาธาตุ มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ รอบ
พระวิหารมีพระอุโบสถมีคูน้ าใหญ่ล้อม รอบๆ เป็นก าแพงแก้ว และยังพบศิลปกรรมหินสลักเป็นรูปต่างๆ บนเครื่องปั้นดินเผา
และยังมีความเชื่อว่าเมืองสระหลวงได้สร้างขึ้นมาในลักษณะเป็นเมืองแปลก ปัจจุบันยังไม่มีการขุดพบเมืองเก่าแห่งนี้จึงเช่ือว่า
ถูกกลืนหายไปกับธรรมชาติ เหลือเพียงเมืองเก่าที่จัดท าเป็นสวนรุกขชาติ เมืองเก่าพิจิตรดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ (กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๐ : ๓๔-๓๙) 

ปัจจุบันเมืองพิจิตรตั้งอยู่ตอนเหนือของภาคกลาง มีแม่น้ ายมกับแม่น้ าน่านไหลผ่าน จึงท าให้พิจิตรมีความอุดม
สมบูรณ์ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ า และมีพืชผลทางการเกษตร เช่น ส้มโอท่าข่อยเป็นส้มโอพันธ์ดี มีรสชาติหวาน (กระทรวง
วัฒนธรรม,๒๕๕๐ :๗๐) นอกเหนือจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ถ้ าชาละวัน ที่ปากถ้ ามีรูปปั้นไกร
ทองกับจระเข้ชาละวันตามวรรณคดีเรือ่งไกรทองที่เล่าสืบตอ่กันมาว่ามีพระภิกษุจุดเทียนเดนิเข้าไปในถ้ าจนเทียนหมดก็ยังไม่ถึง
ก้นถ้ า จึงไม่รู้ว่าถ้ าลึกเพียงใด มีอะไรอยู่บ้าง ถ้ าชาละวันนี้ตั้งอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร (สมัย สุทธิธรรม, ๒๕๔๒ : ๔๙) 
 พระยาโคตรตบอง เจ้ากาญจนกุมารหรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “เจ้าจันทร์”เป็นโอรสของพระยาโคตมเทวราชขึ้น
ครองราชย์ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐  ในราชวงศ์ “โคตรตะบอง” ปกครองนครชัยบวรครั้งที่พระองค์เสด็จทางชลมารคตามล า
น้ าน่านเก่า ถึงหมู่บ้านสระหลวงทรงเห็นประโยชน์ทั้งทางยุทธศาสตร์และการท ามาหากินของราษฎรจึงทรงด าริย้ายเมืองจาก
นครไชยบวรมาสร้างเมืองใหม่ ช่ือว่า “เมืองสระหลวง” หรือพิจิตรเก่า เมื่อ พ.ศ.๑๖๐๑ และพระองค์ทรงพระนามว่า พระยา
โคตรตะบองเหมือนบรรพกษัตริย์สืบราชวงศ์ต่อมาอีกประมาณ ๒๐๐ ปี (http://www.kaentong.com/ : ๐๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐) 
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ภำพที่ 1 รูปปั้นพระยาโคตรบอง ตั้งอยู่ภายใต้ศาลหลักเมืองจังหวัดพิจิตร 

 
 ศาลหลักเมืองพิจิตรสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.๑๖๐๑ สมัยเจ้ากาญจนกุมารผู้ครองนครชัยบวรแต่ได้ช ารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลาจึงไม่สารถระบุสถานที่ตั้งได้อย่างแน่ชัดต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๐ นายแสวง ศรีมาเสริม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร มีด าริที่จะบูรณะปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองพิจิตรเก่าข้ึนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้ก าหนดให้มีการฝังเสาหลัก
เมืองขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเป็นที่รวมจิตใจชองชาวพิจิตร โดยหลวงปู่โง่น โสรโย ได้นั่งฌานสมาธิเห็นที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองเก่าและเมื่อขุดลงไปพบซากไม้ที่ใช้ท าหลักเมือง และซากโครงกระดูก วัตถุโบราณมากมายหลายอย่างจึงพอ
สันนิษฐานได้ว่า บริเวณพื้นท่ีตั้งศาลหลักเมืองปัจจุบันเป็นท่ีตั้งศาลหลักเมืองสมัยที่พระยาโคตรบองฝังไว้แต่เดิม 
 พระยาโคตรบองหรือที่ชาวบ้านเรียก “พ่อปู่” เป็นพระนามของพระเจ้ากาญจนกุมาร เป็นผู้ครองนครไชยบวรต่อ
จากบิดา ต่อมาเมื่อราวปี พ.ศ. ๑๖๐๑ พระองค์ได้เสด็จทางเรือมาตามล าน้ าน่านเก่าจนถึงหมู่บ้านนครชุม เหนือบ้านท่าข่อย
ขึ้นมา พบบึงใหญ่น้ าลึกอุดมด้วยสัตว์น้ า และพรรณพืชโดยเฉพาะบัวหลวงทรงเห็นประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ และการท า
มาหากินของราษฎร จงึทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นช่ือว่าเมืองพิจิตร แปลว่า เมืองงาม 
 ปัจจุบันพระยาโคตรบองประดิษฐานอยู่ด้านล่างของศาลหลักเมืองพิจิตร  เนื่องจากตามต ารา  พราหมฌ์ “พ่อปู่” 
เป็นเทวดาช้ัน “วสุเทพภูมิดล” (รักษาช้ันใต้ดิน) จึงต้องอยู่ด้านล่างศาลหลักเมืองที่เป็นเทวดาช้ัน “กรทรเทพ” (รักษาบนดิน) 
ส่วนช้ันน่าฟ้าเรียกว่า  “อทิตษิเทพ” (ท่ีมา:  แผ่นหินศิลาจารึกหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดพิจิตร ) 

จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่เก่าแก่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆ ท่ีได้ทรงสร้างเมืองพิจิตรขึ้น เพราะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นพื้นที่
ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร และเหมาะแก่การสร้างเมืองขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่าผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรขึ้นนั้น
จะต้องมีความส าคัญกับชาวพิจิตรเป็นอย่างมาก จะต้องเป็นผู้ที่เล็งเห็นความส าคัญของเมืองพิจิตรเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้
ศึกษาวิจัยเห็นว่าผู้ที่เข้ามาสร้างเมืองนั้น คือพระยาโคตรบองที่เดินทางมากจากเมืองอื่นเมื่อเล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การท าการเกษตรของเมืองพิจิตร จึงสร้างเมืองพิจิตรขึ้นเป็นเมืองเหนือฝั่งแม่น้ าน่าน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าพระยาโคตร
บองนั้นมีความส าคัญและมีอยู่ในความทรงจ าของชาวพิจิตรอย่างไรบ้างเพราะชาวพิจิตรได้สร้างศาลหลักเมืองพิจิตร และรูป
ปั้นพระยาโคตรบองไว้ในอุทยานเมืองเก่าเพื่อเป็นการระลึกถึงและให้ความส าคัญกับพระยาโคตรบอง 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ๑. ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดพิจิตร, พระยาโคตรบอง, ต านาน, ความเชื่อ 
ฯลฯ  

๒. ขั้นรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ และสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์จากชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างจาก
ต าบลโรงช้างและต าบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร จ านวน ๘๐ คน โดยสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เป็นชาวบ้านต าบอลเมืองเก่าและ
ต าบลโรงช้าง ท่ีมีอายุ ๔๐ ขึ้นไป เพ่ือให้ทราบข้อมูลและความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ียังคงมีความเช่ือในความทรง
จ าของชาวบ้านได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน  
 ๓. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คือ การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจ าแนกประเภทของข้อมูล ความทรงจ า ความเช่ือ
ของชาวพิจิตรที่มีต่อพระยาโคตรบอง คือ วิธีการสัมภาษณ์ตามวิธีวิทยาทางคติชนวิทยา โดยจ าแนกต านานออกเป็น ๔ 
รูปแบบ คือ 
  ๑. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (การให้คุณและให้โทษ) 
  ๒. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรค      
  ๓. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ 
  ๔. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะต านานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น
โสรโย การจ าแนกต านานออกเป็น ๔ รูปแบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องความเช่ือจากความทรงจ าของชาวพิจิตรในสถานะ
ต่างๆ ๑.ในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเช่ือส่วนบุคคลซึ่งผู้ที่ประสบพบเจอเองนั้นจึงจะสามารถเล่าและบอกเกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งการให้คุณและการให้โทษ ๒.ในสถานการณ์รักษาโรคความเช่ือของชาวพิจิตรมีความเช่ือว่าพระยายโคตรบอง
สามารถช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ๓.ในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล การแก้บนด้วยวิธีต่างๆ ในความเช่ือของความ
พิจิตรพระยาโคตรบองเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นสิ่งท่ีเคารพบูชา เมื่อหาทางออกไม่ได้ก็เหลือเพียงแต่ความเช่ือที่บอกกล่าวต่อ
พระยาโคตรบอง และเมื่อสมหวังจึงต้องแก้บนด้วยวิธีต่างที่ตนเองได้กล่าวไว้กับพนะยาโคตรบอง ๔.ในสถานะพราโคตรบอง
และความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ความเช่ือของชาวพิจิตรเช่ือกันว่าพระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตรขึ้น และเป็นผู้ตั้ง
ถิ่นฐานให้ชาวบ้านต าบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตรในปัจจุบัน 
 ๔. ขั้นสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
 
ผลกำรวิจัย 
 ๑. ตัวอย่ำงต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (กำรให้คุณและให้โทษ) 
 ตัวอย่ำงที ๑ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางนัทนันท์  มินิพันธ์  ( ชาวบ้าน ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๗๐ หมู่ ๘ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ๕๖ปี    เพศ หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์ 
                คุณป้านัทนันท์ ได้เรียก พระยาโคตรบองว่า พ่อปู่  พ่อปู่เป็นสิ่งศักดิ์ที่ทุกคนในเมืองเก่านับถือกันมาจากรุ่น
สู่รุ่นนับถือกันมายาวนานมากแล้ว คุณป้าตั้งแต่จ าความได้ตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินช่ือเสียงของพ่อปู่ มานานท่านจะมีช่ือเสียงโด่งดัง
ไปไกลในต่างจังหวัดส่วนมากวันหยุดราชการ  จะมีคนมากราบไหว้ไม่ขาดสายส่วนมากจะมาของพรในหน้าที่การงานและ
สุขภาพร่างกายและครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ส่วนคุณป้านั้นมาที่นี่ทุกวันจริงๆ แล้วเป็นคนต าบลโรงช้างมาที่นี่ทุกวัน 
เพราะว่าเป็นหมอดูที่ประจ าอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อ มาดูดวงให้คนที่มากราบไหว้พ่อปู่  และคุณป้าเองก็เคยมาขอพรบนบาลศาลกล่าว
ให้ลุกชายของคุณป้านั้นเลิกติด ยาเสพติด  เพราะคุณป้าเคยกลุ้มใจเรื่องลูกชายติดยาเสพติดและพรที่คุณป้าขอนั้นก็ได้สมดั่ง
ปรารถนา  คุณป้าจึงเช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่  และมีอยู่ครั้งหนึ่งคนในครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดเกิ ดอุบัติเหตุรถ
เกิดเสียหลักก าลังจะผลักตกเขา คนขับซึ่งเป็นสามีของคุณป้านึกถึงพ่อปู่และขอให้ช่วย  เป็นปาฏิหาริย์ที่อยู่ๆรถ   ก็ไม่ตกเขา 
เลยท าให้ครอบครัวของคุณป้านั้นยิ่งนับถือในความศักดิ์สิทธ์ิครั้งนี้ ตลอดมาจนถึงทุกวันน้ี 
  บทวิเครำะห ์
            จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางด้านจิตใจแก่ชาวบ้านเพราะไม่ว่า
จะเดือดร้อนหรือมีเรื่องทุกข์ใจเพียงมาขอพรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามใจหวังเสียทุกประการ  ในด้านอภินิหารพระยาโคตร
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บองก็ยังมีความส าคัญและแสดงปาฏิหาริย์ให้กับผู้ที่จะต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุแต่แค่เพียงขอและนึกถึงพระยาโคตรบอง
ความตายที่ก าลังจะมาถึงก็กลับกลายเป็นความรอด  จากความตายได้อย่างน่าเหลือเช่ือจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตร
บองนั่นเอง 
 ตัวอย่ำงท่ี ๒ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นาย เวียน ชีระนะ ต าแหน่ง ประธาน อ.ส.ม  ประจ าจังหวัดพิจิตร 
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๙ / ๑ หมู่ ๘ ต าบล เมืองเก่า อ. เมือง จังหวัด พิจิตร  
  อำย ุ๗๒ ปี  เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔  
  สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี  ๕  มีนาคม ๒๕๖๐  
  ข้อมูลสัมภำษณ์     
  พระยาโคตรบอง หรือ (พ่อปู่ )  มีประวัติความเป็นมาคือ เป็นคนผู้ที่สร้างเมืองพิจิตร โดยที่ชาวพิจิตรกล่าว
ขานคือท่านเคยเสด็จผ่านมาทาง ที่พิจิตรซึ่งเป็นหมู่บ้านในสมัยเก่าที่รกร้าง และทรงประทับอยู่ที่นั้น เมื่อชาวบ้านมาพบเห็น 
ท่านก็ถวายพื้นที่ตรงนั้นให้จนเกิดมาเป็นเมือง ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. พิจิตรในปัจจุบัน ในปัจจุบันจึงเกิดการสร้าง เสาหลัก
เมืองขึ้น โดยในสมัยก่อน จะมีการตั้งเสาหลกัเมืองไว้สีด่้าน โดยให้คนในหมู่บ้านท่ีมี่ ช่ือมงคล เช่น อินทร์ จันทร์ มั่น คง  ถ้าใคร 
มีรายชื่อต่อไปนี้ ก็จะต้องลงไปนอนท่ีปากหลุมและเอาดินกลบท้ังเป็น จนครบสี่หลุมเพื่อให้วิญญาณเฝ้าอยู่ที่ศาลหลักเมืองเพื่อ
คอยปกปักรักษาชาวพิจิตรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายในศาลหลักเมืองด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานของพระยาโคตรบอง หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า ( พ่อปู่ ) ชาวบ้านในหมู่บ้าน ต าบลเมืองเก่า เช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ว่ามีคนจีน
เศรษฐีคนหนึ่งท าธุรกิจ ร้านขายยาจีน สมัยก่อนในตัวเมือง ช่ือ เจ๊ก เพียว ลบหลู่ท่านโดยการที่น าเท้าไปพาดที่หน้าตักท่าน 
และในเวลาต่อมา ก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ นับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครที่กล้าไปหลบลู่ท่านอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์  (ของพ่อปู่ ) 
จึงเป็นท่ีเล่าขาน และชาวบ้านให้ความเคารพกราบไหว้ท้ังในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัด 
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรและเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัด ในด้านอภินิหารได้มีเจ๊กเพียวเป็นผู้มีฐานะร่ ารวยจากในเมืองพิจิตรได้มาลบหลู่
พระยาโคตรบองโดยการเอาขาวางพาดที่รูปปั้นพระยาโคตรบองหลังจากนั้น   เจ๊กเพียวคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลง นอกจากพระยา
โคตรบองที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธ์ิให้ความสุขแก่ชาวบ้านแล้วเมื่อมีคน  ลบหลู่หรือไม่ย าเกรงในความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองก็
ต้องพบกับความหายนะในที่สุด 
 ตัวอย่ำงท่ี ๓ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นายบรรจง  แก้วแกมแข ( ชาวบ้าน ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๗ หมู่ ๘ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำยุ ๗๗ ปี    เพศ ชาย   วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์  
  คุณลุงบรรจงเล่าถึงความเชื่อ ความศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบอง(พ่อปู่) ว่าเมื่อมีใครเดือดร้อนแล้วไปไหว้
ขอพรพ่อปู่นั้นก็จะสมความปรารถนาทุกประการ พ่อปู่จะให้ความเช่ือเหลือผู้ที่มาขอพรทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดพิจิตร
หรือคนต่างจังหวัด และงานประจ าปีที่จัดขึ้นทุกๆ ปีจัดขึ้นเพื่ออาบน้ า  พ่อปู่ ชาวบ้านทั้งในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัดต่างมา
ร่วมงานประจ าปีกันอย่างคับคั่ง คุณลุงบอกว่าเคยมีคนพูดจาลบหลู่พ่อปู่ท่าน และเอาเท้าเหยียบที่แท่นนั่งของพ่อปู่ จนท าให้
ชายคนนั้นถึงกับกระอักเลือดและเสียชีวิตภายในถ้ าพระยาโคตรบองทันที เป็นเรื่องที่เหลือเช่ือ และสร้างความตกใจให้แก่
ชาวบ้านละแวกน้ันมากเมื่อทราบข่าว ท าให้รู้ว่าพระยาโคตรบองนั้นท่านมีความศักดิ์สิทธ์ิมาก และไม่ควรลบหลู่  
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งในด้านดีและร้าย ถ้าใครที่มี
เรื่องเดือดร้อนใจไปหาพระยาโคตรบองให้ช่วยก็ได้สมดังใจปรารถนา ส่วนผู้ที่พูดจาลบหลู่และเอาเท้าเหยียบพระยาโคตรบองก็
ต้องถึงแก่ความตาย กระอักเลือดตายตรงนั้นแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ   พระยาโคตรบองที่ให้ทั้งคุณกับผู้ที่เห็นคุณและให้
โทษแก่ผู้ที่ดูถูกและลบหลู่ได้เช่นกัน ดังนั้นชาวพิจิตรจึงจัดงานประจ าปีเพื่ออาบน้ าพระยาโคตรบองเป็นประจ าในทุกๆปี 
 ๒. ตัวอย่ำงต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะกำรรักษำโรค      
 ตัวอย่ำงท่ี ๑ 
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  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางอรุณ  หวั่นแสง  ( ชาวบ้าน ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๒๔  หมู่ ๘ ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ๗๘ ปี    เพศ หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์ 
                คุณยายอรุณ เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน นับถือพระยาโคตรบองมาตั้งแต่จ าความได้เพราะ
ที่บ้านท้ังคุณพ่อและคุณแม่ ก็นับถือกันมานานเท่านั้น คุณยายนั้นเคยไปขอพรเกี่ยวกับหลานสาวตอนเด็กๆ หลานสาวของคุณ
ยายป่วยบ่อยมากไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้น คุณยายจึงตัดสินใจไปของพรจากพระยาโคตรบองและยกให้หลานสาวเป็น
ลูกของพระยาโคตรบองตั้งแต่นั้นมาหลานสาวตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนตอนนี้ก็โตแล้วไม่เคยเจ็บป่วยอีกเลย คุณยายจึงนับถือและ
เวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะนึกถึงท่านตลอดเวลา  ในส่วนตัวของคุณยายแล้วไม่ค่อยไดไ้ปกราบไว้เพราะบ้านอยู่ใกล้ แต่ถ้าถึง
เทศกาลหรือมีลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดก็จะพาไปไหว้และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ชีวิตและครอบครัว และทุก
ครั้งท่ีไปขอพรก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้ง   
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง อภินิหารความศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบองที่ชาวบ้านนั้นเจ็บไข้
ได้ป่วยบ่อยมากรักษาเท่าไรก็ไม่ดีขึ้น จึงตัดสินใจหันมาพึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  
โดยการยกให้เป็นลูกสาวของพระยาโคตรบองจึงเห็นได้ว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยให้คนป่วยหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้ 
 ตัวอย่ำงท่ี ๒ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางมณี  ผูกอยู่   ( ชาวบ้าน ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๖  หมู่ ๘ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ๖๘ ปี    เพศ หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์ 
  คุณป้ามณี  มีความเช่ือและศรัทธาพระยาโคตรบอง หรือ (พ่อปู่) คุณป้าเดิมเป็นคนเมืองเก่าโดยก าเนิดเกิด
ที่นี่และอยู่มาก็ ๖๘ ปีแล้ว มีครั้งหนึ่งคุณป้าเคยป่วยหนักมากแทบเอาชีวิตไม่รอดจึงได้ไปขอพร พ่อปู่ให้โรคที่เป็นอยู่นี้ได้
บรรเทาหายไป เพราตอนนั้นเป็นห่วงลุกลุกของคุณป้ายังเด็กมาก ถ้าคุณป้าเป็นอะไรไปตอนนั้น ก็คงไม่มีใครดูแลของ เพราะ
สามีก็ได้แยกทางกันแล้ว  เมื่อคุณป้าไปขอพรพ่อปู่ ต่อมาไม่ถึงอาทิตย์อาการของคุณป้าก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน
ร่างกายแข็งแรงดี  และตั้งแต่วันน้ันคุณป้าก็ได้ถวายตัวเองเป็นลูกของพ่อปู่ ได้อยู่เย็นเป็นสุข และในทุกๆปี คุณป้าจะน าหัวหมู
ไปแก้บนท่ีศาลพ่อปู่ทุกๆปี เพื่อเป็นการขอบคุณที่ พ่อปู่ได้ให้ชีวิตใหม่ให้ร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่วันนี้จนมาถึงวันนี้ ไม่ว่าคุณป้า
จะท าการสิ่งได้ ไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือ คุณป้าจะนึกถึงพ่อปู่และขอพรอยู่ตลอด และคุณป้าก็เช่ือว่าทุกคนที่มากราบไหว้ทุกคน
ที่มาขอพรก็ได้พรจากพ่อปู่ทุกคนเพราะบางคนได้ยินช่ือเสียงของท่านก็เดินทางมากราบไหว้จากต่างหวัดหวัด เพราะพ่อปู่ชอบ
ให้โชคกับคนทางไกล บางคนถูกหวยบ้าง บางคนได้เลื่อนขั้นทางหน้าที่การงานและทุกคนที่มากราบไหว้ ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า อะไรที่ขอไปได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ 
  บทวิเครำะห ์
              จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบอง 
ทั้งในด้านปาฏิหาริย์ที่ป้าเองได้พบและเจอมากับตนเองเนื่องจากมีอาการป่วยหนักถึงขั้นรุนแรงเมื่อหมดที่พึ่งสุดท้ายคือพระยา
โคตรบองขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่น่าเช่ือว่าค าขอที่ขอพระยาโคตรบองนั้นจะสามารถท าให้ป้าหายป่วยได้อย่าง
เหลือเช่ือ พระยาโคตรบองจึงมีความส าคัญและศักดิ์สิทธ์ิเป็นผู้ที่คอยดูแลชาวบ้านท้ังใกล้และไกลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา 
 ตัวอย่ำงท่ี ๓ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางล าไพ  สุวรรณทัพ  (ชาวบ้าน) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๙  หมู่  ๔ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ ๕๔  ปี    เพศ  หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔   
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์ 
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  ป้ามีความเช่ือว่า พระยาโคตรบองท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก  คุณป้าเองได้เคยไปขอพรเรื่องความทุกข์ใจ
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บในตัวของคุณป้าเอง  ขอพรขอให้เรื่องที่เป็นอยู่นั้นได้บรรเทาทุเลาอาการเจ็บปวดนี้ด้วย  และเรื่องที่เพ่ิงไปขอ
บนมาเมื่อไม่นานมานีข้อให้ลูกไดเ้รียนต่อมหาวิทยาลัยที่ลกูตั้งใจไว้  ขอให้สอบติดในคณะที่ลุกหวังไว้ และผลที่ออกมาลูกก็สอบ
ติดคณะครุศาสตร์ อย่างท่ีลูกตั้งใจไว้  ตอนนี้ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี ๕  ปีสุดท้ายแล้ว  ตอนนี้คุณป้าบอกว่ารอแก้บน  บนลิเก
คณะใหญ่ไว้  รอดูความส าเร็จของลูก  และอยากขอบคุณพระยาโคตรบองที่เมื่อไปขอพรอะไรท่านท่านก็เมตตาและไม่เคยท า
ให้ผิดหวังเลยสักครั้งเดียว 
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศกัดิ์สิทธ์ิในเรือ่งของการ ขอพรและกราบ
ไหว้ ทั้งสุขภาพร่างกาย หน้าท่ีการงาน  การเรียน เมื่อขอพรก็ได้ให้ค าไว้ว่าจะแก้บนด้วยการน าคณะลิเกมาแสดง พระยาโคตร
บองท่านเป็นผู้มีความเมตตาไม่ว่าจะเดือดร้อนอะไรพระยาโคตรบองก็ไม่เคยท าให้ผิดหวังเลยสักครั้ง 
 ๓. ตัวอย่ำงต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะบนบำนเพ่ือสัมฤทธิผล และกำรแก้บนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
 ตัวอย่ำงท่ี ๑ 
 ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์   นายสมบัติ ฉายศรี  (  ชาวบ้าน ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน   ๔๖/๓ หมู่ ๘   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 อำย ุ๖๖   ปี เพศ  ชาย  วุฒิกำรศึกษำ ป.๔ 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์   
                  ผู้คนต่างหลั่งไหลมากันไม่ขาดสายเพื่อมากราบไหว้ขอพร ส่วนมากท่ีมาจะมาจากต่างจังหวัดเพราะพระยา
โคตรบอง(พ่อปุ่)มีช่ือเสียงโด่งดั่งมาก ผู้คนท่ีมาบนกับท่านพอสมปรารถนาก็จะมาแก้บนกันของที่น ามาถวายก็ได้แก่  ข้าวหลาม 
ไข่ต้ม หมูต้ม หัวหมูต้ม ข้ึนอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะน าอะไรมาแก้บน ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเป็นท่ีมีชื่อเสียงจากการเล่าปากต่อปาก 
แต่คุณลุงเองนานๆก็จะไปกราบไหว้ครั้งหนึ่ง เพราะคุณลุงส่วนมากก็จะเข้าสวน แต่จะท าการใดๆคุณลุงก็จะนึกถึงท่านเพื่อปก
ปักรักษา และคุณลุงก็จะไปในช่วงที่มีงานประจ าปีอาบน้ าพ่อปู่ (พระยาโคตรบอง)ปีละ ๑ ครั้ง มีต ารวจท่านหนึ่งอยู่ในตัวเมือง 
จังหวัดพิจิตรซึ่งเข้าไปในที่ประดิษฐานของท่าน พ่อปู่(พระยาโคตรบอง)ก็เข้าประทับร่างทรงของต ารวจทันที ผู้คนหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านแถวนั้นเคารพนับถือท่านและเป็นที่พ่ึงทางใจ 
  บทวิเครำะห ์
              จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากจาก
ชาวบ้านที่ไม่ว่าจะขอพรพระยาโคตรบองด้วยสิ่งได้ก็ได้สมดังใจปรารถนา หรือแม้กระทั่งเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครองให้รอดปลอดภัย ในทุกๆปีจะมีงานประจ าปีจัดเพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อพระยาโคตรบองเป็นประจ าใน
ทุกๆ ป ี
 ตัวอย่ำงที ๒ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางมะลิ  ฉายศรี (ชาวบ้าน) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๖ หมู่ ๘ ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ๖๖ ปี    เพศ  หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์  
                คุณป้ามะลิเล่าถึงพระยาโคตรบองว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิและมีความส าคัญต่อครอบครัวของป้าและชาวพิจิตร
มาก ป้ามะลิให้ความเคารพและนับถือพระยาโคตรบองมาก เพราะเมื่อป้ามีความทุกข์ใจเดือดร้อนป้าก็จะนึกถึงพ่อปู่ทุกครั้ง
เพื่อให้พ่อปู่ช่วยเหลือในสิ่งท่ีป้าเดือดร้อน และป้าก็จะสมปรารถนาทุกครั้ง ป้ายังบอกอีกว่าพระยาโคตรบองมีช่ือเสียงโด่งดังไป
ทั่วทั้งประเทศ ชาวบ้านต่างจังหวัดก็ให้ความเคารพนับถือท่าน เวลาประสบปัญหาเดือดร้อนก็จะมากราบไหว้ขอพร จนประสบ
ความส าเร็จ และน าข้าวของ สิ่งของ มาแก้บนตามค าอธิษฐานที่บอกกับท่านไว้ บางคนก็แก้บนด้วยลิเก ท าให้เห็นว่าพระยา
โคตรบองนั้นท่านศักดิ์สิทธ์ิและไม่ควรหลบลู่ ไม่นั้นจะต้องเสียชีวิตเหมือนชายคนหนึ่งที่เคยเข้าไปในถ้ าของพ่อปู่ แล้วไปพูดจาดู
ถูกและเอาเท้าของตัวเองไปเหยียบที่แท่นนั่งของพ่อปู่ จนท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ชายคนนั้นถึงกับกระอักเลือดตัวเอง 
และเสียชีวิตภายในถ้ าพ่อปู่ทันที ชาวบ้านต่างแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์นี้ และท าให้เห็นอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระยา
โคตรบอง 
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  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความส าคัญต่อชาวพิจิตร
มาก ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบ้านเคารพนับถือและกราบไหว้ขอพรในสิ่งท่ีเดือดร้อนใจและกลับได้รับความช่วยเหลือจากรพะ
ยาโคตรบองให้สมดังใจปรารถนาทุกประการ  ในด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ส าหรับผู้ที่ดูถูกและลบหลู่พระยาโคตรบองโดย
การใช้เท้าไปเหยียบที่รูปปั้นของพระยาโคตรบอง จนท าให้ผู้นั้นกระอักเลือดจนถึงแก่ความตายในที่สุดแสดงให้เห็นความ
ศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบองว่าเป็นท่ีเคารพนับถือและเป็นที่ย าเกรงของผู้คนท่ัวไปอีกด้วย 
 ตัวอยำ่งที่ ๓ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นางสังวาล   ทองใบ  (ชาวบ้าน) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๕/๑ หมู่  ๔ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำย ุ๖๐  ปี    เพศ  หญิง  วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์ 
  ป้าเป็นคนพิจิตรตั้งแต่ก าเนิด เกิดที่นี่โตมาที่นี่ ตั้งแต่ป้าจ าความได้พ่อกับแม่ก็พาไปก่อสร้างศาลหลักเมือง 
ปั้นรูปปั้นพ่อปู่ไปช่วยเค้ายกหินยกปูนบ้าง ป้านับถือพ่อปู่มากเพราะพ่อปู่ท่านศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เคารพของชาวบ้านแถวนี้และ
ช่ือเสียงของพ่อปู่ดังไปไกลถึงคนต่างถิ่นที่พากันมากราบไว้พ่อปู่ เพราะเวลาที่ป้ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออยากขอให้พ่อปู่ช่วย
อะไรป้าก็จะไปบนที่ศาลของพ่อปู่ขอให้สุขภาพร่างกายของป้าแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เมื่อป้าขอป้าก็จะต้องไปแก้บน 
พวงมาลัยบ้าง ไข่ต้มบ้าง หัวหมูบ้าง เค้ามาขอกันไม่ให้ลูกชายติดทหารเกณฑ์ ของหาย เค้าก็สมดั่งใจคิดป้ายังเช่ือในความ
ศักดิ์สิทธ์ิของพ่อปู่และยังเคารพพ่อปูมาตลอดเพราะป้าเชื่อว่าพ่อปู่ท่านจะคอยช่วยเหลือป้าในยามที่ป้าเดือดร้อนหรือไม่สบาย
ใจพ่อปู่จึงมีความส าคัญกับพวกเราชาวพิจิตรมาก ทุกๆปีเค้าก็มีการจัดงานบวงสรวงพ่อปู่ อาบน้ าพ่อปู่เป็นงานประจ าปีในทุกๆ 
ปี วันท่ี ๗-๙ เมษายน  
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธ์ิไม่ว่าใครเดือดร้อนหรือเรื่องราว
ทุกข์ใจแล้วมาขอความช่วยเหลือจากพระยาโคตรบองจะสมดั่งความตั้งใจทุกประการและมีการน าสิ่งของต่างๆมาถวายเพื่อถึง
แสดงถึงความเคารพย าเกรงในความศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบองอีกด้วยและยังมีการจัดงานประจ าปีให้กับพระยาโคตรบอง
เป็นประจ าในทุกๆปี  
 ๔. ตัวอย่ำงต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะต ำนำนพระยำโคตรบองและควำมสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่
โง่นโสรโย 
 ตัวอย่ำงท่ี ๑  
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์  นายเกลือ  อยู่ทับ ( ชาวบ้าน ) 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   ๒๓ หมู่ ๘  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
  อำยุ  ๖๖   ปี  เพศ  ชาย  วุฒิกำรศึกษำ   ป. ๔ 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  ข้อมูลสัมภำษณ์  
  ลุงเกิดที่พิจิตรที่นี่แหละตั้งแต่ก าเนิด ลุงจ าความได้ลุงก็ เห็นหลวงพ่อโง่นท่านทรงนั่งทางในพบ
ศาลหลักเมืองและหลวงพ่อท่านก็ได้จัดการบูรณะศาลหลักเมืองขึ้นที่เมืองเก่าและหลวงพ่อโง่นก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของเมืองพิจิตรแห่งนี้ หลวงพ่อโง่นจึงสร้างศาลพ่อปู่พระยาโคตรบองอยู่ภายใต้ศาลหลักเมืองด้วยตัวของหลวงพ่อโง่นเอง 
เพราะหลวงพ่อทรงเช่ือว่าพระยาโคตรบองท่านทรงเป็นเทวดาปกครองพื้นดิน ส่วนศาลหลักเมืองนั้นทรงเป็นเสมือนเทวดา
ปกครองบนสรวงสวรรค์ลุงอยู่ท่ีนี่มาหกสิบกว่าปีนี้เมืองเก่าที่นี่ไม่เคยที่จะมีเรื่องราวที่ท าให้เมืองเก่านี้ไม่สงบสุข ลุงจะไปกวาด
ลานและท าความสะอาดที่ศาลทุกๆเช้าเพราะลุงเช่ือว่าท่านจะปกครองให้ชาวเมืองเก่าอยู่อย่างเป็นสุข ลุงไม่เคยได้ขอหรือบน
บานอะไรสักเท่าไหร่ที่ลุงเห็นก็จะเป็นคนต่างถ่ินท่ีเดินทางมาจากที่ไกลๆ ท่านชอบให้โชคคนทางไกล พ่อลุงเคยบอกว่าคนเมือง
เก่าไม่ค่อยไปขอเหมือนอยู่ใกล้ก็ให้ความเคารพแต่ไม่ลบหลู่ แต่ก็มีเรื่องเล่าที่ลุงได้ฟังมาว่ามีคนร่ ารวยในเมืองพิจิตรมาที่ศาล
ของพ่อปู่พระยาโคตรบองและมาลบหลู่พ่อปูพระยาโคตรบองเอาขาพาดไปที่ศาลเมื่อกลับไปบ้านก็กระอักเลือดตาย เหมือน
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ของพ่อปู่พระยาโคตรบองที่ลุงได้ฟังมาลุงก็ยังเชื่อว่าพ่อปู่ยังอยู่กับพวกเราชาวเมืองเก่าจนถึงทุกวันน้ี 
  บทวิเครำะห์  
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  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประวัตคิวามเป็นมาของศาลหลักเมืองและรูปปั้นพระยาโคตรบอง 
พระยาโคตรบองท่านทรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาตั้งแต่ในอดีตและ   พระยาโคตรบองท่านทรงเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิที่ผู้คนทั้งในและนอกจังหวัดพิจิตร มาเคารพกราบไหว้เพื่อขอพรให้แก่ ตนเองและครอบครัว 
 ตัวอย่ำงท่ี ๒  
 ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์   นายพาน  ทองใบ ( ชาวบ้าน ) 
 ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗๖/๑ หมู่ ๘   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 อำย ุ ๗๕   ปี    เพศ  ชาย  วุฒิกำรศึกษำ ป. ๔ 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่   ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ข้อมูลสัมภำษณ์ 
 เมื่อก่อนตอนท่ีลุงเป็นเด็กลุงจ าได้ว่าเค้ามีการเอาที่เวนคืนไปเป็นของหลวง สมัยนั้นผู้ว่าแสวง         ศรีมาเสริม เป็น
คนท่ีน าท่ีชาวบ้านตรงนั้นไปสร้างเป็นศาลหลักเมืองและศาลพ่อปู่พระยาโคตรบอง ลุงก็จ าได้ว่าหลวงพ่อโง่นท่านก็เป็นพระนะ
แต่ท่านป้ันรูปปั้นพ่อปู่พระยาโคตรบองด้วยตัวเองรูปปั้นเอียงนิดนึงก็เอามือตบไหล่ตัวเองสักสองทีรูปปั้นก็เท่ากัน หลวงพ่อโง่น
นี่ส าคัญลุงว่าเพราะมีความส าคัญทั้งในการหาที่ทางเพื่อท าเป็นศาลหลักเมือง ทั้งยังปั้นรูปปั้นพ่อปู่พระยาโคตรบองเพื่อให้
ลูกหลานได้รู้ด้วยว่าพ่อปู่พระยาโคตรบองนี่แหละเป็นคนสร้างเมืองพิจิตร ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้ถึงความเป็นมา เมื่อก่อนก็มี
ร่างทรงพ่อปู่พระยาโคตรบองนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ตายไปกันหมดแล้วก็เหลือแค่ความเช่ือที่พวกลุงยังเช่ือ เพราะไม่มีใครหรอกที่
จะไปลบหลู่และไม่เคารพพ่อปู่พระยาโคตรบองเพราะเมื่อก่อนก็มีเจ๊กเพียวคนในเมืองพิจิตรนี่แหละมาลบหลู่เอาขาวางพาด
แล้วเค้าก็ลือกันว่าเจ๊กเพียวคนนี้ตาย คนเมืองเก่าจึงเช่ือว่าพ่อปู่นั้นศักดิ์สิทธ์อยู่คู่กับชาวเมืองเก่ามาช้านาน    ก็เลยมีการจัด
งานประจ าปีเพื่อเป็นการระลึกถึง มีการสรงน้ าพ่อปู่ กราบไหว้ ขอและมีการแก้บนเป็นประจ าทุกปี ใครขอได้มากก็ท ามากใคร
ขอได้น้อยก็ท าน้อย เพราะส่วนใหญ่เค้าก็มาขอให้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานให้เรียนต่อได้ให้มีงานท า แล้วเค้าก็มาแก้
บนกันชาวเมืองเก่าก็เหมือนใกล้เกลือกินด่างไม่ค่อยไปขออะไรพ่อปู่พระยาโคตรบองจะมีก็แต่คนต่างถิ่นมาได้โชคได้ลาภจาก
พ่อปู่พระยาโคตรบอง ใครท าของหายหรืออะไรที่หายไปอยากได้คืนการขอพ่อปู่ให้ช่วยบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังแต่ลุง
เห็นเค้ามาแก้บนกันบ่อย ลิเกบ้าง หนังบ้าง ถวายหัวหมูบ้างไก่บ้าง ลุงก็เลยคิดว่าพ่อปู่พระยาโคตรบองมีความส าคัญกับพวก
เราชาวเมืองเก่ามาตลอด ลุงเชื่ออย่างนั้น                                                       
บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองคือคนที่สร้างเมืองพิจิตรและพระยาโคตรบองยังมีคาม
ส าคัญและศักดิ์สิทธ์ิเพราะในทุกปีจะมีการจัดงานประจ าปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระยาโคตรบอง ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับ
ถือพระยาโคตรบองในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกด้วย ในด้านอภินิหารมีผู้ชายคนหนึ่งช่ือ
เจ๊กเพียวได้ลบหลู่ความศักดิ์สิทธ์ิของพระยาโคตรบองจนตนเองนั้นได้ถึงแก่ความตายแสดงให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระยา
โคตรบองนั้นนอกจากจะให้คุณแล้วนั้นยังสามารถให้โทษได้เช่นกัน  
 ตัวอย่ำงท่ี ๓ 
  ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์   นางฉลวย นาคข า (ชาวบ้าน)   
  ที่อยู่ปัจจุบนั  ๑๒๑หมู่ ๘ ต าบล เมืองเก่า อ. เมือง จังหวัด พิจิตร 
  อำย ุ๖๕ ปี เพศ หญิง    วุฒิกำรศึกษำ  ป.๔  
  สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี  ๕  มีนาคม ๒๕๖๐  
  ข้อมูลสัมภำษณ์     
  พระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ได้สร้างเมืองพิจิตรขึ้นมาเพราะเห็นว่า เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ น้ าท่าอุดม
สมบูรณ์ และเหมาะแก่การท าพืชไร่ทางการเกษตร และมีครั้งหนึ่งได้ไปนิมิตในฝันของ หลวงปู่โง่นว่า ท่ี ต าบลเมืองเก่า อ.เมือง 
จังหวัดพิจิตรว่าท่ีนี่เคยเป็นเมืองเก่าและยังเคยเป็นประตูเมืองในสมัยก่อน จึงอยากมาอยู่ที่น่ีเพื่อดูแลลูกหลานชาวพิจิตร หลวง
ปู่โง่นจึงจัดสร้างศาลหลักเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ในปี พ.ศ ๒๕๑๐-๒๕๑๑ ร่วมกับจังหวัด
พิจิตร และชาวบ้าน โดยมี นาง ฉลวย นาคข าในปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อสร้างด้วย หลังจากนั้นท่าน หลวงปู่โง่นก็ละสังขาร เมื่อ
วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ ๒๕๔๕ พระสงฆ์ และลูกศิษย์ที่นับถือได้ไปร่วมกันประกอบพิธีในการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่โง่น ณ 
เมรุวัดพระพุทธบาทเขารวก ต าบล ทับคล้อ อ าเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่โง่นในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ และญาติ มิตร หลังจากที่

538 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

สร้างศาลหลักเมืองเสร็จ ก็มีคนทั้งในและนอกมากราบไหว้และขอพรที่ศาลหลักเมือง และพระยาโคตรบอง (พ่อปู่ ) ด้วยความ
เคารพและศรัทธาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
  บทวิเครำะห ์
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตร และมีหลวงปู่โง่นที่ทรง
นิมิตเห็นสถานที่ตรงนี้ว่าเคยเป็นศาลหลักเมืองเก่าจึงได้ขุดและสร้างศาลหลักเมืองและเป็นที่ตั้งรูปปั้นของพระยาโคตรบองใน
ปัจจุบัน ซึ่งหลวงปู่โง่นท่านก็มีความส าคัญเพราะถ้าไม่มารท ารูปปั้นศาลขึ้นมา ชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าพระยาโคตรบองเป็นไง 
หลวงปู่โง่นจึงเป็นบุคคลส าคัญอีกท่านหนึ่ง 

กำรเล่ำขำนต ำนำนพระยำโคตรบองในยุคปัจจุบัน 
 งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่ บูชาหลักเมือง ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในทุกปีจะมีงานประเพณีนี้ในวันที่ ๗-๙ เมษายน ของทุกๆปีและภายในงานมีนิทรรศการและการแสดงแสง สี เสียง เพื่อกล่าว
ขานถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิจิตรและความเป็นมาของผู้สร้างเมืองพิจิตร งานประเพณีนี้แสดงให้เห็นว่าชาวพิจิตรให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิจิตรที่น่าสนใจและควรเผยแพร่และสืบสานกันต่อไป สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจ
และเป็นจุดเด่นของงานนี้คือการแสดง แสง สี เสียง ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตร พระกฤดาพ่อปู่ สถิตคู่ธานี บารมีองค์
ราชันย์ มีการแสดง แสง สี เสียงย้อนรอยอดีตก่อนที่จะมาการสร้างเมืองพิจิตรและประวัติความเป็นมาจนเป็นเมืองพิจิตรใน
ปัจจุบัน ต านานเล่าว่าพระยาโคตมเทวราชเจ้าเมืองละโว้ ได้หนีทัพของขอมเดินมาทางเมืองชัยบวรและได้ตั้งเมืองขึ้นที่นี่ คือ 
อ าเภอโพทะเลในปัจจุบัน  พระยาโคตรมะเทวราชมีพระโอรสหนึ่งพระองค์ผู้มีพระปรีชาสามารถในด้านการรบ การต่อสู้รวมไป
ถึงการเป็นผู้ปกครองที่ดี นั่นคือ เจ้ากาญจนกุมาร หรือพระยาโคตรบองในปัจจุบัน เมื่อเจ้ากาญจนกุมารมีพระชันมามากขึ้น
และเพียบพร้อมท่ีจะปกครองเมืองจึงได้เสด็จมาที่เมือง   สระหลวงและเล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสระหลวงซึ่งเหมาะ
แก่การตั้งเป็นเมือง เจ้ากาญจนกุมารจึงได้สั่งให้ทหารสร้างเมืองสระหลวงขึ้นซึ่งในปัจจุบันคือ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตรจึงเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองเก่าเมืองพิจิตรขึ้น มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงให้เห็นอยู่ในปัจจุบันมีวัดมหาธาตุที่
สร้างในสมัยของเจ้ากาญจนกุมารซึ่งมีประเพณีการตักบาตรตามรอยของเจ้ากาญจนกุมารมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบัน 

 
ภำพที่ 2 การแสดง แสง สี เสยีงประกอบจินตภาพ ย้อนร้อยประวัตศิาสตร ์“พระกฤดาพ่อปู่ สถติคู่ธานี บารมีองค์ราชันย์”  

ตอน ต านานพระยาโคตรบอง ผู้สร้างเมืองพิจิตร ณ วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่า จังหวัดพิจติร เมื่อวนัท่ี ๘ เมษายน
๒๕๖๐ 

  
สรุปผลกำรวิจัย   
 ๑. ต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ (กำรให้คุณและให้โทษ)  จากการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวบ้านไป
กราบไหว้บูชาศาลหลักเมืองถึงจะพบประวัติและรูปปั้นพระยาโคตรบองและยังมีชาวบ้านแถวนั้น ที่ไปขอให้ท่านช่วยในเรื่อง 
ต่างๆ เช่น หน้าที่การงาน โชคลาภ และขอให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุข และชาวบ้านก็ยังได้ตามความสมปารถนา บางคนก็ขอให้
ถูกเลขรางวัล ก็ได้ตามค าขอที่ขอไว้ และบางคนก็ได้มีการบนบานศาลกล่าวไว้ เมื่อได้แล้วก็กลับมาแก้บน เพราะเช่ือในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ส่วนใครมาลบหลู่ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนา ตัวอย่างเช่น เจ๊กเพียวที่ไปหลบหลู่ (พ่อปู่) 
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ด้วยค าพูดที่ดูหมิ่น ดูแคลน ก็มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต ส่วนคนต่อมา คือหลวงปู่โง่น ที่เผลอแอบไปหยิบกล้วย ที่มีคนเอามาถวาย
ให้กิน ถึงกับขากรรไกรค้าง ต้องรีบไปขอขมาถึงหาย นี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเช่ือถือกันมา  โดยพบว่าชาวบ้านนับถือ
พระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจ านวน  ๘๐ คน 
 ๒. ต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะกำรรักษำโรค จากการศึกษาวิจัยพบว่า ท่านที่มากราบไหว้บูชาพระยาโคตร
บอง มีความเชื่อด้านการขอพรจากการให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด ๗ ท่าน จากการสัมภาษณ์ ๘๐ ท่าน เป็นชาวบ้านที่อยู่
ละแวกศาลพ่อปู่โคตรบอง ที่มากราบไหว้ขอพรพระยาโคตรบอง ทุกคนมีความหวังที่จะหายจากโรคภัยที่รุมเร้ามาก  หวังว่า
เมื่อมากราบขอพร พระยาโคตรบองแล้วจะอาการดีขึ้นจากการทรมานทางกาย และท่านที่มาขอพรก็ได้ประสบความส าเร็จจาก
การมากราบไหว้ขอพรจาก พระยาโคตรบอง อย่างที่ตั้งใจไว้ ทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพรจึงมีความศรัทธาและเห็นความ
ศักดิ์สิทธ์ิของท่านโดยเช่ือและนับถืออย่างใจจริง  และได้ยึดท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมาไม่ว่าจะท าอะไร ถึงอยู่ไกลใจก็
ยังระลึกถึงท่านเสมอโดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรคจ านวน ๗ คน 
 ๓.   ต านานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ในความเช่ือของชาวบ้านนั้นพระยาโคตรบองเป็นที่พึงทางจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งชาวจังหวัดพิจิตรและ
ต่างจังหวัดว่าด้วยเรื่องการบนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบนเรื่องการเจ็บป่วยให้หายดี การบนเรื่องของหาย การบนเรื่องการสอบติด
ข้าราชการ การสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ท้ังหน้าท่ีการงาน และเรื่องครอบครัวและเรื่องต่างๆที่ผู้นั้นได้รับความทุกข์ร้อนใจ ก็
จะมาบนกับพระยาโคตรบองในเรือ่งที่ตนเองนั้นประสบอยู่ก็จะได้รบัผลส าเร็จดัง่ที่ใจคิดทุกประการเมื่อได้ดั่งที่ใจปารถนาแล้วก็
มาแก้บน ของที่น ามาแก้บนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่บนนั้นบนด้วยอะไร เช่น ลิเก นางร า ภาพยนตร์  ไข่ต้ม ไก่ต้ม หมูต้ม 
พวงมาลัย ฯลฯ     เป็นต้น โดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการ
ต่างๆพบจ านวน ๑๓ คน 
 ๔. ต ำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะต ำนำนพระยำโคตรบองและควำมสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่นโสรโย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าสถานะต านานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย จากบทสัมภาษณ์
ได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของหลวงปู่โง่นที่มีต่อพระยาโคตรบองและศาลหลักเมือง คือหลวงปู่โง่นท่านเป็นผู้บูรณะและ
สร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาโดยมีผู้ว่าแสวง ศรีมาเสริมเป็นผู้ช่วยในการสร้าง และท่านยังเป็นคนปั้นรูปปั้นพระยาโคตรบองขึ้นมา 
ก่อนที่จะมีการบูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ หลวงปู่โง่นได้ฝันเห็นกระดูกของคนโบราณเป็นจ านวนมากที่บริ เวณ
ศาลหลักเมือง หลวงปู่โง่นจึงสั่งให้ขุดดินบริเวณนั้นและบูรณะศาลหลักเมืองใหม่ท้ังหมด  เมื่อหลวงปู่โง่นน ารูปปั้นพระยาโคตร
บองหรือพ่อปู่มาไว้ด้านบนแต่รูปปั้นนั้นเอียงลงท าอย่างไรก็ไม่ตรงและเมื่อน าลงไปไว้ในอุโมงค์รูปปั้นนั้นก็กลับมาตรง
เหมือนเดิม เช่ือกันว่าพระยาโคตรบองท่านเป็นเทพปกปักรักษาพื้นดินโดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะต านาน
พระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย พบจ านวน ๑๙  คน 
 
อภิปรำยผล  
 ผลการวิจัยสรุปว่า พบต านานของพระยาโคตรบองในสถานะใดมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 ๑. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (การให้คุณและให้โทษ) พบจ านวน ๘๐ คน 
 ๒. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะต านานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่นโสรโย พบ
จ านวน ๑๙ คน 
 ๓. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ พบจ านวน ๑๓ คน 
 ๔. ต านานพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรค พบจ านวน ๗ คน 
 ชาวพิจิตรในต าบลเมืองเก่าและโรงช้างจดจ าพระยาโคตรบองในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมากที่สุด
เพราะพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรขึ้น อีกทั้งพระยาโคตรบองยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาและกราบไหว้
ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะเช่ือว่าเมื่อขอพรสิ่งใดทุกสิ่งก็จะสมดังความปรารถนา แต่ทั้งนี้ชาวพิจิตรก็ควรยึดถือใน
ความดีและสิ่งศักดิ์ที่ชาวพิจิตรเคารพนับถือใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุข พระยาโคตรบองจึงนับได้ว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพิจิตรและชาวต่างจังหวัดเคารพกราบไหว้ในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เห็นได้จากในปัจจุบันยังมีการจัดงาน
บวงสรวงพระยาโคตรบองเป็นประจ าในทุกๆ ปีในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความศรัทธา ในความ
ศักดิ์สิทธ์ิของ พระยาโคตรบองเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังท าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและตระหนักถึงความส าคัญและความเป็นมาของ
พระยาโคตร บองอีกด้วย 
 

540 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภท.๓๙๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 
ที่ได้สอนทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยและขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภัครพล แสงเงิน ขอขอบพระคุณชาวบ้านต าบล
เมืองเก่า และต าบลโรงช้าง จังหวัดพิจิตรที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์วิจัยพระยาโคตรบองในครั้งนี้ เป็นอย่างดี
ประโยชน์อันใดที่จะเกิดแก่วิจัยเรื่องนี้ ขอถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาโคตรบองเทวราชบุตรของพระยาโคตมเทวราช พระ
ผู้สร้างเมืองพิจิตร 

เอกสำรอ้ำงอิง 
กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๐). ปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์. แผ่นหินศิลาจารึกหน้า

ศาลหลักเมือง จังหวัดพิจิตร 
สมัย สุทธิธรรม. (๒๕๔๒). สำรคดีชุดถิ่นทองของไทย พิจิตร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
  
 

541 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ .ศ . 2561 
 

 

 

การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน ้าค้า: กรณีศึกษาต้าบลกุดธาตุ 
อ้าเภอหนองนาค้า จังหวัดขอนแก่น 

AN ANALYSIS STUDY TO BELIEFS OF SARN POO-TA AND SARN NAM KHAM: A CASE 
STUDY OF TAMBON KUDTAD AMPHOE NONGNAKHAM, KHONKAEN PROVINCE 

 

สิริยากร สุโพธิ์*  กฤตภาส บ ารุง  และ  ภัครพล แสงเงิน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

    *corresponding author e-mail : oaie1995@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้ าค า: กรณีศึกษาต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า 

จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของ
ชาวบ้าน บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบล
กุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาวบ้านเช่ือว่าศาลทั้ง 2 ศาลมีความศักดิ์สิทธิ์ 
โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผล การบนบานขอให้สอบติดข้าราชการครู, 
ขอให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปท างานที่ต่างประเทศ พบจ านวน 19 คน  สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม 
การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ขอให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี พบจ านวน 17 คน สถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค การ
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง การขอให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ พบจ านวน 14 คน ชาวบ้านบ้านสะอาด ในต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น มีความเชื่อในด้านสถานะการบนบานเพ่ือสัมฤทธ์ิผล การขอให้สอบติดข้าราชการครู,ขอให้ได้รับ
ชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปท างานท่ีต่างประเทศมากที่สุดเพราะชาวบ้านเช่ือว่าศาลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริงและมีอายุ
มากกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านจะจดจ าศาลปู่ตาในรูปแบบของสถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผลและรักษาโรคมากกว่าศาล
น้ าค าเพราะศาลปู่ตาตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณบรรพบุรุษคอยปกปักรกัษาคุ้มครองคนในพ้ืนท่ีอยู่ถ้าขอสิ่ง
ใดก็จะสมดังปรารถนา ส่วนศาลน้ าค านั้นชาวบ้านจะจดจ าในรูปแบบของสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากศาล
น้ าค าตั้งอยู่บริเวณต้นน้ าที่ไหลผ่านพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้านจึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านจดจ าศาลน้ าค าในสถานะนี้มากกว่า
ศาลปู่ตา สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเฉพาะหมู่บ้านบ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ เนื่องจากศาลทั้ง 2 ศาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ของหมู่บ้าน บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ ก่อนที่ปัจจุบันชาวบ้านจะท าพิธีอัญเชิญศาลน้ าค าไปไว้ที่บริเวณเชิงเขา  จาก
การศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค า สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล
เกี่ยวกับความส าคัญของศาลปู่ตาและศาลน้ าค า ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่นท่ีมีต่อชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ 

 

ค้าส้าคัญ : การศึกษาวิเคราะห์  ความเชื่อศาลปู่ตาศาลน้ าค า  จังหวัดขอนแก่น 
 

Abstract 
 Thisresearch aims analysis study to beliefsofSarn Poo-ta and Sarn Nam Kham: A case study of 
TambonKudtadAmphoeNongnakham, KhonkaenProvince.The content is divided into 5 chapters on the 
dealing respectively with the significance of the problems, literature review,the ritual analysis of Sarn Poo-
ta and Sarn Nam Kham, The present ritual of Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham, conclusion and 
suggestions.Theresult to found that infaithtothevarious status can numberize.1. Vibrant status for 
achievement there were 19 methods2. Agricultural Vessel Status There were 17 methods3. A status of the 
healing ofthedisease were 14 participants. The people of Kudtadcitywas memorize in Sarn Poo-ta and 
Sarn Nam Kham In the form of promises to achieve the most successful because it is believedboth are 
sacred and respectful get support and work abroad.That is because the villagers believe that when they 
bless something, everything will be as desirable. 
 

Keywords :  an analysis study  beliefs  Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham 
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บทน้า 
 ช่ือต าบลกุดธาตุ มีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุด
ธาตุ หมู่ที่ 2 บ้านกุดธาตุ หมู่ 3 บ้านหัวภู หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาน หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา
หม่อ หมู่ที ่8 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 บ้านนาดี หมู่ที ่10 บ้านโคก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพระ หมู่ที่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 13 
บ้านนาดี หมู่ที ่14 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา ต าบลกุดธาตุ ในอดีตที่ผ่านมาเป็นที่ตั้ง
ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 - 4,000ปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา ต าบล
กุดธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่มีลกัษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากรรว่มกับวิทยาลยั
ฮาวายร่วมกันขุดค้นระหว่างปีพ.ศ. 2509 - 2511 ได้มีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่างๆ และหลุมฝังศพ
จ านวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่เป็นเพศหญิง 2 โครง เพศชาย 2 โครง และเด็ก 11 โครง มนุษย์หินยุค
ใหม่รู้จักการเพาะปลูกข้าวแล้ว ซึ่งจากการขุดค้นพบแกลบข้าวในภาชนะ อีกทั้งยังรู้จักการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก 
จากการขุดค้นยังพบอีกว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคส าริด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้โลหะมีอายุราว 3,000 - 
3,500 ปี กลุ่มคนในยุคนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือสามารถผลิตวัตถุจากโลหะส าริด มีการขุดค้นพบ
หัวขวานส าริด ใบหอก หัวลูกธนู และก าไลข้อมือ ปัจจุบันยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ร่องรอยอดีตอีกแห่งของต าบลกุด
ธาตุ คือกุดธาตุหรือธาตุดูกญาคูตั้งอยู่ท่ีบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ต าบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐสอปูนเป็น
พระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพช ารุดหักพังส่วนฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือยส่วนยอดหักหายไป คาดว่า น่าจะเป็นธาตุเจดีย์
ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 ) เป็นที่ตั้งของชุมชนในสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็น
โบ ร าณสถานแล้ ว และ ไ ด้ ป ร ะกาศ ในราชกิ จ จ านุ เ บกษา เล่ มที่  5 7  วั นที่  2 2  ตุ ล าคม  248  ( ข้ อมู ล จ าก : 
http://www.kk.ru.ac.th/tb_kt_nk.htm. วันท่ีค้นข้อมูล : 31 มกราคม 2560). 

ศาลปู่ตา ตั้งอยู่บริเวณบึงหินลาดในหมู่บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ศาลปู่ตามีอายุ
มากกว่า 80 ปี เป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือเพราะเช่ือว่าศาลนี้เปรียบเสมือนบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษา
ประจ าหมู่บ้านบ้านสะอาด ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีการท าพิธีบวงสรวง และขอพรให้ศาลปู่ตาคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตราย 

ศาลปู่ตา ชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นศาลประจ าหมู่บ้านที่มีวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ เพื่อคอยดูแลปกปักรักษา
คนในหมู่บ้าน ซึ่งทุกปีจะมีการท าบุญประจ าหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่า “บุญเบิกบ้าน” เพื่อขอให้ศาลปู่ตาปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย สิ่งที่
ไม่ดีนั้นออกไปจากหมู่บ้าน และขอให้มีแต่สิ่งดีๆ น้ันเข้ามาและศาลแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

ศาลน้ าค า มีที่มาจากบริเวณนั้นเป็นต้นน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ห้วยน้ า
ไหล” ในอดีตศาลน้ าค าตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่ารก ตั้งอยู่ที่เชิงเขารอยต่อระหว่างบ้านสะอาดและบ้านกุดธาตุในต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ในสมัยนั้นศาลนี้ยังไม่เป็นท่ีรู้จักในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต่อมาปู่
ขุนอัง สมใจ เป็นผู้น าชาวบ้านมาพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลน้ าค าจากป่ารกก็กลายเป็นพ้ืนท่ีราบ และศาลน้ าค านี้ก็กลายเป็นที่รูจ้ัก
ของชาวบ้านและได้ท าพิธีบวงสรวงบูชาตั้งแต่นั้นมา ซึ่งศาลน้ าค าถือได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านต าบลกุดธาตุทั้ง 16 หมู่บ้าน (รังสี สุขันธ์ วันท่ี 31 มกราคม 2560) 
 ศาลน้ าค า ในอดีตเคยเป็นทางผ่านของทหารโบราณขณะไปท าศึกสงคราม และใน ปัจจุบันชาวบ้านเช่ือว่ามีวิญญาณ
ทหารโบราณสิงสถิตอยู่ ณ ศาลน้ าค า ซึ่งศาลน้ าค านี้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลายในหมู่บ้าน  บ้านสะอาดและพื้นที่ใกล้เคียง 
ในทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 1.บ้านสะอาด 2.บ้านกุดธาตุ 3.บ้านดอนพระ 4.บ้านนาหม่อ 5.บ้านโนน
ลาน และ6.บ้านกุดธาตุน้อย จะร่วมใจกันท าบุญโดย จุดบั้งไฟจ านวน 3 บั้งเพื่อเสี่ยงทาย โดยบั้งที่ 1 จุดเพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝน 
บั้งที่ 2 จุดเพื่อเสี่ยงทายความเป็นอยู่ของชาวบ้านในต าลบกุดธาตุและบั้งที่3 จุดเพื่อเสี่ยงทายให้สัตว์เลี้ยงมีความแข็งแรงไม่
เจ็บป่วย และท าพิธีบวงสรวง ซึ่งจะมีเครื่องเซ่นไหว้บูชา อาทิ เหล้าป่า น้ ามะพร้าว กล้วย ส้ม แตงโม องุ่น ไก่ต้ม บุหรี่ หมาก
พลู เครื่องคาวหวานเป็นต้น นอกจากน้ีชาวบ้านยังมีความเชื่อในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวในเรื่องขอฟ้าขอฝนขอให้ไม่ติด
ทหารและขอให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย  
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของชาวบ้าน บ้านสะอาด 
ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งศาลปู่ตาและศาลน้ าค าเป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและกราบ
ไหว้สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษยาวนานกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านเช่ือว่าศาลปู่ตาและศาลน้ าค ามีวิญญาณบรรพบุรุษและ
วิญญาณทหารโบราณสิงสถิตอยู่ เพื่อปกป้องและคุ้มครองชาวบ้าน ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือและจัดพิธีกรรมบวงสรวง
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ศาลทั้งสองแห่งนี้เป็นประจ าตลอดทุกปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาความเช่ือส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตา
และศาลน้ าค าของชาวบ้านบ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ขั้นรวบรวมข้อมูลโดยวิธกีารสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นทีเ่รื่องพิธีกรรมส าคัญของศาลปู่ตาและศาลน้ าค าจ านวน 30 
คน อายุ 50 ปีขึ้นไป 

 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล, วิเคราะห์และจ าแนกความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรม  
           3.1.ความเช่ือของสถานะการบนบานเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผล (การขอให้สอบติดข้าราชการครู,การขอให้ได้รับชัยชนะ

การเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปท างานท่ีต่างประเทศ)  
          3.2.ความเช่ือของสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม (การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ,การขอให้พืชผลทางการ

เกษตรได้ผลผลิตที่ดี) 
      3.3.ความเช่ือของสถานะการบนบานด้านการรักษาโรค (การขอให้มีสุขภาพแข็งแรง,การขอให้คนและสัตว์เลี้ยง

ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย) 
 4. ขั้นสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

การวิเคราะหค์วามเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรม 
  ความเชื่อส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค า จ าแนกความเช่ือออกเป็น 3 ด้านคือ 1.ความ
เชื่อด้านการบนบานเพื่อให้สัมฤทธ์ิผล 2.ความเชื่อด้านเกษตรกรรม 3.ความเชื่อด้านการรักษาโรค 

1. ตัวอย่างสถานะการบนบานเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล 
 ความเชื่อด้านสถานะการบนบานเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของชาวบ้าน 
บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พบความเช่ือด้านนี้ทั้งหมด 19 คน ในจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 
19 คน ขอในด้านการสอบติดข้าราชการครู, ด้านการชนะการลงสมัครเลือกตั้ง,ด้านการไม่ใหต้ิดทหาร  

ตัวอย่างท่ี 1 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางเลื่อมใส พลงาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 88 หมู่ 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ59 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตามีอายุไม่ต่ ากว่า 200 ปี ซึ่งชาวบ้านไปกราบไหว้อยู่เป็นประจ า ซึ่งแม่เคยไปบนเรื่องการแข่งสรภัญญะให้
ชนะเลิศถ้าประสบผลส าเร็จจะถวายผลไม้๙อย่างพร้อมกับอาหารหวาน เมื่อไปแข่งปรากฏว่าแม่ก็ชนะเลิศกลับมาจึงได้น าสิ่งที่
ตนได้ไปบนไว้มาถวาย ส่วนลูกหลานคนที่จะไปท างานที่ต่างประเทศก็ไปขอท่านให้เดินทางปลอดภัยและมีต าแหน่งที่ดีเมื่อ
ส าเร็จแล้วก็จะกลับมาน าของมาถวาย  

 ศาลน้ าค าชาวบ้านในต าบลกุดธาตุป้าเช่ือว่ามีอายุพอๆกับศาลปู่ตาจะร่วมกันท าบุญใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับดวง
วิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและในพิธีจะมีพระสงฆ์ของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมท าพิธีสวดมนต์และมีการ
ท าความสะอาดบริเวณศาลน้ าค าเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปกราบไหว้ ในปัจจุบันเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางเพราะมีคน
แวะเวียนมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสาย  

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์ศาลปู่ตานี้ศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะชาวบ้านได้เคยไปบนบานเรื่องขอให้แข่งสรภัญญะชนะเลิศ และ
ปรากฏว่าชนะเลิศจริงๆ และบนบานเรื่องลูกหลานไปท างานเมืองนอกให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาและก็ประสบผลส าเร็จก็ได้
น าของมาถวาย ส่วนศาลน้ าค านั้นผู้ให้สัมภาษณ์ก็ให้ความเคารพนับถือและกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน 
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ตัวอย่างท่ี 2 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นายสูญนาค  จนัดาเบ้า    
ที่อยู่ปัจจุบนั 5 หมู่ 4 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น      
อาย ุ71 ปี  เพศ  ชาย  วุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตาส่วนตัวตานั้นเช่ือว่าน่าจะมีอายุมากกว่า100ปี ทุกวันนี้ก็ยังไปกราบไหว้อยู่เป็นประจ า  ลูกหลานเคยไปบน
เรื่องขอให้สอบติดครู บนไปเมืองนอกขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา และลุงเองเคยบนเรื่องการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล และหลังจากที่ไปบนได้ไม่นานก็ปรากฏว่าประสบผลส าเร็จจริงๆ จึงได้ น าผลไม้ อาทิ กล้วย 
มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ อาหารหวาน ผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปถวาย ส่วนตัวตาเช่ือว่าศาลแห่งนี้ ศักดิ์สิทธ์ิจริงๆ 
 ศาลน้ าค ามีอายุมากกว่า 100 ปี ตาจะอยู่ในคณะของกลองยาวที่ท าพิธีแห่ไปท าบุญที่ศาลน้ าค าใน  อดีตคณะของ
กลองยาวจะท าพิธีทุกๆ ปี เพราะท าพิธี 3 วัน แต่ในปัจจุบันท าพิธีแบบรวบรัดจึงคือท าแค่วันเดียวคือหลังสงกรานต์ไม่วันที่ 17 
ก็วันท่ี 18 เมษายน จึงท าให้คณะกลองยาวนั้นไม่ได้ไปท าพิธีอีกเนื่องจากมีเวลา น้อยในการท าพิธีแต่ก่อนชาวบ้านจะร่วมใจกัน
ไปร่วมพิธีเป็นจ านวนมากแต่ในปัจจุบันมีชาวบ้านไปท าพิธีกันน้อยลง ตาเองถึงแม้ปัจจุบันจะไปร่วมพิธีนานๆ ครั้งแต่ก็ยังเชื่อใน
สิ่งที่มองไม่เห็นและนับถือมาจนถึงปัจจุบัน 

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลทั้งสองศาลนี้ถือได้ว่าเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากนอกจาก
จะไปกราบไหว้บูชาแล้วยังมีการไปบนบานในเรื่องของการขอให้สอบติดครู บนไปเมืองนอกขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา 
และบนเรื่องการขอให้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และก็ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ไปบนจึงได้มีการน า
ผลไม้ ผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปถวายและชาวบ้านก็เช่ือว่าศาลทั้งสองศาลนี้ศักดิ์สิทธ์ิจริงและให้ความเคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบัน 

ตัวอย่างท่ี  3 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  นายนิกร   ยันต์ตะพัน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 45 หมู่ 4 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ53 ปี เพศ ชาย  วุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตาเป็นศาลเก่าแก่ที่สุดในชุมชนบ้านสะอาด ซึ่งตั้งขึ้นพร้อมกับหมู่บ้าน และถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านมี
ความเชื่อว่าศักดิ์สิทธ์ิจริง ซึ่งในทุกปีก็จะมีการท าบุญใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านก็จะน าอาหารหวานมาวายเป็นจ านวนมาก 
ผมก็มีความเช่ือว่าท่านศักดิ์สิทธ์ิจริงเพราะผมเองก็เคยบนบานก่อนที่จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านว่าขอให้ได้รับต าแหน่ง ถ้า
ได้เป็นจะน าอาหารหวานมาถวายพร้อมกับผ้าขาวและพวงมาลัย พอถึงวันเลือกตั้งผลก็ปรากฏว่าผมชนะการเลือกตั้ง จึงได้น า
สิ่งที่ผมบนบานไว้ไปถวาย  

 ศาลน้ าค าเป็นศาลที่ชาวบ้านในต าบลกุดธาตุให้ความเคารพเป็นอย่างมากเพราะเช่ือว่ามีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีอายุ
มากกว่า 150 ปี ในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีพิธีท าบุญตักบาตรที่ศาลแห่งนี้ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่ที่แห่งนั้น ให้ปกปักรักษาชาวบ้านในต าบลกุดธาตุในการท าพิธีแต่ละครั้งจะมีพระสงฆ์จากวัดทั้ง 6 
วัด ในต าบลกุดธาตุที่เป็นผู้น าในการท าพิธีต่างๆ พร้อมกับชาวบ้าน  

บทวิเคราะห ์  
 ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาศาลน้ าค าและศาลปูตาเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นที่การสืบทอดประเพณีอีกอย่าง
หนึ่งของคนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบัน จึงท าให้ความเช่ือนี้ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจของคนในชุมชน และจะเห็น
ได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ก็เคยไปบนบานเกี่ยวกับการลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล เมื่อประสบผลส าเร็จก็น าสิ่งของที่ตนบนไว้
มาถวาย 
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2 .ตัวอย่างสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม 
 ความเชื่อด้านสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของชาวบ้าน 
บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พบความเช่ือด้านนี้ทั้งหมด 17 คน ในจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 
17 คน ขอให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี ,ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล  

ตัวอย่างท่ี 1 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองริน วงษ์ศร ี
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั 21  หมู่ 4ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ77 ปี  เพศ  หญิง  วุฒิการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตาเช่ือว่ามีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันท าบุญเพื่อขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย หลายคนที่จะ
ไปท างานท่ีต่างประเทศก็จะไปบนบานเพื่อให้ได้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน บางคนก็บนบานให้สอบบรรจุครูติด เมื่อ
ส าเร็จแล้วก็จะน าสิ่งที่ตนได้บนบานไว้มาถวายซึ่งจะเป็นอาหารหวานเท่าน้ัน อาทิ ลอดช่อง ขนมชั้น ข้าวลอดช่องฯ 
 ศาลน้ าค าเคยไปตั้งแต่สมัยสาวๆ ซึ่งจะมีหลายหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีและจะมีการจุดบั้ งไฟเสี่ยงทายฟ้าฝนและขอพร
เพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาลและเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีชาวบ้านแถวนั้นมีความเช่ือว่าถ้าน าพวงมาลัยหรือดอกไม้ไปกราบไหว้อยู่
ตลอดก็จะมีโชคลาภเกิดกับครอบครัว 

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือศาลปู่ตาและศาลน้ าค ากันเป็นอย่างมากและนิยมไปบน
บานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การบนเรื่องไปท างานต่างประเทศให้ศาลปู่ตาท่านปกปักรักษา บนเรื่องสอบติดครู และบนบาน
เรื่องฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ดี ซึ่งเมื่อสิ่งที่ได้บนบานไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จก็จะน า
อาหารหวาน พวงมาลัยและดอกไม้มาถวาย และในปัจจุบันทั้งสองศาลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านและ
ชาวบา้นก็ให้ความเคารพนับถือและกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ตัวอย่างท่ี 2 
 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองซ่าน   ค ามุงคุณ 

ที่อยู่ปัจจุบนั 10  หมู่ 4 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ73 ปี เพศ  หญิง  วุฒิการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตาตั้งแต่เกิดมาพ่อกับแม่ก็พาไปกราบไหว้ศาลนี้อยู่เป็นประจ าเพราะเช่ือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านที่
ชาวบ้านบ้านสะอาดนั้นให้ความเคารพนับถือมีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปีอย่างแน่นอน และยายเองก็เคยไปบนบานขอพรจากท่าน
เมื่อหลายปีก่อนป้าได้ป่วยไข้ไม่มีเรี่ยวแรงและไอไม่หยุด ไปหาหมอซื้อยามากินก็ไม่เบาลง จึงได้ไปบนบานขอพรจากศาลปู่ตาที่
ยายไปกราบไหว้อยู่เป็นประจ าว่าขอให้ยายมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีเรี่ยวแรงในการเดินและหายจากอาการป่วยไข้ ซึ่งหลังจากนั้น
ไม่นานอาการป่วยของยายก็เบาลงมีเรี่ยวแรงมากขึ้นกว่าเดิม ยายจึงได้น าของไปถวายเป็นอาหารหวาน และผลไม้และจาก
เหตุการณ์นี้ก็ท าให้ยายเคารพและกราบไหว้ศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน 
 ศาลน้ าค าตอนเป็นเด็กพ่อและแม่ของยายพาไปกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจ าแต่เมื่อท่านเสียไปและยายเองก็มีอายุ
มากขึ้น อีกอย่างทางไปศาลน้ าค านี้ก็ถือว่าไกลมากยายจึงไม่ได้ไปกราบไหว้ ปัจจุบันนี้ 2 – 3 ปีจะไปครั้งหนึ่งไปท าบุญกับ
ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งถือว่าท าบุญนี้เป็นการท าบุญใหญ่ และยายก็เคยไปบนบานขอพรจากท่านขอให้ไร่นาเกษตรกรรมนั้น
ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นยายก็จะน าผลไม้มาถวาย และถึงแม้ปัจจุบันยายจะไปกราบไหว้ท่านนานๆไปที ยายก็ยังเช่ือว่าท่านนั้น
ศักดิ์สิทธ์ิจริง 

บทวิเคราะห ์
 จะเห็นได้ว่าทั้งศาลปู่ตานี้มีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปีเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เคยไปบนบาน
ศาลกล่าวเรื่องขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากอาการป่วยไข้และก็ประสบผลส าเร็จท าให้เห็นว่าศาลปู่ตานั้นศักดิ์สิทธิ์
จริงส่วนศาลน้ าค านั้น นานๆครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ถึงจะไปกราบไหว้และก็ยังได้เคยไปบนบานขอพรจากศาลน้ าค าในเรื่องของการ
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ขอให้ไร่นาเกษตรกรรมนั้นได้ผลผลิตที่ดีและมีการน าผลไม้ไปถวายและถึงแม้นานๆ ครั้งจะไปกราบไหว้และท าพิธีแต่ก็ยังคง
เคารพนับถือทั้งสองศาลนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ตัวอย่างท่ี 3 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองพูล  จันดาเบ้า 
ที่อยู่ปัจจุบัน 100 หมู่ 5 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น 
อายุ  69 ปี เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตาและศาลน้ าค าเป็นศาลที่มีความเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 130 ปี ถือเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน และชาวบ้านมีความเช่ือว่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ใน
ศาลจะคอยปกปักรักษาคน ในชุมชนให้แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ซึ่งหลังสงกรานต์ทุกวันที่ 16 -17 
เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมใจกันท าบุญใหญ่ คือวันที่ 16 เมษายน จะท าบุญที่ศาลปู่ตา และวันที่ 17 เมษายน จะ
ท าบุญที่ศาลน้ าค า ซึ่งชาวบ้านส่วนมากก็จะมีการบนบานบอกกล่าวต่อศาลให้ได้ผลิตทางเกษตรที่ดี มีให้ฝนตกตามฤดูกาล  

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลปู่ตาและศาลน้ าค านี้มีอายุเก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิ มีการร่วมใจกันท าบุญของชาวบ้าน
ในต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่นและชาวบ้านเองก็ได้ไปบนบานต่อศาลน้ าค าเพื่อให้ฝนตกตามฤดูการเพื่อ
ใช้ในการท าเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งถือได้ว่าทั้งศาลปู่ตาและศาลน้ าค านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ท าให้
ปัจจุบันชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจ า 

3 .ตัวอย่างสถานะการบนบานเพ่ือรักษาโรค 
 ความเช่ือด้านสถานะการบนบานเพื่อรักษาโรคที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของชาวบ้าน 
บ้านสะอาด ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พบความเช่ือด้านนี้ทั้งหมด 14 คน ในจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 
14 คน ขอในด้านการขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ขอให้สัตว์เลี้ยงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย 

ตัวอย่างท่ี 1 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางค าพันธ์   สาทันตา  
ที่อยู่ปัจจุบนั 3 หมู่ 4 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น  
อาย ุ73 ปี เพศ หญิง  วุฒิการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลปู่ตามีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านบ้านสะอาด ซึ่งยายเองก็เคยไปบนบานเรื่องของ
สุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง เวลาเดินก็ไม่มีแรง กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อย มีคนแนะน าให้ไปขอพรจากศาลปู่ตา จึงได้ลองไปขอดู
จากนั้นก็ถือว่าดีขึ้นกินอะไรได้เยอะขึ้นแต่เรี่ยวแรงก็ไม่ถึงกับหายแต่ถือว่าเดินได้มากกว่าเดิมยายจึงได้น าผลไม้ไปถวายและ
กราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจ า 
 ศาลน้ าค า ปัจจุบันก็ยังไปร่วมพิธีกับชาวบ้านโดยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไป ในอดีตบริเวณศาลน้ าค านี้เป็นพื้นที่ป่ารกยาก
ต่อการเดินไปกราบไหว้บูชา ต่อมาชาวบ้านก็ร่วมใจกันท าความสะอาดบริเวณรอบๆ ศาลน้ าค าท าให้ปัจจุบันทางไปกราบไหว้
บูชาและบริเวณรอบๆ ศาลน้ าค าสะอาดขึ้นกว่าเดิมและสะดวกตอ่การมากราบไหว้ พิธีบวงสรวงศาลน้ าค านั้นจะเป็นการร่วมใจ
มาท าบุญของชาวบ้านในต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่นซึ่งจะท าทุกๆ ปีหลังเทศกาลสงกรานต์และได้เคยไป
บนบานขอฟ้าขอฝนและขอให้เกษตรกรรมไร่นาได้ผลผลิตที่ดี ได้เหลาไม้เป็นรูปดาบ รูปปืน และน าผลไม้ไปถวายและเคารพ
นับถือมาจนถึงปัจจุบัน 

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือศาลทั้งสองแห่งนี้อยู่เป็นประจ าเนื่องจากศาลปู่ตาเป็น
ศาลที่ตั้งประจ าหมู่บ้านบ้านสะอาด ส่วนศาลน้ าค านั้นเป็นศาลที่ชาวบ้านทั้งหมดในต าบลกุดธาตุเคารพนับถือและกราบไหว้ มี
การไปบนบานขอพรให้หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่และก็ประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านก็จะน าผลไม้มาถวาย ส่วนศาลน้ าค านั้น
ชาวบ้านก็ได้ไปบนบานขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้มีน้ าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม มีการน าผลไม้และไม้ที่เหลาเป็นรูป

547 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ .ศ . 2561 
 

 

 

ดาบรูปปืนไปถวายเป็นการตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งในปัจจุบันในการท าพิธีบวงสรวงศาลปู่ตาและศาลน้ าค านั้นก็จัดท าขึ้นอยู่ใน
ทุกๆ ป ี

ตัวอย่างท่ี 2 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางนวลละออง  จันดาเบ้า 
ที่อยู่ปัจจุบัน 168 หมู่ 5 ต าบลกุดธาตุ  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ51 ปี เพศ หญิงวุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลน้ าค าเป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากที่ชาวบ้านให้ความนับถือและสักการะไม่มีใครกล้าลบหลู่ท่านซึ่ง
การท าบุญต่างๆ ชาวบ้านก็จะร่วมกันท าบุญหลายหมู่บ้านมาท าบุญพร้อมกันและได้จัดพิธีขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นจะได้ท าอาชีพเกษตรกร บางคนก็บนบานขอให้หายจากโรคที่เป็นอยู่และถ้าโรคนั้นหายดีขึ้นจรงิๆ ชาวบ้านที่
บนบานไว้ก็จะมาแก้บนตามสิ่งที่ชาวบ้านนั้นได้บนไว้โดยจะน าผลไม้ อาหารหวานและผ้าถุงมาถวาย 

บทวิเคราะห ์
 จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของชาวบ้านที่มีความเช่ือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าศาลน้ าค านั้นมี
ความศักดิ์สิทธิ์จริงและชาวบ้านได้ท าพิธีบวงสรวงศาลทั้งสองศาลนี้มาตั้งแต่อดีตนับได้ว่ามีมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านในต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน 

ตัวอย่างท่ี 3 
ชื่อผู้ที่ให้สัมภาษณ์ นางถวัลย์  สขุันธ์  
ที่อยู่ปัจจุบนั 33 หมู่ 5ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
อาย ุ65 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 ศาลน้ าค านี้ได้ยินมาตั้งแต่ยังเด็ก ๆ เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ปกปักรักษาห้วยน้ าไหล ของเซ่นที่ป้าน าไปไหว้จะมี 
เหล้า ไก่ ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อขอฟ้าขอฝนท าไร่ท านาเพราะถือเป็นน้ าสายหลักของคนในต าบลกุดธาตุ ส่วนศาลปู่ตามีอยู่
เหตุการณ์ที่จ าได้ขึ้นใจและท าให้เคารพและนับถือศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน คือเมื่อหลายปีก่อนลูกชาย ช่ือนายทวีชัย สุภารัตน์
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้กระดูกและซี่โครงหักหลายท่อนใช้เวลานานในการรักษาจึงตัดสินใจไปขอพรจากศาลปู่ตาให้ลูก
ชายหายวันหายคืนและจากนั้น3เดือนปรากฏว่าลูกชายอาการดีขึ้นมากและได้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน ท าให้
เหตุการณ์นี้ป้าไม่เคยลืมและเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน 
 
ผลการวิจัย 
 จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลน้ าค านี้เป็นศาลที่มีมานานชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิต
อยู่และชาวบ้านนิยมไปขอพรเรื่องฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนศาลปู่ตานั้นผู้ให้สัมภาษณ์เช่ือว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะเคยได้
ไปบนบานเรื่องการขอให้ลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นหายและหลังจากบนนั้นอาการของลูกชายที่ป่วยก็ดีขึ้นนั่นจึง
ท าให้ผู้ใหส้ัมภาษณ์มากราบไหว้ขอพรศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อส าคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค าของชาวบ้าน บ้านสะอาด 
ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความเช่ือสถานะต่างๆ ที่ชาวบ้านต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 1. สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธ์ิผลและการแก้บนด้วยวิธีต่างๆ พบจ านวน 19 คน 

2. สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม และการแก้บนด้วยวิธีต่างๆ พบจ านวน 17 คน 
 3. สถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ พบจ านวน 14 คน 

ชาวบ้านบ้านสะอาด ในต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น มคีวามเชื่อในด้านสถานะการบนบานเพื่อ
สัมฤทธ์ิผล การขอให้สอบติดข้าราชการครู,ขอให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปท างานท่ีต่างประเทศมากที่สุดเพราะ
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ชาวบ้านเชื่อว่าศาลนั้นมีความศักดิ์สิทธ์ิจริงและมีอายุมากกว่า 100 ป ีโดยชาวบ้านจะจดจ าศาลปู่ตาในรูปแบบของสถานะการ
บนบานเพื่อสัมฤทธ์ิผลและรักษาโรคมากกว่าศาลน้ าค าเพราะศาลปู่ตาตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเชื่อว่ามีวิญญาณบรรพ
บุรุษคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนในพ้ืนท่ีอยู่ถ้าขอสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนา ส่วนศาลน้ าค านั้นชาวบ้านจะจดจ าในรูปแบบของ
สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากศาลน้ าค าตั้งอยู่บริเวณต้นน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจึงเป็น
สาเหตุให้ชาวบ้านจดจ าศาลน้ าค าในสถานะนี้มากกว่าศาลปู่ตา จากการศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือส าคัญที่ปรากฏในพิธี
กรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้ าค า สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของศาลปู่ตาและศาลน้ าค า ต าบลกุด
ธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่นท่ีมีต่อชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักทิศ 6 บทวิเคราะห์หลักทิศทั้ง 6 
ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมสามก๊ก ผลการวิจัย หลักธรรมทิศ 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อน ามา
วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สามารถเรียงล าดับหลักธรรมทิศ 6 จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง คือ เจ้านายกับลูกน้อง มีทั้งหมด 15 เหตุการณ์ อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้ายคือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหายมี
ทั้งหมด 13 เหตุการณ์ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้าคือ ทิศตะวันออก ได้แก่มารดาบิดา มีทั้ งหมด 5 เหตุการณ์ ปัจฉิมทิศ ทิศ
เบื้องหลังคือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์ ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ มี
ทั้งหมด 2 เหตุการณ์ อุปริมทิศ ทิศเบื้องบนคือ สมณพราหมณ์ มีทั้งหมด 1 เหตุการณ์ คุณธรรมทิศ 6 ด้านที่พบมากที่สุด คือ 
ทิศเบื้องล่าง (เจ้านายกับลูกน้อง) และอันดับรองลงมาคือ ทิศเบื้องซ้าย (มิตรสหาย) แสดงให้เห็นว่า สามก๊กฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) มุ่งสอนในด้านความสัมพันธ์ในระบบเจ้านาย ลูกน้องและการใช้ชีวิตระหว่างมิตรสหายมากที่สุดเนื่องมาจาก
สามก๊กเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง และเกี่ยวข้องกับการสู้รบ คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรสหาย ดังน้ันเหตุการณ์ของตัวละครในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แสดงถึงหลักธรรมทิศ 6 
อันเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : หลักทิศ 6  ตัวละคร  สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 

 
Abstract 

 This research aims to study An Analytical studies of Sixth Disa from behavior of character in Samkok 
Chaopraya Phrakhlang (Hon) Versions. The content is divided into five chapters on the dealing 
respectively with the significance of the problems, literature review, The Sixth Disa, An analysis on the 
Disa 6 in Samkok (Chao Phrayaphrakhlang Hon Version), conclusions and suggestions. It can numberize 
less to than now.  Heta Thima Disa (The below side is act between master & liegeman) found 15 events. 
Uttara Disa (The left side is act to friends) found 13 events. Puratthima Disa (The forward side is act for 
father & mother) found 5 events.  Patchima Disa (The back side is act between son and wife) found 3 
events. Thaksina Disa (The right side is a teacher) found 2 events.  Uparima Disa (The above side is a 
monk) found 1 events. The most Sixth Disa is the below side and the left side. It shows to Samkok (Chao 
Phrayaphrakhlang Hon Version is concentrate to a relationship with master system and a procees be act 
to friends. Samkok is a rule literature is a master system and about war is friends. Then, Samkok (Chao 
Phrayaphrakhlang Hon Version can show a Sixth disa is a relationships between person. 
 
Keywords : sixth disa  character  Samkok Chaopraya Phrakhlang (Hon) versions 
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บทน า 
 หนังสือสามก๊กไม่ใช่เป็นพงศาวดารสามัญ ชาวจีนเรียกว่า สามก๊กจี่ แปลว่าจดหมายเหตุเรื่องสามก๊ก เป็นหนังสือที่
ผู้เช่ียวชาญของจีนเลือกเอามา เรื่องในพงศาวดารตอนหนึ่งมาแต่งขึ้น โดยที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นหนังสือศึกษากลยุทธ์
การเมืองและการท าศึกสงคราม เป็นหนังสือท่ีแต่งดี จึงท าให้เป็นที่นิยมกันอย่างมาก ในประวัติของสามก๊กนั้น อดีตเป็นนิทาน
เล่าต่อกันมา เมื่อถึงราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161 – 1449) มีการเล่นง้ิวขึ้น จึงน าเอาเนื้อเรื่องสามก๊กไปแสดงด้วยต่อมาถึง 
ราชวงศ์หงวน (พ.ศ. 1820 – 1910) การแต่งหนังสือมีความเฟื่องฟูขึ้น จนถึงสมัยราชวงศ์ไต้เหม็ง (พ.ศ. 1911 – 2186)  
มีนักปราชญ์ชาวจีนเมืองจิ๋วซื่อ ล่อกวนตง แต่งหนังสือสามก๊กขึ้น เขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานทางการเมืองโดยมีความคิดที่จะ
ตั้งตัวเป็นเจ้า แต่ไม่ประสบผลส าเร็จจึงหันไปเอาดีทางการแต่งนิยาย ซึ่งล่อกวนตงแต่งหนังสือสามก๊กไว้ 120 ตอน ต่อมามี
นักปราชญ์ชาวจีนอีก 2 คน ช่ือ เม่าจงกัง คิดที่จะแต่งหนังสือสามก๊ก จึงแต่งค าอธิบายค ากลางเพิ่มเข้าไป แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 
กิมเสียถ่าง เปน็ผู้ตรวจ กิมเสียถ่างมีความชอบเกี่ยวกับหนังสือสามก๊กจึงช่วยแก้ไขค าและความหมาย แล้วมอบให้เม่าจงกังไป
ตีพิมพ์ จากนั้นสามก๊กก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในจีนและต่างประเทศ (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2554: 1) 

สามก๊กฉบับภาษาไทยมีค าบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ให้
เจ้าพระยาพระคลัง(หน) แปล ทรงเป็นธุระในการที่จะแต่งหนังสือขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง สามก๊กฉบับ 
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) มุ่งให้รายละเอียดด้านต าราพิชัยสงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือที่ดี บ ารุงสติปัญญาผู้คน
ในบ้านเมือง เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ 

สามก๊กเป็นวรรณคดีเรื่องยาว ฉะนั้นต้องมีคณะกรรมการแปลความหลายคนกรมพระยาด ารงราชานุ-ภาพ  
ทรงสันนิษฐานว่าเพราะเจ้าพระยาพระคลังถึงแก่อสัญกรรมก่อน  ผู้อื่นอ านวยการแปล คนเรียบเรียงภาษาไทยและเกลา
ส านวนก็เป็นคนละชุดกัน ความลักลั่นและคลาดเคลื่อนเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ถึงกับท าให้เนื้อหาที่ส าคัญและสาระของเรื่องเสียไป 
แต่แสดงให้เห็นว่าการแปลเรื่องสามก๊กเป็นงานใหญ่  ใช้คนมาก จึงจะให้สมบูรณ์โดยไม่มีเป็นเรื่องที่ยากในการแปลและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับคนไทย เจ้าพระยาพระคลังเปลี่ยนรูปแบบการประพันธ์และการด าเนินเรื่องใหม่  ในเนื้อเรื่องมีการ  
เติม ตัด เปลี่ยนแปลงเพือ่ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย ซึ่งรูปแบบการประพันธ์ของภาษาจีน เป็นนิยายร้อยแก้วสลับกับร้อยกรอง 
เนื้อเรื่องซ่อนเง่ือนแล้วคลี่คลาย มีลักษณะการเล่าย้อน เรื่องบางตอนไม่บอกรายละเอียดชัดให้ผู้อ่านตีความเอาเอง ส่วนฉบับ
ภาษาไทยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบร้อยแก้วล้วน ส่วนที่เป็นร้อยกรองถูกตัดออก ถ้าตัดไม่ได้จะอธิบายเรื่องที่อ้างถึงให้ชัดเจน
เพื่อให้คนไทยอ่านเข้าใจ ท าให้เรื่องท่ีเข้าใจยากถูกตัดออกหมด หากการแปลสามก๊ก ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น
และเหมาะสมแล้ว เรื่องนี้อาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร การแปลสามก๊กให้เหมาะสมกับคนไทยอย่างกลมกลืน เรื่องนี้
ได้รับความนิยมอย่างสูงจึงเป็นความส าเร็จที่น่ายกย่องอย่างสูง (ถาวร สิกขโกศล, 2557: 186) 
 สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลังหน นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการแปลที่มีความสละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา
แปลได้ทั้ง “อรรถ” และ “รส”แล้วนอกจากนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ยังเต็มไปด้วยข้อคิด
และคติเตือนใจโดยเฉพาะด้านหลกัธรรมทิศหกซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าด้วยการปฏิบัติต่อคนรอบข้างซึ่งเป็นหลัก
ที่ควรยึดถือและน ามาปฏิบัติ ทั้งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลรอบตัวเรานั้นมีความส าคัญและควรที่จะปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ 
ความเช่ือถือ ความเกรงใจต่อบุคคลทั้งหกทิศได้ถูกต้อง โดยวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก มีเหตุการณ์ของตัวละครอยู่มากที่สื่อให้
เห็นถึงหลักธรรมทิศท้ัง 6  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทิศท้ัง 6 ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง 

)หน(  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาสามก๊ก, หลักทิศ 6 

2) ขั้นรวบรวม ข้อมูลเหตุการณ์ของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงหลักทิศ 6 
3) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หลักทิศ 6 ของเหตุการณ์แต่ละตัวละครต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4) ขั้นสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดหลักทิศ 6 จากค ากล่าวของพระพรหมคณุาภรณ์(พระพรหมคณุาภรณ์, 2551 : 191-196) 
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 ที่กล่าว ทิศ 6 หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ ท่ีเราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศท่ีอยู่รอบตัว 
1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็นผู้มี่อุปการระแก่เรามาก่อน 
2. ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ 
3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะมีขึ้นภายหลังและคอยเป็นก าลังสนับสนุนอยู่

ข้างหลัง 
4. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็น

ก าลังสนับสนุน ให้บรรลุความส าเร็จ 
5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ เจ้านายกับลูกน้อง เพราะเป็นผู้ช่วยท าการงานต่างๆเป็นฐานก าลังให้ 
6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมและเป็นผู้น าทางจิตใจ 

(พระพรหมคณุาภรณ์, 2551 : 191-196) 
1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้ แก่ บิดามารดา ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี ้

 

  ตอน อ้องอุ้นใช้เตียวเสี้ยนท าอุบายนางงามเพื่อให้ลิโปผ้ิดใจกับตั๋งโตะ๊ 
ขณะนั้นบ้านเมืองของจีนได้มีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงแผ่นดิน และมีทหารช่ือตั๋งโต๊ะเข้ามาเป็นใหญ่คอยคุมอยู่

เบื้องหลังขององค์ฮ่องเต้ กดขี่ข่มเหงขุนนางและประชาชน จนขุนนางอาวุโสอ้องอุ้นทนไม่ได้จึงคิดหาแผนการที่จะก าจัดตั๋งโต๊ะ 
จากนั้นอ้องอุ้นก็เห็นลูกสาวบุญธรรมช่ือเตียวเสี้ยนก็เลยคิดแผนการให้ตั่งโต๊ะกับลิโป้ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงจึงไปขอร้องเพื่อให้
เตียวเสี้ยนช่วย เตียวเสี้ยนจึงตอบไปว่า “บุญคุณของท่านที่มีต่อข้าที่เก็บมาเลี้ยงตอบแทนเท่าไรก็ไม่หมดถึงชีวิตข้าก็ให้ ได้ ”และ
เตียวเสี้ยนก็ท าส าเร็จ 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 131)  
จากเนื้อหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเตียวเสี้ยนปฏิบัติตนต่อบิดาบุญธรรมด้วยความเคารพและกตัญญูเป็นอย่างมาก 

เพราะอ้องอุ้นถึงไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของเตียวเสี้ยน แต่เตียวเสี้ยนรักและนับถืออ้องอุ้นมาก และอีกประการคือเตียวเสี้ยนไม่ได้
ท าเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบิดาบุญธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ส่งผลให้แผ่นดินมีความสงบสุขดังเดิมอีกด้วย 

 
 ตอน ชีซีกลับมาดูแลมารดา 

ชีซีเป็นขุนนางและ ครอบครัวของชีซีก็อยู่ในกองทัพของโจโฉ แต่ชีซีได้ไปอยู่รับใช้เล่าปี่เพราะเล่าปี่มีคุณธรรมมาก 
จากนั้นโจโฉจึงท าหนังสือปลอมท่ีส่งจากมารดาของชีซีส่งมาแจ้งว่า “ขณะนี้มารดาถูกโจโฉจับตัวให้รีบกลับมา ถ้าไม่กลับมาโจ
โฉก็อาจจะฆ่าแม่ได้” ชีซีจึงร้องไห้แล้วบอกกับเล่าปี่ว่า ข้ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณมารดาเลย ถ้าไม่กลับไปกลัวโจโฉจะฆ่า
มารดา ข้าขอกลับไปตอบแทนบุญคุณมารดาของข้าก่อน  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 702) 
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นว่าชีซีเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยการปฏิบัติตนในการนึกถึงบุญคุณของ

มารดา ถึงแม้จะเป็นกลลวงของโจโฉ แต่ชีซีก็เป็นห่วงมารดาของตนท าให้รู้ว่าบุญคุณของมารดาควรตอบแทน แลควรกลับไป
ดูแลมารดาของตนให้ดี 

 
 ตอน กวนเป๋งนับถือกวนอูเป็นบิดาบุญธรรม 

หลังจากท่ีกวนอูได้ออกมาจากทัพโจโฉแล้ว ก็ได้ตามหาเล่าปี่จึงมาถึงเมืองกิจิ๋ว และได้พบกับเจ้าเมืองช่ือกวนเต๋ง ซึ่ง
กวนเต๋งมีบุตรชายช่ือกวนเป๋ง กวนเป๋งช่ืนชอบกวนอูมาก เพราะที่กวนอูมีนิสัยที่ซื่อสัตย์มากและเฉียบขาดในเรื่องการท าศึก จึง
ท าให้กวนเป๋งขอเป็นลูกบุญธรรมของกวนอู และได้ติดตามกวนอูไปทุกท่ี ไม่ว่าจะท าศึกสงครามที่ใด ก็ตามไปท าศึกด้วยตลอด  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 537) 
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นวา่กวนเป๋งได้นับถือกวนอูมาก จึงขอเปน็บุตรบุญธรรมของกวนอู และไดป้ฏิบัติตัวใหส้มกับเป็น
บุตรจริงๆ ทั้งยังตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยกวนอูท าศึกสงครามและได้ตดิตามคอยดูแลพ่อบุญธรรมอย่างกวนอูเสมือนเป็น
พ่อลูกกันจริงๆ 
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2. ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้  ได้ แก่ ครูอาจารย์ ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้ 
 
 ตอน เล่าปี่ไปเยือนกระท่อมของขงเบ้ง 

เล่าปี่ได้เดินทางหาที่ปรึกษามาเพื่อช้ีแนะในเรื่องท าศึก ก็ไปเจอสุมาเต็กโชและชีซีได้แนะน าเล่าปี่เพื่อไปพบจูกัดเหลี
ยงหรือขงเบ้ง ซึ่งเล่าปี่ได้ไปหาขงเบ้งท่ีบ้านกระท่อมของขงเบ้งถึงสามครั้ง โดยลึกๆแล้วขงเบ้งต้องการที่จะลองใจเล่าปี่ จากนั้น
เล่าปี่ก็มาหาขงเบ้งเป็นครั้งท่ีสาม ก็พบขงเบ้งนอนอยู่ในบ้าน และเล่าปี่กับขงเบ้งก็ได้สนทนากัน ขงเบ้งได้ลองใจถามถึงความมี
คุณธรรมและอุดมการณท์ี่จะฟื้นฟูแผ่นดนิ ด้วยขงเบ้งเป็นคนท่ีเก่งมีความรู้มาก เกี่ยวกับการท าศึกในต าราพิชัยสงคราม กลการ
ท าศึกสงคราม และดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ หรือแม้กระทั่งการอ่านจิตใจของผู้คน พอสนทนากันจบ เล่าปี่เห็นว่าขงเบ้ง
เป็นคนท่ีมีความรู้และเก่งมากจริงๆ เล่าปี่ก็ได้นับถือขงเบ้งว่าเป็นเหมือนอาจารย์   

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 720) 
จากเนื้อหาข้างต้น  สื่อให้เห็นว่าขงเบ้งเป็นผู้ที่มีความรู้มาก เกี่ยวกับการท าศึกสงความทั้งในต าราและในสถานการณ์

จริง หรือสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ และยังมีหลักจิตวิทยาในการอ่านใจคนได้ แต่ขงเบ้งกลับมีความถ่อมตัวไม่โอ้อวดใน
ความรู้ ซึ่งเล่าปี่เป็นถึงกับเช่ือถือในความรู้ของขงเบ้งถึงแม้เล่าปี่จะมีเช้ือสายของราชวงศ์ของจีนยังต้องค านับและนับถือขงเบ้ง
เป็นอาจารย์ 
 
 ตอน หงออายผู้คุมในคุกได้สานต่อความรู้ของหมอฮัวโต๋ 

หลังจากหมอฮัวโต๋ได้ไปรักษาอาการปวดหัวของโจโฉ โดยต้องผ่าตัด โจโฉจึงเกิดความกลัวและบอกว่าหมอคนนี่จะมา
สังหารตัวข้า จึงสั่งให้ทหารน าหมอฮัวโต๋ไปขังคุก ขณะที่หมอฮัวโต๋ได้อยู่ในคุกก็มีคนคุมคือหงออาย ซึ่งเป็นคนที่รู้ว่าหมอฮัวโต๋
เป็นคนดีจึงน าข้าวและน้ ามาให้หมอฮัวโต๋โดยตลอด และคอยดูแลหมอฮัวโต๋เป็นอย่างดี หมอฮัวโต๋ก็บอกว่าข้าไม่มีสิ่งใดตอบ
แทน จึงบอกให้หงออายไปบ้านของตน และให้ต าราหมอเป็นสิ่งตอบแทน หงออายก็สัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาต ารา และจะเป็น
หมอท่ีดีตามหมอฮัวโต๋ โดยหงออายนับถือหมอฮัวโต๋เป็นอาจารย์ แล้วหมอฮัวโต๋ก็ตรอมใจตายในคุก  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 3, 2554: 1411) 
จากเนื้อหาข้างต้น หงออายเป็นผู้คุมในคุกรู้ว่าหมอฮัวโต๋เป็นคนดี จึงคอยดูแล หาข้าวหาน้ าให้ตลอด และนับถือหมอ

ฮัวโต๋เป็นอาจารย์ที่ควรนับถือ จนท าให้หมอฮัวโต๋มอบต าราการรักษาโรคทั้งหมดให้กับหงออาย และก็ตรอมใจตามเนื่องจาก
ถูกโจโฉจับขังคุกท าอะไรไม่ได้ 

3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามแีละภรรยา ทีป่รากฏในวรรณกรรม ดังนี้ 
 
 ตอน นางบิฮูหยินกระโดดบ่อน้ าตายเพื่อให้เล่าปี่ได้ส าเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่ 
 โจโฉได้ไล่ตีทัพของเล่าปี่ท าให้ทัพและประชาชนของเล่าปี่แตกไปคนละทิศคนละทาง เล่าปี่ เตียวหุยและชาวบ้าน
บางส่วนได้หรือรอด แต่ยังเหลือนางบิฮูหยิน นางก าฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของเล่าปี่ และอาเต๊าบุตรของเล่าปี่ท่ียังติดอยู่ข้างในทัพ
ของโจโฉ จูล่งทหารเอกของเล่าปี่ได้ฝ่าทัพทหารเพื่อตามหาทั้งภรรยาและบุตรของเล่าปี่ ในตอนแรกพบแต่นางก าฮูหยิน จึง
น ามาส่งอย่างปลอดภัย และออกตามหานางบิฮูหยินและอาเต๊าจนพบแต่นางบิฮูหยินถูกธนูยิงที่ขา ท าให้ฝ่าทหารออกไปได้ยาก
โดยนางคิดที่จะสละชีวิต เพื่อท่ีจะให้บุตรรอดชีวิต และจะได้ให้บุตรได้สืบสานช่วยเล่าปี่ได้ส าเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่ จึง
ให้จูล่งน าอาเต๊าฝ่าทหารกลับไป แล้วนางก็ได้กระโดดบ่อน้ าฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ทหารของโจโฉจับนางไปต่อรองกับเล่าปี่ได้  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 787) 
จากเนื้อหาข้างต้น  บิฮูหยินถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก เพราะยอมสละชีวิตในการกระโดดบ่อน้ าตาย เพื่อให้บุตรของ

ตนนั้นรอดและไม่ตายกันหมดในการฝ่าทหารทัพของโจโฉออกไป ซึ่งนางได้บอกกับจูล่งว่าให้บุตรของตนรอดเพื่อจะได้ช่วยเล่า
ปี่ท าการเป็นใหญ่และฟื้นฟูราชวงศ์ของตนได้ส าเร็จในอนาคต 

 
ตอน จิวยี่โกรธและตัดสินใจออกรบเพราะโจโฉต้องการภรรยาของเจ้านายและภรรยาตน 
ขณะที่เหตุการณ์ที่โจโฉจะมายึดเมืองกังตั๋งของซุนกวน มีขุนนางทั้งบอกให้ยอมแพ้และบอกให้รบ ซุนกวนจึงตามจิวยี่

ทหารเอกมาปรึกษา หลังจากจิวยี่เอกก็ยังลังเลว่าจะยอมแพ้หรือจะสู้ดี ขงเบ้งกับโลซกก็เข้ามาพูดเพื่อจะให้จิวยี่ตัดสินใจออก
รบ ขงเบ้งจึงบอกกับจิวยี่ว่าถ้าไม่อยากออกรบก็ได้ เรามีวิธีท่ีจะไม่ท าให้เสียอะไรเลย เพียงแต่ส่งผู้หญิงสองคนพายเรือไปหาโจ
โฉทุกอย่างก็จะยุติเลย จิวยี่จึงถามว่าผู้หญิงที่จะส่งไปให้โจโฉเป็นใคร ขงเบ้งตอบว่าแม่นางไต้เกี้ยวกับแม่นางเสียวเกี้ยว 
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เพราะโจโฉอยากได้สองนางไว้เคียงคู่ จิวยี่จึงโกรธและบอกว่า แม่นางไต้เกี้ยวเป็นภรรยาของซุนเซ็กเจ้านายเรา ส่วนแม่นาง
เสียวเกี้ยวก็เป็นภรรยาของเราเอง ขงเบ้งจึงตกใจและขอโทษจิวยี่ จิวยี่โกรธมากที่มาดูถูกภรรยาเจ้านายและภรรยาของตนจึง
อยากจะฆ่าโจโฉและตัดสินใจแจ้งซุนกวนว่าจะออกรบ  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 827) 
จากเนื้อหาข้างต้น  ขงเบ้งถือว่ามีไหวพริบที่ดีที่จะพูดให้จิวยี่ออกรบโดย บอกกับจิวยี่ว่าโจโฉต้องการภรรยาเจ้านาย

และภรรยาของจิวยี่ไปเคียงคู่ ด้วยความรักของจึงยี่ท่ีมีต่อเจ้านายและภรรยาของตน ดังน้ันจิวยี่จึงตัดสินใจออกรบเพื่อจะฆ่าโจ
โฉให้ได้ 
 
 ตอน ซุนฮูหยินน้องของซุนกวนหนีตามข้ามแดนไปกับเล่าปี่ 

เนื่องจากจิวยี่คิดแผนให้ซุนกวนเพื่อขอพื้นที่เมืองเกงจิ๋วคืนจากเล่าปี่ โดยให้ซุนกวนยกซุนฮูหยินให้เล่าปี่ ซึ่งซุนฮูหยิน
นั้นเป็นน้องสาวของซุนกวน แต่ขงเบ้งก็คิดแผนตลบหลังอีกครั้ง คือให้แต่งงานกันจริงๆและในที่สุดทั้งซุนฮูหยินและเล่าปี่ก็ได้
รักกันจริงๆ ขณะนั้นเล่าปี่ได้อยู่ในเมืองของซุนกวนจึงกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเล่าปี่กับซุนกวนต่างก็ท าศึกกันอยู่ 
เล่าปี่จึงวางแผนกลับเมืองของตนและพานางซุนฮูหยินไปด้วย ซุนกวนรู้ข่าวว่าเล่าปี่และซุนฮูหยินหนีกลับเมืองจึงพาทหารตาม
ไป พอนางซุนฮูหยินเห็นว่าทหารจะตามทันจึงออกมาปกป้องเล่าปี่จากทหาร และให้ตนกับเล่าปี่กลับไปยังเมืองของเล่าปี่เพราะ
ทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วและรักกันมาก 

 (เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 989) 
จากเนื้อหาข้างต้น  ในตอนแรกจิวยี่และซุนกวนวางแผนยกน้องสาวให้เล่าปี่เพื่อที่จะให้เล่าปี่มอบเมืองกังตั๋งให้ เฉยๆ 

แต่ขงเบ้งคิดแผนตลบหลัง ท าให้เล่าปี่กับนางซุนฮูหยินแต่งงานกันจริงๆ และซุนกวนไม่คิดว่าน้องของตนจะรักเล่าปี่ขนาดที่
ยอมแลกชีวิตของตนให้กับเล่าปี่ได้ ท าให้ซุนฮูหยินไปใช้ชีวิตกับเล่าปี่ 

4. อุตตรทิศ  ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ  ได้แก่ มิตรสหาย ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้ 
 
 ตอน เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ร่วมสาบานเป็นพ่ีน้อง ณ สวนดอกท้อ 

เนื่องจากขณะนั้นบ้านเมืองของประเทศจีนเกิดความวุ่นวายทางราชส านัก ทางราชส านักจึงมีหนังสือรับทหารอาสา
เพื่อปราบโจร  เล่าปี่เป็นผู้ที่มีเชื้อพระราชวงศ์ของจีนแต่ถูกปลดออกจากต าแหน่ง และมีความคิดที่จะตั้งตนเป็นใหญ่เพื่อฟื้นฟู
ราชวงศ์ของตน กวนอู เป็นผู้ที่ห้าวหาญ สุขุม  เด็ดเดี่ยว เก่งในการรบมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สูงมาก เตียวหุย เป็นผู้ที่ไม่ยอม
แพ้ใคร พูดจาโผงผางตรงไปตรงมา เก่งในการสู้รบ แต่ข้อเสียคือชอบดื่มสุราแล้วพาล ทั้งสามคนก็ได้มาพบกับและได้สนทนา
เรื่องบ้านเมืองกัน เล่าปี่จึงบอกความคิดที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ของตนและท าเพื่อบ้านเมืองในการปราบโจร ทั้งกวนอูและเตียวหุย
ต่างก็มีความคิดเดียวกัน แล้วทั้งสามคนก็ได้ท าพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมกัน ณ สวนดอกท้อ ว่า “แม้เราไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่
เราก็จะตายวันเดือนเดียวกัน” 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 8) 
จากเนื้อหาข้างต้น  สื่อให้เห็นถึงความรักความผูกพันกัน ที่มีความซื้อสัตย์และจริงใจต่อกัน โดยมีความคิด

จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ท าให้ประเทศสงบสุขและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น ด้วยการท าพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ คือการสาบานเป็นพี่น้องกันไม่
คิดทรยศหรือหักหลังกัน และด้วยความคิดของเล่าปี่ท่ีว่าปกครองด้วยความเป็นธรรม บ้านเมืองจะได้สงบสุข 

 
ตอน ง าเต๊กอาสาอุยกายส่งหนังปลอมให้โจโฉเพื่อให้แผนส าเร็จ 
ด้วยแผนการของอุยกายท่ียอมเจ็บปวดร่างกาย โดยแกล้งทะเลาะกับแม่ทัพจิวยี่และถูกลงโทษด้วยการโดนทุบดว้ยไม้ 

เพื่อตบตาทหารที่มาสืบข่าวของโจโฉ หลังจากอุยกายถูกลงโทษสาหัส ง าเต๊กซึ่งเป็นเพื่อนทหารของอุยกายอาสาที่จะเป็นผู้ไป
ส่งหนังสือปลอมให้กับโจโฉ เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตมาก แต่ด้วยง าเต๊กมีไหวพริบที่ดีจึงท าให้แผนท่ีอุยกายแสรง้เข้าข้างฝ่ายโจโฉได้
ส าเร็จ 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 869) 
จากเนื้อหาข้างต้น จากที่ง าเต๊กเป็นเพื่อนทหารของอุยกาย ในยามอุยกายต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่รู้จะไปขอ

ความช่วยเหลือจากใครและไว้ใจได้ ง าเต๊กจึงอาสาที่จะส่งหนังสือไปให้โจโฉ ทั้งๆที่ รู้ว่าเสี่ยงต่อชีวิตมาก แต่ก็ยอมอาสา เพื่อ
เพื่อนและบ้านเมือง และง าเต๊กก็มีความคิดมีไหวพริบที่ดีมากในการพูดคุยหยั่งเชิงกันกับโจโฉ จึงท าให้แผนการส าเร็จในทาสุด 
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ตอน ขงเบ้งไว้อาลัยศพจิวยี่ 
ขณะที่จิวยี่ได้เสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคประจ าตัวแล้วขงเบ้งจะต้องการไปเคารพศพด้วยความนับถือว่าเป็นเพื่อนใน

การท าศึกผาแดงท าให้ขงเบ้งมีความสัมพันธ์กับจิวยี่แบบมิตรสหาย ขงเบ้งจึงได้แสดงความเสียใจด้วยการไปเคารพศพจิวยี่แต่
เหล่าขุนนางของจ๊กก๊กไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลัวเกิดอันตรายกับขงเบ้งแต่ขงเบ้งยืนยันท่ีจะไปไม่มีใครสามารถห้ามได้พอไปถึงขง
เบ้งก็ได้แสดงความเสียใจร้องไห้ออกมาต่อหน้าศพของจิวยี่ 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 1023) 
จากเนื้อหาข้างต้น  สื่อให้เห็นว่า มีความนับถือจิวยี่ว่าเป็นมิตรสหายถึงแม้จะเป็นศัตรูกันก็ตามแต่ก็เคยร่วมมือต้านโจ

โฉในศึกผาแดงท าให้ขงเบ้งและจิวยี่มีความนับถือแบบมิตรสหายที่ดีต่อกัน 
5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ เจ้านายกับลูกน้อง ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังน้ี 

 
ตอน นายเสบียงอองเฮายอมสละชีวิตเพื่อให้โจโฉซื้อใจทหาร 

 จากท่ีโจโฉได้ท าศึกกับอ้วนสุดและอ้วนเสี้ยวเป็นเวลานาน เสบียงของทัพโจโฉก็เริ่มจะหมด จึงเรียกตัวนายเสบียงออง
เฮามาปรึกษา โจโฉก็บอกว่าก็แจกจ่ายอาหารให้ทหารในปริมาณที่ลดลง นายเสบียงอองเฮาจึงตอนไปว่า ท าอย่างนั้นไม่ได้
เพราะอาจท าให้ทหารไม่พอใจกองทัพจะเกิดความวุ่นวายได้ โจโฉจึงบอกว่าถ้าอย่างน้ันข้าจะขออะไรสักอย่างได้หรือเปล่า ออง
เฮาจึงบอกว่าได้ เพื่อท าให้กองทัพรบชนะข้ายอมสละให้ทุกอย่าง โจโฉจึงบอกว่า ข้าขอชีวิตของเจ้าเพื่อผูกใจทหาร และท าให้
ทหารมีใจที่สู้ ขณะที่นายเสบียงอองเฮาก าลังตกใจอยู่นั้น โจโฉก็ให้ทหารมาพาตัวอองเฮาไปประหาร และบอกกับทหารว่า ที่
เสบียงเหลือน้อยนั้งอองเฮาเป็นผู้ยักยอกเก็บไว้เอง จึงต้องประหาร หลังจากที่ประหารอองเฮาแล้วเหล่าทหารก็เช่ือว่าอองเฮา
ผิด และท าให้มีความฮึกเหิมขึ้นมา 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 327) 
 จากเนื้อหาข้างต้น นายเสบียงอองเฮาได้มีความภักดีต่อเจ้านายและกองทัพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแลกชีวิต
เพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิด ท าให้เหล่าทหารมีใจสู้และไม่อยากถูกประหารเหมือนตน ท าให้กองทัพได้ชัยชนะในที่สุด 
 
  ตอน ชีซีรับใช้เล่าปี่ด้วยใจจริง 

ขณะที่เล่าปี่ได้เดินทางเพื่อท่ีจะหากุนซือเพื่อช่วยวางแผนในการท าศึกสงคราม และได้ไปพบกับชีซีซึ่งเป็นนักปราชญ์
ที่อยู่กับฝั่งทัพของโจโฉ แต่ชอบความคิดและนับถือการปฏิบัติตัวของเล่าปี่ จึงมาเป็นกุนซือเสนอแผนการท าศึกให้กับเล่าปี่ ใน
ศึกเล่าปี่สู้กับโจโฉ และท าให้เล่าปี่ได้ชัยชนะกลับมา แต่เนื่องจากโจโฉรู้ว่าชีซีเป็นกุนซือให้กับเล่าปี่ โจโฉจึงท าแผนโดยท า
หนังสือปลอมบอกว่าให้กลับมาดูแลมารดา ถ้าไม่มาโจโฉอาจจะสังหารมารดา ด้วยความกตัญญูชีซีจึงต้องกลับ และได้ไปลาเล่า
ปี่ท้ังๆที่ไม่อยากจะกลับไปเพราะชีซีอยากรับใช้เล่าปี่มาก เล่าปี่ก็ไม่อยากให้ชีซีกลับไปและชีซีสัญญากับเล่าปี่ว่าจะไม่เสนอแผน
ใดๆให้โจโฉเลย และชีซียังเสนอตัวกุนซือที่เก่งกว่าตนให้เล่าปี่ไปตามหา เพื่อท าให้การฟื้นฟูราชวงศ์ของเล่าปี่ได้เป็นจริง  

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 703) 
จากเนื้อหาข้างต้น  ชีซีเป็นนักปราชญ์ที่มีความชอบในตัวของเล่าปี่ที่เป็นคนมีคุณธรรม จึงมารับใช้เป็นกุนซือ เสนอ

แผนการท าศึกสงครามให้กับเล่าปี่จนได้ชัยชนะมา แต่โจโฉท าแผนเพื่อเรียกตัวชีซีกลับไป จึงท าให้ทั้งชีซีและเล่าปี่ต่างก็เสียใจ 
และชีซีอยากรับใช้เล่าปี่ จึงให้สัญญากับเล่าปี่ว่าจะไม่เสนอแผนให้โจโฉตลอดไป สื่อให้เห็นว่าชีซีนับถือเล่าปี่เป็นเจ้านาย และ
ปฏิบัติตัวต่อเจ้านายด้วยความซื่อตรง 
 

ตอน พระเจ้าเหี้ยนเต้เลื่อนต าแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวัง 
ด้วยเล่าปี่ได้ศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองมีความดีความชอบอยู่มาก พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงให้เล่าปี่ เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรก  

พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงถามเล่าปี่ว่าเป็นบุตรของใคร  เล่าปี่จึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเช้ือพระวงศ์ และบอกว่าบิดาคือใคร จึงรู้ว่าเล่าปี่มี
ศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงเลื่อนต าแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวัง เพราะเล่าปี่มีความดี
ความชอบในการท าสงครามปกป้องแผ่นดินมามาก 

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 379)  
จากเนื้อหาข้างต้น เล่าปี่ท าความดีในการท าสงครามปกป้องแผ่นดินมาเป็นอันมาก พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงมองว่าสมควร

ที่จะเลื่อนต าแหน่งให้กับเล่าปี่ ซึ่งท าให้เล่าปี่มีก าลังใจในการปกป้องแผ่นดินและฟื้นฟูราชวงศ์ของตนให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง 
6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังน้ี 
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 ตอน นักบวชเภาเจ๋งปฏิบัติตนต่อกวนอูด้วยความปรารถนาดี 

กวนอูได้รับใช้ราชการกับโจโฉอยู่ระยะหนึ่งเพื่อดูแลรักษาพี่สะใภ้ ต่อมากวนอูได้รับข่าวว่าเล่าปี่ได้อยู่กับอ้วนเสี้ยว 
กวนอูจึงตัดสินใจพาพ่ีสะใภ้ไปหาเลา่ปี่และออกมาจากโจโฉ โดยโจโฉไม่ได้ให้หนังสือผ่านทางมาด้วย ระหว่างการเดินทางกวนอู
ก็ต้องผ่านเมืองต่างๆที่เป็นเมืองของโจโฉ จึงมีทหารรักษาเมืองไว้ กวนอูจึงต้องเผชิญกับทหารและได้สังหารทหารไปหลายเมือง 
จนผ่านมาถึงเมืองกิสุยก๋วน ซึ่งมีแม่ทัพคือเบี๋ยนฮี จึงออกไปต้อนรับกวนอู และบอกให้กวนอูไปร่วมดื่มสุราที่วัดตีนก๊กชือ มี
นักบวชช่ือเภาเจ๋งอาศัยอยู่ นักบวชเภาเจ๋งเป็นคนบ้านเดียวกับกวนอู ขณะที่กวนอูและนักบวชเภาเจ๋งนั่งสนทนากันอยู่ เบี๋ยนฮี
ก็เข้าไปบอกกับกวนอูว่าเชิญท่านเข้ามากินเลี้ยงกับข้าในห้อง เพื่อที่จะลอบสังหารกวนอู นักบวชเภาเจ๋งก็ส่งสัญญาณให้กวนอู
ด้วยการขยิบตาและหันไปทางง้าวของกวนอู เพื่อให้กวนอูรู้ตัว จากนั้นกวนอูก็ไปหยิบง้าวมาสู้กับทหารของเบี๋ยนฮี จนชนะ 
และได้ขอบคุณนักบวชเภาเจ๋งท่ีช่วยกวนอูไว ้

(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 513) 
 จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดีของนักบวชที่มีต่อประชาชน คือ นักบวชเภาเจ๋งท่ีรู้ว่าเบี๋ยนฮีจะลอบ
สังหารกวนอู แต่ก็ส่งสัญญาณให้กวนอูรู้และไหวตัวทันท าให้กวนอูฆ่าทหารที่จะมาสังหารตน ท าให้กวนอูพาตนและพี่สะใภ้
กลับไปหาเล่าปี่ได้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมสามก๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทิศ 6 ซึ่งแบ่งเป็นทิศต่างๆ 
ดังนี ้
 1. ปุรัตถิมทิศ   ทิศเบื้องหน้า คือทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบดิา  มีทั้งหมด 5 เหตุการณ์ ดังนี ้
  1.1 ตอน อ้องอุ้นใช้เตียวเสี้ยนท าอุบายนางงามเพื่อให้ลิโปผ้ิดใจกับตั๋งโต๋ะ 
  1.2 ตอน ชีซีกลับมาดูแลมารดา 
  1.3 ตอน กวนเป๋งนับถือกวนอูเป็นบิดาบุญธรรม 
  1.4 ตอน พระเจ้าโจผีตั้งโจโฉซึ่งเปน็บิดาเป็นฮ่องเต้ 
  1.5 ตอน ซุนฮูหยินกลับมาง่อก๊กเนื่องจากทราบข่าวว่ามารดาป่วยเพราะแผนซุนกวน 
 
 2. ทักษิณทิศ   ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย ์ มีทั้งหมด  2 เหตุการณ์ ดังนี ้
  2.1 ตอน เล่าปี่ไปเยือนกระท่อมของขงเบ้ง 
  2.2 ตอน หงออายผู้คุมในคุกไดส้านต่อความรู้ของหมอฮัวโต๋ 
 
 3. ปัจฉิมทิศ   ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา  มีทั้งหมด  3 เหตุการณ์ ดังนี ้
  3.1 ตอน นางบิฮูหยินกระโดดบ่อน้ าตายเพื่อให้เล่าปี่ได้ส าเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่ 
  3.2 ตอน จิวยี่โกรธและตัดสินใจออกรบเพราะโจโฉต้องการภรรยาของเจ้านายและภรรยาตน 
  3.3 ตอน ซุนฮูหยินน้องของซุนกวนหนีตามข้ามแดนไปกับเล่าปี ่
 
 4. อุตตรทิศ   ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มติรสหาย  มีทั้งหมด 13  เหตุการณ์ ดังนี ้
  4.1 ตอน เล่าปี่ กวนอู และเตยีวหยุ ร่วมสาบานเป็นพ่ีน้อง ณ สวนดอกท้อ 
  4.2 ตอน ง าเต๊กอาสาอุยกายส่งหนังปลอมให้โจโฉเพื่อให้แผนส าเร็จ 
  4.3 ตอน ขงเบ้งไว้อาลัยศพจิวยี ่
  4.4 ตอน เล่าปี่ดูแลเตียวสงเป็นอย่างดี 
  4.5 ตอน โลซกห้ามจิวยีเ่พื่อไม่ใหฆ้่าขงเบ้ง 
  4.6 ตอน โจผีลงโทษโจสิดเพราะไม่มาเคารพศพบิดา 
  4.7 ตอน เตียวหุยเคารพแม่ทัพเงยีมหงัน 
  4.8 ตอน ก าเหลงช่วยชีวิตเล่งทอง 
  4.9 ตอน หมอฮัวโต๋รักษาพิษธนูอาบยาพิษให้กวนอู 
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  4.10 ตอน ฮองเสงหงันช่วยลกซุนออกมาจากกลหินลวง 
  4.11 ตอน ขงเบ้งปล่อยตัวแม่ทัพสุนา กับ ห้วยหล า 
  4.12 ตอน ผู้เฒ่าเบ้งเจียด แนะน าทางรอดให้กับขงเบ้ง 
  4.13 ตอน ขงเบ้งชนะใจเบ้งเฮ็ก 
 
 5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน  มีทั้งหมด 15 เหตุการณ์ ดังนี ้
  5.1 ตอน นายเสบียงอองเฮายอมสละชีวิตเพื่อให้โจโฉซื้อใจทหาร 
  5.2 ตอน ชีซีรับใช้เล่าปี่ด้วยใจจริง 
  5.3 ตอน พระเจ้าเหี้ยนเต้เลื่อนต าแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝา่ยกรมวัง 
  5.4 ตอน เล่ากี๋รับใช้เล่าปี ่
  5.5ตอน อุยกายเจ็บกาย 
  5.6 ตอน กวนอูปล่อยโจโฉ เพื่อตอบแทนบุญคุณเจ้านายเก่า 
  5.7 ตอน จิวฉองรับใช้กวนอู 
  5.8 ตอน เล่าปี่มอบม้าเต็กเลาให้บงัทอง 
  5.9 ตอน ผู้เฒ่าฮองตงอาสาออกรบ 
  5.10 ตอน ฮองฮู จิวฉองและทหารยอมสละชีวิตเพื่อให้กวนอูรอดชีวิต 
  5.11 ตอน โจโฉบูชาศีรษะของกวนอูที่เสียชีวิตแล้ว 
  5.12 ตอน ขงเบ้งยกทัพกลับเมือง เพราะค าสั่งพระเจ้าเล่าเสี้ยน 
  5.13 ตอน ขงเบ้งสั่งเสียโดยยกต าราและมอบต าแหน่งให้เกยีงอุยเปน็แม่ทัพ 
  5.14 ตอน เตงฮองรับใช้ซุนฮิวบุตรของซุนกวนอย่างภักดิ์ดีด้วยการปรามโจรกบฏซุนหลมิ 
  5.15 ตอน จูกัดเจี๋ยมบุตรขงเบ้งอาสาออกรบเพื่อตอบแทนพระเจ้าเล่าเสี้ยน 
 
 6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ ์ มีทั้งหมด 1 เหตุการณ์ ดังนี ้
  6.1 ตอน นักบวชเภาเจ๋งปฏิบัติตนต่อกวนอูด้วยความปรารถนาดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า หลักธรรมทิศ 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อน ามาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) โดยผลการศึกษาสามารถเรียงล าดับหลักธรรมทิศ 6 จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
 เหฏฐิมทิศ  ทิศเบื้องล่าง คือ เจ้านายกับลูกน้อง  มีทั้งหมด 15 เหตุการณ ์
 อุตตรทิศ   ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย   มีทั้งหมด 13 เหตุการณ ์
 ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่มารดาบดิา  มีทั้งหมด 5   เหตุการณ ์
 ปัจฉิมทิศ  ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บตุรภรรยา มีทั้งหมด 3   เหตุการณ ์
 ทักษิณทิศ  ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย ์   มีทั้งหมด 2   เหตุการณ ์
 อุปริมทิศ   ทิศเบื้องบน คือ  สมณพราหมณ ์   มีทั้งหมด 1   เหตุการณ ์
  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้คุณธรรมหลักทิศ 6  มาวิเคราะห์เราสามารถเห็นพฤติกรรมตัวละครแยกอยู่ใน  
ทิศทั้ง 6 และเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวละครสื่อถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง จนสามารถท าให้รู้ว่าเหตุการณ์ ในแต่ละ
เหตุการณ์สื่อถึงอะไร กับใคร และน ามาวิเคราะห์ ว่าเหตุการณ์ใด สามารถน ามาปรับใช้ในปัจจุบันได้ 

จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นวรรณกรรมที่สื่อถึงการประพฤติตัวของ
บุคคลแต่ละบุคคลที่เป็นการท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลนั้นๆ จึงสามารถน าเหตุการณ์
ที่ตัวละครมาแบ่งออกเป็นทิศต่างๆในหลักของทิศ 6 สามารถน ามาปรับใช้กับวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) ได้ เช่น การประพฤติของตัวละครที่ปฏิบัติที่สื่อออกมาเป็น มุมมองต่างๆด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณท าให้ผู้ศึกษา
เรื่องนี้และน าไปปฏิบัติตามได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะวิเคราะห์หลักทิศ 6 ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ที่นอกเหนือจาก
วรรณกรรมเรื่องสามก๊กและยังน าไปเป็นข้อมูลแบบอย่างกับงานวิจัยอื่นๆได้แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อทั้ง
ในหลักทิศ 6 และวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน เพื่อ

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยด าเนินการศึกษา กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาจ านวน 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาท าการประเมินระดับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของตนเองก่อนและหลังใช้วิธีการเรียนรู้
โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน 
ผลการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าระดับก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลการประเมินก่อน-หลังเรียนสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ให้กับผู้เรียนได้ 
 
ค าส าคัญ :  ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 อินโฟกราฟิกส์ การเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน  
 

Abstract 
This study aims to determine effectiveness of infographic task-based teaching method for 

promoting 21st-century skills with 50 students in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, 
RMUTL who enrolled in Contrastive Analysis of English and Thai subject in the 1st semester of academic 
year 2016. Students’ self-assessment of their level of 21st-century skills was done both before and after 
implementing infographics task-based teaching method. Results of the study showed that, after learning 
through infographics task-based teaching method, the after-learning level of 21st-century skills was 
significantly higher than the before-learning level (p = 0.01) with significant correlation between both 
assessments (p = 0.01). Thus, it could be concluded that this teaching model could be used as a good 
practice for effective task-based teaching method. 
 
keywords :  21st-century skills,  infographics,  task-based learning  
 
บทน า 

พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตและการท างานของผู้คนยุค
ปัจจุบัน องค์กร The Partnership for 21st Century Skills (P21, 2006) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่
ประชาชนจะต้องมีทักษะที่ยังประโยชน์ได้ เกินกว่าทักษะที่สอนกันในโรงเรียนทุกวันนี้ ทางองค์กรจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับระบบการศึกษาในศตวรรษใหม่ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท างาน 
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แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต โดยมี 4 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบแรกคือวิชา
แกน (core subject) ซึ่ งประกอบด้วย ภาษาอั งกฤษ การอ่าน ศิ ลปะการใช้ภาษา คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ หน้าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  องค์ประกอบที่สองคือ
เนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในที่ท างานและชุมชน แต่ ไม่ได้เน้นในโรงเรียนทุกวันนี้ เช่น 
จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง และ
ความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ องค์ประกอบที่สามคือทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ
ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้และการคิด (learning and thinking skills) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จัก
ใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างสร้างสรรค์และประสิทธิผล อันประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสาร การ
สร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การท างานร่วมกัน และการเรียนรู้ตามบริบท ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(ICT literacy) เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีเรียนรู้ การคิด
เชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และการร่วมมือท างาน ทักษะกลุ่มสุดท้ายคือ
ทักษะชีวิตและการท างาน (life and work skills) อันได้แก่ ความเป็นผู้น า ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปรับตัว การรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ทักษะในการเข้าถึงคน 
ความสามารถในการช้ีน าตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์ประกอบที่สี่คือระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทาง
วิชาชีพของศตวรรษที่ 21 และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 

ส าหรับในประเทศไทย นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ให้ความเห็นว่า ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่คนทุกคน
ต้องเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต และเป็นทักษะที่ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ ก็คือ  ทักษะ 3R x 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ 
Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้ ) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity & innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, information & media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy) และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career & 
learning skills) ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่องค์กร P21 ได้ก าหนดไว้ว่ามีความส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 

การจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถกระท าได้หลายวิธี ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือ การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning: TBL) ซึ่งเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้ใช้การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และปรากฏช้ินงานหรือผลงานให้เห็น 
ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ (จิราพร ประพัศรานนท์ และคณะ, 2557) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นงาน
ปฏิบัติ (TBL) นี้มีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นงานปฏิบัติ (TBL) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิด ฝึกแก้ไขปัญหา เกิดความสนุกสนาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการ เรียนรู้ สร้างความมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (Littlewood, 1981, pp. 17-18; Taylor, 
1983, pp. 69-83; Brumfit, 1984, p. 65; Willis, 1996, p.137) ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา ซึ่งระบุให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ด้าน
ปัญญา และด้านการสื่อสาร โดยสนับสนุนให้ปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะใช้วิธีการบรรยายเพียงวิธีเดียว 
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ส าหรับงานอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เป็นการน าข้อมูลหรอืความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของ
กราฟิกส์ที่ออกแบบให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันรวดเร็วและชัดเจน เปน็สื่อหรือเครื่องมือท่ีนิยมใช้กันมากในสมัยปัจจุบัน วรากรณ์ 
สามโกเศศ (2556) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยในการเรียนรู้ โดยท าให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น ในเรื่องของแนวคิดและข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาแนวคิด และท าให้จ าได้ง่ายขึ้น คงอยู่ได้นาน และสามารถน ากลับมาใช้ได้สะดวก 
เพราะเป็นการเรียนรูผ้่านการมองเห็น (visual learning) และยังเป็นการเสริมสร้างความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ให้กับผู้เรียนด้วย 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Bloom  (Anderson & Krathwohl, 2001) ทั้งในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
นอกจากน้ัน จากการวิจัยยังพบว่าอินโฟกราฟิกสช่์วยเพิ่มความน่าสนใจ ความเข้าใจและการจดจ าไดม้ากยิ่งข้ึน รวมทั้งยังสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรูผ้่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการอีกด้วย (พัชรา วาณิชวศนิ, 2558) 

ดังนั้น จึงควรที่จะมีการศึกษาเกีย่วกับการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห ์
การคิดสร้างสรรค ์ การใช้ภาษาทัง้ไทยและอังกฤษ และการสื่อสาร โดยใช้อินโฟกราฟิกส์เป็นเครื่องมือในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเปน็ฐาน เพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบการเรยีนการสอนดังกล่าว โดยประเมินจากพัฒนาการใน
ระดับทักษะศตวรรษที ่21 ของผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษากับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลป
ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวนรวม 50 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โดยใช้เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย 2 ชนิด คือ (1) แบบประเมินตนเองแบบ 5 ระดับเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรับปรุงมาจากกรอบ
แนวคิดขององค์กร P21 (2006) และ (2) แผนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (TBL) ในบทที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ
ค าในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ของรายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งสอนโดยผู้วิจัย 

วิธีการด าเนินการศึกษา ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนหลักดังนี ้
1. จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 

2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ซึ่งได้ผลประเมินในระดับดี  
3. ประเมินระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากกลุ่มผู้เรยีน (ก่อนเรียน) 
4. น าผลจากแบบประเมิน มาประมวลผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (TBL) ในบทที่ 5 การวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
ระบบค าในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

6. ประเมินระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนซ้ า (หลังเรียน) 
7. น าผลจากแบบประเมิน มาประมวลผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. ค านวณค่าประสิทธิผลการเรียนรูโ้ดยใช้การทดสอบคา่ t กรณีกลุม่ตัวอย่างสัมพันธ์กัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว แต่เก็บข้อมลู 2 ครั้ง คือ ก่อนเรียน  และหลังเรียน พร้อมค านวณค่าสหสัมพันธ์ (r)  

9. สรุปผลและอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก่อนการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับหลังการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบค าในภาษาอังกฤษและภาษาไทย มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน ก่อนและหลังการเรยีนรู้ด้วย 
               วิธีการเน้นงานปฏิบัตอิินโฟกราฟิกส ์
ที ่ รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 

  X  ระดับความเข้าใจ 
X  ระดับความเข้าใจ 

ทักษะการเรียนรู้และการคิด    
1 การคิดเชิงวิพากษ์ 1.38 น้อยที่สุด 3.12 ปานกลาง 
2 การแก้ปัญหา 1.50 น้อยที่สุด 3.78 มาก 
3 การสื่อสาร 2.68 ปานกลาง 4.66 มากที่สุด 
4 การสร้างสรรค์และการผลตินวัตกรรม 1.14 น้อยที่สุด 2.32 น้อย 
5 การท างานร่วมกัน 2.16 น้อย 4.08 มาก 
6 การเรยีนรู้ตามบริบท 1.28 น้อยที่สุด 2.50 น้อย 
 รวมด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด 1.69 น้อยที่สุด 3.41 มาก 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และการสือ่สาร     
7 การใช้ข้อมูลข่าวสาร 2.82 ปานกลาง 4.20 มากที่สุด 
8 การสื่อสาร 2.46 น้อย 4.52 มากที่สุด 
9 การผลิตนวัตกรรม 1.08 น้อยที่สุด 1.80 น้อย 
10 การร่วมมือท างาน 2.54 น้อย 4.54 มากที่สุด 

รวมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร 2.23 ปานกลาง 3.77 มาก 
ทักษะชีวิตและการท างาน 
11 ความเป็นผู้น า 1.84 น้อย 3.94 มาก 
12 ความมีจรยิธรรม 2.74 ปานกลาง 4.80 มากที่สุด 
13 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2.54 น้อย 4.66 มากที่สุด 
14 ความสามารถในการปรับตัว 2.34 น้อย 4.40 มากที่สุด 
15 การรู้จักเพิม่พูนประสิทธิผลของตนเอง 1.74 น้อยที่สุด 4.18 มาก 
16 การเข้าถึงคน 1.92 น้อย 4.22 มากที่สุด 
17 ความสามารถในการช้ีน าตนเอง 1.42 น้อยที่สุด 4.18 มาก 
18 ความรับผิดชอบต่อสังคม 2.62 ปานกลาง 4.68 มากที่สุด 

 รวมด้านทักษะชีวิตและการท างาน 2.15 น้อย 4.38 มากที่สุด 
 รวมทักษะ 3 ด้าน 2.01 น้อย 3.92 มาก 

 
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ก่อนการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบระบบค าในภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้ว ผลประเมินหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าผลประเมินก่อน
เรียน ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากผลประเมินก่อนและหลังการเรยีนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบตัิอินโฟกราฟิกส์ 
 N Min. Max. X  SD 
ผลประเมินก่อนเรียน 50 1.08 2.82 2.01 0.195 
ผลประเมินหลังเรียน 50 1.80 4.80 3.92 0.115 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับต่ าสุดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการประเมินตนเองของผู้เรียนก่อนการ

เรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์มีค่าเท่ากับ 1.08 ส่วนระดับสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.80 ( X  = 2.01) ส่วนระดับต่ าสุด
ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการประเมินตนเองของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์มีค่าเท่ากับ 

2.82 ส่วนระดับสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.80 ( X  = 3.92) ดังนั้นผลการประเมินจึงมีค่าความแตกต่างระหว่างก่อน-หลังการเรียนรู้
ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เท่ากับ 1.91 

เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินก่อนการเรียนรู้กับหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ด้วยการวิเคราะห์
ค่า t-test พบว่า ผลประเมินหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ สูงกว่าผลประเมินก่อนการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้น
งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์อย่างมีนัยส าคัญ (t = 23.24) ที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้น ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินทั้ง
สองครั้ง (r = .84) ยังมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามล าดับ 

 
ตางรางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ t-Test (Paired Sampled Test) 

Ave. mean X  S.D. Df T Sig 
ก่อนเรียน 2.01 0.27 49.0 23.24 .00** 
หลังเรียน 3.92 0.04 
**นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Paired Samples Correlation) 
 N Correlation Sig. 
คู่ 1 ก่อน&หลัง 50 .84 .001** 

**นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 
 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 1-4 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์
แล้ว ผู้เรียนมีระดับของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม หลังจากการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในทักษะด้านการคิดเชิงวิจารณ์ การแก้ปัญหา การร่วมมือท างาน ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และการเข้าถึงคน สอดคล้องกับข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน ที่มีการ
สรุปไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหา เกิดความสนุกสนาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้าง
ความมั่นใจในการเรียนรู้ สร้างความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
(Littlewood, 1981, pp. 17-18; Taylor, 1983, pp. 69-83; Brumfit, 1984, p. 65; Willis, 1996) โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะใช้วิธีการบรรยายเพียงวิธีเดียว 
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นอกจากนั้น การเลือกใช้งานปฏิบัติด้วยการสร้างอินโฟกราฟิกส์ ยังช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทักษะด้าน 
การค้นคว้า การใช้ข้อมูลข่าวสาร และการพยายามที่จะสื่อสารแนวคิดออกมาในรูปของภาพกราฟิกส์ ซึ่ง สอดคล้องกับ
ที่วรากรณ์ สามโกเศศ (2556) และพัชรา วาณิชวศิน (2558) ได้สรุปไว้ว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยในเรื่องของแนวคิดและข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งยังเสริมสร้างการ
เรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการอีกด้วย 

ส่วนการพัฒนาของผู้เรียนในทักษะด้านการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรมนั้น จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาทีสู่งขึ้นไม่
มาก  ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุสองประการ กล่าวคือ ประการแรกเนื้อหาของบทเรียนที่เลือกมาศึกษาค่อนข้างยากต่อความ
เข้าใจและการสร้างสรรค์ให้เป็นภาพที่เข้าใจง่าย หากเลือกเนื้อหาบทเรียนที่ง่ายกว่านี้ ผู้เรียนอาจพัฒนาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้มากขึ้น ประการที่สองคือ ระยะเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอินโฟกราฟิกส์ค่อนข้างสั้น 
อาจท าให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีต่ าพัฒนาผลงานได้น้อยกว่าผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสูง หากท าการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรให้เวลากับการท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มากยิ่งขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน (TBL) โดยใช้งาน
ปฏิบัติการสร้างอินโฟกราฟิกส์เป็นเครื่องมือ ซึ่งได้ด าเนินการศึกษากับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวนรวม 50 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ จากผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ศึกษามีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ทั้ง 3 กลุ่มทักษะ โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร การร่วมมือท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และการเข้าถึงคน อันเป็น
ทักษะส าคัญซึ่งทั้งองค์กร P21 (2006) และนายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต
และการท างานชองคนในยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในผู้เรียน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของโลก
การท างานในยุคศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 
 วิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของค าพูน  บุญทวีเนื้อหาแบ่งเป็น 6 
บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรม 
เรื่อง ลูกอีสานของค าพูน  บุญทวี สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน  ท่ีเกี่ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความพอประมาน  พบจ านวน  40 ตัวอย่าง ความพอประมาณพบจ านวน  12  ตัวอย่าง มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พบ
จ านวน  8  ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานน้ันจะมีตัวอย่างความพอประมาณเป็นจ านวนมาก เพราะความ
พอประมาณน้ันจะพบในจ านวนมากแถบภาคอีสาน  

ค าส าคัญ : การศึกษาวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียง ลูกอีสาน 

Abstract 
 This research aims to analysis study a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon  Boonthawee. 
The content is divided into 6 chapters on the dealing respectively with the significance of the problems, literature 
review, a sufficiency economy, an analysis of sufficiency economy in Look E-Sarn, 
conclusions and suggestions. The result is a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon  Boonthawee is 
concerned sufficient, moderate and immunity.  Sufficient is 40 examples. A moderate is 12 examples. The 
immunity is 8 examples. It is shows Look E-Sarn of Khamphoon  Boonthawee is a lot of sufficiency because a 
sufficient is a lot of found in Northern East of Thailand. 

keywords :  analytical, sufficient economy, Look E-sarn 

บทน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงตรัสไว้  เป็นการชี้แนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตัว
ในทางท่ีควรจะเป็น บนพื้นฐานการมีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย  เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยการ
สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง  เพื่อท่ีจะชุมชนไทยจะได้มีความเข้มแข็งในการรับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก  เพื่อ
การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงน้ันต้องประกอบด้วย  
        1. ความพอประมาน หมายถึง ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการ
บริโภคอยู่ในระดับพอประมาน 
         2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆอย่างรอบคอบ 
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        3. การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกอดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล   : นพ. สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  (2550)  
“หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง      11 – 12  : นนทบุรี         
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีชี้แนวทางการด าเนินชีวิต ท่ีพระบาทสมเด็จ  พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี  พระ ราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30ปี ดังน้ันการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หมายถึงการน าหลักคิดและกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิดและการกระท าต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันท่ี
ท ากันอยู่เป็นประจ ารวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรียน สถานศึกษา เช่น การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายเงิน การศึกษาเล่า
เรียน การท างาน การเล่น การพักผ่อน ก็ตาม   : ทิสนา แขมมณี (2558) “หนังสือถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอน
กระบวนการคิด”  9-26   : กรุงเทพฯ 
  จังหวัดในภาคอีสานมีท้ังหมด 9 จังหวัดซ่ึงมีภูมิภาคส่วนท่ีครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 70,226 กิโลเมตร นับเป็นภูมิภาคท่ี
ยิ่งใหญ่และมีความส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศ ซ่ึงการเครื่องแต่งกายในภาคอีสานเป็นผ้าทอมือทั้งจากฝ้ายและไหม  ภาษาของชาว
ไทยอีสานจะคล้ายคลึงกับภาษาลาว ซ่ือและสื่อเข้าใจได้ง่าย นับเป็นเอกลักษณ์เด่นอย่างหน่ึงของภาคอีสาน 
 ส่วนในเรื่องของรสชาติอาการจะเน้น เผ็ดจัด และมีครบแทบทุกรสอาหารท่ีขึ้นชื่อคือ ส้มต าในเรื่องของการละเล่นในงาน
เทศกาลต่างๆจะนิยมการเซ้ิงการฟ้อนในจังหวะรวดเร็วและสนุกสนาน เช่น เซ้ิงบั้งไฟ หมอล าฟ้อนภูไท และมีดนตรีประกอบคือ ประพิณ 
แคน  ซอ โปงลาง และโหวด  
 ด้วยเหตุท่ีอีสานเป็นดินแดนค่อนข้างแห้งแล้งจึงมีผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรมจึงได้มีการแก้เคล็ดด้วยการแห่นางแมวเพื่อ
ขอฝนเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาล  : บุรีรัตน์  สามัตถิยะ (2542)  “หนังสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   1-9   กรุงเทพฯ : 2542  
 ประวัติของค าพูน  บุญทวี 
 ค าพูน บุญทวี เดิมชื่อ คูน เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2471 ท่ี ปัจจุบันเป็นต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด 7 คนของนายสนิทและนางรุน  บุญทวี 

ค าพูนเรียนหนังสือท่ีบ้านเกิดจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีโรงเรียนปรีชาบัณฑิต จากน้ันจึงเริ่มท างานหลายอย่างในจังหวัดภาค
อีสานเป็นหัวหน้าคณะร าวง ต่อมาเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อท่ีจะไปบรรจุเป็นครูท่ีภาคใต้ สอนหนังสืออยู่ 11 ปี จึง ต่อมาแต่งงานกับ 
นางประพิศ ณ พัทลุง เมื่อ  .พ.ศ.2504 มีบุตร 6 คน เมื่อภรรยาคนแรกเสียชีวิต เขาจึงมีภรรยาใหม่ ชื่อ ลันนา เจริญสิทธิชัย ซ่ึงภายหลัง
ได้เขียนนวนิยายเรื่อง "เจ๊กบ้านนอก" โดยใช้นามปากกาว่า กิมหลั่น และร่วมกันท าส านักพิมพ์โป๊ยเซียน เพื่อพิมพ์หนังสือของครอบครัว 
ค าพูน บุญทวี ได้รับการยกย่อง เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ค าพูนได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน รวมอายุได้ อายุ 75 ปี และได้รับพระราชทานเพลิงศพจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม ซ่ึงนวนิยายเรื่องแรกคือ มนุษย์ 100 คุก จากน้ัน
เขาก็เขียนเรื่อยมาจึงกลายเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้นและสารคดี หนังสือท่ีได้รับรางวัล อาทิเช่น ลูกอีสาน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท
นวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจ าปี พ .ศ . 2519 และได้รับรางวัล    ซีไรต์ เมื่อ พ .ศ . 2522 เป็นผลงานท่ีได้รับ
การสร้างเป็นภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมปลาย  ลูกอีสาน ได้รับการแปลภาษาต่างประเทศห ลาย
ภาษา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส และนายฮ้อยทมิฬ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 
ประจ าปี พ .ศ.๒๕๒๐ หลังจากน้ันเขาจึงลาออกจากผู้คุมมาเขียนหนังสือเป็นอาชีพคด้านศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันท่ี 14
ธันวาคม ศิลปินแห่งชาติ  

 สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม พ      จาก       https://th.wikipedia.org/wiki  ( 31 มกราคม 2560) 
 เมื่อ 45 ปีก่อน   ในภาคอีสานยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกบ้านมีสภาพเหมือนกันหมดคือมียุ้งฉางใกล้บ้าน และคอกวัวควายใต้ถุน
บ้านรอบๆหมู่บ้านมีทุ่งนาและหนองน้ าเลยหนองไปอีกหน่อยก็เป็นป่าโปรงซ่ึงชาวบ้านเรียกกันว่า “โคกอีแหลว”  และยังมีบ้านหลังหน่ึง
ซ่ึงมีสมาชิกด้วยกัน 5 คน  คือมีพ่อแม่ และลูกๆอีก3 คน คูนซ่ึงเป็นพ่ีชายคนโตและมีน้องสาวอยู่สองคนคือ บุญหลายกับยี่สุ่น 
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https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2471
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 คืนหน่ึงคูนตื่นเต้นมากกว่าครั้งใดๆ เพราะพ่อบอกกับคูนว่าจะพาคูนไปฝากตัวกลับหลวงพ่อเคนท่ีวัด  เพื่อให้คูนได้เรียน
หนังสือ  เมื่อเช้าวันต่อมาคูนเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้ากับจันดีและเมื่อเวลาแปดนาฬิกาเคารพธงชาติคูนจันดีและนักเรียนทุกคนก็มาร้อง
เพลงชาติว่า 
 “แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า  สืบชาติไทยดึกด าบรรพ์โบราณลงมา ร่วม
รักษาเอกราชชนชาติไทย ฯลฯ” เพลงชาติไทยเดิม 
 วันน้ีโรงเรียนหยุดพ่อปลุกคูนแต่เช้าบอกว่าจะพาไปจับปลาท่ีวังแยกน้ าคูการจับปลาน้ันท าให้คูนสนุกสนาน และในเย็นวันน้ัน
จึงพ่อและคูนจึงได้ปลากลับมาท าอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาแดดเดียวและในอาหารมื้อน้ีแม่จะท าห่อหมกปลาดุก คือแม่เอาตะไคร้กับหัว
หอมแห้งลงต าในครกปนกับเกลือพอแตก แล้วหยิบปลาดุกใส่ลงไปเอาสากคลุกเคล้าจนหมด จึงเทออกใส่ใบตองชาดท่ีวางซ้อนกันอยู่สอง
ใบโรยดอกผักแมงลักแห้งๆลงไปอีกทีหน่ึงจึงห่อเอาไม้กลัด กลัดเป็นห่อๆใส่ในหวดน่ึงเหมือนน่ึงข้าว  
         แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี9 ท่ีพระราชทานมากกว่า 30 ปี ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย  ดังน้ันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกคือ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ท่ีมีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซ่ึงจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวัง ในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้า น
จิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติ มีปัญญา และความรอบคอบ  และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
  ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน ประเพณีวัฒนธรรม ภาษาต่างๆ และในวรรณกรรม ในเรื่องลูกอีสานท่ีได้
น าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ของคนอีสานให้เกิดประโยชน์กับ
คนท่ีได้ศึกษาในวรรณกรรมเรื่องน้ี ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมลูกอีสานของ ค าพูน  บุญทวี 
ท่ีมีแนวคิดอยู่ 3 หลัก คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และ มีภูมิคุ้มกัน 
     
วิธีด าเนินการวิจัย 
 6.1 ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (หนังสือวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสาน) 

6.2 ขั้นรวบรวมข้อมล, เหตุการณ์ของตัวละครท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์, วิถีชีวิตในลูกอีสานท่ีแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจพอเพียง 
 6 .4 ขั้นสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
 1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 
ตอน แม่ท าหมกไข่จักจั่น 
 วันน้ันพ่อกลับมาถึงเรือนก็ค่ ามากแล้ว พ่อได้ยอดกระโดนกับไข่จักจั่นมาสองอย่าง แต่ไข่จักจั่นพ่อหมกมาจนสุก แม่แก้หมก
ออกแล้วเทลงถ้วยดินใบเล็ก กลิ่นของมันอ่อนๆ กว่าไข่ต้ม แม่ล้วงข้าว เหนียวออกจากกระติบขึ้นมาเป็นก้อนๆ แล้วบี้ให้แบน หยิบไข่
จักจั่นโรยลงไป จึงบี้ข้าวเหนียวกับไข่จักจั่นให้เข้ากันจนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ แล้วส่งให้ยี่สุ่น คูนท าเหมือนแม่ พอได้ท่ีก็กัดกินอย่างอร่อย 
(ค าพูน  บุญทวี  ๒๕๕๐: ๖๒ ) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
      ท าให้เห็นว่าคนภาคอีสานมีความพอเพียงโดยการหาของป่ามาท าอาหาร อยู่กินกันอย่างเรียบง่ายไม่หรูหรา 
 
ตอน ย่าเลี้ยงตัวหม่อนเอาไว้ขายและกิน 
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     ตัวหม่อนและใบหม่อนน้ันคูนเคยเห็นย่าเลี้ยงมาครั้งหน่ึงแต่จ าไม่ได้แต่ว่าย่าเคยเอาตัวดักแด้ท่ีย่าสาวเส้นไหมออกแล้วให้คูน
กินรู้สึกหอมๆและอร่อยมากแม่ของคูนก็เคยบอกเหมือนกันว่าถ้าคูนโตขึ้นอีกสักสี่ห้าปีแม่จะเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมให้ตัดเป็นกางเกงนุ่ง
งามๆให้(ค าพูน  บุญทวี  ๒๕๕๐: ๙๙) 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
      ท าให้เห็นว่าคนภาคอีสานนิยมน าตัวหม่อนและตัวไหมมาเลี้ยงเพื่อเอาใยของมันมาทอเป็นไหมไว้ใส่กันและตัวหม่อนตัวไหมยัง
สามารถน ามาเป็นอาหารและจ าหน่ายอีกด้วย 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ  
 
ตอน พ่อของคูนไปหาอาหารหน้าแล้ง 
     ในวันหน่ึงคูนก็ได้ขอพ่อไปหาอาหารในหน้าแล้งชนิดต่างๆท่ีออกไปหาจับกับพ่อมาได้   ท้ังดักนกขุ้ม เพื่อเอามาลาบ การ
ออกไปไล่จอนฟอน  ออกไปจับจิ้งหรีด ไปหาปลา กินลาบบ้ึง เมื่อถึงเวลาฝนตกพ่อก็จะพาคูนออกไปหาจับอึ่งมาย่างกิน ซ่ึงคูนนึกสนุกจึง
ขอพ่อแม่ไปอีกแต่พ่อก็ได้บอกว่าคูนยังเด็กอยู่ไปในป่าเดี๋ยวโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดเอา  
(ค าพูน  บุญทว,ี 2550: 20-25) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
     ท าให้รู้ว่าคนอีสานจะสอนให้ลูกรู้จักเข้าป่าหาอาหารตั้งแต่เล็กๆเพราะเป็นการฝึกการช่วยเหลือตนเองถึงแม้จะยากล าบาก
แค่ไหนแต่คูนก็มีความสุขและท าให้รู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่น้ันรักและเป็นห่วงลูกมากแค่ไหน 
 
ตอน พ่อพาคูนไปยิงนกเพื่อน าไปแลกหม้อแกงและข้าวไว้กินหน้าแล้ง 
        ในระหว่างการเดินทางกลับเกวียนก็ได้หัก จึงท าให้การเดินกลับอย่างทุลักทุเลเพราะมันท้ังมืดและฝนตกอีกต่างหาก แต่
ด้วยความท่ีมีคนไปเยอะจึงท าให้มีคนมาช่วยอยู่หลายคน ท าให้การซ่อมเกวียนเป็นไปด้วยดีแต่ก็ต้องนอนพักเพราะท่ีน้ันไม่สามารถ
เดินทางออกไปได้เพราะมืดค่ าแล้วเมื่อถึงเวลาเช้ามืดพ่อก็ได้พาคูนออกไปยิงนกเพื่อท่ีจะน าไปแลกหม้อแกงและในระหว่างทางกลับแม่
ของคูนก็ได้ เอาปลาท่ีหาได้น้ันไปแลกกับข้าวสารเพื่อท่ีจะมีข้าวกินในหน้าแล้ง  
(ค าพูน  บุญทว,ี 2550: 255-256) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
      คนอีสานมีความอดทน มีความสามัคคีและมีน้ าใจท่ีจะช่วยเหลือกัน และยังได้สอนให้ลูกรู้จักท ามาหากินช่วยเหลือตนเอง
ตั้งแต่เล็กๆ 
 
ตอน แม่กับคูนไปขุดจิ้งหรีด  
     เมื่อขึ้นไปถึงโคกขี้เหล็ก แม่ก็หักกิ่งไม้เท่าน้ิวชี้ยาวขนาดแขนเขี่ยคุ้ยตามฟุ้งไม้อย่างว่องไว ท าอย่างน้ีถ้ามีถ้ามีจิ้งหรีดมันจะแล่น
ออกมาแม่ว่าพลางท าให้คูนดู คูนจึงแยกไปท าเหมือนแม่ จิ้งหรีดตัวหน่ึงมีปีกสีด าวิ่งปร๋อออกมา คูนตะคุยมันได้แล้วหยิกหัวมันจนตาย 
แม่มาเห็นเข้าพอดีบอกต่อไปว่าต่อไปอย่าไปหยิกให้มันตาย จะค่ัวกินไม่แซ่บเหมือนตัวสดๆ คูนพยักหน้ารับ แล้วหย่อนลงในข้องของคูน 
แม่บอกว่าแม่ได้ส่ีตัวแล้ว เป็นจิ้งหรีดโทนตัวหน่ึง คูนเปิดดูก็หยิบขึ้นมาตัวหน่ึงซ่ึงใหญ่กว่าจิ้งหรีดธรรมดา มันมีหนวดสีเหลืองสองเส้นสั้น
ริกๆด้วยความโมโหปีกของมันก็มีสีเหลืองปนทองสวยงามแม่บอกว่าจิ้งหรีดชนิดน้ีของบ้านเราเรียกว่า จินายโม้  ยังไม่โตเรียกว่า จิหล่อ 
หรือ กิหล่อ  (ค าพูน  บุญทวี  2550 : 113) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
 ท าให้เห็นว่าคนภาคอีสานมีความระมัดระวัง โดยจะเห็นได้ว่าแม่ของคูนน้ันหักกิ่งไม้และได้แหย่ลงไปในรูจิ้งหรีดเพราะว่า
อาจจะเป็นรูอย่างอื่นท่ีเป็นอันตรายต่อตัวเองได้ และเมื่อเป็นจิ้งหรีดแม่ก็ใช้มือล่วงไปในรู 
 3. ภูมิคุ้มกันในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ตอน คูนเข้าโรงเรียน 
  แม่ขึ้นไปบนเรือนแล้วหิ้วกระติบข้าวเหนียวกับปลาแดกลงมา แจกไข่ให้เด็กๆคนละลูก เด็กๆปั้นข้าวเหนียวจิ่มปลาแดกแล้ว
กัดไข่กินกันอย่างอร่อย เมื่อพ่อลงมาเห็นก็บอกว่าไข่ไก่หมกในทรายกินแซบกว่า  จะได้เรียนหนังสือเก่งๆ  คูนจึงถามพ่อว่า  “จะให้กูเข้า
โรงเรียนหรือ”แม่เลยบอกว่าต่อไปอย่าพูดกูกับพ่อแม่และยี่สุ่นบุญหลายน้องอีก  แม่เลยบอกกับพ่อว่าให้พ่อไปหาปลาแดกเพราะปลา
แดกท่ีมีอยู่ไม่ถึงด านาเสร็จ  และอีกอย่างคูนก็จะเข้าโรงเรียนเพราะจะได้ซ้ือปลาแดกกินและเอาเงินไปซ้ือหนังสือกับเสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียน
อีกด้วย (ค าพูน  บุญทวี  2550: 63) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
       จะเห็นได้ว่าพ่อและแม่ของคูนมีความเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือในสถานการณ์ในภายภาคหน้า  โดยการให้พ่อของคูนไปจับ
ปลาเพ่ือที่จะท าปลาแดกตุนไว้และน าไปขายเพื่อเอาเงินไปซ้ือหนังสือและเสื้อผ้าให้คูนเพื่อไปโรงเรียน 
ตอน ลุงเข้มชวนชาวบ้านไปหาปลามาแลกข้าว 
ตอน  เตรียมอาหารไว้หน้าฝน 
  ลุงเข้มได้ชวนชาวบ้านไปหาปลากันอยู่หลายครัวเรือนในเดือนหน้า เผื่อจะได้ปลาร้าปลาส้มแลกข้าวเปลือก  เพราะตอนน้ีไม่
มีอะไรจะกินไปหาปลากลับมาถ้ามีฝนก็ค่อยขึ้นโคกไปหาแอกหาไถ พอได้ยินดังน้ันพ่อของคูนก็เตรียมตัวซ่อมแซมของหลายอย่าง เช่น
เครื่องมือจับปลา อีกอย่างหน่ึงคือ  มอง ซ่ึงมีลักษณะเหมือนอวนลาก  แต่เส้นเล็กกว่า (ค าพูน  บุญทวี  2550: 40) 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
       จะเห็นได้ว่าคนอีสานมีความกระตือรือร้นท่ีจะรับมือในฤดูแล้งท่ีจะมาถึงโดยการออกไปหาปลาเอามาท าเป็นอาหาร และถ้า
ฝนตกค่อยกลับมาไถ่นา ปลูกข้าว 
 
ตอน พ่อตัดหญ้าคามาผูกเป็นตับเพื่อเปล่ียนหลังคา 
      เช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาชาวบ้านโยกย้ายไปอยู่ท่ีอื่นพ่อบอกว่าจะไปตัดหญ้าคามาไว้ผูกเป็นตับเพื่อเปลี่ยนหลังคาเรือนยามฝนจะตก
ลงมา (ค าพูน  บุญทวี  2550: 26) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากข้อความข้างต้น 
     จะเห็นได้ว่าคนอีสานมีการรับมือในสถานการณ์ข้างหน้า  เช่นในตัวอย่างท่ีพ่อของคูนจะไปตัดไม้หญ้ามาผูกเพื่อเปลี่ยน
หลังคาใหม่เพ่ือเวลาฝนตกจะได้ไม่เปียก 

สรุปผล  
จากการวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน  ท่ีเกี่ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
1.ความพอประมาณ 
 ตอน ครอบครัวของคูณน าอาหารมาแลกกับข้าวสาร 
 ตอน พ่อหาปลาเพ่ือมาท าปลาแดก 
 ตอน การท าลาบปลาร้า 
2. ความมีเหตุผล  
 ตอน พ่อของคูนไปหาอาหารหน้าแล้ง 
 ตอน พ่อพาคูนไปยิงนกเพื่อน าไปแลกหม้อแกงและข้าวไว้กินหน้าแล้ง 
 ตอน แม่กับคูนไปขุดจิ้งหรีด  
3. ภูมิคุ้มกันในตัวเอง  
 ตอน คูนเข้าโรงเรียน 
 ตอน ลุงเข้มชวนชาวบ้านไปหาปลามาแลกข้าว 
 ตอน พ่อตัดหญ้าคามาผูกเป็นตับเพื่อเปล่ียนหลังคา 

570 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ .ศ . 2561 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน  ท่ีเกี่ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

-  ความพอประมาน  พบจ านวน  40  ตัวอย่าง 
- -ความมีเหตุผล      พบจ านวน  12  ตัวอย่าง 
- -มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พบจ านวน  8  ตัวอย่าง 

 ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรม เรื่องลูกอีสาน ของ ค าพูน บุญทวี พบตัวอย่างความพอประมาณ 
40ตัวอย่าง พบตัวอย่าง ความมีเหตุมีผล จ านวน 12 ตัวอย่าง และพบ ตัวอย่างภูมิคุ้มกันในตัวเอง จ านวน 8 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าใน
วรรณกรรมเรื่องลูกอีสานน้ันจะมีตัวอย่างความพอประมาณเป็นจ านวนมาก เพราะความพอประมาณน้ันจะพบในจ านวนมากแถวๆภาค
อีสาน เช่น การปลูกข้าวไว้กินเอง การหาอาหารมาแลก 
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A series of novel “Look Mai Khong Poh” : An ecocriticism analysis 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการน าเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ     
เพื่อวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ตามแนวการวิจารณ์เชิงนิเวศส านึก  โดยศึกษาจากวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “ลูกไม้ของพ่อ” จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ในม่านเมฆ ลูกหนี้ที่รัก และ
แสงดาวกลางใจ บทประพันธ์ของ ร่มแก้ว ชาครียา และรินท์ลภัส ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่านวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ 
จ านวน 3 เรื่อง มีกลวิธีการน าเสนอฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่านโดยอาศัยช่วงเวลา 
สถานที่และบรรยากาศ ซึ่งผู้แต่งจะสอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมของตัวละคร ในส่วนของ       
การวิจารณ์เชิงนิเวศส านึกพบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติ จ าแนกเนื้อหาได้ 3 ลักษณะ คือ ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่มนุษย์ 
ช่วยท าให้เกิดการผ่อนคลาย และสร้างความรื่นรมย์ ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ จ าแนกเนื้อหาได้ 2 ลักษณะ คือ การเกรง
กลัวภัยจากธรรมชาติ และมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากธรรมชาติ  
 
ค าส าคัญ : นวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อ  นิเวศส านึก 
 

Abstract 
 This research aimed to study the technique of presenting scenes creating readers’ consciousness 
of nature conservation in the three novels for honoring His Majesty King Bhumibol Adulyadej (a series of 
novels: LOOKMAIKHONGPHOR) titled NAIMANMEK, LOOKNEETEERAK and SANGDAOKLANGJAI written by 
Romkhaew, Chakriya, and Rinlapat respectively. The research also aimed to analyze the novels based on 
ecocriticism perspective. The results of the research showed that time periods, locations, and atmosphere 
were used as the technique of presenting the scenes to create readers’ consciousness of nature 
conservation through the characters’ activities. For ecocriticism perspective, two ways of relationship 
between humans and nature were found. One way was that humans are nature-friendly and this could 
be divided into three categories: nature provides beauty to humans by making them relaxed and feel 
pleased, nature is good for humans, and humans are responsible for conserving nature. The other way 
was that humans are enemies to nature and this could be divided into two categories: humans are afraid 
of nature’s dangers, and humans seek the vast benefits from nature. 
keywords : a series of novels Lookmaikhongphor,  ecocriticism   
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บทน า 
 นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ประกอบไปด้วย นวนิยายจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ ในม่านเมฆ ลูกหนี้ที่รัก แสงดาวกลางใจ     
ใต้ร่มใบภักดิ์ และหัวใจใกล้รุ่ง แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่สะท้อนให้เห็นบทบาท
ของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ช้ีน าแนวทางการด าเนินชีวิตและ
แนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพของประชาชน (ณัฐการต์ น้ าทิพย์ , 2554) นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ทั้ง 5 เรื่อง          
ได้ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่ 9 โดยการน าโครงการ
พระราชด าริ เช่น โครงการฝนหลวง การน าแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท าการเกษตรที่สูง มาถ่ายทอด
เป็นเรื่องราวน่าประทับใจและสอดแทรกองค์ความรู้ แนวความคิด ที่สามารถน าไปปรับใ ช้ในการด าเนินชีวิตได้ เช่น          
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้มีการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านฉากและเนื้อหาที่ท าให้
ผู้อ่านเกิดจินตนาการคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่อง นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการให้ความส าคัญกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ธรรมชาติเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ แสดงให้เห็นความส าคัญของธรรมชาติ 
การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีกด้วย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ได้รับการน าเสนอในงานด้านศิลปะวรรณกรรม
มาโดยตลอด เนื่องจากมนุษย์มักจะใช้ศิลปะเป็นสื่อในการท า ความเข้าใจ ประนีประนอมและแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ท่ีมีต่อโลกธรรมชาติหรืออาจกล่าวได้ว่า งานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติมีความหมายในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมของ
มนุษย์มานานแล้ว (Branch, 2001, อ้างอิงใน ธัญญา สังขพันธานนท์, 2553) ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดและมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ดังที่ธัญญา สังขพันธา
นนท์ (2553) ศึกษาเรื่อง วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ : วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมไทย โดยศึกษา
วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ใช้ฐานคิดจากทฤษฎีวรรณกรรมเชิงนิเวศ ทฤษฎีสตรีนิยมเชิง
นิเวศและทฤษฎีวาทกรรม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในวรรณคดีไทยแบบจารีตนิยม มี 3 กระบวนทัศน์
หลัก คือ กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศดั้งเดิม กระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวพุทธปรัชญา และกระบวนทัศน์จิตส านึกเชิง
นิเวศแนวชนช้ัน ซึ่งเป็นแนวการคิดที่ตระหนักถึงธรรมชาติความยิ่งใหญ่ และการเคารพในธรรมชาติ กระบวนทัศน์จิตส านึก  
เชิงนิเวศแนวดั้งเดิมมีรูปแบบไม่ซับซ้อน เพราะเป็นการพึ่งพิงธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ กระบวนทัศน์
จิตส านึกเชิงนิเวศแนวพุทธปรัชญา เป็นการเช่ือมโยงหลักธรรมทางพุทธศาสนากับจิตส านึกเชิงนิเวศแบบดัง้เดิมอยา่งสอดคลอ้ง
กันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และศีลธรรมของมนุษย์ว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกัน เว้นแต่ว่าผู้น าหรือผู้ปกครองไม่อยู่ในธรรมก็จะ
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และกระบวนทัศน์จิตส านึกเชิงนิเวศแนวชนช้ัน สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับ
มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลที่เป็นสองลักษณะ คือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเห็นว่าธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิต และความเป็น
อื่นของธรรมชาติส านึกต่อธรรมชาติว่าเป็นพลังอ านาจที่ลึกลับ ทรงพลัง  
 กฤตยา ณ หนองคาย (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง คนกับป่า : ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากร ในวรรณกรรมของ 
วัธนา บุญยัง   เป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องป่าชุมชนและสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในวรรณกรรมของ วัธนา บุญยัง 
จากวรรณกรรมจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ ใบไม้ในป่าใหญ่  พรานคนสุดท้าย หอมกลิ่นป่า ไพรมืด และรางเหล็กในป่าลึกเป็นการ
เสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอดีตวิถีของสิ่งมีชีวิตในป่าท่ีเกื้อกูลกัน และ ภูมิปัญญาของชุมชนท่ีท าให้เป็นความผูกพัน
ระหว่างคนกับป่าไม้ ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมของ วัธนา บุญยัง จะเน้นในเรื่องวิถีของสิ่งมีชีวิตในป่าอย่างความชัดเจนที่
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่า คนและการอยู่ร่วมกันสอดคล้องกับมโนทัศน์ การวิจารณ์วรรณกรรม  
เชิงนิเวศส านึก (Ecocriticism) และมโนทัศน์เรื่องสิทธิชุมชุนหรือ การจัดการทรัพยากรและการใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือใน
การน าเสนอท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ท้ังในเรื่องนิเวศส านึกและสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร (2559) ท่ีศึกษาเรื่องจากมหัศจรรย์สู่มหันตภัย : การโยนความผิดให้
ธรรมชาติใน “กุหลาบรัตติกาล” เป็นการศึกษานวนิยายเรื่องกุหลาบรัตติกาล ของพงศกร โดยใช้แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ 
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มีประเด็นการศึกษา คือ 1. กุหลาบรัตติกาลกับพื้นที่ปิด 2. กุหลาบรัตติกาลกับ
โรคประหลาด 3. กุหลาบรัตติกาลกับการถูกจัดระบบ 4. กุหลาบรัตติกาลกับความเป็นท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า “กุหลาบ
รัตติกาล” ปรากฏให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติใน 2 ด้าน คือ ด้านความจริงของมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ และในด้านการเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ โดยมนุษย์เข้าไปแทรกแซง 
ท าลายระบบนิเวศธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบและท าให้ระบบนิเวศของธรรมชาติเปลี่ยนแปลง 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าการวิจารณ์เชิงนิเวศหรือการวิจารณ์เชิงนิเวศส านึก (Ecocriticism) เป็นการศึกษา
วรรณกรรม โดยเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ นอกจากนี้วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ
ส านึกยังมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับธรรมชาติ และปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ  
ที่จะศึกษานวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เห็นถึงความส าคัญกับธรรมชาติในหลายลักษณะ เช่น การด ารงชีวิต 
การท ามาหากินของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ เป็นต้น  โดยผู้วิจัยเลือกใช้การวิจารณ์เชิงนิเวศส านึก(Ecocriticism)         
เพื่อจะท าให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษากลวิธีการ
น าเสนอฉากที่มีผลต่อจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งนี้เพื่อการกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของธรรมชาติ และอาจจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลวิธีการน าเสนอฉากท่ีมีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 2. เพื่อวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ตามแนวการวิจารณ์เชิงนิเวศส านึก  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์นวนิยาย ชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ของส านักพิมพ์ค า จ านวน 3 เรื่อง คือ ในม่านเมฆ 
ลูกหนี้ท่ีรัก และแสงดาวกลางใจ เท่านั้น 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและองค์ประกอบของนวนิยาย 
1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ 
1.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศส านึก 
 
 

ฉาก 
- ช่วงเวลา 
- สถานท่ี 
- บรรยากาศ 

 

 

การวิจารณ์เชิงนิเวศส านึก 
- เป็นมิตรกับธรรมชาต ิ
- เป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาต ิ

จิตส านึกใน 

การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
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2. ขั้นจ าแนกประเภท 
2.1  คัดเลือกเนื้อหาของนวนิยายทั้ง 3 เรื่อง ที่ปรากฏให้เห็น การบรรยายฉากที่มีต่อการสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ 
2.2  คัดเลือกและจัดเนื้อหาของนวนิยายเข้าตามกรอบการวิจัยที่ก าหนดคือ กลวิธีการบรรยายฉาก ที่มีต่อการสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ 

3. ขั้นวิเคราะห์ 
3.1  วิเคราะห์การน าเสนอฉากของผู้เขียนที่ส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่าน 
3.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ท้ัง 3 เรื่อง 

4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล  
4.1  แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  
4.2  แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตามแนวการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศส านึก 

(Ecocriticism)  
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ จ านวน 3 เรื่อง พบกลวิธีการน าเสนอฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่าน ผ่านช่วงเวลา สถานท่ีและบรรยากาศ ในส่วนของการวิจารณ์เชิงนิเวศส านึกพบความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ ดังจะน าเสนอเป็นตัวอย่าง
ของข้อมูล ดังนี ้

กลวิธีการน าเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 ฉากที่บรรยายถึงงานแสดงสินค้าพื้นเมืองของชุมชนต่าง ๆ ในภาคเหนือ ท่ีมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเมืองหนาว 
ตามแนวพระราชด าริผ่านโครงการต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลได้มีอาชีพ และช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงพื้นที่ของ
ตนว่าสามารถปลูกพืชชนิดใดได้บ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมชาติในพื้นที่ ของโครงการตามแนวพระราชด าริที่เข้ามาให้ความรู้
กับชาวเขามาเมื่อหลายปีก่อนจนปัจจุบันสามารถปลกูพืชเมืองหนาวไดแ้ละมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งฉากน้ีตัวละครคือนับดาว 
ได้แสดงความรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความล าบากของราษฎร 
และได้ริเริ่มโครงการหลวงต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล และแสดงให้เห็นถึงจิตส านึกในความภาคภูมิในธรรมชาติของพื้นที่ตนอยู่
อาศัย ความสวยงามของดอกไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของผักผลไม้ น าไปสู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้นฉากนี้จึง      
มีส่วนในการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ีชวนให้ผู้อ่านตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ ดังข้อความ           
ที่ปรากฏ คือ 
  สองฟากฝั่ งถนนรอบหอประชุมภายในมหาวิทยาลัยถูกปรับให้ เป็นพื้นที่ส าหรับจัดแสดงสินค้า
 พื้นเมืองของชุมชนต่าง ๆ ในภาคเหนือ อาทิพืชผักผลไม้เมืองหนาว งานหัตถกรรม และของกินของฝาก
 มากมาย โดยทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งสัดส่วนประเภทสินค้าไม่ให้น ามาออกร้านหรือจัดแสดงปะปนกัน 
  “ดอกไม้งาม ๆ เยอะแยะไปหมดเลยนะเจ้า” ... 
  ทั้งดอกกุหลาบ ดอกหน้าวัว ดอกไฮเดรนเยียที่สามารถเปลี่ยนสี่ไปตามค่าพีเอชของดินได้... 
  “หันจะอี้แล้วนับก็อดภูมิใจบ่ได้ ถ้าหากเมื่อหลายปีก่อนในหลวงของเฮาบ่ทรงริเริ่มโครงการเก ษ ต ร ที่ สู ง    
 บ่ส่งเสริมให้ประชาชนในถ่ินทุรกันดารอย่างเฮาปลูกพืช เมืองหนาว นับก็นึกภาพบ่ออกเลยว่าจะมีไผอื่นมาใส่ใจความ
 เป็นอยู่ของคนยากจนเท่ากับในหลวงอีก”... 
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   ผักผลไม้ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงน ามาทดลอง วิจัย และส่งเสริมให้คน    
  บนดอยปลูกนั้น ยังท ารายได้ให้เกษตรกรได้มากกว่าการปลูกฝิ่น 
                        (รินท์ลภัส, 2554 : 85-86) 
 
 ฉากที่บรรยายถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันท าฝาย มีทั้งครู เด็กๆ และทีมงานของตัวละครคือรวงข้าว ที่มา
ช่วยกันท าฝายชะลอน้ า ฝายนี้สร้างจากสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติ คือ ไม้ไผ่  เศษไม้   กิ่งไม้  ก้อนหิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คนในสังคมและเยาวชนช่วยกันพัฒนาชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งผลให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉากนี้จึงมีส่วนในการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ีชวนให้ผู้อ่านเห็น
ความส าคัญของธรรมชาติ ดังข้อความที่ปรากฏ คือ   
   นอกจากพฤติกรรมป่วน ๆ ของลุงหมาแล้วทุกอย่างในวันนั้นก็ราบรื่นดี หล่อนจึงพยายามไม่เอาเรื่องแย่ ๆ 
 มารบกวนจิตใจ ในเมื่อบรรยากาศการสร้างฝายเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งครู เด็ก ๆ และทีมงานของหล่อนช่วยกัน
 คนละไม้ละมือ ไม้ไผ่ถูกตัดเป็นท่อน ๆ แบ่งเป็นสองซีกน าไปปักลงในดินเป็นก าแพง ผูกด้วยเชือก เด็ก ๆ ยืนเรียง 
 เป็นแถวเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยกันล าเลียงกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เศษไม้ และก้อนหิน ทยอยลงไปทับถมเพื่อเพิ่ม         
 ความแข็งแรงให้ฝาย 
   เสียงหัวเราะหยอกล้อที่ดังไปทั่วบริเวณในตอนแรกกลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงตอกไม้ ตัดไม้ และเสียง
 อธิบายวิธีการสร้างฝายชะลอน้ า รวมไปถึงเสียงเฮดัง ๆ และเสียงปรบมือเมื่อสร้างฝายเสร็จ 
   “เฮ้...” เด็ก ๆ กระโดดโลดเต้น 
   ทุกคนยืนมองฝายจ านวนสามลูกท่ีท าเสรจ็ไปในวันแรกนี้ด้วยความภาคภูมิใจ เสียดายที่แดดราแสงเสียแล้ว 
 จึงจ าเป็นต้องยุติการท างานเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนทุกคนสัญญา ว่าเย็นวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนจะมาเจอกันใหม่เพื่อท า
 ฝายให้ครบสิบลูกตามเป้าหมาย  
                   (ร่มแก้ว, 2554 :177-178) 
 
 ฉากที่บรรยายภาพทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การสร้างอาชีพ สร้างสถานท่ีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ ในฉากมีการสร้างร้านอาหารที่น าวัสดจุากธรรมชาติมาสรา้ง แสดงให้เหน็ถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
เป็นจิตส านึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ในฉากนี้ตัวละคร คือนับดาว เล่าถึงช่วงเวลาที่หล่อนได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวง
ที่มาให้ความรู้ ท าให้เห็นความส าคัญของธรรมชาติ เกิดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ท าให้มีอาชีพที่ดีขึ้นและอยากให้ผู้อื่นมี
จิตส านึกหันมาท าตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่เข้ามาช่วยให้ชาวเขาได้มีอาชีพและอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น
ฉากนี้จึงมีส่วนในการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ีชวนให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของธรรมชาติ ดังข้อความ         
ที่ปรากฏ คือ   
   น้ าตกสายเล็ก ๆ ไหลไปตามล าธารที่ถูกอาบไล้ด้วยแสงตะวันอย่างเชื่องช้า ติดกันนั้นคือร้านอาหารขนาด
 ไม่ใหญ่มากซึ่งมีลักษณะเป็นแพมุงหลังคาด้วยใบจากติดริมถนนดิน ความที่น้ าตกแห่งนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่
 นักท่องเที่ยวและมีเพียงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเท่าน้ันท่ีรู้จัก ที่ล าธารจึงมีแค่เด็ก ๆ ไม่กี่คนเล่นน้ ากันอยู่ อยา่ง
 สนุกสนาน 
  ... “ถ้าน่านคิดว่านับพอจะช่วยอะหยังได้ นับก็ยินดี” หญิงสาวยิ้มละไม ทอดสายตาไปที่น้ าตกซึ่งมีเด็ก ๆ 
 ก าลังเล่นน้ ากันอย่างสนุกสนาน  
  “ป่าเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ควรจะอยู่คู่กับวิถีของชาวบ้าน บ่แม่นวิถีของนายทุน ถ้าหากชาวเขาหันมาท า
 เกษตรบนที่สูง นอกจากจะลดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าได้แล้ว ยังลดปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นได้อีกด้วย        
 หมู่เฮาโชคดีจริง ๆ ที่ได้เกิดมาเป็นลูกของป้อหลวง พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมห่วงใยในทุกข์สุข        
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 ของราษฎร ถ้าหากหลายปีก่อนบ่มีคนของโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือ หื้อค าแนะน า เป็นท่ีปรึกษาในเรื่องการ
 ท ามาหากิน ปีนี้ก็อาจบ่มีไร่แสงดาว” 
                            (รินท์ลภัส, 2554 : 44-45) 
 

นิเวศส านึกในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ  

 นิเวศส านึกท่ีพบในเนื้อหาของนวนิยายปรากฎความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็น
มิตรกับธรรมชาติ มี 3 ลักษณะ คอื  

 ลักษณะที่ 1 ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม 
 ธรรมชาติช่วยปลอบประโลมและสร้างความอุ่นใจให้กับมนุษย์ แม้ในช่วงเวลาที่สับสน หากได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ของธรรมชาติก็ท าให้มนุษย์มีก าลังใจมากขึ้น ดังที่รวงข้าว รู้สึกกล้า ๆ กลัว ๆ กับการเผชิญหน้ากับตาช้าง เพราะตนได้ท า
ความผิดไว้ในอดีต แต่เมื่อได้กลับมาพบธรรมชาติ บรรยากาศเดิม ๆ ท าให้รวงข้าวมีความหวังและก าลังใจมากขึ้น ดังข้อความ  
ที่ปรากฏ คือ 
  
   แม้จะยังกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อย แต่หล่อนก็ดีใจที่ได้กลับมา... 
  
   รวงข้าวเงยหน้ามองบ้านไม้สองช้ันหลังไม่ใหญ่ไม่เล็ก มีระเบียงกว้าง ตั้งอยู่ใต้เงาร่มรื่นของ     
  ต้นตะแบกนาเก่าแก่ที่ยืนต้นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เธอ จ าความได้ บางฤดูมันจะออกดอกสีชมพูอมม่วงสะพรั่ง    
  ไปทัง้ต้น ทิ้งดอกร่วงเกลื่อนบนระเบียงให้ได้เก็บเล่นอีกด้วย 
   ... 
   หากที่ผ่านมาหล่อนคิดว่าตัวเองได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ท าไว้กับตา นั่นยังเทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่
  เกิดขึ้นในตอนนี้ เมื่อได้เห็นว่าตนทิ้งให้ชายชราอยู่ล าพังกับความผิดหวังท่ีหล่อนสร้างให้มานานแค่ไหน... 
   รวงข้าวน้ าตาร่วงเผาะ ถลาเข้าไปทรุดลงกอดขาตาอย่างไม่กลัวจะถูกเตะออกมา 
   “ตาจ๋า...ข้าวกลับมาแล้ว...ข้าวส านึกผิดแล้ว  ตายกโทษให้ข้าวด้วยนะจ๊ะ!” 
                       (ร่มแก้ว, 2554 : 52-56) 
 ลักษณะที่ 2 ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย ์
 ธรรมชาติให้ประโยชน์แก่มนุษย์ ท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้โดยการพึ่งพาตัวเอง และพึ่งพาทรัพยากรที่มีใน
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยไม่ท าลายธรรมชาติ ดังที่รุ่นพี่ของการดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง พ่ึงพาตัวเอง โดยสร้างบ้านจากดิน 
ปลูกผัก ปลูกข้าวกินเอง และเก็บสะสมเมด็พันธุ์แลว้ยังน าไปแจกจ่ายผู้อื่น  แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะของความเป็นมิตรต่อกัน ดังข้อความที่ปรากฏ คือ  
  นงนุชบอกว่าครั้งหนึ่งการดีเคยให้ค่าการท างานและเก็บเงินมากจนกลายเป็นพวกที่มีความสุขกับการนั่ง 
 ดูยอดเงินฝากในบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่แล้วเมื่อได้ไปพบรุ่นพี่ที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตัวเองได้อย่าง  
 ครบวงจร ท้ังการสร้างบ้านดินอยู่เอง การปลูกพืชผักและข้าวกินเองสะสมเมล็ดพันธุ์และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้ผู้อื่น
 เขาก็เปลี่ยนความคิดว่าแท้จริงแล้วการสะสมเงินทองและให้ค่ากับตัวเงินมากเกินไปก็เป็นการยึดติดกับวัตถุอย่าง  
 หนึ่งนัน่เอง 

                         (ชาครียา, 2554 : 55) 
 ลักษณะที่ 3 มนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาต ิ 
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 ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ มนุษย์พ่ึงพาธรรมชาติในการด ารงชีวิตและอาศัยอากาศบริสุทธ์
จากธรรมชาติในการหายใจ มนุษย์จึงมีหน้าท่ีในการดูแลธรรมชาติ ปกป้องไม่ให้ธรรมชาติถูกท าลายจนระบบนิเวศในธรรมชาติ
เสื่อมโทรมแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของความเป็นมิตรต่อกัน  ดังข้อความที่ปรากฏ คือ  
   นับดาวไม่คาดคิดว่าชายหนุ่มท่าทางชีกอพูดจากวนประสาทที่บังเอิญเจอกัน เมื่อเช้าจะเป็น     
  ถึงหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติในการปกป้อง  ดูแลป่า ซึ่งเปรียบได้กับหัวใจของ
  การด ารงชีวิต เพราะนอกจากป่าจะเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนอันยิ่งใหญ่     
  อีกด้วยดงันั้น...ผู้ปฏิบัติหน้าทีป่กป้องป่า ก็เท่ากับเป็นผู้รักษาความมั่นคงทางธรรมชาติให้แก่แผ่นดิน 
                       (รินท์ลภัส, 2554 : 25) 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏปิักษ์กับธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ คือ  

 ลักษณะที่ 1 มนุษย์เกรงกลัวภัยจากธรรมชาติ 
  ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ากลัว ท าลายล้างและสร้างความสูญเสียให้แก่มนุษย์ ดังตอนที่ ในคืนที่ไฟป่าลุกไหม้ป่า
เป็นแนวยาว จึงท าให้รวงข้าว รู้สึกหวาดกลัว และคิดไปว่า ไฟป่าจะเผาไหม้ท าลายก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวในพลังอ านาจของธรรมชาติ และมองว่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติคือการท าลายล้างทรัพย์สินและ
มวลมนุษย์ ดังข้อความที่ปรากฏ คือ 

   ไฟป่าลุกไหม้เป็นแนวยาวสีแดงฉานดูน่ากลัว ส่งควันสีเทาขึ้นบนท้องฟ้าเป็นสาย รวงข้าวยืนรวมกลุ่ม
 อยู่กับชาวบ้าน มองแนวไฟที่ลามเลียอยู่บนเขาเห็นแต่ไกลในแสงสลัวรางยามใกล้รุ่ง เป็นครั้งแรกที่หลอนเคยเห็น       
 ไฟไหม้ป่า ช่างน่าใจหายเมื่อคิดว่ามันจะแผดเผาอะไรไปบ้างในเส้นทางที่มันลามไป และในแต่ละวินาทีที่พ้นผ่าน... 

 
   โดยเฉพาะฝายชะลอน้ าของหล่อนจะอยู่ในเส้นทางของมันด้วยหรือไม่...! 
                                    (ร่มแก้ว, 2554 : 199) 
 
 ลักษณะที่ 2 มนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะเห็นธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่สามารถแสวงหา
ผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาวิธีเอาชนะธรรมชาติ  
 ธรรมชาติถูกมนุษย์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ จากบทสนทนาของตัวละคร แสดงให้เห็นว่าตัว
ละครมองธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนได้ เพราะเมื่อป่าเสื่อมโทรมก็ยังเห็น
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มีมูลค่าจนอยากจะเอามาแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยท าเหมือนหินอ่อน ทลายภูเขาเพื่อสกัด             
หินอ่อนมาขาย โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายต่อธรรมชาติและชุมชนโดยรอบ จึงท าให้มนุษย์มีความคิดอยากจะเข้าไปควบคุม
และแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติด้วยวิธีการท าลายธรรมชาติ   ดังข้อความที่ปรากฏ คือ 
   “...ที่ดินแถบนี้สวยมากเลยนะครับ ล้อมรอบด้วยภูเขาหมดเลย” เขาว่าพลางหันไปกวาดมือช้ีไปรอบทิศ 
 ซึ่งเมื่อมองจากระเบียงกว้างของบ้านไปไกล ๆ เห็นภูเขาทอดตัวเหมือนกับล้อมหมู่บ้านเอาไว้ 
   “เสียดายป่าเสื่อมโทรมหมดแล้ว แถมได้ยินว่ามีไฟป่าบ่อย ๆ ด้วย... แต่รู้ไหมครับว่าคนที่น่ียังโชคดี ที่ภูเขา
 นั่นเป็นหินอ่อนหมดเลย ถึงไม่เป็นป่าแล้วก็ยังท าประโยชน์ได้มหาศาล” 
   “อย่าบอกนะ ว่าไอ้โครงการเหมืองหินอ่อนที่ได้ยินมา...มันเป็นของแก?!” 
                         (ร่มแก้ว, 2554 : 253) 
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สรุปผลการวิจัย 
   จากการวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ จ านวน 3 เรื่อง สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เขียนมีกลวิธีในการน าเสนอฉาก ในนวนิยายที่ส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้อ่าน
ด้วยการใช้ ช่วงเวลาในอดีตที่มีธรรมชาติสวยงามกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงเวลาปัจจุบัน สถานที่ที่มีธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์และสถานท่ีที่ธรรมชาติถูกท าลาย จนเกิดเป็นความแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การท ามาหากินของตัวละคร 
บรรยากาศในการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงพลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติของตัวละคร ซึ่งช่วงเวลา สถานที่        
และบรรยากาศที่ถูกน ามาใช้เป็นฉากในการน าเสนอผู้แต่งจะสอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย  
 2. จากการวิ เคราะห์ เนื้อหาของนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ จ านวน 3 เรื่อง พบลักษณะเชิงนิ เวศส านึก                  
2 ความสัมพันธ์ ดังนี้ 
   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติ จ าแนก
เนื้อหาได้ 3 ลักษณะ คือ ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่มนุษย์ ช่วยท าให้เกิดการผ่อนคลาย และสร้างความรื่นรมย์       
ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ลักษณะการส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติที่ปรากฎ
ในเนื้อหา จะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องฝ่ายดี และในตอนจบตัวละครเอกฝ่ายดีจะแก้ปัญหาเกิดจิตส านึก
และฟื้นฟูธรรมชาติได้ส าเร็จ 
  2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ  จ าแนก        
เนื้อหาได้ 2 ลักษณะ คือ เกรงกลัวภัยจากธรรมชาติ และมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะเห็นธรรมชาติเป็น
เพียงทรัพยากรที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์       
จึงต้องหาวิธีเอาชนะธรรมชาติ ลักษณะการแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติที่ปรากฎในเนื้อหาจะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัว
ละครที่ตัวเอกของเรื่องที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวเอกของเรื่องฝ่ายดี และในตอนจบของเรื่องตัวละครที่เป็นตัวร้ายจะต้องได้รับผล
การกระท าของตนเอง เช่น ถูกสังคมลงโทษ พบกับความหายนะ ติดคุก เป็นต้น 
 
อภิปรายผล  
 จากข้อสรุปของงานวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 1. กลวิธกีารน าเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
    ผู้เขียนสร้างกลวิธีการน าเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการบรรยายพฤติกรรม 
อุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครร่วมไปในฉากที่แสดงภาพธรรมชาติที่ถูกท าลายและธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นจิตส านึกให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพผ่านฉากที่น าเสนอ  ท้ังฉากท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ฉากที่ธรรมชาติ
สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้แก่มนุษย์ และฉากที่มนุษย์ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ การบรรยายฉากของนวนิยายเกี่ยวกับธรรมชาติ     
ในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ เป็นการบรรยายธรรมชาติในภาพความเป็นจริงคือ เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงพบเจอได้ในสังคม
ปัจจุบัน ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการถึงภาพธรรมชาติได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น และมองเห็นภาพการแสดงออกในลักษณะของการมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างชัดเจน และผู้เขียนใช้กลวิธีการพรรณาภาพธรรมชาติ บรรรยากาศในป่า ตลอดจน
ภาพผู้คนและสิ่งมีชีวิตในชุนชมและในป่า เป็นภาพธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างกลมกลืม สละสลวยผ่านภาษาที่     
เข้าใจง่าย ต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย ก่อให้เกิด จินตภาพและความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่าน นอกจากนี้นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ            
ยังสอดแทรกแนวคิด โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 ที่เน้นและปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนชาวไทยในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุนชน และการอยู่อย่างพอเพียง พึ่งพาธรรมชาติ 
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และไม่ท าลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ผู้เขียนนวนิยายชุด 
ลูกไม้ของพ่อ ได้สอดแทรกแนวคิดนี้เข้าไปในนวนิยายทุกเล่มผ่านฉากและบรรยากาศที่กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ผู้อ่านได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของกฤตยา ณ หนองคาย (2553) กล่าวว่า การบรรยายฉากในวรรณกรรมเป็นกลวิธีที่
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น่าสนใจอีกประการหนึ่ง เพราะสามารถน าเสนอสารและแนวคิดหลักเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ฉาก
สามารถโน้มน าไปสู่การเรียนรู้และปลุกจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 2. นิเวศส านกึที่พบในนวนิยายชดุ ลูกไม้ของพ่อ  
    2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติ  
         ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติเกิดความสัมพันธ์ขึ้น
ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่มนุษย์ ช่วยท าให้เกิดความผ่อนคลาย รื่นรมย์ และช่วยคลาย
ความกังวล ไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามมีความสุขเมื่อมนุษย์ได้เข้าใกล้ธรรมชาติ สัมผัสหรือพบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม มักจะท า
ให้เกิดอารมณ์ที่สะท้อนต่อสิ่งที่พบเจอ เกิดความทรงจ า เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากอารมณ์ เช่น การถ่ายภาพ
ธรรมชาติ การวาดภาพธรรมชาติ การเดินดูสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงความเป็นมิตรต่อกันระหวา่ง
มนุษย์กับธรรมชาติ ลักษณะที่สอง ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เกิดเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพิงกันระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ า ลม และไฟ เป็นธาตุพื้นฐานท้ัง 4 ที่มีความจ าเป็นต่อการอาศัยของมนุษย์
และยังสิ่งอื่น ๆ ที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างได้แก่ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติโดยการน าแร่ธาตุและ
ทรัพยากรในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ท าการเกษตรแหล่งอาหาร พืชสมุนไพรเป็น
ยารักษาโรค วัสดุจากธรรมชาติเป็นเครื่องนุ่งห่ม ประโยชน์เหล่านี้เกิดเป็นจิตส านึกให้มนุษย์ไม่ท าลายธรรมชาติหรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากธรรมชาติจนสูญเสียระบบนิเวศ ลักษณะที่สาม มนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ เมื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างมากมาย ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและเสื่อมสภาพ มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมี ชีวิตตามธรรมชาติอื่น ๆ
โดยตรงมนุษย์จึงได้คิดค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่ป่าทดแทนป่าที่ถูกมนุษย์ท าลายเพราะผลประโยชน์ส่วนตน เช่น เมื่อพื้นที่มีความแห้งแล้งจากการตัดไม้
ท าลายป่าท าให้มนุษย์อยู่อย่างยากล าบากมากขึ้น มนุษย์จึงต้องหาแนวทางแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหาพื้นที่   
แห้งแล้งโดยการท าฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี และการสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อกักเก็บความชุ่มช้ืนในดิน
เมื่อมีฝนตกลงมาช่วยให้ดินชุ่มชื้นมากขึ้น การปลูกพืช  ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สูงท าให้ไม่ต้องท าไร่
เลื่อนลอยหลังจากที่ดินบริเวณเดิมขาดความสมบูรณ์ เพื่อลดการแผ้วถางพื้นที่บริเวณยอดเขากับส่งเสริมอาชีพมั่งคงให้กับ
ชาวเขาบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ป่า และส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศด้วยการปั่นจักรยาน แทนการขับรถไป
ท างาน ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจและช่วยลดมลพิษ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะ
ส านึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังหาทางดูแลรักษา ฟื้นฟู
ธรรมชาติ เพื่อให้อยู่คงกับมนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์พึ่งพิงซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของธัญญา สังขพันธา
นนท์ (2553 :377) กล่าวว่า ส านึกในความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เกิดจากจินตภาพในด้านดีที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ             
เห็นธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรกับมนุษย์ ธรรมชาติท าให้มนุษย์มีความสุขและรื่นรมย์ ช่วยรับรู้และปลอบประโลมใจ 
ในยามที่มนุษย์อยู่ในภาวะท้อแท้ สิ้นหวัง 
   2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปกัษ์กับธรรมชาติ  
         ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติจากงานวิจัยพบ
ความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเกรงกลัวภัยจากธรรมชาติ  มนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลมีความเคารพย าเกรง               
ต่อธรรมชาติ นับถือธรรมชาติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระแม่โพสพ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่พระเพลิง และแม่พระพาย     
ทีส่ร้างทุกสรรพสิ่งบนโลก เมื่อเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงท าให้มนุษย์เกิดความกลัว เช่น การเกิดไฟป่าที่ลุกลามไปท่ัวพ้ืนป่าจนไม่
สามารถคาดเดาได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น การเกิดน้ าป่าท่ีสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับมนุษย์ด้วยความรุนแรงของน้ า
ที่พัดผ่านพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตรล้วนสร้างความเสียหายทั้งสิ้น ภัยแล้งที่เกิดจากธรรมชาติอากาศที่ร้อน 
และแห้งแล้งอย่างรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ คือท าให้เกิดความยากล าบากในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีท า
ให้มนุษย์อยู่อย่างแร้นแค้น ที่พักอาศัยก็ร้อนอบอวล สิ่งที่เกิดล้วนเป็นผลมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้มนุษย์เกิด
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ความหวาดหวั่น เกรงกลัวธรรมชาติ ลักษณะที่สองมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ มนุษย์เห็นธรรมชาติเป็นเพียง
ทรัพยกรและสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์จึงต้องหา
วิธีเอาชนะธรรมชาติ เพื่อน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่
ค านึงถึงความสมดุลของระบบนนิเวศธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ท าลายป่าเพื่อจะใช้พื้นท่ีบริเวณนั้นท าเหมือง ถือเป็นการท าลาย
ธรรมชาติเพื่อน าทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ประโยชน์ส่วนตน การเข้าไปควบคุมธรรมชาติ โดยไม่ค านึงถึงความสูญเสียของระบบ
นิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน สร้างความมั่งคั่ง
ร่ ารวยให้กับตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ และการท าลายที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ป่าบริเวณนั้น การปลูกพืชผิดกฎหมายนอกจากจะท าลายสภาพพ้ืนที่ของดินบริเวณนั้นยังเป็นการแผ้วถางพื้นที่ โดยการท าไร่
เลื่อนลอยท าให้บริเวณภูเขากลายเป็นภูเขาหัวโล้น ท าลายป่าไม้ ท าลายพื้นดินและผิดกฎหมายเป็นการแสวงหาเพียงประโยชน์
ส่วนตน ไม่นึกถึงประเทศชาติและใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดภัยพิบัติ 
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ โดยมนุษย์เข้าไปควบคุม 
ท าลายธรรมชาติหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศสอดคล้องกับแนวคิดของอรวรรณ       
ฤทธิ์ศรีธร (2559 : 1,836) กล่าวว่า ธรรมชาติที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ อาจมองได้ว่าธรรมชาติที่ถูกมนุษย์เข้าไปจัดการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่าง ๆ ตามมา เมื่อสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็ไม่อาจควบคุมได้  
 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน นวนิยายได้น าโครงการตามแนวพระราชด าริ มาน าเสนอเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ   
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์อย่างมหาศาล 
ส่วนผู้ที่มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติก็จะต้องพบกับความเดือนร้อน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ยังส่งผลต่อ
ธรรมชาติรวมถึงกระทบต่อระบบนิเวศเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่จะส่งต่อไปยังมนุษย ์
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) ในการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือผู้สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น และเข้าร่วมโครงการค่ายหนังสัญจร จ านวน 100 คน ตัวอย่างในการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มส าหรับการสนทนากลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คอืชุดค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ (satisfaction survey) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ในส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจ 
(satisfaction survey) จะน าผลที่ได้มาท าการประเมินแบบรวมค่า (summated rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ผล
การศึกษา พบว่า 1) การน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตรส์ั้น ได้รับผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ แม้จะพบ
กับปัญหา และอุปสรรค แต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การท างานร่วมกันเป็นทีม และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์
กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเรียนการรู้ในรูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based 
learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ท้ังจากการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานนั้น 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และท างานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค าส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การผลิตภาพยนตร์สั้น 
 

Abstract 
 

This research aims to study project-based learning for the youth potential develop in short film 
production. The research used mixed-method. The population of this research was students who 
interested in film production and participated in filmmaking camp, the total number were 100 
participants. The sample groups divided into two groups 1) 25 participants from randomly for focus group 
discussion and question sets were tools for data collection 2) 100 participants who participated in 
filmmaking camp by using the satisfaction survey as a tools for data collection. The outcome evaluation 
of qualitative research by using descriptive statistics and the outcome evaluation of quantitative research 
by using summated rating scale from Likert. The results found that: 1) Implementing project-
based learning was used to develop youth potential development in short film production, the results 
were strong satisfaction toward students’s learning from practice. Despite difficulties and obstacles, 
students learned various skills such as solving problem, team work, etc. 2) Participants were satisfied with 
the project-based learning model. Overall results were good either forcus group discussion and 
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survey. Therefore, project-based learning in a learning procedure by individual and groups. It also 
allowed students to express their creativity and learned many different skills at the same time. As a 
result, the participants in the program can apply knowledge effectively in everyday life. 
 
Keywords: project-based learning youth potential development short film production 
 
บทน า 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบหน่ึงของ child-centered approach ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจ เรื่องที่มีความถนัด และรู้สึกสบายใจที่จะท า ผู้เรียนได้รับสิทธิในการ
เลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานช้ินนี้ โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ และจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการท างาน ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน โดยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 2)  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 3) มี
ฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี  4) ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 5) ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง 
(embedded with knowledge and skills) 6) มีผลผลิตออกมาอย่างเป็นรูปธรรม  (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สาร
เถื่อนแก้ว, 2560)  

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้
กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากจิกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้
ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เช่ียวชาญ  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่จะ
น ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงาน และได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี 
โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า 
“education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 อ้างจาก 
Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จากบทความในหนังสือการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556 หน้า 
35-39) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่จะท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ช้ินงาน ผลลัพธ์ที่ได้จากการท าโครงงาน 2) การจดบันทึกด้วยตนเองระหว่าง
ท าโครงงาน การเขียนรายงาน เพื่อเป็นการทบทวน 3) การน าเสนอ และจัดท ารายงาน (presentation and report) น าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ (หน้าช้ัน หรือต่อชุมชน) 4) การสะท้อนผล (reflection) เช่น ได้เรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตใน
อนาคตอย่างไร เป็นต้น การเรียนแบบโครงงานเป็นการท างานเป็นทีม โดยมีการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเชิงลึกท้ังหมดด้วยตนเอง ส่วนหน้าท่ีส าคัญของผู้สอนนั้น คือ การท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (coach) และเสนอแนะเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ คอยแนะน า ช้ีแนะแนวทางในการวางแผน
และด าเนินโครงงาน และตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบค าถามจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งค าตอบจะแตกต่างกันออกไปโดย
ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) นั้น มีกระบวนการ และขั้นตอนแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละทฤษฎี ซึ่งในบทความฉบับนี้ ขอน าเสนอ 2 แนวคิดที่ถูกพิจารณาแล้วเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย ได้แก่  
     1. การจัดการเรียรู้แบบใช้โครงงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ซึ่งได้
น าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน ำเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่
ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้  2) ขั้นวำงแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุป
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รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน และ 4) ขั้นประเมินผล หมายถึง ข้ันการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน 
           2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของวิจารณ์ พาณิช 
(2555) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเช่ือว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลัง และฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการ
ลงมือท าเป็นโครงการ (project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง อันได้แก่ 1) Define คือ ขั้นตอนการ
ท าให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งผู้สอน มีความชัดเจนร่วมกันว่า ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร 
และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร 2) Plan คอื การวางแผนการท างานในโครงการ ผู้สอนต้องวางแผน ก าหนดทางหนีทีไล่ในการ
ท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของผู้เรยีน 3) Do คือ การลงมือท า มักจะพบปัญหาที่
ไม่คาดคิดเสมอ ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความ
ขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมี
ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และ
แลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น 4) Review คือ การที่ผู้เรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า 
โครงการได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียน
อะไรบ้าง เอาทั้งขั้นตอนท่ีเป็นความส าเร็จ และความล้มเหลวมาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบ
ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) 5) Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อช้ันเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีก
ชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับข้ันตอน review เป็นขั้นตอนท่ีท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงาน และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น 
แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์ และให้ความรู้ (ปัญญา) ซึ่งผู้เรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) สามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
การผลิตภาพยนตร์สั้นได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่เยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เยาวชนให้
ความสนใจในการเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้นหัวข้อต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์ถือว่าเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อกลุ่มเยาวชน
เท่าที่มองเห็นได้ชัดเจน (วิชชา สันทนาประสิทธิว, 2555) ไม่ว่าจะเป็นด้านความรุนแรง ด้านเพศ ด้านการใช้ภาษา ด้านสารเสพ
ติด และด้านความเชื่อ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น าการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based 
learning) มาช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนผลิตผลงานในทาง
สร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติใหม่ เพื่อพัฒนาวงการผลิตภาพยนตร์ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงให้ความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการสร้างแผนการสอน แล้วน าไปทดลองใช้ในโครงการค่ายหนังสัญจร ซึ่งด าเนินโครงการโดย
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลับกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น และเข้าร่วมโครงการค่ายหนังสัญจร จ านวน 100 คน 
         กลุ่มตัวอย่าง ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยจะเลือกผู้สนใจการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นในด้านต่าง ๆ โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 25 คน (กลุ่มละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม) จากผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนที่ผู้วิจัย และทีมงานที่ด าเนินโครงการสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) มีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเขียนบท การถ่ายภาพ การจัดแสง การก ากับการแสดง และการตัดต่อ 
2. แบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดในการผลิตภาพยนตร์สั้น รวมทั้งวางแผนก่อนการผลิต 
3. การฝึกปฏิบัติถ่ายท าภาพยนตร์ 
4. การฝึกปฏิบัติการตัดต่อ 
5. จัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) 

การเก็บรวมรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ในโครงการค่าย
หนังสัญจร ซึ่งด าเนินโครงการโดยคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลับกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559 มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 วัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยจะเลือกผู้สนใจ
การผลิตภาพยนตร์สั้น ในด้านต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อตามความสนใจ ได้แก่ ด้านการเขียนบท 
ด้านการถ่ายภาพ ด้านการก ากับการแสดง ด้านการจัดแสง และด้านการตัดต่อ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา 
(descriptive statistics) ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) จะน าผลที่ได้มาท าการประเมินแบบรวมค่า 
(summated rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาน าเสนอข้อมูลทางด้านสถิติพรรณาใน
การอธิบายข้อมูลในด้านต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเรียนการสอน 

หัวข้อความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็น 
x̄ S.D ระดับ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศิลปะการเล่าในภาพยนตร์" 4.42 0.686 มากที่สุด 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การก ากับการแสดง" 4.43 0.670 มากที่สุด 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การถ่ายภาพ" 4.30 0.771 มากที่สุด 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดแสง" 4.01 0.870 มาก 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อ" 4.73 5.169 มากที่สุด 
รวมกลุ่มระดมความคิด ครั้งท่ี 1 4.36 0.893 มากที่สุด 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการการผลิตภาพยนตร์" 4.56 0.656 มากที่สุด 
รวมกลุ่มระดมความคิด ครั้งท่ี 2 4.50 0.717 มากที่สุด 
อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "หาสถานท่ีถ่ายท าและเตรียมงาน" 4.37 0.753 มากที่สุด 
การฝึกปฏิบัติถ่ายท าภาพยนตร์ 4.70 0.598 มากที่สุด 
จัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 4.79 0.514 มากที่สุด 
 

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีความพึงพอใจทางด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรม  ในภาพรวม
นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  =  4.79) รองลงมาคือ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อ" (x̄ = 4.73) และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดแสง" มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด (x̄ = 4.01) 
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ส่วนที่ 2 การสนทนากลุ่ม ซึ่งมีผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 5 ด้าน 

หัวข้อ รายละเอียด 
การเขียนบท ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อการเขียนบท โดยจากการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้า

อบรม และหลังเข้าอบรมปรากฏว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ทั้งเรื่องโครงสร้างของการเล่าเรื่อง
ในการผลิตภาพยนตร์สั้น การแบ่งองค์ต่าง ๆ ในการเขียนบท รวมถึงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภท
ของการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเขียนบทภาพยนตร์สั้นจริง เพื่อน าไปถ่ายท าจริง  จึงยิ่งท า
ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในบทของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนบางคนให้ความเห็นว่ามีเวลาไม่
เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาบท 

การถ่ายภาพ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อการถ่ายภาพเพราะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์จริงที่ระดับมือ
อาชีพที่ใช้กันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ เรียนรู้ตั้งแต่การประกอบตัวกล้อง การตั้งค่ากล้อง การ
ถ่ายภาพ ตลอดจนการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี  ยังมีข้อจ ากัดอีกหลาย
อย่างที่เป็นปัญหา ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลบางท่านมีความเห็นว่ากล้องและอุปกรณ์กล้องมีราคาสูงมาก 
โดยเฉพาะกล้องที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ไม่สามารถซื้อมาไว้ในครอบครองได้ 

การก ากับการแสดง ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความพึงพอใจในหัวข้อการก ากับการแสดง เพราะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ  ในการ
ก ากับการแสดง  ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไม่สามารถฝึกฝนได้ภายในวันหรือสองวัน แต่ต้องสะสม  
ประสบการณ์จึงจะสามารถเป็นผู้ก ากับการแสดงท่ีดีได้ อีกทั้งคนท่ีเป็นผู้ก ากับการแสดงนั้น จะต้องมี 
ความรู้เรื่องการก ากับการแสดงแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ มุมกล้อง การเคลื่อน  
กล้อง หรือแม้แต่การจัดแสง เพราะองค์ประกอบท่ีกล่าวมานั้น ล้วนส่งผลกับการแสดงของนักแสดง
ทั้งสิ้น 

การจัดแสง ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 12 คน ที่มีความพึงพอใจในหัวข้อการจัดแสง โดยเฉพาะการจัดแสงภายใน อาทิ 
ในห้อง หรือในสตูดิโอ เพราะการถ่ายท าภาพยนตร์ภายนอกนั้นจะมีแสงธรรมชาติช่วย แล้วยังได้
เรียนรู้ การวัดแสง โดยผ่านอุปกรณ์วัดแสง (light meters) เพื่อใช้ในการวัดความเข้มของแสง  และ
อุณหภูมิสี และได้จัดไฟในสตูดิโอ ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สตูดิโอที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ส่วน
ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 13 คน ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดแสงนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ทั้งเรื่องทฤษฎีการจัด
แสงในรูปแบบต่าง ๆ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเข้าใจมากกว่านี้ ผู้ให้ข้อมูล
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเรื่องการจัดแสงให้นานข้ึน 

การตัดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความพึงพอใจในหัวข้อการตัดต่อ ในส่วนของการตัดต่อนั้น ผู้ให้ข้อมูลพอมีความรู้
พื้นฐานมาแล้วก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ท าให้สามารถเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทาง
วิทยากรนั้นนอกจากจะสอนเทคนิคในการใช้โปรแกรมตัดต่อ แล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการ
ตัดต่อ และการใช้เอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่แตกต่างจากปกติ 

 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
(project-based learning) มาสนับสนุนนั้น ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ แม้จะพบกับปัญหา และอุปสรรค แต่ผู้เรียนจะไดเ้รยีนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็น
ทีม ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานใน
สภาพกดดัน และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น เป็นไปตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ
วิจารณ์ พาณิช (2555) ซึ่งน าเสนอว่าหากต้องการให้การเรียนรู้มีพลัง และฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการ
ลงมือท าเป็นโครงการ (project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
John Dewey เรื่อง “learning by doing” (Dewey John, 1897: 79 อ้างจาก Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งได้กล่าวว่า 
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานน้ัน เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติเพื่อ
ฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (coach) เท่านั้น 

2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเรียนการรู้ใน
รูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) นั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยการท า
โครงงาน หรือการผลิตภาพยนตร์สั้นนั้น เป็นกระบวนการเรียนการรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และกลุ่ม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 5 ด้าน การระดมความคิด การฝึกปฏิบัติถ่ายท าภาพยนตร์ และการน าเสนอผลงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียรู้แบบใช้โครงงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ที่ได้น าเสนอ
ขั้นตอนส าคัญของการเรียนการรู้ในรูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) ได้แก่ 1) ขั้นน ำเสนอ หมายถึง การ
ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ หรือตั้งค าถาม โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มีกิจกรรมการระดม
ความคิด เพื่อเขียนบทภาพยนตร์สั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความคิดสรา้งสรรค์ได้อย่างเต็มที่  2) ขั้นวำงแผน หมายถึง ข้ันท่ี
ผู้เรียนร่วมกันวางแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มีกิจกรรมวางแผนก่อนการผลิต (pre-
production) เพื่อให้การถ่ายท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยโครงการค่ายหนัง
สัญจรได้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติถ่ายท าภาพยนตร์ ตามแผนที่วางไว้ และมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และ  4) ขั้น
ประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับ
ฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
ในการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
              1) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้กว้างกว่านี้ โดยศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาสนับสนุน ในการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-
based learning) มาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนได้มีทักษะการผลิตภาพยนตร์ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ ร่วมถึงบูรณา
การการผลิตภาพยนตร์ไปสู่การด าเนินชีวิต ประจ าวันได้อย่างถ่องแท้ขึ้น 
              2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทางด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น 
อาทิ ความรู้และทักษะพื้นฐานของเยาวชนในด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น ความคาดหวังของเยาวชนในการเข้ามาร่วมกิจกรรม 
ว่าต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านใดเป็นพิเศษ เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมนั้น  ๆ ประสบความส าเร็จ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิวสูงสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning)  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการผลิต
ภาพยนตร์สั้น โดยท าการวัดผลและประเมินผลจากโครงการค่ายหนังสัญจร ซึ่งด าเนินโครงการโดยคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถือว่าประสบความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากการน าการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) มาช่วยสนับสนุนในการวางแผนการเรียนการสอนนั้น ท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระดม
ความคิด การวางแผนการผลิต การฝึกปฏิบัติถ่ายท าภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติการตัดต่อ และการน าเสนอผลงาน อีกทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การวางแผน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น สามารถประเมินได้จากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเกิดความพึงพอใจจึงเกิดเป็นทัศนคติทางด้านบวก ส่งผลให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถน า
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางทฤษฎี 
เทคนิคและในทางปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้สอนเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน และศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัด
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ประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานเป็นกลุ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีความหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ได้
อย่างไม่จ ากัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับนี้สามารถด าเนินการส าเร็จลลุว่งเป็นอย่างดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์เศรษฐา    
วีระธรรมานนท์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในความกรุณาให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ 
และค าปรึกษา และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส าหรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการน าเสนอบทความวิจัย เพื่อให้
ผู้วิจัยได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพด้านสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้น  ชุด อสรพิษ ของ แดนอรัญ   

แสงทอง จ านวน ๑๒ เรื่อง ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าปรากฏภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเนื้อหา จ านวน ๖ ลักษณะ โดยภาพสะท้อน
สังคมด้านวัฒนธรรมปรากฏให้เห็นมากที่สุด คือ จ านวน ๔๙ ครั้ง รองลงมาพบภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
จ านวน ๓๓ ครั้ง ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๑ ครั้ง ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว  จ านวน ๗ ครั้ง ภาพ
สะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม จ านวน ๔ ครั้ง และภาพสะท้อนสังคมที่พบน้อยที่สุดด้านการเมืองการปกครอง 
จ านวน ๒ ครั้ง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเรื่องสั้น ชุด อสรพิษ ปรากฏให้เห็นภาพสะท้อนสังคมผ่านพฤติกรรมของ ตัว
ละครในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้นแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชนบทที่
อาศัยอยู่กับธรรมชาติ มีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และยังมีลักษณะการปกครองที่ไม่เป็นแบบแผน  
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนสังคม  เรื่องสั้นชุดอสรพิษ 
 

Abstract 
This article is intended to study the society reflection in the 12 short stories (Asoraphit Series) of 

the Aran Saengthong. Through the qualitative research and describe qualitative found those 6 types of 
social Reflections in the short stories, including 49 times of Cultural reflections, 33 times of the way of life 
reflections, 11 times of Social and Economy reflections, 7 times of Socials and family reflections , 4 times 
for Equational and moralities, and 2 times of Political aspect. The results of the research showed that the 
Characters ‘s behavior in the “Asoraphit Series” appeared in the various ways in the social reflection, and 
the way of life of the rural people are unconventional ,while maintaining a mutual support for each 
other. 

 
Keywords :  social reflection  the short story 
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บทน า 
วรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคม โดยวรรณกรรมสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมในสมัยนั้นๆได้นอกจากนี้

วรรณกรรมยังมีส่วนสร้างจินตนาการที่เป็นผลผลิตจากชีวิตจริง ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมสัมพันธ์กันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ ตรีศิลป์ บุญขจร (๒๕๓๓: ๖-๑๓) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม สรุปได้ว่า
วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม การสะท้อนสังคมของ
วรรณกรรมมิได้เป็นไปอย่างเอกสารประวิติศาสตร์ แต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของ
สังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่  ๒) สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือนักเขียน นักเขียนอยู่ใน
สังคมย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่  และ ๓) วรรณกรรมหรือนักเขียนมี
อิทธิพลต่อสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญ่นอกจากจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมในชีวิต โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านแล้ว 
ยังเป็นผู้ที่มีทัศนะที่กว้างไกลกว่าท่ีคนทั่วไปมองเห็น จึงไม่เพียงแต่จะเสนอภาพปัจจุบันอย่างถึงแก่นของความเป็นจริงเท่านั้น 
แต่ยังคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตได้อีกด้วย ลักษณะของวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมมีอยู่หลายประเภท เช่น นวนิยาย     
กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น เป็นต้น 

เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง  โดยในเรื่องสั้นจะมีตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความ
คาดหมายหรือจบแบบท้ิงให้คิด ใช้เวลาในการอ่านไม่มากนัก ผู้เขียนสามารถสื่อความคิด อารมณ์ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสังคมที่ปรากฏเป็นฉากหรือภูมิหลังของเรื่อง วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นจะแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
ความเชื่อต่างๆ ท่ีปรากฏ รวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การเมือง
การปกครอง และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สายทิพย์ นุกูลกิจ (๒๕๓๗: ๑๔๕) ที่กล่าวว่า เรื่องสั้นเป็นเรื่องสมมุติ
ที่มีแก่นของเรื่องสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคม หรือมีการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่งที่มีความกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม ทั้งยัง
เป็นการสื่อสารความคิดขึ้นระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านโดยตรง โดยผู้อ่านวิเคราะห์เอาเองจากเนื้อเรื่อง เพราะผู้เขียนไม่ได้สรุป
ความคิดไว้ในตอนท้ายของเรื่องอย่างนิทานของเก่า และถวัลย์ มาศจรัส (๒๕๔๐: ๑๕) กล่าวว่าเรื่องสั้นเป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์
อีกรูปแบบหนึ่งที่ผิดไปจากนิทาน เพราะเรื่องสั้นมีคุณค่าให้ทั้งแง่คิด ความรู้และปรัชญาของมนุษย์ จัดเป็นงานเขียนที่จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้คนให้เห็นแง่มุมใหม่ๆในการเตือนสติ ผู้คนในสังคมให้รู้จักการยั้งคิด และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าหรื อหาทาง
ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยส านึกของตนเอง  

ปัจจุบันเรื่องสั้นมีการพัฒนาการด้านแนวคิด โครงเรื่อง และกลวิธีการแต่งมากขึ้น  เนื้อหาของเรื่องสั้นแบ่งออกเป็น
หลายประเภท เช่น เรื่องสั้นทางการเมือง เรื่องสั้นสะท้อนสังคม เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีความนิยมแต่งเรื่องสั้นมากขึ้น จึงเริ่มมีการ
แข่งขันประกวด และให้รางวัลแก่เรื่องสั้นมากขึ้น โดยรางวัลที่มอบให้แก่เรื่องสั้น จะพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่อง เช่น รางวัล 
ซีไรต์เป็นรางวัลที่เน้นภาพสะท้อนของสังคมปัจจุบัน 

รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  เป็นรางวัลประจ าปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียน
ใน ๑๐ประเทศ ได้แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การจัดประกวดรางวัลซีไรต์ในประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.  ๒๕๒๒ โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็นผลงานมี ๓ 
ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ ซึ่งวรรณกรรมซีไรต์ เป็นผลงานท่ีมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่
ในแวดวงวรรณกรรม เช่น นักอ่าน นักเขียน ฯลฯซึ่งสอดคล้องกับรื่นฤทัย สัจจพันธ์, ชมัยภร แสงกระจ่าง และอรพินท์ ค าสอน 
(๒๕๕๗: ๔๔) การให้รางวัลวรรณกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการวิจารณ์วรรณกรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลซีไรต์ซึ่งกลายเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มีช่ือเสียงที่สุดและทรงอิทธิพลมากที่สุด ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า
การวิจารณ์วรรณกรรมก่อนและหลังการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์จะค่อนข้างคึกคัก นิตยสารบางเล่ม เช่น เนช่ัน     
สุดสัปดาห์ เปิดพื้นที่ใช้ส าหรับบทวิจารณ์ บทความ และคอลัมน์ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของรางวัลนี้อย่างจริงจัง
นอกจากการวิจารณ์ตัวบทจากวรรณกรรมแล้ว ทั้งผู้เขียน ผู้อ่าน ส านักพิมพ์ สื่อมวลชนและวงการศึกษา ท าให้เห็นว่าการ
วิจารณ์วรรณกรรมสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและกระแสความสนใจของวรรณกรรมด้วย บทวิจารณ์วรรณกรรมจ านวนหนึ่งจึง
เป็นบทวิจารณ์ที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมซีไรต์มักมีบทวิจารณ์ซ้อนกันหลายบทวิจารณ์และบางครั้งเป็น
มูลเหตุท าให้เกิดการวิจารณ์โต้วิจารณ์ 

 รางวัลซีไรต์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น โดยจ าแนกการให้รางวัล
เป็นปีละ ๑ ประเภท ส าหรับปี พ.ศ.๒๕๕๗ วรรณกรรมซีไรต์ที่ได้รับรางวัล คือ รวมเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ของ แดนอรัญ        
แสงทอง ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสั้นจ านวน ๑๒ เรื่อง แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตของตัวละครและสะท้อนภาพสังคมหลาย
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สังคมทั้งในเมืองและชนบท  แต่ที่เด่นที่สุด คือ เรื่องอสรพิษ ที่สะท้อนภาพวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต รวมถึงการปกครอง
แบบไม่เป็นแบบแผนของสังคมในชนบท ที่ชวนอ่านและชวนติดตามอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่ารางวัลซีไรต์เป็นรางวัลที่มีช่ือเสียง 
และเป็นทีน่่าสนใจอย่างยิ่ง อาจมีเหตุผลมาจากประวัติความเป็นมา การจัดประกวดแข่งขัน รวมถึงจุดมุ่ งหมายของรางวัลคือ
มุ่งเน้นสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันเป็นของช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาภาพสะท้อนสังคม ท่ีปรากฏในเรื่องสั้นรางวัล
ซีไรต์ ชุด อสรพิษ เนื่องจากเรื่องสั้นสะท้อนภาพสะท้อนสังคมที่หลากหลาย เช่น เป็นด้านครอบครัว วิถีชีวิต ค่านิยม ซึ่งท าให้
เห็นภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆ ทีถู่กท านามาประกอบและปรากฏในเนื้อเรื่อง 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ศึกษาเรื่องสั้น ชุด อสรพิษและเรื่องอื่น ทั้งหมด ๑๒เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผลตามจุดประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นชุดอสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ  แสงทอง ปรากฏภาพสะท้อนสังคม ๖ ลักษณะ
ตามกรอบการวิจัย คือ ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาพสะท้อนสังคมด้าน
เศรษฐกิจ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการ
ปกครอง และ ส าหรับบทความนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอภาพสะท้อนในด้านต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของข้อมูลดังนี้  

ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม  ปรากฏมากที่สุดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 จากเรื่อง อสรพิษ ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม ในตอนที่กล่าวถึง ในคืนวันลอยกระทงนั้น แปได้ไปลอย
กระทงที่ท่าน้ าหลังบ้าน ซึ่งการลอยกระทงมีการจุดธูปเทียนในกระทงก่อนที่น าไปลอย ส่วนมากเป็นการขอขมาแม่พระคงคา 
และแปยังได้มีการขอพรในหลายๆสิ่ง แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมในด้านประเพณีลอยกระทง มีข้อความ
ปรากฏดังนี ้

“ในคืนวันลอยกระทงเขาออกไปลอยกระทงที่คลองหลังบ้านของเขาตรงท่าน้ าใต้ต้นมะขามใหญ่ เขายก
กระทงขึ้นจบบูชาขอขมาลาโทษตอ่แม่พระคงคา และยังอธิษฐานขอพอจากแม่พระคงคาอีกด้วย เขาอธิษฐานต่อแม่
พระคงคาขอให้พ่อและแม่ของเขาจงท านาได้ข้าวมากๆ และขอให้ขายข้าวให้ได้ราคาดี ขอให้ยายพลับพลึงซึ่งก าลัง
จะย้ายจากแพรกหนามแดงไปอยูก่ับหลานชายของแกท่ีต าบลท่าเกวียนก าแพงหักอย่าพึ่งย้ายออกไปขอให้หลวงพ่อ
เทียนซึ่งขณะนั้นอาพาธกระเสาะกระแสะอันเนื่องจากความชรา จึงมสีุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน และท้ายท่ีสุดก็
ขอให้เขาจงอย่าได้รูส้ึกเกลียดชังทรงวาดและขอให้ทรงวาดจงอย่าไดเ้กลียดชังเขาต่อจากนั้นเขาจึงจุดธปูเทียนใน
กระทงปล่อยกระทงลงน้ า”  

                                                 (แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๒๐) 
 

ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ปรากฎรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้  

จากเรื่อง แมวผี ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในตอนที่กล่าวถึง  ทิดโขดเป็นคนชอบดูหนัง
กลางแปลง เพราะมีหนังหลายประเภท ซึ่งเป็นหนังที่จัดบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็น เสียงเพลงที่ดังกังวาน
นั้นจะชวนให้ชาวบ้านออกมานั่งหาความสุขส าราญดูหนังกลางแปลงกันในค่ าคืน ตามงานวัดถ้าวัดไหนไม่มีหนังกลางแปลง วง
ลิเก วงดนตรีลูกทุ่งเล่น ภายในงานก็จะไม่น่าไปเที่ยวเพราะเงียบและงานดูไม่ครึกครื้นแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชอบดูหนังกลางแปลงมีข้อความปรากฏดังนี้ 

“ช่อบดูหนังกลางแปลง ช่อบหม่าตั๊งแต้เด็ก ช่อบดู่หนั่งไทยใกล้ไกลม่ายว้า ผ่อจะไป่ดูได้ไป่ดู่หมดแหะ หนั่ง
จีน หนั่งฝรั่ง หนังแข้ก อะไรพวกนั้ก๊อดู่ได้ แต่ไม่สนุกเท้าดู่หนังไทย ยี้เกก๊อชอบวงดนตรี้ลู้งทุ้งก๊อชออยู้ให้รู้เข้าเชียว
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หว้าหมิ่หนั่งกลางแปลงท่ีไหน่หมิ่ยิ่สิบส่ามสิบกิโลก๊อเอาเดิ่นตัดทุ้งตัดป่าลุยน้ าข้ามคลองมันเรื่องไป ตอนเด็กๆ นี่ไป่ดู่
เฉพาะทิ้มันใกล้ๆ ก่อน ไป่ดู้ทิ้วัดมาบสั่นตะวานนี่แหละม้าก ใครเผ่าศพพ้อศพแม้ไม่มีหนังกล่างแปลงหรือยิ้เกถล็อง
เสียน่อยนี่ข้าก๊อเคืองเจ้าภาพเข่าวัดไหน่จั้ดงานประจ่ าปีแล้วไม่มีหนั่งกล่างแปงมีย้เกมิ่วงดนตรีลูกทุ้งถล็องนิ่ ข้าก๊อ
แอ้บเคืองเจ้าอาวาสบาปหน่าไหม่เล่า คือว้าข้ึนช่ือว่ามาหอรสบแล้วอ้ายทิดโขดไม่มีพลาดไป่ดู่หนั่งช่ายาน่างทีก๊อเอา
อีสิ่นิลแมวด าปลอดติดไป่ด้วย เผื่อว้าอ้ายคนฉ่ายคนพ้ากย์หมั่นโอ้เอ้นัก ก๊อจะได้เอาแมวขู้มัน รีบๆแยเข้านา พ้ทิด 
มัวแต้คิดจะข่ายยาอยู้ เดี่ยวฉั่นก๊อจะโยนแมวใส่จอฉีกขาดฉิบหายหมดหร็อกขู้มันไปหยั่งง่ังเอง ม่ายเคยโยนใส่จริงๆ 
เลยสั่กกะที” 

                                                 (แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๑๗๗) 

 
 ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ  ปรากฎรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้  

  จากเรื่อง ดวงตาท่ีสาม ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในตอนที่กล่าวถึง หลังจากคุณ
เต๊ะส าเร็จการศึกษา เขาชอบเพาะพันธุ์ไม้ที่หายากเพื่อหาพันธุ์ไม้ทื่ช่ือว่า ง้ิวด า ซึ่งเขาหามาได้จนส าเร็จและได้ขายให้กับ
มัคนายกของวัดต่างๆ เพื่อให้มัคนายกน าไปท าเครื่องรางของขลัง และเขายังท าการขายเปลือกและรากของพะยอมให้แก่
ชาวสวนตาล และเขายังมีอาชีพเป็นผู้จัดการรายใหญ่ให้แก่ร้านกรมเป๋อและเขายังใช้เวลาว่างจากการท างานมารับจ้างปรับแต่ง
สวนต่างๆให้กับคนท่ีมาจ้าง แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจในด้านอาชีพของคุณเต๊ะ มีปรากฏดังนี้ 

“คุณเต๊ะเขาไม่ได้เดือดร้อนเนื้อใจหางานหาการท าท าให้เป็นหลักแหล่งหลังจากส า เร็จการศึกษา หากแต่
ขลุกขลุ่ยอยู่กับการสะสมและเพาะพันธุ์ไม้แปลกๆ และหายากของเขา บางทีที่เขาหายไปครั้งละนานๆ จนหล่อนคิด
ทึ้งคิดถึงเหมือนกันนั้นก็เพื่อเสาะหาต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีช่ือว่า ง้ิวด า ซึ่งเขาล่ามาได้จนส าเร็จและขายในราคาต้นละ
แพงให้แก่มัคนายกของวัดวาอารามต่างๆ (และมัคนายกเหล่านั้นก็เอาไปถวายพระเกจิอาจารย์ต่างๆ เพื่อท าเป็นวัตถุ
มงคลหรือเครื่องรางของขลังอีกทีหนึ่ง) เขาขายเปลือกพะยอมและรากพะยอมให้แก่ชาวสวนตาลเมืองเพชรบุรี เขา
เป็นผู้จัดส่งลูกเบญกานีรายใหญ่สุดให้แก่ร้านกรมเป๋ออันเลื่องช่ือ เขารับจ้างปรับแต่งภู มิทัศน์ให้กับสวนของ 
มหาเศรษฐีใหม่เอี่ยมบางรายบ้างเป็นครั้งคราว” 

                           ( แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๘๙ ) 

ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว  ปรากฏรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
  จากเรื่อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ในตอนที่กล่าวถึง เขาประทับใจที่
พี่สาวของเขานั้นแสดงความรักโดยแสดงการมีน้ าใจกว้างขวางให้กับเขา และอยากให้เขาได้ครอบครองสิ่งของที่มีค่า เขาเช่ือใน
ความรักที่พี่สาวมอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัวในด้านความรักของพี่สาวที่มีต่อ
น้องสาว มีข้อความปรากฏดังนี้ 

“เขาประทับใจต่อน้ าจิตน้ าใจอันกว้างขวางของพี่สาวของเขา โดยรวมๆ แล้วพี่สาวของเขาก็ไม่ใช่คนใจไม้
ไส้ระก าอันใด เขาเช่ือว่าพี่สาวของเขาได้กระท าการร้องขอนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ อยากให้เขาผู้เป็นน้องได้
ครอบครองข้าวของอันมีราคาค่างวดและสมควรอย่างยิ่งแก่การครอบครองน้ันจริงๆ” 

    (แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๓๔๓-๓๔๔) 

ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม   ปรากฏรองลงมาดงัตัวอย่างต่อไปนี ้

         จากเรื่อง ดวงตาที่สาม ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม ในตอนที่กล่าวถึง แม่จะพูดกับ
เขาเสมอว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่คนทุกคนจ าเป็นต้องศึกษา แม่จะสอนเขาในทุกด้านเช่น การบวกลบคูณหาร การร้อย
พวงมาลัย การอ่านวรรคดีรวมไปถึงการเล่นดนตรีไทยและสากล จึงท าให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ส าเร็จ ด้วยความ
พากเพียรของเขาจึงท าให้เขาเรียนจบและกลับไปสอนคณะเดิมที่เคยเรียนมาในฐานะอาจารย์ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อน
สังคมด้านการศึกษาและคติธรรมในด้านความส าคัญของการศึกษา มีข้อความปรากฏดังนี้ 
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“(การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องกระท ากันไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตโน่นแหละ การศึกษาเป็น
ศัสตราวุธอันทรงอนุภาพแต่เพียงประการเดียวของผู้อ่อนแอ-คุณแม่มักจะพูดเช่นนี้เสมอ) หล่อนจึงหัดอ่านอักษร
เบรลล์ที่นั่น บวกลบคูณหารที่นั่น หัดร้อยพวงมาลัย เย็บปักถักร้อย เล่นจะเข้และขิม เล่นไวโอลินและเปียโนที่นั่น
อ่านวรรคดีไทยและวรรคดีต่างประเทศทุกเล่มที่ถูกจัดท าเป็นอักษรเบรลล์ก็ที่นั่นอีกเหมือนกัน ก่อนที่จะสอบเข้า
เรียนต่อในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศได้ส าเร็จ และภาพเพียรอุตสาหะต่อมาอีกจนได้เป็น
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และกลับไปสอนในคณะเดิมของมหาวิทยาลัยเดิมในฐานะอาจารย์สาวสวยผู้เล็คเชอร์ได้เฉียบ
คมชัดแจ้งและมีชีวิตชีวาเสมอ” 

      (แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๖๑) 
 

ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง   ปรากฏรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  จากเรื่อง อสรพิษ ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง ในตอนที่กล่าวถึง ทรงวาดเป็นผู้มิ
อิทธิพลในหมู่บ้านแพรกหนามแดง เพราะชาวบ้านเช่ือว่าทรงวาดเป็นร่างทรงของเจ้าแม่จึงท าให้ชาวบ้านนับถือ ซึ่งท าให้ทรง
วาดมีอ านาจในการพูดกับชาวบ้านให้ท าตามสิ่งที่เขาต้องการและทรงวาดใช้อ านาจและอิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตนเองอยู่
เสมอ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครองแบบไม่เป็นแบบแผน  คือ ทรงวาดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลใน
หมู่บ้านแพรกหนามแดง มีข้อความปรากฏดังนี ้

“เขาก็บอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าวิญญาณศักดิ์ของเจ้าแม่แพรกหนามแดงมีความประสงค์จะใช้เขาเป็น
ร่างทรง และเขาเป็นเพียงผู้เดียวท่ีสามารถอันเชิญวิญญาณของเจ้าแม่ให้มาประทับทรงในร่างของเขาเมื่อใดก็ได้ผู้คน
จ านวนมากทั้งในแพรกหนามแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงเช่ือเขา นายวาดจึงกลายเป็นทรงวาดด้วยประการฉะนี้ และ
เขาก็ค่อยๆ มั่งคั่งขึ้นที่ละน้อยโดยไม่ต้องท านา เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงหมูอีกต่อไป ในยามที่เขาประทับทรงเขานุ่งผ้าจง
กระเบนสีขาว ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว ห่มสไบเฉียงไหล่สีขาว ทัดดอกไม้สีแดงและพูดด้วยเสียงอ่อนหวานของผู้หญิง
เต็มไปด้วยถ้อยค าเก่าแก่แปลกประหลาดซึ่งอยากแก่การท าความเข้าใจ กริยาอาการของเขาก็แปรเปลี่ยนไปเป็น
ผู้หญิงเช่นกนั อีกทั้งเขายังสามารถฟ้อนร าด้วยลีลาแปลกประหลาดอ่อนช้อยมันเป็นการกระท าที่ขรึมขลัง น่าเช่ือถือ 
ทรงวาดจึงเป็นคนมีอ านาจและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในหมู่บ้าน” 

                                                                                                       (แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๑๖) 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้นชุดอสรพิษ พบว่า ปรากฏภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆดังนี ้
๑. ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม พบว่าปรากฏมากที่สุด คือ จ านวน ๔๙ ครั้ง ทั้งนี้ด้านที่ปรากฏมากที่สุด คือ 

เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
๒. ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จ านวน ๓๓ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมาก

ที่สุดในด้านนี้ คือ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
๓. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจปรากฏ พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จ านวน ๑๑ ครั้ง ท้ังด้านที่ปรากฏมากที่สุด

ในด้านนี้ คือ ด้านการประกอบอาชีพท่ีท าให้เกิดรายได้ 
๔. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จ านวน ๗ ครั้ง ท้ังด้านทีป่รากฏมากที่สุดในด้านนี้ 

คือ ด้านความรักความผูกผันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 
๕. ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จ านวน ๔ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมาก

ที่สุดในด้านนี้ คือ  ด้านความส าคัญของการศึกษา 
๖. ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง พบว่าปรากฏรองลง คือ จ านวน ๒ ครั้ง ท้ังด้านที่ปรากฏมากที่สุด

ในด้านนี้ คือ ด้านผู้มีอ านาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน 
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สรุปและอภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปรากฏให้เห็นภาพสะท้อนสังคมใน ๖ ลักษณะ คือ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและคติธรรม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม ด้านการปกครอง และด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดย
ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยมของกลุ่มคน กล่าวคือวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
อสรพิษ มีวัฒนธรรมในด้านความเช่ือเกี่ยวกับอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผี ปีศาจ และค่านิยมจ านวนมาก  ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภชัย ภักดี และสนม ครุฑเมือง (๒๕๕๔) ที่ศึกษาเรื่อง นกกระเด็นด่อน โดยศึกษา วิเคราะห์
ความเช่ือและภาพสะท้อนสังคม ในด้านความเช่ือและวัฒนธรรม ดังนี้ ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือเรื่องฤกษ์ยาม  
โชค เคราะห์ ความเช่ือเรื่องความฝัน ความเช่ือเรื่องเครื่องรางของขลัง ความเช่ือเรื่องภูตผีปีศาจ ความเช่ือเรื่องนรก สวรรค์ 
และความเชื่อเรื่องหมอดู โหราศาสตร์ และยังพบด้านวัฒนธรรม ๓ ประเภท ได้แก่ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ธรรมเนียม
ประเพณีด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากดา้นวัฒนธรรมโดยปรากฏให้เห็นลักษณะ
ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ค น ช น บ ท ที่ อ ยู่ กิ น กั บ ธ ร ร ม ช า ติ  ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย 
ของอุไรวรรณ สิงห์ทอง (๒๕๕๙) โดยศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมเสี่ยงทาย ผลการศึกษาพบว่า  
ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ด้านความเป็นอยู่ส าคัญล าดับต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
การอาศัยอยู่ในที่เหมาะสมนั้นถึงจะต้องมีส่วนประกอบของคนที่อยู่อาศัยอยู่นั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ดังนั้นในวรรณกรรมเสี่ยงทายจึงปรากฏสิ่งที่มนุษย์ต้องการและคอบสนองความสุขปรากฏทั้ง  ๗ กลุ่ม สามารถ
จ าแนกภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ ดังนี้ ด้านสุขภาพ ด้านความสุข ด้านอาชีพการงาน ด้านการเดินทาง ด้านโชคลาภ 
ความร่ ารวย ด้านเกียรติยศและอ านาจคดีความด้านเศรษฐกิจเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏรองลงมาจากด้านวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ โดยปรากฏให้เห็นด้วยการประกอบอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้ ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วนิดา บ ารุงไทย และเกศรินทร์ คันมาลา (๒๕๕๔) เรื่องการศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรณคดีเรื่องนี้กล่าวถึง ภาพเศรษฐกิจ
ของเมืองกินนุวัต ซึ่งเป็นสถานที่ด าเนินเหตุการณ์ส าคัญของเรื่องโดยสะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมืองประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก คือ ท านาท าสวนและท าไร่ ด้านครอบครัวเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านเศรษฐกิจ  
โดยปรากฏให้เห็นด้านความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของอุไรวรรณ สิงห์ทอง (๒๕๕๙) โดยศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมเสี่ยงทาย ผลการศึกษาพบว่า 
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของครอบครัว เพราะเป็นสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการให้
การศึกษา การเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี ครอบครัวจึงประกอบด้วย ผู้คนที่
เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องโดยสายโลหิตที่มีความผูกผันซึ่งกันและกัน สามารถจ าแนกภาพสะท้อนสังคม ด้านครอบครัวได้ดังนี้ 
ด้านคู่ครอง ด้านบุตร ด้านญาติมิตร จากผลการศึกษาพบว่าคือ ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแต่ละสังคม ซึ่งมีการด าเนินชีวิต
เป็นไปตามแบบแผนหรือบทบาทของสังคมที่ด าเนินไปในสังคมนั้นๆ เช่น การอยู่ร่วมกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สภาพความ
เป็นอยู่และความสามัคคี ด้านการศึกษาและคติธรรมเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านครอบครัว โดย
ปรากฏให้เห็นด้านส าคัญของการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุไรวรรณ สิงห์ทอง (๒๕๕๙) โดยศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมเสี่ยงทาย ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนสังคมด้านค าสอนในวรรณกรรมเสี่ยงทาย
จะปรากฏค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสอนให้มนุษย์นั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม เพราะเป็นหนทาง
หนึ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและมีความสุขในธรรม สามารถจ าแนกภาพสะท้อนสังคมด้านค าสอนได้ดังนี้ ด้านความดี  
ด้านความสามัคคี ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความส าคัญของการพูด ด้านการเมืองการปกครองเป็นภาพ
สะท้อนสังคมทีป่รากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านการศึกษาและคติธรรม โดยปรากฏให้เห็นด้านผู้มีอ านาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ การศึกษาของประไพ ศรีสุข (๒๕๔๑) โดยศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นและ 
นวนิยายของชาติ กอบจิตติ ผลการศึกษาพบว่าศึกษาเรื่องสั้น ๓๐ เรื่อง และนวนิยาย ๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง สะท้อน
ภาพสะท้อนสังคมเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการ ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลในที่นี้เงียบสงบ 
ภาพลักษณ์นักการเมืองที่ท างานไม่จริงจังชอบพูดมากกว่าท า เจ้าหน้าที่บางคนทุจริตในหน้าที่ และการชุมนุมประท้วงเรื่อง
ประกันราคาข้าวในเมืองผีหลอก ภาพเหตุการณ์เกิดจลาจล พฤษภาทมิฬในเรื่องเวลา ปัญหาการสื่อความหมายของรัฐบาลที่ใช้
ภาษายากเกินไปส าหรับประชาชนในเรื่องนครไม่เป็นไร ภาพต ารวจที่บกพร่องต่อหน้าที่ ในการจับผู้ร้ายผิดตัวในเรื่องคนไร้ค่า 
ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรงวิทย์  ทองเสี่ยน ( ๒๕๕๐ ) โดยศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในนวนิยายของ
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แดนอรัญ  แสงทอง ผลการศึกษาพบว่าเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์อย่างมากเรื่องหนึ่ง ด้วยลักษณะของตัวละคร
เอกที่มีชีวิตชีวา รวมทั้งโครงเรื่องซึ่งมุ่งเสนอความคิดส าคัญอย่างแยบยลว่า ธรรมชาติมีอ านาจและความยิ่งใหญ่เกินกว่าที่
มนุษย์จะสามารถเอาชนะได้ ทั้งช้ีให้เห็นว่า ป่าที่งดงามและมีคุณค่าอนันต์นั้น ได้เสื่อมสูญไปแล้ว และที่โดดเด่นอย่างยิ่งก็คือ 
ท่วงท านองวรรณศิลป์ท่ีเร้าอารมณ์อย่างมีลีลาเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์   จากผลการศึกษาพบว่าภาพสะท้อนสังคมการศึกษา
และคติธรรม คือ ลักษณะของการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมเพื่อจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงการแนะน าสั่งสอน เช่น ครูสอนศิษย์ ค าสอนทางศาสนาในลักษณะต่างๆ ที่
ปรากฏในวรรณกรรมจากการวิจัยเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ซึ่งเป็นเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ จะพบว่าปรากฏลักษณะสังคมในหลาย
ลักษณะ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวรรณกรรมซีไรต์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ท้ังในเรื่องความเชื่ออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ รวมไปถึง
การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในชนบท เช่น ในการท างานมีความส าคัญในการศึกษาอีกทั้งยังพบว่า
ในชนบทมีผู้มีอ านาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะไม่ใช่นักการเมือง แต่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอ านาจที่ปลูกความเช่ือใน
ชนบทนั้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทของส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้ส านวนการกล่าวขอโทษในสังคมญี่ปุ่น โดยศึกษาจากอนิเมะ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กผู้ชายหรือวัยรุ่นชาย (โชเน็น )1 
เรื่อง 25 ตอน และอนิเมะที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กผู้หญิงหรือวัยรุ่นหญิง (โชโจะ) 1 เรื่อง 12 ตอน วิเคราะห์ประเภทของ
ส านวนการกล่าวขอโทษ และวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลือกใช้ส านวนการกล่าวขอโทษโดยการนับจ านวนครั้งและหาค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่า การกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น มีการใช้ส านวนหลากหลาย แบ่งได้  4 กลุ่ม คือ すみません 
(sumimasen) ごめんなさい (gomennasai) 悪い (warui) และอื่น ๆ  ส านวนที่มีการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめ

んなさい และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ส านวนการกล่าวขอโทษพบว่า ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดนิยม
ใช้ส านวน กลุ่ม悪い กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่รู้จัก ส่วนส านวน กลุ่มごめんなさい นิยมใช้กับผู้ฟังที่รู้จัก (ไม่
สนิท) ด้านอ านาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง ผู้พูดนิยมใช้ส านวน กลุ่ม悪い กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่าและอายุเท่ากัน ส่วน
ส านวน กลุ่มすみません นิยมใช้กับผู้ฟังที่มีอายุมากกว่า ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ 
ผู้พูดนิยมใช้ส านวน กลุ่ม悪い กับความผิดน้อย และใช้ส านวน กลุ่ม すみません กับความผิดปานกลาง ส่วนส านวน 
กลุ่มごめんなさい ใช้กับความผิดมาก 

ค าส าคัญ : การศึกษา  ภาษาญี่ปุน่  อนิเมะ 

Abstract 
 This study aimd to analyze different types of apologizing expressions in Japanese and identify the 
factors which effect on apologizing expressiosn in Japanese society. The data were obtained from one anime 
which the main targets are boys or young men (少年 shounen) consisting of 25 episodes. And one anime 
which the main targets are girls or young women (少女 shoujo) consisting of 12 episodes. The analysis of 
different types of apologizing expressions and that of factors which effect on the selection of apologizing 
expressions to use were performed by counting numbers and percentage. The results revealed that (1) there 
are 4 types of apologizing expressions that commonly used in Japanese language: sumimasen (すみませ

ん), gomennasai (ごめんなさい), warui (悪い) and others. The mostly common apologizing usage is 
gomennasai group. (2) the factors which effect on apologizing usage include social distance between  a 
speaker and  a listener e.g. for his/her intimate persons, the speaker commonly used the expressions warui 
group and used the expressions gomennasai group for his/her unfamiliar persons; the superiority of the 
speaker over the listener e.g. for the listener who is younger or same age with he/she, the speaker commonly 
used expressions warui group, whereas the expressions sumimasen group commonly used for elder; the 
offense rate of any event or situation held by that society e.g. for lower offense rate, the speaker commonly 
used the expressions warui group, whereas the expressions sumimasen group is used for moderate offense 
rate, and the expressions gomennasai group is used for higher offense rate. 
keywords : study  Japanese language  anime 
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บทน า 

 การกล่าวขอโทษเป็นมารยาททางสังคม เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง คนในสังคมหนึ่ง
อาจเห็นว่าควรกล่าวขอโทษ ในขณะที่คนอีกสังคมหนึ่งอาจคิดว่าไม่จ าเป็นต้องกล่าวขอโทษ เช่น ในภาษาญี่ปุ่น
โดยทั่วไปเมื่อผู้ ฟังกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดแต่เป็นการรบกวนตั วผู้ฟัง คนญี่ปุ่นมักกล่าวค าว่า 
「すみません」(sumimasen) หรือ「申し訳ありません」(moshiwakearimasen) หรือถ้อยค าอ่ืน ๆ ที่ใช้
กล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนสละที่นั่งให้บนรถไฟ คนญี่ปุ่นจะพูดกับคนที่สละที่นั่งให้ว่า「すみません」แต่ใน
สถานการณ์เดียวกันคนไทยจะไม่กล่าวค าว่าขอโทษแต่จะพูดว่า “ขอบคุณ” แทน (วรวรรณ เฟ่ืองขจรศักดิ์, 2548)
โดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นจะขอโทษบ่อยกว่าคนอเมริกัน การขอโทษแสดงให้เห็นว่าผู้พูดตระหนักถึงความรับผิดชอบ
เมื่อไม่สามารถท าตามความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้น การขอโทษจึงแสดงถึงความมีน้ าใจ และความมี
เมตตาต่อผู้อ่ืน จึงนับเป็น“สิ่งที่ดีงาม” ดังนั้น เมื่อมีคนกล่าวค าขอโทษหรือแสดงความเสียใจ คนญี่ปุ่นก็มักจะใจ
อ่อนและพร้อมที่จะให้อภัย ในขณะที่คนญี่ปุ่นพร้อมเสมอที่จะขอโทษคนอเมริกันกลับดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเอง และใช้ค าขอโทษน้อยกว่าคนญี่ปุ่น แต่ส าหรับคนญี่ปุ่นแล้ว บ่อยครั้งที่การขอโทษเป็น
การสื่อให้อีกฝ่ายเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และการยอมรับความอ่อนแอของตนเอง ซึ่งน่าจะได้รับความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจจากอีกฝ่าย (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 186-187) 
 ส านวนการกล่าวขอโทษของคนญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการเลือกใช้ส านวนการ
กล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ส านวนการกล่าวขอโทษประกอบด้วย ระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม) อ านาจของผู้พูดเมื่อเทียบกับกับผู้ฟัง (อ านาจทางสังคม) และอัตราการ
ล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ  (น้ าหนักของความผิด) การใช้ภาษาในอนิเมะมีความใกล้เคียง
กับในชีวิตประจ าวัน และมักมี มุมมอง แง่คิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นสอดแทรกในเนื้อหาของอนิเมะ
ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนิเมะประเภทโชเน็น (少年 shounen) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการรบราฆ่า
ฟัน การต่อสู้กันในเกมกีฬาหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาในวัยเรียน ตัวละครหลักโดยมากเป็นผู้ชาย และมักมี
เรื่องของมิตรภาพระหว่างตัวละครชายและอีกประเภทหนึ่งคือโชโจะ (少女 shoujo) เป็นอนิเมะที่มีกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นเด็กผู้หญิงหรือวัยรุ่นผู้หญิงมักเป็นเรื่องของความรักและมีตัวละครเอกเป็นเด็กผู้หญิงที่จิตใจเข้มแข็ง  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ส านวนกล่าว  
ขอโทษในภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์ส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น และวิเคราะห์ประเภทของส านวนการกล่าว
ขอโทษในภาษาญี่ปุ่นโดยศึกษาจากอนิเมะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย คือทราบปัจจัยและเข้าใจประเภทของ
ส านวนการกล่าวขอโทษในสังคมญี่ปุ่นที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถน าไปใช้กล่าวขอโทษได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ประเภทของส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ส านวนการกล่าวขอโทษในสังคมญี่ปุ่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดอนิเมะที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 ประเภท คือ ประเภทโชเน็น  (วัยรุ่นชาย) เรื่อง 
黒子のバスケ (kuroko no basuke) ภาค 2 จ านวน 25 ตอนและอนิเมะประเภทโชโจะ (วัยรุ่นหญิง)  
เรื่อง 君に届け (kiminitodoke) ภาค 2 จ านวน 12 ตอน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ すみません,  
ごめんなさい, 悪い(warui) และ อ่ืน ๆ โดยแบ่งจากกลุ่มส านวนที่พบมากที่สุดเป็น 3 กลุ่ม คือ すみません,  
ごめんなさい และ 悪い 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึกข้อมูล มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาประเภทและปัจจัยเกี่ยวกับส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ 
 2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบตาราง 
 3. น าตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนขอ ง
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 4.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดูอนิเมะ 2 ประเภทที่ก าหนดอย่างน้อย 2 รอบ และจดบันทึกส านวนการกล่าวขอโทษที่ปรากฏในอนิเมะทั้ง 2 
ประเภทลงในตารางที่สร้างไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ประเภทของส านวนการกล่าวขอโทษแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่  คือ すみません,  
ごめんなさい,悪い และ อ่ืน ๆ โดยแบ่งจากกลุ่มส านวนที่พบมากที่สุดเป็น 3 กลุ่ม คือ すみません,  
ごめんなさい และ 悪い ส่วนนอกเหนือจากส านวนทั้ง 3 กลุ่มนี้จะจัดอยู่ ในกลุ่มที่  4 คือ  กลุ่ม อ่ืน ๆ  
และแยกตามประเภทอนิเมะ โดยการนับจ านวนครั้งและหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านวนการกล่าวขอโทษ แยกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม) ด้านอ านาจของผู้พูดเมื่อเทียบกับกับผู้ฟัง (อ านาจทางสังคม) และด้าน
อัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ (น้ าหนักของความผิด)  ทั้งในภาพรวม และแยกตาม
ประเภทอนิเมะโดยการนับจ านวนครั้งและหาค่าร้อยละ 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์และน าเสนอผลในรูปแบบตารางและการพรรณนา 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ประเภทของส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น 
 

ส านวนการกล่าวขอโทษท่ีพบมากที่สุด ร้อยละ 
ごめんなさい 37.03 
すみません 32.41 
悪い 20.37 
อื่น ๆ 10.19 

   
ส านวนการกล่าวขอโทษที่พบมากที่สุดในภาพรวมคือ  ส านวนกลุ่ม ごめんなさい ร้อยละ 37.03 

รองลงมาคือ ส านวนกลุ่ม すみません ร้อยละ 32.41 และส านวนกลุ่ม 悪い ร้อยละ 20.37 ส่วนส านวนกลุ่มอ่ืนๆ
พบน้อยที่สุด ร้อยละ 10.19 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม)  
  

ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 
(ความสนิทสนม) 

ความสนิทสนม จ านวนคร้ัง 
悪い 11 
すみません、ごめん 7 
すいません、ごめんなさい 5 

  

 ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีความสนิทสนมคือ 悪い 11 ครั้ง รองลงมาคือ すみません กับ ごめん
7 ครั้งและ すいません กับ ごめんなさい 5 ครั้ง เท่ากัน 

 

ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 
(ความสนิทสนม) 

รู้จัก (ไม่สนิท) จ านวนคร้ัง 
ごめんなさい 7 
悪い 6 
ごめんな 3 
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ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่รู้จัก (ไม่สนิท) คือ ごめんなさい 7 ครั้ง รองลงมาคือ 悪い 6 ครั้ง และ
ごめんな 3 ครั้ง 

 

ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 
(ความสนิทสนม) 

ไม่สนิท จ านวนคร้ัง 
悪い 4 
ごめん 2 
すまない、めんご 1 

 
ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักคือ 悪い 4 ครั้ง รองลงมาคือ ごめん 2 ครั้ง และ すまない กับ

めんご 1 ครั้งเท่ากัน 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ านาจของผู้พูดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อ านาจทางสังคม)  
 

ด้านอ านาจของผู้พูดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ฟัง 
(อ านาจทางสังคม) 

อายุน้อยกว่า จ านวนคร้ัง 
悪い 4 
すまん 2 
すま、ごめん、めんこ 1 

  

 ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุน้อยกว่าคือ 悪い 4 ครั้ง รองลงมาคือ すまん 2 ครั้ง และ すま, 
ごめん,めんご 1 ครั้ง เท่ากัน 

ด้านอ านาจของผู้พูดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ฟัง 
(อ านาจทางสังคม) 

อายุเท่ากัน จ านวนคร้ัง 
悪い 15 
ごめんなさい 12 
すみません、ごめん 7 
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 ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันคือ 悪い 15 ครั้ง รองลงมาคือ ごめんなさい 12 ครั้ง และ
すみません กับ ごめん 7 ครั้ง เท่ากัน 

 

ด้านอ านาจของผู้พูดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อ านาจทาง
สังคม) 

อายุมากกว่า จ านวนคร้ัง 
すみません 9 
すいません 4 
すいま（せん）、悪い 2 

 
ส านวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุมากกว่าคือ すみません 9 ครั้ง รองลงมาคือ すいません 4 ครั้ง 

และ すいま（せん）กับ 悪い 2 ครั้ง เท่ากัน 
 

4. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่ เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ            
(น้ าหนักของความผิด)  

ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น 
(น้ าหนักของความผิด) 

ความผิดน้อย จ านวนคร้ัง 
悪い 18 
すみません 15 
ごめんなさい 12 

 ส านวนที่นิยมใช้กับความผิดน้อยคือ 悪い 18 ครั้ ง  รองลงมาคือ すみません 15 ครั้ ง  และ 
ごめんなさい 12 ครั้ง 

ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น 
(น้ าหนักของความผิด) 

ความผิดปานกลาง จ านวนคร้ัง 
すいません 5 
すまない、悪い 3 
ごめん、お待たせしました 2 
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ส านวนที่นิยมใช้กับความผิดปานกลางคือ すいません 5 ครั้ง  รองลงมาคือ すまない กับ 悪い 3 ครั้ง 
และ ごめん กับ お待たせしました 2 ครั้ง เท่ากัน   

ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น 
(น้ าหนักของความผิด) 

ความผิดมาก จ านวนคร้ัง 
ごめん 2 
すまなかったな、めんご 1 

 
ส านวนที่นิยมใช้กับความผิดมากคือ ごめん 2 ครั้ง รองลงมาคือ すまなかったな กับ めんご 1 ครั้ง

เท่ากัน 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยในภาพรวมที่พบว่า ประเภทของส านวนการกล่าวขอโทษที่มีการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม  
ごめんなさい รองลงมาคือ すみません และ 悪い นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรวรรณ เฟ่ืองขจรศักดิ์ 
(2548: 55-56) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับค าขอโทษที่ปรากฏในสถานการณ์ย่อย เมื่อท าให้ผู้ฟังไม่สบายใจ เป็นห่วงหรือ
วิตกกังวล และพบว่า ค าขอโทษที่ปรากฏการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめんなさい กลุ่ม すみません และกลุ่ม 
悪い ตามล าดับ 

2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม)  ในภาพรวม
ที่พบว่า เมื่อผู้พูดมีความสนิทสนมกับผู้ฟัง เช่น เพ่ือนสนิท หรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่สนิทมาก ๆ ผู้พูดจะใช้ส านวน
การกล่าวขอโทษกลุ่ม すみません มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มごめんなさい และกลุ่ม 悪い แต่ในกรณีที่ผู้พูด
ไม่มีความสนิทสนมกับผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม 
すみません กับ 悪い เท่ากัน และกลุ่มอ่ืน ๆ ส าหรับกรณีที่ผู้พูดไม่รู้จักผู้ฟัง (เช่น ผู้ฟังเป็นคู่แข่งหรือคนต่าง
โรงเรียน) ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม 悪い มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม ごめんなさい และ  
すみません ทั้งนี้เนื่องจากสังคมญี่ปุ่นมีภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (เป็นกันเอง) รวมถึงลักษณะการ
ใช้ภาษาของผู้พูดที่อยู่ในสถานะทางสังคมต่างกันจะไม่เท่าเทียมกับส านวนที่เป็นกันเองของผู้ที่มีสถานะทางสังคม
สูงกว่านั้น ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้ด้วยลักษณะการพูดแบบเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ
แม้กระท่ังในกลุ่มผู้พูดที่มีสถานะทางสังคมต่างกันก็ตาม หากเป็นการพูดคุยที่มีลักษณะที่เป็นส่วนตัว เช่น ขณะดื่ม
เหล้า ลักษณะการพูดคุยที่เลือกมาใช้จะเป็นกันเอง อย่างไรก็ตาม การจะเลือกลักษณะการพูดคุยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียดอ่อน (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 23-24) 

3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ านาจของผู้พูดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อ านาจทางสังคม) ในภาพรวม
พบว่า เมื่อผู้ฟังมีอายุน้อยกว่าผู้พูด ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม 悪い มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม  
すみません และกลุ่ม ごめんなさい แต่ในกรณีที่ผู้พูดมีอายุเท่ากับผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม 
ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 悪い ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ 
เฟ่ืองขจรศักดิ์ (2548: 64-65) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ค าขอโทษในสถานการณ์เมื่อผู้พูด
ต้องการแสดงการยอมรับผิด และพบว่า เมื่อผู้ฟังมีสถานะภาพทางสังคมเท่ากันกับผู้พูดพบการใช้ส านวนขอโทษ
กลุ่ม ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 悪い ส าหรับกรณีที่ผู้ฟังอายุมากกว่าผู้
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พูด ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าว    ขอโทษกลุ่ม すみません รองลงมาคือกลุ่ม 悪い และกลุ่ม ごめんなさい

เนื่องจากรปูแบบของการสนทนาในสังคมญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมของคู่สนทนา กล่าวคือ การพูดกับผู้ที่
มีสถานะทางสังคมสูงกว่า (อ านาจทางสังคม) จะต้องใช้ค าพูดที่เป็นทางการ และพิถีพิถันกว่าการพูดกับคนที่มี
สถานะทางสังคมเท่าเทียมกัน (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 23-24) 

4. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ (น้ าหนัก
ของความผิด) ในภาพรวมที่พบว่า เมื่อผู้พูดมีความผิดน้อย ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさ

い มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม すみません และกลุ่ม 悪い แต่ในกรณีที่ผู้พูดมีความผิดปานกลาง ผู้พูดจะใช้
ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม すみません มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม 悪い กับกลุ่มอ่ืน ๆ เท่ากัน และกลุ่ม 
ごめんなさい ส าหรับกรณีที่ผู้พูดมีความผิดมาก ผู้พูดจะใช้ส านวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ เฟ่ืองขจรศักดิ์ (2548: 64-66) ที่ได้
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้ค าขอโทษในสถานการณ์เมื่อผู้พูดต้องการแสดงการยอมรับผิด และ
พบว่า ในกรณีที่มีน้ าหนักความผิดมาก เช่น ท าให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเดือดร้อน ปรากฏการใช้ค า 
ขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 申し訳ない ส่วนในกรณีที่มี
ความผิดปานกลาง เช่น การท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่ถึงกับท าให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ อย่างในกรณีที่ว่า 
ท าให้ผู้อ่ืนรอเป็นเวลานานจนเสียความรู้สึก คนญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมในการขอโทษ โดยใช้ส านวนกลุ่ม すみません 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ 2 ประการคือ การกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น มีการใช้ส านวน แบ่ง
ได้  4 กลุ่ม คือ すみません (sumimasen) ごめんなさい(gomennasai) 悪い (warui) และอ่ืน ๆ  ส านวนที่มี
การใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめんなさい 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ส านวนการกล่าวขอโทษมี 2 ด้านคือ  ด้าน
ระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดนิยมใช้ส านวน กลุ่ม 悪い กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่รู้จัก 
ส่วนผู้ฟังที่รู้จัก (ไม่สนิท) จะใช้ส านวน กลุ่ม ごめんなさい ด้านอ านาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง ผู้พูด
นิยมใช้ส านวน กลุ่ม悪い กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่าและอายุเท่ากัน ส่วนผู้ฟังที่มีอายุมากกว่า จะใช้ส านวน กลุ่ม す
みません  ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ ผู้พูดนิยมใช้ส านวน กลุ่ม 悪い กับ
ความผิดน้อย และใช้ส านวน กลุ่ม すみません กับความผิดปานกลาง ถ้าเป็นความผิดมากจะใช้ส านวน กลุ่ม    
ごめんなさい 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์  ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจ านวน 12 เรื่อง ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลวิจัยพบว่าปรากฏความขัดแย้งทั้งหมด  5 ลักษณะ ดังนี้ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ปรากฏ
มากที่สุด จ านวน 21 ครั้ง รองลงมาพบความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ จ านวน 19  ครั้ง  พบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ จ านวน 14 ครั้ง  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ จ านวน 13 ครั้ง และความขัดแย้งที่พบน้อยที่สุด
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม จ านวน 12 ครั้ง  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเรื่องสั้นปรากฏให้เห็นความขัดแย้งของ
ตัวละครในลักษณะต่างๆ ความขัดแย้งในเรื่องสั้นจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาให้ได้ในตอน
จบ ความขัดแย้งจึงมีความส าคัญในการประกอบเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาท าให้เรื่องสั้นมีความ
น่าสนใจ สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ความขัดแย้ง  เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ 
 

Abstract 
 This research aims to conflict analysis study in Asorapit of DaenAranSaengthong (A short story 
S.E.A. Write Award). It is on assemble 12 stories. This research use research Qualitative research 
methodology and describe on analysis describtive. It shows to 5 conflicts. The conflict between human is 
21 times. The conflict of human and self is 19 times. The conflict of human and nature is 14 times. The 
conflict of human and nature is 13 times. The conflict of human and society is 12 times. The result of this 
research is shows to conflict of character. The conflict in this story is a problem, then a character to be 
attempt solve that in finished. The conflict is more important in short story structure because a conflict is 
make event is interested, so enjoyment and to be continued.  
 
keywords : conflict  S.E.A. write award  asoraphit 
 
บทน า 
 เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีประเภทหนึ่ง ลักษณะเด่นของเรื่องสั้นคือมีเหตุการณ์หลักเพียง 
เหตุการณ์เดียว โครงเรื่องเดียว ฉากเดียว จ านวนละครเพียงไม่กี่ตัว และมีระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องไม่นานนัก ดังที่
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ( 2556 : 1021) ให้ความหมายของเรื่องสั้นว่า เรื่องสั้นคือบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มี
ลักษณะคล้ายนวนิยายแต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อยมักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้
คิดเป็นต้น นอกจากนี้สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร (2550 : 15) ได้อธิบายว่าเรื่องสั้นเป็นงานวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่
สร้างสรรค์จากพลังสติปัญญาของมนุษย์ มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นเค้ามาจากการเล่านิทานหรือต านานอันเป็นพัฒนาการ
เล่าเรื่องระยะแรกเริ่มของมนุษย์ท่ีถ่ายทอดด้วยวาจาหรือมุขปาฐะ ลักษณะของเรื่องสั้นนั้นมีความยาวไม่มากนักผู้อ่านสามารถ
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อ่านรวดเดียวจบในเวลาไม่นาน มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อน ใช้ตัวละครและฉากน้อย ด าเนินเรื่องเร็ว ใช้ค าประหยัดไม่ซ้ าซากจ าเจ
หรือวนไปวนมา 

 เรื่องสั้นประกอบด้วยองค์ประกอบคือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา มุมมอง ฉาก และบรรยากาศ ใน
ส่วนของโครงเรื่อง คือ การล าดับเรื่องของเหตุการณท์ี่ผู้แตง่ผูกข้ึนมาแตล่ะเหตกุารณจ์ะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล น่ันคือ เหตุการณ์หนึ่งจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา และต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่จนกว่า
เรื่องนั้นจะจบลง โดยปกติโครงเรื่องจะต้องมีความขัดแย้งขึ้น ซึ่งก็คือปัญหาหรือความขัดแย้งที่จะท าให้เรื่องราวด าเนินต่อไป 
ความขัดแย้งต้องเกิดกับตัวละครเอกของเรื่อง ความขัดแย้งเป็นปมเรื่องที่จะท าให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้แนวคิดต่างๆ จึงมีการแบ่งประเภทตามลักษณะของเรื่องสั้น ลักษณะของเรื่องสั้นคือต้องด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายอย่างรวดเร็ว มีตัวละครไม่มาก และใช้ส านวนการเขียนอย่างรวบรัด มีเหตุการณ์หลักเพียงเหตุการณ์เดียว โครง
เรื่องไม่ซับซ้อน ใช้เวลาอ่านไม่มาก นอกจากนี้เรื่องสั้นยังมีคุณค่าต่อผู้อ่านทั้งบันเทิงอารมณ์ ส่งเสริมจินตนาการ ดังที่ถวัลย์  
มาศจรัส (2546 : 20) กล่าวว่า เรื่องสั้นที่มีคุณค่าให้ทั้งแง่คิด ความรู้ และปรัชญาของมนุษย์ และจัดเป็นงานเขียนที่ช่วย
กระตุ้นผู้คนให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือเตือนสติผู้คนในสังคมให้รู้จักยั้งคิดก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือหาทาง
ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยส านึกของตัวเอง 

 ความขัดแย้งในวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง หรือเป็นพฤติกรรม หรือการ
กระท าท่ีต้องดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ที่มาขัดขวางจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ความขัดแย้งในเรื่องสั้นเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาได้ในตอนจบ ผู้เขียนมักจะด าเนินเรื่องด้วยวิธีการคลี่คลายความขัดแย้ง ดังที่ 
กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2522 : 101) ได้ให้ความส าคัญกับความขัดแย้งในวรรณกรรม กล่าวว่าโครงเรื่องที่ดีจะต้องเป็นโครงเรื่อง
ที่มีปัญหาหรือความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นจุดสูงสุดในเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาท าให้เรื่องสั้น
มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากข้ึน 

 ด้วยความน่าสนใจของเรื่องสั้น ท าให้หน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน จัดการประกวดเรื่องสั้นเพื่อคัดสรร และให้รางวัล
แก่เรื่องสั้น ในหลายๆ รูปแบบ เช่น รางวัลซีไรต์ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ที่มอบให้นักเขียน 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รางวัลซีไรต์มีช่ือเต็ม
ว่า “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” ซึ่งมีการจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ .ศ. 2522 จนถึง
ปัจจุบัน โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบ คือ    
กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และนวนิยาย จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจะเห็นว่า รางวัลซีไรต์มีการจัดการประกวดและ
ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ผลงานท่ีได้รับรางวัลย่อมมีปมปัญหาขัดแย้งที่ท าให้เรื่องมีความน่าสนใจและน่าติดตาม และ
แดนอรัญ แสงทองนั้น เป็นบุคคลที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น นวนิยายเรื่องเงาสีขาว และอีกมาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2557 ชุด อสรพิษ และเรื่องอื่นๆ ของแดนอรัญ  แสงทองอันจะท าให้เห็น
ลักษณะของความขัดแย้งในรางวัลซีไรต์ในแต่ละเรื่อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหค์วามขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2557 ชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
 กรอบวิจัยแนวคิดของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดเรื่องความขัดแย้งในวรรณกรรมของนักวิชาการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ วนิดา บ ารุงไทย 
(2544) ,ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา (2544),สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543),ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542) และประทีป เหมือนนิล (2523) 
และจ าแนกประเภทของความขัดแย้งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 1.  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือ  เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับตัวละครอื่นๆที่อยู่กันคนละ
ฝ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งทางพฤติกรรมความไม่ลงรอยกันทางความคิดหรืออาจจะมีความปรารถนาที่
แตกต่างกัน เช่นตัวเอกของเรื่องขัดแย้งกับญาติด้วยปัญหาทรัพย์มรดกความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาด้วยความไม่เข้าใจ
กันเป็นต้น 
 2.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคือ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับสิ่งแวดล้อมหรืออ านาจตา่งๆ
จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสภาพทางธรรมชาติจากดินฟ้าอากาศสภาพที่มนุษย์ต้องสู้กับภัยธรรมชาติอันได้แก่การต่อสู้กับสัตว์
การต่อสู้กับความแห้งแล้งของธรรมชาติหรือการต่อสู้กับโรคระบาดเป็นต้น 
 3.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรืออ านาจเหนือ
ธรรมชาติ มนุษย์ต้องต่อสู้กับชะตากรรมของตัวเอง เช่น ตัวเอกกับโชคชะตา หรือพรหมลิขิต  
 4.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมคือ การที่มนุษย์ไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมทาง
สังคมได้ เช่นตัวละครปฏิเสธค่านิยมกฎเกณฑ์ของสังคม 
 5.ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ 
 ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ คือ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับตัวของเขาเองปัญหาที่เกิดขึ้นอาจ
เป็นความขัดแย้งทางด้านกายภาพหรือบุคลิกภาพกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือความรู้สึกรับผิดชอบช่ัวดีในความขัดแย้งน้ีตัว
เอกของเรื่องต้องต่อสู้กับตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครอื่นๆหรืออ านาจบีบคั้นจากภายนอกแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีผลท าให้ตัว
ละครเกิดความทุกข์หรือความสับสนวุ่นวายใจ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยศึกษาเฉพาะเรือ่งสั้นที่ได้รับรางวัลซไีรต์ ปี 2557 จ านวน 12 เรื่อง ได้แก่  

1. อสรพิษ  
2. ดวงตาท่ีสาม  
3. ฝันค้าง  
4. ทุ่งร้าง  
5. เสาไห้  
6. แมวผี  
7. ร าพันพิลาป เหนือหลุมฝังศพ  
8. อะ โพ เอ็มชูล์ดน็อท มีน บัท บี  
9. นฤมิตมายา (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)  
10. เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)  
11.วันเพ็ญเดือนสิบสอง  
12. แสงแห่ง เดือนอันฉายฉาน 

 

 

 

608 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

วิธีด าเนินการ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 1.ขั้นเตรียมการ 
                1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขดัแย้งในวรรณกรรม 
                1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสั้นรางวัลซีไรต ์

2.ขั้นเก็บข้อมูล 
      2.1. ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่ได้รับรางซีไรต ์
      2.2. คัดเลือกเรื่องสั้นรางวัลซไีรต์ชุดอสรพิษ มีเรื่องสั้น 12 เรื่อง 

 3.ขั้นวิเคราะห์ข้อมลู 
                3.1. วิเคราะห์ความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์เรื่อง อสรพิษพ.ศ. 2557 มีเรือ่งสั้น 12เรื่อง 
 4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
                4.1. สรุปผลการวิจัย 
                4.2. น าผลที่ได้จากข้อสรุปมาอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้พบความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นจ านวน 5 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สังคม และความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ ดังจะน าเสนอเป็นตัวอย่างดังนี้ 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (ตัวละครกับตัวละคร) 
 เรื่อง อสรพิษ ทรงวาดอ้างว่าตนเองเป็นร่างทรงของเจ้าแม่แพรกหนามแดงเพื่อสร้างอ านาจให้ชาวบ้านทุกคนย าเกรง 
โดยทรงวาดหวังจะยึดที่สาธารณะบริเวณสระน้ ากลางทุ่งในหมู่บ้านมาเป็นของตน พ่อและแม่ของไอ้แปคอยคัดค้านการกระท า
ของทรงวาดอยู่ตลอด เพราะเหตุนี้จึงท าให้ทรงวาดเกลียดพ่อและแม่ของไอ้แปและเกลียดไอ้แปไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มีข้อความปรากฏ ดังนี้ 

“ทรงวาดมีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เรยีกเขาว่าไอ้แป ไอ้เหี้ยแป หรือไอ้สตัว์กะหมาแป  เรียกอย่างจง
เกลียดจงชังและเหยยีดหยามมีความสุขท่ีได้เน้นย้ ากับตัวเอง หรือกบัคนอ่ืนๆ ใน หมู่บ้านถึงปมด้อยของเขา” 

                                                                   (แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 15) 

 เรื่อง ทุ่งร้าง กล่าวความหลังจากท่ีทรายเจ้าวัวล่ าสนัสูงใหญ่และวัวหนุ่มสีด าที่ชาวบ้านซื้อมาใหม่ซึง่มีร่างไลเ่ลี่ยกันกับ
ทราย ได้มาเผชิญหน้ากัน จึงท าให้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างวัวทั้งสองตัวแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างตัว
ละครกับตัวละครมีข้อความปรากฏดังนี้ 

“พริบตานั้นเจ้าวัวหนุ่มสีด าก็พุ่งเข้าใส่ เศษดินลอยปลิวว่อนออกจากกลีบเท้าท้ังสี่ของมัน  ทรายสะบัดเขา
ขึ้นรับการจู่โจมที่เฉียบร้อนรุนแรงนั้นแล้วมันก็ให้รู้สึกมึนชาไปทั้งกะโหลกจากแรงปะทะที่หนักหน่วงเหมือนภูเขา
ทลายเข้าใส่ เจ้าวัวหนุ่มสะบัดเข้าจู่โจมอีกสามสี่ครั้งติดต่อกัน ทรายต้านรับอย่างทรหดและโต้ตอบบ้าง เสียงเขา
กระทบกันไม่ไม่ขาดระยะเสียบแทงความเงียบในท้องทุ้งเหมือนเสียงการต่อสู้ของนักรบโบราณที่ก าลังโรมรันกันด้วย
ดาบสองมือ แล้วเขาข้างหนึ่งของทรายก็ กระเด็นออกมา” 

 

  (แดนอรัญ  แสงทอง, 2557 หน้า 141) 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
 เรื่อง ทุ่งร้าง กล่าวถึงตอนทีผู้เขียนอธิบายถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็น ท าให้ข้าวที่เคยอุดมสมบรูณ์เมื่อปีที่แล้ว  แต่ปี
นี้กลับมีเมล็ดที่รีบ เรียว และเบา จึงท าให้ไม่คุ้มค่ากับการที่ชาวนาต้องฝ่าลมหนาวอย่างทรมานเพื่อท าการเก็บเกี่ยวข้าวที่แห้ง
กรอบเหมือนฟาง ซึ่งแทบไม่ได้ผลผลิตเลย แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีข้อความปรากฏ ดังน้ี 

“ข้าวที่เมล็ดอวบงามจนรวงหักในบางปีนั้นมาปีนี้ กลับลีบ เรียว เบา และดูช่างไร้ค่านี่แหละคือ
ผลตอบแทนจากการทุ่มเทแรงกายลงบนผืนดิน  ฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ช่างทรมานเหลือแสนน่า สมเพชนักที่ชาวนาต้อง
ออกไปเป็นเหยื่อลมหนาวอยู่กลางทุ่งเพื่อจะคู้กายลงเกี่ยวข้าวที่แห้งกรอบเหมือนฟางพวกเขาได้แต่มองตากันเมื่อพูด
ถึงข้าวในนา ‘เอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เถิด’ พวกเขาจะปลุกปลอบกันเช่นนี้ด้วยความหวังที่เลื่อนลอย” 

 (แดนอรัญ  แสงทอง,2557 หน้า 136-137) 

 เรื่อง อสรพิษ กล่าวถึงตอนท่ีไอ้แปเด็กแขนพิการได้มุ่งหน้าไปยังแนวไม้ใหญ่บนริมฝั่งสระใกล้ศาลเจ้าแม่แพรกหนาม
แดง ได้นั่งลงบนโคนไม้ที่ผุพังและเริ่มท าหุ่นด้วยกอซังข้าวอย่างจริงจัง เพื่อเล่นหนังตะลุงให้เพื่อนๆดู แต่ยังไม่ทันได้เริ่มเล่น งู
จงอางยักษ์เพศเมียตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากโพรงในบริเวณที่พวกเขาก าลังเล่น และงูยักษ์นั้นได้เข้ารัดตัวของไอ้แปทันทีแสดงให้
เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีข้อความปรากฏ ดังนี้ 

“เขายื่นแขนซ้ายออก พร้อมกางนิ้วมือออกปะทะปะทังเข้ากับล าคอของเจ้างูที่ก าลังฉกลงมานั้น เขารู้สึก
ราวกับว่าง่ามมือของเขาฉีกขาดออก แขนข้างนั้นสะเทือนและชาดิกมาถึงไหล่ เขาคว้าจับ เอาไว้โดยที่คมเขี้ยวของ
เจ้างูอยู่ห่างจากล าคอของเขาเพียงเสี้ยวองคุลี” 

(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 29) 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิง่เหนือธรรมชาติ  
 เรื่อง เสาไห้ กล่าวถึงตอนท่ีผู้เขียนอธิบายถึงต้นตะเคียนทองงาม มีลักษณะดี จึงท าให้มีแต่คนอยากได้  จึงได้ท าการ
เชิญวิญญาณของแม่นางให้ไปสิงสถิตอยู่ในศาลเพียงตานั้นแทน  แต่แม่นางก็ไม่ยอม พอมีคนดึงดันจะโค่นแม่นางก็ได้ส าแดง
เดชขู่ จนต้องหนี้ขวัญกระเจิงออกจากป่าไป แสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมี
ข้อความปรากฏดังนี ้   

“เชิญวิญญาณของแม่นางให้ออกจากตะเคียนทอง  ให้ไปสิงสถิตอยู่ในศาลเพียงตานั้นแทนเขาจะเอา
ตะเคียนทองต้นนี้ไปเป็นเสาเอกของวังเจ้าเมืองบ้างละ  จะให้เป็นเสาเอกของเคหาสน์ของ คหบดีผู้มั่งคั่งหรือขุนนาง
ยศใหญ่บ้างละ จะเอาไปต่อเป็นเรือใหญ่ไว้ส าหรับขันแข่งในฤดูน้ าหลากบ้างละจะเอาไปต่อเป็นเสาเมรุมาศให้ท้าว
พระยามหากษัตริย์องค์นั้นองค์นี้บ้างละ  แต่แม่นางก็ยืนกรานปฏิเสธเสมอมาครั้นพอมีคนหักหาญดันทุรังจะโค่น
ตะเคียนทองลง แม่นางก็ส าแดงเดชขู่ขวัญเขาต่างๆ นานาจนเขากระเจิงไป” 

(แดนอรัญ  แสงทอง,2557 หน้า 158) 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิง่เหนือธรรมชาติ 

เรื่อง เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขสอง) กล่าวถึงตอนที่เขาต้องเดินทางไปหาอาจารย์ของเขานั้นเขาต้องนอนในป่า 
ในขณะที่เขาก าลังนอนกึ่งกลับกึ่งตื่นอยู่ เขารู้สึกว่าเขาเห็นคนหรือสัตว์ตัวหนึ่งมานั่งอยู่บนหัวนอนของเขา เมื่อเขารู้ว่าสิ่งนั้นคือ
อะไรท าให้เขาขนลุกกรูเขาเห็นแขนที่สอดผ่านมุ้งกลดเข้ามา ต่อจากนั้นมุ้งกลดก็ถูกเลิกขึ้น เขารู้ว่านั่นคือร่างของผู้หญิงและ
เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าท าให้เรารู้ทันทีว่านั่นคือผีดิบที่เอามือมาอังจมูกเพื่อจะกินเขา แสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมีข้อความปรากฏดังนี้  
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“ข้าพเจ้าขนลุกกรูเกรียวเมื่อเห็นแขนอันซูบเรยีว มีมือคล้ายกรงเล็บและเต็มไปด้วยขนสอด ผ่านใต้มุ้งกลด
เข้ามา มือนั้นยื่นมาอังจมูกข้าพเจ้า ต่อจากนั้นมุ้งกลดก็ถูกเลิกขึ้นและร่างร่างนั้นก็มุด เข้ามา ในความมืดสลัวนั้น
ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นผู้หญิงเพราะเห็นผมยาวรุ่ยร่ายแทบถึงเอว เห็นเค้าโครงของไหล่แบบบางและนูนเนินของทรวงอก 
เห็นใบหน้าอันขาวซีดและเขี้ยวอันแหลมคมสีขาวเจิดจ้าที่งอกออกมาจากสองมุมปาก ผีดิบ! ผีดิบซึ่งสูบเลือดคนเป็น
อาหาร”  

(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 308-309) 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสงัคม 
 เรื่อง อสรพิษ กล่าวถึงตอนท่ีทรงวาดบอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าวิญญาณของเจ้าแมต่้องการให้เขาเป็นร่างทรง จึงท า
ให้มีคนจ านวนมากในแพรกหนามแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงเช่ือ และย าเกรงเขา จึงท าให้เขากลายเป็นคนที่มีอ านาจ และ
สามารถเอาท่ีสาธารณะมาเป็นของตนได้ แต่พ่อไอ้แปไม่เช่ือเหมือนคนในหมู่บ้านและคอยคัดค้านทรงวาดอยู่ตลอดเวลา แสดง
ให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมมีข้อความปรากฏ ดังน้ี 

“ทรงวาดจึงเป็นคนที่มีอ านาจและอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในหมู่บ้าน และเขาก็พร้อมที่จะใช้
 อ านาจและอิทธิพลของเขาเสมอ ในทุ่งแพรกหนามแดงมีที่ดินว่างร้างอยู่หลายแปลง ถูกระบุว่าเป็น ที่ดิน
ส าหรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แต่ทรงวาดก็ได้เข้ามาครอบครองท่ีดินเปล่านี้โดยพลการ เข้าไป ล้อมรั้ ว  ปลู ก
ต้นไม้ เพื่อหวังจะได้กรรมสิทธ์ิในที่ดินเหล่านั้นพ่อของเขาพูดว่านั่นเป็นการกระท าท่ีเห็น แก่ตัว และพ่อของเขาก็
คัดค้าน” 

(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 16) 

 เรื่อง เสาไห้ กล่าวถึงตอนท่ีผู้เขียนอธิบายว่าแม่นางตะเคียนทองท่านมีอายุขัยมาแล้วยาวนาน ในช่วงชีวิตอันยาวนาน
ของท่าน ท่านได้เล่าว่า ท่านได้เคยเห็นพระเจ้าเอกทัศน์เมาสุราและมั่วในกามรสของบรรดานางสนมทั้งหลาย จากพฤติกรรม
ของพระเจ้าเอกทัศน์ท่ีสั่งไม่ให้ทหารยิ่งปืนใหญ่ใส่พม่าเพราะจะท าให้นางสนมตกใจ เป็นความขัดแย้งต่อหน้าที่ของตนแสดงให้
เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมมีข้อความปรากฏดังนี้ 

“และแม่นางก็ได้เห็นพระเจ้าเอกทัศน์ร่ าน้ าจัณฑ์เมามายยังหมกไหม้ใฝ่ฝันอยู่กับกามรสแม้ในยามเสียงปืน
ใหญ่ของกองทัพพม่าท่ีรายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่จะค ารนค ารามได้เห็นบรรดานางสนมซึ่งเมื่อได้ยินปืนใหญ่ของข้าศึก
ก็ตกใจหวีดหวาดและเมื่อทหารไทยเข็นปืนใหญ่ขึ้นจังก้ายิงต่อสู้ ก็ยิ่งตกใจหวีดหวาดยิ่งขึ้นไปอีก  ได้เห็นพระเจ้าเอก
ทัศน์ออกค าสั่งมิให้ทหารไทยผู้ใดยิงปืนใหญ่ต่อสู้กับพม่าอีกเป็นอันขาดเพื่อปกป้องขวัญของบรรดานางสนมของ
พระองค์” 

 (แดนอรัญ  แสงทอง, 2557 หน้า 162) 

ความขัดแย้งภายในจิตใจมนษุย ์
 เรื่อง ดวงตาท่ีสาม กล่าวถึงตอนท่ีก่อนอติวาสน์จะได้รับการผ่าตัดดวงตานั้น  ตีรทัสสี(เต๊ะ)ได้สารภาพกับเธอว่า เต๊ะ
เป็นคนพิการ และเต๊ะได้ยื่นข้อตกลงให้อติวาสน์เรื่องงานแต่งงาน จึงท าให้อติวาสน์ไม่สบายใจเพราะไม่เช่ือว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะเธอคิดมาตลอดว่าเต๊ะเป็นชายหนุ่มรูปงามแสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองมีข้อความ
ปรากฏ ดังนี้ 
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“เขาอาจจะไม่สง่างามเยี่ยงเจ้าชายในฝัน ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นาหล่อนรักเขามากพอและเต็มใจอย่างยิ่ง
ที่จะแต่งงานกับเขาแม้ว่ารูปโฉมของเขาจะสามัญธรรมดาเท่านั้นก็ตามที แต่ถ้าหากเขาพิกลพิการไม่สมประกอบ
ขึ้นมาจริงๆอย่างท่ีเขาได้เพียรบอกเพียรย้ าอยู่สม่ าเสมอนั่นเข้าหล่ะ หล่อนจะท าประการใด” 

(แดนอรัญ แสงทอง,2557 หน้า 63) 

 เรื่อง ฝันค้าง กล่าวถึงตอนที่ผกาพยาบาลสาวในขณะที่เขามองคุณเซตก็ได้คิดว่า คุณเซตเขาเป็นคนสุภาพมากแต่
ภายใต้ความสุภาพกลับซ้อนความลับอยู่มากมาย  ท าให้ตัวละครสับสนในความคิด  ตกลงแล้วคุณเซตเป็นสุภาพบุรุษจริงหรือ
เปล่าแสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองมีข้อความปรากฏดังนี้ 

“หล่อนบังเกิดความอ่อนอกอ่อนใจข้ึนมาอย่างเหลือหลายเมื่อคะนึงนึกถึงสายตาอันคมปลาบและร้ายกาจ
คู่นั้นของเขาขณะที่มันจับจ้องเรือนกายของหล่อนอย่างส ารวจตรวจตรา แม้ว่ามันจะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นใน
จินตนาการเท่านั้นก็ตามที แต่มันก็เป็นการกระท าที่ไม่บังควรอยู่นั่นเอง คุณเซตคนนี้โดยกิริยามารยาทเขาก็งดงาม
เป็นสุภาพบุรุษอันหาได้ยากยิ่งดีอยู่ดอก  แต่ภายใต้ความสุภาพนั้นสิกลับมีความนัยอันบาดจิตชุกซ่อนอยู่เสียร่ าไป” 

(แดนอรัญ  แสงทอง, 2557 หน้า 118-119) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทองพบว่าปรากฏเนื้อความที่
แสดงความขัดแย้งท้ังหมด จ านวน 79 ครั้งดังนี ้
ตารางที ่1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เนื้อความที่แสดงความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสง
ทอง 
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รวม 

1. อสรพิษ 3 7 1 1 2 14 
2. ดวงตาท่ีสาม - - 5 - 6 11 
3. ฝันค้าง - - - 5 1 6 
4. ทุ่งร้าง 3 5 4 - - 12 
5. เสาไห ้ 2 - 1 2 1 6 
6. แมวผี - - - - 2 2 
7. ร าพันพิลาป เหนือหลุมฝังศพ 6 - 1 - - 7 
8. อะ โพ เอ็มชูล์ดน็อท มีน บัท บี 3 - - - 1 4 
9. นฤมิตมายา (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง) - - - - 2 2 
10. เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง) 2 1 1 3 1 8 
11.วันเพ็ญเดือนสิบสอง 2 - - - 2 4 
12. แสงแห่ง เดือนอันฉายฉาน - 1 - 1 1 3 

รวม 21 14 13 12 19 79 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง โดยปรากฏ
เนื้อความท่ีแสดงความขัดแย้งท้ังหมด จ านวน 79 ครั้ง โดยความขัดแย้งที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ ปรากฏจ านวน 21 ครั้ง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ZHAO DANPING (2558)  ที่ท าวิจัยเรื่อง ความ
ขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546–2556 โดยศึกษาความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546 -
2556 และวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546-2556 ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากที่สุด โดยปรากฏทั้งหมดจ านวน 38 เรื่อง จากเรื่องสั้นทั้งหมด 83 เรื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ (2549) ที่ท าวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากที่สุด โดยปรากฏทั้งหมด 8 เรื่อง 
จากวรรณคดีทั้งหมด 16 เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างโครงเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เป็นการสร้าง
โครงเรื่องที่นิยมใช้มากที่สุด และสังคมในปัจจบุันนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหามากกว่าท่ีจะให้เหตุผลในการแก้ปัญหาจึง
ท าให้ปรากฏความขัดแย้งในด้านนี้อยู่เป็นจ านวนมาก  

 นอกจากน้ีจากผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏน้อยท่ีสุดคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมโดยจากการ
วิจัยพบความขัดแย้งด้านมนุษย์กับสังคม จ านวน 12 ครั้ง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ZHAO DANPING 
(2558)  ที่ท าวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546–2556 ที่พบว่าความขัดแย้งในด้านมนุษย์กับ
สังคมปรากฏให้เห็นน้อยที่สุดโดยปรากฏจ านวน 9 เรื่องจากการศึกษาเรื่องสั้นทั้งหมด 83 เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังคมใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการด ารงชีวิตค่อนข้างมาก แต่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมไม่ได้ปรากฏให้เห็นมากนัก เนื่องจาก
กฎระเบียบทางสังคมในปัจจุบันมีความเคร่งครัดจึงท าให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบมากข้ึน 

 จากผลการวิจัยทั้งหมดที่พบในเรื่องสั้นปรากฏให้เห็นความขัดแย้งของตัวละครในลักษณะต่างๆ ความขัดแย้งในเรื่อง
สั้นจึงเป็นปมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละคร ซึ่งตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาได้ในตอนจบความขัดแย้งจึงถึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ตามมา ส่งผลให้เรื่องสั้นมีความ
น่าสนใจ สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการวิจัย และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิขาภาษาไทย ที่ได้มอบความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์วรรณกรรมให้กับผู้วิจัยตลอดมา 

เอกสารอ้างอิง 
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2522).วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
ดนยา  วงศ์ธนะชัย. (2542).  วรรณกรรมปัจจุบัน.พิษณุโลก: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ สถาบันราชภฏัพิบูลสงครามพิษณุโลก. 
แดนอรัญ  แสงทอง. (2557). อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สามญัชน. 
ถวัลย์  มาศจรสั. (2546). คู่มือเร่ืองสั้นและการเขียนเร่ืองสั้นจากภาษิตและค าพังเพย.พิมพ์ครั้งท่ี 4.กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 
ประทีป  เหมือนนลิ. ม.ป.ป. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.ลพบุร:ีภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย 

ครูเทพสตรีลพบุร.ี 
ยุวพาส ์ ชัยศิลป์วัฒนา. (2542). ความรู้เบ้ืองต้นกี่ยวกับวรรณคดี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ราชบัณฑติยสถาน. (2556). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ 2554.กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

613 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

วนิดา  บ ารุงไทย. (2544).ศาสตร์และศิลป์แห่งนวนิยาย.กรุงเทพฯ: สุรีริยาสาส์น. 
สายทิพย์  นุกูลกิจ. (2543).วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร. (2550). บันเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 
 
 

 
 

 

 

614 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์ 
STRATEGIES OF VERBAL AND NON-VERBAL LANGUAGE USED IN ONLINE ADVERTISING 

 
          ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน*  และ จารุวรรณ  เบญจาทิกุล  

                                                                                คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  พะเยา
      *corresponding author e-mail : khoch@hotmail.co.th 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างคือ ช้ินงานโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก จ านวน 100 ช้ิน ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัจนภาษามีการ
ใช้ช่ือสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมากท่ีสุด พาดหัวหลักโฆษณาใช้แบบบอกช่ือมากท่ีสุด พาดหัวรองโฆษณาใช้แบบบอก
คุณสมบัติมากที่สุด ข้อความโฆษณาใช้แบบบอกคุณสมบัติมากที่สุด และข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคใช้
ตราสินค้ามากที่สุด และด้านอวัจนภาษาพบว่า ภาพประกอบท่ีใช้ในการโฆษณาใช้ภาพสินค้ามากที่สุด สีที่ใช้ในการโฆษณาใช้สี
แดงมากที่สุด ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในการโฆษณาใช้ตัวอักษรแบบโค้งมนมากที่ สุด ส่วนลักษณะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการโฆษณาใช้ตัวอักษรแบบตรงมากที่สุด และเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการโฆษณาใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“”) มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : กลวิธีการใช้ภาษา  วัจนภาษา  อวัจนภาษา  โฆษณาออนไลน์ 
 

Abstract 
This study aimed to investigate strategies of verbal and non-verbal language used in online 

advertising. The 100 cosmetics advertisements on Facebook were collected as the samples. The results 
revealed that verbal language used the most including ; English language for brand names , product name 
for main headline, product qualification for sub-headlines and advertised messages, and brand marks for 
promotion messages, non-verbal language used the most namely, product pictures, red colours , a curve 
shape for Thai letters but a straight letters for English alphabets, and quotation marks. 

 
Keywords : strategy of language used  verbal language  non-verbal language  online advertising 
 
บทน า 
 การสื่อสารถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากมนุษย์ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อกลางท าให้การสื่อสารบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนั้นคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( internet) ซึ่งเป็นการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อใช้ในการแบ่งปันข้อมูลและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงข้อมูลข่าวสารแล้วนั้น ผู้บริโภคยังเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ( lifestyle) กับผู้อื่น จนท าให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ                 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก (social network) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เฟซบุ๊ก (facebook) (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559, หน้า 26)                  
ที่สามารถท าให้ผู้ใช้งานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กันได้ หรือสามารถแชทตอบกันได้แบบสด ๆ ที่เรียกว่า กิจกรรมดิจิทัล โดยอาศัย
แค่อุปกรณ์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การโฆษณาออนไลน์ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กลุ่ม เป้าหมายใช้ในการตัดสินใจในการบริโภค
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดังนั้นการใช้ภาษาในการโฆษณาออนไลน์เพื่อขายสินค้าจึงต้องมีความส าคัญอย่างมาก เพราะภาษา
เป็นสิ่งที่โน้มน้าวใจให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และพิถีพิถัน นอกจากนี้ ภาษา
โฆษณายังเป็นงานท่ีผสมผสานระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา (อวยพร พานิช, 2527, หน้า 163)  
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 วัจนภาษา คือ ภาษาถ้อยค า ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลาย
ลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งคนในสังคมต้อง
เรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด โดยต้องค านึงถึงความชัดเจนและความถูกต้องในการสื่อความหมาย  
ส่วนอวัจนภาษา คือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่เป็นการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ที่สามารถท า
ความเข้าใจระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารได้ เช่น กริยาอาการ บุคลิกภาพ และการสัมผัส รวมถึงรูปภาพ สี และเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ดังนั้นส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วนจึงต้องใช้ควบคู่กันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลท าให้การโฆษณาเกิดความสมบูรณ์และน่าสนใจ
มากขึ้น (เบญจวรรณ ศริกุล, 2553, หน้า 2) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะท าให้ทราบ
เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาออนไลน์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ภาษาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาออนไลน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี ้
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ช้ินงานโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องส าอางบนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก (facebook) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่ 1) โฆษณาครีมบ ารุงหน้า 2) โฆษณาครีมกันแดด 3) โฆษณาแป้งพัพ 4) โฆษณาครีมมาส์กหน้า 
และ 5) โฆษณาสบู่ ประเภทละ 20 ช้ิน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 ช้ิน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด คือ 

1. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัจนภาษา มี 5 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลช่ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แบบบันทึก
ข้อมูลพาดหัวหลักโฆษณา แบบบันทึกข้อมูลพาดหัวรอง แบบบันทึกข้อมูลข้อความโฆษณา และแบบบันทึกข้อความส่งเสริม
การขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภค  

2. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อวัจนภาษา มี 4 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลภาพประกอบ แบบบันทึกข้อมูล
โทนสีของโฆษณา แบบบันทึกข้อมูลลักษณะตัวอักษร และแบบบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยอ่านช้ินงานแต่ละชิ้นแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลการใช้ภาษาที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์
ที่สร้างไว้  
 2. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดแยกเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ศึกษา จากน้ันน ามาวิเคราะห์ โดยจัดแยกเป็น
กลุ่มตามประเภทที่ก าหนด แล้วน ามาหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) แล้วจึงเรียบเรียงผลที่ได้
ตามล าดับ 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การใช้วัจนภาษาในภาพรวม แสดงไว้ในตาราง 1 
 

ตารางที ่1 ภาพรวมการใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ 
รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ภาษาท่ีใช้เป็นชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 ภาษาอังกฤษ 
1.3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รวม 

 
8 
85 
7 

100 

 
8.00 
85.00 
7.00 
100 

616 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
  

ตารางที ่1 ภาพรวมการใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ (ต่อ) 
รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ภาษาท่ีใช้เป็นชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 ภาษาอังกฤษ 
1.3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รวม 

 
8 
85 
7 

100 

 
8.00 
85.00 
7.00 
100 

2. ภาษาท่ีใช้เป็นพาดหัวหลักโฆษณา 
2.1 แบบบอกช่ือ 
2.2 แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม 
2.3 แบบบอกคุณสมบัติ 
2.4 แบบบอกลักษณะ 
2.5 แบบบอกส่วนประกอบ 
2.6 แบบให้ข้อมูลการใช้ 

รวม 

 
43 
5 
22 
16 
7 
2 
95 

 
45.26 
5.26 
23.16 
16.84 
7.37 
2.11 
100 

3. ภาษาท่ีใช้เป็นพาดหัวรอง 
3.1 แบบบอกช่ือ 
3.2 แบบบอกคุณสมบัติ 
3.3 แบบบอกลักษณะ 
3.4 แบบบอกส่วนประกอบ 
3.5 แบบกล่าวอ้าง 

รวม 
 

4. ภาษาท่ีใช้เป็นข้อความโฆษณา 
4.1 แบบบอกส่วนประกอบ  
4.2 แบบบอกคุณสมบัติ 
4.3 แบบบอกลักษณะ 
4.4 แบบกล่าวอ้าง 
4.5 แบบบอกราคา 
4.6 แบบบอกปริมาณ 
4.7 แบบบอกวิธีใช้ 

รวม 
 

5. ภาษาท่ีใช้เป็นข้อความส่งเสริมการขายเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภค 
5.1 ตราสัญลักษณ์ 
5.2 ตรารับรองใช้ 
5.3 ค าขวัญโฆษณา 
5.4 การลดราคา 
5.5 ช่องทางการติดต่อ 
5.6 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จะได้รับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

รวม 

 
11 
20 
9 
8 
5 
53 
 
 

31 
71 
15 
7 
24 
12 
9 

169 
 
 

91 
24 
18 
4 
12 
3 

152 

 
20.75 
37.73 
16.98 
15.09 
9.43 
100 

 
 

18.34 
42.01 
8.88 
4.14 
14.20 
7.10 
5.33 
100 

 
 

59.87 
15.79 
11.84 
2.63 
7.89 
1.97 
100 
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จากตาราง 1 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาษาที่ใช้เป็นช่ือสินค้า/ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ คิดเป็น
ร้อยละ 85 รองลงมาคือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 8 และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 7  
 2. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวหลักในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ แบบบอกช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
45.26 รองลงมาคือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 23.16 แบบบอกลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 16.84 แบบบอก
ส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 7.37 แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม 5.26 และแบบบอกวิธีใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.11 

3. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวรองในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากท่ีสุดคือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็นร้อย
ละ 37.73 รองลงมาคือ แบบบอกช่ือ คิดเป็นร้อยละ 20.75 แบบบอกลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 16.98 แบบบอกส่วนประกอบ 
คิดเป็นร้อยละ 15.09 และแบบกล่าวอ้าง คิดเป็นร้อยละ 9.43   

 4. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความโฆษณามากที่สุด คือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 42.01 รองลงมาคือ แบบบอก
ส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 18.34 แบบบอกราคา 14.20 แบบบอกลักษณะ 8.88 แบบบอกวิธีใช้ 5.33 และแบบกล่าวอ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 4.14 

 5. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มาก
ที่สุด คือ ตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 59.87 รองลงมาคือ ตรารับรองใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.79 ค าขวัญโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 
11.84 ช่องทางการติดต่อ 7.89 การลดราคา 2.63 และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จะได้รับโดยไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 1.97 

2. การใช้อวัจนภาษาในภาพรวม แสดงไว้ในตาราง 2 
 
ตารางที ่2 ภาพรวมการใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1. ภาพประกอบท่ีใช้ในโฆษณา 

1.1 ภาพผู้น าเสนอ 
1.2 ภาพการ์ตูน 
1.3 ภาพสินค้า 
1.4 ภาพวัตถุดิบของสินค้า 

รวม 
 

2. สีที่ใช้ในโฆษณา 
2.1 สีขาว 
2.2 สีฟ้า 
2.3 สีแดง 
2.4 สีส้ม 
2.5 สีเขียว 
2.6 สีด า 
2.7สีม่วง 
2.8 สีเหลือง 
2.9 สีทอง 

รวม 

 
46 
6 
66 
20 
138 
 
 
17 
20 
24 
5 
5 
7 
7 
6 
9 
100 

 
33.33 
4.35 
47.83 
14.49 
100 
 
 
17.00 
20.00 
24.00 
5.00 
5.00 
7.00 
7.00 
6.00 
9.00 
100 
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จากตาราง 2 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาพประกอบที่ใช้ในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุด คือ ภาพสินค้า (The product) คิดเป็น

ร้อยละ 47.83 รองลงมาคือ ภาพผู้น าเสนอ (Presenter) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ภาพวัตถุดิบของสินค้า (Ingridient) คิดเป็น
ร้อยละ 14.49 และภาพการ์ตูน (Animation) คิดเป็นร้อยละ 4.35  

 2. สีที่ใช้ในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุด คือ สีแดง คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ สีฟ้า คิด
เป็นร้อยละ 20 สีขาว คิดเป็นร้อยละ 17 สีทอง คิดเป็นร้อยละ 9 สีด า คิดเป็นร้อยละ 7 และสีม่วง คิดเป็นร้อยละ 7 สีเหลือง 
คิดเป็นร้อยละ 6 สีส้ม คิดเป็นร้อยละ 5 และสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 5  

 3. ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากท่ีสุด คือ ตัวอักษรแบบโค้งมน คิด
เป็นร้อยละ 97 และตัวอักษรแบบตรง คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาเครื่องส าอางบน
ใบหน้าออนไลน์มากท่ีสุดคือ ตัวอักษรแบบตรง คิดเป็นร้อยละ 59 และตัวอักษรโค้งมน คิดเป็นร้อยละ 42 

 4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ อัญประกาศ (  “” ) คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 รองลงมาตามล าดับคือ ไข่ปลา ( ... ) คิดเป็นร้อยละ 22.22 อัศเจรีย์ ( ! ) คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนจุลภาค (,) 
คิดเป็นร้อยละ 2.22 ยัติภังค์ ( - ) คิดเป็นร้อยละ 2.22 และนขลิขิต ( ( ) ) คิดเป็นร้อยละ 2.22 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
 ในภาพรวมภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์บนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้การใช้กลวิธีทาง
ภาษาที่หลากหลาย เช่น ด้านวัจนภาษาจะใช้กลวิธีในการบอกช่ือสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการ
ใช้ภาษาอังกฤษแสดงถึงความทันสมัยของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นในมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพราะ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย (generation y) คือผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 17-37 ซึ่งอยู่ในยุคที่มีการศึกษา
ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 2 ภาพรวมการใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์ (ต่อ) 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
3. ลักษณะตัวอักษรท่ีใช้ในโฆษณา 

3.1 ตัวอักษรภาษาไทยแบบตรง 
3.2 ตัวอักษรภาษาไทยแบบโค้งมน 

รวม 
3.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตรง 
3.4 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบโค้งมน 

รวม 
 

3 
97 
100 
 
58 
42 
100 

3.00 
97.00 
100 
 
59.00 
42.00 
100 

4. เคร่ืองหมายวรรคตอนที่ใช้ในโฆษณา 
4.1 จุลภาค (,) 
4.2 ทวิภาค ( : ) 
4.3 ยัติภังค์ ( - ) 
4.4 นขลิขิต ( ( ) ) 
4.5 อัศเจรีย์ ( ! ) 
4.6 อัญประกาศ ( “” ) 
4.7 ไข่ปลา ( ... ) 

รวม 

 
1 
2 
1 
1 
6 
24 
10 
45 

 
2.22 
4.44 
2.22 
2.22 
13.33 
53.33 
22.22 
100 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวเกอร์ (Waiker, 2003, ไม่มีเลขหน้า อ้างอิงใน พรวิรุณ ปีทอง, 2554 หน้า 46) ศึกษาเรื่อง 
Advertising and the Internet เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์ พบว่า ช้ินงานโฆษณาออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านข้อมูลและอารมณ์มากกว่างานโฆษณาบนสือ่ท่ัว ๆ ไป เพราะสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในช่วงหา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                           
ลัชนา สีเหลือง (2551, หน้า 70-73) ศึกษาเรื่อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาทางออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ซื้อ  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยคลกิเข้าไปชมโฆษณาออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนการแสวงหาข่าวสาร
ในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง จากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าด้านข้อความและ
เนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อความที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าถือเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ามาก
ที่สุด 
 ส่วนอวัจนภาษามีกลวิธีการใช้ภาพประกอบโฆษณาเป็นภาพสินค้ามากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความสวยงามและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า /
ผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้ในโฆษณาเป็นสีแดงมากที่สุด ทั้งนี้เพราะสีแดงเป็นสีที่สะดุดตาและยังแสดงถึงความมั่นใจ  และลักษณะ
ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในโฆษณาจะใช้แบบโค้งมนมากที่สุด เนื่องจากแสดงถึงความเรียบง่าย ส่วนลักษณะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในโฆษณาจะใช้แบบตรงมากที่สุด เพราะแสดงถึงความหรูหราและความเป็นมาตรฐานสากล ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจวรรณ ศิริกุล (2553, หน้า 205-214) ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องส าอาง                     
ปี พ.ศ.2551 ด้านวัจนภาษามี 2 ส่วน ได้แก่ 1) พาดหัวโฆษณาพบ 2 ประเภทคือ พาดหัวหลักและพาดหัวรอง และ                         
2) ข้อความอธิบายรายละเอียด ส่วนด้านอวัจนภาษา พบว่ามีการใช้ภาพ การใช้สี การใช้ตัวอักษร เครื่องหมายการค้า                         
และตรารับรอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์ สรุปได้ว่า  
 1) การใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางบนใบหน้าออนไลน์มีการใช้ช่ือสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด เช่น Aurum (โฆษณาครีมบ ารุงหน้า) LANA (โฆษณาแป้งพัพ) ฯลฯ พาดหัวหลักโฆษณามีการใช้แบบบอกช่ือมากที่สุด 
เช่น ไอรีนกันแดดใยไหม (โฆษณาครีมกันแดด) แอสตัน เนเจอร์ (โฆษณาแป้งพัพ) ฯลฯ ส่วนพาดหัวรองโฆษณามีการใช้แบบ
บอกคุณสมบัติมากที่สุด เช่น “วีทู” ครีมเลเซอร์ (โฆษณาครีมบ ารุงหน้า)  มาส์กทันตา (โฆษณาครีมาส์กหน้า) ฯลฯ ข้อความ
โฆษณามีการใช้แบบบอกคุณสมบัติมากที่สุด เช่น ช่วยท าให้ผิวชุ่มชื่น มีส่วนช่วยในการลดกระ จุดด่างด า ฝ้า ลดร้ิวรอย
ก่อนวัย (โฆษณาครีมกันแดด) ช่วยลดจุดด่างด า รอยแผลผลัด “เซลล์ผิวเก่า” เหมาะทุกสภาพผิว (โฆษณาสบู่) ฯลฯ และ
ข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคมีการใช้ตราสินค้ามากที่สุด เช่น NOWSO (โฆษณาครีมบ ารุงหน้า)                      
LN (โฆษณาแป้งพัพ) 
 2) การใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องส าอางออนไลน์มีการใช้ภาพประกอบที่ใช้ในการโฆษณาเป็นภาพสินค้ามาก
ที่สุด ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 1  

  
ภาพที ่1 โฆษณาภาพประกอบสินค้าครีมบ ารุงหน้า 

 
ส่วนสีที่ใช้ในการโฆษณาเป็นสีแดงมากที่สุด ดังตัวอยา่งภาพที่ 1  เช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ีลักษณะตัวอักษรภาษาไทยท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นตัวอักษรแบบโค้งมนมากท่ีสุด ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยแบบโค้งมน 

 
ส่วนลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นตัวอักษรแบบตรงมากที่สดุ ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 ลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตรง 

 
 และเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเครื่องหมายอัญประกาศ (“”) มากที่สุด ดังแสดงไวใ้นภาพที่ 4 

 
ภาพที ่4 เครื่องหมายอัญประกาศในโฆษณา 

กิตติกรรมประกาศ  
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รอง
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ใหค้ าแนะน า ตรวจแก้ไขงานวิจัยจนงานวิจัยนีส้ าเร็จด้วยดี  
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การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
MARKETING POTENTIAL DEVELOPMENT OF KHRAENG FINISHED PRODUCT MUSHROOM  

FOR BAAN NAMAI-PHAI, THUNGSONG, NAKORNSRITHAMMARAT 

สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ*  พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
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บทคัดย่อ 
การจัดโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่ม
เพาะเห็ดนาไม้ไผ่  ขั้นตอนการด าเนินงาน การบรรยายให้ความรู้   การระดมความคิดพัฒนาฉลากสินค้า และ บรรจุภัณฑ์  
การออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ผลการด าเนินงาน  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์  มีการระดม
ความคิดพัฒนาฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการ  ด าเนินการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์  การน าไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์  ผู้ประกอบการสามารถน าฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้จริง เชิงสาธารณะ  
โดยการส่งมอบสรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป  เชิงนโยบาย โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สามารถก าหนดนโยบายการพัฒนาทางวิชาการในเชิงพื้นที่ต่อไป  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤต
ภาส จินาภาค. 2556. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกพร้อมบริโภค” และ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์.  2557“รูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง” 

ค าส าคัญ : ศักยภาพทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป 

Abstract 
 The  Academic Service Projects objective were to develop marketing knowledge for Entrepreneur 
and able to apply the knowledge for develop marketing potential of community products. Target group is 
members of Group of Na Mai Phai. Implementation Procedure :  Lectures for Entrepreneur. Brainstorm for 
develop product label and packaging. Designing product label and packaging. The implementation results 
is 1. Lectures for product development. Brainstorm of Lecturer and Entrepreneur for develop product 
label and packaging. Design product label and packaging. The Advantage of the projects as follows:- 1. 
Commercial : There is brand for community product, label and packaging are able to actual work. 
Propagate marketing knowledge for community products development. Policy: The Faculty of 
Management Technology can establish policies for academic development for community which is 
consistent with Supaporn Apirattananusorn and Krittapas Jinapak 2013. “Packaging development of instant 
chili paste” and Amorat Ananwarapong 2014 “Community product development model of Bang Hua 
Seua, Samutprakan according to His Majesty's Initiative – Sufficiency Economy”. 
 
Keywords : marketing potential  community product  khraeng finished product mushroom  
 
บทน า   
 เห็ดแครง หรือ เห็ดตีนตุ๊กแก เป็นเห็ดพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่สูง มีการ
เพาะปลูกง่าย สามารถข้ึนได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และทั่วโลก มีสารเบต้ากลูแคน schizophyllan ที่มีคุณสมบัติทางยา
ในการต้านเนื้องอก ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรีย์ก่อโรค ต้านไวรัส และต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วย ใน
ปัจจุบันจึงมีการน าเบต้ากลูแคนจากเห็ดแครงมาใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอางค์ เพื่อช่วยลดริ้วรอย เพิ่มการสร้างคอลลาเจน และยังใช้เป็นแหล่งของอาหารเพื่อสุขภาพที่มี ความปลอดภัยอีก
ด้วย ดังน้ันจึงเป็นเห็ดพื้นบ้านท่ีควรส่งเสริมสนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาต่อ
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ยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และมวลมนุษย์ต่อไปใน
อนาคต  (นฤมล มงคลธนวัฒน์, 2557)   

 ผู้ผลิตเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  เริ่มมีการผลิตเห็ดฟาง เมื่อปี พ.ศ. 2554  และ
เมื่อมีแนวโน้มการตลาดที่ด ี จึงได้มีการจดทะเบียนผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในรูปแบบกลุ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2556  ปัจจุบันมี
การขยายธุรกิจ คือ ผลิตก้อนเช้ือเห็ด  และเห็ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า  เห็ดแครง และเห็ดหูหนู ซึ่งกลุ่มมีผลผลิตจ านวนมาก  
จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรปูอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังคงประสบปัญหา เรื่องอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์สั้น  ท าให้
ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น เพื่อยืดอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป  และกระจายผลิตภัณฑ์ได้
อย่างทั่วถึง  เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กับผู้ผลิต  และชุมชนเพิ่มมากขึ้น   

จากปัญหาดังกล่าว  ท าให้คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  เล็งเหน็ความส าคญั 
โดยเสนอโครงการ“การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลติภณัฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภณัฑ์เหด็แครงแปรรูป โดยการพัฒนาผลิตภณัฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค 
และสามารถกระจายผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างทั่วถึง  ท าให้สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพ  นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. การบรรยายให้ความรู้ 
2. การระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. การออกแบบฉลากสินค้า /บรรจุภัณฑ์ 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระหว่างวันท่ี 26-27 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
ณ ห้องประชุม  องค์การบรหิารสว่นต าบลนาไมไ้ผ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
 
กลุ่มเป้าหมาย  
สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  จ านวน 20 คน 
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ผลการวิจัย  
1. ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงบรรยากาศการอบรมให้ความรู ้
 

                              
 
     ภาพที ่3  แสดงผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาเห็ดแครง           ภาพที ่4  แสดงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาเห็ดแครง   
 

2. มีการระดมความคิดพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์   
โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้ร่วมกับผู้ประกอบการ วิเคราะห์ลักษณะฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์  ที่ใช้ในปัจจุบัน  เพื่อ

เสนอแนะข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาฉลากสินค้า  และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พบว่า   
2.1 ฉลากสินค้าเดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ 

1. ข้อมูลส่วนประกอบท่ีส าคญัไม่ถูกต้อง   
2. ไม่มเีลขท่ีจดแจ้ง เครื่องหมาย อย. 
3. ไม่มีข้อมลูโภชนาการ 
4. ไม่มีช่ือเฟสบุค๊  
5. ไม่ระบุน้ าหนักสุทธิ 

2.2 บรรจุภัณฑ์สินค้าเดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ ปรับจาก บรรจุกระปุกพลาสติก  เป็น  บรรจุขวดแก้ว 
 

 
 

ภาพที ่5 แสดงการวิเคราะหล์ักษณะฉลากสินค้าเดมิ 
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ภาพที ่6  แสดงเอกสารการวิเคราะห์ลักษณะฉลากสินคา้ และบรรจุภัณฑ์ใหม ่
 

3. ด าเนินการออกแบบฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์  
 ข้อมูลฉลากสินค้าเดิม 

- ช่ือตราสินค้า 
- ช่ือผลิตภณัฑ ์
- สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย 
- ส่วนประกอบ 
- วิธีใช้ 
- การเก็บรักษา 
- ช่ือ ที่อยู่ผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์   
- ควรบริโภคก่อน 
- ราคา 
- น้ าหนักสุทธิ 
- รูปประกอบ 

 

 
 

ภาพที ่7 แสดงฉลากสินค้าเดิม 
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บรรจุภัณฑ์เดิม    
บรรจุกระปุกพลาสติก    ปริมาณบรรจุ  30  กรัม  พร้อมฉลากสินค้า 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงบรรจุภณัฑเ์ดิม 
 

ข้อมูลฉลากสนิค้าใหม่ 
- ช่ือตราสินค้า 
- ช่ือผลิตภณัฑ ์
- สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย 
- ส่วนประกอบท่ีส าคัญ 
- วิธีใช้ 
- การเก็บรักษา 
- ข้อมูลโภชนาการ 
- ช่ือ ที่อยู่ผู้ผลิต  เบอร์โทรศัพท์  เฟสบุ๊ค 
- ควรบริโภคก่อน 
- น้ าหนักสุทธิ 
- รูปประกอบ 

 

 
 

ภาพที ่9 แสดงฉลากสินค้าใหม ่
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บรรจุภัณฑ์ใหม่  
บรรจุขวดแก้วใส  ฝาสดี า  ปิดสนทิ    ปริมาณบรรจุ 50 กรัม   พร้อมฉลากสินค้า 

 

 
 

ภาพที ่10 แสดงบรรจุภณัฑ์ใหม ่
 
อภิปรายผลการวิจัย  

การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่องการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เกี่ยวกับฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรัตน์  อนันต์วราพงษ์  (2557).  
ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง .  
พบว่า 1. สามารถสังเคราะห์บริบทและศึกษาอัตลักษณ์ ศักยภาพของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. 
แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1) เหตุ
ปัจจัยของปัญหาที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) สอบถามความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) วางทีมงานนักวิจัย
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 4) ประชุมวิพากษ์แนวทางการพัฒนาชุมชนบางหัวเสือ 5) การอบรม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 6) การต่อยอดโดยชุมชน 3. การสร้างขีดความสามารถด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาฉลากสินค้า  สามารถพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาเห็ดแครง  โดยสามารถระบุข้อมูลได้ถูกต้อง  และ
ออกแบบกราฟฟิคสวยงาม  ได้แก่ ช่ือตราสินค้า   ช่ือผลิตภัณฑ์   สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย  ส่วนประกอบที่
ส าคัญ  วิธีใช้  การเก็บรักษา  ช่ือ ที่อยู่ผู้ผลิต  เบอร์โทรศัพท์  เฟสบุ๊ค  ควรบริโภคก่อน  น้ าหนักสุทธิ  และรูปประกอบ  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดาวรุ่ง  ค าวงศ์,  อุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์  และ ปิยะ ไทยเหนือ.  (2557).  การรับรู้ และการใช้ ข้อมูล
บนฉลากอาหารของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดชลบุรี.  วารสารไทยเภสชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ.  
9(2), 39-46.  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลบนฉลากอาหาร ด้านความสนใจด้านความเข้าใจ  และการใช้ข้อมูลบน
ฉลากอาหารโดยรวมในระดับปานกลาง   ข้อมูลบนฉลากอาหาร ที่สนใจในระดับสูง คือ  วันหมดอายุ ราคา และเครื่องหมาย
การค้า   และระดับปานกลาง คือ ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค  ปริมาณสารอาหาร  และ จ านวนหน่วยบริโภค  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์    สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกเผาเห็ดแครง  ในรูปแบบของขวดแก้ว  พร้อมฝาสีด า  
ปิดสนิท    ปริมาณบรรจุ 50 กรัม   และฉลากสินค้า  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  และยืดอายุการเก็บ
รักษาได้  ท าให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง   และสร้างรายได้ให้กับตนเอและชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤตภาส จินาภาค.  (2556).  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกพร้อมบริโภค. วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ,  36(4), 451-464. พบว่า  ผู้บริโภคร้อยละ 72 มีความสนใจบรรจุภัณฑ์น้ าพริกที่บริโภคได้ครั้งเดียว     
(1 มื้อ) เพราะมีความสะดวกในการบริโภค บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมหาซื้อได้ในตลาด คือ ถุงรีทอร์ตเพาซ์ขนาด 10 ซม. ĭ 
16 ซม. ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 100 องศา เซลเซียส  เมื่อน าผลิตภัณฑ์น้ าพริก ปิด  ผนึกถุงด้วยระบบสุญญากาศ 
แล้วน า ไปฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ผลการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิเคราะห์ด้านคุณภาพ พบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านสีกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส  
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รูปแบบกราฟิกที่ออกแบบใช้กับถุงรีทอร์ตเพาซ์และถุงกระดาษ เป็นฉลากสติ๊กเกอร์ โดย  ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการ
จัดรูปแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในระดับมากและมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการควรมีการทดสอบค่าโภชนาการ  เพื่อประโยชน์ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อไป 
2. ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตราสินค้า  เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป 
การน าไปใช้ประโยชน์  
1. ผู้ประกอบการสามารถน าตราสินค้าไปพัฒนาสื่อทางการตลาดในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. ผู้ประกอบการสามารถน าฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์  ไปใช้งานได้จริง  
3. มีการส่งมอบสรุปผลการด าเนินโครงการให้ชุมชนได้เผยแพร่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป  
4. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถน าข้อมูลมาก าหนดนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการในเชิงพื้นที่ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย   

1. ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้   
2. การด าเนินโครงการสมารถสร้างเครือข่ายระดับชุมชน  และมหาวิทยาลัย  เป็นอย่างดี 
3. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การด าเนินโครงการบริการวิชาการครั้งนี้  สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงลงได้  โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจ าปี 2560 จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   และขอขอบคุณ       
คุณพิมลวรรณ  สุขสวัสดิ์  ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่  และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่   ในการให้ความอนุเคราะห์ใน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การศึกษาความเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71) การเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า บุคลากรที่มีคุณวุฒิ และหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน ความเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.55)  และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (r = -.192) 

ค าส าคัญ :  ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

Abstract 
The objectives of this research were to study the job satisfaction of the personnel and study the 

learning organization and relationship between the satisfaction of the personnel and the learning 
organization of phitsanulok university. The samples used in this research of 70 persons and the research 
instruments were  the questionnaire on job satisfaction of personnel and the questionnaire on learning 
organization of Phitsanulok University . The data were analyzed by means, standard deviation and 
Pearson's product moment correlation. The results showed that the personnel’s satisfaction in job 
performance under phitsanulok university was at a high level ( = 3.71). Comparison of the personnel’s 
satisfaction in job performance found that the personal who have difference in highest education and 
office locations had satisfaction with working in phitsanulok university in overall no difference. The 
learning organization of phitsanulok university as a whole was at the highest level (  = 4.55) and 
academic positions and the correlation between personal’s satisfaction in job performance and the 
learning organization had no significance (r = -.192). 

 
Keywords :  correlation  personnel’s satisfaction  in job performance   the learning organization 
 
 บทน า   

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ท าอยูและองคประกอบอื่น ๆ 
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นจากการที่ไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ท าใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการท างานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณแวดลอม
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อื่นเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารควรจะไดติดตามศึกษาอยูตลอดเวลาเพื่อจะแกไขปรับปรุงองคประกอบ   ตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานใหเอื้อหรือสนองความตองการของบุคลากรไดตลอดไป เพื่อใหองคกรด าเนินตามเปาหมายไดอยางเต็มที่         
(สุรเชษฐ ผการัตนสกุล, 2552)    รวมทั้งความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกท่ีจะกระตอืรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มี
ขวัญก าลังใจ สิ่งดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ทั้งนี้ความพึงพอใจอาจเกิดได้จากปัจจัยต่างๆ 
เช่น งานท่ีท า เพื่อนร่วมงาน ค่าจ้าง และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางที่จะท าให้บุคลากรในองค์การได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน ให้มีความเจริญจากการท างานร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดการสร้างความรู้ให้แก่ตนเองและ
ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนร่วมงาน การมุ่งเน้นที่การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่สนับสนุนความเจริญมั่นคงขององค์การ ตลอดจนช่วยให้องค์การมีความสามารถในการ
ยืดหยุ่น และปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึงแนวคิดสังคมโลกที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็น
ฐาน (Knowledge-Based Learning) การจัดการความรู้จึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนให้เกิดการเรียนรู้และช่วยให้สามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ   
(พยัต วุฒิรงค,์ 2549) ซึ่งการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร ผู้บริหารควรมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้
รวดเร็วขึ้น (Hellriegel and Slocum, 1974: 430)  รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อบุคคลรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความพอใจในการท างานทุกๆ ด้าน 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก คือต าแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่สี่แยกอินโดจีน  
จังหวัดพิษณุโลก ทีน่ับว่าเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งของภูมิภาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัพิษณุโลก ว่าเป็นไปในทิศทางใด มี
ลักษณะอย่างไร โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การศึกษาความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อที่จะได้ข้อมูลสารสนสนเทศมาใช้ในการก าหนดแผนและนโยบายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกต่อไป   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ไม่เป็นคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จ านวน  70 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร และแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
  ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีข้อค าถาม 2 
ตอน คือ  
         ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
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          ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, R,   
1932) จ านวน 12 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานท่ีท า 
4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน  6) ด้านเงินเดือน 7) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน 8) ด้านนโยบายและการบริหารงาน  9) ด้านสภาพการท างาน 10) ด้านการปกครองบังคับบัญชา 11) ด้าน
ฐานะต าแหน่งหน้าที่การงาน และ 12) ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
    5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ  มากที่สุด 
    4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ   มาก 
    3 หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ   ปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ    น้อย 
    1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ    น้อยที่สุด 
   ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีข้อค าถาม 2 ตอน คือ  
          ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท ตามแนวคิดวิจัย 5 ประการพื้นฐานการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้   ได้แก่ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
    5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ  มากที่สุด 
    4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ   มาก 
    3 หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ   ปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ    น้อย 
    1 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ    น้อยที่สุด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ด าเนินการดังนี ้
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร ต าราและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี้  เพื่อก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 
   2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
   3. เขียนข้อค าถาม สร้างแบบสอบถามโดยใช้แนวคิดจากข้อ 1 และข้อ 2 
   4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence : IOC) ได้แก่ 
    1) รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดี สถานบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
    2) ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนราษี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จังหวัดมหาสารคาม 
    3) ดร.สุวิทย์ วงศาไฮ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
    4) ดร.กิตติ เสือสา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 
    5) ดร.นิคม ชมพูหลง อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1    
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โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ เท่ากับ 1.00 
   5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะน าไปทดลองใช้  (Try Out) กับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
   6.  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งวิจัยโดยการหาค่าสัมประ
สิทธิอัลฟา (Alpha Coefficient : α) ตามวิจัยของ ครอนบาค (Cronbach, L,J., 1990) ได้ค่าความเช่ือมั่นฉบับที่ 1 เท่ากับ 
0.93 และ ฉบับท่ี 2 เท่ากับ 0.92 
   7. สร้างแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
   1. ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
   2. ผู้วิจัยท าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืน  มาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  หรือ
จัดเสวนากลุ่มเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวม รายด้านและรายข้อ  โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี ้

4.51-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
    3.51-4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  มาก
   2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  น้อย 
   1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
   2. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  โดยใช้วิธีหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และเทียบกับเกณฑ์  ดังนี้ 
     .80–1.00  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงที่สุด 
    .60–.79  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
    .40–.59 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
    .20–.39  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
    .00–.19  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าที่สุด 
  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
   1) ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าตัวแปรต้นเพิ่มตัวแปรตามก็จะเพิ่มด้วย ถ้าตัวแปรต้นลดลงตัวแปรตามก็จะ 
ลดลงด้วย 
   2) ความสัมพันธ์ทางลบ (Negative Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่
ตรงกันข้าม เช่น ถ้าตัวแปรต้น เพิ่ม ตัวแปรตามจะลดลง แต่ถ้า ตัวแปรต้นลดลง ตัวแปรตามก็จะเพิ่มขึ้น 
 3. การวิเคราะห์ค่าสถิติ  วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
   2.2 ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม (α – COEFFICIENT) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  โดยใช้วิธีหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   ได้ผลดังนี้ 
ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
คุณวุฒิสูงสุด   

ปริญญาโทหรือต่ ากว่า  45 64.29 
สูงกว่าปริญญาโท 25 35.71 

รวม 70 100.00 
ที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัด   

มหาวิทยาลัยใน 36 51.43 
มหาวิทยาลัยนอก (ส่วนอินโดจีน) 34 48.57 
รวม 
 

70 100.00 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
มีต าแหน่งทางวิชาการ 20 28.57 
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 50 71.43 

รวม 70 100.00 
ต าแหน่งงาน   

บริหาร 39 55.71 
คณาจารย์ 31 44.29 
รวม 70 100.00 

 
การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   สามารถน าเสนอผลการ

วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
 โดยภาพรวม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  
X. S.D. ความหมาย 

1. ดา้นความส าเร็จของงาน 4.16 0.61 มาก 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.18 0.87 มาก 
3. ด้านลักษณะของงานท่ีท า 4.04 0.57 มาก 
4. ด้านความรับผิดชอบ 3.75 0.74 มาก 
5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 3.32 0.88 ปานกลาง 
6. ด้านเงินเดือน 2.32 0.66 น้อย 
7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4.21 0.61 มาก 
8. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.83 0.44 มาก 
9. ด้านสภาพการท างาน 3.49 0.78 ปานกลาง 
10. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 3.61 0.95 มาก 
11. ด้านฐานะต าแหน่งหน้าที่การงาน 3.98 0.52 มาก 
12. ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.63 0.73 มาก 
รวม  3.71 0.51 มาก 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ( X= 3.71; S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก   (2.32  X    
4.21 )  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าได้ดังนี้    ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ( X= 4.21; S.D. = 
0.61) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ( X= 4.18; S.D. = 0.87) ด้านความส าเร็จของงาน ( X= 4.16; S.D. = 0.61) ด้าน
ลักษณะของงานท่ีท า ( X= 4.04; S.D. = 0.57) ด้านฐานะต าแหน่งหน้าที่การงาน ( X= 3.98; S.D. = 0.52) ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ( X= 3.83; S.D. = 0.44) ด้านความรับผิดชอบ ( X= 3.75; S.D. = 0.74) ด้านความมั่นคงในการท างาน ( X= 
3.63; S.D. = 0.73) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( X= 3.61; S.D. = 0.95) ด้านสภาพการท างาน ( X= 3.49; S.D. = 0.78) 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ( X= 3.32; S.D. = 0.88) และด้านเงินเดือน ( X= 2.32; S.D. = 0.66) เป็นอันดับ
สุดท้าย 
2. ผลการศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
โดยภาพรวม  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
X. S.D. ความหมาย 

1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 4.53 0.39 มากที่สุด 
2. การมีแบบแผนความคิด 4.65 0.34 มากที่สุด 
3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.46 0.23 มาก 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.66 0.35 มากที่สุด 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ 4.50 0.22 มาก 
รวม  4.55 0.16 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X= 4.55; S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด (4.46  X  4.66 ) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าได้ดังนี้  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( X= 4.66; S.D. = 0.35) การมีแบบแผนความคิด         
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( X= 4.65; S.D. = 0.34) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ ( X= 4.53; S.D. = 0.39) การคิดอย่างเป็นระบบ ( X= 4.50; S.D. = 0.22) 
และการรสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X= 4.46; S.D. = 0.23) เป็นอันดับสุดท้าย 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (X) 

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Y) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

X1 -.136 -.109 -.142 -.127 -.208 -.260* 
X2 .167 -.172 -.159 -.069 -.211 -.142 
X3 -.072 -.154 .097 -.187 -.090 -.162 
X4 -.012 .205 -.043 -.085 -.104 .007 
X5 .047 -.011 -.173 -.017 -.088 -.074 
X6 -.156 -.232 -.237 -.214 -.098 -.356** 
X7 .041 -.254 -.146 -.036 -.083 -.178 
X8 .089 .169 -.008 -.074 .053 .095 
X9 .109 -.091 -.176 .014 -.250 -.116 
X10 .176 -.057 -.127 .012 -.091 -.013 
X11 -.030 -.375** -.147 -.171 .010 -.287* 
X12 -.054 -.210 -.115 -.084 -.254* -.256* 
X .035 -.142 -.167 -.106 -.175 -.192 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (X) มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Y) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางลบอยู่ในระดับต่ า (r = -.192) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์แต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเงินเดือน (X6) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการมีแบบแผนความคิด (Y2) มากที่สุด (r=-.375) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ด้าน
เงินเดือน (X6; r=-.356) ด้านฐานะต าแหน่งหน้าที่การงาน (X11; r=-.287) ด้านความส าเร็จของงาน (X1; r=-.260) และด้าน
ความมั่นคงในการท างาน (X12; r=-.256) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม (Y)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และน้อยที่สุดคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน (X12; r=-.254) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ (Y5)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีระดับความ      พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
รายด้านสูงท่ีสุด คือ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กท่ีบุคลากรทุกระดับสามารถท างานและติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง ส่งผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
ในระดับผู้บริหารระดับสูง คณบดี และผู้อ านวยการ  กับผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติ มีความสัมพันธ์และไมตรีที่ดี ด้วยเหตุนี้จะ
เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยท าให้เกิดองค์แห่งการเรียนรู้ที่มีการแบ่งปันความรู้กันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพกว่าองค์กรขนาด
ใหญ่  และผลการวิจัยยังพบอีกว่า   ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่
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ในระดับมากท่ีสุด และด้านที่อยู่ในระดับสูงสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มการ
พยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (เรณู แสงสุวรรณ และคณะ, 2559) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบด้านการปรับเปลี่ยนเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ ใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้การถ่ายโอนความรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
ตลอดถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารให้เป็นลั ก ษ ณ ะ แ บ บ ร า บ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่น  ท าให้มีความคล่องตัวใน
การติดต่อประสานงาน มีสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.จากข้อค้นพบความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความส าเร็จของงาน อยู่ 
ในระดับมากนั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ควรพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป  
            2.  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานและด้านเงินเดือน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางนั้น ผู้บริหารของ 
มหาวิทยาลัยควรหาทางเพิ่มขวัญก าลังใจให้บุคลากรมากข้ึน อาจโดยการหาทางร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเพ่ิมงานและรายได้ 
แก่บุคลากรรวมทั้ง ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น  
  3.  ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้งสองนี้ มีความเกี่ยวข้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะเป็นในทิศทางที่ออกจะ 
ตรงกันข้าม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรตระหนักอย่างมั่นคงว่า ปัจจัยทั้งสองส่วนมีความส าคัญยิ่งต่อคุณภาพของการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย จึงควรได้หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานท้ังสองปัจจัยควบคู่กันไปอย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
          1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมมือกันทั้งภายในและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  
          2. มหาวิทยาลัยควรท าวิจัยเพื่อหาปัจจัยร่วมระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะ 
น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การท าตู้ไม้สักโบราณ เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 300 คนใช้สูตรของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) และการสัมภาษณ์ เชิงลึกจ านวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไมส้ักภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สัก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ส าหรับแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักมีดังนี้ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ต าบล  บ้าน
กล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ  และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการท าตู้ไม้สักโบราณ 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม  การอนุรักษ ์ ภูมิปัญญา  ตู้ไม้สัก  
 

Abstract 
 The research aimed to study the participation and the ways of preserving the folk wisdom of 
making ancient teak cabinets. The research tool was questionnaires. The samples of the study were 
300 people which were selected according to Krejcie and Morgan’s formula and only 10 people were 
selected for in-depth interview. Content analysis was used as research method. The finding was that all 
participation in passing on, preserving, and restoring the folk wisdom of making ancient teak cabinets 
was in high level. The ways of preserving the wisdom making ancient teak cabinets were as follows:  
establishing a group for preserving the folk wisdom at Tumbol Ban Kluay, Muang district, Sukhothai 
province, collaborating with government, and creating participation from experts or specialists on 
making ancient teak cabinets.    

Keywords : participation  preserving  folk wisdom  teak cabinets    

บทน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความหมายเช่นเดียวกับองค์ความรู้พื้นบ้าน คีย์(Keyes,1989 อ้างถึงใน 

ชยันต์ วรรธนุภูติ, 2540) ได้ให้ความหมายของ “ระบบความรู้พื้นบ้าน” ว่าหมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ ที่ได้
พัฒนาก่อรูปขึ้นมา โดยชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถน าเอามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ
ความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัต ิ(Practical  Thought) มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อ
ปรุงอาหาร การสร้างบ้าน การรักษาพยาบาล หรือการจัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบ
ความรู้พื้นบ้านจะดีหรือจะมีประสทิธิภาพอย่างไร จะต้องวัดกันท่ีว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันมากน้อย
เพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู้พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชนและเป็น
ประสบการณ์ที่ได้รบัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบันต่างๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น
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การศึกษาในระยะแรกๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชน เรื่องการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ต่อมาได้ศึกษากว้างขึ้นใน
ลักษณะของนักปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้น ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นสิ่งท่ีสนใจและได้รับการรื้อฟ้ืนและเผยแพร่มากขึ้น มนุษย์
เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ย่อมเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  เพื่อ
การด ารงอยู่ของชีวิต ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ ความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ อันประกอบกันเป็นวิธี
ชีวิตของผู้คนที่มีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนต่อเนื่องกันมา จึงเป็นภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ส าหรับ      
ภูมิปัญญาในกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนา  
เลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความช านาญที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับ 
ยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญาที่เหมาะสม และสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541) 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือรุ่นทวด ได้คิดขึ้นมาใช้ความคิด
และการกระท าเหล่านั้นในการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็น การละเล่น การแสดง ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
พิธีกรรม การประกอบอาชีพ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางความคิดที่มีค่าซึ่งตีราคาเป็นตัวเงินไม่ได้แต่น่าเสียดายที่
ปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านั้นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู ได้ชมและได้ศึกษาน้อยมาก (ประมวล พิมพ์เสน ,2555) เพราะไม่มี        
การร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ อันมีผลพวงมาจากความเจริญรุ่ งเรืองของสังคมและเทคโนโลยี ท าให้การร่วมกัน   
สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านออกมาบ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) จึงมีความเสี่ยงสูงที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านั้นจะหายไป (ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร และ
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี,2552) หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (พิชัยยุทธ 
สิงห์สหาย,2546) ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านถือเป็นแนวทางการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็น
การรักษาความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นการรักษาความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมชนบทที่อาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนท้ังภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรักษาภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง เอาไว้ในท้องถิ่นซึ่ง
หากขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาก็จะสูญหายไป 
 หมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นพ้ืนท่ีชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย ท าให้มีการประกอบอาชีพ
หลากหลายด้วยความหลากหลายทางด้านกายภาพและความหลากหลายทางอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก 
ซึ่งในฤดูแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถท านาได้ บางคนต้องไปท างานที่กรุงเทพเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว บางคนต้องไปรับจ้าง
ต่างถิ่น ส่วนบางคนพอมีความรู้เรื่องช่างไม้จึงรวมตัวกันจัดท าตู้ไม้สักโบราณขึ้น เพื่อจ าหน่ายในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง     
เมื่อความต้องการตู้ไม้สักมากขึ้น ชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพการท าตู้ไม้สักเป็นอาชีพหลัก เพราะสร้างรายได้มากกว่า
การท านา แต่ในปัจจุบันตู้ไม้สักโบราณไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากมีตู้ที่ท าจากวัสดุอื่น และมีลวดลายที่ทันสมัย ราคาถูก
กว่าตู้ไม้สัก จึงท าให้การประกอบอาชีพการท าตู้ไม้สักลดลง และไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท า การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สัก
โบราณบ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ต าบล  บ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อศึกษา
แนวทางในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณของหมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1,379 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 จ านวน 1,379 คน โดยใช้สูตรของ เครจซี่และ
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มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน และกลุ่มที่ 2 แกนน าท าตู้ไม้สักโบราณ โดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.แบบสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านขวางต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ  2. แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ และแนวทาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านขวางต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้

สักโบราณ โดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แยกเนื้อหาส าคัญตามประเด็นศึกษาวิจัย โดยใช้พรรณนา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  

1. แนะน าตัวกับกลุ่มเป้าหมาย และบอกถึงบทบาทสถานภาพของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม และแจ้งผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

2. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดยนักวิจัยและทีมวิจัย   
3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบเรียบเรียงข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า  
 

ตารางที ่1 แสดงการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 
ที ่ การมีส่วนร่วมในถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ ค่าสถิต ิ ระดับ 

x  S.D 
1 หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สัก 2.85 0.89 ปานกลาง 
2 ควรเปิดโอกาสใหผู้้ทีส่นใจมสี่วนรว่มในการเรยีนรู้การท าตู้ไม้สักโบราณ 3.72 0.86 มาก 
3 ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 4.11 0.79 มาก 

รวม 3.56 0.84 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมในถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่
ในอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.11 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา 
มีค่าเฉลี่ย 3.72 และหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักอยู่ในอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 
2.85 
 
ตารางที่ 2 แสดงการมีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท าตู้ไม้สักโบราณภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 
ที ่ การมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์การท าตู้ไมส้ักโบราณ ค่าสถิต ิ ระดับ 

x  S.D 
1 มีการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 3.04 0.87 ปานกลาง 
2 มีการจัดกจิกรรมในการอนุรักษภ์มูิปัญญาการท าตูไ้มส้ักโบราณ 3.54 0.94 มาก 
3 การอนุรักษ์การท าตู้ไมส้ักโบราณมีคุณค่าต่อภูมิปญัญาท้องถิ่น 4.28 0.77 มาก 

รวม 3.62 0.86 มาก 

639 
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จากตารางที ่2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท าตู้ไม้สกัโบราณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การอนุรักษ์การท าตู้ไม้สักโบราณมีคุณค่าต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 
4.28 มีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.54 และมีการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย 3.04 
 
ตารางที่ 3 แสดงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สักโบราณ  
ที ่ การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สักโบราณ ค่าสถิต ิ ระดับ 

x  S.D 
1 ภาครัฐมีสว่นในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าตู้ไม้สักโบราณ 2.93 0.74 ปานกลาง 
2 การท าตู้ไม้สักโบราณมาท าให้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น 4.19 0.69 มาก 
3 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 3.65 0.93 มาก 

รวม 3.59 0.78 มาก 
จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การท าตู้ไม้สักโบราณมาท าให้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นอยู่ในอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.65 และ
ภาครัฐมีส่วนในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย 2.93 
 

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการท าตูไ้ม้สกัโบราณที่ยังคงสืบทอด คือ นายส าเนียง  คล้ายแท้ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดงานช่างไม้และสืบทอดต่อจากบิดาโดยมีการท าเป็นอาชีพเสริม จากว่างเว้นจากการท านานายส าเนียง กล่าวว่า 
“ลุงสืบทอดงานไม้มาจากพ่อ เมื่อก่อนพ่อเป็นช่างไม้ ท าเป็นอาชีพเสริมจากการท านาเหมือนกัน พอมารุ่นลุง ลุงก็ท านาเป็น
อาชีพหลัก และการท าตู้ไม้สักเป็นอาชีพเสริม ลุงอยากใหห้น่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญา
นี้ให้คงอยู่ และเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนที่มีความสนใจท าตู้ไม้สักโบราณเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้การท าตู้ไม้สัก
โบราณมากขึ้น เพื่อเป็นส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณอีกด้วย”  

ดา้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท าตู้ไม้สักโบราณ ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ในพื้นที่นั้น ต้องมีการปลุกจิตส านึกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ ชุมชน
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ และการส่งเสริมอาชีพให้คนใน
ชุมชน โดยอาจจะเริ่มจากการท าเครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มตู้ไม้สัก
โบราณบ้านขวางขึ้น มีการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาเห็นความส าคัญของงานไม้มากขึ้น 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สักโบราณ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการท าตู้ไม้สักโบราณ 
พบว่า นายอาคม พรมนาคามีอาชีพก่อสร้าง กล่าวว่า “หมู่บ้านขวางของเราน่าจะได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านนี้
มากขึ้น เพราะช่างไม้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ ก็ค่อนข้างมีฝีมือ แต่เสียดายที่ท่ีมีฝีมือมีน้อย ท าให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นยาก หากได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐให้ตู้ไม้สักโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งออกนอกหมู่บ้านมากกว่าเดิม และควรเปิดสอนให้เด็ก
ในหมู่บ้านบ้างก็คงดี” ซึ่งยังมีชาวบ้านอีกหลายคนท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นว่า ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพราะพวกเขาเหล่านั้น พร้อมท่ีจะแสดงฝีมือให้คนอ่ืนได้เห็นถึงความสวยงามของตู้ไม้สักโบราณ 

แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านการ
ท าตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ได้แสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณไว้หลายประการ พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยชาวบ้าน
มองว่า หากเกิดการรวมกลุ่มจะสามารถอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท าตู้ไม้สักโบราณให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือ
ผู้ใหญ่คนไหนท่ีว่างงานนั้นหันมาสนใจการท าตู้ และมีใจรักในอาชีพช่างไม้ ซึ่งรวมคนที่มีฝีมือประณีต เพราะในการท าตู้ไม้
นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างสูง และถ้าคนไหนสนใจก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสฝึกสอน เพราะฉะนั้นจึง
อยากให้คนในชุมชนอนุรักษ์ของที่มีอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นและคงอยู่ต่อไปไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป 

2. การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และวัดกับชุมชนและ
ท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในทุกๆด้าน ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์การท าตู้ไม้สักโบราณ
ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 

640 
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3. การมีส่วนร่วมจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการท าตู้ไม้สักโบราณ ในการที่จะเป็นผู้
ถ่ายทอด หรือร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ โดยช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ ก็ถือได้ว่า คน
เหล่านี้ได้มีส่วนร่วมให้การถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ 
  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าบุคคลทั้งยัง
สามารถขยายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ คนส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถน าภูมิปัญญาเหล่นี้ไปสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง และ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้วยการตระหนักในคุณค่าแห่งความรู้ภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในท้องถิ่น ด้วยการตระหนักในคุณค่าแห่งความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการสั่งสมมาหลากหลายสอดคล้อง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม 

 หมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง ภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมของครอบครัว คือ การท าตู้ไม้สักโบราณ ท าให้ยังมีรุ่นลูกรุ่นหลาน สืบทอดต่อๆ กันมา 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงคุณ จันทจร (2549) ที่ได้ระบุถึงวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านรุ่นสู่รุ่น และส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ ความชอบส่วนตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันและการจดจ า 

ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พบว่า การสร้างกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ 
การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือจากชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และวัด เป็นสิ่งที่ผู้เช่ียวชาญการท าตู้ไม้สัก
แสดงความคิดเห็นว่าสามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (2558) ที่ได้ระบุถึงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พบว่า การสร้างกลุ่ม
อนุรักษ์แต่ละภูมิปัญญา การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือกับจากชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาได้ 
 ในการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งที่ส าคัญ คือ ทายาทของผู้สืบทอด หากไม่มีทายาทในการสืบทอด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ภูมิปัญญา
การท าตู้ไม้สักโบราณ ให้มีการสืบทอดสู่เยาวชนในชุมชนหรือบุคคลอื่น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ หมู่บ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาตู้ไม้สักโบราณของชุมชนบ้านขวางพบว่า  
บ้านขวางมีช่างไม้ที่ยังคงสืบทอดด้านนี้อยู่ แต่มีจ านวนไม่มากอันเนื่องจากสาเหตุหลายประการที่ท าให้ช่างไม้ลดล ง เช่น 
การเดินทางไปท างานต่างถิ่น และการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยี ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท าตู้ไม้สัก
โบราณ ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีนั้น ต้องมีการปลุกจิตส านึกให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์       
ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ และการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการท าตู้ไม้สัก
โบราณต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง   

แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านการ
ท าตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ได้แสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าตู้ไม้สักโบราณไว้หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
2. สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการท าตู้ไม้สักโบราณ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ านวนนักเรียนภาษาญี่ปุ่น
ทั้งหมด 60 คน เลือกโดยสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อใช้สถิติพรรณนา      
(ร้อยละ) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่งมี
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการใช้  รูปไวยากรณ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the ability of usage of Japanese grammar forms of the 
3rd year high school students majoring in Art-Japanese. The participants were 60 learners in 
Chalermkwansatree School, Phitsanulok Pittayakom School, and Triamudom Suksa School of the North. 
They were chosen by using sample random sampling. The research instrument was the 4 multiple choice-
test (15 items). The data were analyzed by using descriptive statistics and percentage. The findings of the 
research showed that learners were able to use Japanese grammatical forms at very poor level (43.87%).  
 
Keywords : ability of usage  grammatical forms  3rd year Art-Japanese major high school students 
 
บทน า   

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสองนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นสิง่ที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญเรื่องภาษาต่างประเทศ
ควบคู่กับความส าคัญของไอซีที เพราะทั้งสองสิ่งนี้ เป็นเครื่องมือส าคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ส าหรับเข้าถึงองค์ความรู้ของโลก          
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ    การเรียนรู้และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาเพื่อใ ช้ในด้านการสื่อสาร การศึกษา และ
การประกอบอาชีพปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่เปิดสอนในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
,2545,หน้า6-7 ) 

ความส าคัญของภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันอันที่จริงการเรียนภาษาที่ 2 และ 3 ก็มีความจ าเป็นที่แตกต่างกันไป
ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นกับการเรียนและการท างานเพิ่มมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก 130 
ล้านคน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นข้ึน (ภาษาญี่ปุ่นส าคัญอย่างไร,ออนไลน์ ) มีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นและในขณะเดียวกันสิ่งท่ียากและเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชาวไทยคือส านวนและการใช้
ภาษาที่มีพื้นฐานทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมไทยท าให้ผู้เรียนมักใช้ผิดอยู่เสมอในการเรียนภาษาจึงไม่ใช่
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การเรียนเฉพาะกฎเกณฑ์ทางภาษาเท่านั้นหากจะต้องท าความเข้าใจกับพื้นฐานทางความคิดวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอีกด้วย  
(ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ, 2546)  การถ่ายทอดหรือการแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งมักเกิดอุปสรรค 

จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้และการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาประเด็นปัญหาการใช้รูปไวยากรณ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้การใช้
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีคุณภาพและง่ายต่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการหากิจกรรมเสริม
ของรูปไวยากรณ์ในส่วนท่ีผิดบ่อย ในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ GAT-PAT 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น 

 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3.1.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 60 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

3 แห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น เลือกโดยสะดวกจ านวน 60 คน จากโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ 

   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  20 คน  
   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี     20 คน   
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  20 คน    
 โดยทั้ง 3 โรงเรียนต่างใช้หนังสือเรียนหนังสือ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ   

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในข้อสอบประจ าปี 
GAT-PAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
  ผู้วิจัยเลือกลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก 
  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือการท าวิจัย 
  การด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องรูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 
  2. น าข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาท าการวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตเนื้อหาท่ีใช้ในการออกแบบทดสอบ 
  3. จัดท าร่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ซึ่งเป็นข้อสอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ  
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ตารางที ่1 จ านวนแบบทดสอบความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ 
ข้อที ่ รูปไวยากรณ ์ จ านวนข้อที่สร้าง จ านวนข้อที่ใช้จริง 
1 ています สภาพการ 2 1 
2 んです 2 1 
3 て、て และ(เช่ือมประโยค) 2 1 
4 と思う 2 1 
5 から เพราะ 2 1 
6 ので 2 1 
7 たら 2 1 
8 ください 2 1 
9 รูปยกย่อง 2 1 
10 もらいます 2 1 
11 ことができます 2 1 
12 ましょう 2 1 
13 になります 2 1 
14 られます (รูปสามารถ) 2 1 
15 S1ても S2 2 1 

รวม 30 15 
  

 4. สร้างแบบทดสอบและน าแบบทดสอบที่สร้างน าเสนอต่อท่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม 
  5. น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา 

  6. น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้องและสมบรูณ ์

           7. น าแบบทดสอบที่ผ่านการแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ต้องการศึกษา (Index of Item Congruence-IOC)ของค าถามเป็นรายข้อว่าครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์          
การวิจัยหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค ์
     0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคลองกับจุดประสงค ์
    -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค ์
  8. น าผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของรูปไวยากรณ์และลักษณะวิธีใช้ของรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ
ในข้อสอบ GAT-PAT ประจ าปี 2552-2554 เป็นข้อมูลในการสร้างข้อค าถามในแบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบแบบ  4 
ตัวเลือกน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบทดสอบท่ีสรา้ง 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นชาวญี่ปุ่นจ านวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นชาวไทย มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบแบบ  4 ตัวเลือกผลปรากฏว่า มีจ านวนแบบทดสอบรูปไวยากรณ์จ านวน 22 ข้อ จากจ านวน30ข้อ มีค่า IOC 
มากกว่า 0.67 ขึ้นไปน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่  4 
จ านวน 10 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือกมีจ านวนข้อที่มีค่า
ความยากระหว่าง   0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 15 ข้อ จากทั้งหมด 22 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบค านวณด้วยสูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (K-R20) เท่ากับ 0.90 ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.00-1.00  และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ -0.20-0.80 
  9. ปรับปรุงแบบทดสอบและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
  1 ติดต่อนัดหมายวันเวลาและสถานท่ีที่จะใช้แบบทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2 น าแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวผู้วิจัยเอง 

3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้รปูไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายศลิป์ภาษาญี่ปุ่น มีการแบ่งวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหผ์ู้ตอบแบบทดสอบ เป็นการวเิคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละจ าแนกตามตัวแปรอสิระของบุคคลากร
ผู้ตอบแบบทดสอบ 
          ตอนท่ี 2 น าแบบทดสอบมาตรวจสอบและให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนนข้อที่ตอบผิดให้ 0 
คะแนน 
          ตอนท่ี 3 น าแบบทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผลคะแนน 
และสรุปผล 

 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ 
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื การหาค่า IOC ค่าความยาก (p) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร 

Kr-20 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ ความหมาย 
80-100 
70-79 
60-69 
50-59 
0-49 

ดีมาก 
ด ี

ปานกลาง 
พอใช้ 

ควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์
ภาษาญี่ปุ่น” ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตารางที ่1  แสดงความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 
แห่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ จ านวนข้อถูก ค่าร้อยละ การแปลผล 

から 30 50 พอใช้ 

ています สภาพ 24 40 ควรปรับปรุง 

て、て 37 61.67 ปานกลาง 

-ん 28 46.67 ควรปรับปรุง 
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ตารางที ่1  แสดงความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 
แห่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก (ต่อ) 

รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ จ านวนข้อถูก ค่าร้อยละ การแปลผล 

と思います 30 50 พอใช้ 

ฃので 19 31.67 ควรปรับปรุง 

ことができます 28 46.67 ควรปรับปรุง 

になります 26 43.33 ควรปรับปรุง 

もらいます 32 53.33 พอใช้ 

-ましょう 31 51.67 พอใช้ 

られます สามารถ 27 45 ควรปรับปรุง 

รูปยกย่อง 22 36.67 ควรปรับปรุง 

ください 12 20 ควรปรับปรุง 

でも 23 38.33 ควรปรับปรุง 

たら 26 43.33 ควรปรับปรุง 

รวม คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ การแปลผล 

395 6.58 43.87 ควรปรับปรุง 

 ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่ง
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง 

 จากตารางที่ 1  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 60 คนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องมากที่สุดคือ て、て คิดเป็นร้อยละ 61.67 อยู่ในระดับปานกลาง ความสามารถ
ในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องรองอันดับ 1 คือ もらいます    คิดเป็นร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับพอใช้ ความสามารถใน
การใช้รูปไวยากรณ์รองอันดับ 2 คือ ましょう คิดเป็นร้อยละ 51.67 อยู่ในระดับพอใช้ ความสามารถในรูปไวยากรณ์
ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください  คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง  

 
อภิปรายผล  
    จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบแบบทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายพบว่า ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ て、て นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

สามารถท าแบบทดสอบได้  (3).ショウ：ナットさん、夏休
なつやす

みは何
なに

をしますか。 
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                       ナット：＿＿＿＿、＿＿＿＿、それから東京
とうきょう

へ帰
かえ

ります。 

   1. 富良野へ行って、小樽へ行って 

   2. 富良野へ行きて、小樽へ行きて 

   3. 富良野へ行きる、小樽へ行きる 

   4. 富良野へ行きます、小樽へ行きます 

      (ข้อถูกร้อยละ 61.67 ) 

    เมื่อพิจารณาจากลักษณะของประโยคแบบทดสอบพบว่า ในกรณีข้อที่ (3)  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดซึ่งรูปไวยากรณ์ て、て ปรากฏอยู่ ใน(หนังสืออะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ, 2542,บทที่ 12 เล่มที่ 3 หน้า 39 ) รูปไวยากรณ์   て、て มีความหมายว่า “และ”เป็นประโยคบอก
เล่า รูปไวยากรณ์ て、て เป็นไวยากรณ์ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย มีความหมายไม่ซับซ้อนจึง
ท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถท าแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องมากที่สุด 

  2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบแบบทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายพบว่า ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ください นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถท าแบบทดสอบได้ดีเท่าที่ควร  

     (13.) 山田
や ま だ

: クレジットカードをつくりたいんですが。 

銀行
ぎんこう

の人
ひと

:では、こちらの紙
かみ

__________お名前
な ま え

とご住所
じゅうしょ

を                     
________。 

1. に、お書きしてください 

2. に、お書きください 

3. で、お書きしてください 

4. で、お書きください 

            เมื่อพิจารณาจากลักษณะของประโยคแบบทดสอบพบว่า ในกรณีข้อที่ (13) 

  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องน้อยมากที่สุด  ซึ่งรูปไวยากรณ์                
ください ปรากฏอยู่ใน(หนังสืออะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ,2542, บทที่ 7 เล่มที่ 2 หน้า  49) รูปไวยากรณ์ ください    
มีความหมายว่า “ขอร้อง”เป็นประโยคบอกเล่า รูปไวยากรณ์    ください เป็นไวยากรณ์ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้นได้รับ
การเรียน การสอนจากครูและอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นประจ าโรงเรียน เหตุผลที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท ารูปไวยากรณ์ くださ

い ไม่ได้หรือได้น้อยนั้นอาจเนื่องมาจากประโยคด้านบนใช้รูป ください กับภาษาสุภาพในประโยค จึงท าให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร  

    จากจ านวนข้อถูกต้องของภาพรวมทั้งหมดทราบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มี
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องมากที่สุดคือ て、て คิดเป็นร้อยละ 61.67อยู่ในระดับปานกลางและ
ความสามารถในรูปไวยากรณ์ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください  คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

จากจ านวนข้อถูกต้องของภาพรวมทั้งหมดท าให้ทราบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นมี
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องมากที่สุดคือ て、て คิดเป็นร้อยละ 61.67อยู่ในระดับปานกลางและ
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของณัฏฐิรา ทับทิม (2560) ซึ่งศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐาน て、てから、たあと
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で เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ ประเด็นท่ีสอดคล้องคือประเด็นที่ผู้เรียนชาวไทยในระดับอุดมศึกษารวมถึงมัธยมศึกษาจากผลของ
งานวิจัยไม่สามารถใช้รูปไวยากรณ์พื้นฐานได้ในระดับดีมาก  มากสุดคือสามารถน าไปใช้ได้ในระดับดีเท่าน้ัน     

สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจ านวน 60 คน จากโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3 แห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกคือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 20 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 20 คน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 20 คนได้มาจากการเลือกโดยสะดวก เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถในการ
ใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยคัดเลือกประโยคจากเอกสาร
ประกอบการสอบ GAT-PAT ประจ าปี 2552-2554 และหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบทดสอบจะมี 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ (แบบให้เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก) จ านวน 15 ข้อ ผลปรากฏว่า นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่งมีความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง 
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บทคัดย่อ 
          งานวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาขั้นตอนองค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่ง ในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูลคือต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก มาไม่ต่ ากว่า 30 ปีขึ้น
ไป ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ และเคยเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวสองสถานที่ คือ บ้านและ
วัด การประกอบพิธกีรรมที่วัดนั้นพระสงฆ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนการประกอบพิธีกรรมที่บ้านจะ
ไม่นิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างกันในส่วนของขั้นตอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
องค์ประกอบของพิธีกรรมนั้นประกอบไปด้วย พาข้าว ธูป เทียน ผู้กล่าวน าพิธีกรรม ด้านบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่ง
พาข้าว ในต าบลยางโกลนพบ 3 บทบาทหน้าท่ีดังนี้ บทบาทหน้าท่ีในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ  บทบาทหน้าที่
ในการยืนยันความส าคัญของพิธีกรรม และบทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ  

ค าส าคัญ  : พิธีกรรม บทบาทหน้าท่ี  พิธีกรรมการแต่งพาข้าว  

Abstract 
This research aims to: To study the composition of the Phakhaow ritual in Tambon Yang klone, 

Nakhonthai District, Phitsanulok Province. The functions of Phakhaow in Tambon Yang klone, Nakornthai. 
Phitsanulok Province The criteria for the data is that people living in the  area of Yangklone, Nakhonthai, 
Phitsanulok, not less than 30 years or more. The information must be 60 years or older. And he attended 
the ritual. The results of the data analysis revealed that the residents of Yangklone district, Nakhonthai 
district, Phitsanulok province. Ceremonial of Phakhaow Ritual are two place,  the house are the temple. 
The monks will perform the rituals of Buddhism. At the temple, the monks will perform Buddhist rituals. 
The rituals at home will not invite monks to perform Buddhist rituals. Ceremonial include Phakhaow, 
candle, incense and Ritualist. The Functionalism of Phakhow ritual of Tambon Yang Klone, Nakornthai 
Phitsanulok Prouince there are 3 Functions,  functions of fun and reduce anxiety. Functions in Confirming 
the Importance of the Ritual and  Functions in Education and Gratitude. 

 
Keywords :  function   rituals  Phakhaow 
 
บทน า  

       ในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายเช้ือชาติ หลายเผ่าพันธุ์กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และในแต่ละพื้นที่ล้วนมีความเช่ือ 
ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป  รวมถึงมีพิธีกรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ าพื้นท่ีและการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่นั้น 
ดังท่ี  จารุวรรณ ธรรมวัตร (2530 : 189-190) ได้กล่าวเกี่ยวกับพิธีกรรมว่าพิธีกรรมในสังคมประกอบด้วย พิธีกรรมส่วนรวมซึ่ง
มีแผนการท าท้ังประเทศ และพิธีจ าเพาะถิ่นซึ่งมีแบบแผนการท าเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่ง อันเกิดจากสภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ท าให้แตกต่างไปจากถิ่นอื่น พิธีกรรมจ าเพาะถิ่น ได้แก่ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร 
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พิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
และแก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิต ส่วนพิธีกรรมส่วนรวม ได้แก่ พิธีกรรมพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมช่วงส าคัญของชีวิต ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างก าลังใจและเตรียมคนให้พร้อมต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ พิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับความเช่ือ เพราะ
พิธีกรรมต้องมีความเช่ือ ความศรัทธาเป็นพื้นฐานการกระท า 

 พิธีกรรมนั้นเกิดขึ้นตามความเชื่อ ความศรัทธา โดยสัมพันธ์กันกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ท าเป็นแบบแผนสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมในที่สุด ดังที่ ณรงค์ชัย  ปิฎกกรัชต์  (2555: 2-18) ได้ให้ความหมายของพิธีกรรมไว้ว่า  
พิธีกรรม  หมายถึง  แบบแผนหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนของระเบียบวิธี ตามความเช่ือ  ความศรัทธา  ลักษณะ
ของพิธีกรรมเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีนัยหรือความหมายที่แฝงไว้
ด้วยความคิด ความเช่ือ  ภูมิปัญญา พิธีกรรมเป็นแบบแผนของสังคมและวัฒนธรรม สามารถพัฒนาไปสู่ประเพณีของสังคมได้
และมีผลต่อเนื่องอีกหลายลักษณะ ดังนั้นพิธีกรรมจึงมีบทบาทหน้าที่  ความส าคัญและส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม
เป็นอย่างยิ่ง 

ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากการศึกษาพบว่า มีหลายเช้ือชาติ
อพยพเข้ามาท าให้พื้นที่ต าบลยางโกลน มีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม ส่งผลให้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร
ประกอบกับการส ารวจข้อมูลพื้นที่ พบพิธีกรรมที่น่าสนใจพิธีหนึ่ง คือ พิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นความ
เชื่อเกี่ยวกับ การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของชาวต าบลยางโกลน ซึ่งยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง  

พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นพิธีกรรมที่จัดส ารับอาหาร
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจัดขึ้นในเทศกาลประจ าปี เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และจัดเมื่อมีสมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจ ฝันร้าย หรือสุขภาพไม่ดี ซึ่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวนี้ มีประวัติการประกอบพิธีกรรมมาอย่าง
ยาวนาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนให้เห็นว่าพิธีกรรมการแต่งพาข้าวมีความส าคัญ และมีคุณค่าต่อจิตใจ
ของชาวต าบลยางโกลนเป็นอย่างยิ่ง เพราะชาวต าบลยางโกลนยังคงประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวมาจนถึงปัจจุบัน 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนและองค์ประกอบ ในพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวต าบล
ยางโกลน  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับพื้นที่ต าบลยางโกลนยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมแต่ง 
พาข้าวไว ้นอกจากน้ียังเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์พิธีกรรมการแต่งพาข้าวของชาวต าบลยางโกลน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
        1.ขั้นเตรียมการ  
      1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม และพื้นที่ต าบลยางโกลน  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
      1.2 เอกสารทีเ่กี่ยวกับข้อมูลและสภาพทั่วไปอ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 
      1.3 เอกสารทีเ่กี่ยวกับประวัตแิละข้อมลูสภาพท่ัวไป ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
      1.4 เอกสารทีเ่กี่ยวกับพิธีกรรม 
      1.5 เอกสารทีเ่กี่ยวกับบทบาทหน้าที ่
      1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นด าเนินการ 
      2.1 เลือกพืน้ท่ี 
           หลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม และพื้ นที่ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย   
จังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยจึงด าเนินการเลือกพื้นที่ ในการศึกษา หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกกกะบาก บ้านน้ าพริก บ้านกกมะโมง บ้านยางโกลน บ้านโนนมะค่า บ้านบุ่งตารอด  
บ้านบุ่งปลาฝา บ้านกกม่วง บ้านนาซ าหวาย บ้านฝากน้ า  

          2.2 เลือกผู้ให้ข้อมูล  
                เกณฑ์การเลือกผู้ใหข้้อมูล ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มาไม่
ต่ ากว่า 30 ปี เป็นข้ึนไป โดยผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป หรือผู้ที่มีความรู้ และเคยเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าว 
           2.3 เก็บข้อมูลภาคสนามตามระเบียบทางคติชนวิทยา 
                   2.3.1 ติดต่อผู้น าพื้นที่ และน าหนังสือขออนุญาตจากคณะไปให้ผู้น าพ้ืนท่ี  ขออนุญาตลงพื้นที่  
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เพื่อเก็บข้อมูลการท าวิจัย และท าความรู้จัก ขอค าแนะน าเกี่ยวกับพ้ืนท่ีและบุคคลที่จะสามารถ  ให้ข้อมูลกับผู้วจิัยได้ 
                   2.3.2 ก าหนดวันที่เก็บข้อมูล 
                   2.3.3 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางอ้อม ใช้การพูดคุย และใช้เครื่องบันทึกเสียง การถ่ายภาพนิ่ง  
เพื่อสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะหไ์ด้ง่าย 
                 2.3.4 ถอดบทสัมภาษณ์เพื่อน ามาวเิคราะห์ตามกรอบของการวิจัย 

  3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
     วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี ของ วิลเลียม บาสคอม 

 4. ขั้นสรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพิธีกรรมการแต่งพาข้าว โดยมีขั้นตอนการจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวส าหรับที่บ้านและวัด ดังนี ้
 
ตารางที ่1 แสดงขั้นตอนการจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวส าหรับที่บ้านและวัด 
ส าหรับจัดพิธีกรรมที่บ้าน ส าหรับจัดพิธีกรรมที่วัด ความสอดคล้องและความแตกตา่ง 

1.เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างใส่พาข้าว 
(ส ารับ) 

1.จัดอาหารคาวคาว อาหารหวาน 
ผลไม้ ใส่พาข้าว (ส ารับ) พร้อมเขยีน
ช่ือของผู้ที่จะแต่งพาข้าวไปให้ 

1.สอดคล้องกัน 

2.จุดเทียน ตบดิน 3 ครั้ง แล้วกล่าวว่า
เท้าไชยสง บุญส่ง กงนรี นางน้อยธรณี 
อยู่ไหม 

2.จัดวางพาข้าวให้ตรงพระสงฆ์รูปแรก 2.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

3.จ้างนางน้อยธรณี ด้วย พาหวาน 4 
พา ไปเรียกพ่อแมม่ากินข้าว วันนี้เป็น
วันดี จะหาข้าวให้กับ ช่ือ-นามสกลุของ
พ่อแม่เราหรือคนท่ีเราจะหาข้าวให้กิน 

3.จุดธูป ( 3 ดอก )  เทียนบูชา      
พระรัตนตรัย 

 

3.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

4.รอจนเทียนดับ 

 

4.จุดธูป ( 1 ดอก ) เทียน ( 1 เลม่ )
ตรงพาข้าว และบอกคนท่ีจะท าบญุไป
ให ้

4.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

5.จุดบุหรี่ เทน้ าและนมลงในใบตอง 

 

5.กราบพระรับศีล กล่าวค าถวายพระ
ภัตตาหาร กล่าวค าถวายสังฆทาน 

5.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

6.กรวดน้ าให้พ่อแม่ มารับเอาพาข้าวท่ี
แต่งให้ไป ถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจาก
ทุกข์ ถ้ามีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป 

 

6.มัคนายกจะกล่าวรายชื่ออยู่ใน
กระดาษว่าท าบญุแต่งพาข้าวไปให ้ให้
มารับบุญกศุลหากมีความทุกข์ขอให้
พ้นจากทุกข์ หากมีความสุขก็ขอให้สุข
ยิ่งๆขึ้นไป 

6.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

7.ขอให้ปกปักคุ้มครองลูกหลาน 7.กล่าวเสร็จ ประเคนพาข้าว ระพระ
ฉัน 

7.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 
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ส าหรับจัดพิธีกรรมที่บ้าน ส าหรับจัดพิธีกรรมที่วัด ความสอดคล้องและความแตกตา่ง 

8.เทอาหารลงในใบตองทั้งหมดหลงั
เสร็จพิธีกรรม ญาติๆ จะร่วม
รับประทานอาหารท าให้มสีัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

8.พระจะน ารายชื่อมาพันสายสญิจน์ 
และบังสุกลุตาย บังสุกุลเป็น 

8.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

- 9.ถวายปัจจัย กรวดน้ า 9.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา 

จากตารางแสดง ให้เห็นการจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวที่บ้านและวัดแตกต่างกัน คือ ที่วัดจะมีพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม ได้อธิบายบทบาททางคติชนวิทยาไว้ดังนี ้              
            1. ให้ความเพลิดเพลิน ซึ่งอาจแยกแยะลงไปได้อีกว่าเป็นความเพลิดเพลินจากความสนุกสนาน หรือ จากจินตนาการ
โลดโผน หรือ เป็นการใช้กลไกลทางจิตหลีกหนีจากความจริงซึ่งถ้าเป็นประการหลัง ก็แสดงว่าคติชนได้ท าหน้าที่เป็นทางออก
ให้กับความคับข้องใจของมนุษย ์

2. ยืนยันความส าคัญของพิธีกรรม เติมเต็มวัฒนธรรมท าให้วัฒนธรรมสมบูรณ์ 
3. ให้การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การกล่อมเกลาและขัดเกลาของสังคม 

            4. รักษาปทัสถานของสังคม  จากบทบาททั้ง 4 ประการนี้ บาสคอม สรุปไว้ในตอนท้ายว่าเราสามารถแยกบทบาท
ย่อยลงได้อีก หรือรวมเป็นเพียงบทบาทเดียว คือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stability of 
culture)  และผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมการแต่งพาข้าว น ามาวิเคราะห์ข้อมูลพิธีกรรมการแต่งพาข้าวใน 
ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม ดังนี้ 

1. บทบาทหน้าที่ในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ 
               จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม การประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวของ ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ท าให้พบว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าว มีบทบาทหน้าที่ส าคัญส าหรับชาวต าบลยางโกลนเป็นอย่างมาก ในแต่
ละครั้งที่จัดท าพิธีกรรมขึ้นจะเป็นการพบปะกันของสมาชิกในครอบครัว การพบปะกับญาติที่ห่างกันไปไกล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
จึงท าให้ได้ช่วยคลายความกังวลใจ และบรรเทาความตึงเครียด พิธีกรรมยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจลดความกังวลใจอีกระดับหนึ่ง 
และช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคี สนุกสนานเมื่อท าพิธีกรรม ท าพิธีกรรมแล้วรู้สึกสบายใจ ท าให้ดีขึ้น ปราศจาก
โรคภัย ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น เช่ือว่าบรรพบุรุษคอยคุ้มครอง เป็นการสร้างเสริมขวัญก าลังใจให้กับคนในครอบครัว ในการใช้
ชีวิต  
              ดงันั้น เมื่อใดที่บุคคลในครอบครัวมีอาการเจบ็ป่วย รู้สึกไม่สบายใจ และไปดูหมอ ว่าบรรพบุรุษต้องการกินข้าวด้วย 
หรือบรรพบุรุษมาเข้าฝัน ว่าต้องการกินข้าวด้วย จึงจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ  เมื่อท าแล้ว มีความเช่ือว่า
อาการเจ็บป่วยจะทุเลาลง และเกิดความสบายใจ เป็นวิธีลดความกังวลใจ ดังที่ นางสิงห์ทอง ศรีบุญ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
“เวลาที่ไม่สบายหรือมาเข้าฝันก็จะแต่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให”้ 

 2. บทบาทหน้าที่ในการยืนยันความส าคัญของพิธีกรรม  
     คุณค่าของพิธีกรรมการท าบุญแต่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อตอบ
แทนบุญคุณของพ่อแม่ ระลึกถึงท่านที่เลี้ยงดูเรามา เมื่อท าแล้วจะท าให้รู้สึกสบายใจและ ช่วยท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น และ
การท าพิธีกรรมยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัว  กล่าวคือนอกจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองแล้ว ยังมี 
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคุ้มครอง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงด ารงอยู่และปฏิบัติสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน 
      พิธีกรรมการแต่งพาข้าวที่สืบต่อกันมาเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังอย่างเป็นแบบแผน โดยการปฏิบัติกันมาด้วยวิธีมุข
ปาฐะซึ่งใช้วิธีการจดจ า จากรุ่นสู่รุ่นจึงแสดงให้เห็นความส าคัญของพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษมีความส าคัญต่อ
ชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะท าหรือไม่
ท าก็ได้แต่ในทางเดียวกัน พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงจะปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยัง
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ตอบสนองความต้องการที่จะพบปะกันของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และการท าพิธีกรรมยัง
เป็นการสั่งสอนให้เคารพบรรพบุรุษ และผู้อาวุโสในครอบครัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นท่ียอมรับของชาวต าบลยางโกลน 

 3. บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ 
         พิธีกรรมการแต่งพาข้าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผน บุคคลภายนอกหรือในชุมชนใกล้สามารถเรียนรู้พิธีกรรมการแต่งพาข้าวนี้ได้  
พิธีกรรมจะมีนัยส าคัญในการสั่งสอนบุคคลภายในครอบครัว คือกตัญญูรู้คุณ ระลึกถึงบรรพบุรุษที่เคยเลี้ยงดูเรามา ตอบแทน
บุญคุณโดยการท าพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับพ่อแม่หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ดังที่ พระอฺตฺตทนฺโต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ลูกหลานท าบุญให้ แต่งพาข้าวทิพย์ให้บุญนี้ส าเร็จแก้โยมให้โยมมารับเอาจะได้ไม่อดไม่หิว” นอกจากน้ีเมื่อท าพิธีกรรมสมาชิก
ในครอบครัวจะน าอาหารมารวบกัน หรือช่วยกันท าอาหาร ท าให้ครอบครัวมีความสามัคคี และสร้างสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน อีก
ประการหนึ่ง คือ การเคารพต่อผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโส ในบ้านโดยพิธีกรรมการแต่งพาข้าวจะจุดเทียนแล้วรอให้เทียนดับ ซึ่ง
หมายถึง ให้บรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณทานอิ่มก่อน ถึงจะสามารถยกอาหารไปรับประทานต่อไป และในการท าพิธีกรรมการ
แต่งพาข้าวผู้อาวุโสทีสุ่ดในครอบครัวจะเป็นผู้น ากล่าวพิธี  ซึ่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวแสดงให้เห็นถึงการประพฤตินอบน้อมต่อ
ผู้อาวุโสที่เป็นมารยาททางสังคมที่พ่ึงปฏิบัติ และปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลงัมีความเคารพตอ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่รวมไป
ถึงบุคคลอื่นๆในสังคม 

อภิปรายผล 

      ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ในพิธีกรรมการแต่งพาข้าวของชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า      
มีบทบาทหน้าท่ีที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ของวิลเลียม บาสคอม ท้ังหมด 3 ด้าน คือ  

1. การให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ บทบาทด้านนี้พบชัดเจนที่สุดจากการท า พิธีกรรมการแต่งพาข้าว 
ของชาวต าบลยางโกลน เพราะในแต่ละครั้งที่จัดท าพิธีกรรมขึ้นจะเป็นการพบปะกันของสมาชิกในครอบครัว การพบปะกับ
ญาติที่ห่างกันไปไกล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในข้ันตอนของการเตรียมอาหารเพื่อท าพิธีกรรม และการจัดอาหารใส่ส ารับ สมาชิกใน
ครอบครัวจะช่วยกันท าอาหารและจัดเตรียมในช่วงเวลานั้น จึงท าให้คนในครอบครัวพูดคุยและถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน และ
รับฟังปัญหาของสมาชิกในครอบครัวร่วมช่วยกันแนะแนวทางแก้ปัญหา  จึงท าให้ได้ช่วยคลายความกังวลใจ และบรรเทาความ
ตึงเครียดได้ พิธีกรรมยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจลดความกังวลใจอีกระดับหนึ่ง ซึ่งการให้ความเพลิดเพลินของพิธีกรรมการแต่งพิธี
กรรมการแต่งพาข้าวมีความคล้ายคลึงกับ รายงานวิจัยของ สารภี ขาวดี (2548) ได้ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม การโจลมะม็วด : 
กรณีศึกษาจากชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียน ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1. ด้านความเช่ือที่ปรากฏ
ผ่านพิธีกรรม การโจลมะม็วด พบความเชื่อของคนในชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียนที่สะท้อนผ่านออกมาทางพิธีกรรมได้เป็น ๒ 
ลักษณะคือความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอ านาจเหนือธรรมชาติและความเช่ือเรื่องการสู่ขวัญ(เฮาปลึง)คนป่วย   2. ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง พิธีกรรม การโจลมะม็วด กับบริบทต่างๆในเชิงบทบาทหน้าท่ีซึ่งได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม ศิริพร ณ ถลาง ขนิษฐา จิตชินะกุล ภานุพงษ์ อุดมศิลป์ และสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ มาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ ของพิธีกรรมดังกล่าว ท่ีมีต่อคนในชุมชนได้ ๖ ประการ คือ ประการแรก บทบาท
หน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประการที่สองเป็นตัวก าหนดและควบคุมสังคม  ประการที่สาม บทบาทหน้าที่ในการเป็น
เครื่องมือในการ รวมตัวกันของลูกหลานและเป็นแหล่งรวมความสามัคคีของคนในหมู่บ้ าน ประการที่สี่ บทบาทหน้าที่ใน
การศึกษา ประการที่ ห้าบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนาน กับคนในชุมชน และประการสุดท้ายเป็น
การสร้างเอกลักษณ์ ให้แก่ท้องถิ่นของตน 

2. การยืนยันความส าคัญของพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมการท าบุญการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษนั้นปฏิบัติต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ระลึกถึงท่านที่เลี้ยงดูเรามา  เมื่อท าแล้วจะท าให้รู้สึกสบายใจและ
ช่วยท าให้ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น และการท าพิธีกรรม ยังเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัวแล้วนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยคุ้มครองแล้ว ยังมีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคุ้มครอง  จึงยังท าให้พิธีกรรมไม่หายไปและยังสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน   
              3. การให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่เคยเลี้ยงดูเรามา ตอบแทนบุญคุณ
โดยการท าพิธีกรรมให้การแต่งพาข้าวให้กับพ่อแม่หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว   ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรายงาน
การวิจัยของ ศุภลักษณ์  ใจวัง (ระบบออนไลน์) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีและคุณค่าในพิธีกรรมของ
ชาวไทเขิน สันป่าตอง เชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีที่ปรากกฎในพิธีกรรมของชาวไทเขิน สันป่าตอง เชียงใหม่ ทางคติชนวิทยา 
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ทั้งหมด 4 ด้าน ให้ความเพลิดเพลินและคลายความคับข้องใจ  ให้การศึกษายืนยัน  ความส าคัญของพิธีกรรม และรักษา
ปทัสถานของสังคม  

ดังนั้นพิธีกรรมการแต่งพาข้าวจึงมีความส าคัญต่อชาวต าบลยางโกลน ที่เป็นกลไกทางสังคมที่ใช้พิธีกรรมในการขัด
เกลาบุคคลในครอบครัวในเรื่องของความสามัคคี ความกตัญญูรู้ต่อผู้มีพระคุณ และมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงความขับข้องใจและคลายความกังวลใจของสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่ง
เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว  

สรุปผลการวิจัย 

       จากการศึกษาพิธีกรรมการแต่งพาข้าว โดยมีจดุมุ่งหมาย 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาขั้นตอน และองค์ประกอบของ 
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว  และเพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ที่มีต่อชาวต าบลยางโกลน  
โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
      1. ขั้นตอนและองค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว  
          1.1 ขั้นตอนของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะแบ่งได้ 2 กรณ ีคือจัดท าพิธีกรรมส าหรับที่บ้านและวัด ได้แก่ ข้ันตอนการ
จัดเตรียมของจัดท าพิธีกรรม ขั้นตอนการกล่าวท าพิธีกรรม และขั้นตอนรับพร (ส าหรับวัด)  
           1.2 องค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะแบ่งได้ 2 กรณี คือจัดท าพิธีกรรมส าหรับท่ีบ้านและวัด ได้แก่  
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ธูปเทียน ผู้กล่าวน าพิธีกรรม ผูเ้ข้าร่วมพิธีกรรม  
      2. บทบาทหน้าท่ีของพิธีกรรมการแต่งพาข้าวในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
          พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบบทบาทหน้าที่  3 บทบาท
หน้าท่ี คือ  

1. บทบาทหน้าที่ในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ 
พิธีกรรมการแต่งพาข้าวในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นั้น นอกจากจะจัดขึ้นในเทศกาล

ประจ าปีแล้ว ยังประกอบพิธีข้ึนเมื่อสมาชิกในครอบครัวสุขภาพไม่ดี ไม่สบาย และฝันถึงบรรพบุรุษ การประกอบพิธีกรรมการ
แต่งพาข้าวเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ท าให้รู้สึกผ่อนคลายหายกังวลใจได้เป็นอย่างดี เพราะจาก
การสัมภาษณ์ของผู้เคยเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าวนั้น พบว่า เกิดความรู้สึกสบายใจ คลายความกังวลใจ และสุขใจมากขึ้น
หลังจากการได้เข้าร่วมหรือได้จัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าว 

2. บทบาทหน้าที่ในการยืนยันความส าคัญของพิธีกรรม จากการลงพื้นที่ภาคสนาม  สัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้าร่วม
พิธีกรรม และได้เข้าร่วมพิธีกรรมการแตง่พาข้าวในต าบลยางโกลน ด้วยนั้นผู้วิจัย พบว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงมีอิทธิพล
ต่อคนในต าบลยางโกลนเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกครั้งที่จะมีการประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะมีการประชาสัมพันธ์ นัด
หมายให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้เข้าร่วมพิธีกรรม ทั้งนี้เกิดจากการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัว 
ดังนั้นพิธีกรรมการแต่งพาข้าวถึงยังคง มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

3. บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ พิธีกรรมการแต่งพาข้าว เป็นพิธีกรรมที่มี
ความส าคัญของชาวต าบลยางโกลน ซึ่งมีรูปแบบการจัดพิธีกรรมอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ในขณะที่ประกอบพิธีกรรมนั้น ท า
ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และการสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีในครอบครัวท้ังยังแสดงให้เห็นความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันดี ท่ีชาวต าบลยางโกลน ให้ 
ความส าคญั  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียพงษ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภท.
393 ระเบียบวิจัยทางภาษาไทย ที่ได้สอนทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และขอบคุณ คณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ได้วิพากษ์โครงร่างงานวิจัยให้
ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ ที่ได้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขตลอดจนก าลังใจให้
งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี   

ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีลงนามใบอนุญาตขอลงพื้นที่ ขอขอบคุณผู้น าชาวต าบลยาง
โกลน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ท่ีแนะน าผู้ให้สัมภาษณ์ที่ดี  

ขอขอบคุณ ร.ต. สุวรรณชัย สุทธิสนิทพันธ์ และนางธนาสุทธิสนิทพันธ์ ที่อ านวยความสะดวกในการเดินทางจาก  
อ าเภอเมืองไปยังพ้ืนท่ีที่วิจัย  

ขอขอบคุณนายวิเชียรสุดแก้วและนางล าพองสุดแก้ว เอื้อเฟ้ือสถานท่ีพักและท าอาหารให้รับประทานในขณะที่ผู้วิจัย
ลงพื้นที่ภาคสนาม  

ขอขอบคุณนายท านอง หิมโสภา พี่เลือกซื้อยานพาหนะในขณะที่ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม  
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัว ที่ให้ทุนทรัพย์ และก าลังใจในการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน ที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและต้อนรับคณะผู้จัดท าอย่างดีโดยคิดเสมือนคณะผู้จัดท าเป็นลูกหลาน  
ในครอบครัว 
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นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าและนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร 
THAI TALE “KAEW NA MA”AND  THE CHINESE ANNALS IMITATION NOVEL  

“JENG HONG HAO” :  STUDYS TO COMPARE THE CHARACTERISTICS 
 

พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน ์
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : yangpatcharina@yahoo.co.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบลักษณะตัวละครจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าและนิยายจีนแปลงเจ็งฮองเฮา  ทัง้ลักษณะ
รูปร่างหน้าตา อุปนิสัยของตัวละครเอกหญิง  ตัวละครเอกชาย  ตัวละครรองหญิงฝ่ายร้าย  ตัวละครรองชายฝ่ายร้าย เพื่อ 
ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบสว่นท่ีเหมือนกัน คือ  ลักษณะเด่นและอุปนิสัยของตัวละคร  ได้แก่  ตัวละครเอกท้ังหญิงและ
ชาย ตัวละครรองทั้งหญิงและชายฝ่ายร้าย  ส่วนท่ีต่างคือ จ านวนตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายที่เป็นชายาตัวละครเอกชายในเรื่อง
แก้วหน้ามีเพียงคนเดียว  ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮามี 4 คน  ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายที่เป็นปรปักษ์กับตัวละครเอกหญิงในเรื่องแก้ว
หน้าม้าเป็นยักษ์  ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้าหยิน จึงอนุมานได้ว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิ พล
บางการสร้างตัวละครประการมาจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า ส่วนที่ต่างน่าจะสืบมาจากเรื่องเจ็งฮองเฮามีเนื้อหาบาง
ประการที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลจีนเรื่องห้องสิน  
 
ค าส าคัญ : เจ็งฮองเฮา  แก้วหน้าม้า  อิทธิพล 
 

Abstract 
        This research study aims to compare the characteristics of Kaew Na Ma” and that of “Jeng Hong 
Hao” including the physical appearances and characteristics of the female protagonists, the male 
protagonists,   the female antagonists and the male antagonists in order to demonstrate that the contents 
of the Thai tale “Kaew Na Ma” influenced the composition of the Chinese literature “Jeng Hong Hao” 
written by a Thai author.  The research results show that  the main features and characteristics of the 
characters are as follows: regarding the female and male protagonists and the female and male 
antagonists, there is 2 difference; that is, there is only 1 female antagonist who is the wife of the male 
protagonist in “Kaew Na Ma” whereas there are 4 in “Jeng Hong Hao”.  The male antagonist who is the 
enemy of the female protagonist in “Kaew Na Ma” is a demon whereas his counterpart in “Jeng Hong 
Hao” is Tao Yin.  It could, therefore, be assumed that the author of the Chinese Novel “Jeng Hong Hao” 
could have been influenced by the Thai tale of “Kaew Na Ma”.  The differences in some of the plots and 
contents of the two stories could be attributed to the influence of the Thai translations of the Chinese 
literary work “Hong Sin”.      
 
Keywords :  Jeng Hong Hao  Kaew Na Ma  influence 
 
บทน า 
  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็น
ผู้อ านวยการแปลวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก  และสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังหลังกรมพระราชวังบวร
สถานพิมุขทรงเป็นผู้อ านวยการแปล พงศาวดารจีนอีกเรื่องหนึ่งคือไซ่ฮั่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลเรื่องเลียดก๊กและห้องสินเพิ่มเติม ซึ่งคณะผู้แปลและเรียบเรียง ได้แก่ กรมหมื่นนเรศ์โยธี     
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เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์  พระยาโชฎึกราชเศรษฐี จมื่นไวยวรนาท หลวงลิขิตปรีชา  หลวงวิเชียรปรีชา  
หลวงญาณปรีชา  ขุนมหาสิทธิโวหาร พระทองสื่อ นายจ่าเรศ  นายเล่ห์อาวุธ 
 สิ่งที่น่าสนใจก็คือวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องเลยีดก๊กมตีัวละครหญิงช่ือจงลีฉุนเป็นสตรีที่มรีูปร่างหน้าตาไม่งดงาม
แต่เฉลยีวฉลาด  เธออาจหาญที่จะเข้าไปขอต าแหน่งภรรยาหลวงจากพระเจ้าอุยอ่องแห่งเมืองเจ๋        ภายหลังพระเจ้าอุยอ่อง
ยอมรับนางจงลีฉุนเป็นภรรยาหลวงเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงท่ีมีสติปญัญา บทบาทของนางจงลีฉุนในเลียดก๊กมีอิทธิพลต่อสุนทร
ภู่ในการจินตนาการสร้างตัวละครหญิงคือ       นางวาลีในเรื่องพระอภัยมณี   เป็นหญิงสาวที่หน้าตาไม่งดงาม  แต่มีสติปัญญา
สามารถช่วยพระอภัยมณีก าจัดอุศเรน  โดยวิธีพูดให้อุศเรนโกรธจนกระอักเลือดตาย   
  ปีพ.ศ.2475 ป.ร.(นามแฝง) แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาเลียนแบบวรรณกรรมพงศาวดารจีน ถาวร สิกข
โกศล(2550,หน้าปกหลัง) อธิบายที่มาของเรื่องเจ็งฮองเฮาว่าเรื่องเจ็งฮองเฮาและช่ันบ้อเหมาเป็นนิยายอิงพงศาวดารจีนที่คน
ไทยแต่งได้สนุกไม่น้อยกว่าเรื่องที่แปลจากภาษาจีนอย่างสามก๊ก...ซึ่งนิยายจีนที่ขายดีที่สุดในสมัยนั้นไม่ใช่นิยายอิงพงศาวดาร
จีนที่เคยพิมพ์มาแล้ว  หากแต่เป็นนิยายท านองจักร ๆ วงศ์ ๆ ได้แก่  เจ็งฮองเฮา อันเป็นเรื่องความเก่งกล้าสามารถของ
นางเอก คือ เจ็งฮองเฮามีรูปร่างอัปลักษณ์  หน้าด า  แต่รบเก่ง เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผู้วิเศษ  ภายหลังสามารถถอดรูปได้  
  วิเชียร เกษประทุม (2551) อธิบายที่มาของเรื่องแก้วหน้าม้าว่า เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทยท่ีเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลา
ช้านาน จัดเป็นนิทานปรัมปราที่มีเนื้อเรื่องซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินได้ฟัง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏชัดเจนว่า ผู้แต่งคนแรก
คือใคร แต่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนครั้งแรกว่า กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์เป็นผู้เรียบเรียงเป็นบทละคร
นอก โดยแก้วหน้าม้ามีตัวละครเอกฝ่ายหญิงหน้าตาเหมือนม้า บุคลิกภาพไม่เรียบร้อย   แต่มีความสามารถในการสู้รบถ้า
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะความสามารถ   การด าเนินชีวิตของแก้วหน้าม้าจะมคีวามคลา้ยคลงึกับตัวละครเอกหญิงในเรื่องเจง็
ฮองเฮามาก  อีกทั้งยังมีผู้วิเคราะห์ว่า  เรื่องเจ็งฮองเฮา มีเนื้อเรื่องคล้ายนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทยอีกด้วย  
        จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะวิเคราะห์ว่า นิยายจีนแปลงเจ็งฮองเฮานั้นนอกจากจะได้รับ
อิทธิพลจากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนห้องสิน เลียดก๊กแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเนื้อหาของนิทานที่มี
เนื้อเรื่องท านองจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทย โดยเฉพาะเรื่องแก้วหน้าม้าอีกด้วย เพราะมีเนื้อเรื่องบางส่วนที่คล้ายกันมาก  ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบตัวละครในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจ็งฮองเฮา  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาของวรรณกรรมประเภท
นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้านั้นมีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา  
 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (Purpose of the Study) 
 เปรียบเทยีบตัวละครในนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับตัวละครในวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา 
 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of  the Study) 
 1. เล่าเรื่องแก้วหน้ามา้ เรียบเรียง โดยวิเชียร  เกษประทุม 
 2. วรรณกรรมแปลงจีน เรื่อง เจ็งฮองเฮา แต่งโดยผู้ใช้นามปากกา  ป.ร. 
 กรอบแนวคิด 
 ตรีศิลป์ บุญขจร. (2553 ) อธิบายไว้ในหนังสือ “ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ : 
กระบวนทัศน์และวิธีการ ” เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรมต่างเช้ือชาติที่มีต่อกัน ซึ่งสรุปความได้ว่ านักวรรณคดีชาวสเปน
จัดรูปแบบของระเบียบวิธีศึกษาวรรณคดีข้ามชาติข้ามภาษาเป็น 3 รูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบที่เรียกว่า ความสัมพันธ์
กันในแง่ที่มาคือแหล่งข้อมูลการแต่ง และอิทธิพลที่มีต่อกันในด้านต่างๆ เพราะมีแหล่งก าเนิดมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน  หรือ
เป็นเพราะวรรณคดีเรื่องหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องอื่น  หรือนักเขียนคนอื่นซึ่งต่างวัฒนธรรมหรือต่างชาติ  วิธี
การศึกษาจึงเป็นแนวประวัติศาสตร์หรือเป็นการศึกษาเชิงประวัติที่มาอิทธิพล 
 วรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าที่มีอิทธิพลต่อการแต่งนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาที่เขียนโดยคน
ไทยใช้นามปากกาป.ร.(นามจริงประกอบ โชประการ)  น่าจะสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบแรกที่ตรศีิลป์ บุญขจรอธิบายว่า 
วรรณคดีเรื่องหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องอื่น  หรือนักเขียนคนอ่ืนซึ่งต่างวัฒนธรรมหรือต่างชาติ   
 นิยามศัพท์เฉพาะ     
นิยายจีนแปลง  หมายถึง นิยายจนีท่ีแต่งโดยคนไทย ซึ่งมีการเลียนแบบหรือดัดแปลงเนื้อหาบางประการจากวรรณกรรมแปล
พงศาวดารจีน 
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วิธดี าเนินการวิจัย   
 1. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องเลียดก๊กและห้องสิน 
 2. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหานิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า 
 3. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา   
 4. การเปรียบเทียบลักษณะตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับลกัษณะตัวละคร
ที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนแปลงเรือ่งเจ็งฮองเฮา  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทยีบวรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับวรรณกรรมจีนแปลงเรื่อง 
เจ็งฮองเฮา พบว่าลักษณะตัวละครเด่น ๆ ในเรื่องทั้งสองก็มีลักษณะร่วมบางประการทีค่ลา้ยกัน     ดังรายละเอียดของข้อมลูที่
จะวิเคราะห์โดยการเปรยีบเทียบสิง่ที่เหมือนและตา่งต่อไปนี ้
 วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะเด่นของรูปร่างหน้าตาและอุปนสิัยตัวละคร 
1.  ลักษณะตัวละครเอกฝ่ายหญิง 
 1.1  เร่ืองแก้วหน้าม้า  ได้แก่  มณีรัตนาหรือแก้วหน้าม้า 
 รูปร่างหน้าตา    แก้วหน้าม้ามีหน้าเหมือนม้าจึงดูนา่เกลียดมาแต่ก าเนิด  ภายหลังฤๅษีสอนเวทมนต์ที่ถอดรปูหน้า 
                                 ม้าออกแล้วนางกลายเป็นหญิงสาวท่ีรูปร่างหน้าตางดงาม  
 อุปนิสัย   กล้าหาญ ซื่อสัตย์  จริงใจ   จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง  มีเมตตาให้อภัยคนที่ท าผดิ  
 ความสามารถ     แก้วหน้าม้ามีฤๅษีเป็นอาจารยส์อนวิชาการต่อสู้  สอนเวทมนต์ท าให้เสกเรือเหาะที่นั่งแล้วลอยไป 
                                  ในอากาศได้ สอนเวทมนต์ที่ท าใหถ้อดหน้าม้าออกได้ ท าให้แปลงกายเป็นชายได้ สอนเวทมนต์ที่ 
                                  เสกให้มีอาวุธได ้ มอบมีดโต้กายสทิธ์ิให้เป็นอาวุธประจ าตัว   
 ความเป็นมา      เป็นหญิงสาวชาวบ้าน  
 1.2  เร่ืองเจ็งฮองเฮา   ได้แก่  เจ็งฮองเฮา  
 รูปร่างหน้าตา   รูปร่างใหญ่โต  ผิวด า หน้าตาน่าเกลียดมาแต่ก าเนิด  ภายหลังเมื่อพ้นค าสาป  ก็มีเซียนหญิงมา

สอนเวทมนต์ที่ท าให้ถอดรูปที่อัปลักษณ์ออก ท าให้เจ็งฮองเฮากลับกลายร่างเป็นหญิงสาวที่
งดงาม  

 อุปนิสัย   กล้าหาญ จริงใจ  จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง ซื่อตรง  มีเมตตาให้อภัยคนที่ท าผิด แต่ใจร้อน       
 ความสามารถ   โหง้วเซียน 5 พ่ีน้องและอาจารย์ลีซัวเล่าบ๊อเป็นอาจารย์สอนวิชาการต่อสู้  สอนเวทมนต์  ท าให้

เหาะไปในอากาศได้  ด าดินได้  หายตัวได้  สอนเวทมนต์  ให้อาวุธวิเศษไว้ใช้ ได้แก่  ถ้วย  ป้าย
ทอง  ปอเกี๋ยม  หมวก  รองเท้า  ทวน  กระบอง  กระบี่   เกาทัณฑ์  ไข่มุก   เครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า  สอนวิชาต าราพิชัยสงคราม 

 ความเป็นมา  เจ็งฮองเฮา คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรคล์งมาจตุิเพื่อปราบยุคเข็ญแผ่นดินลบล้าง 
  ความผิดที่ท าขณะที่อยู่บนสวรรค์ เกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านท่ีมีฐานะค่อนข้างร่ ารวย 
 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครเอกหญิงท้ังสองเรื่องในส่วนท่ีเหมือนกันคือ ตัวละครเอกหญิงท้ังสองคนมี
รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แต่ก าเนิด แต่ภายหลังมีผู้วิเศษสอนเวทมนต์คาถา  ทั้งช่วยให้ถอดรูปที่อัปลักษณ์ออกไป กลายเป็น
หญิงสาวรูปร่างหน้าตางดงาม มีอุปนิสัยคล้ายคลึงกัน คือ เป็นคนดีมีเมตตา  ซื่อสัตย์ กล้าหาญ  จงรักภักดีต่อสามีและ
บ้านเมือง  แต่ค่อนข้างใจร้อน จะต่างกันที่ผู้วิเศษในเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นฤๅษีตามขนบของแต่งวรรณกรรมจักร ๆ วงศ์ ๆของ
ไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของอินเดีย แต่เจ็งฮองเฮามีอาจารย์เป็นเซียนหญิงและมีการกล่าวว่า  เซียนหญิงนั้นได้
มอบของวิเศษให้เจ็งฮองเฮาอย่างมากมายนับสิบชิ้น ในส่วนนี้สันนิษฐานว่า วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรม
แปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการท าสงครามกันระหว่างเมืองสองเมือง โดยมี
เซียนและเต้าหยินเข้ามามีบทบาทช่วยแต่ละฝ่ายสู้รบกับฝ่ายตรงข้าม  เซียนจะมาช่วยฝ่ายพระเจ้าบุ๋นอ๋องแห่งราชวงศ์โจว  
ส่วนเต้าหยินมาช่วยพระเจ้าติวอ๋องแห่งราชวงศ์ซ่าง     ทั้งตัวละครในเรื่องนี้ก็จะมีอาวุธวิเศษมากมายหลายชนิดที่น ามาใช้ใน
การท าสงครามด้วยเช่นกัน 
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 ความแตกต่างอีกประการก็คือ ความเป็นมาของเจ็งฮองเฮา คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรค์ลงมาจุติเพื่อปราบยุค
เข็ญแผ่นดินเพื่อลบล้างความผิดที่ก่อไว้ขณะที่อยู่บนสวรรค์     ซึ่งสะท้อนความเชื่อของชาวจีนที่มักปรากฏในวรรณกรรมแปล
พงศาวดารจีนว่า บุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษเหนือคนทั่วไป  มักเป็นเทพประจ าดวงดาวต่าง ๆ ลงมาจุติ  ดังนั้นเจ็ง
ฮองเฮาจึงมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์มากกว่าแก้วหน้าม้า   ส่วนแก้วหน้าม้าไม่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นเทพธิดาลงมาจุติ   
อาจเป็นเพราะในวัฒนธรรมไทยไม่ปรากฏความเชื่อเช่นนีก้็เป็นได้ 
2.  ลักษณะตัวละครเอกฝ่ายชาย   
 2.1  เร่ืองแก้วหน้าม้า  ได้แก่   พระปิ่นทอง  
 รูปร่างหน้าตา  เป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี   
 อุปนิสัย     เป็นชายหนุ่มเจา้ชู้ ชอบผู้หญิงท่ีรปูร่างหน้าตางดงาม  ค่อนข้างขี้ขลาด  ไม่กลา้ออกไปท าศึก

สงคราม  ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ  หูเบา 
 ความสามารถ   ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษ 
 ความเป็นมา    เป็นโอรสของท้าวภูวดลแห่งมิถลิานคร 
 2.2  เร่ืองเจ็งฮองเฮา  ได้แก่  พระเจ้าชีซวนอ๋อง  
 รูปร่างหน้าตา  เป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี   
 อุปนิสัย    เป็นชายหนุ่มเจา้ชู้ชอบผู้หญิงท่ีรูปร่างหน้าตางดงาม  ค่อนข้างขี้ขลาด  ไม่กล้าออกไปท าศึก

สงคราม ไม่ค่อยมีความรบัผิดชอบ  หูเบา 
 ความสามารถ   ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ 
 ความเป็นมา     เป็นฮ่องเต้ครองเมืองชีก๊ก 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบลกัษณะตวัละครเอกชายทั้งสองเรื่องในส่วนท่ีเหมือนกันคือ ตัวละครเอกชายเป็นชายหนุ่ม
รูปร่างหน้าตาดี  มีวาสนาเป็นผู้มีอ านาจปกครองบ้านเมือง ชมชอบผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวย  เป็นชายที่มีอุปนิสัยเจ้าชู้  จึงมี
ภรรยามากกว่าหนึ่งคน  ค่อนข้างหูเบา ขี้ขลาด ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษในการสู้รบหรือการ
ท าสงคราม   
3.  ลักษณะตัวละครรองฝ่ายหญิง 
 3.1  เร่ืองแก้วหน้าม้า   ได้แก่   นางทัศมาลี   
 รูปร่างหน้าตา   เป็นหญิงสาวท่ีมรีูปรา่งหน้าตางดงาม 
 อุปนิสัย   ขี้อิจฉา มีเล่หเ์หลีย่ม 
 ความสามารถ   ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ 
 ความเป็นมา    เป็นพระธิดาเจ้าเมืองโรมวิถ ี
 3.2  เร่ืองเจ็งฮองเฮา  ได้แก่ สนมของพระเจ้าชีซวนอ๋อง ได้แก่ เตยีตังเกง  เตียวน่ าเกง  นางกอไซเกง   แฮกุยฮุย      
 รูปร่างหน้าตา   เป็นหญิงสาวท่ีมรีูปรา่งหน้าตางดงาม 
 อุปนิสัย   หยิ่งทะนง  ข้ีอจิฉา   มีเล่ห์เหลีย่มมาก   ใจคอโหดร้าย    
 ความสามารถ   ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ 
 ความเป็นมา    เป็นพระธิดาต่างเมืองบ้าง เป็นธิดาของขุนนางบ้าง 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายทั้งสองเรื่องในส่วนท่ีเหมือนกัน คือ ตัวละครรองหญิงท้ัง
สองเรื่องมีรูปร่างหน้าตางดงาม  แต่ขี้อิจฉา มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มคีวามสามารถพิเศษ ในส่วนท่ีต่างกันกค็ือ ตัวละครรองหญิงฝา่ย
ร้ายที่เป็นภรรยารองของตัวละครเอกชายเรื่องแก้วหน้าม้าจะมีคนเดยีว และไมโ่หดร้ายเท่ากับตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายในเรื่อง
เจ็งฮองเฮาซึ่งมีหลายคน 
4.  ลักษณะตัวละครรองฝ่ายชาย    
 4.1  เร่ืองแก้วหน้าม้า   ได้แก่ ยักษ์พาลราช ยักษ์ประกายมาศ  ยักษ์ประกายกรด   
 รูปร่างหน้าตา   ไม่เหมือนมนุษย์ มีหน้าตาดรุ้ายเพราะเป็นยักษ์  
 อุปนิสัย  อาฆาตพยาบาทคนท่ีท าร้ายพวกพ้องของตน ดุร้าย ทะนงในฝีมือ รักพวกพ้อง   
 ความสามารถ    ยักษ์พาลราชเนื้อหาไมไ่ด้กล่าวถึงความสามารถ 
                         ยักษ์ประกายมาศ  มีคาถาอาคม  อยู่ยงคงกระพันฟันไม่เขา้ 
                         ยักษ์ประกายกรด   มีคาถาอาคม    มีศรวิเศษ  อยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้า 
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 ความเป็นมา    เป็นยักษ์ 
 4.2  เร่ืองเจ็งฮองเฮา  ได้แก่ เต้าหยิน 3 คนคือ เล่าลกเต้าหยิน  ปวยปวดเต้าหยิน  โฮ้วโหวเตา้หยิน     
 รูปร่างหน้าตา    เป็นชายที่มีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างอัปลักษณ ์  
 อุปนิสัย     หยิ่งทะนง  มีเล่ห์เหลี่ยมมาก   ใจคอโหดร้าย   มักมากในกาม 
 ความสามารถ    มีเวทมนต์คาถา  มีของวิเศษหลายชนิด   เหาะได ้
 ความเป็นมา     ปวยปวดเต้าหยินกลายร่างมาจากปีศาจเสือดาว 
                                  เล่าลกเต้าหยินหยิน กลายร่าง มาจากปีศาจกวาง   
  โฮ้วโหวเต้าหยิน  กลายรา่ง มาจากปีศาจแมงมุม 

 
จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครรองชายฝ่ายร้ายทั้งสองเรื่องเหมือนกันคือ ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายทั้ง

สองเรื่องมีรูปร่างหน้าตาดุร้าย  หยิ่งทะนง  มีเล่ห์เหลี่ยมมาก   ใจคอโหดร้าย  มีความสามารถพิเศษ คือ เหาะได้  มีเวทมนต์
คาถา  มีของวิเศษ  ในส่วนที่ต่างกันคือตัวละครรองชายฝ่ายร้ายเรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้าหยิน  ซึ่งผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพล
จากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน  ซึ่งเป็นวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าสงครามกัน
ระหว่างพระเจ้าบุ๋นอ๋องแห่งราชวงศ์โจวกับกองทัพของพระเจ้าติวอ๋องแห่งราชวงศ์ซาง  ทั้งสองกองทัพจะมีเทพเซียนและเต้า
หยินมาช่วยสู้รบ  โดยเทพเซียนจะช่วยฝ่ายกองทัพพระเจ้าบุ๋นอ๋อง ส่วนเต้าหยินจะช่วยฝ่ายกองทัพพระเจ้าติวอ๋อง  ส่วนตัว
ละครรองชายฝ่ายร้ายเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นยักษ์ เป็นลักษณะตัวละครแบบฉบับตามแบบขนบการแต่งนิทานไทยที่ตัวละคร
ฝ่ายร้ายมักเป็นยักษ์หรือภูตผีปีศาจ เช่น พระอภัยมณี  พระรถเมรี  สังข์ทอง พิกุลทอง เป็นต้น   

 
  อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสะท้อนเห็นได้ว่า  ลักษณะตัวละครของนวนิยายเรื่องเจ็งฮองเฮาและลักษณะตัวละครของ
นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ามีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัดดังนี ้
  ลักษณะตัวละครเอกหญิงที่รูปร่างหน้าตาไม่งดงามมาแต่ก าเนิด  แต่ภายหลังมีเวทมนต์คาถาที่เหนือธรรมชาติมาท า
ให้มีการเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นหญิงสาวที่รูปร่างหน้าตางดงาม  ด้านอุปนิสัยมีความเหมือนกัน คือ จิตใจกล้าหาญ  
ซื่อสัตย์  จริงใจ   จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง  มีเมตตาให้อภัยคนที่ท าผิด   ด้านความสามารถพิเศษ  ต่างก็มีเวทมนต์
คาถา สามารถเป็นแม่ทัพน าทัพไปสู้รบกับข้าศึกศัตรู  ส่วนด้านท่ีต่างกัน  ได้แก่  ไม่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของแก้วหน้าม้า    
แต่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของเจ็งฮองเฮาว่า คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรค์ลงมาจุติเพื่อปราบยุคเข็ญแผ่นดินลบล้าง
ความผิดที่ท าขณะที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน   ที่มักมีการกล่าวถึงความเป็นมา
ของตัวละครเอกว่าเป็นใครลงมาจุติบนโลกมนุษย์   อาวุธของแก้วหน้าม้าคือ มีดโต้ และเรือเหาะ  อาวุธของเจ็งฮองเฮามี
หลากหลายชนิดกว่าแกว้หน้าม้า เช่น  ถ้วย  ป้ายทอง  ปอเกี๋ยม  หมวก  รองเท้า  ทวน  กระบอง  กระบี่   เกาทัณฑ์  ไข่มุก   
เครื่องแต่งกาย  เสื้อผ้า ต าราพิชัยสงคราม  ตัวละครเจ็งฮองเฮาจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พิสดารมากกว่าแก้วหน้าม้า  ลักษณะ
เช่นนี้เป็นไปตามรูปแบบท่ีผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนห้องสิน     ความต่างอีกประการหนึ่ง
ก็คือ อาจารย์ของแก้วหน้าม้าเป็นฤๅษี    แต่อาจารย์ของเจ็งฮองเฮาเป็นเซียน     
  ลักษณะตัวละครเอกชาย  มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก ่ ลักษณะตัวละครเอกชายรูปร่าง
หน้าตาดี   มีอุปนิสยั  ขี้ขลาด  หูเบา ไม่ค่อยมคีวามรับผิดชอบ  เจ้าชู ้ ชอบผู้หญิงท่ีรูปร่างหน้าตางดงาม   แม้เป็นชนช้ัน
ปกครอง  แต่ไม่มีความสามารถในการสูร้บ   ไม่ปรากฏส่วนท่ีต่างอย่างชัดเจน 

ลักษณะตัวละครรองหญิงฝ่ายร้าย  มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก ่ เป็นหญิงสาวท่ีมีรูปร่างหน้าตา
งดงาม  ขี้อิจฉา  มีเล่ห์เหลี่ยม  สว่นท่ีต่างกันคือ เรื่องแก้วหน้าม้า คือ ตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายทีเ่ปน็ภรรยารองของตัวละคร
เอกชายจะมีเพียงคนเดียว ไมม่อีิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮามหีลายคนและนิสัยใจคอโหดร้าย  อีกทั้งมี
ความสามารถพิเศษด้วยมีเวทมนตค์าถาและอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์

ลักษณะตัวละครรองชายฝ่ายร้าย มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก ่ ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายทั้งสอง
เรื่องมี 3 ตัว เป็นตัวละครที่มีเวทมนต์คาถา  มีของวิเศษหลายชนิด  มีความหยิ่งทะนง  ดุร้าย  รปูร่างหน้าตาน่ากลัวสว่นท่ี
ต่างกัน ได้แก่ เรื่องแก้วหน้ามา้เปน็ยักษ ์  เรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้าหยิน  
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 จากข้อมูลข้างต้นลักษณะตัวละครทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะมีลักษณะที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่  จึงอนุมานได้ว่าผู้
แต่งนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิพลวิธีการสร้างตัวละครจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า      
 ส่วนท่ีท าให้เรื่องเจ็งฮองเฮามีความแตกตา่งจากเรื่องแก้วหน้ามา้ คือ รายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีช่วยเพิ่มความสนุกสนาน

ตื่นเต้น  ท าให้เนื้อเรื่องน่าติดตามอ่านยิ่งขึ้นตามขนบการแต่งวรรณกรรมจีน ดังเช่นการมีลักษณะตัวละครที่เป็นเซียน      
เป็นเต้าหยิน  หรือวิธีการที่ตัวละครมีอาวุธวิเศษชนิดต่าง ๆ เช่น หมวก  เสื้อ  ย่าม   แส้  ดวงแก้ว   ผ้ายันต์ กระพรวน  
กระบี่  น้ าเต้า เข็ม  ถุง  เป็นต้น  รวมทั้งการสะท้อนความเช่ือเรื่องเทพประจ าดวงดาวต่าง ๆ ลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อดับยุค
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอถึงความตระหนักในปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุมอญ ท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคน
ที่มีใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ท าการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม แสวงหาพื้นท่ียืนท่ามกลางสังคมที่มีความ
หลากหลายผ่านกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ  ความส านึกทางชาติพันธ์ุ ความร่วมมือ กระบวนการ
ก่อตั้งกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นจาก
ความพร้อมใจกันของคนในกลุ่ม (Harmony) ซึ่งเป็นคนที่นิยามว่าตนเองเป็นคนมอญ เป็นลูกหลานคนมอญ ท าให้เกิดพลัง
ความร่วมมือร่วมใจ เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุ่ม ซึ่งเป็นพลังชุมชน 
(Empowerment) ที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนท่ีหลากหลายมาท ากิจกรรมร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว จนสามารถพ่ึงตนเองได้แบบพึ่งพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน  

 
ค าส าคัญ : กลุ่มชาติพันธ์ุมอญ การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเสริมสร้างพลังชุมชน 
 

Abstract 
The awareness of losing Mon ethnic identity has created the people integration; who appreciate 

and cherish their ancestors’ culture. They maintain and recover their own culture; by doing many cultural 
identity activities for the acceptance in this society nowadays.  The consciousness of Thai-Mon’s cultural 
identity in Pathumthani confederation, and their own internal activities are from being united among the 
people in the group; who define themselves as a Mon and a Mon descendant. This ethnic consciousness 
is caused the cooperation, the connection and the collaboration of each other among the group, which 
turn to be the community empowerment. It show very clearly when the various groups of people are 
working together. The way they connected day by day, making their relationship are more close and 
being support each other as the same ethnic group.   

 
Keywords : mon  maintaining the cultural identity  community empowerment 
 
บทน า 

สังคมไทยมีลักษณะเป็นพหุสังคมที่เกิดจากการผสมกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐ
ชาติไทย ชาวมอญเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาชนในสังคมไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่ามอญ
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(Mon) เป็นชนชาติที่เจริญรุ่งเรืองและมีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่น  ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า และลาว แต่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กลับพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญและชาวพม่ามี
ลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสมอมา และเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ผลที่เกิดตามมาคือ การอพยพ
ของชาวมอญจ านวนมากเข้าสู่ประเทศไทย นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

จากการศึกษาเรื่องชาวมอญ ในประเทศไทยของ สุภรณ์ โอเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519 พบว่า ชาวมอญที่อพยพ
เข้าสู่ประเทศไทยในยุคแรก ๆ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐไทย รวมถึงได้รับสิทธิและบทบาทอย่างเท่าเทียมใน
สังคมไทย จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยได้ ซึ่งน าไปสู่การผสมกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยและกลายเป็นคนไทยเช้ือสายมอญ 

เมื่อพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีพบว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีประชากรมอญอาศัยอยู่มากที่สุด 
(พระครูปทุมธรรมรัต อาทิตฺโต, 2539, น. 21) โดยชาวมอญกระจัดกระจายไปตามอ าเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามประวัติ
ความเป็นมาพบว่ามีการอพยพของครอบครัวมอญมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปทุมธานีหรือบ้านสามโคก (ช่ือเดิม) ถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญเมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัย
จากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก 
ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนท่ีบ้านสามโคกอีก และครั้งที่ 3  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็กบ้านสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคก
ที่มีการขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ มีการสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ รวมทั้งมีการปฏิบัติพิธีกรรม ประเพณีและการละเล่นตามแบบฉบับ
ของชาวมอญสืบทอดเรื่อยมา  

อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วได้ท าให้ชาวมอญปทุมธานี
มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาของเรื่องเอกลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีของพัลลภ 
สุริยกุล ณ อยุธยา (2542) พบว่า ในอดีตชาวมอญปทุมธานีส่วนใหญ่สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมอญไว้ได้อย่างดี เนื่องจาก
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและค่อนข้างโดดเดี่ยวจากสังคมภายนอก แต่ต่อมาเมื่อต้องติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับ
นโยบายของรัฐชาติที่ต้องการสร้างความเป็นไทย ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรัฐชาติ ท าให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอย่างของชาว
มอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาที่ท าให้ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงค่อย ๆ 
เสื่อมไป มอญบางกลุ่มในปัจจุบันจึงไม่สามารถพูดและเขียนภาษามอญได้  

นอกจากนี้ ด้วยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพมหานครก็มีผลท า
ให้สภาพทางสังคมของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการขยายตัวของประชากรและชุมชน มีการ
เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหมู่บ้านจัดสรร อันน ามาซึ่งการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนที่ท าให้
วัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีเกิดการผสมผสานและกลืนกลาย จนบางอย่างครั้งมิอาจจ าแนกได้  

ความตระหนักในปัญหาและความรู้สึกสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนไทยเช้ือสายมอญใน
จังหวัดปทุมธานีท าการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มในสังคมที่
มีความหลากหลาย ด้วยกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมมอญผ่านการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือทาง
วิชาการออกมาเป็นจ านวนมาก หรือแม้แต่การตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของปัญญาชน นักวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
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อนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ การจัดงานรวมใจไทยรามัญของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดู
งานด้านวัฒนธรรมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการสูญเสียสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรม นับเป็นความสามารถของกลุ่มชาติพันธุ์มอญและชุมชนมอญปทุมธานีที่มีความตื่นตัวในการค้นหา         
อัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น และธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง โดยใช้สมาพันธ์ชาวไทย เช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานีเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวมพลังของคนผู้ที่มีใจรักท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกร่วม ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ชุมชน มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอัน
เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญปทุมธานี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชนและชุมชนอื่นที่สนใจ งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนศึกษากิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี และศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับเสริมสร้าง
พลังชุมชน โดยใช้แนวคิดด้านมานุษยวิทยาและพัฒนาชุมขนเป็นแนวทางในการวิจัยและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งภาพรวมของชุมชนและศึกษาแบบ

เจาะลึก ดังนั้นพื้นที่ในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องพิจารณาเลือกพื้นที่การศึกษาที่ประสบความส าเร็จ อีกทั้งมีการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อท าให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงได้เลือกพื้นที่ศึกษาเป็น
ชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากฐานความคิด ค่านิยม ทัศนคติและการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามีพลงัชุมชนอยู่ และเพื่อให้เห็นถึงการเสริมสร้างพลังชุมชน ผู้วิจัยเลือกชุมชนมอญในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลท าให้ทราบว่าเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญมา
โดยตลอด อีกทั้งยังมีการรวมตัวของประชาชนเป็น “สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี” ท าการธ ารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรม อาหาร การแต่งกาย การละเล่นและการแสดง และประเพณีพิธีกรรม ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นพลังและ
ความร่วมมือของคนในชุมชน  

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มคนที่ท าการวิจัยเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มบุคคลในสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการ
ตื่นตัวของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มและร่วมเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง  ๆ ของกลุ่ม 
โดยกลุ่มคนที่ท าการวิจัยกลุ่มแรกนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key informant) ได้แก่ (1) นายประพัฒน์ 
กองศรี ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (2) นายไพรัตน์ จันทร์แบบ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือ
สายรามัญจังหวัดปทุมธานี (3) นายจักรพงษ์ อยู่ทอง สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (4) นายเกรียง
ไกร น้อยค าลือ สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามญัจังหวัดปทุมธานี (5) นายพงศวัฒน์ ทองสินกอบกิจ สมาชิกสมาพันธ์ชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (6) พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อช านาญ) เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี และ (7) พระอาจารย์ส าราญ ถามวโร (ทองใบ) วัดบางโพธิ์ใน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

2. กลุ่มบุคคลภายนอกสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เป็น
หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งการเข้ามาในลักษณะแสวงหาความรู้ ศึกษา วิจัย ได้แก่  สมาคมไทยรามัญ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ     
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เทศบาลเมืองปทุมธานีและโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาและเก็บข้อมูลทั้งก่อนลงพื้นที่ และ
ขณะลงพื้นที่ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
วารสารงานวิจัย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับสมาชิกของ
ชุมชนมอญปทุมธานีตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้กว้าง ๆ พร้อมทั้งท าการจดบันทึกและบันทึกเสียง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี บริบททางสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของ
ผู้คนในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมาและพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญในระดับต่าง ๆ และที่มาและพัฒนาการของ
สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนรูปแบบ วิธีการของกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ วัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรม
ด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการละเล่นและการแสดง และวัฒนธรรมด้านประเพณีพิธีกรรม ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลกัษณะ วิธีการ รูปแบบกิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามญัจังหวัดปทุมธานี โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ ตลอดจนเข้าร่วมในการประชุมของกลุ่ม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่สมาชิก
ในกลุ่มมาท างานร่วมกัน ตลอดจนศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมและปฏิกิริยาของผู้คนใน
ชุมชน 

 
ผลการวิจัย 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาวมอญเคยมีอ านาจปกครองดินแดนในประเทศพม่าปัจจุบัน และมีความเจริญ รุ่งเรือง
สูงสุดในดินแดนสุวรรณภูมิ ชาวมอญได้ท าสงครามกับพม่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยมาจนกระทั้งในปี พ.ศ. 2300 ชาวมอญ
สูญเสียเอกราชให้แก่พม่าและไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อีก ท าให้ชาวมอญต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านับร้อยปีจนกระทั้ง
ประเทศพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และต่อมาได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2491 ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ซึ่งมอญก็จัดอยู่ในกลุ่มด้วย ตัวแทนฝ่ายมอญคือพรรคมอญใหม ่(New Mon State Party-
NMSP) ได้ใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งในการขอจัดตั้งรัฐมอญในเขตพม่าตอนล่างได้แก่ จังหวัดพะโค สะเทิม มะละแห
ม่ง ทวาย และมะริด แต่รัฐบาลพม่าก็ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น น าไปสู่การจับอาวุธขึ้นสู้และ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ (สุกัญญา เบาเนิด, 2552) และแม้ว่าในปี พ.ศ.2517 รัฐบาลโดยการน าของนายพลเนวินจะอนุมัติ
ให้ชาวมอญจัดตั้งรัฐมอญได้ แต่ชาวมอญก็ยังคงถูกลิดรอนสิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ด้วยการถูกห้าม
สอนภาษามอญในโรงเรียนและห้ามท าการแสดงด้านวัฒนธรรมประจ าปี นอกจากนี้ชาวมอญยังถูกลิดรอนสิทธิในการปกครอง
ตนเอง ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของพม่าว่า “รัฐของชนกลุ่มน้อย ไม่มีอธิปไตยทางด้านการเมืองการบริหาร หรือ
อ านาจในการปกครองตนเอง” ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวมอญจึงกลายเป็นขบวนการใต้ดินและการต่อสู้ด้านอัตลักษณ์ใน
ยุคหลังอาณานิคมสืบมาจนถึงปัจจุบัน (Mon Unity League, 1999 p.5 อ้างถึงในเจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์, 2549) 

ส าหรับในประเทศไทย จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญและชาวพม่ามี
ลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสมอมา และเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ผลที่เกิดตามมาคือ การอพยพ
ของชาวมอญจ านวนมากเข้าสู่ประเทศไทย นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากการศึกษา
เกี่ยวกับชาวมอญในประเทศไทยของสุภรณ์ โอเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519 พบว่า ชาวมอญที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยยุค
แรก ๆ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐไทย รวมถึงได้รับสิทธิและบทบาทอย่างเท่าเทียมในสังคมไทย จึงสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยได้ ซึ่งน ามาสู่การผสมกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและกลายเป็นคนไทยเชื้อ
สายมอญ ศรีศักร วัลลิโภดม เคยกล่าวไว้ในงานเสวนามอญ -ไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2546 ว่า ชนชาติมอญนั้น        
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"สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติ" ประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่จะมีมากในแถบท่ีราบลุ่มแม่น้ าภาคกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศ แม้ปัจจุบันจะถูกกลืนกลายเป็นคนไทยไปแทบท้ังหมดแล้ว แต่จุดแข็งของคนไทยเช้ือสายมอญก็
คือ การธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว้ สุภรณ์ โอเจริญ ได้กล่าวถึง การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญใน
เวทีเสวนา “มอญ: อารยธรรมเริ่มแรกของอุษาคเนย์ อัตลักษณ์และชนชาติ” (2551) สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ความเป็นมอญที่
ส าคัญประการหนึ่งคือ ประวัติศาสตร์ สุภรณ์มองว่าสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมอญนั้นประกอบด้วย ภาษา ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนมอญ และส าหรับชาวมอญเมืองไทยหรือคน
ไทยเช้ือสายมอญ สุภรณ์ โอเจริญกล่าวว่า ผลจากการศึกษาชาวมอญเมื่อ 30 ปีเศษ (การศึกษาเรื่องชาวมอญในประเทศไทย 
พ.ศ.2518-2519) มีแนวโน้มว่าชาวมอญเมืองไทยน่าจะผสมกลมกลืนมาเป็นไทยมากขึ้น แต่พอมาถึงปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนัน้ 
ชาวมอญยังคงแสดงตัวตนของตนเองอยู่ และนับวันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น ชาวมอญยังคงตระหนักในความเป็นมอญอยู่ 
เช่นเดียวกับชนชาติอื่น ๆ ที่ไม่มีแผ่นดินแล้วก็ยังคงยึดเอารากของตนเองไว้สืบสาน  

ชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเช้ือสายมอญ มีการรวมตัวกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สามารถด ารง
อยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย ท้ังเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข่าวสารในหมู่คนไทยเช้ือสายมอญ โดยมีองค์กรหลัก
ของมอญในประเทศไทย 2 องค์กรคือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีองค์กรมอญที่เกิดจาก
ความร่วมมือของมอญเมืองไทยและมอญแรงงานท่ีก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชาวมอญที่เข้ามาเป็น
แรงงานในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทยมอญ มูลนิธิรามัญรักษ์ สมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือชาวมอญผู้ประสบภัย
ตามแนวชายแดน และกลุ่มมิตรมอญ มีศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์มอญศึกษาซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ และสื่อสารตัวตนคนมอญให้สาธารณะชนได้รับรู้ ประกอบด้วยศูนย์วัฒนธรรมมอญแห่งประเทศไทย ต าบลวังกะ อ าเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์มอญศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี  

จากการวิจัยของเรื่องเอกลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีพบว่าในอดีตชาว
มอญปทุมธานีส่วนใหญ่สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมอญไว้ได้อย่างดี เนื่องจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและค่อนข้างโดด
เดี่ยวจากสังคมภายนอก แต่ต่อมาเมื่อต้องติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐชาติที่ต้องการสร้าง
ความเป็นไทย ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรัฐชาติท าให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอย่างของชาวมอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาที่ท าให้ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงค่อย ๆ เสื่อมไป มอญบางกลุ่ม
ในปัจจุบันจึงไม่สามารถพูดและเขียนภาษามอญได้ ดังค าสัมภาษณ์ของหลวงพ่อช านาญ วัดบางกุฎีทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ความว่า “คนมอญกับคนไทยเหมือนกันจนแยกไม่ออก และคนมอญเองก็ไม่กล้าแยกด้วย เพราะกลัวจะแปลกแยก 
ในอดีตเด็กมอญอาจถูกครูตี หรือถูกเพื่อน ๆ ล้อได้ ถ้าพูดภาษามอญในช้ันเรียน เพราะสมัยนั้นไม่ยอมรับกัน ภาษามอญจึง
ค่อย ๆ สูญหาย เพราะไม่ทันสมัยและเข้ากับสังคมภายนอกไม่ได้” 

นอกจากนี้ ด้วยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพมหานครก็มี
ผลท าให้สภาพทางสังคมของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง   
มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  มีการขยายตัวของประชากรและ
ชุมชน มีการเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหมู่บ้านจัดสรร อันน ามาซึ่งการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชาชนที่ท าให้วัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีเกิดการผสมผสานและกลืนกลายจนบางอย่างครั้งมิอาจจ าแนกได้ คว าม
ตระหนักในปัญหาและความรู้สึกสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายมอญในจังหวัด
ปทุมธานีท าการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มในสังคมที่มี
ความหลากหลาย ด้วยกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมมอญ ผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับชุมชนทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพ์เอกสาร
และหนังสือทางวิชาการออกมาเป็นจ านวนมาก หรือแม้แต่การตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของปัญญาชน นักวิชาการ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ การจัดงาน การจัดงานรวมใจไทยรามัญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ
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ปทุมธานี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและให้ความรู้ในฐานะวิทยากรแก่ผู้สนใจ ดังค าสัมภาษณ์นายประพัฒน์ 
กองศรี ประธานสมาพันธ์ฯ ความว่า “การจัดตั้งสมาพันธ์ฯ ของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะมี
องค์กรกลางในการประสานความร่วมมือร่วมใจ ท างานเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนคนมอญที่ได้ฝากสิ่งอันดีงาม
ไว้ให้กับลูกหลานให้สืบทอดคงอยู่สืบไป”  

สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นการท างานร่วมกันของประชาชนในรูปแบบของกลุ่มและ
องค์กร มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเรื่องของส่วนรวมมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งการท างานแบบกลุ่มหรือ
องค์กรนี้เป็นมิติของการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญประการหนึ่ง เพราะกลุ่มและองค์กรเป็นแหล่งก าลังและความรู้ ความสามารถ
ของชุมชน ท าให้เกิดศักยภาพหรือพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่ต่อไป นอกจากนี้การท างานเป็นกลุ่มยังช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร โอกาส ความรู้ ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม มีส่วนร่วมและสามารถสร้างให้เกิดผลดีต่อชีวิตของตนเอง ผู้วิจัย
จ าแนกการด าเนินกิจกรรมธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ 5 ด้าน 
คือ  

1. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านภาษา  
2. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านอาหาร  
3. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านการแต่งกาย  
4. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านการแสดง  
5. การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านประเพณีพิธีกรรม  

 
โดยพบว่า การด าเนินกิจกรรมธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี

ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ 5 กระบวนการ ได้แก่  
การอนุรักษ์ หมายถึง การท าให้วัฒนธรรมคงอยู่ ปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสืบสานวัฒนธรรมมอญ ได้แก่   

การรวมตัวกันออกโรงทานในงานศพพระ การรวมตัวกันไปร่วมงานไหว้ปะจุ๊ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในชุมชน และการร่วมงาน
สงกรานต์ในชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการจัดหรือร่วมงานวัฒนธรรมมอญระดับต่าง  ๆ ขององค์กรมอญ
ภายในประเทศ  

การฟื้นฟู หมายถึง การท าให้สิ่งเก่าที่เสื่อมคุณค่าหรือสิ่งเก่าที่หายไปกลับขึ้นมาอีกครั้ง ปรากฏในกิจกรรมส่งเสริม  
วันสงกรานต์แบบมอญ  กิจกรรมฟื้นฟูศิลปะการร ามอญ กิจกรรมประดิษฐ์ธงตะขาบ และการฝึกสอนสวดมนต์ท านองมอญ  

การส่งเสริมสนับสนุน ปรากฏในกิจกรรมที่สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีไปร่วมกิจกรรมหรือมี   
ส่วนสนับสนุนก าลังทรัพย์ ก าลังสิ่งของ และก าลังคนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมมอญ  

การเผยแพร่วัฒนธรรม ปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการเป็นวิทยากรให้ความรู้        
ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี  

การสร้างสรรค์ ปรากฏในกิจกรรมที่เกิดจากการคิดริเริ่มขึ้นใหม่ ในกรณีนี้เป็นการท าให้ของเก่าที่ก าลังเสื่อมคุณค่า
กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ผ่านการดัดแปลง ปรุงแต่ง เพิ่มเติม เพื่อให้วัฒนธรรมเก่าแก่ยังคงด ารงอยู่ได้ ได้แก่ ประเพณีไหว้      
ปะจุ๊รวม เดิมชาวมอญมีประเพณีไหว้ผีประจ าหมู่บ้านเป็นประจ าทุกปีช่วงเดือนหกตามจันทรคติ ซึ่ง เป็นงานไหว้ผีประจ า
หมู่บ้านแบบของใครของมัน และรู้กันเฉพาะคนในชุมชน ต่อมาสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ริเริ่มจัดให้มี
การไหว้ปะจุ๊รวม คือ เชิญชวนชุมชนมอญต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีให้น าปะจุ๊ของแต่ละชุมชนมาไหว้รวมกันที่ศาลหลักเมือง 
ท าให้ประเพณีไหว้ปะจุ๊ของชาวมอญปทุมธานีเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะมีคนมาร่วมงานมาก นอกจากนี้ด้วยสถานที่จัดงาน      
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองจังหวัดปทุมธานี ติดถนนใหญ่ที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก กิจกรรมนี้จึงเป็นทั้งการแสดงตนตัวความเป็น
มอญที่น่าภาคภูมิใจ ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมมอญด้วย  
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นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญ และการส่งเสริมการปักสไบมอญ ซึ่งการปักสไบ
มอญที่นิยมในปัจจุบันกันนั้นมิใช่ของชาวมอญปทุมธานี การปักสไบมอญที่มีลวดลายสวยงามตลอดจนการใช้ผ้าที่มีสีสันสดใส
เป็นวัฒนธรรมการห่อสไบมอญของชาวมอญน้ าเค็ม หรือชาวมอญแถบสมุทรสาคร และบางกระดี่ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ แต่
เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นที่สังเกตได้ง่าย จึงมีการน าสไบมอญแบบน้ าเค็มมาส่งเสริมให้กับชาวมอญกลุ่มอื่น  ๆ       
ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยดี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญและการปักสไบมอญถือเป็นการ
ธ ารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมมอญอย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบหยิบ
ยืมวัฒนธรรมมอญถิ่นอื่นมาใช้เพื่อประกอบสร้างความเป็นมอญใหม่ที่ให้เด่นชัด  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มใีนปัจจุบันจะมกีารปรงุแต่ง ดัดแปลง วัฒนธรรม
ที่เป็นอยู่ของชาวมอญปทุมธานี อาจไม่เหมือนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทุกอย่าง เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ส าคัญเท่ากับว่า “กิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญ” ได้สะท้อนความรู้สึกและความส านึกถึง
รากเหง้าและจุดก าเนิดของชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเช้ือสายมอญ ซึ่งก็ไม่ต่างจากผู้คน เชื้อชาติอื่น ภาษาอ่ืนท่ีพึงจะภูมิใจ 
และพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาวัฒนธรรมอันเป็นที่ไปที่มาของตนเอง  

นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า นอกเหนือกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญแล้วสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสาย
รามัญจังหวัดปทุมธานียังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม เป็น Collective Action       
ซึ่งแสดงถึงพลังชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวไทยเช้ือสายมอญจังหวัดปทุมธานี จ าแนกได้ดังนี้ 1. งานศพพระเถระใน
ชุมชนมอญ โดยพบว่าสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี มีการด าเนินเกี่ยวกับการช่วยเหลือในงานศพพระเถระ
ในชุมชนมอญเสมอ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพ การร่วมเป็นเจ้าภาพ การน าร ามอญไปแสดงถวายหน้าศพ และการท าพิธีร าสาม
ถาดในงาน ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพรักต่อพระเถระที่คนในชุมชนนับถือ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงทานในงานศพพระ
มอญ เพื่อบริการด้านอาหารแก่คนที่มาร่วมงาน และสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้วัดที่มีการจัดงาน โดยสมาชิกในกลุ่มต่างพร้อม
กันและให้ความร่วมมือกัน 2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การวิจัยพบว่า สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีมีการ
รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย ได้แก่ การเป็นตัวแทนของชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานีรับบริจาคทรัพย์และ
สิ่งของช่วยเหลือชาวมอญเมืองมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าและตามแนวชายแดนของประเทศไทย โดยผ่านสมาพันธ์เพื่อ
ช่วยเหลือชาวมอญผู้ประสบภัยตามแนวชายแดน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ การบริจาคทรัพย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2554 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนพลังชุมชนที่เกิดจากสังคมที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นบึกแผ่น 
(Solidarity) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเหมือนกัน (Similitude) คือ ทุกคนมีความรู้สึก ค่านิยม และความเช่ือ
เหมือน ๆ กัน รู้สึกเป็นหน้าท่ีที่ต้องช่วยเหลือกัน 

งานวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยพบว่า ความส านึกทางชาติพันธุ์ ความร่วมมือ กระบวนการก่อตั้งกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรม
การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์ประกอบส าคัญทีท่ าให้เกิดพลัง
ความร่วมมือร่วมใจ เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุ่ม ซึ่งเป็นพลังชุมชน 
(Empowerment) ที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนท่ีหลากหลายมาท ากิจกรรมร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว จนสามารถพ่ึงตนเองได้แบบพึ่งพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน  
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
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แม้ว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นจังหวัดที่มีการส ารวจพบว่ามีชาวมอญอาศัยมากที่สุดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันก็ไม่
สามารถจ าแนกได้ว่ามีกี่คน การรวมกลุ่มของคนไทยเชื้อสายมอญโดยใช้หลักในการรวมกลุ่มด้วยความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ 
การนับว่ามีต้นก าเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกัน และการยึดโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันนั้นนับได้ว่าเป็นลักษณะ
ของความเป็นชุมชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเขตแดนที่เป็นลักษณะทางกายภาพ หากแต่
อ้างอิงจากความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์และความรู้สึกด้านอัตลักษณ์ (Sense of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่ง ๆ เป็น
ความรู้สึกร่วมที่มีต่อกลุ่มที่ตนเองสังกัด เป็นเรื่องของจิตส านึกและอุดมการณ์ที่อาศัยรากฐานจากความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน ซึ่งการรวมตัวกันนี้ก็เพื่อต้องการแสดงตัวตนหรือแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การเมือง ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับ
รัฐชาติ  

หากแต่การรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีนั้ นมีนัยส าคัญอยู่ที่ความ
กตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ จากการสัมภาษณ์สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนสมาชิกจาก
สมาคมไทยรามัญและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพล้วนให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่า ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญที่ต่อสู้อาบ
เลือดต่างน้ าในอดีตเป็นแรงขับส าคัญที่ท าให้มอญเมืองไทยในวันนี้ต้องสืบสานต่อ แม้ความหวังเรื่องจากกลับคืนมาตุภูมิจะไม่
เหลือแล้ว ในความคิดลูกหลานมอญปัจจุบัน แต่การพยายามรักษาและท าให้คงอยู่ต่อไปของวัฒนธรรมภูมิปัญญามอญที่บรรพ
บุรุษทิ้งไว้ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าต่อไปจนวันตาย ให้คนทั่วไปได้รู้ว่าความเป็นมอญแม้จะไม่มีประเทศเป็นของตนเองแต่ก็ไม่มี
วันตาย เพราะมอญจะยังอยู่ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกหลาน  

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้นของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ช่วยเสริมสร้างพลัง
แก่ชุมชนชาวมอญปทุมธานีอย่างเห็นได้ชัด ท าให้เกิดพลังความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเอื้ออารีย์เกื้อกูลกันในชุมชน มีความ
ร่วมมือและพึ่งตนเองได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีและคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ตลอดจนแพร่กระจายความร่วมมือไปยังกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญในระดับต่าง ๆ ซึ่งความสามารถอันเป็นบ่อเกิดของพลังชุมชนนี้
มีเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การรวมกลุ่มธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุมอญ 
กลุ่มชาติพันธ์ุมอญในจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นคนไทยโดยกฎหมายของประเทศไทย และมคีวามสามารถในการสื่อสาร

ได้สองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษามอญ  ดังนั้นชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีจึงมีอัตลักษณ์ที่เคลื่อนไหวระหว่างความเป็นไทย
กับความเป็นมอญผสมผสานกัน ในชีวิตประจ าวันของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีเมื่ออยู่ร่วมกับชาวไทย ชาวมอญก็ท าอะไร
เหมือนกับชาวไทย เพราะฉะนั้นจึงอาจไม่เห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญที่ชัดเจน แต่ชาวมอญจะแสดงอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์มอญเป็นลักษณะสัญลักษณ์ในบางมิติ เพื่อบ่งบอกที่มาหรือรากเง้าของตนแก่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตนสังกัดและ
สมาชิกในกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย เช่น ในกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม งานวัฒนธรรมมอญ 
งานวันชาติมอญ งานสักการะศาลหลักเมืองและศาลประจ าหมู่บ้าน ท้ังนี้รวมถึงการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญ
และการพูดภาษาในที่สาธารณะด้วย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าการก่อตั้งสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
เกิดขึ้นจากความรู้สึกร่วม ความเป็นพวกเดียวกันของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ซึ่งเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการธ ารงอัต
ลักษณ์ของชาวมอญจังหวัดปทุมธานี เป็นพลังที่ชัดเจนในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อตอบสนองและปรับตัวกับ
สถานการณ์ที่ชุมชนก าลังที่เผชิญอยู่ ตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันอย่างเป็นเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน จังหวัดและ
ประเทศ 

2. ความเป็นชุมชนทางชาติพันธ์ุมอญ 
การรวมกลุ่มของคนไทยเช้ือสายมอญโดยใช้หลักในการรวมกลุ่มด้วยความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ การนับว่ามีต้น

ก าเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกัน และการยึดโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันนั้นนับได้ว่าเป็นลักษณะของความเป็น
ชุมชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเขตแดนที่เป็นลักษณะทางกายภาพ หากแต่อ้างอิงจาก
ความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์และความรู้สึกด้านอัตลักษณ์ (Sense of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่ง ๆ เป็นความรู้สึกร่วมที่มี
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ต่อกลุ่มที่ตนเองสังกัด เป็นเรื่องของจิตส านึกและอุดมการณ์ที่อาศัยรากฐานจากความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ซึ่งการรวมตัว
กันนี้ก็เพื่อต้องการแสดงตัวตนหรือแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การเมือง ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับรัฐชาติ นอกจากนี้
กิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และ
เครือข่ายคนท างานด้านวัฒนธรรมมอญ แม้จะอยู่ที่ต่างห่างไกลกันแต่ก็สามารถกลับมาร่วมงานกันได้ ยิ่งบ่อยครั้งนานวันเข้าก็
เกิดความเป็นกันเอง ความสนิทสนมกลมเกลียว มีความไว้วางใจ ให้ความช่วยเหลือไว้วางใจกันในหมู่คณะดังค าสัมภาษณ์ของ
นายเกรียงไกร น้อยค าลือ ความว่า “เวลาสมาพันธ์ฯ มีงานสมาชิกก็จะมีการแจ้งแก่สมาชิก ทั้งงานวัฒนธรรมของสมาพันธ์ฯ 
เอง งานบุญต่าง ๆ งานศพพระ งานโรงทาน จะมีการแจ้งถึงสมาชิกทางโทรศัพท์บ้าง เฟสบุ๊คบ้าง ใครว่างก็จะมาช่วยกัน ถ้า
เป็นงานบุญเกี่ยวกับพระ หรือการประชุมใหญ่ ชาวบ้านจะท ากับข้าวมาช่วยเลย บ้าน (ชุมชน) ละหม้อแขก แทบไม่ต้องใช้เงิน       
ไม่เพียงแต่สมาชิกในสมาพันธ์เท่านั้น เวลาสมาพันธ์ฯ มีงาน คนจากสมาคมไทยรามัญก็มา ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็มา 
มอญกลุ่มอื่น ๆ ก็มาช่วยงาน เหมือนมาเอาแรงกัน พอบ้านเขามีงานเราก็ไปช่วย” ดังนั้นสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจึงมี
ลักษณะเหมือนเวทีของการปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นมอญเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีกิจกรรมธ ารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมมอญ
เป็นสนามของการมีส่วนร่วมที่คนท่ีเข้าร่วมต่างมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนะ แสดงความสามารถ ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ตนมีผ่านสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับคนนอกท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน 

3. วัฒนธรรมชุมชน 
คติความเช่ือดั่งเดิมและคติธรรมทางศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญคือวัฒนธรรม

ชุมชนที่เป็นสายใยยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของครอบครัว มิตรสหาย และชุมชน การนับถือผีและความเช่ือว่า
วิญญาณหรือผีบรรพบุรุษจะวนเวียนปกปักษ์รักษาลูกหลานอยู่ตลอดเวลา เมื่อลูกหลานท าดีก็สนับสนุนให้ มีความสุขความ
เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าลูกหลานท าช่ัวไม่เคารพผีบรรพบุรุษก็จะท าให้เจ็บป่วย ท าให้ไม่เจริญเป็นการลงโทษ ท าให้คนในชุมชน
มอญปทุมธานีมีจิตวิญญาณเดียวกัน  ใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกัน เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี อันเป็นพลังอ านาจที่แท้จริงของ
ชุมชนที่ผู้คนยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้วยความสมัครใจ  

4. ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญ 
การรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีนั้นมีนัยส าคัญอยู่ที่ความกตัญญูรู้คุณ

ต่อบรรพบุรุษ ดังค าสัมภาษณ์ของนายประพัฒน์ กองศรี ความว่า “การรวมกลุ่มของเราเกิดการความส านึก และความกลัวว่า
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมมาจะเสื่อมหาย การท างานแม้ว่าต้องเหนื่อยต้องเสียเงินมากก็ต้องท าต่อ เพราะถ้ามอญไม่ท า
แล้วใครจะท า อย่างน้อยก็ถือว่าได้บุญ และได้ตอบแทนบรรพบุรุษมอญ” นอกจากนี้ข้อมูลจากสมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือ
สายมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนสมาชิกจากสมาคมไทยรามัญและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็ล้วนให้ข้อมูลไปในทาง
เดียวกันว่า ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญที่ต่อสู้อาบเลือดต่างน้ าในอดีตเป็นแรงขับส าคัญที่ท าให้มอญเมืองไทยในวันนี้ต้อง
สืบสานต่อ แม้ความหวังเรื่องจากกลับคืนมาตุภูมิจะไม่เหลือแล้วในความคิดลูกหลานมอญปัจจุบัน แต่การพยายามรักษาและ
ท าให้คงอยู่ต่อไปของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าต่อไปจนวันตาย ให้คนท่ัวไปได้รู้ว่าความเป็นมอญแม้
จะไม่มีประเทศเป็นของตนเองแต่ก็ไม่มีวันตาย เพราะมอญจะยังอยู่ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกหลาน ดังนั้นเมื่อมีงาน
วัฒนธรรมมอญ ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ ที่ทางสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้น ชาวมอญแม้จะอยู่ต่างถ่ิน
ก็จะมาช่วยกันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้บริบทของชุมชนท่ีพบว่าชาวมอญปทุมธานีมีความเช่ือเรื่องผี ตลอดจนการ
มีประเพณีเกี่ยวกับผีประจ าหมู่บ้าน หรือพิธีไหว้ปะจุ๊ก็ได้สะท้อนค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมอันเป็นแนวทางปฏิบัติและ
กฎกติกาของสังคมมอญที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ความเช่ือว่าบรรพบุรุษของตนเองยังคงปกปักษ์ดูแลคนในชุมชนมิให้เป็น
อันตราย และลงโทษผู้ที่ท าผิดคิดช่ัว นับเป็นฮีตเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เป็นกฎหมายระดับชาวบ้านที่มิให้ลูกหลานละเมิด 
จะท าอะไร ต้องบอกผีเสมอ ท้ังการบวชการแต่งงาน ถึงแม้จะย้ายถิ่นไปแล้วก็ยังต้องเคารพผี หากไม่ท าตามจะถูกลงโทษ เมื่อ
ถึงงานประจ าปีหรือพิธีไหว้ปะจุ๊เดือนหกก็ต้องกลับมาร่วมงาน มาร้องร าท าเพลงด้วยกัน มารับพรจากปะจุ๊ที่สื่อสารผ่านคนทรง
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ประจ าหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกินข้าวด้วยกัน ซึ่งโอกาสนี้เองที่ท าให้เครือญาติ และคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้น
กัน   

5. การนิยามตัวตน 
ปัจจัยเรื่องการนิยายตนเองเป็นปัจจัยที่แสดงถึงการก าหนดตัวเองของปัจเจกชน ผลการวิจัยที่พบว่าสมาชิกสมาพันธ์

ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจะเรียกตนเองว่า “คนมอญ” และ “มอญเมืองไทย” ตลอดจนนิยามว่า “มอญเมือง
มอญไม่ใช่มอญเมืองพม่า” ซึ่งผู้วิจัยมองว่าสิ่งเหล่านี้เองที่สะท้อนความเป็นมอญในตัวชาวมอญที่ท างานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
มอญ ความตระหนักและความภาคภูมิใจในตัวตนมอญนี่เองที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่
คณะ สายใยความผูกผันและความภาคภูมิในตัวตนมอญนี่เอง ท่ีท าให้เกิดความช่วยเหลือและเอื้ออารีย์ต่อกัน  

6. แกนน าและผู้ประสานความเช่ือมโยง 
 จากการวิจัยพบว่าผู้น าของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ นายประพัฒน์ กองศรี หรือ“พี่มหา” 
อายุ 38 เป็นชาวมอญต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ส าเร็จการศึกษาสูงสุดศาสนศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การศึกษาด้านพระพุทธศาสนจบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ปัจจุบันปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ต าแหน่งครูสอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
วิชาประวัติศาสตร์  วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นปทุมธานี เป็นกรรมการสมาคมไทยรามัญ และเป็นประธานสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสาย
รามัญจังหวัดปทุมธานีระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา จากการคัดเลือกของสมาชิกในสมาพันธ์ฯ ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเช้ือสายมอญ  และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชาวมอญ (โต้ง/คนทรง) มีความสามารถในงานด้าน
พระพุทธศาสนา อ่านเขียนภาษาบาลีได้ พูด/อ่าน/เขียนภาษาภาษามอญ และเทศน์ภาษารามัญ  โดยเฉพาะเทศน์มหาชาติ
ตามโวหารภาษารามัญได้ สิ่งเหล่านี้เองที่น ามาซึ่งการยอมรับและให้การเคารพนับถือของคนในชุมชน สามารถชักจูงและ
ก่อให้เกิดความศรัทธาและความร่วมมือต่าง ๆ ในกลุ่มและชุมชนได้  

7. การมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธ์ุมอญ 
การท างานที่เช่ือมโยงกันตั้งแต่องค์กรมอญระดับประเทศ คือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ 

ตลอดจนกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งมอญเมืองไทยและมอญแรงงาน ตลอดจนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวมอญที่
อาศัยอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่า และองค์กรมอญระดับท้องถิ่น ถึงแม้แต่ละองค์กรจะมีจุดเน้นและกลุม่เป้าหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญก็คือความต้องการที่จะการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
แก่กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการประสานความรว่มมอืกันของกลุ่มชาติพันธ์ุระดบัต่าง ๆ และชุมชนมอญทั้งด้านความรู้ 
ก าลังทรัพย์และก าลังคน แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังคงแน่นแฟ้น สนิทสนมเสมือนเครือญาติ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ชาวมอญเมืองไทยหรือชาวไทยเช้ือสายมอญมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น แต่ด้วยอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกกลืนกลายนโยบายของรัฐชาติที่
ต้องการความเป็นไทยแบบหนึ่งเดียวในอดีต ท าให้วัฒนธรรมมอญเริ่มสูญหาย ชาวมอญไม่พูดภาษามอญ ไม่อ่านหนังสือมอญ 
ไม่กินอาหรมอญ ไม่รู้จักวัฒนธรรมประเพณีของมอญ กลุ่มชาวมอญที่มีใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจึงรวมกลุ่ม
กันขึ้น แสวงหาพื้นที่ยืนในสังคมที่มีความหลากหลาย ประกาศตัวตนผ่านกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู่
แล้วจะรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับกลุ่มทางชาติพันธ์ุมอญกลุ่มอื่น ๆ ท างานด้านวัฒนธรรม และช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมแก่ชาวมอญเมืองมอญ (ประเทศพม่า) และชาวมอญแรงงาน สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
เป็นการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญระดับท้องถิ่น ทีมีการก่อตั้งกลุ่ม และกิจกรรมการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเกิดขึ้น
จากความพร้อมใจกันของคน ในกลุ่ม (Harmony) ซึ่งเป็นคนที่นิยามว่าตนเองเป็นคนมอญ เป็นลูกหลานคนมอญ ความส านึก
ทางชาติพันธุ์นี้ท าให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจ เครือข่ายการท างานร่วมกัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุ่ม 
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เป็นพลังชุมชนที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนที่หลากหลายมาร่วมกันท ากิจกรรม และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน จนสามารถพึ่งตนเองได้
แบบพ่ึงพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงบุคคลผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงที่ล้วนมีคุณูปการส าคัญ อันเอื้ออ านวยให้การวิจัยนี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ อาจารย์ประพัฒน์ กองศรี ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ผู้เมตตาคอยแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก่ผู้ วิจัย 
ตลอดจนคอยไต่ถามความคืบหน้าและให้ก าลังใจ คุณไพรัตน์ จันทร์แบบ คุณเกรียงไกร น้อยค าลือ และสมาชิกสมาพันธ์ชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีทุกท่านที่เมตตาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนบรรพบุรุษชาวมอญ
ทั้งหลายผู้เป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยระลึกถึงความกรุณาเหล่านี้ และขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งส าหรับ
การสนับสนุน ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อ ก าลังใจ ที่ทุกท่านมีให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณค่าใด ๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้ง
นี้ขอยกย่องเป็นคุณความดีแก่บุคคลดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวันพานแว่นฟ้า จ านวน 
24 เรื่อง ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนจ านวน 8 ด้าน โดยพบลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้ความรุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือการ
สนทนาทางการเมือง การหาเสียง การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง การเลือกตั้ง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง การ
ติดต่อหน่วยงานราชการ และลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านที่พบน้อยที่สุด คือ การเดินขบวนประท้วง จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าซึ่งสะท้อนสังคมในช่วงปี 
2555-2556 ว่าประชาชนมักใช้ความรุนแรงเพ่ือเรียกร้องหรือแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
ค าส าคัญ : เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน   
 

Abstract 
 This research aims to study a political participation of people in Phan Wan Fa Award - Winning  
short stories. This research use research Qualitative research methodology and describe on analysis 
describtive. It shows to Phan Wan Fa Award - Winning short stories B.E.2555-2556. It found a participation 
of people in 8 sides. 1. A violent side. 2. A conversation on Political, campaign, political mass, election, a 
participation of political party and a connection of affair. 3. A protester.  The result of this research is 
shows to participations of people in a character of Phan Wan Fa Award short stories. It is reflection in 
B.E.2555-2556 to the people is like to violent for appealing or a political participation. 
 
Keywords :  Panwaenpha  award - winning  short stories  political participation of people 
 
บทน า 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น
การเมือง ข้ึนครั้งแรกในปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาครบ 70 ปี โดยเห็นความส าคัญของวรรณกรรมการเมือง ว่ามีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง 
โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการ ในรูปแบบ
ของเรื่องสั้น ทั้งนี้ ในปี 2546 ได้เพิ่มรูปแบบวรรณกรรมประเภทบทกวีเข้าประกวดดว้ย เพราะบทกวีการเมือง มีบทบาทส าคัญ
ควบคู่กับเรื่องสั้นการเมืองมาแต่ในอดีต “รางวัลพานแว่นฟ้า” เป็นรางวัลที่จัดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวด
วรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีการเมือง โดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง อีกท้ังเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์วรรณกรรม
การเมือง ให้มีส่วนปลุกจิตส านึกประชาธิปไตย (รางวัลพานแว่นฟ้า: ออนไลน์) 
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 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการประการหนึ่งคือ ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดที่
เรียกว่า อ านาจอธิปไตย ที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งการถือระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม (ราชกิจจานุเษกษา: ออนไลน์) 
 รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของวรรณกรรมการเมืองว่ามีความส าคัญต่อการ
พัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนให้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองโดยใช้ศิลปะในการเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมือง หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี ดังที่ ไมตรี 
ลิมปิชาติ ได้กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นสิง่หนึ่งที่สะท้อนความคดิจิตส านึกของผู้เขียนและคนในสังคม วรรณกรรมทางการเมืองยัง
เป็นสิ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตส านึกประชาธิปไตยให้กับคนในสังคม การใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งมีทั้งเพื่อจรรโลง
สังคมและเพื่อเสียดสีการเมืองซึ่งไม่พูดถึงการเมืองโดยตรง (เรื่องสั้นและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า2549: ออนไลน์) 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า หมายถึงการกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการ
เลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย คือ ท าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงท าให้การ
ด าเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังท่ี อัศวิน รักสวัสดิ์(2551) ได้
อ้างถึงค ากล่าวของดารินทร์ แก้วมูล ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญ ของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีช้ีวัดตัวส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะ
มีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ า พิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สังคมที่ประชาชนมี
ระดับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองสูง ย่อมมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าสังคมใดมี ระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองต่ าแสดงว่า สังคมนั้น มีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ า (การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี: ออนไลน์.) 
 ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าซึ่งเป็นวรรณกรรมทางการเมืองในปัจจุบันจะสะท้อนถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของคนในสังคมออกมาในลักษณะใด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนท่ีปรากฏผ่านตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าปี พ.ศ.2555 - 2556   
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาลักษณะการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า 
 ขอบเขตของการวิจัย 
              1. งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
              2. งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี พ.ศ.2555-2556 จ านวน 24 เรื่อง  
              3. ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้  (กรอบ
แนวคิดสังเคราะห์มาจาก) 
                1) การหาเสียง 
      การหาเสียง คือ การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อสิทธิในการลงคะแนนการเข้าร่วมสนับสนุนพรรค
การเมือง และยังเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของพรรคเพื่อโน้มน้าวประชาชน เป็นทางเลือกในการตัดสินใจของ
ประชาชนได้ 
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 2) การเลือกตั้ง 
      การเลือกตั้ง คือ การด าเนินการในส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนเป็นการกระท าตามส านึกในหน้าท่ีพลเมืองที่ดี 
                3) การสนทนาทางการเมือง 
      การสนทนาทางการเมือง คือ การปราศรัยเรื่องการเมืองเพื่อสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนแม้กระทั่ง
ประชาชนท่ัวไป เป็นการจับกลุ่มตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น วิธีการใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง การพูดคุยถึงเรื่องสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลที่พึงจะได้รับทางการเมือง เป็นต้น 
                4) การติดต่อหน่วยงานราชการ 
      การติดต่อหน่วยงานราชการ คือ การติดต่อรัฐบาลหรือหน่วยงาน ของรัฐบาลบุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
บุคคล เช่น การติดต่อขอรับสวัสดิการ หรือ การร้องเรียนในการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐบาล หรือ หน่วยงานนั้น ๆ 
                5) การเดินขบวนประท้วง   
      การเดินขบวนประท้วง คือ การแสดงออกทางการเมืองด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการเดินขบวน
ตามท้องถนนสร้างความวุ่นวายโดยใช้ความรุนแรง เพื่อบังคับให้รัฐบาลแก้ไขในสิ่งที่กลุ่มผู้ประท้วงต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทางการเมืองให้ถูกต้อง 
                6) การใช้ความรุนแรง   
      การใช้ความรุนแรง คือ การกระท าที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายของ
รัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย การท าลายทรัพย์สิน ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง 
                7) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
                    การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองที่เกิดจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่ เพื่อสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                8) การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง 
                   การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง คือ การติดต่อข่าวสารสารทางการเมืองและคอยส่งข่าวสารทางการเมืองแก่
เพื่อนในชุมชนให้คอยได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน  การให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ
การเมือง แต่จะไม่แสดงออกด้วยการประท้วง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1 ขั้นเตรียมการ 
         1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องสั้นท่ีมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
         1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรางวัลพานแว่นฟ้า 
       2 ขั้นเก็บข้อมูล 
           เก็บข้อมูลและคัดเลือกเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าท่ีจะใช้ในงานวิจัยโดยคัดเลือกเป็นปี พ.ศ.2555 – 2556  

จ านวน 24 เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันและมีความทันสมัยอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด 
           3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล   

           วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า จ านวน 24 เรื่อง ตามกรอบการวิจัย  
      4 ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
            4.4.1 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองของตัวละครในเรื่องสั้น จ านวน  

24 เรื่อง 
        4.4.2 น าข้อสรุปที่ได้มาอภิปรายผลการวิจัย 

 
 

676 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2555 - 2556: การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวันพานแว่นฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้น
จ านวน 24 เรื่อง  

ผลวิจัยพบว่าปรากฏการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งหมดจ านวน 168 ครั้ง โดยพบการใช้ความรุนแรง
มากที่สุด จ านวน 40 ครั้ง รองลงมาคือการสนทนาทางการเมือง จ านวน 37 ครั้ง พบการหาเสียง จ านวน 23 ครั้ง พบการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมือง จ านวน 22 ครั้ง พบการเลือกตั้งและพบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 19 จ านวน พบการ
ติดต่อหน่วยงานราชการ จ านวน 3 ครั้ง และพบน้อยที่สุดคือการเดินขบวนประท้วง จ านวน 2 ครั้ง ดังตัวอย่าง ดังนี ้

ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้ความรุนแรง 
 บักต้อมและพักพวกที่ได้รับหน้าที่ด าเนินการจัดการทุกสิ่งตามที่ได้วางแผนไว้ในการประชุมหารือกันไว้ คือ ต้อง
ท าลายทุกสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับเอื้อยสี ท้ังครอบครัว บ้าน และกิจการทั้งหมดของเอื้อยสี ซึ่งเป็นภาพแทนที่น าไปสู่การสร้างความ
รุนแรงเพื่อเรียกร้องหรือก าจัดอ านาจของเอื้อยสีนี้ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการใช้
ความรุนแรง มีข้อความดังปรากฏนี้ 

 จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดคือต้องเผาผลาญทุกอย่าง สิ่งของ กิจการ และแม้แต่ชีวิตของเอื้อยสีและครอบครัว 
และคนท่ีรับผิดชอบก็คือบักต้อม แต่กระนั้นเขาก็ไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียว ยังมีพักพวกอีกห้าคน และบักธงเป็นคนที่
หกท่ีได้รับหน้าท่ีในครั้งนี้  

(ลูเธอร-์เทอรัว แอนนาแบปติสตส์, 2556 หน้า 49) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการสนทนาทางการเมือง 
พ่อก าลังโต้แย้งความคิดของลูกชายที่กล่าวถึงการได้รับผลประโยชน์ในต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่มีแค่เงินเดือน

ของผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเท่านั้น ยังมีอีกหลายช่องทางที่จะสามารถหาเงินได้จากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการสนทนาทางการเมือง มีข้อความปรากฏ ดังนี้ 

“คิดตื้น ๆ แบบเอ็งมันไม่เจริญหรอก ตอนนี้เงินเดือนอาจยังไม่มากก็จริง แต่ในอนาคตน่ะเงินเดือน
ผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้นท่ีส าคัญเอ็งต้องไม่ลืมว่า ผู้ใหญ่บ้านมีช่องทางหาเงินได้มากกว่าเงินเดือนอีกเยอะ…
ผมเกือบจะเถียงค้านออกไปแล้วว่า พ่อหมายถึงการหาเงินเข้ากระเป๋าด้วยวิธีทุจริตกินนอกกินในใช่หรือไม่ แต่ผมยั้ง
ปากไว้ทัน” 

(อุเทน พรมแดง, 2555 หน้า 48) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการหาเสียง  
พ่อของตุลย์จันทร์ได้เล่าให้ตุลย์จันทร์ฟังถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาหาเสียงเลือกตั้ งเมื่อครั้งลงสมัครผู้แทนราษฎรใน

พื้นที่ แต่การหาเสียงของพ่อนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับพรรคอื่นๆ มีเพียงอุปกรณ์หาเสียงท่ีพอจะท าให้ประชาชนได้ยิน
เสียงพูดเท่านั้น ซึ่งพรรคอื่นมีการจัดเวทีใหญ่โตมีการเลี้ยงดูแลหัวคะแนนอย่างดีเนื่องจากพ่อของเธอนั้นเคยลงสมัค รเป็น
ผู้แทนราษฎรในครั้งอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการหาเสียง มขี้อความปรากฏดังนี้ 

พ่อเล่าถึงผู้สมัครผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ๓ คนได้ลงพื้นที่หาเสียงในต าบล ค า
สิงห์ ศรีนอก ประสาร มฤคพิทักษ์ และค าพอง พิลาสมบัติ เพื่อนของพ่อ การจัดเวทีปราศรัยวันนั้นพ่อยังจ าได้แม่น 
แกนสายไฟของการไฟฟ้าเหมือนหลอดได้ขนาดใหญ่ ท าจากไม้ยกตั้งขึ้นตามวิธีเพื่อให้ผู้สมัครผู้แทนข้ึนไปพูด ในขณะ
ที่การหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นตั้งเวทีใหญ่ใช้เครื่องขยายเสียงครบครัน เลี้ยงดูบรรดาหัวคะแนนอย่างส า ราญ 
แต่พรรคสังคมนิยมอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งเรานั้นหลังเสร็จสิ้นการหาเสียง คณะผู้ลงสมัครผู้แทนก็แวะมากินข้าวที่บ้าน
พ่อ 

(จันทร์เคียว, 2556 หน้า 111) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง  
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กระเต็นดีใจที่ได้เป็นนักข่าวคอย ส่งข่าวสารของบ้านเมืองให้ประชาชนได้รับรู้ และได้คอยติดตาม บนพื้นที่เสี่ยง
อันตรายยังสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ กระเต็นมีอุดมการณ์ที่เปี่ยมล้นที่จะมีการน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา มีความเป็น
ธรรมในกับประชาชนในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง 
มีข้อความปรากฏ ดังน้ี 

ในฐานะนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ บนพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตรายอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่นัก
สื่อสารมวลชนอย่างกระเต็น ปลาบปลื้มยิ่งนัก ด้วยอุดมการณเ์ปี่ยมล้นท่ีจะน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้าง
ความถูกตอ้ง เป็นธรรมในสังคม 

       (สรวงอัปสร, 2555 หน้า 131) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง  
ผลคะแนนที่ผู้ลงคะแนนได้ท าการกดโหวตให้แก่ผู้ลงสมัครในเกมนี้ปรากฏในรอบแรกผู้สมัครทั้งสองได้รับคะแนน

เสียงเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเลือกตั้ง ปรากฏข้อความดังนี้ 

 “ผลโพลครั้งท่ีหนึ่ง คะแนนของผู้ลงสมัครทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเสมอกันสองต่อสอง” 

(วรณัฐ นามสมมต,ิ 2556 หน้า 90) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเดินขบวนประท้วง  
หลังจากตัวละครเอกได้สูญเสียแม่ไป ในสองวันต่อมาเธอได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมบนถนนราชด าเนิน ซึ่งเป็นเช่นเดิม

กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งในอดีต และมีการเรียกร้องสิ่งที่เคยมีการเรียกร้องมาหลายครั้งเช่นกัน เขาเข้าร่วมชุมนุมใน
ครั้งนี้เป็นเพียงความคิดถึงความประสงค์หรืออุดมการณ์ของคนรุ่นก่อนเท่านั้น   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนด้านการเดินขบวนประท้วง มีข้อความปรากฏดังนี ้

เหตุการณ์บนถนนราชด าเนินเต็มไปด้วยฝูงชนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่เมื่อในอดีตได้ถูกเรียกร้องมาแล้วนับ
ไม่ถ้วน คุณไม่ได้กลับไปท่ีโรงพยาบาลอีก คุณตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุม ไม่ใช่ด้วยอุดมการณ์ ไม่ใช่การเรียกร้องสิ่ง
ใดหาแต่คุณคิดว่าหากพ่อและแม่คุณยังอยู่ก็คงจะเข้าร่วมเป็นแน่ คุณเป็นเพียงร่างทรงแห่งความต้องการของคนใน 
รุ่นก่อน จึงพาบาดแผลในอดีตไปเพื่อให้ได้รับการบ าบัด 

(วิกรานต์ ปอแก้ว, 2556 หน้า 131) 
ลักษณะการลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ  
เขายืนมองสมุดบัญชีเก็บภาษีในมือของเจ้าหน้าที่ ภาษีคือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนเพื่อน าไปบริหาร

ประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ซึ่งการเสียภาษีของประชาชนนั้น ประชาชนท่ีเสียภาษีต้องไปติดต่อเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ มีข้อความปรากฏ ดังนี้ 

เหมือนเค้าจะเป็นใบ้เช่นเดียวกันกับคนงาน ได้แต่ยืนยิ้มแห่งแห้งมองดูสมุดบัญชีในมือเจ้าหน้าที่ อย่าง
หวาดหวัน่ รอยยิ้มเป็นมิตรจากนักเก็บภาษีเป็นกันเองยิ่ง 

             (มนตรี ศรียงค,์ 2555 หน้า 40) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
ลุงเส็งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่หนุ่ม ๆ แสดงให้เห็นว่าลุงเส็งเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและ

ได้ครอบครองต าแหน่งใหญ่บ้านมาเป็นเวลานานถึงสิบปี ท าให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างจ าภาพของลุงเส็งได้ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง มีข้อความปรากฏ ดังนี้ 

ไม่มีภาพจ าของผู้ใหญ่บ้านคนไหนชัดเจนแจ่มกระจ่างในหัวผมเท่ากับลุงเส็งอีกแล้ว… เขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ของหมู่บ้านเรามาตั้งแต่หนุ่ม ๆ และครอบครองต าแหน่งนั้นยาวนานหลายสิบปี 

(อุเทน พรมแดง, 2555 หน้า 44) 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ประจ าปี 2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า           
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2555 

หมวกท่ีหายไป 2 2 - - - - 3 - 7 
นี่ คื อ ก า ร ต่ อ สู้ ค รั้ ง
สุดท้าย 

- - - 2 - 3 - - 5 

กระสุนปืนนัดเดียว 1 4 5 - - - 5 - 15 
กลับไปบ้านเกิด - - - - - 3 1 - 4 
กาฬยุค - - - - - - - 2 2 
ความลับในสวนยาง - - 1 - - 5 - - 6 
ติดธง - - - - - 3 - - 3 
นกปากล้อม 2 - - - - 3 4 - 9 
น้ า(ท่วม)ใจ - - - - - 5 - 1 6 
บุหรง ตันหยง ตานี - - - - - 7 - 12 19 
ป ล า ที่ ว่ า ย ต า ม เ ศ ษ
อาหารไปทุกสายน้ า 

3 3 - 1 - - 1 - 8 

เมืองอมร ๒๓๑๒ - - - - - - 3 - 3 
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การยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ขอ งส าวแม่ ฮ้ า ง แห่ ง
หมู่บ้านตาเอกทะไม 

2 1 30 - - 3 1 - 37 

เกมประชาธิปไตย 7 8 5 - - 5 - - 25 
ตุลย์จันทร์ ๒๕๑๙ 3 1 - - - - - - 4 
บังทึกของอรชุน - - 1 - 2 2 - 3 8 
อาณาจักรใต้ดิน 3 - - - - - - 2 5 
ผู้บุกรุก - - - - - 1 - - 1 

รวม 23 19 42 3 2 40 18 20 167 

คิดเป็นร้อยละ 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน โดยปรากฏทั้งหมดจ านวน 168 ครั้ง ผลการวิจัยนี้สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ นิศานาจ โสภาพล (2555) ที่ท า
วิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า” โดยศึกษาแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้น
พานแว่นฟ้า โดยวิธีการอ่านละเอียดและวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น ครั้งที่ 
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1 พ.ศ. 2545 – ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีจ านวน 9 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่ามี แนวคิดทางการเมืองที่
ปรากฏอยู่ 5 ประเด็น คือ 1) แนวคิดการส านึกทางการเมืองของประชาชน 2) แนวคิดพฤติกรรมเชิงการเมืองของนักการเมือง 
3) แนวคิดทางเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย4) แนวคิดความขัดแย้งทางการเมืองได้จ าแนก
ความขัดแย้งทางพฤติกรรมการเมืองจ าแนกออกเป็น 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งทางความคิดและความขัดแย้งของนักการเมือง
ระดับท้องถิ่น 5) แนวคิดเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งผูแ้ต่งไดส้ะท้อนแนวคิดเหตกุารณท์างสังคมที่เกิดขึน้ 
วรรณกรรมการเมืองมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสังคมอย่างใกล้ ชิด และเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมการเมือง และชญาน์ทัต  เอี้ยวฉาย (2556) ที่ท าวิจัยเรื่อง “แนวคิดประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545 – 2551” โดยศึกษาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เรื่องสั้นเหล่านี้มีการสอดแทรกแนวคิดทางการ
เมืองตามมุมมองของนักเขียน บทความช้ินนี้มุ่งศึกษาว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้ามีแนวคิดใดเป็นแนวคิดหลักของเรื่อง 
แนวคิดที่ปรากฏส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่ามีแนวคิดทั้งหมด 6 แนวคิด จาก
จ านวนเรื่องทั้งหมด 79 เรื่อง คือ แนวคิดวิพากษ์พฤติกรรมฉ้อฉลของนักการเมือง แนวคิดวิพากษ์นโยบายทางการเมืองของรัฐ 
แนวคิดวิพากษ์ปัญหาอันเนื่องมาจากการเมือง แนวคิดการสนับสนุนประชาธิปไตยสู่การเมืองในอุดมคติ แนวคิดความรักชาติ 
ศาสนา และมาตุภูมิและแนวคิดนักการเมืองในอุดมคติ จากแนวคิดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเขียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญแก่
ความหมายของประชาธิปไตยไปท่ีตวันักการเมอืงเป็นส าคัญ โดยส่วนมากผู้เขียนมักหยิบยกประเด็นการฉ้อโกงของนักการเมือง
มาเป็นแก่นหลักในการด าเนินเนื้อเรื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนยังคงมองว่า นักการเมืองเป็นตัวการที่ท าให้การเมืองและระบอบ
ประชาธิปไตยไม่พัฒนา และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทรรศนะของนักเขียนนั้นมักมุ่งประเด็นไปที่การเลือกตั้ง เนื่องจาก
การเลือกตั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดีเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าก็มีบทบาทและ
หน้าท่ีในการกระตุ้นเตือนจิตส านึกประชาธิปไตยและสนับสนุนการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 

ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการใช้ความรุนแรง ปรากฏจ านวนครั้งมากที่สุด โดยปรากฏ
ให้เห็นมากถึง 40 ครั้ง จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนมักใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องหรือแสดงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดหรอืการกระท าของนักการเมืองและประชาชน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ 
นิศานาจ โสภาพล (2555) ที่ท าวิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า” โดยศึกษาแนวคิด
ทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า พบว่ามีแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ 5 ประเด็น โดยมี 2 ประเด็นที่กล่าวถึง 
แนวคิดความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจ าแนกความขัดแย้งทางพฤติกรรมการเมืองจ าแนกออกเป็น 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งทาง
ความคิดและความขัดแย้งของนักการเมืองระดับท้องถิ่น และ แนวคิดเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งผู้แต่ง
ได้สะท้อนแนวคิดเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น วรรณกรรมการเมืองมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสังคมอย่างใกล้ชิด และ
เป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมการเมือง  
 นอกจากน้ีจากผลการวิจัยที่พบลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการสนทนาทางการเมือง ปรากฏให้เห็นรอง
จากด้านการใช้ความรุนแรงโดยปรากฏให้เห็นจ านวน 37 ครั้ง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชญาน์ทัต เอี้ยวฉาย 
(2555 หน้า 128) ที่พบว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2545-2551 ผู้แต่งมุ่ง
ประเด็นไปที่การวิพากษ์นโยบายทางการเมืองด้วยการน าเสนอข้อบกพร่องในด้านการเมือง เพื่อช้ีให้เห็นปัญหาของการด าเนิน
นโยบายว่ามีผลกระทบต่อประชาชน และไม่ควรน านโยบายดังกล่าวมาใช้ การวิพากษ์นโยบายทางการเมืองเหล่านี้ผู้แต่งมัก
น าเสนอในหลักความเป็นจริง และอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้แต่งให้ความสนใจน าเสนอ คือ ปัญหาการชุมนุมประท้วง การเรียกร้อง
สิทธิ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประชาชน นอกจากประเด็นที่แสดงปัญหาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ผู้แต่งได้
น าเสนอประเด็นการสนับสนุนการเมืองสู่การเมืองในอุดมคติ เพื่อช้ีให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากการปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีการสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครเพื่ออธิบายความหมายและ
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น 
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จากผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนลักษณะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิพากษว์ิจารณ์เกี่ยวกับการเมือง การกล่าวถึงสภาพทางการเมืองของใน
ยุคสมัยนั้น การกล่างถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเป็น
อย่างไร ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใดผ่านเนื้อหาทางวรรณกรรม จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ผู้เขียนแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านพฤติกรรมของตัวละครที่มีทั้งดีและไม่ดี 
ดังนั้นเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าจึงมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและอีกทั้งยังมีส่วนช่วย
สร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา งานวิจัย และกลุ่มศิลปินพื้นบ้านโดยใช้แบบสัมภาษณ์                
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการโดยเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และนักศึกษา ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฏี SWOT 
จากการศึกษาพบว่า ทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็นในการส่งเสริมอนุรักษ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นความส าคัญของการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ เพราะเป็นแหล่ง สั่งสม องค์ความรู้ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน สร้างโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม 
อนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบและสร้างอาชีพที่ส าคัญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจักต้องมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านพัสดุ และระบบการบริหารจัดการศูนย์ที่มีคุณภาพรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดเห็นควรเสนอให้ภาครัฐมีนโยบายในการ
ประยุกต์ใช้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม  

ค้าส้าคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพ้ืนบ้าน  ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

Abstract 
 This study aimed to find the guideline for establishing folk performance learning center in Lake 
Basin Area, Songkhla. The researcher had collected and analyzed data from documents, researches, 
reports, local artists by interview and academic conference process. The participants were local artists, 
folk performance experts from schools, universities, cultural centers, institute for Southern Thai studies 
Thaksin University, cultural offices and students by collecting information by group interview and 
analyzing with SWOT theory. The study found that all participants had the same ways for the importance 
of folk performance learning center establishment because it is source collected folk performance 
knowledge, and encouraging opportunities, promotion and conservation these are non-formal learning 
and career encourage. Significantly, the learning centers should have strategy plans for human resource, 
building, equipment budget, quality management system and systematic evaluation process follow. 
Moreover, the highest benefit research result making should inform government section to apply with 
local organization such as municipality office, Sub- district Administration organization and so on truly. 

keywords : community learning center  the folk performance conservation and promotion   
     Songkhla lake basin  
 

บทน้า 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทย ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว สรรค์สร้าง

จินตนาการ สืบสานขนบนิยม และความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ การแสดงพื้นบ้านเป็นตัวบ่งช้ีถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม ความเช่ือทางศาสนา และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของแต่ล่ะกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทยได้อย่างชัดเจน พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเขตพื้นท่ีที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆมากมาย หลายพื้นที่ทางภาคใต้เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจส าคัญ ติดต่ อค้าขายแลกเปลี่ยน
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สินค้าทางเรือกับชนชาติอื่นๆมาหลายศตวรรษ อีกทั้งกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากท ามาหากิน
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ส่งผลให้พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจ ที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ค้าขายหรือการอพยพย้ายถิ่นฐานก็ตาม ส่งผลให้เกิดการถ่ายโยงและแพร่กระจายทางด้านประเพณีวัฒนธรรมจากกลุ่มคนที่
อพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่ จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ ณ ดินแดนด้ามขวานแห่งนี้ ปรากฏมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งมี
ความงดงามที่เกิดจากการผสมผสาน และบูรณาการอันยาวนานของขนบนิยมอันหลากหลายมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่
ยังคงอยู่และสูญสลายไปตามกาลเวลา  

ในปัจจุบันพื้นทีเ่ขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีการขยายตัวของเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาแทนท่ี ส่งผลท าให้เยาวชน หันหลังกลับให้กับอารยะในอดีตและรากเหง้าแห่งประเพณีและ
วัฒนธรรม สื่อต่างๆประโคมแข่งขัน หยิบยกเอาวัฒนธรรมต่างบ้านต่างภาษามาอวดกัน ล่อตาล่อใจด้วยช่ือเสียงและเงินทอง 
เยาวชนก าลังกลายเป็นผู้เสพบรโิภคนิยม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการแสดงพ้ืนบ้านในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ยังคง
ท าหน้าที่ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเรื่อยมา หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ พยายามส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพ้ืนบ้านด้วยวิธีการต่างๆ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวและเล็งเห็น
ว่า ยังไม่พอเพียงและสามารถต้านทานค่านิยมทางด้านวัตถุ และวัฒนธรรมต่างชาติ ต่างภาษาได้แม้ว่าปัจจุบันนโยบายของ
สถาบันในแต่ล่ะระดับการปกครอง ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับเทศบาล หรือแม้แต่ใน
มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างก็มีแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้องค์กรโดยส่วนมาก ยังไม่ปรากฏมี มาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างแท้จริง 

การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาตาม รูปแบบที่ต้องการ มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น บริการข่าวสาร ข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ จัดได้อย่าง
หลากหลายโดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จะมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของคนไทยอย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ และเติมเต็มให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  โดยเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภท ต่าง ๆ 
เช่น จากวิทยากร จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบบเรียนส าเร็จรูป หนังสือพิมพ์การประชุม หรือการ อบรม 
เป็นต้น ท้ังนี้การจัดศูนย์การเรียนรู้ที่ดี  ควรจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นส าคัญ  สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน  เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนใน ชุมชน เป็นสถานที่ที่
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ในวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง  
(กระทรวงมหาดไทย, 2550)   

จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง รวมถึงหาวิธีการในการถ่ายทอดให้คน
รุ่นหลังได้รับรู้ถึงความงดงาม รู้รับผิดชอบต่อมรดกของสังคม เห็นความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องย้ าเตือนกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของการแสดงพื้นบ้านในลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ได้เล็งเห็นแล้วว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจะ
ส่งผลต่อการด ารงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา” 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนามและ

เครื่องมือท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยมีเนื้อหาและหลักการส าคัญดังนี้ 
 1.1เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ศิลปินในเขตพื้นที่ (Structured Interview) มีรายละเอียดและส่วนประกอบ

ของแบบสัมภาษณ์ 2ส่วน ดังต่อนี ้
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1.1.1ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เช่น รายละเอียดส่วนตัวของผู้ที่ให้การ
สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือต าบล ช่ืออ าเภอ และช่ือจังหวัดเป็นต้น 

1.1.2 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนข้อค าถามเกี่ยวกับแนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ กล่าวคือ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งใช้วิธีการ 

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มในการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยใช้เครื่องมือท่ีสร้างขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 การเก็บข้อมลูภาคสนาม 

 2.1.1 ติดต่อนดัหมายศิลปินพ้ืนบ้าน 
  2.1.2 สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจดบันทึกรายละเอียดในส่วนต่างๆ  

2.2 การเก็บข้อมูลในการประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการระดมความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ โดยจะท าการจัดประชุมขึ้น 2 วาระด้วยกัน ทั้งนี้จะท าการบันทึกการประชุมอย่างเป็นระบบตามประเด็น และ
บันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวขณะการประชุม 

3. การจัดกระท้าข้อมูล 
3.1. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย มาท าการศึกษาพร้อมจัดระบบหมวดหมู่ ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
3.2 น าข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมได้จาก การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มในการประชุมสัมมนาวิชาการ

ซึ่งได้บันทึกไว้มาถอดความ แยกประเภท จัดหมวดหมู่และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัยและตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 
 4. การศึกษาวิเคราะห์และน้าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยจัดกระท ากับข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
4.3 รายงานผลการวิจัย ท าการอภิปรายผล ท าการปรับปรุงเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูล จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
  ผู้วิจัยจะท าการค้นคว้าเก็บข้อมูลจากต ารา เอกสาร งานวิจัย โดยในส่วนของข้อมูลภาคสนามจะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และในส่วนของการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ท าการเก็บข้อมูลโดย ระดมความคิด 
และข้อเสนอแนะ โดยน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น  
  5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาแนวคิดต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.2.1 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ซึ่งเป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มคน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มตัวอย่างศิลปินในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจ านวน 25 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินซึ่งได้

ท าการขึ้นบัญชีรายชื่อกับศูนย์วัฒนธรรม โดยคัดเลือกศิลปินที่มี วัยวุฒิ คุณวุฒิ และพื้นฐานทางด้านสังคมที่แตกต่างกันในพื้นที่ 
25 อ าเภอ อ าเภอล่ะ 1 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ a) กลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านท่ีเป็นศิลปินแห่งชาติ จ านวน 3 คน 
b) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 5 คน c) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี
จ านวน 2 คน d) กลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านท่ีมีอายุเกินกว่า 30 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน 

  2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆในการประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 จ านวน 32 คน 
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 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆในการประชุมสัมมนาครั้งท่ี 2 จ านวน 17คน 
 5.3 พื้นที่ท่ีท าการศึกษา 
  พื้นที่ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา” ในครั้งนี้ใช้พื้นที่ในเขตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งคลอบคลุม 25 อ าเภอ ของพื้นที่ จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
 
ผลการวิจัย  
 

1. ศูนย์การเรียนรูชุ้มชนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาจ้าเป็นอย่างยิ่งจักต้องมีแผนกลยุทธ์เพ่ือการด้าเนินงาน 
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่หลากหลายแต่ปรากฏมีประเด็นส าคัญที่ทุกลุ่มน าเสนอเหมือนกันนั่นคือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการ
แสดงพื้นบ้านผลจากการศึกษาวิเคราะห์ กล่าวคือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านเงินทุน ท า
หน้าที่ควบคุมและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้จะสามารถขับเคลื่อนแนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างน าเสนอเพราะศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่ง สั่งสม องค์ความรู้ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ท า
หน้าที่สร้างโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในบริบทต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบให้แก่เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป รวมถึงสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขับเคลื่อนได้อย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกลุ่มตัวอย่างได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์
และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาโดยแผนยุทธ์ศาสตร์นี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และมีความส าคัญยิ่งในการด าเนินงานของศูนย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้าน 

ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
 
 

วิสัยทัศน์
{Vision} 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้น 
การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ และยั่งยืน 

 
 

 
 

พันธกิจ 
{Mission} 

1) อนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2) อนุรักษ์และส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
3) อนุรักษ์และส่งเสริมคณะการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4) อนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
5) อนุรักษ์และส่งเสริมบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

 
 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
{Strategic 

Issue} 

1) การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2) การอนุรักษ์และส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
3) การอนุรักษ์และส่งเสริมคณะการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4) การอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
5) อนุรักษ์และส่งเสริมบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

 
กลยุทธ์{Strategies} 

 
ตัวช้ีวัด {Key Performance Indicator} 

1) การอนุรักษ์
และส่งเสริมการ 
แสดงพื้นบ้าน 

 

1) จัดท าคู่มือการเรียนรู้ แบบฝึกหัดโน้ตเพลงเพื่อเผยแพร่ในสถานศึกษาทุก
ระดับช้ัน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ี 

2) 2) จัดการประกวด ประชัน แบบโบราณด้ังเดิมและประยุกต์สมัยใหม่ในเขตพื้นท่ี 
3) 3) ปรับรูปแบบการแสดงพื้นบ้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
4) 4) จัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทาง

ศิลปวัฒนธรรม 
5) ประชาสัมพันธ์จัดท าเอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ บันทึกภาพและเสียงเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้านทางสื่อต่างๆ 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน แก่บุคลากรในองค์กรของรัฐ เพื่อสร้าง
เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องแก่สมาชิกในชุมชน 
7) สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

8) 8) สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลวิจัย ท าวิจัยการ
แสดงพื้นบ้าน 

1) คู่มือการเรียนรู้ แบบฝึกหัด โน้ตเพลงได้รับการเผยแพร่ในสถานศึกษาและองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีอย่างทั่วถึงทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
2) ปรากฏการประกวดประชันท้ังแบบโบราณด้ังเดิมและประยุกต์สมัยใหม่ในเขต
พื้นท่ีทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
3) ปรากฏการแสดงพื้นบ้านท่ีได้รับการปรับรูปแบบการแสดงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อย 5 คณะในระยะเวลา 5 ปี 
4) มีก ารมอบทุนส นับส นุนการศึกษาแก่ ผู้ ท่ี มี ความรู้ ความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 ทุน ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
5) ปรากฏการประชาสัมพันธ์การแสดงพื้นบ้าน เช่น เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพ
และเสียงเผยแพร่ทางสื่ออย่างน้อย2ช้ินงานทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
6) จัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ให้แก่
บุคลากรของรัฐ อย่างน้อยปีล่ะ 2ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
7) จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
8) ปรากฏงานวิจัยท่ีนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลวิจัย หรือท า 
วิจัยเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างน้อยปีล่ะ 1 โครงการ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

2) การอนุรักษ์
และส่งเสริม
บทบาทและ
ความส าคัญของ
การแสดง
พื้นบ้าน 

1) จัดประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงบูรณา
การวัฒนธรรมโดยการประสมประสานวัฒนธรรมด้ังเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน 
2) ก ากับดูแลจัดระเบียบและควบคุมวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านของชุมชนโดย
คนในชุมชนเพื่อเป็นการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
3) ควรยกย่อง ส่งเสริมและแสดงความนับถือศิลปินพื้นบ้านท่ีสูงอายุให้เกียรติ ซึ่ง
กันและกัน ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น 
4) เผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมของชุมชน ชักชวนคนนอกชุมชนให้รับรู้ ถึง
ขนบธรรมเนียมท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น 
5) สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ศิลปินและชุมชน ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อ
ปลูกจิตส านึกรักและความภูมิใจในศักด์ิศรีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6) ให้การท านุบ ารุงส่งเสริมท้ังก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์)  
7) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ บทบาทและความส าคัญของการแสดงพื้นบ้าน 

1) เกิดการประชุมโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยงข้องในเขตพื้นท่ี 
ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
2) มีการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นพื้นฐานในการจัดประชุมประจ าปีตามตัวช้ีวัดท่ี 1 ทุกๆปี
ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
3) ปรากฏพิธีไหว้ครู ครอบครู ของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อยกย่องและนับถือศิลปิน
พื้นบ้านท่ีสูงอายุ ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
4) ปรากฏเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมของชุมชน โดยมีการอัพเดต
ข้อมูลทุกๆสัปดาห์ อย่างน้อย 1 เว็ปไซต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี 
5) จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญให้แก่ศิลปินและคนในชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์
และ ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อปลูกจิตส านึกรักและความภูมิใจในศักด์ิศรี
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
6) มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท านุบ ารุงส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในด้าน
ต่างๆ อย่างพอเพียงทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
7) ปรากฏการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ บทบาทและความส าคัญของการแสดงพื้นบ้าน
อย่างน้อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 

3) การอนุรักษ์
และเสริมคณะ
การแสดง
พื้นบ้าน 
 
 

1) จัดต้ังคณะการแสดงพื้นบ้าน ประจ าหมู่บ้าน ต าบล วัดหรือมัสยิด เพื่อใช้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ บรรเลงในงานพิธีต่างๆและสร้างความสามัคคีในชุมชน 
2) ส่งเสริมการแสดงคณะการแสดงพื้นบ้านบรรเลงในพิธีการของชุมชน  
3) แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะการแสดงพื้นบ้านของพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคณะการแสดงพื้นบ้านต่อไปในอนาคต 
4) ส่งเสริมการจัดท าคู่มือระเบียบแบบแผนของคณะการแสดงพื้นบ้านท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการประสมวงแบบ
ด้ังเดิมและแบบสมัยใหม่ เป็นต้น 
5) จัดระบบการรับงานแสดงในพื้นท่ี เพื่อให้ทุกคณะได้มีโอกาสในการแสดงเท่า
เทียมกัน 

1) ปรากฏคณะการแสดงพื้นบ้าน ประจ า โรงเรียน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ประจ า
วัดหรือมัสยิด อย่างน้อย 5คณะภายในระยะเวลา 5 ปีในแต่ล่ะพื้นท่ี 
2) ปรากฏคณะการแสดงพื้นบ้านเล่นในงานพิธีการของชุมชน อย่างน้อย 3คณะต่อ 
1 วาระงาน ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
3) ปรากฏการประชุมวิชาการหรืองานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านอย่างน้อยปีล่ะ 1 
ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
4) เผยแพรคู่่มือระเบียบแบบแผนสู่ชุมชนและสถานศึกษา อย่างน้อย 50 ชุด ต่อ 1 
ปีตลอดระยะเวลา 5 ปี 
5) จัดประชุมช้ีแจงข้อตกลงและท า MOU ระหว่างคณะการแสดงพื้นบ้านในเขต
พื้นท่ีให้ได้มีโอกาสในการแสดงเท่าเทียมกัน 

4) การอนุรักษ์
และส่งเสริม
เครื่องดนตรีและ
เครื่องแต่งกายท่ี
ใช้ประกอบการ
แสดงพื้นบ้าน 

1) อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนารูปลักษณ์เครื่องดนตรีเครื่องแต่งกาย  
2) จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการน าอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่ง
กายไปประดิษฐ์เป็น ของช าร่วย เครื่องประดับ ตกแต่งเสื้อผ้าลวดลาย เป็นต้น 
3) จัดต้ังห้องพิพิธภัณฑ์และเพื่อรวบรวมข้อมูลช่าง และเพื่อผลิตเครื่องดนตร ี
เครื่องแต่งกายในชุมชน  
4) ส่งเสริม เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามสื่อทุกประเภท เช่น เว็บไซต์กลุ่มอาชีพ  
หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยน าการแสดงพื้นบ้านไปร่วมแสดง 
5) จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและซ่อมแซมเครื่องดนตรีและ
เครื่องแต่งกาย ประกอบการแสดงพื้นบ้าน 

1) จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญแก่ผู้ ท่ีสนใจ อย่างน้อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอด
ระยะเวลา 5 ปี 
2) ปรากฏกลุ่มสหกรณ์ชุมชน เปิดอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญแก่ผู้ท่ีสนใจอย่าง
น้อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
3) ปรากฏพิพิธภัณฑ์ในเขตพื้นท่ีอย่างน้อย 1แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี 
4) ปรากฏเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อย่างน้อย 1 เว็ปไซต์หรือการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า อย่างน้อย 2 งานต่อ 1 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี 
5) ปรากฏการจัดการอบรม อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 

 
5) อนุรักษ์และ
ส่งเสริมบทเพลง
ท่ีใช้
ประกอบการ
แสดงพื้นบ้าน 

1) ตรวจตราและดูแลลิขสิทธิ์ทางปัญญาของศิลปินพื้นบ้าน 
2) ส่งเสริมการประพันธ์บทเพลงใหม่ ท้ังการประพันธ์ท านองและเน้ือร้องให้
สอดคล้องกับยุคสมัยโดยคงเอกลักษณ์บทเพลงของการแสดงพื้นบ้านแบบด้ังเดิม 
3) จัดพิมพ์โน้ตท้ังรูปแบบการบรรเลงเครื่องดนตรีเด่ียว และการประสมวง เพื่อ
เผยแพร่ สู่ชุมชน สถานศึกษา 
4) บันทึกบทเพลง ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดเก็บและการเผยแพร่ตาม
สื่อประเภทต่างๆ 
5) ส่งเสริมการเรียนรู้บทเพลง ท านอง เน้ือร้อง ความหมาย รวมถึงการน าบท
เพลงของการแสดงพื้นบ้านไปใช้ในข้ันตอนต่างๆ ของพิธีกรรม เป็นต้น 
6) จัดจ าหน่ายผลงานเพลงท่ีมีการบันทึกในรูปแบบตางๆ ตามสื่อทุกประเภท 
เพื่อน ารายได้สนับสนุนการแสดงพื้นบ้านต่อเน่ืองสืบไป 

1) ปรากฏการจดสิทธิบัตรทางปัญญาอย่างน้อยปีล่ะ 1 คณะตลอดระยะเวลา 5 ปี 
2) จัดการประกวด ประชันอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี 
3) ปรากฏสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในสถานศึกษา องค์กรและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องตลอด 
อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งระยะเวลา 5 ปี 
4) ปรากฏบทเพลงของการแสดงพื้นบ้าน ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของสถานศึกษา องค์กรและสถาบัน ท่ีเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา 5 ปี 
5) จัดอบรมการเรียนรู้บทเพลงของการแสดงพื้นบ้านในบริบทต่างๆ โดยวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งระยะเวลา 5 ปี 
6) ปรากฏการจัดจ าหน่ายผลงานเพลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของการ
ดาวหโ์หลดจากเว็ปไซต์ ริงโทน อย่างน้อย 10ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 
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 2. ผลจากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการด้าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านในเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
 ปรากฏมีแนวทางจัดการอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านพัสดุและด้าน
การบริหารจัดการ โดยมีผลสรุปดังนี้    

2.1 ด้านบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนควรจะวางแผนด้านต าแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรว่าควร 
ประกอบด้วยผู้บริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ล่ะฝ่าย  โดยมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ควรเป็นบุคคลในท้องถิ่นหรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างดี  
และมีใจรักในการบริการ อีกท้ังควรจะมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่าง
ถูกต้อง และให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรให้ก้าวหน้า เช่น การสนับสนุนให้ไปดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการหาความรู้ใหม่ๆ และมีการประเมินผล การท างานโดยองค์กรที่ควบคุมหรือให้การสนับสนุน 

2.2 ด้านงบประมาณ  การด าเนินการจัดการในด้านค่าใช้จ่ายตลอดจนควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ มีการวางแผนการได้มาของงบประมาณว่าส่วนใดมาจากภาครัฐ ส่วนใดที่สามารถหารายได้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้การของบประมาณจากภาครัฐ ทางศูนย์การเรียนรู้จะต้องจัดท า แผนงานและโครงการเพื่อของบประมาณ   
ทุกปีเสนอต่อหน่วยงานที่สนับสนุน นอกจากนั้นชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณด้วย เมื่อได้รับ
งบประมาณมาแล้ว จะต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
งบประมาณที่ได้รับจะน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้าน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ บุคลากรประจ าศูนย์ หรือใช้ในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ทั้งนี้ในบางกรณีที่ศูนย์การเรียนรู้สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองจ าเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการ จัดสรรควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    

2.3 ด้านอาคารสถานท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
2.3.1 โครงสร้างภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้       
1) ห้องส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ที่แสดงข้อมูลและเกี่ยวกับขนบ

นิยม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านทั้งหมดที่ปรากฏในเขตพื้นที่ซึ่งในส่วนนี้มี
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์จ าลองลักษณะเวที เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายกล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เป็นต้น     

 2) ห้องบริการวิชาการชุมชน เป็นสถานท่ีจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ เป็นสถานที่
จัดกิจกรรม กลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชน และเป็นห้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  ซึ่งจัดบริการแก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากน้ี ยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆเช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องแต่ง
กาย การประพันธ์บทเพลงใหม่ การพัฒนารูปลักษณ์และโครงสร้างของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกาย การปรับตั้งเสียงการ
เก็บรักษาเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเบื้องต้น การถ่ายทอดการน าอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายไปประดิษฐ์
เป็น ของช าร่วย เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งและใช้งานในบ้าน การผลิตเสื้อผ้าลวดลาย ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์
ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน หรือบางโอกาส อาจจะจัดเป็นห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มอาชีพ การด าเนินงาน การรวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในชุมชน 
จะได้สัมผัสกับการท างานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง      

3) ห้องสมุดชุมชน แหล่งรวบรวมและให้บริการเอกสาร หนังสือ ต ารา งานวิจัย ทุกประเภทที่เกี่ยวกับ
การแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย โดยอาจจะเก็บเอกสาร ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิคส์( E book) วิดีโอบันทึกการแสดง แผ่น CD บทเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะขอบริจาคข้อมูลเหล่านี้
จากคนในชุมชนมาเก็บรักษาและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดหรือเจ้าหน้าที่คอยแนะน าให้ความรู้
และมีบริการให้ยืมคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในห้องอาจจะมีมุมอินเตอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทัน
โลกของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและจัดบริการสืบค้นเฉพาะที่เป็นความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

2.3.2 โครงสร้างภายนอกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้       
 1) ร้านค้าชุมชน อาจจดัตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมน าผลผลิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
พื้นบ้านมาจ าหน่าย โดยเน้นการเช่ือมโยงเครือข่าย การผลิตจากชุมชน สินค้าราคาต้นทุน  โดยจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น
เครื่องดนตรี กล่องบรรจุภัณฑ์ ของช าร่วย เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งและใช้งานในบ้าน การผลิตเสื้อผ้าลวดลาย CD หรือ 
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DVD บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านโน้ตการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรี คู่มือการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และมีมุมข้อมูล
สินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น     

2) ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานที่ช่วยส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านร่วมกัน
เช่น การประกวดประชันการบรรเลงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมกลุ่มกันภายในชุมชนภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจประจ าวันร่วมบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน เปิดเวทีส าหรับปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังหรือศิลปินพื้นบ้านที่มีช่ือเสียง
มาแสดงให้ชุมชนทราบถึงความสามารถ จัดนิทรรศการบทบาทและความส าคัญของการแสดงพ้ืนบ้าน และอาจจะจัดหาเครื่อง
เล่นส าหรับเด็กเพื่อจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองมาใช้พื้นที่ในศูนย์     

2.4 ด้านพัสดุ ควรจัดสรรงบประมาณในแต่ล่ะปีจากเงินรายรับเพื่อจัดหาพัสดุที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ควรมีการ
ตรวจเช็ครายการ จัดหาเพิ่มเติม บ ารุงรักษาและสามารถแทงจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุในแต่ล่ะปี 

2.5ด้านการบริหารจัดการ ควรจัดท าโครงสร้างการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์หรือผู้อ านวยการ คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นคณะผู้บริหารก าหนด
นโยบายและวางแผนการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการชุมชน โดยบุคลากรของศูนย์จะด าเนินงานตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และจัด
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ และประเมินผลของการด าเนินงานโดยใช้ตัวช้ีวัด KPI ที่วางไว้  

 

�ครงสร้างการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกับการแสดงพื้นบ้าน
ในเขตพืน้ที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา

ค ะกรรมการบริหารศูนย์

 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านที่หลากหลาย แต่ยังคงมีประเด็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
ความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านสอดคล้องกับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ได้ให้ข้อมูลว่า
แหล่งการเรียนรู้มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดังนี้  

1. แหล่งการเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทั้งจากท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตนเองมี อยู่แล้ว  

2. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่ง ประกอบอาชีพของผู้เรียน  
3. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตรง  
4. แหล่งการเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม  
5. แหล่งการเรียนรู้เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง  
6. แหล่งการเรียนรู้สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง ท่ัวถึง ประหยัด และสะดวก 
7. แหล่งการเรียนรู้สามารถมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
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8. แหล่งการเรียนรู้สามารถใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ 

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การด าเนินงานของศูนย์สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (ผลผลิต) ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ประเด็นดังนี้ 1) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ 2) วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง
คุ้มครอง 3) สื่อภาพยนตร์และวีดีทัศน์ได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหาร
จัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระเบียบ 5) องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) 
 แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปรากฏมีแนวทาง
จัดการอยู่ 6 ด้านดังต่อไปนี ้
 ด้านบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควรก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์กรทั้งนี้ก็เพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และคอยสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี (2528) ได้กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พอสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 1) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลาง ในการ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานใน องค์การ เมื่อองค์การได้
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์กรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 2) ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ 3) ช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ เพราะว่าถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การ และผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

ด้านงบประมา   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อการใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสปราศจากคอรัปช่ัน และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ณดา จันทร์สม(2555)  
ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรทุกประเภทต้องยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี ด าเนินกิจการและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ครบถ้วน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานและน าไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารองค์กรได้ การบริหารการเงินจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก 3 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลงทุน กิจกรรม จัดหาเงิน และกิจกรรมด าเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการขององค์กร  

กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการ จัดหาสินทรัพย์ตามกิจกรรม
ลงทุน และด าเนินงาน แหล่งที่มาของเงินโดยทั่วไปในองค์กรธุรกิจ อาจมาจากการกู้ยืม หรือส่วนของทุน (เจ้าของ) แต่ส าหรับ
กิจการวัด กิจกรรมจัดหาเงิน โดยหลักมาจากเงินสนับสนุนจาก ภาครัฐ และเงินบริจาค ดังนั้น รูปแบบของแหล่งที่มาของเงินมี
ความแตกต่างกับองค์กรธุรกิจ    

กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ และการควบคุม ค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยผลต่าง
ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นส่วนเพ่ิมให้ทุนของกิจการมีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น   

ด้านอาคารสถานที ่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏ
ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ควรมีการจัดการเรื่องสถานที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า และมีบรรยากาศของการศึกษา
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมของศูนย์ หรือการส่งเสริมอาชีพ ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้1) ห้องส่งเสริม อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา2) ห้องบริการวิชาการชุมชน 3) ห้องสมุดชุมชน และโครงสร้างภายนอกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควร
ประกอบด้วย 1) ร้านค้าชุมชน 2) ลานกิจกรรมชุมชน สอดคล้องกับ (กรมสามัญศึกษา, 2540) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดอาคาร
สถานท่ีควรค านึงถึงสภาพเดิมของบริเวณให้มาก ซึ่งสภาพเหลานี้หาก ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือตกแตงใหสวยงาม
และเอื้อประโยชนไดเหมาะสมและการ จัดสรางอาคารให้เหมาะสมกับสภาพที่มีอยูแลว จะเปนการประหยัดค่าใชจายและ
ก าลังคนก าลังงาน ทั้งจะมีสวนปลูกฝงการรักธรรมชาติ อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนได เปนอยางดี 
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ด้านพัสดุพัสดุเป็นสิ่งจ าเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพราะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงาน ควรมีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจเช็ครายการ บ ารุง เก็บรักษา จัดหาเพิ่มเติม และแทงจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุในแต่ล่ะปี สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิรดา แสงนก (2551) ที่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ และพบว่า ปัญหา ในการบริหารงานพัสดุ คือสถานที่ในการเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ การเก็บรักษาพัสดุไม่เป็นระบบ และ มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งพัสดุกลางให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการที่
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ได้แก่ ควรมีแนวปฏิบัติการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุ และมีสมุด เอกสารที่ระบุ 
วัน-เวลาในการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และมี ระเบียบปฏิบัติให้ผู้ใช้พัสดุแจ้งเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุ ไม่ ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย เพราะท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน และควรจัดท าระบบพัสดุการออกหมายเลขครุภัณฑ์เป็นระบบบาร์โค๊ด 

2.5 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมีส่วนร่วม
บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าศูนย์ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรประจ าศูนย์ เป็นผู้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่วางไว้ สอดคล้องกับ แนวคิดของ         
พระครูปลัดอาหยวน วิสุทฺธิญาณเมธี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหาร 
อัน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงานการ รายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ทรัพยากรในการ
บริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และ การบริหารเชิงกลยุทธ์   
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

ควรน าผลการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา ไปประยุกต์ทดลองใช้กับหน่วยงานในเขตพื้นที่ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจริง อาจใช้ช่ือโครงการวิจัย เช่น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านองค์การบริหารส่วนต าบลบางกล่ า ต าบลบางกล่ า 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลาเป็นต้น 
  แนวทางที่จะน้าไปใช้ประ�ยชน์   

สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ท่ีต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างจริงจังทั้งนี้ก็เพ่ือสืบสานความงดงามของพระเพณีและวัฒนธรรมในแต่
ล่ะพื้นท่ีสืบไป 

 
สรุปผลการวิจัย   
  
 ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งในการน าเสนอผลการวิจัยที่ได้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแม้แต่องค์กรเอกชนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเขต
รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนีอ้งค์กรดังกล่าวจักต้องมีปัจจัยพื้นฐาน คือ มจีิตส านึก แนวนโยบาย การด าเนินงาน และก าลังทรัพย์
สนับสนุนที่ดี จึงจะสามารถขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอนุรักษ์และส่งเสริม ขนบนิยม
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมาแต่โบราณกาล ได้อย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันเยาวชนและชุมชนในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาก าลังขานรับอิทธิพลจากตะวันตก หันหลังกลับให้กับอารยะอดีตและรากเหง้าแห่งประเพณีและ
วัฒนธรรม สื่อต่างๆประโคมแข่งขัน หยิบยกเอาวัฒนธรรมต่างบ้านต่างภาษามาอวดกัน ล่อตาล่อใจด้วยช่ือเสียงและเงินทอง 
เยาวชนก าลังกลายเป็นผู้เสพบริโภคนิยมผลจากการวิจัยนี้เป็นการสร้างแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสัมภาษณ์แนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่ม
ศิลปินในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและข้อมูลจากการประชุมวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผลจากการวิจัย
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นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างจริงจังซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการวิจัยนี้จะเป็นอีกหนึ่ง
ฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหาการสูญหายของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของพิธีศพในต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผล

การศึกษาพบว่า  พิธีศพมีบทบาทหน้าที่สองบทบาท  คือ บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ            
การอธิบายสาเหตุ  บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน พบในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ โดยสอนให้รู้คุณค่าของชีวิตที่ด ารงอยู่ 
การใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท  นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบาย
สาเหตุ คือ การอธิบายเหตุผลในการกระท าของคนสมัยก่อน  เช่น  การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตายขณะเคลื่อนย้ายศพ 
เพราะชาวบ้านเช่ือว่าสถานที่ที่ต้องเดินผ่านไปนั้นมีเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตน เองไม่ได้ เป็นต้น 
นอกจากบทบาททั้งสองบทบาทที่กล่าวมาแล้ว การศึกษานี้ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การสั่งสอนไม่จ าเป็นต้องกล่าวออกมาเป็น
ค าพูดเพียงอย่างเดียว แต่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดค าสั่งสอนมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ พิธีกรรม ประเพณี ศิลปะ สถาปัตยกรรม 
ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนด ารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
 
ค าส าคัญ :  พิธีศพ  บทบาท  การสั่งสอน 

Abstract 
 This study, a study of Role of funeral from Ban Kluay, Amphoe Mueang, Sukhothai, found that 
there were 2 role   Is the role of teaching And role-related explanation. The role of teaching. Meet each 
stage of the funeral. By teaching the value of life that exists. Living on not being negligent. The role of the 
cause is to explain the reasoning in the actions of the ancients. In addition to the two roles mentioned 
above. This study also made the researcher know. Teaching is not required to speak out as a single word. 
The ancestors were taught in various forms. Such as rituals, arts, architecture, etc., all of which are part of 
life. 

Keywords :  funeral  role  teaching     
 
บทน า 

สังคมมนุษย์แต่ละสังคม มักมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าเป็นรูปแบบของการเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยม 
แต่ภายใต้ความแตกต่างเหล่านี้ สังคมทุกหนทุกแห่งทั่วโลกมีลักษณะ พื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ สังคมเป็น             
การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก การที่สังคมจะด าเนินไปได้ด้วยดีนั้น พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนต้องเป็นสิ่ง
คาดคะเนได้  สมาชิกทุก คนจะต้องคาดคะเนได้ว่าคนอื่น ๆ จะมีพฤติกรรมเช่นไรในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม                       
(ยศ  สันติสมบัติ, 2537. หน้า 7) พฤติกรรมที่คาดคะเนได้นี้ คือ วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อท าหน้าที่ ก าหนด
แนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม และเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็
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คือความรู้สึกนึกคิด และการปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นชีวิตส่วนรวมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันท้ังความคิดต่างๆ วัฒนธรรมอาจ
อยู่ในรูปของความรู้ การปฏิบัติและความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของ อันเกิดจากการคิดและการกระท าของมนุษย์  
  ความหมายทางสังคมที่พิธีกรรมประเพณีงานศพเคยมีต่อญาติมิตร และชุมชนท่ีเคยร่วมจัดการกับพิธีกรรมประเพณี
งานศพตั้งแต่การอาบน้ าศพ จนถึงพิธีเผาได้เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อ หรือนักวิชาชีพ หรือพ่อค้าที่เข้ามาจัดการธุรกิจ
เกี่ยวกับคนตายโดยเฉพาะไป ชุมชนจึงเสียอ านาจในการจัดการเรื่องความตายของญาติมิตร ให้ตกอยู่ในอ านาจของผู้อื่นไป 
พิธีกรรมที่เน้นความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือ และความสมถะเรียบง่ายของชีวิตชาวบ้าน ก าลังปรับเปลี่ยนไป
ตามอย่างพิธีกรรมที่เน้นความมีหน้ามีตา สถานภาพทางชนช้ัน ความหรูหราฟุ่มเฟือยและความห่างเหินของผู้ตายกับลูกหลาน
ญาติมิตร ที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดและตอบแทนบุญคุณด้วยความรักใคร่เป็นครั้งสุดท้ายโดยเอาแบบคนช้ันสูงในกรุงเทพฯ และเอา
อย่างความเจริญทันสมัยที่แม้จะมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็ต้องทดแทนด้วยการสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่ลืมตนว่าท่ีจริงแล้ว
มิได้มีความแตกต่างจากสัตว์ ที่มีการเกิดและการตายไม่ได้เลย แต่ทว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันค่านิยมของคนไทยรุ่นใหม่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากมีความต้องการทางวัตถุ และความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งจะต่างกับคนไทยในสังคม
ส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในเรื่องความเชื่อ โดยได้ถูกน าไปใช้ในการควบคุมทางสังคม ท าให้ความเช่ือกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันความเช่ือมีส่วนในการที่จะสร้างโลกทัศน์ของบุคคล และเป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมให้คน
ในสังคมยอมรับและปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข โดยมีสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนท าหน้าที่ในการถ่ายทอด (จันทร์เพ็ญ                     
อมรเลิศวิทย์, 2533. หน้า 12) 
 พิธีกรรมประเพณีงานศพของไทยในปัจจุบันท่ีแม้จะเป็นพิธีประกอบขึ้นและอธิบายความหมายตามความเช่ือในพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก แต่ก็ยังสะท้อนใหเ้ห็นถึงการผสมผสานของความเชื่อดั้งเดมิที่ยังตกค้างอยู่ เช่น ความเช่ือว่าวิญญาณของผู้ตาย
ที่กลายเป็นผี อาจมีอ านาจลึกลับเหนือธรรม ชาติก่อความเดือดร้อนให้คนเป็นได้ ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดของพิธีกรรมที่
ยังยึดถือปฏิบัติกัน ตามท้องถิ่นทุกภูมิภาคในประเทศไทย ขณะเดียวกันแม้ว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับศพจะมีความแตกต่าง ตาม
ลักษณะของการตาย เช่น ตายตามปกติหรือไม่ปกติ หรือที่เรียกว่า "ตายโหง ความแตกต่างทาง เพศ อายุ สถานภาพ และชน
ช้ันของผู้วายชนม์ เช่น พระสงฆ์  แต่พิธีกรรมทั้งหมดก็แสดงข้ันตอนท่ี สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้า จะเห็นได้ว่าพิธีกรรม
ประเพณีงานศพ จะแสดงถึงช่ือเสียงเกียรติคุณทั้งของผู้ตาย และผู้ที่ยังมี ชีวิตอยู่ การเผาศพด้วยเมรุแบบกรุงเทพฯ           
ได้แพร่ไปสู่วัดในเขตเมืองของชนบท เนื่องจากความต้องการมีชื่อและได้รับการยอมรับทางสังคม  จากการสังเกตในเบื้องต้น 
ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านกล้วย  จังหวัดสุโขทัยได้ถ่ายทอดความรู้และมีการรักษาประเพณีมาอย่างยาวนานและคงเดิม มีการท าไม้
ไผ่จักสาน เรียกว่า ตะเหลว เพื่อเป็นการซื้อทางให้ผู้ตาย ท าให้เห็นถึงความใส่ใจและความส าคัญเกี่ยวกับการตายและ             
การเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ แม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ชาวสุโขทัยก็ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการจัด
พิธีศพอย่างเหนียวแน่น  สาเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสั่งสอนชนรุ่นหลังด้วยการจัดพิธีศพ
ของชาวสุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบทบาทและความส าคัญของพิธีกรรมที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยได้ดียิ่งข้ึน 
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การศึกษาบทบาทพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นี้ใช้ทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ของคติชนวิทยาที่มีต่อสังคม ของเสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2543. หน้า 401 – 403) มาจ าแนกบทบาทหน้าที่ตาม
พฤติกรรมมนุษย์ 5 บทบาท ได้แก่  

ข้อที่ 1 บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการหลีกหน ี
ข้อที่ 2 บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการอธิบายสาเหต ุ
ข้อที่ 3 บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิสูจน์ หรือให้เหตุผล 
ข้อที่ 4 บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอน 
ข้อที่ 5 บทบาทหน้าทีเกี่ยวกับการควบคุม 
จากการศึกษาพิธีศพของชาวต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยทฤษฎีดังกล่าวพบบทบาทหน้าที่             

2  บทบาทด้วยกัน คือ  
1. บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอน 
2. บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการอธิบายสาเหต ุ
บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอน 
บทบาทการสอนที่มีในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ ท าให้เห็นถึงค าสอนเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การใช้ชีวิตบน

ความไม่ประมาท  การท าดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ การไม่ยึดติดกับของนอกกาย  การสอนให้เรารู้คุณค่าของชีวิตที่เราด ารงอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนตั้งแต่ตายไปจนถึงน าใส่โลงศพ 

       1.ขั้นตอนการบอกข่าวการตาย 
  ในขั้นตอนการบอกข่าวการตาย คือ เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดใกล้ตาย ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของญาติที่จะต้องน าข่าว
ไปบอกแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนตายนับถือซึ่งญาติจะไปนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยปลอบใจและบอกทาง เช่น การบอกให้ตั้งจิตอธิษฐาน 
ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งให้คิดถึงบุญกุศลที่เคยท ามา และเมื่อ ตายแล้วเพื่อนบ้านจะ
กระจายข่าวบอกต่อๆ กันไป การบอกข่าวการตายของชาวบ้านในต าบลบ้านกล้วยจะใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อบอก
คนในหมู่บ้านว่ามีคนตาย ซึ่งผู้ที่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านท่ีรู้จักหรือคนท่ีนับถือผู้ตายก็จะมารวมตัวกันท่ีบ้านผู้ตาย ภายใน
งานชาวบ้านจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบโดย เริ่มจากมีคนไปเตรียมการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม อีกกลุ่มจะไป
ช่วยกันขนของที่ใช้ในงานเพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมตามพิธีกรรม อีกกลุ่มก็จะช่วยกันซื้อของท าอาหารเพื่อเลี้ยงที่
มาร่วมสวดบ าเพ็ญกุศล 
    จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ท่ีน าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจาก
ในขั้นการกระจายข่าวมีการสั่งสอนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ไม่ว่างานที่เราไปช่วยจะเป็นงานมงคลหรือไม่ใช่งานมงคล และถ้ายิ่งเป็นงานศพแล้วนั้นเรายิ่งต้องเข้าไปช่วย เพราะทาง
ญาติผู้ตายยังคงเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัว การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดก็ล้วนได้บุญกุศล
ด้วยกันท้ังนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรรีบเร่งท าความดี เพราะสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดคือความดี 
   2. ขั้นตอนการรดน้ าศพ 
                 ในขั้นตอนการรดน้ าศพ คือ ก่อนที่จะน าศพใส่โลงเมื่อมีคนสิ้นลมหายใจแล้วจะน าศพมาท าพิธี ซึ่งพิธีที่จะท า
เริ่มแรก คือ การอาบน้ าศพหรือที่เรียกกันว่า "พิธีรดน้ าศพ" ซึ่งการรดน้ าศพจะจัดพิธีหลังจากคนตายไปไม่นานนัก โดยใช้
น้ ามนต์ผสมน้ าสะอาด โรยด้วยดอกไม้หอมหรืออาจะใช้น้ าอบผสมด้วย ผู้ที่มารดน้ าศพจะรดที่มือข้างหนึ่งของผู้ตายที่ยื่น
ออกมาและกล่าวค าไว้อาลัย ถือเป็นพิธีเริ่มต้นเพื่อแสดงความเคารพและขออโหสิกรรมต่อผู้ตาย มักเชิญคนสนิท คนรู้จักหรือผู้
ที่เคารพนับถือไปรดน้ าศพเพื่อแสดงความเคารพและอโหสิกรรมต่อผู้ที่จากไป  

694 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

                 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่น าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์
เนื่องจากในข้ันตอนการรดน้ าศพมีการสั่งสอนให้คนได้คิดว่า ในการจากไปของใครสักคนต้องมีการสูญเสีย เสียใจ เพราะชีวิต
ของคนเรา มีเกิดมา และมีดับไป ทิ้งไว้ก็แต่ช่ือ ส่วนผู้ที่ยังอยู่นั้นก็ต้องด าเนินชีวิตต่อไป สิ่งที่ท าให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายได้นั้น
คือ การจัดงานศพ โดยขั้นตอนการรดน้ าศพเพื่อแสดงความเคารพ ขออโหสิกรรมในสิ่งที่ล่วงเกิน หรือท าไม่ดีต่อกันในวันท่ียังมี
ชีวิตอยู่ คือการสอนให้รู้จักการให้อภัย รู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองท า ไม่ว่าจะท าดีหรือไม่ดี ผู้ที่ตายไปแล้วไม่สามารถลุกมาขอ
โทษหรือให้อภัยใครได้ เหลือแต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องมีจิตใจที่ดี รู้จักให้อภัยและขอโทษผู้อื่นก่อน  ส่วนน้ าที่ใช้รดมือศพที่ต้อง
ใช้น้ ามนต์ผสมน้ าสะอาดและใส่ดอกไม้ใส่น้ าหอมก็เพื่อจะสอนให้เราขออโหสิกรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีใจผูกติดกับความ   
เคียดแค้น และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย 

3. ขั้นตอนการเอาหมากและเงินใส่ปากศพ 
     ขั้นตอนการเอาเงินใส่ปากศพ คือ ก่อนบรรจุศพใสในโลงศพ ต้องต าหมากพลูให้ละเอียด 1 ค า  และเงินเหรียญ 1 
บาท โดยเอาหมากพลูที่ต าไว้ป้อนใส่ปากของศพก่อน ตามด้วยเงินเหรียญ 1 บาท ส่วนใบพลูนั้นแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน  ซีกท่ี 1 
ปิดปากศพ  ซีกที่ 2  ให้โยนทิ้งไปด้านหลังศพ  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอนที่น าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์
เนื่องจากในขั้นตอนการเอาเงินและหมากใส่ปากศพมีการสั่งสอนว่า ทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ แม้แต่
หมากท่ีใส่ปากก็กินไม่ได้ เงินท่ีใส่ปากไว้ ก็ไม่ใช่ของตน  จึงเตือนใจให้ผู้มาร่วมงานไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต  ฉะนั้นเมื่อยัง
มีชีวิตอยู่กค็วรท าคุณงามความดีไว้ให้มาก ส่วนการปิดปากศพเป็นล าดับสุดท้าย ปิดเพื่อไม่ให้เกิด อกุศลต่างๆ ทางคติธรรม คือ 
การเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมมนุษย์ที่หลากหลาย แตกต่างกันทางนิสัยใจคอ การปิดหู ปิดตา ปิดปากบ้างก็จะท าให้อยู่ได้อย่างมี
ความสุขมากขึ้น เพราะ ตา หู  ปาก เป็นเหมือน สิ่งที่จะท าให้มีปัญหา เมื่อปิดหูปิดตาบ้างก็จะท าให้มีความสุข เป็นการตัด
กิเลส 

  ขั้นตอนการ ฌาปณ กิจ 
   1.การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด 

              การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด คือ ลูกหลานและชาวบ้านจะช่วยกันหามโลงศพ เพราะทุกคนถือว่าเป็นการแสดง
ความเคารพรัก ความอาลัยผู้ตายเป็นวาระสุดท้ายซึ่งชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียว ทุกคนช่วยกันหามโลงศพไปจนถึงวัด เมื่อได้เวลา
พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์ไว้จากวัดต่างๆ มาพร้อมกันแล้ว พระเริ่มให้เบญจศีล สวดมาติกา จบแล้วกรวดน้ าอนุโมทนา ตามล าดับ 
           จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่น าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากใน
ขั้นตอนการที่คนช่วยกันหามโลงมีการสั่งสอนว่า ตั้งแต่ตายจนถึงวันเผาเป็นวันสุดท้ายในวาระสุดท้ายนี้ท่ีทุกคนช่วยกันหามโลง
จากบ้านไปวัดเพื่อท าพิธีฌาปนกิจศพดังนั้นการที่คนช่วยกันหามโลงตลอดจนเสร็จพิธีถือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่อยู่ได้แสดง
ความรักความอาลัยความไม่รังเกียจที่จะหามศพในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะไม่ได้พบกัน 
            2. ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล  
    ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล คือ เมื่อถึงเมรุของวัดจะเดินเวียนรอบเมรุ 3 รอบ เพ่ือไว้อาลัยแก่
ผู้ตาย โดยการเวียนศพต้องเวียนซ้ายต่างกับการเวียนเทียนหรือแห่นาคซึ่งเป็นงานมงคลจะท าการเวียนขวาเรียกว่า 
ทักษิณาวรรต ก่อนจะท าพิธีฌาปนกิจจะมีการกล่าวประวัติของผู้ล่วงลับ จึงท าการทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเจ้าภาพในงานจึงจะ
รับเชิญให้เริ่มพิธี โดยน าธูปส าหรับขอขมาศพและดอกไม้จันทน์เดินตามขึ้นเมรุเผา จากนั้นน าดอกไม้จันทน์วางที่ใต้เชิงตะกอน
ส าหรับจุดไฟ หรือน าดอกไม้จันทน์และธูปวางหน้าพานศพอาจไหว้เคารพหรือกล่าวขอขมาในใจก่อนค่อยวางดอกไม้จันทน์และ
ธูปลง 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการสั่งสอน ท่ีน าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากใน
ขั้นการกระจายข่าวมีการสั่งสอนว่า การเวียนศพ 3 รอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตาย และเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระ
ไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในสามภพ คือ ในโลก นรก และสวรรค์ และ
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จะมีการกล่าวประวัติของผู้ล่วงลับ เพ่ือระลึกถึงคุณความดีและให้ผู้มีชีวิตอยู่ตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต การวางดอกไม้จันทน์
และธูปหน้าพานศพถือเป็นการขอขมาศพท่ีผู้ที่มีชีวิตอยู่อาจเคยได้ล่วงเกินท้ังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นการขออโหสิกรรม
ต่อกัน 

บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ 
 บทบาทการอธิบายสาเหตุที่มีในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ คือ การอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่าท าไมคน
สมัยก่อนต้องท าพิธีในข้ันตอนต่างๆดังกล่าว โดยมีการวิเคราะห์บทบาทการอธิบายสาเหตุในแต่ละขั้นตอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนตั้งแต่ตายไปจนถึงน าใส่โลงศพ 
 1.ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพ 

             ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพ คือ หากมีการตายจากท่ีอื่นเมื่อพบศพต้องพาร่างผู้ตายไปโรงพยาบาลเพื่อสืบหาการตาย
ที่แท้จริง โดยขณะที่เคลื่อนย้ายศพกลับบ้านจะมีการจุดธูปหน่ึงดอก และต้องมีการโปรยเหรียญตามทางที่กลับบ้าน และนิมนต์
พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานท่ีที่เกิดเหตุเพื่อถอนวิญญาณ 
            จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ  ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานท่ีที่เกิดเหตุ
เพื่อถอนวิญญาณไม่ให้สิงอยู่ตรงท่ีนั้น  เพราะเชื่อว่าคนท่ีตายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นวิญญาณจะไม่ไปไหน  หลังจากนั้นจะมี
การจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อบอกทางผู้ตายให้กลับบ้านของตนเองจะได้ ไม่ต้องไปเป็นผีเร่ร่อน การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตาย 
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าทุกพ้ืนท่ีมีผู้ตายที่เป็นเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทางเพื่อผ่านทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตนเองไม่ได้ จึงต้องมี
การโยนเหรียญขณะเคลื่อนย้าย  

2. ขั้นตอนการย้ายศพใส่โลง 
           ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลง คือ เมื่อมีการตายเกิดขึ้นต้องมีการมัดตราสังโดยจะมีดอกไม้สามสี ธูปสามดอก 
เทียนหนึ่งเล่มและด้ายสายสิญจน์ มัดที่คอ มัดที่มือ มัดที่ข้อเท้า รวมเป็นท้ังหมดสามเปราะ โดยเปราะที่แรกเมื่อน าบ่วงคล้อง
คอ สัปเหร่อจะว่าคาถา ปุตฺโต คีว  หมายความว่า ลูกคือห่วงผูกคอ เมื่อเวลามัดว่าคาถารัดประอก เป็นห่วงที่ 1แล้วโยงเชือกมา
กลางล าตัว ท าเป็นห่วงตะกรุดเบ็ด ผูกหัวแม่มือที่พนมถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนอยู่รวบมือศพผูกให้พนมไว้ที่หน้าอก ว่าคาถา 
ธน  หตฺ หมายความว่าทรัพย์คือห่วงผูกมือ ในเวลามัดว่าคาถารัดประคดเอว เป็นห่วงที่ 2 แล้วโยงเชือกมาที่เท้าท าเป็นบ่วงผูก
หัวแม่เท้าผูกข้อเท้าทั้งสองให้ติดกัน ว่าคาถา ภริยา ปาเท หมายความว่า ภริยาคือห่วงผูกเท้า เป็นห่วงที่ ๓ หลังจากนั้นก็
สามารถน าศพใส่โลงเพื่อสวดพระอภิธรรมต่อไป 
           จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า  ห่วงนั้นพันผูก เหมือนเชือกผูกไว้กับคนตายและ
คนอยู่ เมื่อตายไปวิญญาณก็ติดระหว่างภพของมนุษย์กับภพที่ตนเองควรจะไป เมื่อติดอยู่ระหว่างนี้ ด้ วยเหตุผลหลายอย่าง 
อาลัย อาวรณ์ เป็นห่วง ตัดไม่ขาด  วิญญาณจะวนเวียนกับสิ่งที่ติดค้างมากที่สุด คือ ลูก ทรัพย์ ภรรยาหรือสามี จึงต้องมัด
ตราสังเพื่อให้ผู้ตายตัดบ่วงทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ และสิ่งที่ส าคัญส าหรับคนที่ยังอยู่ก็ต้องตัดความอาลัย ห่วง
หา ผู้ที่ยังอยู่จะต้องตั้งหลักของตัวเองให้ได้ อย่าให้ผู้ตายเป็นห่วง การที่เราตั้งหลักไม่ได้ ยังห่วง อาลัยคือโซ่ที่ยึดเกาะผู้ต าย
เอาไว ้
          ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใสโลง มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับดอกไม้ ธูป เทียน  ว่ าก่อนเอาศพลงโรงต้องมีการมัด
ตราสัง มีซองใส่มีดอกบัวหน่ึงดอก ธูปสามดอก เทียนหนึ่งดอก จากนั้นจึงจะเอาใส่โลงเย็น 
           จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า ท่ีต้องมีดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อให้ดวงวิญญาณใช้
น าไปไหว้พระจุฬามณีที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ อันหมายถึง การได้ขึ้นสวรรค์ของผู้จากไปนั่นเอง  

 ขั้นตอนที่ 2 การสวดพระอภิธรรม 

696 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

            ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม คือ ก่อนจะมีการสวดพระอภิธรรมต้องท าพานหมากพานพลูยาให้ผู้สูงอายุไปนิมนต์
พระเพื่อท าการสวดพระอภิธรรม ในการสวดพระอภิธรรม จะใช้พระ ๔ รูปหรือ 8 รูป ก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพตกลงกันว่าจะสวด
กันกี่คืนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ประเพณีแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความสะดวกของเจ้าภาพ โดยการสวดส่วน
ใหญ่จะนิยมไว้ ๓-๔ คืนแต่จะเสร็จพิธีกรรมจนถึงการท าบุญอัฐิจะไม่เกิน7วัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า งานสวดอภิธรรมหรืองานสวดศพ เพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูป คือ ร่างกาย ประกอบด้วย
ธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้ า ลม ไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนที่เป็นนาม คือ ขันธ์ 5 : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การสวดพระ
อภิธรรมในงานศพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ตามธรรมชาติรวมถึงระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่ล่วงลับ 
และการเชิญพระมาสวดบทอภิธรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต การสวดคือการสวดเพื่อการบ าเพ็ญกุศลศพ กุศล
คือในพระธรรม 7 คัมภีร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ น าพระธรรม 7 คัมภีร์นี้
ไปโปรดจนพระมารดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง “สัตตปกรณาภิธรรม” (พระอภิธรรม 7 คัมภีร์) น้ันสันดุสิตเทพบุตรพุทธ
มารดาก็บรรลุโสดาปัตติผลส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันแรก ในพระพุทธศาสนากล่าวกันว่ า พระพุทธองค์ทรงแสดง พระ
อภิธรรม 7 คัมภีร์ ณ เทวโลก เป็นพระธรรมอันลึกซึ้งเมื่อสวดแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ลูกหลานและผู้อื่นเพื่อที่จะได้อุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้มีการสวดพระอภิธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการฌาปนกิจ 
  1. การเคลื่อนยา้ยศพจากบ้านไปวัด 

การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด คือ ในตอนเช้าของพิธีญาติหรือลูกหลานช่วยกันน าศพออกจากโลงเย็นและน าศพ
มาใส่โลงไม้ พอน าศพใส่โลงไม้แล้ว ก็น าน้ าร้อนมาราดพื้นที่ถูกวางศพไว้ท าเพ่ือลาดทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ให้มีน้ าหรือสิ่งท่ีไม่เป็น
มงคลติดอยู่ในบ้าน 
  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากต้องอธิบายว่า ท าไปเพราะอะไร ท าไปแล้วได้อะไร ดังนั้นจึงอธิบายขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพได้ว่า ที่ต้อง
น าน้ าไปล้างพื้นตอนน าศพออกจากโลงเย็นมาใส่โลงไม้จะมีน้ าเลือดน้ าหนองไหลออกมาจึงต้องน าน้ าร้อนมาล้างพื้นตามความ
เชื่อของชาวบ้านมีความเช่ือว่าน้ าท่ีไหลออกมาจากศพเป็นน้ าไม่ดี น้ าที่ไม่เป็นมงคลต่อบ้าน 

2.ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล 
            ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล คือ หลังจากขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ว่า ก่อนกลับจากการเผาศพ 
เจ้าภาพจะมีน้ าใส่ถังน้ าตั้งอยู่ระหว่างทางหรือตั้งอยู่ที่หน้าเมรุ เรียกว่า “น้ าล้าง” ซึ่งน้ าล้างใส่ลูกมะกรูดเผา ส าหรับใช้ล้างมือ
ล้างเท้าให้สะอาดก่อนกลับบ้าน เนื่องจากงานศพถือว่าเป็นงานไม่มงคล 
            จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนหลังการเผาศพเราจะต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดก่อนกลับบ้านเพราะถือว่าการมางานที่ไม่เป็น
มงคลได้น ามือมาจับต้องกับสิ่งท่ีไม่ดีเราจึงต้องล้างความไม่ดีทั้งหลายออกไปจากตัว 

๓.ขั้นตอนการเก็บกระดูก 
            เมื่อพิธีเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บกระดูกได้ในเย็นวันท่ีเผาได้เลย ในกรณีที่เป็นเตาเผาแบบไฟฟ้าแต่บาง
พื้นที่ท่ีใช้เตาเผาแบบใช้ฟืนหรือถ่านต้องรอจนเช้าวันรุ่งข้ึนจึงสามารถมาเก็บอัฐิได้ ในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูป
พร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้ าหรือผักย่าปลาย า หลังจากนั้นน ากระดูกใส่ผ้าขาวแล้วน ากลับบ้านและน ากระดูกไปล้างน้ าอบ
ก่อนบรรจุใส่โกฏิ เพื่อน าไปท าบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป ลูกหลานจะเก็บส่วนท่ีส าคัญไว้บูชา และบางส่วนอาจจะน าไปลอยอังคาร 
ซึ่งอาจจะเป็นแม่น้ า หรือทะเล 
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           จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการเก็บกระดูกในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูปพร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้ าหรือผักย่า
ปลาย า หมายถึงอาหารคาวและอาหารหวานรวมกัน 1 กระบอก และน้ า1กระบอกน าไปวางใต้เมรุหรือใกล้ๆกับเมรุ หลังจาก
นั้นน ากระดูกไปล้างน้ าอบเนื่องจากกระดูกที่ถูกเผาจะมีขี้เถ้าติดมาด้วยจึงต้องน ามาล้างน้ าอบหรือผงขมิ้นให้สะอาดก่อนบรรจุ
ใส่โกฏิเพื่อน าไปท าบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป บางส่วนอาจจะน าไปลอยอังคาร ท้ังนี้มีความเชื่อที่ว่าจะท าให้วิญญาณของผู้ตายมี
ความสงบและร่มเย็น 

จากการศึกษาบทบาทพิธีศพท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า พิธีศพเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจคนในหมู่บ้านท าให้มีความสามัคคี
กลมเกลียว มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อกัน รู้จักเคารพผู้ที่มีพระคุณ กตัญญูรู้คุณ และสอนให้รู้จัก
ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท รู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่ให้ยึดติดอยู่กับสิ่งของภายนอกเพราะเมื่อตายไปเราไม่สามารถน า
สิ่งของเหล่านั้นไปได้ด้วย นั่นยิ่งท าให้เราเห็นว่า ตอนเกิดมาเราไม่มีอะไร เมื่อตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เช่นกัน  ฉะนั้นเมื่อยัง
มีชีวิตอยู่เราต้องเร่งท าความดีต่อสังคม ต่อผู้ใกล้ชิด และผู้ร่วมโลกคนอื่นๆ ร่างกายอาจไม่คงทน แต่ความดีที่ท าจะคงทนและ
อยู่เป็นช่ือในโลกของมนุษย์ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   

ในการศึกษาบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพของชาวต าบลบ้านกล้วย บทบาทที่พบสองบทบาท ทั้งบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการสั่งสอน และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ สรุปได้ว่ามีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ คือ สอนให้เรา
รู้คุณค่าของชีวิตที่เราด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท  เช่น  บทบาทที่พบในการบอกข่าวการตาย 
แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการสั่งสอน ที่น าบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการกระจายข่าวมีการสั่ง
สอนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่างานท่ีเราไปช่วยจะเป็น
งานมงคลหรือไม่ใช่งานมงคล และถ้ายิ่งเป็นงานศพแล้วนั้นเรายิ่งต้องเข้าไปช่วย เพราะทางญาติผู้ตายยังคงเสียใจกับการจาก
ไปของคนในครอบครัว การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดก็ล้วนได้บุญกุศลด้วยกันทั้งนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
ควรรีบเร่งท าความดี เพราะสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดคือความดี 

ต่อมาในขั้นตอนการรดน้ าศพ บทบาทที่พบในการรดน้ าศพแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่น า
บทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการรดน้ าศพมีการสั่งสอนให้คนได้คิดว่า ในการจากไปของใครสักคนต้องมี
การสูญเสีย เสียใจ เพราะชีวิตของคนเรา มีเกิดมา และมีดับไป ทิ้งไว้ก็แต่ช่ือ ส่วนผู้ที่ยังอยู่นั้นก็ต้องด าเนินชีวิตต่อไป สิ่งที่ท า
ให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายได้นั้นคือ การจัดงานศพ โดยขั้นตอนการรดน้ าศพเพื่อแสดงความเคารพ ขออโหสิกรรมในสิ่งท่ีล่วงเกิน 
หรือท าไม่ดีต่อกันในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ คือการสอนให้รู้จักการให้อภัย รู้จักยอมรับในสิ่งท่ีตัวเองท า ไม่ว่าจะท าดีหรือไม่ดี ผู้ที่ตาย
ไปแล้วไม่สามารถลุกมาขอโทษหรือให้อภัยใครได้ เหลือแต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องมีจิตใจที่ดี รู้จักให้อภัยและขอโทษผู้อื่นก่อน  
ส่วนน้ าที่ใช้รดมือศพที่ต้องใช้น้ ามนต์ผสมน้ าสะอาดและใส่ดอกไม้ใส่น้ าหอมก็เพื่อจะสอนให้เราขออโหสิกรรมด้วยใจที่บริสุทธ์ 
ไม่มีใจผูกติดกับความเคียดแค้น และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เป็นต้น 

ต่อมาขั้นตอนการเอาเงินใส่ปากศพ แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่น าบทบาทการสั่งสอนมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเอาเงินและหมากใส่ปากศพมีการสั่งสอนว่า ทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ 
แม้แต่หมากท่ีใส่ปากก็กินไม่ได้ เงินที่ใส่ปากไว้ ก็ไม่ใช่ของตน  จึงเตือนใจให้ผู้มาร่วมงานไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต  ฉะนั้น
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรท าคุณงามความดีไว้ให้มาก ส่วนการปิดปากศพเป็นล าดับสุดท้าย ปิดเพื่อไม่ให้เกิด อกุศลต่างๆ ทางคติ
ธรรม คือ การเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมมนุษย์ท่ีหลากหลาย แตกต่างกันทางนิสัยใจคอ การปิดหู ปิดตา ปิดปากบ้างก็จะท าให้อยู่
ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะ ตา หู  ปาก เป็นเหมือน สิ่งที่จะท าให้มีปัญหา เมื่อปิดหูปิดตาบ้างก็จะท าให้มีความสุข เป็น
การตัดกิเลส 
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ส่วนบทบาทการอธิบายสาเหตุที่มีในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ คือ การอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่าท าไมคน
สมัยก่อนต้องท าพิธีในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่
น าบทบาทการอธิบายสาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า มีการจุดธูปหนึ่ง
ดอกเพื่อบอกทางผู้ตายให้กลับบ้านของตนเองจะได้ไม่ต้องไปเป็นผีเร่ร่อน การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตาย เพราะชาวบ้าน
เชื่อว่าทุกพ้ืนท่ีมีผู้ตายที่เป็นเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทางเพื่อผ่านทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตนเองไม่ได้ จึงต้องมีการโยนเหรียญ
ขณะเคลื่อนย้าย และการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อถอนวิญญาณไม่ให้สิงอยู่ตรงที่นั้นเพราะเช่ือว่าคนที่
ตายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้น วิญญาณจะไม่ไปไหน 
 ต่อมาขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลง แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการ
อธิบายสาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในข้ันตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุ ว่า  การมัดตราสัง คือ ห่วงที่พันผูก 
เหมือนเชือกผูกไว้กับคนตายและคนอยู่ เมื่อตายไปวิญญาณก็ติดระหว่างภพของมนุษย์กับภพที่ตนเองควรจะไป เมื่อติดอยู่
ระหว่างนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาลัย อาวรณ์ เป็นห่วง ตัดไม่ขาด  วิญญาณจะวนเวียนกับสิ่งที่ติดค้างมากที่สุด คือ ลูก 
ทรัพย์ ภรรยาหรือสามี จึงต้องมัดตราสังเพื่อให้ผู้ตายตัดบ่วงทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ และสิ่งที่ส าคัญส าหรับคน
ที่ยังอยู่ก็ต้องตัดความอาลัย ห่วงหา ผู้ที่ยังอยู่จะต้องตั้งหลักของตัวเองให้ได้ อย่าให้ผู้ตายเป็นห่วง การที่เราตั้งหลักไม่ได้ ยัง
ห่วง อาลัยคือโซ่ที่ยึดเกาะผู้ตายเอาไว้ 

ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่น าบทบาทการอธิบาย
สาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมมีการอธิบายสาเหตุว่า งานสวดอภิธรรมหรืองานสวดศพ เพื่อเป็น
การแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ เป็นรูป คือ ร่างกาย 
ประกอบด้วยธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้ า ลม ไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนที่เป็นนาม คือ ขันธ์ 5 : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ตามธรรมชาติรวมถึงระลึกถึงคุณความดีของผู้
ที่ล่วงลับ และการเชิญพระมาสวดบทอภิธรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต การสวดคือการสวดเพื่อการบ าเพ็ญ
กุศลศพ กุศลคือในพระธรรม 7 คัมภีร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ น าพระ
ธรรม 7 คัมภีร์นี้ไปโปรดจนพระมารดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง “สัตตปกรณาภิธรรม” (พระอภิธรรม 7 คัมภีร์) นั้นสันดุสิต
เทพบุตรพุทธมารดาก็บรรลุโสดาปัตติผลส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันแรก ในพระพุทธศาสนากล่าวกันว่า พระพุทธองค์ทรง
แสดง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ณ เทวโลก เป็นพระธรรมอันลึกซึ้งเมื่อสวดแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ลูกหลานและผู้ อื่น
เพื่อท่ีจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้มีการสวดพระอภิธรรม 

ขั้นตอนการเก็บกระดูก แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ท่ีน าบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการเก็บกระดูกในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูปพร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้ าหรือผักย่า
ปลาย า หมายถึงอาหารคาวและอาหารหวานรวมกัน 1 กระบอก และน้ า1กระบอกน าไปวางใต้เมรุหรือใกล้ๆกับเมรุ หลังจาก
นั้นน ากระดูกไปล้างน้ าอบเนื่องจากกระดูกที่ถูกเผาจะมีขี้เถ้าติดมาด้วยจึงต้องน ามาล้างน้ าอบหรือผงขมิ้นให้สะอาดก่อนบรรจุ
ใส่โกฏิเพื่อน าไปท าบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป บางส่วนอาจจะน าไปลอยอังคาร ท้ังนี้มีความเชื่อที่ว่าจะท าให้วิญญาณของผู้ตายมี
ความสงบและร่มเย็นล่วงลับไป บางส่วนอาจจะน าไปลอยอังคาร ทั้งนี้มีความเช่ือที่ว่าจะท าให้วิญญาณของผู้ตายมีความสงบ
และร่มเย็น เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 

ในชีวิตของทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการเกิดขึ้น ด ารงอยู่และดับไปเป็นธรรมดานั้น จะท าให้เราตั้งอยู่ในความ
ไม่ประมาท ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องนี้ เราจะได้เตือนตนให้เร่งท าสิ่งที่ดีที่ควรท า ไม่ผัดผ่อนหรืออ้างเหตุว่ายังมีเวลาใน
ชีวิตอีกมาก เพราะนั่นอาจจะแฝงไปด้วย ค าสอนและบทบาทหน้าที่ต่างๆ เช่น มีการกระท าที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ชีวิตและ
ความตาย การใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องจะช่วยให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ หากมีชีวิตอยู่ก็ให้เร่งท าความดีเป็นประโยชน์ของ
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สังคม เพราะเมื่อตายไปแล้วไม่สามารถเอาอะไรไปได้จะคงเหลือแต่ช่ือและการกระท าที่ได้ท าไว้เมื่อมีชีวิตอยู่ ซึ่งความตายนั้น
อาจจะส่งผลมาถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่คือ ความอาลัย เสียใจกับการจากไปของผู้ตาย และเช่ือมโยงกับบทบาทหน้าที่ที่พบในขั้นตอน
พิธีต่างๆ ท าให้เห็นว่าพิธีศพที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ไม่ได้จัดขึ้นแบบไม่มีความหมาย แต่ ตรงกันข้ามในขั้นตอนทุกอย่างมี
ความหมายและให้ข้อคิดมากมาย และชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบกันมารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุอัมพร  ช้ันอินทร์  
(2550. หน้าบทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมอญเกาะเกร็ด ผลการศึกษา  สรุปได้ว่า  
“ชาวมอญเกาะเกร็ดเป็นกลุ่มชนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีของตน โดยเฉพาะพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย...
การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมอญเกาะเกร็ดท าให้เข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชาวมอญมากขึ้น สิ่งที่เด่นชัดคือ
ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน” แสดงให้เห็น อัตลักษณ์ด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและความเช่ือที่
ชาวมอญเกาะเกร็ดยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

นอกจากบทบาททั้งสองบทบาทที่พบจากการศึกษาพิธีศพแล้ว ท าให้ผู้วิจัยรู้ว่า การสั่งสอนไม่จ าเป็นต้องกล่าว
ออกมาเป็นค าพูดเพียงอย่างเดียว แต่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดค าสั่งสอนมาในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นอย่างหลากหลาย อาทิ 
ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม ฯลฯ หรือแม้กระทั่งในนิทานพื้นบ้าน  ที่คนทั่วไปเห็นคุณค่าเพียงเพื่อความ
เพลิดเพลิน ความจริงแล้วก็ยังแฝงค าสอนทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้ง  สิ่งเหล่านี้เองที่ล้วนด ารงอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ซึ่งเรา
เรียกว่า  “วัฒนธรรม” 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ  ฟักกลิ้งฮีโร่)  ในครั้งนี้  พบค่านิยมที่อยู่ใน
บทเพลง  3  ด้าน  คือ  ค่านิยมทางวัตถุ  ทั้งความงามภายนอก  การใช้โซเซียลมีเดีย  การหลงอ านาจ  และการแก่งแย่ง  
ค่านิยมทางจิตใจ  ทั้งความรักที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  ความรักของครอบครัว  ความรักชาติและความเช่ือในศาสนา    
ค่านิยมทางความประพฤติ  ทั้งการทรงงานของในหลวง  พฤติกรรมของวัยรุ่น  ความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม  และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรง  ซึ่งค่านิยมเหล่านี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความคิดและการยอมรับของคนในสังคมแล้ว บท
เพลงยังเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจของผู้ฟังด้วย   

ค าส าคัญ :  ภาพสะท้อนสังคม  ค่านิยม  เพลงฮิปฮอป    

Abstract 
 This study, a study Reflecting on the values of Nattawut Srimuok (Golf Fuckling Hero), found 
that there were the values in the three themes are: 1) Materialistic values : the beauty outside, the use of 
sympathy, power, and strife. 2) Mental values : the love of King Rama 9,  love the family,  patriotism and 
religious beliefs. And 3) Behavioral values : the work of the King. teen behavior, the selfishness of the 
people in society, And violent behavior. These values, in addition to showing one's ideas and accepting 
something in society and the song also helps to keep the listener's mind. 
 
Keywords : social reflection  values  hip hop music 

 
บทน า 
 ในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ปัญหาความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญของคนทุกเพศทุกวัย อาจเป็น
เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะวิกฤตของปัญหาสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาเศรษฐกิจ   เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้เองที่ท าให้เกิด
ความเครียดขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายตามมา  ปัจจุบันคนจึงหันมาสนใจวิธีการจัดการความเครียด  ดังที่ มรรยาท 
รุจิวิชชญ์ (2556, หน้า 59)  ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการความเครียดไว้ว่า การจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี จ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติของความเครียดและผลที่เกิดจากความเครียด เพื่อโต้ตอบความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  บางคนอาจ
เคยชินกับความเครียดจนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในความเป็นจริงความเครียดเป็นอาการที่  ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัว 
และกลับมามีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินชีวิตและการท างานอย่างมาก  
 ความเครียดจึงเป็นบ่อเกิดของการเสียสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนั้น ความเครียดไม่ว่าเกิดจาก
สาเหตุใดก็ตามย่อมมีผลให้บุคคลเสียดุลยภาพของชีวิตและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาวะเครียดทางใดทางหนึ่ง   รศ. 
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ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ (2554) กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาความเครียดด้วย การผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจ
ลึกๆ การออกก าลังกาย  การนวด การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การอาบน้ าอุ่น และการลดความตึงเครียดทางจิตใจ 
เช่น การสร้างอารมณ์ขัน การคิดในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การท าสมาธิ การใช้
เทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่ท าให้เครียด 
 การฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดถือเป็นวิธีการที่ง่ายและเข้าถึงได้เร็วที่สุด  เพลงจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มชน  
โดย ชัยโรจน์ ชัยเนตร (2532)  ได้กล่าวไว้ว่า เพลงอาจช่วยให้มนุษย์เกิดพลังสร้างสรรค์ พร้อมทั้งผลักดันให้จิตใจเข้มแข้ง มี
ความพยายามที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ นานัปการที่จะเข้ามาแผ้วพานในชีวิต ซึ่งนอกจากเพลงจะช่วยคลาย
เครียดและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว  เพลงยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้ชนรุ่น
หลังเห็นได้รับรู้อีกด้วย  ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา  สยามบรมราชกุมารี  (2534)  ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง 
ไว้ว่า   

...สังเกตได้ว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง  ฝนตก ฟ้า
ร้อง  น้ าท่วม  ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ  เพลงลูกทุ่ง ก็จะ
ออกมาใหม่  ทันสมัยกับข่าวน้ันทันที  รวมกับเป็นสมุดบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น 

เพลงจึงเป็นภาพสะท้อนสังคมได้อย่างดี สอดคล้องกับค ากล่าวของ  ตรีศิลป์  บุญขจร  (2523)  ทีไ่ด้กล่าวถึงเพลงว่า   
“เพลงมีอิทธิพลต่อแนวคิด  ทัศนคติและความสัมพันธ์ของผู้ฟังกับสังคม  คือ  วรรณกรรมย่อมสัมพันธ์กับสังคม  วรรณกรรม
สะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัยนั้น ๆ ไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรือไม่ก็ตาม”  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของบุญยงค์  เกศเทศ  (2536)  ที่กล่าวถึงวรรณกรรมเพลงว่า  “เพลงนอกจากจะท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ แล้ว  ยัง
แฝงด้วยแง่คิด  หรือช่วยยกระดับจิตใจของผู้ฟัง  ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์  ภูมิปัญญาให้แก่ผู้ฟัง และอาจมีบทบาท
หรือเป็นพลังร่วมอย่างหนึ่ง  ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน” 
 แนวเพลงในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภท แต่เพลงที่ผู้วิจัยเลือกน ามาศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงนั้น 
เป็นแนวเพลงประเภท Hip-hop ศตพล  ขจรพงศ์ (2555) ได้อธิบายความหมายของ Hip-hop ฮิปฮอป (อังกฤษ: Hip Hop) 
หรืออาจเขียนเป็น ฮิป-ฮอป (อังกฤษ: Hip-hop)  ว่าเป็นแนวเพลงที่นิยมของวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก จนถูก
ยกระดับให้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานการพัฒนามาจากชาวแอฟริกัน -อเมริกัน และ ชาวละติน โดยในช่วงยุค
ศตวรรษ 70 หลังจากดนตรีดิสโก้ท่ีพัฒนามาจาก แนวเพลงฟังค์ ในแบบของโมทาวน์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ท าให้มี
การเปิดแผ่นเพลงในคลับต่าง ๆ และด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เกิดการสร้าง loop (ลูกศรวน การเล่นวนซ้ าไปมา), 
beat (จังหวะของดนตรี จังหวะของเสียง)ใหม่ ๆ ขึ้นมา ดนตรีฮิปฮอป จึงถือก าเนิดขึ้น ซึ่งฮิปฮอปเป็นแนวเพลงที่ได้รับการ
นิยมแค่เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม  
 บทเพลงของคุณณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหา ความหมายดี ผสมผสานความหมาย
กับเอกลักษณ์ของแนวดนตรีได้อย่างลงตัว เป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย 
 ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ช่ือเล่น กอล์ฟ หรือรู้จักกันในนาม กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ คือ  นักร้องที่มีผลงานเพลงแนวฮิปฮอปที่
นิยมในประเทศไทย   หลังจบจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ก็ได้ท างานเพลง หรือเป็นแร็ปเปอร์ นักแต่งเพลงภายใต้สังกัดก้าน
คอคลับ โดยเป็นสมาชิกวงสิงห์เหนือเสือใต้  อีกทั้งยังแต่งเพลงที่มีลักษณะเสียดสีสังคมและสะท้อนความรู้สึก  ดังเช่นเพลง  
เพลง "ราตรีสวัสดิ์" ที่ร่วมร้องกับ "ธีร์ ไชยเดช" ทีม่ีเนื้อหากล่าวถึงทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับรางวัล
เพลงยอดเยี่ยมในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งท่ี 7 ท าให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในอันดับต้น ๆ ของวงการฮิปฮอป   
 ค่านิยม เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายในสังคม การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมที่พบในบท
เพลงของคุณณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงค่านิยมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงแนว อิป
ฮอป ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากแนวเพลงแนวอ่ืน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็น
สิ่งที่เขาควรกระท า และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวเพลงอ่ืน ๆ ต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้คว้า 
 เพื่อศึกษาค่านิยมในสังคมไทยท่ีสะท้อนผ่านบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ  ฟักกลิ้งฮีโร่) 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาค่านิยมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ  ฟักกลิ้งฮีโร่) โดยใช้เกณฑ์การศึกษา
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญสามท่าน  คือ  รัชนีกร  เศรษฐโฐ (2523, หน้า 112)  ณรงค์  เส็งประชา  (2544, หน้า 71 - 72)  และ
อานนท์  อาภาภิรมย์  (2515, หน้า 90 - 100)  ดังตารางค่านิยม ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม รัชนีกร  เศรษฐโฐ ณรงค์  เส็งประชา อานนท์  อาภาภิรมย์ 
ความมั่งคั่ง    
อ านาจ    
การเคารพผู้อาวุโส    
ความเป็นผู้รู้    
ความสนุกสนาน    
การให้ความส าคัญบุคคล    
ความวางเฉย  ใจเย็น      
ความเชื่อเรื่องบุญบาป    
การท าอะไรตามความพอใจ    
บริโภคนิยม    
นิยมความหรูหรา    
นิยมเครื่องรางของขลัง    
โหราศาสตร์    
การพนัน    
 

จากค่านิยมที่ผู้เชี่ยวชาญข้างต้นได้พบแล้วนั้น สามารถแบ่งประเภทของค่านิยมได้เป็น 3 ด้าน คือ ค่านิยมทางวัตถ ุ
ค่านิยมทางจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ 

ส่วนขอบเขตของข้อมูลที่ศึกษา  ผู้วิจัยเลือกศึกษาบทเพลงท่ี ณัฐวุฒิ  ศรีหมอกเป็นผู้แต่งและร้องเองทั้งหมด จ านวน  
17 บทเพลง ดังนี ้
 1. เพลง พลังแสงอาทิตย ์
 2. เพลง ป่าประท้วง 
 3. เพลง สังคมหัวแข็ง 

 4. เพลง ราตรสีวัสดิ์ (Goodnight) 
5. เพลง Rhythm of Happiness 
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 6. เพลง Just สบาย 
 7. เพลง ชัดเจนชูใจ 
 8. เพลง As You Are (คนแบบเธอ) 

 9. เพลง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ 
10. เพลง คาด-ตะ-กอน 
11. เพลง Bento 
12. เพลง อาณาจักรนักเลง 
13. เพลง YOLO 

 14. เพลง ชูใจ 
 15. เพลง Student Stand Up 
16. เพลง ค้อน กรรไกร กระดาษ 

 17. เพลง สะบันงา (Hands) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ  ฟักกลิ้งฮีโร่) ในครั้งนี้  ผู้วิจัยพบค่านิยมที่
เป็นภาพสะท้อนของสังคมในปัจจุบันตามเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน แล้วจัดจ าแนกได้ทั้งหมด  3 ด้าน คือ  ค่านิยมทาง
วัตถุ  ค่านิยมทางจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ    ดังนี ้ 
 
 
 1.ค่านิยมทางวัตถุ 

จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)  พบเพลงที่สะท้อน
ค่านิยมทางวัตถุ จ านวน 5 เพลง คือ as you are (คนแบบเธอ) , Just สบาย , อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ 
และ ป่าประท้วง โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

1.1 ความงามภายนอก 
ในบทเพลงจะมีการกล่าวถึงค่านิยมของคนในยุคสมัยนี้ที่ให้ค่าความส าคัญเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาภายนอกมากกว่า

ความงามภายในจิตใจ  ดังในบทเพลงที่ช่ือ “As You Are (คนแบบเธอ)”  ที่มีเนื้อเพลงว่า  “ฉันได้ยินเธอบ่นทุกครั้งที่ส่อง
กระจก  เธอบอกเธออ้วน สิวเยอะ หน้าคล้ าและดูตลก  เธออยากไปท าหน้าอก ท าคาง ร้อยไหม  อยากฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ 
ฉีดเมโสหน้าใส”   ซึ่งเนื้อเพลงนี้จะสะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมที่ให้ความส าคัญกับความงามภายนอก จนต้องไป
ท าศัลยกรรมเพิ่มเติมให้ตัวเองสวยตามค่านิยมนั้น ๆ โดยไม่ได้สนใจความงามของจิตใจเลย 

1.2 วัตถุของสมมุติและการใช้โซเชียลมีเดีย 
ในบทเพลงมีการกล่าวถึงค่านิยมที่ให้ความส าคัญยึดติดกับแบรนด์รูปลักษณ์ราคาของของใช้ มากกว่าความจ าเป็นที่

ต้องการใช้ และการถ่ายรูปสิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อยอดไลค์และการติดตามของคนในโซเชียลมิเดีย 
ดังในบทเพลงที่ช่ือ “As You Are (คนแบบเธอ)” ที่มีเนื้อเพลงว่า“ไม่ใช่สวยเพราะกระเป๋า จากเครื่องประดับ 
หรือสวยจากบัญชีก็เพราะรูป IG หรือว่าเธออัพ Face อาจมียอด Like เพราะ Filterหรือชุดที่เธอ Get Dress” 
ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมที่ให้ความส าคัญกับวัตถุท่ีมีราคาแพงเป็นท่ีรู้จักเพื่อน ามาแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีแลกกับยอดไลค์ (Like) และการติดตามของคนในโซเชียลมิเดียซึ่งอาจเป็นทั้งคนท่ีรู้จักและไม่รู้จัก 

1.3 ความพึงพอใจในสิ่งของที่ตนมี 
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ในบทเพลงกล่าวถึงการน าสิ่งของรอบ ๆ ตัว ท่ีมี มาใช้ในการด าเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในความพอเพียงพึงพอใจสนใจใน
สิ่งที่ตนมี เพื่อเพิ่มความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตัวเอง โดยมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัว และไม่เก็บปัญหามาเป็น
ความทุกข์ ดังในบทเพลงที่ช่ือ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า   “กุญแจคือสิ่งรอบๆตัว Just มองให้ดีแล้วน ามาใช้ เช่น ถุงน่อง 
ขนตาปลอม กระถางต้นไม้เซรามิค  ปลอกหมอน แว่นตา กระเป๋า ร่ม โมบาย เก้าอี้พลาสติก ช็อกโกแลต ลูกอม เยลลี่ หมาก
ฝรั่ง และบิสกิต  ชุดกาแฟ จานชาม ช้อนส้อม  กระทะ ไม้กวาดและลิปสติก” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในจิตใจ 
ซึ่งความพึงพอใจ และการมีความสุข เล็ก ๆ น้อย ๆ จากสิ่งรอบตัว 

1.4 อ านาจ 
ในบทเพลงกล่าวถึงค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับอ านาจ หน้าที่ที่สามารถใช้ไปในทิศทางใดก็ได้ โดยไม่สนว่าอ านาจ

หน้าท่ีนั้นได้ใช้ไปในทางที่ถูกท่ีควรหรือไม่ ดังในบทเพลงที่ช่ือ “อาณาจักรนักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “แต่สนใครที่ไหนล่ะ ได้ดีอยู่
ในสภาก็นักเลงทั้งนั้นแหล่ะ มีอิทธิพลทั้งนั้นแหล่ะ (แม่ง ไอดอล)” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในสังคม ที่ให้ค่า
ความส าคัญกับผู้ที่มีอ านาจหน้าท่ีมากกว่าประชาชนท่ัวไป  

1.5 การแก่งแย่งของคนในสังคม 
ในบทเพลงกล่าวถึงการให้ค่าความส าคัญของตัวเองจากความสามารที่ตนมีและอ้างถึงวัตถุท่ีมีค่าเพื่อเป็นการหนุนให้

ตัวเองดูมีค่ากว่าผู้อื่น ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ค้อน กรรไกร กระดาษ” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ค้อนเริ่มประกาศว่าข้าคือแรงข้าคือพลัง
ไม่มีพวกข้าก็คงต้องพัง กรรไกรได้ฟัง บอกให้เงียบปาก พวกข้าต่างหากที่คือพลัง เพราะข้าใช้คมตัด ปัญหาต่าง ๆ อย่างชาญ
ฉลาด  กระดาษบอกแบงค์พันบาทยังเป็นกระดาษ ข้าสิวะพลัง” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมที่มี
ความชิงดีชิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และสุดท้ายวัดความมีค่าของด้วยวัตถุอย่างเงิน 

1.6 ความเห็นแกต่ัวของมนุษย ์
ในบทเพลงกล่าวถึงการให้ความส าคัญกับทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ของมนุษย์แต่กลับมีการน าสิ่งของเหล่านั้นมาเป็น

สินค้าตอบสนองพึงพอใจของตนในทางที่ผิดแม้ผู้อื่นจะเสียผลประโยชน์จากสิ่งที่ตนต้องการและขัดสิ่งที่ตนท าเป็นให้ความ
สนใจ  ดังในบทเพลง “ป่าประท้วง” ที่มีเนื้อเพลงว่า“ผู้คนสนใจ ให้ความส าคัญ  ต่างรุมล้อมกัน มาดูการประท้วง ไม่ถึงช่ัวโมง 
สัตว์หายเป็นพวง ถูกมนุษย์ลวงไปโชว์ที่ศูนย์การค้า”  ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมภายในจิตใจมนุษย์ในสังคมที่
เล็งเห็นถึงความส าคัญของป่าและสัตว์ป่า แต่ ยังคงหาผลประโยชน์สร้างผลเสียให้ป่าและสัตว์ป่าเพียงเพราะสามารถน ามา
เปลี่ยนเป็นมูลค่าตามที่ตนต้องการได้ 

 
 

2. ค่านิยมจิตใจ 
จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)  พบเพลงที่สะท้อน

ค่านิยมทางจิตใจ จ านวน 11 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชัดเจนชูใจ , สะบันงา , ราตรีสวัสดิ์ , อาณาจักรนักเลง , Just สบาย 
, ป่าประท้วง , Rhythm of happiness , แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ , คาด-ตะ-กอน และ Yolo โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย
ดังนี ้

2.1 ความรักและคดิถึงที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในบทเพลงกล่าวถึงความรักท่ีประชาชนมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดการครองราชย์ 70 ปี และกล่าวถึงความรักที่

พระองค์ทรงมีให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์  ดังในบทเพลงที่ช่ือ “พลังแสงอาทิตย์” ที่มีเนื้อ
เพลงว่า “เมื่อฉันเห็นแดดจ้า ฉันคิดถึงพระบารมี ที่ส่องน าทางชาวไทยมาตลอด 70 ปี  พ่ออยู่บนฟ้าแต่พ่อก็รักเราอยู่ดี เหมือน
แสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนถึงค่านิยมภายในจิตใจของสังคมไทย ที่มีความจงรักภักดี และ 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

2.2 ความรักความหวังดีของพ่อทีม่ีต่อลูก 
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ในบทเพลงกล่าวถึงความรักความหวังดีที่คนเป็นพ่อมีต่อลูกและสั่งสอนลูก ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการชีวิตมา
ก่อน ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ชัดเจนชูใจ” ที่มีเนื้อเพลงว่า “วันนี้เธอยืนเองได้ หกล้มจะสักเท่าไร  ในวันท่ีเธอผิดหวัง จากสิ่งที่ฝัน
และใฝ่ เธอยังมีพ่อกับแม่ยืนรอเธออยู่เสมอให้เธอซบไหล่ กอดพ่อสิลูก เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ เพราะเหนือกว่าทรัพย์จินดา แก้ว
แหวน และเหนือกว่าความซิงที่ผู้หญิงหวงแหน คือเธอต้องมีชีวิต แม้เจ็บปวดอย่างสุดแสน สาหัสสากรรจ์เพียงใด ก็อย่าเอามีด
กรีดแขน เพราะแผลหนึ่งแผล แค่เลือดหนึ่งหยดและล้วนมีนมแม่ ที่กลั่นมาจากอก ลูกเป็นเด็กดี อย่าท านมหก อย่าเห็นชีวิต
เป็นผักปลา เจ็บปวดแค่ไหนให้กลับมาซบกับอกแม่แล้วหลับตา” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนใน
สังคม ท่ีแสดงถึงความรักละห่วงใยที่คนเป็นพ่อมีต่อลูก แสดงถึงสภาพสังคมผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนเป็นพ่อมาเป็น
ค าสอนสอนลูก 
 2.3 ความรักความหวังดีของแม่มีต่อลูก    
            ในบทเพลงกล่าวถึงความรักความเสียสละของแม่ที่สามารถท าได้ทุกอย่างได้เพื่อลูก โดยไร้ซึ่งข้อแม้ และข้อค าถามว่า
ท าเพื่ออะไร  ดังในบทเพลงที่ช่ือ “สะบันงา” ที่มีเนื้อเพลงว่า “คือมือของเธอท่ีเสียสละเหนื่อยเกินพรรณนา ยอมให้ภาระมาผกู 
มามัด มาเกี่ยว มาพันธนา แต่เธอก็ท าว่าเรื่องเหล่านี้มันธรรมดา เพราะค าว่ารักครอบครัว  เพราะค าว่าแม่และภรรยา  คือหัต
ถาท่ีเสกสรร พลังให้โลกหมุนวน คือมือท่ีอยู่หลังความส าเร็จของชายและลกูทุกคน  อันมือบุรุษอาจจับถึงยศนายพล แต่มือสตรี
นั้นคือ  หัตถาที่ครองพิภพจบสากล”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึงความรัก
และเสียสละของผู้หญิงท่ีเป็นแม่ ท่ีสามารถท าเพื่อลูกเพื่อครอบครัว  
 2.4 ความรักชาต ิ

ในบทเพลงกล่าวถึงความรักชาติของทหารที่สามารถเสียสละชีวิตของตนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ  ดังในบท
เพลงที่ช่ือ “ราตรีสวัสดิ์” ซึ่งมีเนื้อเพลงว่า“แต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวน  เป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบ ผู้รัก
ตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทย เพราะรู้ว่าเลือดเนื้อ เขาจะสละไม่ให้เราเป็นทาสใคร”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
ภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึงความรักและความภักดีที่มีต่อประเทศชาติของตน แสดงถึงความเสียสละ ของคนใน
อาชีพทหาร 

2.5 ความเชื่อในผลกรรมทางศาสนา (กรรมที่เกิดจากการกระท า) 
 ในบทเพลงมีการกล่าวถึงผลเสียที่เกิดจากการกระท าและความคิดที่ ผิด ๆ ของวัยรุ่นดังในบทเพลงที่ช่ือ “อาณาจักร
นักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “กงกรรมกงเกวียนมันยังคงหมุดตามเหตุและผล  ตอนจบที่คุกตะรางไม่ก็เลือดตกยางอยู่กลางถนน”
จบลงที่ความอาย จบลงที่ความตาย แต่เมื่อท้ายในที่สุด เมื่อโลกนี้ยังไม่หยุด  เมื่อมนุษย์ยังก้าวต่อ บาปกรรมนั้นยังคงก่อ  เมื่อ
เด็กน้อยยังไม่เกิด เมื่อท้องฟ้ายังไม่เปิดกงกรรมกงเกวียนยังคงว่ายวนอยู่ในวังเวียน   เพียงลองเปิดใจ ยอมรับสิ่งที่กลายเป็น
บทเรียน เมื่อรู้และเข้าใจ พรุ่งนี้วันต่อไป ต้องท าให้ดีที่สุด ก่อนที่ชีวิตจะดับไป”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายใน
จิตใจของคนในสังคม ท่ีแสดงถึงความเชื่อในเรื่อง บาป-บุญ ทางศาสนาพุทธในสังคมไทย  

2.6 สัจธรรมการใช้ชีวิต 
   ในบทเพลงได้กล่าวในเรื่องการรู้ถึงทุกข์และสุขในการชีวิตที่ต้องเกิดขึ้น เป็นการมองชีวิตด้วยความเข้าใจ ดังในบท
เพลงที่ช่ือ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า “รู้ว่าชีวิตน่ะมันคือปัญหา แต่เปล่าประโยชน์ถ้าเราจะกลุ้ม แล้วไปนั่งเครียดกับมัน
หนา คิดว่า just เหมือนด้ายที่มันพันแข้งพันขาปัดทิ้งแล้ว just ยิ้มให้นาฬิกาบนฝา  ถ้าเจ้านายด่าก็ just เสียบ Earplug ฟัง
เพลงตอนจับ Mouse ก็อย่าไปเครียดกับงานนัก ถ้าเหงา just ชวนเพื่อนมากินขนมเวลาพัก” “ก็ชีวิตอาจไม่ง่ายเลยสักนิด แต่
ชีวิตก็ไม่ยากอย่างที่คิด just make it , just make it alright”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนใน
สังคม ท่ีแสดงถึงความเข้าใจในการด ารงชีวิต และการมองขา้มความทุกข์จากปัญหาด้วยความเข้าใจ 

2.7 การปล่อยวาง 
ในบทเพลกล่าวถึง การวางความทุกข์ที่มีและใช้ชีวิตต่อโดยมองข้ามความทุกข์น้ัน และมองว่าหลังปัญหายังมีวันใหม่

ซึ่งมีเรื่องดี ๆ เสมอ ดังในบทเพลงที่ช่ือ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า “หนึ่งชีวิตก็แค่ใช้มันไป ก็แค่เนี้ยไม่ต้องคิดมากมาย ปิด
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ใจยิ้มให้ทุกๆเรื่องราวจะดีหรือร้าย (just smile just smile) ก็ชีวิตน่ะมันง่ายจะตาย กี่ปัญหาเดี๋ยวก็เช้าวันใหม่ แค่เธอยิ้มนะ 
everything will be just fine”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึงความเข้าใจใน
ความทุกข์ท่ีเกิดจากปัญหา และเข้าใจว่าไม่นานปัญหาจะหายไปและยังมีวันดีดีเสมอ 

2.8 การปลูกจิตส านึก 
  ในบทเพลงเป็นการกล่าวเพื่อปลุกจิตส านึกให้มนุษย์ที่ก าลังลุกลามป่าไม้ทั้งที่เป็นผู้กล่าวให้ความส าคัญกับป่าไม้ และ 
กล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐคือผู้ที่มีปัญญา รู้จักผิดชอบช่ัวดีแต่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม    ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ป่า
ประท้วง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “พวกเราจะมาประท้วง พวกเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐ  ไอ้เรามันเดรัจฉาน แต่ว่าหัวใจเรารักสันติ 
ไม่เคยรุกรานใครดูเอาเถิด บ้านของใครเราไม่ไปท าลาย”  ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคม ท่ีแสดงถึง
ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และความส าคัญของป่าไม้ แต่กลับสร้างผลเสียให้กลับป่าไม้เอง 

2.9 การแสดงความรู้สึก 
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากความคิดจะส่งผลให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดที่อยู่ภายใน ดังในบทเพลงที่ช่ือ 

“Rhythm of happiness” ที่มีเนื้อเพลงว่า “เพราะชีวิตนั้นมีหลายด้านเหมอืนรูปกล่องหกเหลี่ยม มีความมันให้ทะมัด มีความ
ชัดให้ทะแมง ถ้าอยากจะพักก็ไปพัก ถ้ามีความรักให้แสดง” “เรื่องดี ๆ ต่อหัวใจ อย่าเก็บไว้ข้างใน ความสุขต้องโชว์ออกมา 
โชว์ออกมา ah ah ah” 

2.10 เพื่อนและก าลังใจ 
   กล่าวถึงความผูกพันของเพื่อนมนุษย์ท่ีมีต่อกัน และ การให้ก าลังใจเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ดัง
ในบทเพลงที่ช่ือ “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะปีนไปฆ่า
ยักษ์ ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะเล่นแม่งให้ยับ น้ิวกลางมึง เอาขึ้นมาชู เราจะเล่นแม่งให้
ยับ น้ิวกลางมึง เอาข้ึนมาชู เราจะเล่นแม่งให้ยับ มีสองมือสองตีนเท่ากับมัน แล้วจะไปกลัวมันท าไมก็แค่ขนาดไม่เท่ากัน แค่กูมี
มึง พลังก็มีนับอนันต์ ยักษ์ก็ยักษ์เหอะ ลุยแม่ง เดินหน้าเข้าประจัญ” 

2.11 ความหวัง 
ความคาดหวังที่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างมีให้กับเด็ก กลายเป็นความกดดันในการใช้ชีวิตของผู้ที่ถูกคาดหวัง 

ท าให้ผู้ที่ถูกคาดหวังใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเครียด ดังในบทเพลงที่ช่ือ “คาด-ตะ-กอน” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ความคาดหวัง
นั้นคือยาพิษมันก าลังไล่ฆาตกรรมเราอย่างซาดิสม์ มึงไม่อาจจะหนีด้วยแจ๊สหรือว่ายาริส เพราะว่ามันจะตามล่ามึงเหมือน
แสงอาทิตย์ (แต่ว่ามัน) เป็นยาพิษที่เราสมัครใจกลืน หลักประหารที่เราสมัครใจยืน คิดว่ามันอบอุ่นเหมือนกับผิงไฟฟืน สุดท้าย
แล้วความคาดหวังก าลังเหนี่ยวไกปืน” 

2.12 การให้ความเคารพและเช่ือมัน่ในตัวเอง 
การให้ความเคารพและเช่ือมั่นในตัวเองแม้ความคดินั้นจะขัดต่อความคิดผู้อื่นหรือความคดิที่ปฏิบตัิตามกันมาอย่าง

ยาวนานโดยไมดู่ถูกความคดิของตนหากผลลัพธ์ไม่ออกมาเป็นเหมือนสิ่งท่ีคิด ดังในบทเพลงที่ช่ือ “YOLO” ที่มีเนื้อเพลงว่า 
“ฉันจะท าให้ชีวิต เป็นอย่างท่ีคิด ไม่ว่าใครจะมองว่าผิด ฉันจะท าตามความฝัน ในสิ่งที่หวัง จะไม่ยอมให้มันพัง” “ชอ สระอี วอ 
อิ ตอ เต่า กอ อู ผลลัพท์จะเป็นยงัไงในตอนสุดท้าย มันต้องรอดู ถ้าคนเคยเช่ือว่าโลกแบน สุดท้ายก็รูว้่าโลกกลม ฉันขอเป็น
ปลาตัวแรกทีโ่ดดขึ้นบนบก เพื่อกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” และท่อนท่ีร้องว่า “ถ้าหากคนใช้ชีวิตกันตามต ารา ฉันตงจะ 
Renovate ภูมิปัญญา เพื่อจะสร้างต ารา ข้ึนมาใหม่ What? พิสูจน์เพื่อจะเข้าใจ ล้มเหลวมันไมเ่ท่าไหร่ แต่คงเสยีดายถ้าวันนี้ 
ไม่ไดตดัสิ้นใจท าลงไป” 
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3. ค่านิยมทางความประพฤติ 
จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) พบเพลงที่สะท้อน

ค่านิยมทางความประพฤติ จ านวน 8 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชูใจ , Student Stand Up , สังคมหัวแข็ง , อาณาจักร
นักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ , ป่าประท้วง และ Bento โดยสามารถแยกค่านิยมย่อยได้ดังนี้ 

3.1 การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
    ในบทเพลงกล่าวถึงการทรงงานของในหลวงรัชกาลตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชน
เห็น  ดังในบทเพลงที่ช่ือ “พลังแสงอาทิตย์” ที่มีเนื้อเพลงว่า “พระองค์ทรงงานไม่ผิดกับแสงสุริยา ส่องให้เห็นความพอเพียง
บนมัชฌิมาปฏิปทา ส่องน าทุกช้ันชนไม่เลือกวรรณะและศักดินา ส่องพระทั่วทั้งองค์ให้เราปิดทองหลังองค์พระปฏิมา  คือ
พระขัตติยาผู้ทรงงานหนักดังทินกร ให้ความอบอุ่นแผ่แสงไพศาลในใจเหน็บหนาวของราษฎร ให้เห็นทิศทางแล้วใช้ความเพียร
แหวกว่ายด้วยใจไม่สั่นไม่คลอน เหมือนพระมหาชนกผู้ว่ายอรรณพสู่ฝั่งมิถิลานคร”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทาง
ความประพฤติ แสดงถึงการทรงงานของในหลวงรัชกาลตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนเห็น
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา  

3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากความรักที่พ่อมีต่อลูก 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความรักความห่วงใยของคนเป็นพ่อที่มีต่อลูก ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ชูใจ” ที่มีเนื้อร้องว่า 

“หลับตา สิที่รัก ในวงแขนของฉัน จะไม่มีผู้ใดคิดท าร้ายเธอได้ หลับตาสิที่รัก ในวงแขนของฉัน 
จะไม่มีผู้ใดคิดท าร้ายเธอได้” 

3.3 พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย 
ในบทเพลงกล่าวถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยที่ส่งผลมาจากค่านิยมของยุคสมัย  ดังในบทเพลงที่ช่ือ 

“Student Stand Up” ที่มีเนื้อเพลงว่า “โดนพ่อด่าว่าโง่และแม่ก็ด่าผมว่าอีบ้า หนังสือหนังหาไม่เรียน วัน ๆ ก็เอาแต่
เล่นกีต้าร์  ไปดูลูกของคนข้างบ้าน เค้าเตรียมจะสอบเข้าหมอปีหน้า  เค้าตื่นมาท่องต ารับต าราไปกวดวิชาตั้งแต่ตีห้า เปรียบ
เหมือนบอลฟีฟ่า ไอ้ผมแค่บอล อบต.”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึง
พฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ที่ให้ความส าคัญกับความชอบมากกว่าสิ่งอื่น 

3.4 พฤติกรรมการใช้ท้องถนนของคนในสังคมไทย 
ในบทเพลงเป็นการกล่าวถึงความมักง่ายไร้จิตส านึกและประมาทของคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ท่ีมีเหตุผลเป็นข้ออ้าง

ในการขาดวินัยทางจราจร ดังในบทเพลงที่ช่ือ “สังคมหัวแข็ง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “มันมีเหตุผลมากมาย ท่ีเราไม่ใส่หมวกกันน็อค 
เดี๋ยวผมเสียทรง เดี๋ยวใส่แล้วไม่ร็อก ขับไปแค่ปากซอย ไม่ต้องใส่ก็ได้อ่ะเนาะ  มันร้อน หัวเหม็น เดี๋ยวเพื่อนหัวเราะ” ซึ่งใน บท
เพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนในสังคมไทย การ
ขาดจิตส านึก และ ไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนในสังคมไทย 

3.5 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากค่านิยมความคดิผดิ ๆ 
ในบทเพลงกล่าวถึง พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากค่านิยมความคิดที่ผิด ที่คิดว่าการใช้ความรุนแรงหรือ 

แสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรงนั้นจะเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง ดังในบทเพลงที่ช่ือ “อาณาจักรนักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า 
“อยากเป็นนักเลง แบบที่จ้องตาแล้วซัดโครม  เมาหัววันแม่งทุกที เมาทั้งวันแม่งยิ่งดี   อยากเป็นนักเลง แบบที่เมาบิด
มอเตอร์ไซค์จนสุด แหกด่านแม่งทุกที ต้องจับแม่งสักที”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนใน
สังคม แสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง  

ในบทเพลงกล่าวถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงท่ีส่งผลมาจากความคิด ท่ีคิดว่าความสามารถของตนนั้น
มีค่าและมีความหมายกว่าของผู้อื่น ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ค้อน กรรไกร  กระดาษ”  ที่มีเนื้อเพลงว่า “ค้อน กรรไกร กระดาษ 
ความคิดคนประหลาด ใยถึงคอยแต่มาต่อยตี ต่างคนต่างมีดี ร่วมมือร่วมใจดูสักที ถ้าค้อน กรรไกร กระดาษ วันนี้มีโอกาส ลอง
ไหม ลองไหม เรามาหยุดแข่ง เปลี่ยนแปลงสังคมไป ใช้โอกาสสร้างสรรค์สังคมใหม่ดูสักที” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึง
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ค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึง ความคิดที่ไม่ดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าที่ส่งผลเสียมากกว่า
ผลดี 

3.6 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเห็นประโยชนส์่วนตัวของคนในสังคม 
ในบทเพลงกล่าวถึงพฤติกรรมที่เห็นแก่ผลประโยชน์มองทุกสิ่งเป็นมูลค่าจนลืมว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ต่อใคร

บ้าง ดังในบทเพลงที่ช่ือ “ป่าประท้วง”ที่มีเนื้อเพลงว่า “แถวยาวจากป่า เข้ามาที่เมืองของคน  ร้องเพลงจากป่า เข้ามาเพื่อ
ประท้วงคน คนเป็นสัตว์ประเสริฐ ไอ้เรามันเดรัจฉาน แต่เราไม่เคยรุกราน บ้านของใครเราไม่ไปท าลาย”ซึ่งในบทเพลงสะท้อน
ให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความโลภ เห็นทุกสิ่งมีมูลค่าจนลืมว่าเกิด
ผลเสียต่อใคร ต่ออะไรบ้าง 

3.7 พฤติกรรมวัยรุ่น 
 พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยที่ส่งผลมาจากค่านิยมของยุคสมัย ดังในบทเพลงที่ช่ือ “Bento” ที่มีเนื้อร้อง

ว่า “เกิดเป็นวัยรุ่นมันต้อง Play Harder อย่ามัวเจื่อน (อย่ามัวเฝื่อน) อย่ามัวอืด (อย่ามัวฝืด) อย่ามัวคิดรั้งรอ เกิดเป็นวัยรุ่น
อย่ามาท าตัวจืด ๆ ๆ ฉันจะท าให้ชีวิต เป็นอย่างท่ีคิด ไม่ว่าใครจะมองว่าผิด ฉันจะท าตามความฝัน ในสิ่งที่หวัง จะไม่ยอมให้มัน
พัง ฉันจะท าให้ชีวิตเป็นอย่างที่คิด ไม่ให้มันเหมือนใครน่าเบื่อ ลมหายใจท่ีเหลือ มันต้องเด็ด มันต้องเผ็ช ร้อนแรงยิ่งกว่าใคร ๆ” 

และจากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) พบว่า เพลง
อาณาจักรนักเลง เป็นเพลงที่สะท้อนค่านิยมครบทั้ง 3 ด้าน คือค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ 
เพลง Just สบาย สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน คือ ค่านิยมทางวัตถุ และค่านิยมจิตใจ เพลงพลังแสงอาทิตย์ สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน 
คือ ค่านิยมจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ เพลง ค้อน กรรไกร กระดาษ และ ป่าประท้วง สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน คือ 
ค่านิยมวัตถุ และค่านิยมทางความประพฤติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ค่านิยมทางวัตถุ  พบเพลงที่สะท้อนค่านิยมทางวัตถุ จ านวน 5 เพลง คือ as you are (คนแบบเธอ) , Just สบาย 
, อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ และ ป่าประท้วง ซึ่งค่านิยมทางวัตถุพบคู่กับสังคมไทยมานานเป็นค่านิยมที่มีมา
นานดูเหมือนจะอยู่คู่สังคมไทยทีเดียว เราให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ พวกวัตถุนิยมจึงมักตัดสินคนที่เปลือก
นอก มีบ่อยครั้งที่คนไม่ได้สนใจวัตถุ ถูกกลุ่มวัตถุนิยมปฏิบัติอย่างหยาบคาย นอกจากตัดสินคนที่เปลือกนอกแล้วยังมักตื่นคน
รวย เรียกว่าใครมีเงินนับน้อง ใครมีทองนับพี่ เอาอกเอาใจ รับใช้อย่างดี โดยไม่ค านึงว่าเงินทองที่เข้ามีนั้น ได้มาโดยสุจริต
หรือไม่ เห็นดีเห็นงามไปในทุกเรื่อง แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่อ านาจเงินบังตา ปิดปาก ยกยอปอปั้น สรรเสริญ 
เจริญพร จนคนท่ีมีเงินลอยโลดเตลิดหลง คิดว่าอ านาจเงินนั้นซื้อได้ทุกอย่างทุกคน เพราะตัวอย่างใกล้ตัวยืนยันให้คิดได้อย่าง
นั้น กว่าจะรู้ตัวว่าเงินไม่สามารถซื้ออะไรทุกอย่าง ก็คงต้องหมดตัวเสียก่อน จึงจะเรียนรู้ว่า ความจงรักภักดี น้ันซื้อไม่ได้ 

2. ค่านิยมทางจิตใจ พบเพลงที่สะท้อนค่านิยมทางจิตใจ จ านวน 11 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชัดเจนชูใจ , 
สะบันงา , ราตรีสวสัดิ์ , อาณาจักรนักเลง , Just สบาย , ป่าประท้วง , Rhythm of happiness , แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ , คาด-ตะ-
กอน และ Yolo ซึ่งค่านิยมทางจิตใจนั้น คือความดีงามในจิตใจ เป็นสิ่งมีคุณค่าเพราะสังคมทั่วไปยอมรบั วัยรุ่นในฐานะที่ก าลัง
เป็นวัยเจรญิเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคณุภาพในอนาคต จึงควรสร้างโอกาสอันดีในการ
เรียนรูฝ้ึกฝนอบรมตัวเองทางด้านจิตใจ ให้เจรญิพัฒนาอย่างมีคณุคา่จนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3. ค่านิยมทางความประพฤติ พบเพลงท่ีสะท้อนค่านิยมทางความประพฤติ จ านวน 8 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชู
ใจ , Student Stand Up , สังคมหัวแข็ง , อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ , ป่าประท้วง และ Bento ซึ่งค่านิยม
ทางความประพฤตินั้น คือสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลายมาเป็น มีความสุขที่ได้เห็นได้
ฟังได้เป็นเจ้าของค่านิยมในสังคมจึงเป็น "วิถีของการจัดรูปความประพฤติ" ที่มีความหมายต่อบุคคล เป็นแบบฉบับของความคิด
ที่มีคุณค่าส าหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม 
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 บทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมซึ่งท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมทีผ่ันแปรไปตามกระแสของสังคม ตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ค่านิยมที่พบมากที่สุด  คือ ค่านิยมที่เกี่ยวกับความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เช่น ในบทเพลง “พลังแสงอาทิตย์”ซึ่งเป็นบทเพลงทีก่ล่าวถึง
ความรักของประชาชนที่มีต่อรัชกาลที่ 9 ตลอดการครองราชย์ 70 ปี และกล่าวถึงความรักท่ีพระองค์ทรงมีให้กับประชาชนคน
ไทยภายใต้การปกครองของพระองค์ ที่มีเนื้อเพลงว่า “เมื่อฉันเห็นแดดจ้า ฉันคิดถึงพระบารมี ที่ส่องน าทางชาวไทยมาตลอด 
70 ปี  พ่ออยู่บนฟ้าแต่พ่อก็รักเราอยู่ดี เหมือนแสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที” บทเพลงสะท้อนถึงค่านิยมภายในจิตใจ
ของสังคมไทย ท่ีมีความจงรักภักดี และ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีให้กับประชาชนชาวไทยทั้ง
ประเทศ  
 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิ  ศรีหมอก ท่ีได้สร้างสรรค์บทเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคม  อีกท้ังยังแฝงแง่คิดและ
ช่วยจรรโลงจิตใจของผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ  อาจารย์สุกัญญาโสภี  ใจกล่ า  ผู้ช้ีน าแนวทางและให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้
ด้วยดี 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่า 
บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH OF THE RECYCLING MANAGEMENT FOR ADDED 
VALUE BANKWANGAUN MU 5 BOTHONG, BANGRAKAM PHITSANULOK 

 
                         วรชัย  กลิ่นโพธ์ิหอม*  สมฤทัย  สุกใส  และ ทัศนีย์  ปัทมสนธิ ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : tasneep@yahoo.com 

  
 บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนและเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการ
ขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ตัวแทนประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบล
บ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  แบบเจาะจงจ านวน 42 คน  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ  แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์  และเทคนิค AIC  ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านกวางอั้น ประชาชนก าจัด
ขยะโดยวิธีการเผา การน าไปเลี้ยงสัตว์  การฝังกลบ  ทิ้งลงแม่น้ าล าคลอง ท าปุ๋ยหมัก และแยกขยะไว้ขาย โดยขยะที่คัด
แยกได้ส่วนใหญ่จะน าไปขาย หมักท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจ านวนไม่
เพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นท่ีท าให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีสัตว์คุ้ยเขี่ย ส่วนแนวทางการจัดการขยะ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าได้แก่ ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคัดแยกขยะที่เหมาะสมให้กับประชาชน  การ
เพิ่มถังขยะในชุมชน  การท าโครงการการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าโดยสมาชิกในชุมชนร่วมมือกัน 
 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะ  การเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล  การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 

 
Abstract 

 This research aimed to study the situation of waste disposal in the community and to 
study the ways of recycling services add value. The 42 research participants were purposively 
selected from Ban Gwang-Un, Tumbol Bothong, Bangrakum district, Phitsanulok. The research 
instruments were questionnaires, interviews, and AIT. The finding was that the people disposed 
their waste by burning, feeding animals, landfilling, throwing in the river, composting, and sorting for 
sale. Most of the sorting waste was brought for selling, composting, and feeding. The problems 
about disposing waste in the community were that there were not enough waste bins and that 
people threw their waste away that could be smelling. However, the ways to add value for waste 
disposal were that there should be training courses about waste management and waste sorting, 
that waste bins should be increased in the community, and that the projects of value-added 
recycled waste disposal by people’s cooperation could be conducted.            
  
keywords : waste disposal, value-added recycled waste, participatory research  
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บทน า   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มุ่ งเน้นในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมคีวามครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพ่ิมขยายฐานกลุม่ประชากรให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายใน
การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มประชากร บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและการพัฒนานวัตกรรม
นับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อน การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาคน
ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่  โดยยึดหลัก“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อชุมชน มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท าให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการ
พัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนาในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
น ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในท่ีสุด โดยเฉพาะด้านขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
จากสิ่งของเหลือใช้ทั้งจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน กิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ 
นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการเช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร พฤติกรรมการ
อุปโภคบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของชุมชนการขยายตัวของที่อยู่อาศัย การขยายตัวของชุมชนเมือง
และการเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ขาดการบริหารจัดการที่ดีขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการด าเนินการ 
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งของสังคมที่เริ่มมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มมีมากขึ้น รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับขยะจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ปจัจุบัน  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในปัจจุบันน้ัน คือการท าให้ขยะ
เหลือน้อยที่สุดและบ าบัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล สถานการณ์เกี่ยวกับขยะในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 บ้านกวาง
อั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาปริมาณขยะชุมชนเริ่มมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่น ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน แนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนคือ  การเริ่มต้นที่
ประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การจัดการขยะ ลดปริมาณขยะที่จะต้องน าไปก าจัดให้น้อยที่สุด น าขยะมาใช้ประโยชน์ซ้ าให้ได้มากขึ้น  ทั้งในส่วนของ
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การใช้ซ้ าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ ทั้งนี้หากประชาชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้จะส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
สุขภาพอนามัยของประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม รวมถึงได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะน าไป
ขายเป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว และการน ากลับมาใช้ใหม่ท าให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย  

 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน  และหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบันและได้ร่วมกัน
หาแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนในการลดปริมาณขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อให้ปริมาณการเกิดขยะลดลง
ท าให้เกิดการใช้ซ้ าในสิ่งที่ยังใช้ได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งเพิ่มมูลค่า และจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อ
รวบรวมไปขายเพื่อน ากลับมาแปรรูปใหม่และท าเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งเป็นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดภาระหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อมและปริมาณขยะในภาพรวมของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ลดลง  ส่งผลระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง  อ าเภอบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก  

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกตัวแทนประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก  แบบเจาะจงจ านวน 42 คน  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการเป็นผู้น าชุมชนและเป็น
ประชาชนผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูลกับการวิจัย 

 โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 
 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แบบสัมภาษณ์   
 3. เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC)   
 กระบวนการ/ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี  5 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ขั้นตอนเตรียมการประสานชุมชนหรือข้ันเตรียมชุมชน 
    ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเป็นพ้ืนที่ท่ีมีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านท่ีมีผู้น าเข้มแข็งมีการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านดีมีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการท างาน โดย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นท าการวิจัย ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การเข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพ การส ารวจและการศึกษาชุมชน ตามข้อมูลพื้นฐาน 
กชช.2ค. และ จปฐ. การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านผู้น าและชุมชน มีความต้องการที่จะมีส่ วนร่วมการ
เตรียมคนและการเตรียมเครือข่าย เพื่อให้มีความพร้อมในการลงมือด าเนินการ โดยมีผู้น าชุมชน ชาวบ้าน นักวิจัย และ
นักพัฒนา ท่ีเข้าใจตรงกันและเกิดการประสานงานกันในทางปฏิบัติและเกิดผลส าเร็จ 
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 2. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
    ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ชุมชน การ
ประเมินถึงศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อดูขีดความสามรถของชุมชนนั้นมาประกอบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
ซึ่งขั้นตอนจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการให้การศึกษาชุมชนพร้อมกันไป โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยการฝึกปฏิบัติโดยการอภิปรายปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC) ซึ่งมีรายละเอียดในขั้นตอนดังน้ี 
  2.1) ขั้นตอนในการศึกษาชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือขั้ นตอนแรกเป็นการจัดประชุม
ประชาชนเป็นการพบประชาชนและผู้น าชุมชน  นัดหมายวัน เวลา สถานที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมให้กับ
ประชาชนได้ทราบ ขั้นตอนที่สองเป็นการเตรียมตัวผู้น าประชุมเป็นการศึกษาหาขั้นตอนการจัดประชุม การวางแผน
ก าหนด แบ่งหน้าที่ การเตรียมสถานที่อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกภาพ และอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ และ
ขั้นตอนที่สามเป็นการด าเนินการประชุม ประกอบด้วย การลงทะเบียน ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม วิธีเปิดประชุม 
ตลอดจนแนะน าวิทยากร ช้ีแจงวัตถุประสงค์และช้ีแจงบทบาทของประชาชนในการประชุม 
  2.2) ขั้นตอนการจัดกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ 
(AIC) ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) การสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) 
และการสร้างแนวปฏิบัติ (Control หรือ C)  
 3. ขั้นการวางแผน (Planning phase) 
    เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม เพื่อสร้างและด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมใน
การเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่ามาตั ดสินใจร่วมกันและคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุกิจกรรม ข้ันตอนการด าเนินงานต่าง 
ๆ ให้ชัดเจน  
 4. ข้ันตอนการน าแผน/โครงการปฏิบัติ (Implementation phase) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
น าเอาโครงการในการจัดการขยะ (รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า) ที่วางแผนและคัดเลือกร่วมกันไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
ด าเนินการให้มีโครงการการจัดการขยะเกิดขึ้นและเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการลดปริมาณขยะให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน  
 5. ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation phase) 
    เป็นขั้นที่ผู้วิจัยและผู้น ากลุ่มร่วมกันติดตามและประเมินผล ในการท าแผน/โครงการไปปฏิบัติจริงว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขอย่างไร แผน/โครงการที่ปฏิบัตินั้น ประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนร่วมกันสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับจากการด าเนินงานตามแผนและโครงการ 
 หมายเหตุ  ผลการวิจัยในบทความวิจัยนี้น าเสนอผลใน  3  ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนเตรียมการประสานชุมชน
หรือข้ันเตรยีมชุมชน  2) ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ปญัหาชุมชน  และ 3) ขั้นการวางแผน  
 
สรุปผลการวิจัย   
 สถานการณ์การจัดการขยะในชมุชน  
 จากการส ารวจสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม  พบว่า ประชาชนก าจัดขยะโดย
วิธีการเผา (ร้อยละ 71.67) มากที่สุด  รองลงมาคือการน าไปเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 15.37) การฝังกลบ (ร้อยละ 4.52) ทิ้ง
ลงแม่น้ าล าคลอง (ร้อยละ 3.33) และวิธีอื่นๆ (ร้อยละ 5.11 เช่น น าไปท าปุ๋ยหมัก แยกไว้ขาย) ทั้งนี้ประชาชนมีการคัด
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แยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 25.42) ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ 
ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะน าไปขาย หมักท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนการ
ลดปริมาณขยะ พบว่า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม (ร้อยละ 38.37) การน าขยะเปียกไปท าปุ๋ย
หมัก (ร้อยละ 37.95) มีการใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด (ร้อยละ 13.17) ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า 
น าไปขาย (ร้อยละ 48.45) ท าปุ๋ย (ร้อยละ 24.59) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 27.47) และน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ 
(ร้อยละ 3.39) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจ านวนไม่เพียงพอ ประชาชนท้ิงขยะไมเป็นท่ีท า
ให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย เป็นต้น ส่วนความรู้เพิ่มเติมที่ประชาชนต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้แก่ วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (ร้อยละ 33.25) วิธีการลดปริมาณขยะ (ร้อยละ 27.50) 
วิธีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้ าหมักชีวภาพ (ร้อยละ 21.50) การน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ 17.75)  
 การด าเนินงานเพื่อให้เกิดแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะโดยประยุกต์ใช้เทคนิค AIC  ในการระดมการมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งนี้ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของเครือข่ายโดยระดมความร่วมมือจากบุคคล 3 ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่  1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมขนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถน าออกมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ 

 2) ประชาชนท่ีเป็นตัวแทนของชุมชน ได้แก่ สมาชิกอบต.  ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ และมีการติดต่อประสานงานกับ อบต.  และชาวบ้านอยู่เสมอรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากร
ของมนุษย์ท่ีเป็นแหล่งรวมของปัญญา และสามารถน าออกมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ 

 3) นักวิจัย ได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท่ีได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยท่ี
ได้ศึกษาให้ได้มากที่สุด รวมทั้งศึกษาระเบียบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
และอ้างอิงได้ 

 นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และได้น าเสนอผลการส ารวจการจัดการขยะในชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
ทั้งนี้การหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ตามกระบวนการ 3 
ขั้นตอน คือ  

 1) ขั้นตอนการเข้าใจสถานการณ์ และก าหนดเป้าหมายร่วมกันของประชาชน (A : Appreciation)  
     ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม หมู่
ที่ 5 บ้านกวางอั้น โดยก าหนดเวลาที่นัดหมายกลุม่ตวัอย่าง เมื่อทุกคนลงทะเบียนพร้อมหมดแล้วจึงเริ่มพิธีเปิดกลา่วเปดิ
การประชุม ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้แนะน าตัวเอง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประชุมพร้อมทั้งแนะน าวิทยากร 
จากนั้นเริ่มที่กิจกรรมสันทนาการ  ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรนอกจากน้ียังเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้วิจัย
กับผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงนี้ผู้วิจัยยังสามารถสังเกตเห็นประชาชนมีสีหน้ายิ้มแย้ม รู้สึกบรรยากาศมีการผ่อนคลาย  ใน
ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนนี้สังเกตได้ว่า ประชาชนให้ความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็น 
กระตือรือร้น ตลอดจนการน าเสนอรายงานต่อกลุ่มอื่นมีการเสริมรายละเอียดซึ่งกันและกัน เพราะก่อนเข้าร่วมได้รับรู้
และท าความเข้าใจกับสถานการณ์ขยะแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันคิด และน าเสนอความคิดเห็น 
ก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากการก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ถ้าปฏิบัติการวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
ของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้นได้ 
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2) ขั้นคิดค้นวิธีการส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย (I : Influence) 
   กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมท าการประชุมทุกคน ช่วยกันคิด และแสดงความคิดเห็น ว่าหาก

จะไปให้ถึงเป้าหมาย จะท าได้โดยต้องมีแผนงานอะไรบ้าง จากนั้นน ากิจกรรมหรือวิธีการที่ร่วม กันมาคิดสรุปว่า 
กิจกรรมที่ท าได้ด้วยตัวเอง กิจกรรมที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากองค์กร/หน่วยของรัฐร่วมด้วย และกิจกรรมที่ท าได้
เอง และกิจกรรมที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากองค์กร/หน่วยงานของรัฐร่วมด้วย 

3) ขั้นก าหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ (C : Control)  
    ในขั้นของการก าหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นโดยอภิปรายรว่มกัน  โดยอาศัยความร่วมมือและการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการพัฒนาชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
มากที่จะท าให้ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย และเกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งขึ้นได้ จากกระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ และ
พบเห็นในเชิงประจักษ์ ท าการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา ซึ่งสามารถน ามาวางแผนโครงการ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยโครงการที่ได้มา ได้น ากิจกรรมมา
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญว่าควรเลือกกิจกรรมใด โดยตั้งข้อสังเกตใน 5 ประเด็น คือ ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  
ประโยชน์ที่ได้รับ  ความเป็นไปได้  ความร่วมมือของชุมชน  ประหยัดงบประมาณ  จากการหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อตอบสนองแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าร่วมกัน โดยให้ที่
ประชุมร่วมกันคิดแผนด าเนินงานรวมทั้งผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมร่วมกันก าหนด และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อโครงการซึ่งท าให้รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ น าไปสู่การยอมรับ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                 

 ประชาชนในชุมชนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก นิยมก าจัดขยะ
ด้วยวิธีทิ้งรวมกับขยะทุกประเภท ไม่เว้นกระทั่งขยะประเภทโฟม หรือพลาสติก ยกเว้นขยะที่สามารถน าไปจ าหน่ าย
หรือขายได้ ดั่งเช่น กระดาษ กระป๋อง และสิ่งโลหะ ประเภทต่างๆ ส่วนขยะอันตรายประเภทหลอดไฟฟ้า และกระป๋อง
ยาฆ่าแมลง ประชาชนนิยมแยกไว้ในถุงพลาสติกก่อนน าไปท้ิงรวม หากสังเกตจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้
พอสรุปให้เห็นว่าประชาชนมีปัญหาการจัดการขยะในระดับครัวเรือนหลายเง่ือนไข เช่น ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับขยะ
และการจัดการ ท าให้ประชาชนส่วนมากจัดการขยะในครอบครัวด้วยวิธีทิ้งรวมกันมากกว่าวิธีการอย่างอื่น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักวิชาการ ปัญหาดังที่พบจากการศึกษา คือ ปัญหาที่รองรับขยะของครัวเรือนมีจ านวนไม่เพียงพอ 
กลายเป็นปัญหาอย่างอื่นตามมา โดยเฉพาะการกระจัดกระจายของขยะเต็มไปทั่วพื้นที่สาธารณะ ซึ่งตามข้อเท็จจริง
แล้วประชาขนต้องการให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป เพียงแต่ยังไม่มีการสนองความต้องการของประชาชนโดยฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และจากการวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่าความรู้เกี่ยวกับขยะของประชาชนอยู่ในระดับการ เมื่อแยกเป็นรายข้อจะ
พบว่า ขยะเปียก หมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเหม็นได้มากที่สุด เป็น
เพราะประชาชนเห็นข้อค าถามเป็นเชิงประจักษ์ว่า ถ้ามีการทิ้งเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กันทุกครัวเรือนก็จะ
สามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ รองลงมา คือ ขยะแห้ง หมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้วกระป๋อง ซึ่ง
เป็นข้อค าถามในเชิงให้ความรู้แต่ประชาชนก็มีความรู้ทั้งสองข้อ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ท าความเข้าใจในข้อค าถาม  
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชนในด้านการจัดการขยะได้ผลดีที่สุด ควรเริ่มจากครัวเรือนก่อน และมี
ส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาการเกิดขยะในชุมชน ท าให้ทราบว่าประชาชนมีเจตคติดีในการที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วม เพราประชาชนคิดว่าการจัดการที่ไดผ้ลดีควรเริ่มจากครัวเรือน และการมีส่วนร่วมด้านการลดปริมาณขยะในชุมชน 
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อยู่ในระดับน้อย เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะแห้ง ขยะ
เปียก และขยะมีพิษ  ท าให้ครัวเรือนมีการจัดการขยะที่เป็นระบบและง่ายต่อการก าจัด   สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิด
จากประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ เช่น สาเหตุจากความเคยชิน คิดว่าหน้าที่
การจัดการขยะเป็นของ อบต.  ปล่อยให้ อบต. จัดการเองหรือให้คนอื่นๆ ท าก่อน การไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดหาทางแก้ไข ไม่คิดเป็นธุระในการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 
ประชาชนมีการจัดการขยะในครัวเรอืนและในพื้นที่สาธารณะยังไม่ถูกต้อง คือ การทิ้งขยะแต่ละประเภทยังไม่เหมาะสม 
เช่น ขยะที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้กับถูกละเลยและไม่ใส่ใจ ขยะอันตรายก็ยังทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และนอกจากนี้ยังไม่
มีการจัดท านโยบาย/แผนงานด้านการจัดการขยะ ยังมีข้อจ ากัดอื่นๆอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ การ
ขาดแคลนท่ีดินส าหรับท่ีใช้เป็นสถานท่ีก าจัดขยะที่เหมาะสม และขาดความร่วมมือทางภาครัฐและภาคเอกชน 

 ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในหลายมิติ ตั้งแต่ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็น 3 
ประเภท คือ ขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะมีพิษ ต่อมาคือประชาชนน าเศษหญ้า เศษใบไม้มาคลุมดินมากกว่าการทิ้งลง
ในถังขยะ ประชาชนมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  และประชาชนน าถุงพลาสติกถุงหูหิ้ว ท่ียังมีสภาพดีกลับมาใช้
ซ้ า และการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น สร้างแกนน าและกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎกติกาการอยู่ร่วมกันทางสังคม 
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนอย่างถูกต้อง   

 จากการประชุมระดมสมองด้วยกระบวนการ AIC เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน การคัดแยกขยะอย่าง
เป็นระบบ โดยน าขยะที่คัดแยกลักษณะเดียวกันมาเก็บรวมรวบเพื่อน าไปจ ากัดให้ถูกวิธี หรือขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อีก โดยผลการประชุม สรุปได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปแนวทางในการจัดการขยะ 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน 

แนวทางการจัดการขยะที่ประชาชนต้องการ 

1. ประชาชนในชุนชนขาดความรู้ในการจัดเก็บและคัด
แยกขยะ 

1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคัด
แยกขยะที่เหมาะสมให้กับประชาชน 
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2. ถังขยะในการจัดเก็บขยะในชุมชนไม่เพียงพอตามความ
ต้องการของประชาชน 

2. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพิจารณาเรื่อง
การมีถังขยะให้พอเพียง  โดยมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 

3. ได้รับความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าภายนอกที่เข้ามารับ
ซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน 

3. ท าโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล  เพื่อให้ชุมชนได้
เรียนรู้และพึ่งพาตนเองในการจัดการขยะ  ลดการพึ่งพิง
พึ่งพาจากพ่อค้าคนกลาง 

4. ขาดผู้ดูแลและรับผิดชอบช่วงต่อของการด าเนินการท า
ให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการที่เคยจัดท ามาในอดีต 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ความรู้
กระบวนการในการจัดการขยะให้ถูกวิธี 

 

 นอกจากนี้แนวทางการจัดการขยะในชุมชนโดยวิธีการสัมภาษณ์พบว่า  ประชาชนสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะโดย ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ท าอาหารให้พอดีรับประทาน เลือก
ซื้อสินค้าที่ไม่บรรจุห่อหลายช้ัน การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม หรือท่ีเรียกว่ารีฟิล นอกจากราคาถูกกว่าแล้ว ยังเป็นการลด
จ านวนหีบห่อมีบรรจุมาด้วย รวมไปถึงการร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไปจ่ายตลาดเพื่อลดขยะเข้าบ้าน เช่น 
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ  โฟม  ขอความร่วมมือจากทุกครัวเรือนน าขยะแห้งเก็บรวบรวมใส่ถังรองรับ โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อทอง  ได้จัดท าถังรองรับให้แต่ละหมู่บ้านๆ 89 ถัง ซึ่งถังรองรับนี้จัดวาง ณ จุดร้านค้าบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อมิให้ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะตามถนนหนทางในหมู่บ้านและป้องไม่ให้สุขนัขมาคุ้ยเขี่ยขยะกระจัด
กระจาย โดยขยะที่เก็บรวบรวมจากครวัเรือนและถังรองรับจะต้องน าไปคัดแยกอีกครัง้  การคัดแยก ขอความร่วมมือคดั
แยกประเภทขยะภายในบ้านแต่ละครัวเรือนจะท าการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งภายในครัวเรือนของตนเอง เพราะ
เมื่อคัดแยกขยะที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว ขวด โลหะ พลาสติก เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ท่ีจ าเป็นจะต้องก าจัดหรือ
ท าลายน้อยลง  การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าหรือน ามาหมุนเวียนดัดแปลงให้ได้ใช้อีก
เช่น ขวดแก้ว  เป็นต้น  ในส่วนของอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนพบว่า  ประชาชนในชุมชน
ยังไม่เห็นความส าคัญต่อการคัดแยกขยะ ปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  ขาดความตระหนักต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง ท่ีเคยมาเก็บขยะในชุมชนเคยมาเก็บอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ปัจจุบัน
เหลือเพียงเดือนละครั้ง และคนนอกชุมชนมาเอาขยะมาทิ้ง  

อภิปรายผล  
 สถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า ประชาชนก าจัดขยะโดยวิธีการเผามากที่สุด  รองลงมาคือการน าไปเลี้ยงสัตว์ การฝังกลบ ทิ้งลงแม่น้ าล าคลอง 
และวิธีอื่นๆ เช่น น าไปท าปุ๋ยหมัก แยกไว้ขาย โดยประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ 
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะ
น าไปขาย หมักท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนการลดปริมาณขยะ พบว่า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่อง
โฟม การน าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมัก มีการใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า 
น าไปขาย ท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ และน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถัง
ขยะมีจ านวนไม่เพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นท่ีท าให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ย
เขี่ย เป็นต้น ส่วนความรู้เพิ่มเติมที่ประชาชนต้องการเกี่ยวกับการจัดการขยะ  ได้แก่ วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  
วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ การน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2549) กนกรัตน์ นาวีการ (2552) และวรรณภา ฐิติธนานนท์ (2545) ที่พบว่า
ประชาชนสามารถก าจัดขยะเองโดยการเผา และขุดหลุมฝังกลบ และส่วนใหญ่ใช้วิธีการลดปริมาณขยะโดยการลดการ
ใช้ถุงพลาสติก การใช้โฟม ส่วนของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้อีก ได้แก่ กระดาษ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก  ประชาชนมี
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พฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งร้อยละ 62.00 โดยแยกเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่น าขยะออกทิ้งทุกวันคิดเป็นร้อยละ 49.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวกัน โดยไม่ได้ท า
การคัดแยกก่อนท้ิงถึงร้อยละ 72.20  ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันของงานวิจัยคือการศึกษาของ สมาน 
อารีย์ (2546) ทีพ่บว่า การก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนไม่มีการก าจัดและแยกขยะมูลฝอย เพราะประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดและการคัดแยกขยะ ไม่มีภาชนะในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่ทราบประโยชน์ของการ
ก าจัดและการคัดแยกขยะ และผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านหัวหนอง พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจ านวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บขนไม่สม่ าเสมอท าให้ขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ าเสียจากขยะ มี
สัตว์คุ้ยเขี่ย สอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณิการ์ บุตรเอก (2554) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการขยะในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญหาด้านแมลงและ
สัตว์น าโรค ปัญหาด้านการเก็บรวมรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนักงานเก็บขนขยะไปไม่หมด ท าให้เหลือขยะมูล
ฝอยตกค้างอยู่บริเวณรอบถัง และภายในถัง และยังเกิดการตกหล่นของขยะมลูฝอยจากการเก็บขนของพนักงาน ปัญหา
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอท าให้เกิดการล้นของขยะมูลฝอย บริเวณจุดทิ้งขยะมูลฝอยมีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็น
รบกวน และการศึกษาของ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2549) พบว่า ปัญหาการจัดการขยะที่พบคือ ขาดระบบการจัดการ
ขยะที่ชัดเจน ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ จ านวนถังขยะไม่เพียงพอ ท าให้ขยะล้นถังเกิดสภาพไม่น่าดู จ านวนรถและพนักงาน
เก็บขนขยะไม่เพียงพอ ท าให้ขยะตกค้างเช่นกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างมากจากประชาชนในชุมชนบ้านกวางอั้น หมู่
ที่ 5 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ให้ทั้ง
ความรู้และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิจัย  งานวิจัยนี้จะไม่ประสบผลส าเร็จได้เลยหากขาดท่านดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของไทย มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งส าหรับสินค้าเกษตรส่งออก ซึ่ง

ยางพารานั้นได้มีผลผลติออกสูต่ลาดเพิ่มมากขึ้นเรือ่ยๆจากนโยบายเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารา โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกถือ
ว่ามีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆท าให้มีพ่อค้าราย
ย่อยรวมไปถึงแหล่งรับซื้อยางพารามีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จนเกิดการแข่งขันสูงขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
และสนใจในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพื่อเป็น
แนวทางของการพัฒนาตลาดท้องถิ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับซื้อยางเอกชนในการ
ให้บริการรับซื้อผลผลิตยางพารา กลุ่มประชากรคือเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 350 คน โดย
การแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นชาย ร้อยละ 56.6 มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 
10,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีท้ังหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
และ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ โดยเกษตรกรจะให้ความส าคัญในด้านราคา การทราบราคาทุกครั้งก่อนการ
ซื้อขาย เพื่อเปรียบเทียบราคาของแต่ละแหล่งรับซื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจ พนักงานของแหล่งรับซื้อมีอัธยาศัยดี พูดจา
ไพเราะ และให้บริการด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร แหล่งรับซื้อต้องมีการจัดล าดับการให้บริการ มี
ขั้นตอนการซื้อขายไม่ยุ่งยาก โดยลดเวลาการรอคอยของเกษตรกร นอกจากน้ีการมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการซื้อขาย
เป็นการท าให้กระบวนการซื้อขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ยางพารา  เกษตรกร 

Abstract 
Para rubber is the important economic plant which is in the first ranked of export value of 

agricultural products in Thailand. The quantity of para rubber in the Thai market has increased continually 
because of government policy to increase para rubber’s plant areas. Phitsanulok is the most productive 
area to grow para woods and the highest productivity of para rubber’s plant area in the lower northern 
part of Thailand. The quantity of para rubber’s products sells to local market is increased as a result of 
increasing retailers and buying locations in this area. Therefore, the competition is higher in this area. This 
is the reason why the researcher is interested in marketing mix factors affecting decision making of 
agriculturists in selling natural rubber. The result will be a guideline for local market development and 
improve service efficiency of private retailers. The data were collected from 350 agriculturists in 
Nakhonthai district, Phitsanulok by using questionnaires. The statistical analyses such as frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple regression were used to analyzed the data. 
The result shows that the majority of respondent is men (56.6%) who is 30-39 years old, high school 
educated, married and earned less than 10,000 Baht per month. Marketing mix factors influenced on 
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decision making of agriculturists in selling natural rubber in Nakhonthai district, Phitsanulok at the level of 
statistical significance at 0.05. There are 4 significant factors as follow; (1) price factor; (2) personnel factor; 
(3) processing factor; and (4) physical factor respectively. The agriculturists focus on daily price checking 
before selling and price comparing to many retailers before making their decision to sell their products. 
The staffs working for the retailers should be polite and have their service mind and provide fast services. 
The retailers should prioritize their services with no complicated trading procedures to reduce the waiting 
time of agriculturists. In addition, they should provide facilities to facilitate their trading process efficiently. 

Keywords : marketing mix factor  rubber  agriculturist 
 
บทน า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของไทย มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทยส าหรับสินค้าเกษตร
ส่งออก (รายงานการส่งออก, 2560) ซึ่งยางพารานั้นได้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเรือ่ยๆ จากนโยบายเพิ่มพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาครัฐบาล ตั้งแต่ปี 2547-2549 ท าให้พื้นที่ปลูก
ยางพาราในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก
ถือว่ามีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมีพื้นที่ทั้งหมด  152,583 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด
พิษณุโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขต อ.นครไทย อ.วังทอง อ.ชาติตระการ และ อ.วัดโบสถ์ (ธนจิรพัชร  พัฒนศักดิ์
ภิญโญ, 2557) ซึ่งยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวถึง 6-7 ปี ในปี 2555 ผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกได้เริ่มออกสู่ตลาด และมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกมีผลผลิตยางพาราที่ผลิตออกสู่ตลาดทั้งหมดในปี 
2557 จ านวนผลผลิต 13,764 ตัน ปี 2558 มีผลผลิต 12,699 ตัน และปี 2559 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 11,766 ตัน การมี
สัดส่วนที่ลดลงของผลผลิตยางพารา เนื่องจากรัฐบาลมีการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราผ่านโครงการตัดโค่นต้นยางแก่
เพื่อปลูกทดแทนหรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โครงการทวงคืนพื้นป่าที่เป็นสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเช่ือ เกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเป็นสาเหตุให้จ านวนผลผลิตยางพาราระหว่างปีลดลง (สมมาตร ยิ่งยวด, 2560) 

ตลาดยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก จัดอยู่ในตลาดท้องถิ่น ที่เป็นตลาดที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร การซื้อขาย
จะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งแต่ละรายไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานคุณภาพยางที่ชัดเจน ผู้ซื้อจะ
เป็นผู้ประเมินคุณภาพยาง และเป็นผู้ก าหนดราคา การจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเงินสด ตลาดท้องถิ่นจะประกอบด้วยพ่อค้าหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และโรงงานแปรรูปยาง ซึ่งโรงงานแปรรูปยางจะรับซื้อยางจากพ่อค้ารายใหญ่
เท่านั้น (ธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2557)  

พื้นที่ในเขตอ าเภอนครไทย เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตรได้
ท าการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการผลิตยางพาราของ จ.พิษณุโลก พบว่า พื้นที่ท่ีมีศักยภาพมากที่สุด คือ อ.นครไทย (เดช วัฒน
ชัยยิ่งเจริญ และคณะ, 2555) และในอ าเภอนครไทยยังมีพื้นที่สวนยางที่ยังไม่เปิดกรีดมากที่สุด ในอนาคตข้างหน้าก็จะมี
ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น นครไทยจึงถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นท าให้พ่อค้าเห็นช่องทางการท าธุรกิจรับซื้อ
ยางพารา ส่งผลให้มีพ่อค้าภายในเขตพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับหมู่บ้าน และต าบล ซึ่งตลาดยางพาราในพื้นที่อ าเภอนครไทยยังการมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี
อัตราการหมุนเวียนของผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อยางพารารายใหม่ที่สูง ซึ่งแตกต่างจากอ าเภอวังทองที่มีร้านรับซื้อยางพาราที่คงที่ 
อัตราการเปิดร้านของผู้ประกอบการรายใหม่มีน้อย เนื่องจากอ าเภอวังทองมีการเปิดกรีดให้ผลผลิตมาก่อนอ าเภอนครไทย การ
แข่งขันของผู้ประกอบการจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเปิดกรีดระยะแรก 

ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงและข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่มีน้อยท าให้
ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากภายในตลาดมีผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อขายยางพาราอยู่จ านวนมากและอัตราการเติบโต
ของธุรกิจสูงท าให้การแข่งขันภายในธุรกิจมีสูง สามารถทดแทนกันได้เนื่องจากการให้บริการรับซื้อของร้านต่างๆ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันท าให้เกษตรกรสามารถน ายางพาราก้อนถ้วยไปขายร้านอื่นๆ ดังนั้นร้านรับซื้อยางพาราร้านอื่นสามารถรับซื้อได้
เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อท่ีเป็นโรงงานก็มีอ านาจการต่อรองสูงเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็น
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จะต้องน ายางที่ซื้อได้ไปขายให้แก่โรงงานและราคาในการรับซื้อทางโรงงานเป็นผู้ก าหนด (ภูมินทร์ วงศ์วิชิต, 2555) ร้านรับซื้อ
ยางพาราเอกชนในแต่ละร้านจะต้องสร้างข้อได้เปรียบ หากลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อน ามาใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่ง ดังนั้นการ
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่จึงมีความส าคัญท าให้ร้านรับซื้อยางพารา
สามารถน าไปปรับใช้ในธุรกิจที่มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางพาราได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายผลผลิตของเกษตรกรให้แก่พ่อค้ารายย่อย หรือแหล่งรับซื้อผลผลิตแหล่งต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางของการพัฒนาตลาดท้องถิ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับซื้อยางเอกชนในการให้บริการรับซือ้
ผลผลิตยางพาราต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการท าวิจัยที่น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือเป็นการ
ใช้ตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนองานวิจัย 

1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในพื้นที่ อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางพารา จ.พิษณุโลก ซึ่งมีท้ังหมด 1,533 คน 
 2. กลุ่มตัวอยา่ง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลติยางพาราในพื้นที่ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก ซึ่งค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้ กลุม่ตัวอย่างท้ังหมด คือ 318 คน แต่เพื่อ
ความแม่นย า ผู้วิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 350 ตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านรับซื้อยางเอกชน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ 
ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์ในการก าหนดค่า
น้ าหนักของการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ใช้ค าถามปลายปิด และเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน 
Interval แบ่งได้ 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบตามแนวของระดับความส าคัญ (Importance) 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ิจัยได้ขอความรว่มมือจากแหล่งรับซื้อยางในเขต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และเกษตรกร
ผู้ขายผลผลิตยางพาราที่ใช้บริการร้านรับซื้อยางพาราในเขต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จ านวน 350 คน ในการตอบ
แบบสอบถามในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม ปี 2560  
 5. ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 1. ร้อยละ 
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. ค่าเฉลี่ย   (Arithmetic mean) เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D) เพื่อใช้หาค่าการกระจายของ
คะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 4. การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดต้่อครอบครวัต่อเดือน โดย
น าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละปรากฏผลดังตารางด้านลา่ง 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนความถี่ คา่ร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
หญิง 152 43.4 
ชาย 198 56.6 
รวม 350 100.0 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 ตามล าดับ 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
20-29 ปี 77 22.0 
30-39 ปี 107 30.6 
40-49 ปี 95 27.1 
50-59 ปี 56 16.0 

60 ปีขึ้นไป 15 4.3 
รวม 350 100 

 จากตางราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-39ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา 
คือ อายุ 40-49 ปี มีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ อายุ 20-29 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ถัด
มาคือ อายุ 50-59 ปี มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ตามล าดับ 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 109 31.1 
มัธยมศึกษา 167 47.7 
ปวช./ปวส. 48 13.7 
ปริญญาตร ี 25 7.1 

สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.3 
รวม 350 100 

จากตางราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.7 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ถัดมาคือระดับ ปวช./ปวส. จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.7 ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4 แสดงจ านวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 55 15.7 

สมรส 283 80.9 
หม้าย 7 2.0 

หย่าร้าง 5 1.4 
รวม 350 100 

จากตางราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 
รองลงมาคือ โสด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ถัดมาคือหม้าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ สถานภาพหย่า
ร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 

ตารางที ่5 แสดงจ านวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 174 49.7 

รายได้ 10,001-25,000 บาท 136 38.9 
รายได ้25,001-40,000 บาท 30 8.6 
รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป 10 2.9 

รวม 350 100 

จากตางราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.7 รองลงมาคือ รายได้ 10,001-25,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ถัดมาคือรายได้ 25,001-40,000 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน
เขตพ้ืนที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ แจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในเขตพื้นท่ี อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ ์ 3.9800 0.4742 มาก 
ปัจจัยด้านราคา 3.8993 0.5082 มาก 
ปัจจัยด้านสถานที ่ 3.9300 0.5852 มาก 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 3.4693 0.5795 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านบุคลากร 3.7543 0.5161 มาก 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 3.9450 0.5439 มาก 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 3.5221 0.6156 มาก 

จากตาราง 6 พบว่า เกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9800, S.D. = 
0.4742) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9450, S.D. = 0.54392) , 
ปัจจัยด้านสถานที่ โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9300, S.D. = 0.5852) , ปัจจัยด้านราคา โดยมีความ
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คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.8993, S.D. = 0.5082) , ปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( 
= 3.7543, S.D. = 0.5161) , ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.5221, S.D. 

= 0.6156) และ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ปานกลาง ( = 3.4693, S.D. = 0.5795) 
ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทาง
การตลาดซึ่งประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กับ
กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการขายผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 
95% 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของ        
เกษตรกรในเขตพื้นท่ี อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 
ตัวแปรพยากรณ์ B Std.Error  T P-value 

(Constant) 1.933 .211  9.151 .000 
ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ (P1) -.003 .069 -.003 -.049 .961 
ปัจจัยด้านราคา (P2) .258 .062 .279 4.131 .000* 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (P3) -.031 .047 -.039 -.668 .504 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (P4) .024 .052 .030 .472 .637 
ปัจจัยด้านบุคลากร (P5) .227 .059 .250 3.863 .000* 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (P6) .184 .057 .213 3.243 .001* 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (P7) .117 .047 .153 2.488 .013* 
R = 0.531  R2 = 0.282  Adjust R2 = 0.267 

หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients,  = Standardized Beta Coefficients 

จากตารางที ่7 เมื่อวิเคราะห์ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ( 7P ) มีค่า (R = 0.531) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (Y) เท่ากับ 0.531 หรือ ร้อยละ 53.1 โดย
ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวนี้ มีอ านาจพยากรณ์ค่าการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย  จ.
พิษณุโลก (Y) ร่วมกันได้ (R2 = 0.282) หรือ ร้อยละ 28.2 โดยส่วนท่ีเหลือร้อยละ 71.8  เกิดจากอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ และมี
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์หรือการประมาณค่าการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร (Y) SE(est.) = 
0.40178 

นอกจากนี้จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ และ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์มาตรฐาน Z = 0.279P2 + 0.250P5 +  0.213P6+ 0.153P7 
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในตารางที่ 7 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขต
พื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ดังนี้ 
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Y = 1.933 + (0.258)P2 + (0.227)P5 + (0.184)P6+  (0.117)P7  
จากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร

ในเขตพื้นท่ี อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา (P2) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.258 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงท่ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคลากร (P5) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขาย

ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.227 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงท่ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการ (P6) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขาย

ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.184 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงท่ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะทางกายภาพ (P7) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการ

ตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.117 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้าน
คงที ่

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่แหล่งรับซื้อ
ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี ร้อยละ 30.6 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.7 ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ร้อยละ 80.9 มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.7 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขต
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรมากที่สุด
ได้แก่ปัจจัยด้านราคา ซึ่งเกษตรกรให้ความส าคัญในหัวข้อ มีการแจ้งราคาทุกครั้งก่อนการซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรินทร์ 
ศรีวารินทร์ และคณะ (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ที่พ่อค้าใช้ในการรับซื้อ คือการแจ้งราคา เนื่องจากปัจจุบันการ
ติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว พ่อค้าและเกษตรกรผู้ขายส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจะมีการโทรถามราคาก่อนที่จะ
ตกลงน ายางมาขาย และพ่อค้าทุกรายยินดีที่จะแจ้งราคาให้เกษตรกรทราบก่อนน ามาขาย การให้ราคาสูงเมื่อเทียบกับร้านอื่น
ในพื้นที่ใกล้เคียงจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้กับเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากในการซื้อขายยางพาราในพื้นที่นั้นจะมีการเสนอ
ราคาประจ าวันของแหล่งรับซื้อยางพาราแต่ละแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อยางพาราเอกชน หรือลานประมูล ซึ่งเกษตรกรจะ
น าข้อมูลส่วนน้ีไปเปรียบเทียบกันในแตล่ะแหล่งรับซือ้ เปรียบเทียบส่วนได้เสียที่เกษตรกรจะได้รบัและน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ ซึ่งในมุมมองของพ่อค้ายาง จะใช้ราคาเป็นกลยุทธ์ ซึ่งร้านรับซื้อยางในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเก็งก าไรเพียงแค่ กักเก็บ คัด
แยก ไม่มีการแปรรูป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรีบขายยางเพื่อลดการสูญเสียน้ าหนัก การเก็บกักยางไว้นานจะมีความเสี่ย งในด้าน
ราคา รวมไปถึงการขาดเงินทุนหมุนเวียน  

รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร ที่ให้ความส าคัญกับพนักงานมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ และให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ อัญญาณี จันทร์ภัคดี และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการค้ายางท่ีมีผลต่อการให้บริการตลาดกลางยางพารา ได้กล่าวว่าเกษตรกรได้แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรผู้ให้บริการในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง บุคลากรมีบุคลิกภาพ
เหมาะสม มีความสุภาพและเต็มใจในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตอบค าถามต่อข้อสงสัยแก่ผู้มาใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตยางพาราในพื้นที่อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกของแหล่งรับซื้อต่างๆ ยังเป็น
การซื้อขายแบบท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้าน หรือพนักงาน กับเกษตรกรยังมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด การสร้าง
ความพึงพอใจในระหว่างการซื้อขายผลผลิตจะมผีลต่อการกระบวนการตัดสนิใจของเกษตรกร และยังสอดคล้องกับ ศรีสุดา วัน
ชาดี (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรีจ ากัด ต าบลอ่างคีรี  
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานให้บริการถูกต้องแม่นย าในการให้บริการ 
ทั้งนี้ในรูปแบบกระบวนการขายผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จะมีการคัดคุณภาพยางพารา
โดยบุคลากรของแหล่งรับซื้อหรือร้านรับซื้อยางพารานั้น หากบุคลากรคัดเกรดด้วยความยุติธรรม เกษตรกรก็จะได้รับเงินใน
การขายยางพาราที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการให้บริการ โดยเกษตรกรให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดล าดับ
ก่อนหลังในการให้บริการ การซื้อขายไม่ยุ่งยากและให้บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์ และคณะ 
(2554) ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจเลือกช่องทางการขายของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กของบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
จ ากัด สาขามิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวไว้ว่า ระยะเวลารอคอยขนถ่ายถือเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกการขายอ้อยให้โรงงาน เกษตรกรจะค านึงถึงความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อไม่ต้องเสียเวลา และอาภา ด่าน
ธานินทร์ และคณะ (2559) ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าเกษตรกรต้องการการซื้อขายสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งควรรักษา
มาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการให้บริการในการรับซื้อยางพาราในเขตพื้นที่อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการรับซื้อผลผลิตนั้นใช้ระยะเวลานาน ซึ่งระยะเวลาที่รอคอยมีผลต่อน้ าหนักของยางพาราก้อน
ถ้วยที่มาขาย ท าให้ระยะเวลาการรอคอยมีผลต่อมูลค่าสินค้าที่ได้รับด้วย เช่นเดียวกัน เกษตรกรจึงให้ความส าคัญในด้าน
กระบวนการให้บริการและน ามาใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจขายผลผลิต 

 และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  เกษตรกรได้ให้ความส าคัญการอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการซื้อขาย 
ได้สอดคล้องกับ อัญญาณี จันทร์ภัคดี และคณะ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการของตลาดกลางฯ ไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอของจุดให้บริการ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องช่ัง รถยกยาง แผงเหล็กรองยาง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยท าให้กระบวนการในการซื้อขายมีความรวดเร็ว ลดการรอคอย  
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้ าดื่ม ที่นั่งรอรับการบริการ และกล่องรับความคิดเห็น 
ท าให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ โดยแต่ละแหล่งรับซื้อในพื้นที่อ าเภอนครไทย จะมีการพิจารณา
ปรับปรุงโดยพัฒนาอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการซื้อขายเป็นล าดับแรก แล้วจึงเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เป็นการ
สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับเกษตรกร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรคือ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจรับซื้อ
ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อยางพารารายย่อย หรือตลาดกลาง ลานประมูล ควรจะให้ความส าคัญในด้านราคาโดยมีการ
แจ้งราคาทุกครั้งในการซื้อขาย มีช่องทางการติดต่อกับแหล่งรับซื้อได้หลายช่องทาง โดยการก าหนดราคานั้นควรเป็นราคาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ราคากลางในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมไปถึงการให้ราคานั้นควรสอดคล้องกับคุณภาพ
ของยางพาราที่เกษตรกรน ามาขาย การคัดคุณภาพก็ควรจะมีมาตรฐานในการคัดคุณภาพยาง มีเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
มาตรฐานที่คงที่ บุคลากรมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตยางก้อนถ้วย ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ได้ในเบื้องต้น และมีความยุติธรรมในการคัดเลือกคุณภาพ การให้ราคาที่ถูกต้องแม่นย า มีความซื่อตรง ระบบในการท างานควร
เป็นขั้นตอน มีล าดับการให้บริการการลูกค้า ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการซื้อขาย ลด
ระยะเวลาการรอคอย  นอกจากน้ียังรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคม มีการบ าบัดน้ าเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  

ข้อเสนอแนะ  
1. งานวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7P ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งในปัจจุบันส่วนประสมทางการตลาดไดถู้กจ าแนกออกเป็นหลายปัจจยัมากยิง่ขึ้นตามธุรกจิที่
มีความหลากหลายมากขึ้น และในอนาคตในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพาราจะสามารถศึกษามีปัจจัยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เช่น 8’Ps เป็นต้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลกเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายพื้นท่ีในการศึกษามากขึ้น ซึ่งท าให้ผลการศึกษาละเอียดมากยิ่งขึ้น 

3. เครื่องมือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะค าถามปลายปิด ดังนั้น งานวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรศึกษาด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของ
เกษตรกร รวมถึงความรู้สึก ทัศนคติและความเห็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างละเอียดเป็นข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
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4. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในมุมมองของการขายผลผลิตทางการเกษตรคือยางพาราเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งต่อไปสามารถศึกษาการขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ดร.นลินี เหมาะประสิทธ์ิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า ตลอดตรวจสอบและแก้ไขการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า มาให้ค าแนะน าและแนวทางใน
การปรับปรุงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ได้
ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ศึกษาที่จะน าความรู้ต่างๆไปต่อยอดทางการศึกษาและ
พัฒนาธุรกิจและด าเนินชีวิตต่อไป 
 ขอขอบพระคุณเจ้าของกิจการร้านรับซื้อยางเอกชน แหล่งรับซื้อยางในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามให้แก่เกษตรกร รวมไปถึงขอขอบพระคุณเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่
เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย 
 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย และเพื่อนทุกๆคนที่คอยให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดการศึกษาวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ คุณประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจาก
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรมี

ตัวเลขการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สูง ท าให้มีบริษัทจัดหางานต่างด้าวเปิดให้บริการให้กับผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาความซับซ้อน
ของเอกสาร และลดระยะเวลาในการจัดการ การแข่งขันที่รุนแรงท าให้บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวต้องหากลยุทธ์เพื่อน าไปใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ ดังนั้นในการศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหา
แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวจะสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับเป็นกลยุทธ์เพื่อ
เป็นจุดแข็งของบริษัทในอนาคตได้ และพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อที่ผู้มาใช้บริการจากบริษัทนั้นจะได้รับประโยชน์จากการ
บริการตรงตามที่คาดหวังไว้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ทีมีใบขออนุญาตใช้แรงงาน
ต่างด้าว จากกรมการจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่น มากกว่า 0.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรบัรู้
คุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพง ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
ไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ และด้านการตอบสนองลูกค้า  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความใส่
ใจลูกค้า นั้นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดก าแพงเพชรโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า และด้านการตอบสนองลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลมากที่สุด 

ค าส าคัญ :  การรับรู้คณุภาพในการให้บริการ  การตัดสินใจเลือก  บริษัทจัดหางานต่างด้าวจังหวัดก าแพงเพชร 

Abstract 
Thailand has an economic expansion. As a result, the employment rate of foreign workers has 

increased. Kamphaeng Phet has a high number of migrant workers. Migrant employment agency to provide 
services to entrepreneurs to reduce the complexity of documents. And reduce the time to manage. The 
fierce competition has forced migrant employment agentcy to seek strategies for business. 

731 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

In the study, the perceived quality of service influenced the decision to choose a foreign employment 
agency. In Kamphaengphet It is hoped that the migrant workers will be able to apply the analysis to their 
strategic strengths in the future. The service is provided to the customers who will benefit from the service as 
expected.  The sample of this study was a represent human resourse staff or emplyer of migrant worker. 
From the Department of Employment, Kamphaeng Phet. A total of 200 people were sampled. The 
instrument used in the study was a questionnaire. The confidence level was greater than 0.7. The statistics 
used in this study are: Descriptive Statistics and Multiple Regression Analysis at the 0.05 level of significance. 
Most respondents were male over 40 years of age. Perceived quality of service provided by foreign workers. In 
the wall The concrete of service Trust or reliability And the customer response. Very high The customer 
confidence. And customer care. It is in the middle level. The decision to choose the service provider of 
foreign migrant workers in Kamphaeng Phet was at a medium level. From the test hypothesis, the research 
found that the perceived quality of service in the customer confidence and the customer response that 
influence to decision making on accessing foreign employment agencies in Kamphaengphet The most 
important factor is customer confidence. 

Keywords : perceived service quality  decision making  employment agency services in Kamphaengphet  
 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีนักลงทุนจากภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วม

ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยมีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา รัฐบาลจึง

สนับสนุนการลงทุน ท าให้ประเทศไทยมีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร ภาคการบริการ 

พร้อมทั้งนี้ประเทศไทยยังมีการขอยื่นรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ มีเงินสนับสนุนการลงทุนจากโครงการใหญ่ที่

ต่างประเทศร่วมลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท (กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ,2560) 

แรงงานจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบกอบกิจการ แต่กลับพบว่ามีงานอยู่สามลักษณะ ท่ีแรงงานภายในประเทศ

ไทยไม่นิยมท าจนท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน คือ งานหนัก (Difficult) งานเสี่ยงภัยอันตราย (Dangerous) และ งาน สกปรก 

(Dirty) (กรมการจัดหางาน , 2545 ) ดังนั้นรัฐบาลเห็นถึงความส าคัญด้านแรงงานท่ีขาดแคลน จึงเปิดโอกาสเรื่องการน าเข้าแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า กัมพูชา) อย่างถูกกฎหมาย  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนของ

เศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป  แต่ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย มีความยุ่งยาก ประกอบกับ

ใช้เวลาในการด าเนินงานนานด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของเครื่องมือจึงท าให้ช่วงปี 2550-2554 มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา

ท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ( สถิติแรงงานข้ามชาติ,2559 ) 

                       ภาพที ่1  แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตท างานในประเทศไทย ปี 2550 – 2558 

732 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

รัฐบาลจึงมีนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยท้ังหมดไม่ว่าจะเคยขออนุญาตท างานหรือไม่ 

รวมทั้งครอบครัวผู้ติดตาม  ต้องมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อน าไปสู่กระบวนการท าให้ถูก

กฎหมาย  จึงมีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้มีศูนย์ด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วราชอาณาจักร ในปี 

2559 และในปี พ.ศ. 2560 มีการออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เข้มงวดมากขึ้น  คือมีโทษปรับตั้งแต่สี่แสน

บาทถึงแปดแสนบาทต่อคน  หรือทั้งจ า ท้ังปรับ ตามราชกิจจานุเบกษา พระราชก าหนดการบริหารจัดการ การท างาน ของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2560 จากบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีแรงงานต่างด้าวท างานอยู่ต้องน าเข้าแรงงานต่างด้าว

อย่างถูกฎหมาย   แต่ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการน าเข้าแรงงานต่างด้าว ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการที่นาน ท า

ให้เกิดธุรกิจบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยในการด าเนินการเพื่อลดความยุ่งยากและระยะเวลา ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจ หรืพนักงานฝ่ายบุคคล ท่ีมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจใช้บริการจากบริษัทจัดหางาน

ต่างด้าว    ซึ่งบริษัทจัดหางานต่างด้าวจะท าหน้าท่ีบริการด้านเอกสาร มีการบริการ ดังนี้ 

1.  การเป็นบริษัทน าเข้าแรงงานต่างด้าวช้ันน า ที่จัดหาแรงงานต่างด้าวโดยด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขอ
โควตาจนถึง  ขั้นตอนสุดท้ายโดยส่งแรงงานต่างด้าวจนถึงบริษัทของลูกค้า 

2.  ให้บริการ Re-MOU ซึ่งเป็นบริการน าแรงงานต่างด้าวท่ีมีอยู่เดิมเพื่อไปด าเนินการและน าเข้ามาใหม่อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย 

3.  ให้บริการด าเนินการเรื่องเอกสารการรายงานตัว 90 วัน 
4.  ให้บริการด าเนินการเรื่องเอกสารการขยายเขตพื้นที่การท างานของแรงงานต่างด้าว 
5.  ให้บริการด าเนินการเรื่องเอกสารการเปลี่ยนนายจ้าง ท้ังพนักงานท่ีถือบัตรสีชมพูและพนักงานท่ีถือพาสปอร์ต 
6.  ให้บริการด าเนินการเรื่องเอกสารการต่อ Work Permit ให้กับพนักงานต่างด้าว 
7.  ให้ค าปรึกษาการน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย  (บริษัทแมนพาวเวอร์,2558) 

จากตารางที่ 1พบว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในจังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวนแรงงานต่างด้าวมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรมีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดตากใกล้ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง อีกทั้งจังหวัดก าแพงเพชรมีลักษณะงานท่ีสอดคล้องกับแรงงานต่างด้าวคือในด้านภาคการเกษตรที่ต้องการแรงงานต่าง
ด้าวเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความต้องการการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่สูง ดังนั้นจึงมีบริษัทจัดหางานต่างด้าวเปิดให้บริการให้กับ

ที่มา : ส านักบริหารรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 2559 
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ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรมีบริษัทจัดหางานต่างด้าว 3 บริษัท และตัวแทนบริษัทซึ่ง
เป็นสาขาย่อย 1บริษัท  จังหวัดพิษณุโลกมีบริษัทจัดหางานต่างด้าว 2 บริษัท จังหวัดพิจิตรนั้นไม่มีตัวแทนบริษัทจัดหางานต่างด้าว
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด เนื่องด้วยจ านวนของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดมีจ านวนน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้
คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าผลที่ได้ไป
ปรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้กับผู้รับบริการบริษัทจัดหางานต่างด้าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนคนต่างด้าวที่ไดร้ับอนุญาตท างานท่ีคงเหลือ ในจังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก และพิจติร   

 
 
จังหวัด 

 
 
รวมทั้งสิ้น 

มาตรา9 มาตรา12 มาตรา13 มาตรา14 

ตลอดชีพ     ทั่วไป    พิสูจน์
สัญชาติเดิม   

น าเข้า
ตาม 
MOU   

ส่งเสริม
การลงทุน   

ชนกลุ่ม
น้อย 

คนต่างด้าว
ท างานเวลาสั้น 

ก าแพงเพชร 4,457 - 115 3,522   782 - 38 - 
พิษณุโลก 3,387   - 320 2,140   742 80 105 - 
พิจิตร 187   - 113 50 14   - 10 - 

ที่มา :ส านักบรหิารแรงงานต่างด้าวกลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว ข้อมูล ธันวาคม 2560 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของการรับรู้คณุภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท

จัดหาแรงงานต่างดา้ว ในจังหวัดก าแพงเพชร 

 ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นแนวคิดด้านคุณภาพการบริการ
ของ พาราสุรามาน ( Parasuraman, 1994 ) ในเขตพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือผู้ประกอบการ หรือ พนักงานฝ่ายบุคคลในสถานที่ประกอบการ ที่ใช้บริการจากบริษัทจัดหางานต่างด้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 4 บริษัท โดยที่ผู้ประกอบการ  หรือพนักงานฝ่ายบุคคลในสถานท่ีประกอบการนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนขอ
อนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชรด้วยจึงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร  และจังหวัดก าแพงเพชร
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มีผู้ประกอบการ  หรือพนักงานฝ่ายบุคคล  ท าการจดทะเบียนขอใช้แรงงานต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน 324 คน (กรมการจัดหา
งานจังหวัดก าแพงเพชร,2560)ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท าวิจัย พฤศจิกายน2560 - มกราคม2561  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บริษัทจัดหางานต่างด้าวสามารถน าผลการวิเคราะหไ์ปพัฒนาปรับเปน็กลยุทธ์เพื่อเป็นจุดแข็งของบริษทัในอนาคต   

บริษัทจัดหางานต่างด้าวมีการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อที่ผูม้าใช้บริการจากบริษัทนั้นจะได้รับประโยชน์จากการบริการทีต่รง

ตามความต้องการที่คาดหวังไว้  

สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(XT) ,ด้านความไว้วางใจหรือ

ความน่าเช่ือถือ (XR1) ,ด้านการตอบสนองลูกค้า (XR2 ) ,ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า( XA )และ ด้านความใส่ใจลูกค้า(XE )มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร 

Y    =  การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจดัหางานต่างดา้ว ในจังหวัดก าแพงเพชร 

XT , XR1 ,XR2 , XA , XE   = ปัจจัยดา้นการรับรู้คุณภาพการบริการ  5 ปัจจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง    

 ประชากร(Population) ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบ หรือพนักงานสถานประกอบ ที่มีการยื่นจดทะเบียนขออนุญาต

ใช้แรงงานต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร ในเดือน พฤษจิกายน จ านวน 324 คน และเคยใช้บริการบริษัทจัดหา

แรงงารต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มประชากร ไม่ต่ ากว่า 179 ตัวอย่าง error 10% ≈ 200 

ตัวอย่าง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัย ประกอบไปด้วย    3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับ การรับรู้คุณภาพใน
การให้บริการของบริษัทจัดหางานต่างด้าว จ านวน 20 ข้อค าถาม ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
บริษัทจัดหางานต่างด้าว จ านวน 10 ข้อค าถาม  มีการตรวจสอบเครื่องมือ ส่วนเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วัดจากค่า IOC และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ค
รอนแบ็ชอัลฟ่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.7 ขึ้นไป 

  การเก็บรวมรวมข้อมูล    
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มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)เก็บรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ท้ัง

หน่วยรัฐ และเอกชน ได้แก่ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือแจกแบบสอบถามที่บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท  แจกแบบสอบถามในการประชุมผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวประจ าปี2560/2561 และ แจกที่กรมการจัดหางาน

จังหวัดก าแพงเพชร 

  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ

สถิติการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จ านวนหนึ่งตัวแปร กับตัวแปรอิสระ 

(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถท า

อีกตัวแปรหนึ่งโดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นตรงรูปแบบคะแนนดิบ ไดด้ังนี้  (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2558) 

𝑌′ = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+. . . +𝑏𝑘𝑋𝑘  

 

 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้
เก็บรวมรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 200 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        
 ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ59.00 มีอายุ
มากกว่า 40 ปี ร้อยละ51.00 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 36.50 และมีรายได้ระดับ 10,001-20,000 บาท ร้อย
ละ25.50  รายได้ 20,001-30,000บาท  ร้อยละ 22.5 และรายได้ระดับ 30,001-40,000บาท ร้อยละ 21.5 

ส่วนที ่2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรบัรู้คุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานต่างดา้วจังหวัดก าแพงเพชร 

𝑌′ คือ  คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม 𝑌 𝐵0 คือ  ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

𝐵1, … , 𝐵𝑘 คือ น้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงตัวที่ ตามล าดับ 

𝑋0, … , 𝑋1คือ คะแนนตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k 

K  คือ จ านวนตัวแปรอิสระ  
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ปัจจัยด้านรูปธรรมของการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีการแต่ง

กายสะอาดเรียบร้อยมีความสุภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (x-bar= 4.10, S.D.= 0.713) 

  ปัจจัยด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่อง 

พนักงาน มีความรอบรู้ในเรื่องข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงานต่างด้าว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70(x-bar= 3.70, S.D.= 0.828) 

  ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีความ

กระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (x-bar= 4.42, S.D.= 0.588) 

ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากท่ีสุดในเรื่องพนักงานบริษัท 

เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถให้ค าแนะน า สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (x-bar= 4.05, 

S.D.= 0.798) 

ปัจจัยด้านความใส่ใจลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรูคุ้ณภาพมากท่ีสุดในเรือ่ง มีพนักงานต้อนรับ ส าหรับ

ปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการได้ฟรี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  (x-bar= 3.46, S.D.= 0.896) 

รับรู้คุณภาพในการให้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวม เมื่อพิจารณาปัจจัยการรับรู้คุณภาพ

ในการให้บริการในภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากท่ีสุดในด้านการตอบสนองลูกค้า 

(Responsiveness) โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (x-bar= 4.02, S.D.= 0.448)  รองลงมาคือ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51  (x-bar= 3.51, S.D.= 0.488) ด้านความไว้วางใจ

หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (x-bar= 3.50, S.D.= 0.579)  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (x-bar= 3.38, S.D.= 0.612) และการรับรู้คุณภาพในระดับน้อยที่สุด คือด้านความใส่ใจลูกค้า มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (x-bar= 3.05, S.D.= 0.752) 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดก าแพงเพชร 

การตัดสินใจ x̄ S.D. การแปลผล 

1. ท่านพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยในด้านเอกสารก่อนการตดัสนิใจเข้าใช้บริการ 4.12 0.822 มาก 
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2. ท่านใช้ความคิดเห็นจาก บุคคลใกล้ชิด ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 4.09 0.751 มาก 
3. ท่านค้นหาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ 4.02 0.789 มาก 
4. ท่านปรึกษาผู้ที่มีประสบการณก์ารเคยใช้บริการบริษัท 
ช่วย ตัดสินใจในการใช้บริการบริษทัจัดหางานต่างด้าว 

3.53 0.850 มาก 

5.ท่านพิจารณาในเรื่องราคาก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ 3.40 0.935 ปานกลาง 
6. ท่านพิจารณาในเรื่องผลงานท่ีผา่นมาของบริษัทก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 3.19 0.869 ปานกลาง 
การตัดสินใจ x̄ S.D. การแปลผล 

7. ท่านพิจารณาในเรื่องการให้บรกิารของพนักงาน ก่อน 
การตัดสินใจเข้าใช้บริการ 

2.75 0.924 ปานกลาง 

8. ท่านพิจารณาในเรื่องช่ือเสียงของบริษัท ที่ใช้บริการก่อนการตัดสนิใจเลือกใช้
บริการ 

2.65 0.902 ปานกลาง 

9. ท่านพิจารณาในด้านสถานท่ีตั้งของบริษัทก่อนการ 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

2.35 0.842 น้อย 

10. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะสามารถต่อรองราคาคา่บริการได้ รวมถึง
โปรโมชั่น 

2.04 0.901 น้อย 

รวม 3.21 0.471 ปานกลาง 
ส่วนการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลช่วยต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 ปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงคือ ความปลอดภัยในด้านเอกสารก่อนการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ มากที่สุดมีค่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (x-bar= 4.12, S.D.= 0.822)  รองลงมาคือเรื่อง ท่านใช้ความคิดเห็นจาก 
บุคคลใกล้ชิด ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (x-bar= 4.09, S.D.= 0.751)  มีการค้นหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  และปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การเคยใช้บริการบริษัทช่วย ตัดสินใจในการใช้บริการ  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (x-bar= 4.02, S.D.= 0.789)   และ 3.53 (x-bar= 3.53, S.D.= 0.850)  ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

สมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล 

H0 : ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 5 ปัจจัย ไม่มีปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหา

งานต่างดา้ว ในจังหวัดก าแพงเพชร  

H1 : ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 5 ปัจจัย มีอย่างน้อย 1ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัท

จัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร  
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การวิเคราะห์เชิงพหุคูณของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
ตารางที่ 3  ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจดัหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 

XT : ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) -.118 -.118 -1.668 .097 
XR1 : ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) -.115 -.115 -1.842 .067 
XR2  : ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) .164 .164 2.201 .029* 
XA  : ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) .137 .137 2.372 .019* 
XE  : ด้านความใส่ใจลูกค้า (Empathy) .015 .015 .305 .761 

R=.269,R square=0.073,Adjusted R Square=0.049,Std. Error or the Estimate=.46034, p<0.05 

จากตารางที่ 4.15 แสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)การมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  มี 2ปัจจัยคือ การให้

ความมั่นใจแก่ลูกค้า(XA , Beta = 0.162) และ การตอบสนองลูกค้า (R2 , Beta = 0.143)  

โดยสรุปตารางที3่  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี ้

Standardized      Z = (0.156) XR2 + (0.180) XA 

Unstandardized   Y = 2.855 + (0.164) XR2 +  (0.137) XA  

ก าหนดให้ Y = ตัวแปรตาม   ,XA= ตัวแปรอิสระ  ,XR2 =ตัวแปรอิสระ  

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ XA เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่าง

ด้าว ของผู้ประกอบการ หรือพนักงานสถานประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางาน 

เพิ่มขึ้น 0.137 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 4ปัจจัยคงท่ี 

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ XR2 เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ของ

ผู้ประกอบการ หรือพนักงานสถานประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางาน เพิ่มขึ้น 

0.164 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 4ปัจจัยคงท่ีการอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพในการให้บรกิารมอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว 

ในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ส าหรับ การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการตอบสนองลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัท

จัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของ  Parasuraman, 
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Zeithaml & Berry (1988) ที่กล่าวว่าการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มที่จะ

ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับ

ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และจากค าถามงานวิจัย พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพ ระดับมาก ในเรื่อง พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ  มีจ านวน

พนักงานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ไปใช้บริการ และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการตอบสนองลูกค้า มีระดับการ

รับรู้มากที่สุด ในการรับรู้คุณภาพในการบริการบริษัทจัดหางานต่างด้าวอีกด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กมนวรรณ  มั่น

มาก (2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

พบว่าด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล            

ผลการศึกษาท่ีพบว่าการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้

บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร  ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่อง คุณภาพการ

ให้บริการ ของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988) กล่าวว่า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ

ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนได้รับบริการที่ดีที่สุด  สอดคล้องกับค าถามงานวิจัยที่พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุด ในเรื่องพนักงานบริษัท เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถให้ค าแนะน า สามารถตอบข้อ

สงสัยของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ผู้ประกอบการรู้สึก มั่นใจ ว่าบริษัทจัดหางานต่างด้าวจะท าตามค ามั่นสัญญา ท่ีให้ไว้

กับกับผู้ประกอบหรือตัวแทนสถานประกอบการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรา ภัทรมโน (2556) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้

คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ทระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้คุณภาพในการ

ให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 

ในจังหวัดชลบุรี  

ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการตอบสนองต่อ

ผู้ประกอบการในจังหวัดก าแพงเพชร ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชรนั้น  สอดคล้องกับแนวคิดการ

ตัดสินใจของ แอชเซล  (Assael , 2004) ที่ได้กล่าวถึงค าว่า Consumer Decision Making ว่าคือ วิธีการในการรับรู้และประเมิน

ข้อมูลของตราสินค้า พิจารณาทางเลือกตราสินค้าต่างๆ แล้วจึงตัดสินใจซื้อให้ตรงกับความปรารถนาของตน โดยมีแรงผลักดันต่อ

การตัดสินใจอยู่ 2 อย่าง คือ ปัจจัยทางด้านบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่มีผลผลักดันต่อการตัดสินใจซื้อ จึงท าให้

การศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มี

ความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจใช้บริการ บริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 200 ตัวอย่างที่ศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดก าแพงเพชร ผลกาศึกษาจึงยังไม่อาจ

ตอบโจทย์การรับรู้คุณภาพการบริการที่แท้จริงทั่วประเทศไทยได้ เพื่อให้ผลการศึกษาเรื่องนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้าง
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มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการรับรู้คุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว   ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้

1. แนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานท่ีที่แตกต่างกัน 

ควรจะศึกษาเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานต่างด้าว  ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่มีแรงงานต่างด้าวใช้แรงงานจ านวนมาก  หรือพื้นที่อื่นๆที่

น่าสนใจ เพื่อให้ธุรกิจบริษัทจัดหางานต่างด้าวของประเทศไทยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  และเพื่อเพิ่ม

ความสามารถ และศักยภาพในการต่อสู้หรือแข่งขันของบรรดาธุรกิจบริษัทจัดหางานต่างด้าว  รวมถึงช่วยให้ธุรกิจบริษัทจัดหางาน

ต่างด้าว คิดกลยุทธ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนะน าให้ท าการศึกษาตัวปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม  

เช่นศึกษาความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ า(Repurchase Intention) ของผู้ประกอบการรายเก่า เพราะธุรกิจทั้งหลายมีความ

ปรารถนาให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง และเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้ธุรกิจ

สามารถเติบโตได้ต่อไป  หรือ ศึกษาการรับรู้คุณภาพที่คาดหวัง( Expected)  เปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพที่ เกิดขึ้นจริง 

(Perceived) เพื่อทราบถึงระดับความคาดหวังของผู้มาใช้บริการก่อน การใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว 
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ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน 
NANLONGBOAT RACING BUILDING 

 
                                                  อธิปัตย์ สายสูง*  วันวิภา  ค ามงคล  และ สมบูรณ์ กุมาร  

คณะบริหารธรุกิจและศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน    
*corresponding author e-mail : s.athipat@gmail.com  

  
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  
จากการศึกษาพบว่าต้นทุนออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  และต้นทุนในการผลิต  โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น  225,380  บาท  ในส่วนของต้นทุนในการผลิต แบ่งองค์ประกอบของต้นทุนเป็น  3  ชนิด  คือ ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง  และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต  ส าหรับต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝีพาย
เท่ากับ  49,580 บาท  เรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  58,700 บาท  และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  90 ,040 บาท  ส าหรับ
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  60,000 บาท  เรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  74,000 บาท  และเรือใหญ่ 
55 ฝีพายเท่ากับ  97,000 บาท  และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต  มีต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  
15,020.70 บาท  เรือกลาง 40 ฝีพาย เท่ากับ  18 ,579.83 บาท  และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  25 ,068.11 บาท  ดังนั้น
ต้นทุนรวมของการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพายจึงเท่ากับ  124,600.70 บาท  เรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  
151,297.83 บาท  และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  212,108.11 บาท   
 
ค าส าคัญ : ต้นทุนการต่อเรือแข่ง  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนในการผลิต 
 

Abstract 
 This research mainly focused on the cost of Nanlongboat racing building. The data was collected 
from the entrepreneur interview about the cost of building longboats. The study found that the cost of 
Nanlongboat racing building included the investment cost and manufacturing cost. The value of the 
investment cost was 225,380 baht. The manufacturing cost consisted of raw material cost, direct labor, 
and production expense. The direct cost of the small boat raw material was 49,580 baht, the direct cost 
of the medium boat raw material was 58,700 baht and the direct cost of the large boat raw material was 
90,040 baht. The direct cost of small boat raw labor was 60,000 baht, the direct cost of the medium boat 
raw labor was 74,000 baht and the direct cost of the large boat raw labor was 97,000 baht. The small 
boat production expense was 15,020.70 baht, the medium boat production expense was 18,579.83 baht 
and the large boat production expense was 25,068.11 baht. Therefore the small boat total cost was 
124,600.70 baht, the medium boat total cost was 151,297.83 baht and the large boat total cost was 
212,108.11 baht. 
 
keywords : cost of nanlongboat  investment cost  manufacturing cost 
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บทน า   

 ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  นับว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ช้านาน  เนื่องจากชีวิตของคนไทยมีความ

ผูกพันธ์กับสายน้ า อาทิเช่น การสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชุมชนต่างๆ ก็มักจะเลือกท าเลที่มีแม่น้ า  ล าคลอง  เพื่อใช้ในการ

อุปโภค บริโภค และการคมนาคม สายน้ า จึงเปรียบเสมือนเป็นสายโลหติของคนไทย จึงมีการใช้เรือซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาของ

บรรพชนที่ สืบต่อกันมาแต่ช้านาน  เป็นพาหนะส าคัญในการคมนาคม  สัญจร  ติดต่อระหว่างกัน รวมถึงการท าศึกสงคราม  

ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้ าในฤดูกลางต่างๆ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ าหลาก  หลังจากว่างเว้น

จากการท าเกษตรกรรม  ก็จะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ประเพณีการแข่งขันเรือยาวนั้นถือได้ว่าเป็น

ประเพณีนิยมส าหรับชาวไทยทั่วประเทศ  โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  เรือยาวเล็ก  คือเรือ

ที่บรรจุฝีพายได้  ไม่เกิน  30  ฝีพาย  เรือยาวกลาง  คือเรือที่บรรจุฝีพายได้ตั้งแต่  31 – 40  ฝีพาย  และเรือยาวใหญ่  คือเรือ

ที่บรรจุฝีพายได้ตั้งแต่  41 – 55  ฝีพาย นอกจากนี้เรือยาวประเพณีถือเป็นกีฬาชาวบ้าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์

พระประมุขของชาติ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ  พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลประดับอักษรพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธย  พระราช ทานให้

เกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันอีกด้วย 

เนื่องจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวถือว่าเป็นประเพณีนิยมของคนไทย  ดังนั้นจึงก็ก่อให้เกิดสนามแข่งขันใหม่ๆ 

เกิดขึ้นหลายๆ สนาม  และเรือยาวใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายๆล า  ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าไม้  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ  

เนื่องจากการขุดหรือการสร้างเรือยาวนั้นจ าเป็น   ที่จะต้องใช้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก  และมีอายุนับร้อยๆปี  โดยเรือยาวจะ

ขุดจากไม้ต้นเดียวตลอด  ทั้งล า มีลักษณะรูปท้องขัน (แบน) และท้องรูปกระทะ  ไม้ที่น ามาขุดเรือยาวได้แก่  ไม้ตะเคียน         

ไม้ส าโรง  ไม้มะหาด  เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่นิยม  เรือขุดจากไม้ตะเคียน (ขวัญทอง  สอนศิริ, 2544 : 5)  แต่เนื่องจากรัฐบาลมี

นโยบายปิดป่าเพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ  ซึ่งส่งผลท าให้ไม่สามารถหาท่อนซุงขนาดใหญ่มาใช้ในการขุดเรือได้  จึงเกิด

กระแสนิยมของผู้ที่ต้องการเรือยาวล าใหม่  โดยการให้อู่รับต่อและซ่อมเรือยาวท่ีมีช่างผู้ช านาญการอยู่นั้น  ใช้ไม้แปรรูปสร้าง

เรือยาวข้ึนมาใหม่  เรียกว่า “เรือประกอบหรือเรือต่อ”  และยิ่งกว่านั้นชาวเรือยังมีการยอมรับเรือประกอบหรือเรือต่อ  ว่าเป็น

เรือที่สามารถใช้ได้ดีกว่าเรือขุดแบบโบราณ  เนื่องจากมีน้ าหนักที่เบากว่า  ตัวเรือมีความบางกว่า  รูปทรงที่เพรียวกว่า  และ

แล่นในน้ าได้ดีกว่านั่นเอง  

จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีการแข่งเรือ (ชาวน่าน เรียกเรือยาว ว่า เรือแข่ง) มาอย่างช้านาน  และเป็น

ที่เลื่องช่ือยิ่งนัก  ด้วยจ านวนเรือถึง  313  ล า  ซึ่งมาจาก  102  หมู่บ้าน/ชุมชน (สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน , 2559)  ถือว่า

เป็นจังหวัดที่มีเรือแข่งมากที่สุดในประเทศไทยมีสนามแข่งขันในจังหวัดถึง  10  สนาม  ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีจ านวน

สนามแข่งขันมากในล าดับต้นๆ ของประเทศ  และนอกจากนี้เรือแข่งของจังหวัดน่านก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ต่างจากเรือ

ยาวจากที่อื่น  กล่าวคือ  หัวเรือน่านมีลักษณะเป็นรูปพญานาคราชชูคอ  อ้าปาก  เคี้ยวโง้ง  งามสง่า  เรียกกันว่า “หัวโอ้”  

ส่วนหางมีลักษณะเป็นหงส์  เรียกกันว่า  “หางวรรณ”  ตลอดล าเรือมีลายวิจิตรสวยงาม  อันมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ าใครใน

โลกก็ว่าได้  เรือแข่งน่านจึงถือเป็นประเพณีนิยมที่อยู่ในจิตวิญญาณของชาวน่าน  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและต่างชาติเป็นยิ่งนัก  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในด้านของการเพิ่มจ านวนเรือประกอบหรือเรือต่อของจังหวัดน่าน  โดย

สังเกตจากมีการซื้อเรือต่อหรือเรือประกอบจากอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวจากทางภาคกลางขึ้นมาแข่งขันในจังหวัดน่าน   และ

การเพิ่มจ านวนสนามแข่งขันอยู่อย่างต่อเนื่อง  จากกระแสนิยมของประเพณีการแข่งเรือของชาวน่านดังกล่าว  และแนวโน้มใน
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ด้านของการเพิ่มจ านวนเรือประกอบหรือเรือต่อของจังหวัดน่าน  พร้อมกับเป็นการสืบสานประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่าน

อย่างยั่งยืน  และยังเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับหลายร้อยปีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปิดป่าของทางภาครัฐ   

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงต้นทุนของการต่อเรือแข่งของจังหวัดน่าน  เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นแนวทางส าหรับหมู่บ้าน/

ชุมชน  ที่ต้องการต่อเรือแข่งใหม่ส าหรับเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสืบสานประเพณีเรือแข่งของทางจังหวัดน่าน  และผู้ที่สนใจจะ

เข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือแข่งในจังหวัดน่าน 

เอกลักษณ์เรือน่าน 
 (สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ,2560)  เอกลักษณ์เรือน่าน  ตามข้อก าหนดของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  มีดังต่อไปนี้ 
  หัวเรือ  เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายหัวพญานาค  เจาะด้วยไม้ท่อนเดียวและแกะสลักลวดลาย ทาสีให้สวยงามตาม
ลักษณะเรือเมืองน่าน  โดยมีส่วนประกอบดังนี ้
 

 
ภาพที่ 1  แสดงลักษณะของหัวเรอืและส่วนประกอบของเรือแข่งจังหวัดน่าน 

ที่มาของภาพ  www.nanlongboat.com 
 
 

กันยาเรือ (โขนเรือ)  คือส่วนที่ต่อจากตัวเรือไปหาหัวเรือและหางวัลย์  (กันยาหาง โงนหาง) โดยมีส่วนประกอบและ
ลักษณ์  ดังนี ้

 
ภาพที่  2  แสดงลักษณะของกันยาเรือ(โขนเรือ)และส่วนประกอบของเรือแข่งจังหวัดน่าน 

ที่มาของภาพ  www.nanlongboat.com 
 

ล าเรือ  ขุดจากไม้ซุงท่อนเดียวยาวตลอดทั้งล า  ข้างล าเรือวาดลายไทยทาสีให้สวยงามตลอดล าเรือ   เช่นลายกนกใบ
เทศ  ลายกอด  ลายเกี้ยว  ลายเกาะ  หรือดอกโดดยาวต่อเนื่องตลอดล าเรือ 
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ภาพที่  3  แสดงลักษณะของล าเรอืของเรือแข่งจังหวัดน่าน 

ที่มาของภาพ  www.nanlongboat.com 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  

-  สีที่ใช้  สีด า  สีแดง  สีหมากสุก (ส้ม)  สีเขียว  สีเหลือง  และสีขาว  
-   การทาสตี้องเป็นการระบายเอกลักษณ์ของสีนั้น ๆ  ตามลักษณะเรือเมืองน่าน  
-  เรือทุกล าต้องมีชื่อเรือเขียนไว้ที่กันยาหัว  ช่ือหมู่บ้านเขียนไว้ที่กันยาหาง  และสามารถอ่านได้ชัดเจน 
องค์ประกอบของต้นทุน 

 (อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง, 2559)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของว่า  ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรสภาพ
วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป หรือกึ่งส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
(Direct Material)  คือ วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนส าคัญในการผลิตให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปและสามารถคิดต้นทุนวัตถุดิบ
ต่างๆ เหล่านั้นให้แก่ตัวสินค้าต่อหน่วยได้โดยง่าย  ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) คือ ต้นทุนของแรงงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสนิค้าหรอืการให้บริการและสามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยท่ีผลิตได้โดยง่าย  และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต(Manufacturing Overhead)  คือ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ได้แก่   วัตถุดิบทางอ้อม 
(Indirect Materials)  แรงงานทางอ้อม (Indirect Labor)  ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ (Other Manufacturing Costs) 
 ดังนั้นในการศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  ได้มีการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างกันกับการศึกษาในครั้งนี้  โดยจะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการศึกษาตามหลักวิธีการคิดต้นทุนในทางวิชาการใน
ลักษณะเดียวกันได้ และยังได้มีการศึกษาถึงการจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ 
จังหวัดน่าน  พบว่าการจัดการประเพณีแข่งเรือ มีต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเพณีหลากหลายมิติ และยังมีคุณค่าต่อ
สาธารณะชนอย่างมาก เช่น คุณค่าเชิงสังคม คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ คุณค่าเชิงการศึกษา หรือแม้แต่คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็น
ต้น อีกทั้งยังท าให้ทราบว่า ประเพณีแข่งเรือ มีความแท้หลายประการที่ส าคัญและยังด ารงอยู่ และอีกหลายประการที่เสี่ยงต่อ
การสูญหายไปของต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญดังกล่าว  (สักก์สีห์ พลสันติกุล, 2556) การน าเสนอแนวทางการจัดการของแต่
ละภาคส่วนในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเพื่อการรวบรวม การสืบทอด การเผยแพร่ เพื่อธ ารงรักษาคุณค่า
ของประเพณีไว้ให้ได้มากท่ีสุด เมื่อมีการจัดการที่ดี มีการร่วมแบ่งปันประโยชน์อย่างทั่วถึง มีการด ารงรักษาคุณค่าแก่นแท้ของ
ประเพณี มีการสืบทอดและเผยแพร่ที่เป็นระบบ ประเพณีเหล่านี้จะเป็นต้นทุนส าหรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มี ซึ่งคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของประเพณีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ จะน ามาซึ่งการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนสืบไป 

วัตถุประสงค ์
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 1.  เพื่อศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางให้หมู่บ้าน หรือชุมชนที่ต้องการต่อเรือใหม่ 

 3.  เพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นส าหรับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือ 

 4. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาเพื่อการคงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งเรือ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ประกอบการ และช่างท าเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

รายเดียวของจังหวัดน่าน ท่ีมีการท าอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวอย่างเต็มรูปแบบ 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้คือ  

  2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 

  2 .2 ก ารสั ง เกตการณ์  (Observation)  เป็ นก ารสั ง เกตการณ์ แบ บ มี ส่ วน ร่ วม  (Participative 

Observation) 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และช่างท าเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว 

ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน และการสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติงานของช่างท าเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย 

จังหวัดน่าน 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 

เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์จากผู้ประกอบการ และช่างท าเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ เพื่อค านวณต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  ในประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย  เรือกลาง 40 ฝีพาย  และ
เรือใหญ่ 55 ฝีพาย  การศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านโดยต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน แบ่งต้นทุน
ออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ( Investment  Cost)  และต้นทุนในการผลิต (Manufacturing  
Cost) 

   4.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment  Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่มต้น  ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 
   4.2.2 ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing  Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพ
วัตถุดิบต่างๆ  ให้เป็นเรือแข่งจังหวัดน่าน  ประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 

ผลการวิจัย  

จากการศึกษาต้นทุนของการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านจากอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวซุ้มย่าสั่งลุย  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียว

ของจังหวัดน่าน ที่มีการท าอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวอย่างเต็มรูปแบบ  พบว่าส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment  
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Cost)  ในการเริ่มต้นเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ได้แก่  อู่ต่อเรือ  กบไฟฟ้า  เครื่องไสไฟฟ้า  เครื่องเจีย (ลูกหมู)  

เครื่องขัดกระดาษทราย  สว่านไฟฟ้า  เลื่อยวงเดือน  เลื่อยจิ๊กซอว์  ดอกสว่านเจาะไม้  ใบเลื่อยวงเดือน  ใบกบไฟฟ้า  ใบ

เครื่องไสไฟฟ้า  เครื่องจับระดับน้ า  ตลับเมตร  และค้อนหงอน  มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น  225,380  บาท  โดยสินทรัพย์ 

ฯ ดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  และสามารถค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปีได้เท่ากับ  32,818  บาท  โดยมีการ

ปันส่วนค่าเสื่อมราคาตามจ านวนวัน ท่ีใช้ในการต่อเรือแต่ละประเภท  ส่วนที่ 2  ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing  Cost)  

ซึ่งคิดต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ต้นทุนในการผลิต ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  

และค่าใช้จ่ายในการผลิต  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้  วัตถุดิบทางตรง  ประกอบไปด้วย  ไม้กระดูกงู  ไม้ประกอบ  ไม้ราวกลาง  

ไม้กระทงนั่ง  ไม้กง  หัวและหางเรือ  ธงเรือเครื่องประดับตกแต่งเรือตามเอกลักษณ์เรือน่าน   

 

ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง 

ที่มา :  จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

ประเภทเรือแข่ง เรือเล็ก 30 ฝีพาย เรือกลาง 40 ฝีพาย เรือใหญ่ 55 ฝีพาย 
วัตถุดิบทางตรง  

ไม้กระดูกงู 4,160 4,800 5,440 

ไม้ประกอบ 29,120 33,600 61,200 

ไม้ราวกลาง 2,200 2,600 3,000 

ไม้กระทงนั่ง 2,700 3,200 3,600 

ไม้กง 5,600 8,000 9,600 

หัวและหางเรือ 5,000 5,500 6,000 

ธงและเครื่องประดับตกแต่ง ฯ 800 1,000 1,200 

รวม 49,580 58,700 90,040 

จากตารางที่  1  พบว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  49,580 บาท  ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง

รวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  58,700 บาท  และต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  90,040 

บาท 

 ค่าแรงงานทางตรง  ประกอบไปด้วย  ค่าแรงงานช่างต่อเรือ  และค่าแรงงานช่างวาดลายเรือ  ซึ่งมีต้นทุนค่าแรงงาน

ทางตรงของเรือแข่งแต่ละประเภทดังนี้   

 

ตารางที่  2  แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

ประเภทเรือแข่ง เรือเล็ก 30 ฝีพาย เรือกลาง 40 ฝีพาย เรือใหญ่ 55 ฝีพาย 
ค่าแรงงานทางตรง  

ค่าแรงงานช่างต่อเรือ 45,000 54,000 72,000 

ค่าแรงงานช่างวาดลายเรือ 15,000 20,000 25,000 

รวม 60,000 74,000 97,000 
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 จากตารางที่  2  พบว่าต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  60,000 บาท  ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงรวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  74,000 บาท  และต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  
97,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายการผลิต   ประกอบไปด้วย กาวพ๊อกซี่  กระดาษทรายเครื่องเจีย(ลูกหมู ) กระดาษทรายสายพาน   

ใบเลื่อยจิก๊ซอ  ตะปูเกลียว  น๊อตราวกลาง สลิงและเกลียวเร่ง แป้นยึดกันยาเรือ(โขนเรือ) น๊อตยึดกันยาเรือ(โขนเรือ)  ค่าลับใบ

กบและใบเลื่อย  ค่าสาธารณูปโภค  และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของเรือแข่งแต่ละ

ประเภทดังนี้   

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 

ประเภทเรือแข่ง เรือเล็ก 30 ฝีพาย เรือกลาง 40 ฝีพาย เรือใหญ่ 55 ฝีพาย 
ค่าใช้จ่ายการผลิต  

กาวพ๊อกซี่ 5,700 7,600 11,400 

กระดาษทรายเครื่องเจีย(ลูกหมู) 720 960 1,440 

กระดาษทรายสายพาน 330 440 660 

ใบเลื่อยจิ๊กซอ 540 810 1,080 

ตะปูเกลียว 1,000 1,200 1,600 

น๊อตราวกลาง 735 910 1,050 

สลิงและเกลียวเร่ง 825 975 1,125 

แป้นยึดกันยาเรือ(โขนเรือ) 2,000 2,000 2,000 

น๊อตยึดกันยาเรือ(โขนเรือ) 100 100 100 

ค่าลับใบกบและใบเลื่อย 500 500 500 

ค่าสาธารณูปโภค 291.67 350 466.67 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,279.03 2,734.83 3,646.44 

รวม 15,020.70 18,579.83 25,068.11 

จากตารางที่  3 พบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  15,020.70 บาท  ต้นทุนค่าใช้จ่าย
การผลิตรวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  18,579.83 บาท  และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  
25,068.11 บาท 
 จากตารางที่  1   แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง   ตารางที่  2  แสดงต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง  และตารางที่ 3  แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมแยกตามประเภท
ของเรือแข่ง  สามารถแสดงต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านแต่ละประเภทได้  ดังนี้ 
 
ตารางที่  4  แสดงต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน 

ที่มา :  จากการสัมภาษณ์และการค านวณ 
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ประเภทเรือแข่ง 

 

 

 

วัตถุดิบทางตรง 

(ตารางที่ 4-9) 

(1) 

ค่าแรงงานทางตรง 

(ตารางที่ 4-12) 

(2) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

(ตารางที่ 4-25) 

(3) 

รวม (บาท) 

 

(4)=(1)+(2)+(3) 

เรือเล็ก 30 ฝีพาย 49,580 60,000 15,020.70 124,600.70 

เรือกลาง 40 ฝีพาย 58,700 74,000 18,579.83 151,297.83 

เรือใหญ่ 55 ฝีพาย 90,040 97,000 25,068.11 212,108.11 

จากตารางที่  4 พบว่าต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ  124,600.70 บาท  ต้นทุน
การต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  151,297.83 บาท  และต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ  212,108.11 บาท 
 

อภิปรายผล  

    จากการศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  ใช้ระบบการคิดต้นทุนจริง กล่าวคือ ระบบการคิดต้นทุนที่ค านวณ

ต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง  จะเห็นได้ว่าการต่อเรือแข่ง  เป็นการผลิตตามงานสั่งท า  มีวิธีการคิดต้นทุนที่เรียกว่า  

ต้นทุนงานสั่งท า  ซึ่งการผลิตจะมีเอกลักษณ์หรือลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัว

สินค้า  นอกจากนี้การผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ต่างกันก็ยังอาจส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย  ในส่วนของการ

จ าแนกองค์ประกอบของต้นทุนนั้น  ลักษณะของกระบวนการผลิตอาจมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง ที่ตั้งขององค์กร  

หรือลักษณะของสินค้าที่ผลิต  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดระบบบัญชีต้นทุน  ดังนั้นการจัดระบบ

บัญชีต้นทุนต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงาน  อีกทั้งยังท าให้

ทราบว่า ต้นทุนเรือแข่ง มีความแตกต่างหลายประการที่ส าคัญ  การน าเสนอแนวทางการจัดการต้นทุนในส่วนกระบวนการ

ต่างๆ  เช่น กระบวนการจัดการเพื่อการรวบรวม การสืบทอด การเผยแพร่ เพื่อธ ารงรักษาคุณค่าของประเพณีไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

เมื่อมีการจัดการที่ดี มีการร่วมแบ่งปันประโยชน์อย่างทั่วถึง มีการด ารงรักษาคุณค่าแก่นแท้ของประเพณี มีการสืบทอดและ

เผยแพร่ที่เป็นระบบสืบไป 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  การศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1.  เรือแข่งจังหวัดน่านแต่เดิมนั้น  เป็นเรือที่ขุดมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ (ท่อนซุง) ท้ังต้น  ดังนั้นควรมีการศึกษาต้นทุนการ

ขุดเรือแข่งจังหวัดน่านด้วย รวมทั้งควรมีการศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งและขุดเรือแข่งของจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย  และ

นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการขุดเรือแข่งจังหวัดน่าน  ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  หรือการต่อเรือ

แข่งและขุดเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงแค่ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน 

2.  ควรมีการศึกษาในเรื่องของผลตอบแทน  และความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านเพื่อ

เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจนี้  เนื่องจากประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่าน  เป็นประเพณีที่ได้รับความนิยม

จากชาวจังหวัดน่าน  เป็นอย่างยิ่ง 
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3. ควรมีการศึกษาในเรื่องระบบจัดการขนส่ง  และช่องทางการจัดจ าหน่าย  เพื่อเป็นการส่งเสริม  ผลักดันให้ธุรกิจ

ดังกล่าวส าหรับผู้ที่ต้องการเรอืแข่งที่ท าจากจังหวัดน่าน  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกลกัษณ์เรอืน่าน  โดยการน า

เรือแข่งจังหวัดน่านไปร่วมแข่งขันในจังหวัดอื่น ๆ  เนื่องจากประเพณีการแข่งเรือเป็นประเพณีที่ไดร้ับความนิยมจากชาวไทยทั่ว

ประเทศ  โดยมีการจัดการแข่งขันประเพณแีข่งเรือในหลากหลายจังหวัด  ซึ่งเรือแข่งนั้นมีข้อจ ากัดทางด้านการขนส่งพอสมควร

เนื่องจากตัวเรือมีความยาวค่อนข้างมาก 

 

สรุปผลการวิจัย   

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  เพื่อค านวณต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านตามหลักการ

ทางการบัญชีต้นทุน  จากการเก็บข้อมูล  จ าแนก  และค านวณต้นทุน การศึกษาพบว่า  ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน  

แบ่งต้นทุนออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment  Cost)  และต้นทุนในการผลิต (Manufacturing  

Cost) และค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกทั้งทั้งสิ้นเท่ากับ  225,380  บาท  และมีต้นทุนการต่อเรือแข่งประเภทเรือเล็ก 30 

ฝีพายเท่ากับ  124,600.70 บาท  ประเภทเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ  151,297.83 บาท  และประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย

เท่ากับ  212,108.11 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการต่อเรือแข่ง  เป็นการผลิตตามงานสั่งท า  และมีวิธีการคิดต้นทุนที่เรียกว่า  

ต้นทุนงานสั่งท า (Job order Cost)  ซึ่งการผลิตจะมีเอกลักษณ์หรือลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละตัวสินค้า  อันส่งผลท าให้ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต  และราคาขายของสินค้าแตกต่างกันออกไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลติธูปหอมสมนุไพรของกลุ่มธูปหอม สมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอ

ภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและ ผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง 
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 25 ราย จากการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนของ
การผลิตธูปหอมสมุนไพร พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 3.70 บาทต่อก้าน รายได้จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้น
ต่อเดือน เท่ากับ 6,718.33 บาท ส่งผลให้มีก าไรสุทธิ จ านวนเงิน 2,092.08 บาท และอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 และกรณีที่กลุ่มยุงสมุนไพรยุงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล , รายได้รวมต่อ
เดือนจะเท่ากับ 2,885.00 บาทส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 1,741.25 บาท และอัตราขาดทุนจากการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
60.32 และปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ประสบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร คือ การ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอน การมีคู่แข่งขันจากภายนอก วัตถุดิบหลักท่ีใช้
ในการผลิตหายาก กรรมวิธีการผลิต ที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงผู้ผลิตไม่มีความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และ
การก าหนดราคาสินค้าท่ีถูกต้อง 

ค้าส้าคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน  อัตราก าไร  ธูปหอมสมุนไพร 

Abstract 
 The independent study aims to study costs and benefit of herbal incenses : Case study of herbal 
incense mosquito group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan Province. The objective to study 
costs and benefit of herbal incenses produce by herbal incense mosquito group. Data were collected by 
using questionnaires population 25 people with herbal incense mosquito group. The study found that the 
production cost per unit of 3.70 baht, total income per month of 6,718.33 baht as a result, the net profit 
of 2,092.08 baht. Operating profit margin of 31.14 percentage. And case, the herbal incense mosquito 
group is not supported by the government, total income per month of 2,885.00 baht as a result, the net 
loss of 1,741.25 baht. Operating loss margin of 60.32 percentage. The problems founded by the herbal 
incense mosquito group is not supported by the government, revenue from the sale of products 
uncertainty, The competitors are from outside, the main raw material to less, complicated manufacturing 
processes, as well as with do not knowledge about product cost calculation and sales pricing. 
 
Keywords : costs and benefit  profit margin  herbal incenses 
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บทน้า   

 หมู่บ้านน้ าแก่น ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นแหล่งที่ผลิตธูปหอมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน 

โดยได้มีการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติเพื่อใช้ป้องกันยุง และมีกลิ่นหอมโดยใช้วัตถุดิบ

ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น รวมถึงสมุนไพรจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธูปหอมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นหนึ่งในเครื่องหอม

ที่ถูกน ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้ความต้องการธูปหอมสมุนไพร มีมากข้ึน

ตามไปด้วย ซึ่งนอกจากประโยชน์เดิมที่ใช้เพื่อการไล่ยุงแล้ว และให้กลิ่นหอมส าหรับบ าบัดเพื่อผ่อนคลายแล้ว ยังมีการน าไปใช้

เพื่อเป็นของฝากอีกด้วย จึงส่งผลให้ราคาธูปหอมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร การผลิตธูปหอมสมุนไพร 

จัดท าโดยกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้คิดค้นสูตรธูปหอมสมุนไพร คือ คุณแม่บุญ

ยวง อะโนติ๊บ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอน กระบวนการผลิต และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ถือเป็นภูมิ

ปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ลักษณะพิเศษของผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงชนิดนี้นอกจากจะท ามาจากสมุนไพร

ต่างๆ ภายในท้องถิ่นซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีกลุ่มกาวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของตัวประสานในการขึ้นรูปเลย แต่สิ่งที่ท าให้

สามารถธูปปั้นข้ึนเป็นรูปได้เนื่องจากน้ ายางของเปลือกเมือกแห้ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกาวธรรมชาติ ท าให้ผู้ใช้ธูปหอมสมุนไพร

ปลอดภัยจากสารเคมีใช้แล้วไม่เป็นอันตราย และยังสามารถใช้ได้กับคนหลายกลุ่มอายุทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยด้วย ซึ่งใน

ปัจจุบันยังไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรของ คุณแม่บุญยวง อะโนติ๊บ อย่างจริงจังจึงท าให้เริ่มจะ

สูญหายลงไป 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอม

สมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากกระบวนการผลิต เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต

ธูปหอม และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการผลิตธูปหอมสมุนไพร การ

วางแผนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การผลิตธูปหอมสมุนไพร 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

ศึกษารายได้จากการขายธูปหอมสมุนไพร 

 รายได้จากการขาย 

ศึกษาต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร 

 วัตถุดิบทางตรง 

 ค่าแรงงานทางตรง 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต 

กระบวนการผลติ 
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จากกรอบแนวคิดการวิจัย ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ โดยการจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ดวงมณี โกมารทัต (2552) ส่วนประกอบของ

ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ผู้ศึกษาได้จ าแนกรายละเอียดต้นทุน

ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี ้

วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ  ที่ใช้ในการผลิตธูป

หอมสมุนไพร ประกอบด้วย ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด 

เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด ผิวมะกรูดแห้งบดละเอียด ไม้ไผ่เหลา และบรรจุภัณฑ์ 

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ที่ท าหน้าท่ีโดยตรง

ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ ค่าแรงงานในการผลิตธูป ค่าแรงงานในการตาก

ธูป และค่าแรงงานในการบรรจุ 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตธูปหอมสมุนไพรที่นอกเหนือจาก

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ประกอบด้วย  

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งค่าเสื่อมราคาค านวณแบบวิธีเส้นตรง (Straight line) 

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระป๋องพลาสติก กะละมังพลาสติก ถ้วยสแตนเลสไม้พาย 

- ค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ซึ่ง

นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพร โดยระบุตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องจากต้องการผลการวิจัยเพื่อเป็น

ข้อมูลส าหรับผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร และวิเคราะห์รายได้จากการขาย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน

ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรโดยเฉพาะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

- เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณโ์ดยใช้แบบสอบถามกับสมาชิกกลุม่ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เลขท่ี 

71 หมู่ 4 หมู่บ้านนาเหลืองม่วงขวา ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

- การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด

ทฤษฎีโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

และแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

755 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส า เ ร็ จรูปทาง

สถิติ  แ ล ะ โป รแกรมส า เ ร็ จ รูป  Mic rosoft  Excel  มีก า รค า นวณ หาค่าการอธิบายผลการศึกษา โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาในรูปความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแยกวิเคราะห์ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบปิด ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป Microsoft Excel โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบเปิด โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยในการค านวณต้นทุน ซึ่งต้นทุนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วย 3 

ประเภท คือ 1. วัตถุดิบทางตรง ได้แก่  

   1.1 ใบตระไคร้หอมแห้ง  

   1.2 เปลือกต้นเมือกแห้ง  

   1.3 ใบยูคาลิปตัสแห้ง  

   1.4 เปลือกมะขามแห้ง  

   1.5 ผิวมะกรูดแห้ง  

   1.6 ไม้ไผ่เหลา  

   1.7 บรรจุภัณฑ์  

 2. ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่  

   2.1 ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ  

   2.2 ค่าแรงงานการผลิตธูป  

   2.3 ค่าแรงงานในการตากธูป  

   2.4 ค่าแรงงานในการบรรจุ  

 3. ค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่  

   3.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้  

   3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  

   3.3 ค่าสาธารณูปโภค 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบเปิด 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Microsoft Excel ช่วยในการค านวณรายได้จากการขาย และผลตอบแทน ซึ่งการวิเคราะห์

ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วย 

 1. รายได้จากการขายธูปหอมสมุนไพร ค านวณจาก 

รายได้จากการขาย  = ปริมาณผลผลิต (กล่อง) x ราคาขาย (บาท) 
 

2. อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  

                          อัตราก าไรขัน้ต้น = 
ก าไรขั้นต้น X  100 

ยอดขาย 
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3. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin)  

            อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน = 
ก าไรจากการด าเนินงาน X  100  

ยอดขาย 

ผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น 

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เลขที่ 71 หมู่ 4 ต าบลน้ าแก่น 

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ านวน 25 ราย ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมของผู้ผลิต ธูปหอมสมุนไพร  

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร 

   จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรในเรื่อง 

การไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการมีรายได้ที่ไม่ 

แน่นอน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ปัญหาเกี่ยวกับการมีคู่แข่งขันจากภายนอก จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ20.00 

ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบหายาก จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และปัญหาเกี่ยวกับการมีวิธีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน 

จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 

 

ส่วนที่ 2 ต้นทุนรวมของการผลิตธูปหอมสมุนไพร 

ตารางที ่2 วัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

             วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ  ที่ใช้ในการผลิตธูปหอม                                    

สมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น จังหวัดน่าน 

การศึกษา จ้านวน ร้อยละ 

วัตถุดิบหายาก 3 12.00 

วิธีการผลติยุ่งยากซับซ้อน 2 8.00 

รายได้ไม่แน่นอน 6 24.00 

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 9 36.00 

คู่แข่งขันจากภายนอก 5 20.00 

รวม 25 100.00 

รายการ ปริมาณที่ใช้ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

จ้านวนเงิน 

(บาท) 

ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด 7.50 กิโลกรมั 100.00 750.00 

เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด 6.25 กิโลกรมั 25.00 156.25 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าวัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 1,781.25 บาท 

ประกอบด้วย ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด จ านวนเงิน 750.00 บาท เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด จ านวนเงิน 156.25 

บาท ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด จ านวนเงิน 250.00 บาท เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด จ านวนเงิน 37.50 บาท ผิวมะกรูด

แห้งบดละเอียด จ านวนเงิน 87.50 บาท ไม้ไผ่เหลา จ านวนเงิน 125.00 บาท และบรรจุภัณฑ์ จ านวนเงิน 375.00 บาท 

 

ตารางที ่3 ค่าแรงงานทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ที่ท าหน้าท่ีโดยตรง

ในการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง  

 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าแรงงานทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 2,000.00 บาท 

ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ จ านวนเงิน 100.00 บาท ค่าแรงงานในการผลิตธูป จ านวนเงิน 1,500.00 

บาท ค่าแรงงานในการตากธูป จ านวนเงิน 160.00 บาท และค่าแรงงานในการบรรจุ จ านวนเงิน 240.00 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หมายถึง ต ้นท ุนทั ้งหมดที่ เกิดขึ้นในการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงที่

นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 

 

ตารางที ่4 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

ใบยูคาลิปตสัแห้งบดละเอยีด 5.00 กิโลกรมั 50.00 250.00 

เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด 3.75 กิโลกรมั 10.00 37.50 

ผิวมะกรูดแห้งบดละเอยีด 2.50 กิโลกรมั 35.00 87.50 

ไม้ไผ่เหลา 1,250 ก้าน 0.10 125.00 

บรรจภุัณฑ ์ 125 กล่อง 3.00 375.00 

รวม                                                        1,781.25 

รายการ 
จ้านวนคนที่ใช ้

(คน) 

เวลาที่ใช้ 

(ชั่วโมง) 

ค่าแรงงาน 

ต่อชั่วโมง 

(บาท) 

จ้านวนเงิน 

(บาท) 

ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดบิ 1 5 20.00 100.00 

ค่าแรงงานในการผลิตธูป 5 15 20.00 1,500.00 

ค่าแรงงานในการตากธูป 2 4 20.00 160.00 

ค่าแรงงานในการบรรจ ุ 3 4 20.00 240.00 

รวม 2,000.00 

รายการ จ้านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) จ้านวนเงิน (บาท) 

กระป๋องพลาสติก 4 อัน 10.00 40.00 

กะละมังพลาสติก 5 อัน 10.00 50.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่าค่าวัสดุสิ้นเปลืองของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 165.00 บาท 

ประกอบด้วย กระป๋องพลาสติก จ านวนเงิน 40.00 บาท กะละมังพลาสติก จ านวนเงิน 50.00 บาท ถ้วยสแตนเลส จ านวนเงิน 

50.00 บาท และไม้พาย จ านวนเงิน 25.00 บาท 

 

ตารางที ่5 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

 จากตารางที่ 5 พบว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 

300.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาเครื่องบดจ านวนเงิน 250.00 บาท และค่าเสื่อมราคาเครื่องซีล จ านวนเงิน 50.00 

บาท 

 

ตารางที ่6 ค่าสาธารณูปโภคของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

 จากตารางที่ 6 พบว่าค่าสาธารณูปโภคของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 130.00 บาท 

ประกอบด้วย ค่าน้ าประปา จ านวนเงิน 30.00 บาท ค่าไฟฟ้า จ านวนเงิน 100.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่7 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

ถ้วยสแตนเลส 2 ถ้วย 25.00 50.00 

ไม้พาย 1 อัน 25.00 25.00 

รวม                                                        165.00 

รายการ จ้านวน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 

อายุการใช้งาน 

(ปี) 

ค่าเสื่อมราคา 

(บาท/ปี) 

ค่าเสื่อมราคา 

(บาท/เดือน) 

เครื่องบด 1 อัน 30,000.00 10 3,000.00 250.00 

เครื่องซีล 1 อัน 3,000.00 5 600.00 50.00 

รวม                                                    300.00 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท) 

ค่าน้ าประปา 30.00 

ค่าไฟฟ้า 100.00 

รวม 130.00 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท) 
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 จากตารางที่ 7 พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 

250.00 บาท ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ จ านวนเงิน 50.00 บาท และค่าน้ ามัน จ านวนเงิน 200.00 บาท 

 

ตารางที ่8 ต้นทุนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

 จากตารางที่  8 พบว่าต้นทุนรวมของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 4,626.25 บาท 

ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวนเงิน 1,781.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าแรงงานทางตรง จ านวนเงิน 2,000.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 43.23 และค่าใช้จ่ายการผลิต จ านวนเงิน 845.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27 ปริมาณการผลิตธูปหอม

สมุนไพรต่อเดือนจ านวน 1,250 ก้าน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 3.70 บาท/ก้าน และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ    

37.00 บาทต่อกล่อง โดย 1 กล่องบรรจุธูปหอมสมุนไพร 10 ก้าน  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร  

ตารางที่ 9 ผลผลิตและรายได้ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

ค่าโทรศัพท์ 50.00 

ค่าน้ ามัน 200.00 

รวม 250.00 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

วัตถุดิบทางตรง 1,781.25 38.50 

ค่าแรงงานทางตรง 2,000.00 43.23 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 845.00 18.27 

ต้นทุนการผลิตรวม 4,626.25 100.00 

จ านวนผลผลติที่ผลิตได้ต่อเดือน 1,250 ก้าน 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท) 3.70 

ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง (บาท) 37.00 

รายการ การขายส่ง การขายปลีก 

จ านวนผลผลติที่ผลิตได้ต่อเดือน 1,250 ก้าน 

ปริมาณการขาย (กล่อง) 80 45 

ราคาขายต่อกล่อง (บาท/กล่อง) 22.00 25.00 

รายได้  1,760.00 1,125.00 

รายได้รวมจากการขายปลีกและสง่(บาท) 2,885.00 
รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่อเดือน (บาท) 3,833.33 

รายได้รวมต่อเดือน (บาท) 6,718.33 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 จากตารางที่ 9 พบว่าผลผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 1,250 ก้าน  มีรายได้รวมต่อเดือนทั้งสิ้น 

เท่ากับ 6,718.33 บาท โดยเป็นรายได้จากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรต่อเดือน เท่ากับ 2,885.00 บาท ประกอบด้วย รายได้

จากการขายส่ง จ านวนเงิน 1,760.00 บาท มีปริมาณการขาย เท่ากับ 80 กล่องต่อเดือน ราคาขายกล่องละ 22.00 บาท และ

รายได้จากการ ขายปลีก จ านวนเงิน 1,125.00 บาท มีปริมาณการขาย เท่ากับ 45 กล่องต่อเดือน ราคาขายกล่องละ 25.00 

และมีรายได้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้อุดหนุนเฉพาะกิจจากการตั้งกลุ่มผลิตเพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม

ชาวบ้านมีงานท าจากองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงเวลาที่เริ่มต้นระยะเวลาการก่อตั้งกลุ่ม จ านวนเงิน 3,833.33 บาท 

 

ตารางที ่10 ก าไรสุทธิของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

          จากตารางที่ 10 พบว่าการผลิตธูปหอมสมุนไพรมีก าไรสุทธิ กรณีได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับ 2,092.08 บาท กรณีไม่ได้

รับเงินอุดหนุนขาดทุนสุทธิ 1,741.25 บาท  

 

ตารางที ่11 อัตราก าไรจากการด าเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน) 

          จากตารางที่ 11  พบว่าอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร  คิดเป็นร้อยละ 31.14 กรณีไม่ได้

รับเงินอุดหนุนขาดทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 60.32 

 

อภิปรายผล  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ต าบลน้ าแก่น 

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 37.00 บาทต่อกล่อง การก าหนดราคาขายปลีกของธูปหอม 

สมุนไพร เท่ากับ 25.00 บาทต่อกล่อง และราคาขายส่งของธูปหอมสมุนไพร เท่ากับ 22.00 บาทต่อกล่อง จะเห็นได้ว่าต้นทุน

การผลิตที่ผู้วิจัยท าการศึกษานั้นสูงกว่าราคาขายที่ก าหนดโดยกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เท่ากับ 12.00 บาท และ15.00 

บาท ตามล าดับ เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงไม่มีความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การก าหนด

รายการ รวมเงินอุดหนุน (บาท) ไม่รวมเงินอุดหนุน (บาท) 

รายได้จากการจ าหน่าย 6,718.33 2,885.00 

ต้นทุนขาย (4,376.25) (4,376.25) 

ก้าไร(ขาดทุน) ขั นต้น 2,342.08 (1,491.25) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (250.00) (250.00) 

ก้าไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,092.08 (1,741.25) 

รายการ 
จ้านวนเงิน (บาท) ร้อยละ ไม่รวมเงินอุดหนุน 

(บาท) 
ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่าย 6,718.33 100.00 2,885.00 100.00 

ต้นทุนรวมทั้งหมด (4,626.25) 68.86 (4,626.25) 160.32 

ก้าไรจากการด้าเนินงาน 2,092.08 31.14 (1,741.25) (60.32) 
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ราคาขายสินค้าท้ังปลีกและส่งต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น รายได้จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการ

ผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการค านวณก าไรสุทธิกรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจะพบว่า 

ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานของการผลติธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 60.32 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มผูผ้ลติ

ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงก าหนดราคาขายไม่ถูกต้อง โดยก าหนดราคาขายต่ าเกินไป ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพร

ต่ ากว่าความเป็นจริง ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงควรมีการก าหนดราคาขายสินค้าใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่อให้รายได้จากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพรมีความถูกต้องและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร  

 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่

แน่นอน การมีคู่แข่งขันจากภายนอก การหาวัตถุดิบจากชุมชนมาผลิตยากมากขึ้น และมีกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน

การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพกาญจน์ ศุภวิริยกุล (2551) ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ

ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากสมุนไพร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผกัผลไมแ้ละสมนุไพร ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ซึ่งได้มีการศึกษาต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนการศึกษา

ผลตอบแทนได้ท าการศึกษาอัตราก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรจากการด าเนินงานเช่นเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ของชัญญา บุญบุรี (2550) ท าการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อ าเภอป่าซางจังหวัดล าพูน พบว่ามี

ปัญหาของผู้ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน คือ การหากลุ่มลูกค้าใหม่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่

ทันสมัย และขาดการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย และงานวิจัยของพัชราภรณ์ ฤทธิ์อินทรางกูร 

(2545) ท าการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระดาษสาของอุตสาหกรรมในครัวเรือน : กรณีศึกษาต าบลต้น

เปา อ าเภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาของผู้ผลิตกระดาษสา คือ ด้านผลผลิต ด้านคู่แข่งขันจากภายนอก และ

ปัญหาด้านเงินทุนเนื่องจากผลการผลิตขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ มีคู่แข่งขันภายนอกที่ขายในราคาถูก และประสบปัญหาขาด

เงินลงทุน ผู้ผลิตกระดาษสาควรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนโดยจัดแหล่งเงินทุนที่มี

ดอกเบี้ยต่ า จากผลการวิจัยผู้ศึกษาจึงได้ ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 1. หน่วยงานรัฐควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึง

ภูมิปัญญาของชุมชน และเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสูร่ะดบัสากล ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผลติภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรที่ผลติ

จากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. หน่วยงานรัฐควรหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แหล่งใหม่ หรือเพิ่ม

ช่องทางการจัดหน่ายเพื่อเป็นการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. หน่วยงานรัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนา

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต 4. หน่วยงานรัฐควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการค านวณ

ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาขาย และความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น 5. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้

แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

สรุปผลการวิจัย   

 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรค      

เรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการมีรายได้ที่ไม่

แน่นอน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ปัญหาเกี่ยวกับการมีคู่แข่งขันจากภายนอก จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 

762 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

20.00 ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบหายาก จ านวน 3 ราย    คิดเป็นร้อยละ 12.00 และปัญหาเกี่ยวกับการมีวิธีการผลิตที่ยุ่งยาก

ซับซ้อน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ ความต้องการในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี

ความต้องการที่จะผลิตธูปหอมสมุนไพรในอนาคต จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.00 และมีความต้องการที่จะผลิตธูปหอม

สมุนไพรเพิ่มขึ้นในอนาคต จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.00 ต้นทุนรวมของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 

4,626.25 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวนเงิน 1,781.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าแรงงานทางตรง จ านวน

เงิน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.23 ค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวนเงิน 845.00 บาท คิด

เป็นร้อยละ 18.27 ปริมาณการผลิตธูปหอมสมุนไพรต่อเดือนจ านวน 1,250 ก้าน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 3.70 บาท

ต่อก้าน และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 37.00 บาทต่อกล่อง โดย 1 กล่องบรรจุธูปหอมสมุนไพร 10 ก้าน   

จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือน เท่ากับ 6,718.33 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจ าหน่ายธูปหอมสมุนไพร

ต่อเดือนจ านวนเงิน 2,885.00 บาท และมีรายได้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่อเดือน จ านวนเงิน 3,833.33 บาท ส่งผลให้มี

ก าไรสุทธิ จ านวนเงิน 2,092.08 บาท และมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 

เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการค านวณก าไรสทุธิกรณีไม่ได้รบัเงินอุดหนุนจะพบว่า ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิ จ านวนเงิน 1,741.25 

บาท และมีอัตราขาดทุนจากการด าเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 60.32 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มุ่งการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสปัจจุบัน และความ
คิดเห็นปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อกองทุนฯ ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 
ปีขึ้นไป มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีรายได้ต่ ากว่า 10 ,000 บาท มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
สามารถช าระหนี้ได้ในจ านวน 801-1,000 บาท และกู้ยืมเงินในจ านวน 30,001-40,000 บาท และพบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ด้านช่องทางการช าระเงิน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และด้านพนักงาน
ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

Abstract 
This research aims to Study satisfaction and study factors affecting the payment service 

satisfaction of the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members that settle 
the debt through the counter service. The study bases on 400 Counter Service users and the Department 
for Empowerment of Persons with Disabilities fund member in Bangkok. The data analysed by descriptive, 
percentage, mean, and analysis.  To be able to increase the repayment channel will benefit for the 
disable customer also reduce the risk and increase efficiency of the fund. The research found that most 
of respondents were female, more than 50 years old, have a physical disability, Income below 10,000 
baht, graduate in Primary school, can pay in the amount of 801-1000 baht and loans in the amount 
30,001-40,000 bath and the of highly satisfied users to Counter Service has the average value equal to 
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4.17. The sample group of highest satisfied users to service process has the average value equal to 4.71. 
The moderate satisfied users to price rates has the average value equal to 3.03. The payment channel is 
highest satisfied the average score was 4.74 . The staff is highest satisfied by the user with the average 
4.76.  

Keywords : satisfaction  customers  fund for empowerment of PWDs payment through counter service  
บทน า   

 การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด  เริ่มตั้งแต่
รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุง
คุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบ
การให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความยุติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการ
ท างาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู, 2555 : 1) 

“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับ การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริม
และการด าเนินงานด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ, 2558)   

ปัจจุบันได้ให้บริการกู้ยืมเงินส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือขยายกิจการ โดยมี
แนวทางการสนับสนุนการกู้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพ วงเงินให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลรายละไม่เกิน 60 ,000 
บาท รายกลุ่มๆ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์ 
จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินท่ีก าหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท โดยแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป โดยที่ผ่านมากองทุนฯ รองรับความจ าเป็นและความต้องการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมากกว่า 130,000 ราย  
มีมูลค่าในการให้กู้ยืมมากกว่า 3,000 ล้านบาท 

ปัจจุบันกองทุนได้มีช่องทางช าระเงินคืนกองทุน 5 ช่องทาง ได้แก่ 
1)  ช าระด้วยเงินสดที่จังหวัดที่ยื่นกู้  โดยส่วนกลางสามารถช าระได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

และส่วนภูมิภาคสามารถช าระได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
2)  ช าระทางธนาณัติ  
3)  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยใบแจ้งหนี้แบบมี Barcode โดยเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ช าระได้ครั้งละไม่เกิน 

40,000 บาท 
 4)  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ5 บาท  ช าระได้

ครั้งละไม่เกิน 40,000 บาท 
 5)  เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยใบแจ้งหนี้แบบมี Barcode เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ช าระได้ครั้งละไม่เกิน 
30,000 บาท  ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 (กรณีผู้กู้ที่ช าระเงิน
แล้วเสียค่าธรรมเนียมอาจเป็นช่วงรอยต่อท่ีบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสแจ้งไปยังร้านสะดวกซื้อท่ัวประเทศกว่า 90,000 สาขา) 

765 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

จากข้อมูลการช าระหนี้ปีงบประมาณ 2558 (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2558)) พบว่า อัตรา
การช าระหนี้ภาพรวมทั่วประเทศนั้น ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.78 ส่วนภูมิภาค เฉลี่ย
ร้อยละ 43.77 ช่องทางธนาคารกรุงไทย ในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.76 และส่วนภูมิภาค เฉลี่ยร้อยละ 16.16 และ
ช่องทางเงินสดกับธนาณัติ ในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.46 และส่วนภูมิภาค เฉลี่ยร้อยละ 39.96 โดยในปีงบประมาณ 
2558 นี ้มีผู้ช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉลี่ยรวมทั้งประเทศร้อยละ 45.28  

จากข้อมูลในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น มีอัตราเฉลี่ยสูงที่สุด ท่ีมีผู้มาใช้บริการ ซึ่งถือ
ได้ว่าช่องทางที่อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระหนี้ของลูกหนี้ได้เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังพบว่า
ลูกหนี้บางส่วนไม่ได้ช าระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากระบบการช าระเงินคืนกองทุนฯ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาช าระ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่คุ้มค่าและอาจจะเป็นการ
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงในบางอ าเภอไม่มีธนาคารกรุงไทย ไม่มีร้านสะดวกซื้อท่ีมี
เครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท าให้คนพิการไม่สามารถช าระเงินกู้ได้ ท าให้การช าระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญา และจากความ
ยากล าบากในการเดินทางมาช าระหนี้ด้วยตนเอง ท าให้ในบางครั้งมีการฝากเงินสดมากับบุคคลอื่นเพื่อมาช าระหนี้ แทน  
แต่พบว่าไม่ได้มีการช าระหนี้จริง อีกทั้งไม่ได้มีการทวงถามถึงใบเสร็จรับเงิน เหตุนี้ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ  
และคนพิการเอง   

จากแนวโน้มปัญหาดังกล่าว กองทุนฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการรับช าระเงินกู้ยืมกองทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เพื่อเป็นทางเลือกและอ านวยความสะดวก รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการช าระหนี้ 
 จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจช่องทางการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่
จะช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระหนี้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและก าลังได้รับความสนใจทั้งจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบและคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในยุคปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติการช าระหนี้ของลูกหนี้ในกรุงเทพมหานคร  
มีการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นล าดับท่ีหนึ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ทั้งยังมีจ านวนคนพิการ
มากเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะน าผล
จากการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานเพื่อให้การช าระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้  เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของคนพิการเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล  
คนพิการสามารถช าระเงินกู้ได้ง่าย สะดวก ทั้งนี้ก็เป็นการสร้างเงินทุนหมุนเวียนคืนเข้าสู่กองทุนฯ อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการช าระหนี้เงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ให้ดีขึ้นตามล าดับใน
อนาคตต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 : 303-304) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่ส าคัญ ว่ามี 5 ประการ คือ 

1.  หลักการสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และการบริการที่องค์การจัดให้

นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
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มิฉะนั้นแล้ว นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออ านวยผลประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงาน

นั้นๆ ด้วย 

2.  หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มิใช่ท าๆหยุดๆ 

ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3.  หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นๆ ต้องด าเนินการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิ

พิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในลักษณะต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

4.  หลักความประหยัด คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 

5.  หลักความสะดวก คือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบัติได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลือง

ทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย

อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

อุทัย หิรัญโต (2523 : 272) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิด

ความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าให้เขาเกิดความสุข 

สุพล ธนูรักษ์ (2540 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิงบวกของบุคคล

เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือ ได้รับสิ่งตอบแทนท่ีคาดหวังไว้ 

อรรถพร ค าคม (2546 : 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อ

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์

ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ เพศ ประเภทผู้ใช้บริการ ประเภทความพิการ รายได้ต่อเดือน จ านวนเงินท่ีช าระหนี้ในแต่ละเดือน และจ านวนเงินท่ีกู้ยืม 

และในด้านตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการช าระเงิน และด้าน

พนักงานให้บริการ 

สมมติฐานในการวิจัย 

1)  ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน 

2)  ประเภทของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน 

3)  ผู้ใช้บริการที่มีประเภทความพิการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน 

4)  ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน 

5)  จ านวนเงินที่ช าระหนี้ในแต่ละเดือนของผู้ใช้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิสแตกต่างกัน 

6)  จ านวนเงินที่กู้ยืมของผู้ใช้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน 
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ,184 คน 

(http://fund.dep.go.th ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากขนาดประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธี

ค านวณสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล , 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับ

เนื้อหาที่ต้องการ แล้วน าแบบสอบถามน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทผู้ใช้บริการ ประเภทความพิการ 

รายได้ต่อเดือน การศึกษา จ านวนเงินท่ีช าระหนี้ในแต่ละเดือน และจ านวนเงินท่ีกู้ยืม ข้อค าถามเป็นลักษณะการตรวจรายการ 

(Checklist) ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (Process) ,ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม  (Price),ด้านช่องทางการช าระเงิน (Place) และด้านพนักงานให้บริการ 

(People) โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด = 1, น้อย = 2, ปานกลาง 

= 3, มาก = 4, และมากที่สุด = 5 และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยข้อค าถามเป็นแบบสอบถามที่มีข้อค าถามปลายเปิด(Open 

Ended Form)เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ลงพื้นท่ีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแบบสอบถาม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่ีเยี่ยมบ้านคนพิการ หรือ

ผู้ดูแลคนพิการ โดยได้ช้ีแจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลา 1 

เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม  2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยด้วย โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  และใช้ค่าสถิติเชิงอนุมานมาทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยค่าไค-สแควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (สุภาพร อารยะนรากูล, 2554 : 25-26) 

 

ผลการวิจัย  

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป  

คิดเป็นร้อยละ 48.30 เป็นคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 
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63.50 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.50 

สามารถช าระหนี้ได้ในจ านวน 801-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 และกู้ยืมเงินในจ านวน 30,001-40,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 62.75 ตามตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ

ช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมี

ความพึงพอใจด้านพนักงานให้บริการในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการช าระเงิน ด้านกระบวนการให้บริการ 

และด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพนักงานให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุดคือ มีความพึงพอใจทีพ่นักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ด้านช่องทางการช าระเงิน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในสถานที่ช าระเงินอยู่ใกล้ที่ท างาน/บ้าน รองลงมาคือ เดินทางสะดวกในการมา

ช าระเงิน ด้านกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการ

ให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก และด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ความพึง

พอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจเมื่อไม่เสียค่าธรรมเนียม รองลงมาคือ ความพึงพอใจการ

เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท ตามตาราง ท่ี 2 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ ประเภทของผู้ใช้บริการ และประเภทความพิการ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิส แต่ปัจจัยด้านรายได้ตอ่เดือน จ านวนเงินท่ีช าระหนี้ในแต่ละเดือน และจ านวนเงินท่ีกู้ยืม มีความสัมพันธ์กับระดับความ

พึงพอใจในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร (n = 400 คน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ หญิง 182 45.50 
 ชาย 218 54.50 
2. อายุ (ปี) น้อยกว่า 30 49 12.25 
 30 – 40 64 16.00 
 41 – 50 94 23.50 
 มากกว่า 50 ขึ้นไป 193 48.25 
3. ประเภทผู้ใช้บริการ คนพิการ 263 65.75 
 ผู้ดูแล 137 34.25 
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4. ประเภทความพิการ ทางการเห็น 54 20.53 
 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 42 15.97 

 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 167 63.50 
5. รายไดต้่อเดือน ต่ ากว่า 10,000  276 69.00 

 10,000 – 20,000  106 26.50 
 20,001 – 30,000 10 2.50 
 30,001 – 40,000 4 1.00 
 40,001 – 50,000 3 0.75 
 มากกว่า 50,000 ขึ้นไป 1 0.25 

6. ระดับการศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา 2 0.50 
 ประถมศึกษา 134 33.50 
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.     108 27.00 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  118 29.50 
 ปริญญาตร ี

สูงกว่าปริญญาตร ี
35 
3 

8.75 
0.75 

7. จ านวนเงินที่ช าระหนี้ในแต่ละเดือน (บาท)   
 200 - 400  3 0.75 
 401 – 500   74 18.50 
 501 – 600   5 1.25 
 601 – 800 65 16.25 
 801 – 1,000   246 61.50 
 มากกว่า 1,000   7 1.75 

8. จ านวนเงินท่ีกู้ยืม (บาท)   
 10,000 – 20,000  20 5.00 
 20,001 – 30,000 72 18.00 
 30,001 – 40,000 251 62.25 
 40,001 – 50,000 25 6.25 
 50,001 – 60,000 32 8.00 

 

 

 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการช าระหนี้ผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร 

 ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 4.71 มากที่สุด 
  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.69 มากที่สุด 
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  การให้บริการมคีวามรวดเร็วและถูกต้อง 4.73 มากที่สุด 
ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม  (Price) 3.03 ปานกลาง 
   ไม่เสียค่าธรรมเนียม 4.93 มากที่สุด 
   เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท 2.24 น้อย 
   เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท 1.93 น้อย 
ด้านช่องทางการช าระเงิน (Place) 4.74 มากที่สุด 
   สถานท่ีช าระเงินอยู่ใกล้ที่ท างาน/บ้าน 4.76 มากที่สุด 
   มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน 4.71 มากที่สุด 
   เดินทางสะดวกในการมาช าระเงิน 4.74 มากที่สุด 
ด้านพนักงานให้บริการ (People) 4.76 มากที่สุด 
   พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ 4.76 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 มาก 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับระดบัความพึงพอใจในการช าระหนีผ้่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
รวม Chi-Square Sig 

น้อย มาก    
เพศ 88 

(22.00) 
312 

(78.00) 
400 

(100.00) 
.543 .461 

ประเภทผู้ใช้บริการ 88 
(22.00) 

312 
(78.00) 

400 
(100.00) 

.084 .772 

ประเภทความพิการ 59 
(22.43) 

204 
(77.57) 

263 
(100.00) 

5.367 .068 

รายได้ต่อเดือน 88 
(22.00) 

312 
(78.00) 

400 
(100.00) 

5.866 .015 

จ านวนเงินท่ีช าระหนี้แตล่ะเดือน 88 
(22.00) 

312 
(78.00) 

400 
(100.00) 

12.787 .000 

จ านวนเงินท่ีกู้ยืม 88 
(22.00) 

312 
(78.00) 

400 
(100.0) 

7.836 .005 

 

อภิปรายผล  

     จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ

ช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยในภายรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

     จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับระดับความพึงพอใจ พบว่า  
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     ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ คือ เพศของผู้ใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความพึงพอใจฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกิจติยา ใสสอาด (2552 : 171) ได้ท าการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึง

บริการสวัสดิการส าหรับคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

ผลการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเข้าถึงบริการสวัสดกิาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ

เพศหญิงย่อมมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อได้รับการตอบสนองที่เหมือนกันย่อมเกิดความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนประเภทของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจฯแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่มีที่

สิ้นสุด รวมถึงการเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และความต้องการในสถานภาพ ตามทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow, 1943 : 370.) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการย่อมมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน 

และเมื่อได้รับการตอบสนองที่เหมือนกันย่อมเกิดความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ประเภทของผู้ใช้บริการช าระหนี้

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่แตกต่างกัน ต่างมีความพึงพอใจในระดับที่ไม่แตกต่างกันเลย สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ

หรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้บริการฯ ก็จะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจไม่ต่างกัน และ

ประเภทความพิการที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริลักษณ์ มา

ปง (2551, น.147) ท าการศึกษาการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ : ศึกษา

เฉพาะศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี พบว่า ประเภทความพิการแตกต่างกันมีการเข้าถึง

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพท้ัง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาปัจจัยประเภทความพิการส าหรับการศึกษาครั้ง

นี้ ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการเป็นคนพิการที่มีความพิการเชิงประจักษ์ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยง านได้ให้

ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทาง กระทั่งปลายทาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนพิการในการใช้

ชีวิตประจ าวัน  

 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ คือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจฯ แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกานดา ปัญญาโฉม (2553, น. 148) ท าการศึกษาการรับรู้สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนพิการ
มีการรับรู้สิทธิคนพิการอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า การมีรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้สิทธิตามมาตรา 20 
แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮริทซ์เบริก ในประเด็นของปัจจัยค้ าจุน ซึ่งมีปัจจัยจูงใจหนึ่งที่
ท าให้บุคคลท างานอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ การมีเงินเดือน ฉะนั้นจึงถือได้ว่าปัจจัยด้านการมีรายได้เป็นปัจจัยต้นท่ีส่งผลต่อปัจจัย
ตามในแต่ละเรื่องเช่นกัน ส่วนจ านวนเงินที่ช าระหนี้ในแต่ละเดือนและจ านวนเงินท่ีกู้ยืมของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจฯ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ในเรื่องความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง
บุคคลต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคม หากพิจารณาตัวแปรต้นจ านวนเงินที่ช าระหนี้แต่ละเดือนและ
จ านวนเงินท่ีกู้ยืม จะเห็นว่าเช่ือมโยงกับตัวบุคคลที่ต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ความพึงพอใจต่อบริการจะแตกต่างกนั 
เพราะฐานะทางเศรษฐกจิของแต่บุคคลมีความแตกต่างกันไป  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก แต่ทางหน่วยงานเองควรมีการ
พัฒนาและปรังปรุงให้การช าระหนี้ของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการติดตามประเมินผล  
ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ให้บริการอยู่ตลอด เนื่องจากผู้ให้บริการมีพนักงานที่สลับผลัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และควรมี

772 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การศึกษาและพัฒนาช่องทางการช าระหนี้ในช่องทางอื่นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คือ คนพิการและผู้ดูแล ใน
การเข้าถึงพื้นที่การให้บริการ เช่น การช าระหนี้ผ่านธนาคารอื่นๆ หรือ ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาความพึงพอใจต่อช่องทางการช าหนี้เงินกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ในช่องทางอื่นๆ เพื่อท่ีจะได้น าผลมาพัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการต่อไป  
 2.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในการช าระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการใช้บริการ อัน
จะเป็นประโยชน์ในการน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการวิจัยนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
รายได้ต่อเดือน จ านวนเงินที่ช าระหนี้ในแต่ละเดือน และจ านวนเงินที่กู้ยืม ส าหรับข้อเสนอแนะ พบว่า หากต้องการปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการฯ ควรเน้นไปที่กระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนที่ครอบคลุมการใช้บริการฯ อันเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจเช่นกัน และควรมีการศึกษาและพัฒนาช่องทางการช าระหนี้ในช่องทางอื่นๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลว่งไปไดด้้วยด ีเนื่องจากได้รับความเมตตา ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาต่าง ๆ จาก ดร.สุเมธ  

แสงนิ่มนวล ท่ีได้กรุณารับเป็นท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขร่างสารนิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียน

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสยาม ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดท าสารนิพนธ์ด้วยความกรุณามา

โดยตลอด ขอขอบคุณคนพิการที่มาใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้เสียสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถามส าหรับข้อมูลและความช่วยเหลอืต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอการบขอบพระคุณ

ท่านสมชาย  เจริญอ านวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางสาวจิรัชยา  เข็มศิริ เลขานุการกรม 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้ให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จโดยสมบูรณ์   

หากสารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อไป ผู้เขียนขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น รวมถึงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด กัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้แต่งต ารา บทความและ

วิทยานิพนธ์ที่ผู้ เขียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้า อ้างอิงในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ส่วนความบกพร่องและข้อผิดพลาดใน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 

เอกสารอ้างอิง 

กิตติยา ใสสอาด. (2552). การสงเสริมการเขาถึงบริการสวัสดิการส าหรบคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550. วิทยานพนธิ์ สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สงัคม). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

773 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

กุลธร ธนาพงศธร. (2530). ประโยชน์และการบริการ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาบริหารงานบุคคลใน สาขาวิทยาการจัดการ      
(พิมพ์ครั้งท่ี7), นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  

กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ. (2558). กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. เข้าถึงได้จาก: 
http://dep.go.th/?q=th/fund  (สืบค้น: 13 สิงหาคม 2558). 

นราศรี ไววนิชกุล, และชูศักดิ์ อุดมศรี. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งท่ี 20). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
ศิริลักษณ์ มาปง. (2551). การเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพกิารภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ :ศึกษาเฉพาะ

ศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสระบุรี .สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุพล ธนูรักษ์. (2540). ความพึงพอใจของเกษตรกรในโรงการผลิดชตหน่อไม้ฝร่ังแบบครบวงจร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
นครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สุภาพร อารยะนรากูล. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจสมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
ก าหนดของข้าราชการส านักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ 2555. สารนิพนธ์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม. 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู. (2555). การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองบัวล าภู ปีงบประมาณ 2555. เข้าถึงได้จาก: http://province.mculture.go.th/nongbualamphu.  
(สืบค้นเมื่อ: 13 สิงหาคม 2558).   

อรรถพร ค าคม. (2546). การให้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ศึกษาจากความ คิดเห็นของผู้ใช้บริการฝ่าย
กิจการสาขากรุงเทพและปริมณฑล.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสาตร์, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
Herzberg, Frederick ; Mausner, Bernard, ; & Snyderman, Block. (1959). The Motivation to work. New York : 

John Wiley & Son.  
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Journal Psychology Review, 50, pp. 370 - 396. 
 

774 

http://dep.go.th/?q=th/fund
http://province.mculture.go.th/nongbualamphu


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) 
เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา 

A STUDY OF SLOW MOTION TECHNIQUES TO ENCOURAGE STORYTELLING IN TVC 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า  (Slow Motion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องใน

ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน โดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่องร่วม กับเทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า  (Slow Motion) ที่จะใช้
จังหวะ และการเคลื่อนไหวของภาพ เพื่อแสดงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ท าให้สามารถเล่าเรื่องได้
ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลท าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน  3 ท่าน โดยเป็นผู้เช่ียวชาญสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  และเก็บ
แบบสอบถามจากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน  400 คน ผล
การศึกษาสรุปว่า การใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า  (Slow Motion) สามารถส่งเสริมการเล่าเรื่อง ช่วยดึงดูดความสนใจ และ
ยังช่วยสร้างอารมณ์ภาพให้มีความนุ่มนวลสวยงามมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อผ่านทางภาพยนตร์
โฆษณาได้ดียิ่งข้ึน 

  
ค าส าคัญ : ภาพยนตร์โฆษณา  เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า  การเล่าเรื่อง 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study about using Slow Motion technique to help telling story 

and driving attention to small details in Obesity campaign advert. According to the result of in-depth 
interview from 3 specialists in Multi – Media Technology Department, Advertising and Public Relations 
Technology Department and Photography and Film Technology Department and the questionnaire from 
400 students from Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. The result shows that Slow Motion technique make telling story more interesting and easy to 
audience to understand what the advert want to say. Furthermore, it helps building up emotions and 
excitement, enhance and make shots look softer and smoother in all detail. 
 
Keywords : commercial film  slow motion  story telling  
 
บทน า 

สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหน่ึงที่มีหน้าที่น าพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเกิด
ความต้องการในสินค้า สื่อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้
กันเป็นส่วนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจ านวนมาก ดังนั้นในการวางแผนการใช้สื่อ
งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก ในปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
ผู้ผลิตสื่อโฆษณาจึงนิยมใช้เทคนิคพิเศษในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน   

การใช้เทคนิคพิเศษนั้นเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้างภาพยนตร ์ภาพยนตรโ์ฆษณา หรือแม้แต่ละครทางโทรทศัน์ 
กฤษฎา บุญชัย (2533) กล่าวถึงความส าคัญของการท าเทคนิคพิเศษไว้ว่าช่วยสร้างเหตุการณ์ให้ดูสมจริง นอกจากฉากที่
ตื่นเต้นเหลือเช่ือแล้ว ความจริงฉากธรรมดาที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคพิเศษเหมือนกัน เช่น ฉากฝน
ตก หมอกที่ล่องลอย หยดน้ าที่เกาะขวดเครื่องดื่มเย็น ๆ หรือคนกระโดดทะเล กระจกแตกกระจายโดยไม่เป็นอันตราย       
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และสร้างสถานการณ์ให้เร้า เช่น ตกตึก ไฟไหม้ และ การระเบิด เป็นต้น เทคนิคพิเศษจะมีบทบาทมากในส่วนน้ี นอกจากสร้าง
สถานการณ์ดูสมจริงแล้วยังกระตุ้นความสนใจของคนดูได้ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในกระบวนการสร้าง    

เทคนิคพิเศษสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบใหญ่ ๆ คือ 1) ภาพเร็ว (Fast Motion) หลักการตรงกันข้ามกับภาพช้า   
โดยถ่ายด้วยความเร็วต่ าว่าปกติ เช่น 12 เฟรมต่อวินาที เมื่อน ามาฉายจะได้ภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น ภาพยนตร์ตลกที่ตัว
แสดงเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว ฉากรถพุ่งเข้าชนคนด้วยความแรง หรือการกระเด็นของวัตถุด้วยความรวดเร็ว 2) การ
ถ่ายภาพถอยหลัง (Reverse Shooting) การถ่ายภาพย้อนหลังให้ผลพิเศษมากมายคือให้ความรู้สึกแปลกใหม่  ไม่ซ้ าซาก  
สามารถสร้างเหตุการณ์ที่ เหนือจริงได้ เช่น หนังจีนก าลังภายในที่คนสามารถโดดขึ้นไปบนหลังคาได้  หรือการกระโดดขึ้นจากน้ า                        
3) การถ่ายภาพยนตร์เวลา (Time Lapse) เป็นการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ใช้เวลานานกว่าที่จะเกิดขึ้นครบวงจร เช่น ภาพ
ดอกไม้ตูมค่อย ๆ บานจนเต็มที่ หรือไข่ท่ีค่อย ๆ ฟักออกมาเป็นตัว  และ 4) ภาพช้า (Slow Motion) หลักการคือ การเปลี่ยน
ความเร็วจาก 24  เฟรมต่อวินาที  มาเป็น 48  เฟรมต่อวินาที  หรือ 96 เฟรมต่อวินาที หรือมากว่าตามแต่ต้องการว่าจะให้
ภาพกฎบนจอ มีความช้าขนาดไหน  ตัวอย่างเช่นการถ่ายระเบิดนิวเคลียร์ที่บานเป็นดอกเห็ด สามารถท าได้โดยใช้ระเบิดขนาด
เล็กธรรมดา แต่ถ่ายด้วยความเร็วที่สูงกว่าประมาณ 20 เท่า ภาพที่ออกมาจากเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ ที่ควันระเบิด ค่อย ๆ
พวยพุ่งอย่างช้า ๆ และใหญ่โต  

ด้วยความส าคัญของการใช้เทคนิคภาพในภาพยนตร์โฆษณา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเทคนิคภาพเคลื่อนไหว
ช้า (Slow Motion) ซึ่งมีความน่าสนใจ และได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่อง โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะกรณี “โฆษณารณรงค์โรคอ้วน” ที่มีการเล่าเรื่องร่วมกับการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อ
แสดงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ท าให้สามารถเล่าเรื่องได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
โปรแกรมใช้ผลิตภาพเคลื่อนไหวช้า ในข้ันตอนหลังการผลิตด้วยโปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premier pro 
โดยศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคพิเศษ และการใช้โปรแกรมเสริม ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา
รณรงค์โรคอ้วนท่ีใช้เทคนิค Slow Motion 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา          
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย เป็น 2 รูปแบบ คือ การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน าการศึกษาวิจัยทั้งสองวิธีมารวมกัน (Mixed Methods Research) 
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอว้น “RUN FAT BOY” 
2. การสัมภาษณ์ (Interview) 
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยประชากรในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ 3 สาขา ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญสาขาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย 1 ท่าน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ 1 ท่าน และผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา จ านวน 400 คน  

งานวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม เพื่อการประเมินผลภาพยนตร์ที่น าเสนอว่าสามารถใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) ใน
การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ โรคอ้วน “RUN  FAT BOY” ได้ดีหรือไม่ โดยค าถามที่ใช้แบบสอบถามที่ได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญด้านภาพยนตร์น าเสนอภาพยนตร์เรื่อง “RUN  FAT BOY” พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ท่าน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ท่าน และเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(descriptivesstatistics) ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) จะน าผลที่ได้มาท าการประเมินแบบรวมค่า 
(suaaated ratind scame) ของลิเคอร์ท (Likert)  ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาร้อยละ (eercentade) หาค่าเฉลี่ย (nean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาน าเสนอข้อมูลทางด้านสถิติพรรณนา
ในการอธิบายข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
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ผลการวิจัย 

การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมไปไหนทางใดทางหนึ่ง และเมื่อช่องทางการสื่อสาร ถูกจ ากัดไป ด้วยเนื้อที่และเวลาอันน้อยนิด จึงมีการพยายามที่จะ
สง่สารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็คือ ขั้นตอนของการวางแนวคิดหลัก ในการน าเสนอสารโฆษณานั่นเอง  การวางแนวคิดจะ
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ในการสร้างเนื้อหาสาร และการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป โดยมีข้อก าหนดจากผู้ผลิต เจ้าของ
สินค้า หรือจากวัตถุประสงค์เบื้องต้น โดยการก าหนดแนวคิดหลักในงานโฆษณาก็เพื่อต้องการสร้างสารโฆษณาที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจ โดยการวางขั้นตอนของการสร้างสารโฆษณา และ กระบวนการสร้าง ความหมายที่จะน าเสนอ มาใช้ในวิธีการ
น าเสนอ (Execution) ซึ่งแรงจูงใจที่น ามาใช้นั้นจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับการก าหนดวัตถุประสงค์   
และการวางแนวคิดหลักเกี่ยวกับสินค้า (Concept/Main Idea)  

ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Smow notion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
โฆษณา สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อการวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมตรงตามบทบาทหน้าที่ของ
ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีพอสมควร เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างรุนแรง มีการใช้ตัวละครเพื่อสื่อแทนตัวของโรคแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ท าให้เห็นตัวของโรคที่เกิดจากโรคอ้วนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้ตัวละครแต่งตัวด้วยสีสันที่สะดุดตาและต่างกัน
ออกไป เช่น ตัวละครใส่ชุดสีแดงเป็นตัวแทนของโรคหัวใจ ตัวละครสีเหลืองเป็นตัวแทนของโรคความดัน และตัวละครสีขาว
เป็นตัวแทนของโรคเบาหวานเป็นต้น จากเนื้อหาของภาพยนตร์ถือว่ามีการถ่ายทอดความตระหนักถึง  ความอันตรายต่อโรค
อ้วนได้ดีพอสมควร และถือว่าเป็นการหยิบยกโรคแทรกซ้อนท่ีมีผลกระทบที่เกิดจากโรคอ้วนได้ดี ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนนั้นจะมีมากมายก็ตามแต่จากโรคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อความหมายก็ถึงว่าเพียงพอต่อการ
สื่อสารกับผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมาย แต่การท าภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงและให้ความบันเทิงทีเน้นไปในทาง
สนุกสนานในการรับชมลักษณะนี้ ข้อควรระวังในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาแบบนี้คืออาจท าให้ผู้ชมมีความเพลิดเพลินในการ
รับชมมากเกินไปจนลืมว่าก าลังดูโฆษณาอะไรอยู่  และมีผลต่อผู้ชมมากน้อยพียงใด 
 ส่วนที่2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญต่อการวิเคราะห์ต่อการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า Slow Motion            
ด้วยโปรแกรม Twixtor สามารถแสดงรายละเอียดของภาพและการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของเทคนิค Slow 
Motion ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเห็นว่าการใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสริม Twixtor 
เพื่อสื่อถึงความอันตรายของโรคต่าง ๆ รูปลักษณะของภาพที่ออกมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดของภาพ 
Slow motion ได้น่าสนใจ ท าให้ดูตื่นเต้น สามารถเน้นการกระท าของตัวละครได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉาก Action ท าให้ดูตื่น
ตาตื่นใจน่าติดตาม ถึงจะมีช่วงยังหวะ Action และการน าโปรแกรมในลักษณะนี้มาใช้กับการถ่ายด้วยกล้อง DSLR ท าให้เป็น
ช้ินงานที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน แต่โปรแกรมเสริม Twixtor  ท าให้รูปลักษณ์ของภาพที่ออกมายังมีความบิดเบือนของภาพ     
ซึ่งส่วนท่ีบิดเบือนของภาพที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือผู้โดนกระท านี้ท าให้ตัวละครดูน่ากลัว และสามารถท าให้ภาพดูน่าตื่นตาตื่นใจ
มากขึ้น 

ส่วนที่3 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญต่อการวิเคราะห์บทภาพยนตร์มีความเหมาะสมกับภาพยนตร์โฆษณารณรงค์     
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเห็นว่า เรื่องราวของภาพยนตร์เหมาะสมกับสื่อโฆษณารณรงค์เป็นอย่างดี เนื้อหามีความ
สร้างสรรค์ดี การใช้ตัวละครแทนโรคต่าง ๆ ที่กระท าต่อตัวละครหลัก สามารถท าให้เกิดกระบวนการคิดในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแก่ผู้รับชมได้อย่างเหมาะสม แต่ในการโฆษณาต้องไม่ส่งผลกระทบด้านด้านลบต่อสินค้าอื่น ยกตัวอย่างเช่นในฉากที่
มีอาหารประเภท ขนม ขวด หรือสินค้าอ่ืน ๆ ไม่ควรมียี่ห้อของสินค้า ซึ่งอาจท าให้เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้ 

ส่วนท่ี 4 การจากตอบแบบสอบถามของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ 
แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ  
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 240 60 
หญิง 160 40 
รวม 400 100 

 
ผลการจ าแนกอายุผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง 21 -25 ปี มีจ านวน 320 คนคิดเป็น   

ร้อยละ 80 และอายุระหว่าง 18-20 ปี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18-20 ปี 80 20 
21-25 ปี 320 80 
มากกว่า 25 ปี 0 0 
รวม 400 100 

 
ผลการจ าแนกระดับการศึกษาผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 360 

คน คิดเป็น ร้อยละ 90 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 40 10 
ปริญญาตรี 360 90 
รวม 400 100 

 
แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นหลังการรับรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสริม 

Twixtor ในโปรแกรม Adobe After Effect cs6 มาใช้ในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ โดยแบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็น 
ค าถาม x̄ S.D แปรผล 
1.จากท่ีท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านเข้าใจสิ่งท่ีภาพยนตร์
โฆษณาเรื่องนี้ต้อง 
การสื่อถึงท่านมากน้อยเพียงใด 

4.2 0.615587 มาก 

2.จากท่ีท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY สามารถสร้างความเข้าใจ
ถึงปัญหาของโรคอ้วนได้ มากน้อยเพียงใด 

4.35 0.67082 มาก 

3.จากท่ีท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านคิดว่า กรรม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากความอ้วน 
สร้างความรู้สึกถึงอันตรายของโรคอ้วนแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

3.75 0.55012 มาก 

 
 
 

 

778 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ตารางที ่4 แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็น (ต่อ) 
ค าถาม x̄ S.D แปรผล 

4.จากท่ีท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านคิดว่าการออกก าลัง
กายมีความส าคัญกับท่านมากน้อยเพียงใด 

3.65 0.74516 มาก 
 

5.จากท่ีท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY สามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้ท่านคิดออกก าลังกาย มากน้อยเพียงใด 

3.8 0.695852 มาก 

6.โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน คือ กรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค
อ้วน สามารถสื่อถึงจุดประสงค์ของโฆษณารณรงค์ เรื่อง RUN FAT BOY  มากน้อยเพียงใด 

4 0.794719 มาก 

7.มุมภาพที่ใช้ในภาพยนตร์มีความเหมาะสมกับโฆษณารณรงค์เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด 3.9 0.640723 มาก 
8.เสียงประกอบในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร 
ในภาพยนตร์ มากน้อยเพียงใด 

4.25 0.812728 มาก 

9.จากการใช้เทคนิค Slow Motion ฉากที่ เด็กอ้วน โดน กรรม คือ เบาหวาน ใช้ขวดฟาด
หัวเด็กอ้วน เทคนิค Slow Motion สามารถท าให้ท่านเห็นรายละเอียดของภาพ มากน้อย
เพียงใด 

4.25 0.71635 มาก 

10.จากการใช้เทคนิค Slow Motion ฉากที่เด็กอ้วนโดน กรรม คือ โรคหัวใจ กระโดดต่อย
หน้าเด็กอ้วนเทคนิค Slow Motion สามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้ท่านผูช้ม มากน้อย
เพียงใด 

4.2 0.695852 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการรับชมโฆษณารณรงค์เรื่องนี้สามารถสร้างความเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนได้เป็นอย่างดี 
โดยการใช้ตัวละครแทนโรคต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความอันตรายของผลกระทบที่เกิดจากโรคอ้วน ท าให้เกิดแรงกระตุ้น
ทางความคิดในการออกก าลังมากยิ่งขึ้นและเสียงประกอบในภาพยนตร์สร้างความเร้าใจให้ภาพการับชมอย่างน่าพอใจ        
และเทคนิค Slow Motion ในฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์ท าให้เห็นรายละเอียดของภาพและวัตถุได้ดีและสร้างความตื่นตาตื่น
ใจอย่างเหมาะสมน่าติดตาม 
 
อภิปรายผลทางวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญน ามาอภิปรายดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามีความเห็นทางเดียวกันว่า สื่อภาพยนตร์
นี้สามารถสร่างความเข้าใจถึงปัญหาแบะอันตรายของผลกระทบจากโรคแทรกซ้อนของโรคอ้วนได้ดีและสามารถท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดให้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ ยจาก
แบบสอบถามถึง 4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก 2) การใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสรมิ Twixtor ในภาพยนตร์โฆษณา
รณรงค์ได้อย่างเหมาะสมเพราะท าให้เห็นรายละเอียดของภาพ Slow Motion ตามบทบาทหน้าที่ของการใช้เทคนิค Slow 
Motion ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามถึง 4.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยระลึกในพระคุณ และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนเอื้ออ านวยให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ประกอบด้วย พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานการวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนท าให้ผู้ที่
สนใจ หรือผู้ศึกษาด้านภาพยนตร์โฆษณา และการท าเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย และ
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ผลการวิจัยพบค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทยจ านวน 134 ค า ทั้งนี้
พบลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดเป็นค าที่ใช้วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด จ านวน 42 ค า คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาได้แก่ 
วรรณยุกต์ตรี 29 ค า คิดเป็นร้อยละ 21.64 วรรณยุกต์เอก 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 ค า คิดเป็น  
ร้อยละ 14.17 และใช้ผิดน้อยท่ีสุดคือวรรณยุกต์จัตวา 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 12.68 นอกจากนี้ยังพบลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์
ผิดจะเป็นค าที่ใช้พยัญชนะต้นอักษรกลางใช้ผิดมากที่สุด จ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ 46.62 พยัญชนะต้นอักษรต่ าคู่ จ านวน 
31ค า คิดเป็นร้อยละ 23.13 พยัญชนะต้นอักษรต่ าเดี่ยว จ านวน 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนค าที่พยัญชนะต้นอักษร
อักษรสูง พบใช้ผิดน้อยท่ีสุดจ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.11 

ค ำส ำคัญ : ค าที่มักเขียนผิด วรรณยุกต์ การสะกดค า  

Abstract 
 This research aimed to survey and to analyze Thai words being mistake in tones and their 
characters. The findings revealed that there were 134 words using mistake tones.  42 words misused 
falling tone (31.34%). 29 words misused high tones (21.64%). 27 words misused down tones (20.14%). 19 
words misused flat tones (14.17%) and 17 words misused rising tones (12.68%) The word characteristics 
found to be misused were initiate middle tone consonant found 62 word (46.62%), initiate low tone 
consonant double found 31 words (23.13%), initiate low tone consonant single found 27 words (20.14%), 
and initiate high tone consonant found only 14 words (10.11) 
 
Keywords : miswritten words   tone   word spelling   
 
บทน ำ 
 ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของคนไทย คนไทยควรอนุรักษ์ด้วยการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง เป็นท่ีสังเกตว่าคนไทยปัจจุบันนี้มักใช้ค าในภาษาไทยผิด โดยเฉพาะการเขียนรูปวรรณยุกต์ผิดไปจากหลักการสะกดค า 
ดังที่ บุปผา บุญทิพย์ (2543 : 18) กล่าวถึงการเรียนการสอนสะกดค าในเรื่องความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอน 2 การใช้
ภาษาไทยว่า “การเขียนสะกดค าถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดค าผิดพลาด การสื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับ
สารจะไม่เข้าใจ หรือท าให้เข้าใจผิด การเขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธีจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวังอย่าละเลยเพื่อไม่ท าให้การ
สื่อสารผิดพลาด” ส่วน นิตยา กาญจนะวรรณ (2552 : 20) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าในเรื่องลักษณะและ   
การใช้ภาษาไทยว่า การเขียนสะกดค าเป็นเรื่องส าคัญในการสื่อภาษาเขียน ถ้าเขียนผิดย่อมท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
การเขียนสะกดค าคือศิลปะหรือเทคนิคในการสร้างค าโดยใช้อักษรตามแบบที่สังคมยอมรับ นอกจากนี้ อรพรรณ ภิญโญภาพ 
(2529 : 14) ได้อธิบายว่า การเขียนสะกดค า เป็นการฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน    
แก่ผู้เรียน และจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจขบวนการประสมค า รู้หลักเกณฑ์ที่จะเรียบเรียงล าดับตัวอักษรในค าหนึ่ง ๆ ให้ได้
ความหมายที่ต้องการ เพื่อจะน าประโยชน์ไปใช้ในการสื่อสาร จากความหมายของการเขียนสะกดค าที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้
ว่า  การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนโดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเป็นค าได้อย่างถูกหลักเกณฑ์ 
และถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง  นวพรรณ พันธุรัตน์ (2556)       
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ได้กล่าวถึง ความผิดพลาดในการผันวรรณยุกต์ที่พบมากในปัจจุบันคือ ออกเสียงวรรณยุกต์ผิด และเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด    
ค าในภาษาไทยนั้นอาจจะมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูง อักษรกลาง 
หรืออักษรต่ า และเป็น ค าเป็นหรือค าตาย ผู้ใช้ให้ความส าคัญและศึกษาหลักการผันเสียงวรรณยุกต์ให้เข้าใจ 
 การสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก ทั้งการสื่อสารทางการอ่าน การเขียน การดูหรือการฟัง ดังนั้น    
ถ้าเรารู้หลักภาษารู้การผันวรรณยุกต์ เราจะสามารถอ่าน เขียน ดูหรือฟังและน าไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องถือเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทยเราอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงวิจัยเรื่อง ค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมค าที่มัก
เขียนวรรณยุกต์ผิดและเพื่อวิเคราะห์ลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย 
 
วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิด ในภาษาไทย      
และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ท้ังนี้มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการเขียนสะกดค าในภาษาไทย 
  1.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดค า และค าที่มักเขียนผิด 
  1.3 ส ารวจค าที่เขียนวรรณยุกต์ผิดจากเอกสารหนังสือที่รวบรวมค าที่มักเขียนผิด และป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. ข้ันเก็บข้อมูล 
 2.1 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากหนังสือรวบรวมค าที่มักเขียนผิดจ านวน 5 เล่ม และการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามจากป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้คัดเลือกเฉพาะค าที่เขียนวรรณยุกต์ผิดเท่านั้น และหากพบค าที่เขียน
วรรณยุกต์ผิดซ้ ากันผู้วิจัยจะตัดค าซ้ าออก แต่จะบันทึกลักษณะการเขียนผิดที่แตกต่างกันไว้  

2.1.1 คัดเลือกเฉพาะค าที่เขียนวรรณยุกต์ผิดจาก หนังสือรวบรวมค าที่มักเขียนผิด จ านวน 5  
เล่ม ได้แก่   
    ก) ภาษาไทยที่มักใช้ผิด ของ วิเชียร เกษประทุม (2557) 
    ข) ศัพท์ไทยท่ีมักเขียนผิด ของ เอกรัตน์ อุดมพร (2553) 
    ค) ภาษาไทยค าง่ายที่มักใช้ผิด ของ วิทยา งามวิเศษ (2556) 
    ง) อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของ ราชบัณฑิตยสถาน (2557) 
    จ) ค าทับศัพท์และค าไทยท่ีมักเขียนผิด ของ นายิกา นวลพญา (2551) 

2.1.2 เก็บข้อมูลค าเขียนวรรณยุกต์ผิดภาคสนาม โดยส ารวจป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมส าเนาด้วยการถ่ายภาพป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

2.2 น าค าเขียนวรรณยุกต์ผิดที่รวบรวมได้มาจัดเรียงตามล าดับตามตัวอักษร ก-ฮ ในรูปแบบของตาราง 
 3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 น ารายการค าที่มักเขียนผิดจากการรวบรวมในรูปแบบของตาราง มาวิเคราะห์ลักษณะค าเขียน
วรรณยุกต์ผิดตามหลักการเขียนค าไทยจากหนังสือของ สุชาดา เจียพงษ์ (2558 : 52-54)  
  3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ค าที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดในรูปแบบตาราง และคิดเป็นค่าร้อยละ 
 4. ข้ันสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
  4.1 สรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง  
  4.2 เขียนน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย จ านวน 5 บท ได้แก่ บทที่1 บทน าบทที่2 ทบทวน
วรรณกรรม บทที3่ วิธีด าเนินการวิจัย บทท่ี4 ค าที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดบทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
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ผลกำรวิจัย  
 

ค ำที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภำษำไทย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย พบจ านวนค าที่เขียนผิดจ านวนทั้งหมด 134 ค า       
แบ่งได้เป็นค าท่ีเขียนวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ดังตัวอย่างค าท่ีใช้ผิด 

วรรณยุกต์สามัญ  ใช้วรรณยุกต์สามัญผิด  คะ   ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์เอก ค่ะ 
   ใช้วรรณยุกต์สามัญผิด  แกป   ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี แก๊ป 
วรรณยุกต์เอก  ใช้วรรณยุกต์เอกผิด  แซ่บ ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ แซบ 
   ใช้วรรณยุกต์เอกผิด  ไขว่เขว ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์โท  ไขว้เขว 
วรรณยุกต์โท  ใช้วรรณยุกต์โทผิด  ก้อบปี้ ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี ก๊อบปี้ 
   ใช้วรรณยุกต์โทผิด  โควต้า ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ โควตา 
วรรณยุกต์ตรี  ใช้วรรณยุกต์ตรีผิด  เชิ๊ต ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์โท เชิ้ต 
   ใช้วรรณยุกต์ตรีผิด  แอ๊ปเปิ้ล ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ แอปเปิ้ล 
วรรณยุกต์จัตวา  ใช้วรรณยุกต์จัตวาผิด เกี๋ยว ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี เกี๊ยว 
   ใช้วรรณยุกต์จัตวาผิด ก๋วยจั๊บ ค าที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ กวยจั๊บ 
จากสรุปผลการรวบรวมค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดสามารถสรุปจ านวนแสดงเป็นตารางและค่าร้อยละได้ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนค าที่มักเขียนวรรณยุกตผ์ิด 
 

ค ำที่เขียนวรรณยุกต์ผิด จ ำนวน (ค ำ) ร้อยละ 
วรรณยุกตส์ามัญ 19 14.17 
วรรณยุกต์เอก 27 20.14 
วรรณยุกต์โท 42 31.34 
วรรณยุกต์ตร ี 29 21.64 
วรรณยุกต์จตัวา 17 12.68 

รวม 134 100 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าค าทีใ่ช้วรรณยุกต์ผิด จ านวน 134 ค า เป็นค าที่ใช้วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด คือจ านวน 42 

ค า คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี 29 ค าคิดเป็นร้อยละ 21.64 วรรณยุกต์เอก 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 
วรรณยุกต์สามัญ 19 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.17 ตามล าดับ และวรรณยุกต์จัตวาเขียนผิดน้อยที่สุดจ านวน 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 
12.68  

กำรวิเครำะห์ลักษณะค ำท่ีใช้วรรณยุกต์ผิดในภำษำไทย 
 การวิเคราะห์ลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์หลักการสะกดค าพิจารณาจากการใช้อักษรสูง 
อักษรกลาง อักษรต่ าเดี่ยว อักษรต่ าคู่ และค าเป็นค าตายในภาษาไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย  
จากผลการศึกษาค าท่ีมักเขียนวรรณยุกต์ผิดจ านวน 134 ค า ตัวอยา่งการวิเคราะห์ 
 

13.“แก๊ป” ความหมาย น. ช่ือหมวกที่ไม่มีปีก และมีกระบังหน้า 
“แก๊ป” เป็นค าที่ใช้อักษรกลาง ค าตาย รูปวรรณยุกต์ตรี เสียงตรี 
มักเขียนผิดเป็น “แกป” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นรูปสามัญ 

 
131.“แอปเปิ้ล”ความหมาย ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเขียวหรือสีแดงกินได้ 
“แอป”เป็นค าที่ใช้อักษรกลาง ค าตาย รูปวรรณยุกต์สามัญ เสียงตรี  
  มักเขียนผิดเป็น“แอ๊ป” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นรูปตรี  

783 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 
134.“อัดก๊อบปี”้ ความหมาย ก. บีบอัดให้แน่น  
“ก๊อบ” เป็นค าที่ใช้อักษรกลาง ค าตาย รูปวรรณยุกต์ตรี เสียงตรี  
 มักเขียนผิดเป็น “ก้อบ” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นโท  

 
จากตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ลักษณะค าที่มักเขียน

วรรณยุกต์ผิด เป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงลักษณะค าทีใ่ช้วรรณยุกตผ์ิดในภาษาไทย 
 

อักษรท่ีมักเขียนผิด ค ำเป็น (ค ำ) ค ำตำย (ค ำ) รวม ร้อยละ 
อักษรสูง 14 0 14 10.11 
อักษรกลาง 46 16 62 46.62 
อักษรต่ าเดีย่ว 26 1 27 20.14 
อักษรต่ าคู ่ 25 6 31 23.13 

รวม 111 23 134 100 
     

จากตารางแสดงให้เห็นว่าค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดมีลักษณะเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลางมากที่สุด คือ
จ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่ าคู่ จ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 
23.13 รองลงมาเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่ าเดี่ยว จ านวน 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนค าที่เขียนด้วย
พยัญชนะต้นอักษรสูง ใช้วรรณยุกต์ผิดน้อยท่ีสุด จ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.11 นอกจากน้ียังพบว่าค าท่ีมักใช้วรรณยุกต์
ผิดมักเป็นค าเป็นมากที่สุด จากจ านวน 134 ค า พบค าเป็นที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจ านวน 111 ค า  
 
อภิปรำยผล  

จากผลการศึกษาเรื่อง ค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย พบค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิด จ านวน 134 ค า เป็นค าที่ใช้
วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด คือจ านวน 42 ค า คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี 29 ค าคิดเป็นร้อยละ 21.64 
วรรณยุกต์เอก 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.17 ตามล าดับ และวรรณยุกต์จัตวา
เขียนผิดน้อยท่ีสุดจ านวน 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 12.68  ส่วนลักษณะเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลางมากที่สุด คือ
จ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่ าคู่ จ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 
23.13 รองลงมาเป็นค าที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่ าเดี่ยว จ านวน 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนค าที่เขียนด้วย
พยญัชนะต้นอักษรสูง ใช้วรรณยุกต์ผิดน้อยท่ีสุด จ านวน 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.11 นอกจากน้ียังพบว่าค าท่ีมักใช้วรรณยุกต์
ผิดมักเป็นค าเป็นมากที่สุด จากจ านวน 134 ค า พบค าเป็นที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจ านวน 111 ค า นั้น 

หากพิจารณาจากหลักการผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร (2546) และสุชาดา เจียพงษ์ (2558) สามารถ
อภิปรายได้ว่า จากผลการศึกษาค าที่ใช้วรรณยุกตผ์ิดมากท่ีสุดเป็นค าที่ใช้วรรณยุกตโ์ท ทั้งนี้การใช้วรรณยุกต์โทในภาษาไทยนั้น
หากพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและสูง ค าเป็นและค าตาย รูปและเสียงตรงกัน ส่วนพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ า ผันได้เพียง 3 
เสียงได้แก่ เสียงสามัญ โท และจัตวา เมื่อเป็นค าเป็นและค าตายจะผันด้วยรูปเอก เสียงโท  และรูปโทเสียงจัตวา ซึ่งเสียงและ
รูปไม่ตรงกัน ผู้ใช้จึงเกิดความสับสนใช้วรรณยุกต์ผิดได้ 

นอกจากนี้ค าที่เขียนวรรณยุกต์ผิดในภาษาไทยมักเป็นอักษรกลาง ค าเป็น เนื่องจากมักเป็นค ายืมมาจาก
ภาษาต่างประเทศที่ ไทยยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย  เมื่อยืมมาใช้ตามหลักการยืมค าจึงถอดเสียงให้ใกล้ เคียงกับ                    
ค าภาษาต่างประเทศท่ียืมมา เช่น ก๋วยเตี๋ยว  กวยจั๊บ ในภาษาจีนออกเสียงต่างกัน คนไทยที่ไม่ทราบเรื่องหลักการเขียนค ายืม
ภาษาต่างประเทศและนิยมออกเสียงเหมือนกัน เมื่อออกเสียงเป็นประจ าจึงท าให้เขียนวรรณยุกต์ผิดไปด้วย นอกจากนี้       
ค า   บางค าในภาษาไทยโดยเฉพาะค ายืมภาษาต่างประเทศ ตามหลักการยืมค าภาษาต่างประเทศ บางค ารูปสามัญแต่นิยมออก
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เสียงตรี เช่น แอปเปิ้ล หรือบางค าไม่เขียนรูปวรรณยุกต์ก ากับ เช่น โควตา หรือบางค าเขียนรูปวรรณยุกต์ก ากับ เช่น แก๊ป    
คนไทยที่ไม่ทราบหลักการยืมค าในภาษาต่างประเทศจึงเกิดความสับสนท าให้เขียนวรรณยุกต์ผิดได้  

 
สรุปผลกำรวิจัย   

ผลการวิจัยพบค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทยจ านวน 134 ค า ทั้งนี้พบลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดเป็นค าที่ใช้
วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด จ านวน 42 ค า คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาได้แก่ วรรณยุกต์ตรี 29 ค า คิดเป็นร้อยละ 21.64 
วรรณยุกต์เอก 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.17 และใช้ผิดน้อยที่สุดคือวรรณยุกต์
จัตวา 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 12.68 นอกจากนี้ยังพบลักษณะค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจะเป็นค าที่ใช้พยัญชนะต้นอักษรกลางใช้ผิด
มากที่สุด จ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ 46.62 พยัญชนะต้นอักษรต่ าคู่ จ านวน 31ค า คิดเป็นร้อยละ 23.13 พยัญชนะต้น
อักษรต่ าเดี่ยว จ านวน 27 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนค าที่พยัญชนะต้นอักษรอักษรสูง พบใช้ผิดน้อยที่สุดจ านวน 14 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 10.11 

 

กิตติกรรมประกำศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยต้องขอ
กราบขอบพระคุณ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึก
วิจัยในเวลาเพียง 1 ภาคการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ารับ
ตรวจสอบและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆคอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีแก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานการท าวิจัย ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและความกรุณาของท่านอาจารย์จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้ประโยชน์อันใดที่จะพึงได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา-มารดา 
อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิตที่ได้มอบความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ให้ความสนับสนุนและก าลังใจอย่างดียิ่งด้วยดี
เสมอมา และขอน้อมบูชาบุรพาจารย์ทุกท่านด้วยประโยชน์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวาทกรรมีที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่ น” กนกพงศ์  สงสมพันธุ์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ทางสังคมวิทยา เรื่องวาทกรรมของมิเชลฟูโกต์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งศึกษาเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” 
ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ถนนโคลลีเซียม บ้านเกิด แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ แพะในกุโบร์ ผีอยู่ในบ้าน  
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แม่มดแห่งหุบเขา และน้ าตก ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของ กนก
พงศ์ สงสมพันธุ์ มีทั้งหมด ๕ ประเภท คือ วาทกรรมการพัฒนา ได้แก่ มีสิ่งก่อสร้าง มีร้านค้าทุนนิยม การคมนาคมที่ดี  วาท
กรรมอ านาจนิยม ได้แก่ เจ้าหน้าของรัฐกระท าต่อประชาชน และอ านาจของผู้ใหญ่ที่กระท าต่อเด็ก วาทกรรทความรุนแรง 
ได้แก่ ความรุนแรงที่กระท าต่อร่างกาย ความรุนแรงที่กระท าโดยการใช้วาจา และความรุนแรงที่กระท าต่อจิตใจ วาทกรรม
ปิตาธิปไตย ได้แก่ บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ และเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมี
บทบาทตัดสินใจ  วาทกรรมความเช่ือเหนือธรรมชาติ ได้แก่ คนทรงเจ้า ผี ปีศาจเจ้าที่ วิญญาณ และภูมิปัญญาชาวบ้านการ
สร้าง วาทกรรมดังกล่าวของนักเขียนท าให้เห็นวาทกรรมต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้นถิ่นภาคใต้ซึ่งพบวาท
กรรมความรุนแรงมากท่ีสุด รองลงมา คือ วาทกรรมอ านาจนิยม และน้อยที่สุด คือ วาทกรรมปิตาธิปไตย วาทกรรมเหล่านี้ช่วย
ตอกย้ าและสะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆ ในสังคมภาคใต้ผ่านมุมมองของคนในนั่นเอง 

ค าส าคัญ : วาทกรรม  แผ่นดินอืน่  กนกพงศ์   สงสมพันธุ์ 
 

Abstract 
 This research aims to study the discourse presented entitled “Pan-din-uen” by Kanokphong  
Songsomphan. It applied the sociological theory. The discourse of Michel Foucault criticized the concept 
of education through the story "Pan-din-uen" of Kanokphong Songsomphan. There are 8 stories including 
Thanon Clolisium, Ban-kerd, Maew Haeng Buke Krueso, Paeh Nai Kuh-bo, Phee Yu Nai Ban, Bang Sing Bang 
Yang Kerd-kurn, Mae Mod Haeng Hub Kaow and Nam Tok. The result of the study from "Pan-din-uen" by 
Kanokphong Songsomphan found out that there are 5 types of discourse. Firstly, to discourse the 
development of proper manner through speeches and actions such as buildings, convenient stores and 
transportation, second, to discourse the authoritarianism such as how the government officials treat the 
people and the effects of power of older people to the young. Thirdly, are the violent effects to the 
physical and emotional of people. Fourth, is the discourse of patriarchy such as the head of family and 
the decision maker of businesses, companies and creditor. Fifth, is the discourse of supernatural such as 
ghost, monster, Satan, soul and folk wisdom. The researchers concluded that all the above information 
written is happening in real life especially the violence in Southern part of Thailand and the researchers 
ranked it as the first. The second is the discourse of authoritarianism and the least is the patriarchy, This 
discourse reminds and reflects the social problem in the Southern part of Thailand through the people 
who live there.  

Keywords : discourse  pan-din-uen  Kanokpong  Songsomphan 
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บทน า 
วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง ผลิตเอกลักษณ์ และให้ความหมาย กับสรรพสิ่งต่างๆ ใน

สังคมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเรา นอกจากนี้วาทกรรมยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้าง
ขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับทางสังคมในวงกว้างจนกลายเป็น “วาทกรรมหลัก” (dominant discourse) หรือที่ฟูโกต์
เรียกว่า “episteme” ซึ่งชุดของวาทกรรมในสังคมนั้นมีความแตกต่างและหลากหลาย และไม่เหมือนกันมาอยู่รวมกัน 
ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ท าหน้าที่ปิดกั้นมิให้มีเอกลักษณ์และความหมายของบางอย่างเกิดขึ้น (subjugate) หรือไม่ก็ท าให้
เอกลักษณ์และความหมายของบางสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมเลือนหายไปพร้อมๆ กันด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ๒๕๕๔: ๑๙-
๖๒)  

สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น พื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิด ก่อการร้าย และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้ง
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีสาเหตุทั้งจากความขัดแย้งทางเช้ือชาติและศาสนา ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้ง 
“แนวนโยบายบูรณาการแห่งชาติ” ของรัฐบาลกลับเพิ่มความขัดแย้งระหว่างคนไทยเช้ือสายมุสลิมกับรัฐไทยมากขึ้น จนส่งผล
ให้เกิดการชุมนุมประท้วงและการจลาจลขึ้นในพื้นที่อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังเกิดการยุยงจากผู้ไม่หวังดีทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้ชาวมาเลเซียมุสลิมด าเนินการตอบโต้ ในหลากหลายวิธีการ จนน าไปสู่รูปแบบการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนออก
จากระบอบการปกครองของประเทศไทย (ans๑๒๓. exteen, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์) ปัญหาชายแดนใต้ดังกล่าวเป็นความ
จริงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีความขัดแย้ง ที่หลากหลายนั้นระหว่างรัฐกับประชาชนพื้นถิ่น ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ ความจริง อ านาจ ความรู้ที่เกิดขึ้นมีกระบวนการขับเคลื่อนในสถานะวาทกรรมหนึ่งที่ท าหน้าที่
ปกป้องและสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงน้ันซ้ าๆ เสมือนการตอกย้ าวาทกรรมหลักเช่นกัน 

วรรณกรรมเป็นผลงานของมนุษย์ ซึ่งท าหน้าที่เก็บรวบรวมความคิด ความเป็นอยู่และลักษณะสภาพต่างๆ  ของ
มนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไว้ด้วยกัน วรรณกรรมจึงกลายเป็นหนังสือที่สามารถสะท้อนสภาพสังคมได้ สังคมของผู้แต่ง
หนังสือมีธรรมชาติเช่นไรวรรณกรรมก็มีธรรมชาติเช่นนั้น สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเหตุการณ์อย่างไร 
วรรณกรรมก็กล่าวถึงเหตุการณ์อย่างนั้น เช่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้มนุษย์ในแต่
ละสังคมประพฤติ ปฏิบัติตนต่างกัน หรือบางครั้งก็ออกมาในรูปเดียวกัน บางครั้งก็ขัดแย้งกัน บางครั้งก็กลมกลืนกัน ผู้แต่ง
หนังสือท่ีช่างสังเกตก็จะเลือกหาเหตุการณ์เรื่องราวจากความเป็นไปในสังคมมาผูกเป็นเรื่องขึ้น โดยตั้งจุดประสงค์ไว้ต่างกันบาง
คนผูกเรื่องขึ้นเพื่อรายงานเหตุการณ์แต่เพียงอย่างเดียว บางคนก็ช้ีให้เห็นลักษณะที่ขัดแย้งต่างๆเพื่อเตือนสติคนในสั งคม 
(สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, ๒๕๖๐, ระบบออนไลน์) จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ
นักเขียน จึงท าหน้าที่ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด และอุดมการณ์ต่างๆ ลงไปในผลงาน ฉะนั้นวรรณกรรมจึงเปรียบเสมือน      
วาทกรรมหรืออุดมการณ์หนึ่งของนักเขียนท่ีน าเสนอช้ีน าโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตามได้เช่นกัน 

รวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์หรือรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความโดดเด่นด้านคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีการน าเสนอประเด็นปัญหา
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ไปสู่ประเด็นปัญหาใหญ่พร้อมทั้งให้รายละเอียด
ภาพของชีวิตของตัวละครและฉากท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นภาคใต้อย่างชัดเจน เข้มข้น จริงจังและมีชีวิตชีวา 
โดยรายละเอียดส่วนหน่ึงที่เขาน ามาเขียนเรื่อสั้นคือภาพของสังคมหลายๆ ภาพ ซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น าเข้ามาเช่ือมต่อ
กัน ท าให้เกิดสีสันของท้องถิ่น ท าให้ผู้อ่านสนใจอยากติดตามและน าไปสู่จุดหมายที่เป็นเอกภาพโดยจะสอดแทรกปัญหาและ
แง่มุมชีวิต รวมไปถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้ านมนุษยธรรม ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ เพื่อให้เห็นว่านักเขียนมีการถ่ายทอด
อุดมการณ์หรือวาทกรรมแบบไหน แง่มุมใดลงในวรรณกรรมบ้าง ตลอดจนท าให้รู้ปัญหาแท้จริงของสังคม ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ผ่านมุมมองของคนในอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”ของกนกพงศ์  สงสมพันธ์ุ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารซึ่ง
มีวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. ส ารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอ่ืน”ของกนกพงศ์  สงสมพันธ์ุ 
 ๒. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวาทกรรม 
 ๓. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่ตั้งไว้ 
 ๔. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 วาทกรรมต่างๆ ที่ปรากฎในรวมเร่ืองสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ จ านวน ๘ เร่ือง พบ        
วาทกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. วาทกรรมการพัฒนา  
 วาทกรรมการพัฒนา คือความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไปเช่นการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศคือการท าสิ่งเหล่านั้น
ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการ
ของการเคลื่อนไหวจากสภาพท่ีไม่นาพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ (นิพัฒน์ชัยวรมุขกุล, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์) 

๑.๑ มีสิ่งก่อสร้างหมายถึง เป็นสิ่งท่ีสร้างโดยมนุษย์ หรือสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงอาคาร ท่ีพักอาศัยและรวมถึงสิ่ง
ที่มนุษย์ใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ เช่น เมื่อก่อนบ้านเป็นพื้นไม้แต่สร้างบ้านพื้นปูนใหม่ มีบ้านเกิดขึ้นติดกันมากมายซึ่ง
เมื่อก่อนจะห่างกันมาก (สารานุกรมเสรี, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์) 
 

 สิบห้าปีให้หลัง เมื่อได้มาเยือนถนนโคลีเซียมอีกครั้งบัดนี้มันกลายเป็นถนนโอเซียนตามช่ือศูนย์การค้า... ถนนซึ่ง
ยาวเพียงสี่ร้อยเมตรสายนี้กลับมีอ านาจดึงดูดเด็กๆ และผู้ใหญ่ให้มุ่งมาสู่วิถีชีวิตอันส าราญหยาบช้ายิ่งกว่าเวทมนต์ของ
แม่เฒ่าเราะบูร์เป็นร้อยๆ เท่า ศูนย์การค้า, ดิสโกเธค, ผับ และสถานเริงรมย์ต่างๆ ในรูปแบบทันสมัย สิ่งเหล่านี้ก าลัง
ดึงดูดผู้คนมาจากทั่วสารทิศ... เป็นสถานท่ีสุดยอดปรารถนาในความรู้สึกของเด็กๆ ทุกพวกทุกเหล่า... 

(ถนนโคลีเซียม: ๔๗-๔๘) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคือมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นที่ถนนโคลีเซียม ซึ่งตอนนี้มีศูนย์การค้า ดิสโกเธค 

ผับ และสถานเริงรมย์ต่างๆ จึงท าให้ผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เกิดความหลงใหลของถนนโอเซียนแห่งนี้ และเป็นที่แตกต่าง
ว่าอ านาจเวทมนต์ของแม่เฒ่าเราะบูร์ได้ถูกลืมเลือนไปหมดแล้ว 

๑.๒ มีร้านค้าทุนนิยมหมายถึง มีร้านค้าเกิดขึ้นใหม่ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า มีสถานบันเทิงใหม่ๆ เกิดขึ้น ผับ บาร์ 
ร้านอาหาร 
 

เมื่อฟากถนนฝั่งตรงข้ามชุมชนมุสลิมรื้อทุบตึกแถวเพื่อแปรเป็นศูนย์การค้า ตึกสี่ช้ันรูปทรงแปลกตาทว่าดูโอ่
อ่าใน อาณาเขตกว้างขวาง ถูกก าหนดโครงสร้างเป็น ผนังกระจกใสทั้งสามด้าน เหนี่ยวน าสายตาทุกคู่จากภายนอก   
ในวัน เวลาเช่นน้ีเอง ที่สายตานักพัฒนาการทางธุรกิจมองว่า โครงสร้างพื้นฐานของสังคมอย่างชุมชนมุสลิมกลายเป็นสิง่
ที่ขัดแย้ง 

   (แพะในกุโบร์: ๒๙๖)  
 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าวาทกรรมการพัฒนาคือชุมชนมุสลิมได้ถูกรื้อถอนและพัฒนาร้านค้าทุนนิยมเป็น
ศูนย์การค้าที่มีตึกสี่ชั้น อาณาเขตกว้างขวาง แต่ก็มีนักธุรกิจมองว่าโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนี้ยังเป็นสิ่งขัดแย้ง ควรจะได้รับ
การพัฒนาเพิ่มอีก 

๑.๓ การคมนาคมที่ดีหมายถึง มีการขนส่งที่ดีขึ้น เช่น มีรถขนส่งสะดวกกว่าเมื่อก่อน มีถนนเข้า-ออกสะดวก มีรอบ
รถเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน 
 

 ปรียา ล าคลองสายเก่ายังไหลคดเคี้ยวมาจากเทือกเขาปู่เพียงแต่สายน้ าต่ าลึกลงไป ฉันจ าได้... เมื่อก่อนตลิ่งไม่ได้
สูงแบบน้ี ล าคลองก็กว้างกว่านี้ ตรงตีนท่ายังมีหาดทรายให้เราขุดเล่นทุกวันเสาร์... ปรียา... ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปร
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ไปหมดแล้ว ตลอดสายคลองเหลือเพียงโขดหินลูกรัง สายน้ าเล็กๆ ไหลเซาะอยู่ก้นคลอง บัดนี้พี่ต้องวางกัดในแอ่งน้ า
เล็กๆ ซึ่งน้ าท่วมแค่หน้าท้อง ปักไม้รวกแล้วเดินคลี่กัดสบายราวก าลังเดินอยู่บนถนน 

         (บ้านเกิด : ๕๗) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคือการคมนาคมซึ่งเมื่อก่อนเป็นล าคลองที่ลึกและมีน้ าไหลผ่านตลอด แต่
กาลเวลาท าให้คลองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นสามารถใช้เส้นทางเดินได้ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านคมนาคมที่ดี 
๒. วาทกรรมอ านาจนิยม 
 วาทกรรมอ านาจนิยม หมายถึง การสร้างวาทกรรมของผู้มีอ านาจที่กระท าต่อบุคคลอื่นๆ ในสังคม แบ่งเป็นอ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าต่อประชาชนและอ านาจของผู้ที่รับราชการเป็นบุคคลของรัฐบาล/แผ่นดิน แต่กระท าการอันมิ
ชอบต่อประชาชนคนบริสุทธ์ิ 

๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชน หมายถึง การสร้างวาทกรรมของผู้มีอ านาจที่กระท าต่อบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม แบ่งเป็นอ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าต่อประชาชนและอ านาจของผู้ใหญ่ที่กระท าต่อเด็ก ผู้บริหารงานเป็นบุคคล
ของรัฐบาล/แผ่นดิน แต่กระท าการอันมิชอบต่อประชาชนคนบริสุทธ์ิ ปรากฎดังนี้ 
 
  ๒.๑.๑ ครู 

วันนั้นครูสว่างไปไหนไม่รู้ แม่เลยเข้ามาสอนแทน แม่เรียกพวกเราเอาไก่ออกไปช่ังตามเลขที่ ถึงตาฉัน แม่
มองไก่ มอง เข็มตาช่ัง แล้วมองหน้าฉัน— ฉันยิ้ม 
 “นี่ไก่ของเธอ?...” 
 “ครับ” ฉันตอบไม่เต็มปาก 
 แม่ฟาดไม้เรียวขวับเข้าท่ีต้นแขนฉัน 
 “เธออาจโกหกครูได้” แม่พูด แต่อย่าโกหกแม่ของเธอ 

     (บ้านเกิด : ๕๓-๕๔) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าต่อประชาชนคือแม่ซึ่งมีอาชีพเป็นครู ต้องใช้อ านาจของตนที่
มีอยู่ลงโทษกับนักเรียนที่กระท าผิด ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของตนเองก็ตาม เพราะแม่ได้สวมบทบาทเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียน ซึ่ง
ถือว่าครูเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถใช้อ านาจกระท าต่อนักเรียนได้ 

๒.๑.๒ ทหาร 
เกิดเจอระเบิดลูกเกลี้ยงลูกหนึ่งซ่อนอยู่หลังฝ้าเพดาน สนิมกัดกร่อนจนน่ากลัวว่าแค่มองนานๆ มันอาจ

ระเบิดขึ้นได้แม่ตกอกตกใจจนหน้าซีด—“ดีเท่าไหร่ที่มันไม่ระเบิดขึ้นมา ท าอะไรโง่ๆ ....” ฉันรู้— ประโยคหลังแม่
กล่าวถึงใคร... น้าเอียดเป็นคนมากู้ระเบิด โดยปีนขึ้นไปหยิบยัดกระเป๋ากางเกงหน้าตาเฉย จากนั้นเพียงข้ามวัน น้า
เอียดวิ่งหนีเมื่อทหารพรานตั้งด่านตรวจ เอ็ม.๑๖ เป็นสิบกระบอกรัวเข้าใส่แผ่นหลังแก ระเบิดลูกนั้นคงอยู่ในกระเป๋า
แก แม่เอามือทาบอกเมื่อได้ยินข่าว 
 “ดูเถอะ... ชอบท าอะไรโง่ๆ อีกสักกี่คนท่ีจะต้องตายไป?...” 

         (บ้านเกิด : ๑๐๑) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือผู้ที่เป็นทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติใช้อ านาจ
ของตนในการปกป้องประเทศ โดยการสังหารน้าเอียดที่มีระเบิดไว้ในครอบครองซึ่งน้าเอียดคงคิดร้ายกับคนในแผ่นดินเดียวกัน 

๒.๑.๓ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
พ่อยังจ าได้ไหม? ครั้งหลังบ้านของเรายังเป็นบ่อทรายมันกว้างสักแค่ไหนนะพ่อ? พอๆ กับกองขยะมหึมาจาก

ฝีมือ ของเทศบาลทุกวันนี้ใช่ไหม?  
         (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๕๘)
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือเทศบาลควรจะดูแลหรือท าหน้าที่ของตน
อย่างดี ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความสะอาด ท าให้ขยะเยอะแยะมากมายเช่นนี้ 

๒.๑.๔ต ารวจ 
 วันนี้ฉันไปท างานแล้วนะพ่อ- - ตอนแรกพวกผละงานประท้วงยืนขวางประตูโรงรม ไม่ยอมให้เราเข้า แต่ที่สุด
ต ารวจก็เคลียร์พื้นที่ เหตุการณ์ออกจะวุ่นวายอยู่สักหน่อย พวกต ารวจโดนขว้างปาจนต้องฉีดน้ าเข้าใส่ แต่ทุกอย่างก็จบ
ลงด้วยดี  

   (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๖๐) 
  

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือต ารวจโดนชาวบ้านที่รวมตัวกันประท้วงที่
โรงรมขว้างปาสิ่งของใส่ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้ต ารวจต้องท าหน้าที่ของตนเพื่อระงับเหตุการณ์ไว้โดยฉีดน้ าเข้าใส่คนที่
ประท้วงจึงสามารถยุติเหตุการณ์ได้ 

๒.๑.๕ สหภาพแรงงาน 
เมื่อสุดแล้วทางโรงรมยังคงยืนกรานจ่ายค่าแรงในอัตราเดิม ทางจังหวัดก็ไม่กล้าบังคับโรงรม พวกประท้วง

เลยเดือด พวกสหภาพเปิดศึกกับโรงรม ท้ังแจ้งความให้ด าเนินคดี- ก็ข้อหาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องค่าแรงขั้นต่ านั่น
ล่ะ รวมไปถึงพวกในจังหวัดฐานละเลยต่อหน้าที่ และที่ส าคัญนะพ่อ พวกเขายังขู่ว่าจะมีคนงานจากโรงรมอื่นกว่ายี่สิบ
โรงร่วมผละงานประท้วงด้วย  

  (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๐) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือสหภาพเปิดศึกกับโรงรมที่ไม่สามารถขึ้น
ค่าแรงให้คนงานได้ตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ า รวมถึงเปิดศึกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยต่อหน้าที่ของตน ซึ่งรัฐละเลยต่อ
หน้าท่ีท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 

๒.๑.๖ รัฐบาล 
ฟังที่เถ้าแก่พูดแล้ว ฉันว่ารัฐบาลนั่นแหละคือต้นตอส าคัญของปัญหานี้ เถ้าแก่บอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ

ในการแก้ปัญหายาง รัฐบาลไม่เคยคิดแก้ไขอะไรทั้งนั้น แม้แต่เรื่องตลาดส่งออกก็ยังปล่อยให้โรงรมควานหาเอาเอง 
หน าซ้ ารัฐบาลยังเข้ามาแทรกแซงราคายางเพียงเพื่อคะแนนเสียง จริง ๆ นะพ่อ เถ้าแก่ย้ าว่าที่เขาจ าเป็นต้องฝืนข้อ
กฎหมาย, ที่เกิดปัญหาให้คนงานผละงานประท้วง ก็ด้วยเง่ือนไขตรงนี้แหละ...    

   (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๒) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือเหตุการณ์ประท้วงโรงรมเป็นปัญหา ซึ่งต้น
ตอของปัญหาก็คือรัฐบาล ท่ีไม่แก้ไขอะไรเลย รวมทั้งรัฐบาลยังหาผลประโยชน์ ก าไรราคายางด้วย จึงท าให้ชาวบ้านเกิดความ
เดือดร้อน เกิดการประท้วงทั้งหมดก็เพราะรัฐบาล 

๒.๑.๗ นักการเมือง 
ตั้งเป็นสิบปีมาแล้วที่ยางเริ่มล้นตลาด แต่แทนที่จะลดพื้นที่ปลูกลง พวก ธกส.กลับยังส่งเสริมให้ปลูกมากขึ้น 

เถ้าแก่บอกว่าพวกนั้นคิดแต่เรื่องก าไรของธนาคารโดยไม่สนใจว่าอนาคตของชาวสวนยางจะเป็นเช่นไร แล้วไงล่ะพ่อ? 
ใครต้องรับผิดชอบเรื่องยางล้นตลาด? นักการเมืองน่ะหรือ?....เป็นสิบๆ ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมพ่อ ที่พวกผู้แทนใช้
ราคา ยางเป็นเครื่องมือหาเสียง ทุกคนต่างให้สัญญาว่ายางจะต้องกิโลฯละเท่านั้นเท่านี้ แล้วพวกเขาก็ท าได้จริงๆ เสีย
ด้วย!  แต่- เถ้าแก่บอกว่าแทนท่ีรัฐบาลจะเสาะหาตลาดรองรับ กลับแก้ปัญหาด้วยการตั้งตลาดกลางขึ้น แล้วทุ่มงบเป็น
พันๆ  ล้านลงมาเพื่อมาพยุงราคายาง แน่ล่ะพ่อ... พวกเขาอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง แต่เหตุผลจริงๆ ล่ะ?- เถ้า
แก่บอกว่า ก็เพื่อบีบให้โรงรมต้องรับซื้อยางแผนในราคาของตลาดกลางเท่านั้นเอง  

  (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๓) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าต่อประชาชนคือนักการเมืองคนหาเสียงเวลาอยากจะเป็นคน

ของรัฐกลับใช้ค าพูดโน่นนี่ เพื่อหว่านล้อม ชักจูงใจให้คนเชื่อ ว่าจะช่วยทุกๆ อย่าง แต่พอมีอ านาจรัฐอยู่ในมือกลับท าไม่ได้อย่าง
ที่หาเสียงไว้ โดยหาแต่ผลประโยชน์ของตนเองไม่เคยค านึงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเลย 
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๒.๑.๘ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เมื่อผู้ว่าฯยกข้อกฎหมายขึ้นมาขู่มากๆ เข้า พวกคนงานในห้องส่งเลยตอบรับว่าพวกเขากูถูกขู่เข็ญ

เช่นเดียวกับพ่อ แม้แต่ลุงสีที่ดูว่าแข็งก็ยังนั่งคอตก ได้แต่พยักหน้ารับ ถึงตอนนี้ผู้ว่าฯจึงตัดบท- อย่างไรให้เปิดโรงรม
ก่อน แล้วข้อเรียกร้องเรื่องค่าแรงนั่นค่อยมาพิจารณากันอีกที : เราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย   

              (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๗) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อประชาชนคือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจของตนที่รู้
กฎหมายเอามาขู่ประชาชนท่ีเข้าร่วมการประท้วง ท าให้ทุกคนไม่สามารถถกเถียงอะไรได้ และต้องยอมรับข้อเสนอของผู้ว่าว่า
จะมาพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาอีกครั้ง 

๒.๑.๙ ผู้ใหญ่บ้าน 
เล็กบอกว่าแม่เฒ่าหมาอาศัยอยู่ตรงนั้นมากกว่ายี่สิบปี แล้วจู่ๆ เมื่อสามสี่เดือนก่อน ผู้ใหญ่บ้านอ้างสิทธิ์เหนือ

พื้นดินเพื่อให้พวกรับเหมาสร้างทางเข้ามาขุดลูกรัง 
         (แม่มดแห่งหุบเขา : ๒๗๑) 

 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าอ านาจของรัฐที่กระท าต่อประชาชนคือแม่เฒ่าหมาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และมี

ผู้ใหญ่บ้านอ้างสิทธิที่ดิน เพื่อจะให้ผู้รับเหมามาสร้างทาง  
๒.๒ อ านาจของผู้ใหญ่ที่กระท าเด็กหมายถึง บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่มีคุณวุฒิและชัยวุฒิกระท าต่อผู้

ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิด้อยกว่า 
พ่อและแม่ 

บรรยากาศเช่นนี้ยังฝังอยู่ในความทรงจ าของผมตลอดมา ในตอนนั้นผมอายุสิบขวบ เป็นนักเรียนตัวอย่าง
และเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เราพึ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้ได้ไม่ถึงปี ท้ังพ่อและแม่เป็นครูในโรงเรียนประจ าจังหวัด ท่านทั้งสอง
ให้อะไรซึ่งเป็นเหตุผลในการห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับย่านถนนโคลีเซียม ผิดกับยายที่มีแต่นิทานเรื่องผีสิง แต่ผมกลับเช่ือ
และกลัวเรื่องลี้ลับซึ่งออกจากปากยายมากกว่า 

     (ถนนโคลีเซียม: ๒๓) 
 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าอ านาจของผู้ใหญ่ที่กระท าต่อเด็กคือพ่อและแม่สามารถใช้อ านาจของตนในการบอก 
สอนหรือสั่งว่าสถานท่ีใดไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือคลุกคลี เนื่องจากถนนโคลีเซียมเป็นสถานท่ีที่เป็นอันตรายที่ใครๆ ต่างเกรงกลัว 
๓.วาทกรรมความรุนแรง 

วาทกรรมความรุนแรง หมายถึงความรุนแรงต่อตนเองและบุคคลอื่น ให้ได้รับความเจ็บปวดหรือท าร้ายจิตใจกัน และ
เป็นความรุนแรงท่ีกระท าต่อร่างกาย ความรุนแรงท่ีกระกระท าโดยใช้วาจา และความรุนแรงท่ีกระท าต่อจิตใจ ดังนี้ 

๓.๑ ความรุนแรงที่กระท าต่อร่างกาย คือ การใช้อาวุธ หรือ ใช้ร่างกาย ท าให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด หรือได้รับ
อันตราย 
 

ว่ากันว่าเส้นทางชีวิตของเขาเดนไปตามเวทมนต์ของแม่เฒ่ามุสลมิโดยไม่รู้ตัว เขาพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะ
ประกอบอาชญากรรมหนึ่งใดอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมใดขึ้นจะเห็นเขาโผล่หน้าไปเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด แต่เรา
ไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นตัวการ มีเพียงรับรู้จากค าคุยโวของเขาเองว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้ว เขาวางตัวเป็นผู้ใหญ่เมื่ออยู่ต่อ
หน้าพวกเราและพูดถึงแต่เรื่องเลวร้ายที่เคยประกอบ เขาจะมีความสุขท่ีสุดเมื่อได้เดินเตะเด็กตัวกะเปี๊ยกสักคนหนึ่งไป
จนสุดถนนเหมือนเตะลูกฟุตบอล 

    (ถนนโคลีเซียม: ๒๘) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงท่ีกระท าต่อร่างกายคือเด็กโค่งคนนั้นชอบคุยโวโอ้อวดตนเองว่าเก่งกาจ 
สามารถฆ่าคนได้ และชอบวางตัวเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาแก่กว่าเด็กคนอื่นๆ ไม่กี่ปีโดยการเตะเด็กๆ ตัวเล็กๆ โชว์คนโน้นคนนี้ทีเพื่อ
อวดตนเองว่าเก่งซึ่งเป็นความรุนแรงของผู้ใหญ่กว่าที่กระท าต่อเด็กๆ นั่นเอง 
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๓.๒ ความรุนแรงท่ีกระท าโดยการใช้วาจาหมายถึง ใช้วาจาด่าทอ กระแทกกระทั้น ท าให้ผู้รับเสียใจ เสียความรู้สึก 
ท าให้ผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ล าบากเป็นทุกข์กาย ทุกข์ใจ  
 

เจ้าแขกเทศสุดปัญญาที่จะข่มตาให้หลับลงได้ ทั้งร าคาญทั้งหงุดหงิด เลยตะโกนลั่นขึ้นกลางดึกว่า ‘ขะมอย... 
ขะมอย...’พวกต ารวจสงสัยวิ่งมาถามดู  ‘มีขโมยที่ไหนกันเล่า บัง ? ’เจ้าแขกเทศกลับสั่นหน้าปฏิเสธ  ‘ม่ายช่าย... ฉาน
บอก ว่าขะมอย’  มันว่าพลางเปิดผ้าถุงให้ดู พวกต ารวจถึงกลับร้องก๊าก อ๋อ... อาบังคันหม-ย นอนไม่หลับ 

    (ถนนโคลีเซียม: ๓๓) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่กระท าโดยการใช้วาจาคือแขกคนหนึ่งซึ่งติดคุกอยู่ใช้ค าพูดไม่สุภาพ
เพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้ค าพูดสื่อสารหยาบคาย และควรจะหาค าพูดสื่อสารที่สุภาพหรือดีกว่านี้  ซึ่งเป็นความ
รุนแรงที่กระท าโดยการใช้วาจา 

๓.๓ ความรุนแรงท่ีกระท าต่อจิตใจหมายถึง การใช้ค าพูด การกระท า กระแทกกระทั้นให้ผู้อื่นเสียใจ หรือเจ็บปวดใจ 
 

แต่ทั้งพ่อและแม่ยังคงผลักไสให้ฉันไปอยู่ดี วันรุ่งขึ้นแม่จัดกระเป๋าให้ฉัน เธอยังแต่งตัวให้ฉันเลย แม้ฉันจะ
บอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่ไปๆ ทุกคนต้องการให้ฉันไปทั้งนั้น ปรียา... ฉันไม่รู้ว่าท าอะไรผิด? ท าไมใครๆ ต่างผลักไสไล่
ส่ง? ฉันร้องไห้ก็แล้ว แต่ไม่มีใครยอมสงสาร ท่ีสุดเมื่อครูอ่ ามา ฉันเลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นมะขาม พ่อยังปีนตามขึ้นไปเอา
ฉันลง มาอีก คราวนี้ฉันเลยทั้งร้องไห้และด่าหยาบคาย พ่อเฆี่ยนฉัน ยิ่งเฆี่ยนฉันยิ่งด่า ฉันด่าหมดทุกคน แม่ร้องไห้ ครู
อ่ าไม่ กล้ามองที่ฉัน เธอหลบเข้าไปในห้อง... 
 “พอเถอะ” แม่บอกพ่อ เมื่อลูกไม่อยากไปก็ไม่ต้องไป 

           (บ้านเกิด : ๘๗) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่กระท าต่อจิตใจคือพ่อและแม่ก าลังบังคับให้ลูกของตนให้ไปอยู่ที่อื่น 
แต่ลูกไม่ยอมไป ทั้งๆ ที่หนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก็แล้วก็ยังโดนพ่อขึ้นไปเอาลงมาตี ซึ่งเป็นความรุนแรงที่กระท าต่อจิตใจลูกของ
ตนเองโดยการบังคับลูก 
๔. วาทกรรมปิตาธิปไตย 

วาทกรรมปิตาธิปไตยหมายถึง การปกครองที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของผู้อื่นหรือการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูก ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ และเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็น
เพศชายมีบทบาทตัดสินใจ(สารานุกรมเสรี, ๒๕๖๐: ระบบออนไลน์) 

๔.๑ บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ 
 

เธอรู้ใช่ไหม ปรียา? สุดท้ายพ่อจะเทียวไปเทียวมาระหว่างถนนกับโรงเรียน จับพวกเราขึ้นนั่งคอเที่ยวละคน 
ฉันจะ เป็นคนสุดท้ายเสมอ ถึงตอนนั้นพ่อจะไม่ยอมพูดอะไรอีกและฉันไม่กล้ากระดิกเท้า น้ ากินพ่อขึ้นมาถึงท้อง พ่อ
วางฉันลงอีกครั้งเมื่อขึ้นมาอยู่บนถนน คอยไล่เด็กอย่างฉันให้กลับบ้าน เรายืนกันอยู่กลางสายฝน รอจนน้ าท่วมถนน 
พ่อถึง จะลากฉันกลับมาให้แม่เฆี่ยนท่ีบ้าน 

          (บ้านเกิด : ๕๒) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจคือพ่อสามารถบอกให้ผู้เป็น
ภรรยาเฆี่ยน ตี เพ่ือสั่งสอนลูกของตนเองไม่ให้ดื้อรั้น ซึ่งถือว่าพ่อมีอ านาจที่สามารถตัดสินใจเรื่องของคนในครอบครัวได้ 
 

๔.๒ เจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ 
 

อานนท์- บุตรชายคนเดียวของนายกฯท่านอมรเรยีกประชุมกรรมการชุมชน ช่ัวเวลาไม่ทันอาทิตย์ตกดิน ทว่า
ข่าว ย้ายชุมชนมุสลิมออกไปเพื่อสร้างท่าจอดรถท่ัวแทรกซอนลงไปถึงก้นหลุมอันเหลือเพียงกระดุกของอิสมาแอ 

    (แพะในกุโบร์: ๒๙๙)  
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจคืออานนท์เป็นลูก
ชายของท่านนายกฯ ซึ่งอานนท์ได้รับช่วงต่อหลังจากท่านตายไปแล้ว อานนท์จึงใช้อ านาจของตนตัดสินใจให้ชาวบ้านย้าย
ออกไปอยู่ที่อ่ืนเพื่อจะน าที่นั้นสร้างท่าจอดรถอย่างกว้างขวาง 
๕.วาทกรรมความเช่ือเหนือธรรมชาติ 

วาทกรรมความเช่ือเหนือธรรมชาติหมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ ใจ ไม่ว่าจะ
เป็นความเช่ือเกี่ยวกับคนทรงเจ้า  ผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณหรือความเช่ือเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน(สยามคเณศ , ๒๕๖๐ : 
ระบบออนไลน์) 

๕.๑ คนทรงเจ้าคือ คนที่ตั้งตนเป็นใหญ่เหนือสามัญชนทั่วๆไป ด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ เช่น อมควันธูป เดินลุยไฟ 
เหยียบหนาม เสกของ จัดสร้างวัตถุมงคลระดับต่ า ท านายทายทัก รักษาโรค ท าไสยศาสตร์ เล่นของด า 
 

ใครๆ ก็ว่าฉันเป็นเด็กหัวดีใช่ไหมพ่อ? แม่เคยบอกเลยว่าตอนฉันยังแบเบาะ หมอดูท านายว่าชีวิตฉันจะ
รุ่งโรจน์ถึงขนาดได้ไปเมืองนอก (พี่ชาติเคยหัวเราะเยาะ บออกว่าหากคนซึ่งโตขึ้นมาในบ้านหลังอุดอู้ริมกองขยะอย่าง
ฉันจะมีวาสนาได้ขี่เครื่องบินไปเมืองนอก ก็คงหมายถึงไปเป็นพวก “ออหรี่” ที่ญี่ปุ่นน่ันล่ะ) นั่นคงเป็นเหตุหนึ่งซึ่งท าให้
ฉันได้ เข้าเรียนวิทยาลัย  

   (บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๖๔) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเช่ือเหนือธรรมชาติคือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอดูที่ท านายว่าลูกของตนจะ
มีชีวิตที่รุ่งเรื่อง อนาคตดี จึงท าให้ผู้เป็นพ่อตัดสินใจส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเช่ือค าท านายของหมอดูนั่นเอง 

๕.๓ ผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณคือ สิ่งที่มองไม่เห็นและไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้ 
 

แม่เฒ่าเราะบูร์อายุน้อยกว่ายาย ทว่าร่างกายแกดูไม่ได้เอาเสียเลย โครงร่างใหญ่เหมือนผู้ชาย แต่ผอมซูบ
เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ดวงตาลึกลงไปเหนือแก้มตอบ กลายเป็นหลุมด าใหญ่แลดูน่ากลัว ผมขาวโพลนปล่อยยาว
เป็นกระเซิงห่อร่างด้วยผ้าด ามากกว่าสี่ผืน ว่ากันว่าแกเป็นแม่มด ชอบบ่นพึมพ าด้วยภาษาประหลาดๆ บางครั้งในยาม
ดึกๆ หลังขังตัวเองไว้ในบ้านอันมิดชิด ไม่มีแม้แต่หน้าต่างสักบาน มีคนได้ยินแกร้องภาษาประหลาดๆ นั้นด้วยน้ าเสียง
โหยหวน คนท่ีเคยได้ยินบอกว่านั่นไม่ใช่ภาษายาวี,ไม่ใช่เสียงสวดแด่พระอัลลอฮ์ แต่เป็นการร่ายมนต์เพื่อเรียกผีหนุ่มๆ 
มาสู่สม... 

    (ถนนโคลีเซียม: ๒๔) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเช่ือเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณ คือ คนในพื้นที่นั้นเช่ือว่า
แม่เฒ่าเราะบูร์เป็นคนท่ีมีหน้าตาน่ากลัว ชอบท าตัวประหลาดๆ พูดภาษาประหลาดๆ และชอบขังตนเองไว้ในบ้านที่มืดและมี
แต่ความเงียบ บางครั้งกจ็ะได้ยินเสียงร้องโหยหวน ซึ่งชาวบ้านจะเช่ือว่าแม่เฒ่าเราะบูร์เป็นแม่มดที่ก าลังท่องภาษาประหลาด
เพื่อเรียกผีหนุ่มๆ มาสู่สมนั่นเอง 

๕.๔ ภูมิปัญญาชาวบ้านคือ ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาด
ของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ความเช่ือของคนโบราณ ข้อห้ามการปฏิบัติตน 
 

ฉันอดคิดถึงค าพูดของตาแก่ขี้เหล้าที่ช านั่นไม่ได้ แกบอกว่ามันจะเกิดอาเพศท่ีพวกนั้นเข้ามาขนไม่ตะเคียนไป 
รวมทั้งการที่คนในหมู่บ้านไปช่วยพวกนั้นตัดนั่นด้วยแหละ 

         (แม่มดแห่งหุบเขา : ๒๗๐) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเช่ือเหนือธรรมชาติคือชาวบ้านเช่ือว่าถ้าการที่ขนต้นตะเคียนไป จะท าให้เกิด
อาเพศกับคนท่ีไปตัด และคนที่ไปช่วยด้วย ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวาทกรรมีที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” กนกพงศ์  สงสมพันธุ์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง

สังคมวิทยา เรื่องวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ ศึกษาจากรวมเรื่องสั้น  “แผ่นดินอื่น” 
ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ถนนโคลลีเซียม บ้านเกิด แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ แพะในกุโบร์ ผีอยู่ในบ้าน บาง
สิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แม่มดแห่งหุบเขา และน้ าตก ผลการศึกษาพบ วาทกรรมในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอ่ืน” ทั้งหมด ๕ ประเภท 
คือ ๑. วาทกรรมการพัฒนา ๒.วาทอ านาจนิยม ๓. วาทกรรทความรุนแรง ๔. วาทกรรมปิตาธิปไตย และ ๕. วาทกรรมความ
เชื่อเหนือธรรมชาติดังสรุปเป็นตาราง ดังนี้ 
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ชื่อ เรื่อ งl สั้น
 วาทกรรมที่ปรากฏในรวมเร่ืองสั้น “แผ่นดินอื่น”ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ ์  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์  สงสมพันธุ์พบวาทกรรมความรุนแรง

มากที่สุดจ านวน ๖๒ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๐ เพราะพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ มีเหตุการณ์ความความไม่สงบ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงพบวาทกรรมรุนแรงมากกว่าวาทกรรมอื่นๆ จ าแนกเป็นความรุนแรงด้านร่างกายมากที่สุดด้านวาจา
รองลงมา และจิตใจน้อยที่สุด 
 วาทกรรมอ านาจนิยมพบเป็นอันดับรองลงมา จ านวน ๔๔ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๕ โดยที่อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าต่อประชาชนพบมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษอีกเช่นกัน จึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
การดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลจากเจ้าหน้าท่ีทหาร ซึ่งก็พบการใช้ความรุนแรงจากทหารที่กระท าต่อประชาชน
มากที่สุด รองลงมา คือ ต ารวจ ท าให้ทราบว่าผู้ที่ให้การดูแลเป็นผู้กระท าอ านาจโดยมิชอบเช่นกันจากนั้นก็พบการใช้อ านาจ
ของพ่อแม่ที่กระท าต่อ 
 วาทกรรมปิตาธิปไตยมี ๘ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ น้อยที่สุด เนื่องจากรวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่นของ กนกพงศ์ 
สงสมพันธุ์เน้นการถ่ายทอดวาทกรรมความรุนแรงและวาทกรรมอ านาจนิยมในพื้นที่ภาคใต้มากกว่าประเด็นอื่นๆ จึงปรากฏ
วาทกรรมปิตาธิปไตยที่เกิดจากบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ชายหรือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ หัวหน้าน้อยที่สุด 
 จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะวาทกรรมที่ปรากฏใน
สังคมภาคใต้อันเป็นพื้นที่พิเศษที่มีปัญหาความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งจึงพบวาทกรรมความรุนแรงมากที่สุด จากผู้มีอ านาจ คือ  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าต่อประชาชน และถูกตอกย้ าด้วยวาทกรรมปิตาธิปไตยที่ผู้ชายมีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง 
วาทกรรมทั้งสามนี้ท าหน้าที่ตอกย้ าแล้วผลิตซ้ าความคิดหรือวาทกรรมหลักในสังคม วรรณกรรมที่นักเขียนน าเสนอจึงเป็น
ผลผลิตของปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ปรากฏผา่นวรรณกรรม ตอกย้ า และตีตราเป็นภาพแทนของสังคมภาคใตผ้่านมมุมองของ
คนในนั่นเอง  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์รัตนาวดี  ปาแปง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้สละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง อีกท้ังยังให้ประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัยมาตลอดระยะเวลาของการเขียน ผู้วิจัยรู้สึกเป็นเกียรติ และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  
 ขอกราบขอบคุณ ผศ.ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีให้ความรู้และค าแนะน าในการท าวิจัย 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่
ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงวิจัยในครั้งน้ี 
   
เอกสารอ้างอิง 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (๒๕๕๔). วาทกรรมการพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ : วิภาษา.  
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน : 
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเฉพาะคอลัมน์การวิเคราะห์ข่าวทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2557 จ านวน 92 ฉบับ โดยเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎี          
ทางภาษาศาสตร์ ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมก าหนดให้ท า วัจนกรรม
ผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และวัจนกรรมประกาศ และวัจนกรรม  ที่สัมพันธ์กับความหมาย ได้แก่  วัจนกรรม
ตรง วัจนกรรมอ้อม ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เชอร์ล ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาพบว่าวัจนกรรมที่
ในการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน จ านวน 70 ข้อความ ส่วนใหญ่เป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์  ซึ่งใช้
ถ้อยค าในการเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น รองลงมาเป็นวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งใช้ถ้อยค าในการกล่าวประชด วัจนกรรม
การผูกมัด ซึ่งใช้ถ้อยค าในการท้าทายเพื่อให้เกิดการกระท าวัจนกรรมก าหนดให้ท า  ซึ่งใช้ถ้อยค าในการถาม  และวัจนกรรม
การประกาศ ซึ่งใช้ถ้อยค ามุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายคือวัจนกรรมตรงและวัจนกร
รมอ้อม ในการน าเสนอข่าวทางการเมือง  จากหนังสือพิมพ์มติชน พบว่า ใช้วัจนกรรมอ้อมมากว่าวัจนกรรมตรง ได้แก่ การ
กล่าวช้ีน าเพื่อให้เกิดการคล้อยตามหรือเห็นด้วย และการกล่าวประชดประชันกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ค าส าคัญ : วัจนกรรม  วัจนปฏิบตัิศาสตร์  หนังสือพิมพ ์

Abstract 
 Objectives of the research aimed at studying speech acts in the political news report from 
Matichon newspaper with pragmatics method for integrating the research into Linguistics course. Data for 
studying collected from political analysis columns since July-August 2014, 92 volumes. The speech act 
divided into representatives, directives, commissives, expressives, and declaratives including speech act 
related to meanings that was direct and indirect speech by theory of John R. Searle. The result found that 
the speech acts were used to present the political news from Matichon newspaper 70 news mostly was 
expressive for satire then representatives using words to tell the story then commissives using for 
challenging something then the directives for asking and declaratives for changing. From a study of 
meaning relations that were direct and indirect speech acts, the political news of Matichon were 
presented by indirect speech more than direct speech such as a conduct for persuasion and sarcastic 
speech for someone or occurred events.  
 
Keywords :  speech act  pragmatics  newspaper 
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ศาสตร์ (Pragmatics) คือการศึกษาความหมายของการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์ที่สัมพันธ์กับปริบทโดยตีความรูป ภาษา      
ไปตามปริบทของการสื่อสาร และเกี่ยวข้องกับผู้พูด ผู้ฟัง และสถานการณ์ของการสื่อสาร ทั้งนี้ Fotion (1995 : 10) กล่าวว่า        
วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาภาษา โดยให้ความสนใจกับผู้ใช้ภาษาและปริบทของการสื่อสารมากกว่าสิ่งอ้างอิง ความเป็น
จริง หรือหลักไวยากรณ์   ซึ่งวัจนกรรม (Speech act ) ก็เป็นแนวคิดหนึ่งในวัจนปฏิบัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้พูดหรือผู้เขียน 
(Speaker/Writer) กล่าวถ้อยค าใดถ้อยค าหนึ่ง (Utterance) กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน  (hearer/reader) หรือผู้รับสารในปริบทใด
ปริบทหนึ่ง (สุจริตลักษณ์  ดีผดุง, 2549 : 61) 
 เมื่อกล่าวถึงการสื่อสารในปัจจุบันมีหลายช่องทาง หนังสือพิมพ์ก็เป็นสื่อกลางช่องทางหนึ่งที่ใช้สื่อสารเผยแพร่
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มมวลชนขนาดใหญ่และการรับรู้ข่าวสารก็กระจายได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเรื่องราวข่าวสาร
ทางด้านการเมืองได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากกว่าแต่ก่อน อดีตบทบาทของหนังสือพิมพ์ใน       
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองมีบทบาทน้อยและถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพอย่างมาก แต่ยุคนี้ในแง่ของบทบาททางการเมืองไทย 
หนังสือพิมพ์มีความส าคัญต่อสังคมท าให้เกิดการตื่นตัวกับข่าวสารทางการเมืองและน าเสนอความจริงให้ปรากฏแก่มวลชน 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการน าเสนอเกี่ยวกับข่าว
การเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีการใช้ภาษาในการน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนให้เกิดการติดตามภาษาที่ใช้จะมีลักษณะ
เป็นภาษาเฉพาะ หรือเรียกอีกอย่างว่าภาษาหนังสือพิมพ์ ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน เป็นหนังสือที่เสนอข่าวการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2521 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาในการน าเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
ทั้งในและต่างประเทศ  (บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน), 2550) 

กล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทในการน าเสนอข่าวการเมืองโดยใช้ภาษาในการสื่ อสารตามปริบทของเนื้อข่าว        
ที่ต้องการน าเสนอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองได้รับรู้ข้อมูลของข่าวได้อย่างชัดเจน และภาษาที่ใช้ใน        
การเล่าเนื้อเรื่องข่าวบางครั้งผู้อ่านจะต้องตีความหมายตามบริบทของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ ท าให้บางครั้งผู้อ่าน
สามารถตีความหมายภาษาได้ในหลายแง่มุม นอกจากนีห้นังสือพิมพ์ยังมีบทบาทในการโน้มน าความคิดทางการเมืองของผู้อ่าน 
บทบาทของหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน มีจุดเด่นอยู่ที่การน าเสนอข่าวด้าน
การเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่บอกเล่าข่าวแล้ว ยังมีการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงบทความต่างๆ ที่วิจารณ์
เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเรื่องราว เหตุการณ์ที่น่าสนใจทางการเมืองส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ที่ได้อ่านทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเพื่อเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดยศึกษา    
วัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวัจนกรรมบรรยาย
เหตุการณ์ วัจนกรรมก าหนดให้ท า วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และวัจนกรรมประกาศ และวัจนกรรมที่
สัมพันธ์กับความหมาย ได้แก่ วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เชอร์ล            
เพื่อศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวสารการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ เป็น
การศึกษาเพื่อศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน: ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อบูรณา
การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนทางด้านภาษาศาสตร์ตามกรอบการวิเคราะห์วัจกรรมในแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ
จอห์น  อาร์ เชอร์ล  ผู้ศึกษาได้ศึกษาได้ด าเนินการวิจัย ขอบเขตของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตด้านการศึกษา 
  ขอบเขตด้านการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ช่วงเดือนมิถุนายน 2557 – 
สิงหาคม 2557 โดยศึกษาจากคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวการเมืองในหนังสือมติชนรายวันเท่านั้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เลือกเป็นช่วงที่
ตอนต้นของการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์วัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏใน 
หนังสือพิมพ์ : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน   ช่วงเดือนมิถุนายน 
2557 – สิงหาคม 2557 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม โดยแบ่งประเภทของ วัจนกรรมออกเป็น 5 ประเภท 
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ตามแนวคิดของ จอห์น อาร์ เซอร์ล ทีไ่ด้จ าแนกวัจนกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  (กฤษดาวรรณ   หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช  
โชคสุวณิช, 2551 : 103 -105) 
                       1.  วัจนกรรมการบรรยายเหตุการณ์ (representatives)  วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการพรรณนาหรือ
บรรยายเหตุการณ์หรือสภาพ  

2 .วัจนกรรมก าหนดให้ท า (directives) วัจนกรรมประเภทน้ีเป็นการที่ผู้พูดสั่งขอหรือแนะน าให้ผู้ฟัง 
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พูดปรารถนาหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ทิศทางของ  วัจนกรรมคือจากค าพูดของผู้พูด  

3. วัจนกรรมผูกมัด (commossoves) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดสัญญา รับประกัน หรือท าการ 
กระท าบางอย่างซึ่งแสดงว่าผู้พูดผูกมัดตัวเอง  

4.วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็น   การแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
ของผู้พูด ไม่เกี่ยวกับทั้งการใช้ค าพูดเพื่อบรรยายโลกหรือการท าให้โลกเป็นไปตามค าพูด ตัวอย่างเช่น  การขอโทษ            
การขอบคุณและการแสดงความยินดี 

5.วัจนกรรมประกาศ (declaratives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดประกาศที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง  
ส่วนความสัมพันธ์ทางความหมายในที่นี้ หมายถึง ความสอดคล้องกันของเจตนาของผู้ส่งสาร ได้แก่       

วัจนกรรมตรง (direct speech act) หมายถึง การกล่าวถ้อยค าที่สอดคล้องกับเจตนาของผู้กล่าวถ้อยค านั้น  และวัจนกรรม
อ้อม (indirect speech act)  หมายถึง การกล่าวถ้อยค าที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้กล่าวถ้อยค านั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางการวิเคราะห์การใช้วจันกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์  วิเคราะห์แยกแยะ   
วัจนกรรมที่ปรากฏในการน าเสนอข่าวการเมือง และสรุปผลด้วยการอภิปรายแบบพรรณนาวิเคราะห์ ( Analytical 
Description) 

 
ผลการวิจัย 
  ในการศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวสารการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 
ในแนวการวิเคราะห์วัจกรรมของจอห์น อาร์ เชอร์ล     ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างความหมายที่แสดง
เจตนาของผู้ส่งสารกับโครงสร้างของประโยคจากการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์     
มติชน  ในคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวการเมือง โดยผู้วิจัยใช้การจ าแนกวัจนกรรมในการศึกษาครั้งนี้ คือพิจารณาจากเจตนาของ       
ผู้ส่งสารในแต่ละบริบท พิจารณาจากค ากริยา ค าคุณศัพท์ หรือรูปภาษาอื่นที่ปรากฏในเนื้อความ วัจนกรรมที่ปรากฏใน
การศึกษา      มีดังนี ้

1. วัจนกรรมการบรรยาย (representatives)  หรือวัจนกรรมบอก เป็นวัจนกรรมที่มุ่งแสดงความจริง 
ของถ้อยค า เช่น การตอบค าถาม การยืนยัน การสรุป แจ้งข้อมูล หรือรายงาน 
 
  ตัวอย่างท่ี 1 
 
  “เป็นสเต็ปที่ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นพี่ นั่นก็คือ จะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ 

ธรรมนูญการปกครอง ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูป แต่ที่แตกต่างออกไป คือต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี เพราะเดิมนั้นหลังจากยึดอ านาจส าเร็จ มักจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนไปจัด ครม.
อีกต่อหนึ่ง” 
      (มติชน,1  มิ.ย. 2557 ) 
 

  ข้อความข้างต้นเป็นน าเสนอด้วยวัจนกรรมบรรยาย บอกเล่าถึงการแต่งตั้งต าแหน่งในระบอบ
ประชาธิปไตยที่เป็นไปตามแบบเดิมที่เคยเป็นมา ซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาเท่าไหร่นัก 
  หากมองในด้านความหมายของเนื้อความต้องการน าเสนอแบบตรงไปตรงมาตามเนื้อความ โดยใช้          
วัจนกรรมตรงกับเนื้อความที่น าเสนอ จากข้อความที่ปรากฏ “เป็นสเต็ปท่ีไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นพี่” 
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  ตัวอย่างท่ี 2 
 
 “ชาวบ้านรับรู้สมญานามของรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ว่าเป็นรัฐบาล หอย ย่อมได้รับการคุ้มครองจาก 

 เปลือกหอย” 
         ( มติชน, 4 มิ.ย 2557) 
 
  ข้อความข้างต้นเป็นวัจนกรรมบรรยายสิ่งที่ เกิดขึ้นในรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเ ชียร ซึ่งเป็น
นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย ได้แสดงถึงมุมมองความคิดของชาวบ้านที่มองมายังรัฐบาลชุดนี้ว่าหากเกิดปัญหาใดๆ          
ก็ย่อมจะได้รับความคุ้มครองจาก เปลือกหอย อันหมายถึงทหารที่คอยปกป้องเมื่อรัฐบาลชุดนี้เกิดปัญหาในการท างานเสมอ 
  ส่วนการสื่อความหมายของข้อความเป็นการสื่อความแบบวัจนกรรมอ้อม ที่หมายถึงการได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากทหาร น่ันก็คือ เปลือกหอย ซึ่งความหมายที่ปรากฏไม่ได้ตรงกับเจตนาของเนื้อเรื่องที่กล่าวถึง หอย และ เปลือก
หอย แต่อย่างใด 
 

2. วัจนกรรมก าหนดให้ท า (directives) หรือวัจนกรรมชี้น า เป็นวัจนกรรมที่มุ่งให้เกิด การกระท า    
เช่น การสั่ง การขอร้อง การถาม การเสนอแนะ การเช้ือเชิญ การขอร้องให้ท า เป็นต้น ซึ่งในการน าเสนอข่าวการเมือง        
จะปรากฏถ้อยค าที่แสดงให้เห็นต้องความต้องการที่ก าหนดให้ท า อยู่ในบริบทของเนื้อความนั้น จากการศึกษาการน าเสนอข่าว
การเมืองในหนังสือพิมพ์มติชน ดังนี้ 
 

 ตัวอย่างท่ี 1  
    

“ศึกษาสามก๊ก เรียนรู้ความพ่ายแพ้ ศึกษาขงเบ้ง” 
       (ฉบับ 2 มิ.ย. 2557) 

 
ข้อความนี้มีการก าหนดให้ท า คือ  ศึกษา ที่ปรากฏในข้อความบ่งบอกให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้ท าใน 

เ ชิงของการเสนอแนะ เสนอให้ศึกษาเรียนรู้ สามก๊กเพื่อจะดูความพ่ายแพ้ของขงเบ้งในสามก๊กว่าเป็นอย่างไร                  
ทั้งนี้สื่อความหมายของการใช้  วัจนกรรมก าหนดให้ท าตาม 
  ด้านความสัมพันธ์ทางความหมายเจตนาของการน าเสนอข้อความนี้ ต้องการให้เรียนรู้กระบวนการสู้รบใน
สามก๊ก และกลยุทธ์ของขงเบ้ง รวมทั้งความพ่ายแพ้ในการสู้รบของขงเบ้ง เพื่อจะได้น าความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในทางการเมือง
ต่อไป ลักษณะเช่นนี้กล่าวได้ว่าข้อความนี้มีความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม  
   
  ตัวอย่างท่ี 2 
 
  “ต้องช่วยแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ เพราะประเทศไทยไม่สามารถ 
  อยู่คนเดียวในโลกได้" 
         (ฉบับ 14 มิ.ย. 2557) 

 
 
 
 ข้อความนี้ก าหนดให้ในเชิงของการสั่ง คือ ต้องช่วยแก้ไข บ่งบอกความต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ถึงว่าเป็น 

ควรกระท าตามถ้อยค านี้ เพื่อการกระท าในครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาต่อไปได้ 
  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางความหมาย เป็นความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม ประเทศไทยสามารถ
อยู่คนเดียวได้ วัจนกรรมอ้อมที่สื่อ หมายถึง ประเทศไทยไม่สามารถท่ีจะเดินหน้าหรือพัฒนาประเทศได้โดยไม่ต้องพึงพาอาศัย
ปัจจัยอื่นๆ ข้อความนี้สื่อความไม่ตรงกับเนื้อความที่เขียน จึงกล่าวได้ว่าความหมายของเนื้อความที่สื่อออกมาเป็นวัจนกรรม
อ้อม 
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3. วัจนกรรมผูกมัด (commossoves)  เป็นวัจนกรรมท่ีมุ่งให้เกิดพันธะผูกพัน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแง่ดีและ 
แง่ไม่ดี  เช่น การสญัญา การรับประกัน การท้าทาย การข่มขู่ การสาบาน จากการศึกษาพบว่าการน าเสนอข่าวการเมือง
ปรากฏวัจนกรรมผูกมัดทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี โดยจากการสื่อเจตนาผ่านค า หรือข้อความ ดังนี ้
 
  ตัวอย่างท่ี 1 
   

“การขับเคลื่อนการปฏริูปเป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวข้องและมผีลกระทบตอ่ 
  ประชาชนในวงกว้าง จะเรียบร้อยราบรื่นมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับ แนวทาง      
  ในการปฏิรูป” 
        (ฉบับ 1, มิ.ย. 2557) 
         
  การน าเสนอเนื้อความนี้เสนอแบบวัจนกรรมผูกมัด เชิงท้าทายเพื่อให้เกิดการกระท าอันเป็นผลที่จากการ
ท้าทายว่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากแค่ไหน ขึ้นกับแนวทางในการปฏิรูป นั่นหมายถึงการผูกมัดการกระท าที่จะเกิดขึ้นด้วย
แนวทางที่จะใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ส่งผลถึงการปฏิรูปตามมา 
  ด้านความสัมพันธ์ทางความหมาย เป็นการให้ความหมายแบบวัจนกรรมอ้อม      จะเรียบร้อยราบรื่นมาก
แค่ไหน ขึ้นกับแนวทาง เจตนาคือต้องการท้าทายกระบวนการหรือแนวทางในการปฏิรูป ถ้าหากว่าแนวทางที่ก าหนดขึ้นเป็น
แนวทางที่ดีก็จะท าให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ถ้าหากแนวทางที่ก าหนดเป็นแนวทางที่ไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพก็
ย่อมส่งผลให้การปฏิรูปเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินการได้ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกด้วย 
 
  ตัวอย่างท่ี 2 
 
  “หากประกาศใช้รัฐธรรมนญูการปกครองช่ัวคราวเมื่อไหร่ ก็เท่ากับการเมืองขยับ 
    ใกล้สภาพปกตเิข้าไป อีกข้ัน” 
        (ฉบับ 6 มิ.ย. 2557) 
   
   จากตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงถึงวัจนกรรมผูกมัด ในเชิงของความหวัง คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้น           
“หากประกาศ   ใช้รัฐธรรมนูญการปกครองช่ัวคราวเมื่อไหร่” ข้อความนี้สื่อถึงการผูกมัด คือค าว่า หากประกาศ ถ้ามีการ
กระท าน้ีเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็จะส่งผลให้การเมืองดีตาม สื่อความโดยการผูกมัดการประกาศกับการเมืองที่มีการเกี่ยวเช่ือมโยง
กันให้เกิดการพัฒนาไปสู่สภาพปกติ 
  ด้านความสัมพันธ์ทางความหมาย ค าว่า “การเมืองขยับ” บ่งบอกถึงวัจนกรรมอ้อม ไม่ตรงกับเนื้อความ         
สื่อความหมายถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังน้ันในตัวอย่างนี้เป็นวัจนกรรมผูกมัดที่คาดหวังให้
เกิดขึ้น และสื่อความหมายเชิงวัจนกรรมอ้อม 

4. วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives) เป็นวจันกรรมที่เน้นการสื่อเจตนาที่แสดงความรู้สึก 
ของผู้พูด เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การชม การแสดงความยินดี  จากการศึกษาพบดังน้ี 
 
  ตัวอย่างท่ี 1 

   “ เมื่อคิดถึงประโยชน์ต้องค านึงถึงผลเสีย คิดถึงความส าเร็จต้องค านึงถึงความ 
   ล้มเหลว ดังเช่นศาลา 9 ช้ัน แม้สูงก็ต้องพัง ฉะนั้น ผู้เงยหน้ามองสูงอย่าละเลย 
   เบ้ืองหลัง มองไปข้างหน้าอย่าละเลยข้างหลัง”      
      ( ฉบับ 2 มิ.ย. 2557)   

  การน าเสนอในข้อความนี้แสดงความรู้สึกเป็นห่วงกับกับการท างานของผู้ที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ควรจะค านึงถึง
ผลเสีย และความส าเร็จที่จะตามมาด้วย เป็นการบ่งบอกถึงวัจนกรรมแสดงความรู้สึกได้และเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสื่อความหมายไปในเชิงวัจนกรรมอ้อม ดังเช่นศาลา 9 ช้ัน    แม้สูงก็ต้องพัง หมายความถึง อยู่สูงขนาดไหนสุดท้าย
แล้วก็ต้องกลับลงมา ณ จุดเดิมเช่นกัน ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้ามีตาอยู่ในต าแหน่งที่สูงๆ อย่าลืมที่จะก้มลงมอง ณ จุดเดิมที่เคยอยู่ 
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หรือจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันกลับไปมองข้างหลักบ้างว่าเป็นอย่างไร  ดังข้อความที่ว่า “เงยหน้ามองสูงอย่า
ละเลยเบื้องหลัง มองไปข้างหน้าอย่าละเลยข้างหลัง” 
 

ตัวอย่างท่ี 2 
 

“การลงทุนของประเทศจ าเป็นต้องพัฒนาต่อไป  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นน้ า  ระบบราง รถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมีความจ าเป็น  หากมา
เร่งด าเนินการอาจท าให้ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น และอาจต้องใช้เงินมากกว่า 2 ล้านบาท  ซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้น  
6 ล้านบาท เป็นการมอง “เชิงธุรกิจ” มิได้มองการเมือง” 
       ( ฉบับ 7 มิ.ย. 2557) 

         
จากข้อความนี้เสนอข้อมูลวัจนกรรมแสดงความรู้สึกถึงความเป็นห่วงในการด าเนิน  โครงการต่างๆ อันเกิด 

จาก  การลงทุนของประเทศ ถ้าหากเกิดการเร่งด าเนินการโครงการให้เสร็จเร็วข้ึน ผลกระทบที่ตามมาก็จะท าให้เกิดการลงทุน
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งมุมมองของการแสดงความรู้สึกสื่อความหมายในเชิงวัจนกรรมตรง เนื้อความกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นพร้อม
กับการลงทุนที่ตามมาด้วย ความหมายที่ปรากฏเป็นไปตามเนื้อความที่น าเสนอโดยไม่มีข้อมูลใดแสดงความหมายที่แอบแฝงอยู่ 
จึงกล่าวได้ว่าข้อความนี้เป็นการน าเสนอวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และความหมายในเชิงวัจนกรรมตรง 
  

5. วัจนกรรมประกาศ (declaratives)  หรือวัจนกรรมแถลงการณ์ เป็นวัจนกรรมที่ประกอบด้วยถ้อยค า 
ที่มีอิทธิพลให้สรรพสิ่งและบุคคลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประกาศแต่งตั้ง
โยกย้ายบุคคลในหน่วยงาน การประกาศสงคราม การตัดสินคดี ซึ่งจะแตกต่างจาก   วัจนกรรมก าหนดให้ท าตรงที่วัจนกรรม
ประกาศ เน้นถ้อยค าที่ใช้ในปริบทท่ีเป็นทางการสูง และการกล่าวถ้อยค านั้นๆ ส่งผลให้สถานของทุกสิ่งเปลี่ยนไป 
 

ตัวอย่างท่ี 1 
 
   “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช. ประกาศแนวทางเอาไว้ 

ชัดเจน ๒ ประการ ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจประกาศใช้กฎอัยการศึก และเข้ายึดอ านาจ 
การปกครองว่า ภารกิจหลักของกองทัพคือ การเข้ามาจัดการกับความแตกแยกใน 
สังคม และป้องกันมิให้เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนจนมีผู้บาดเจ็บหรือ 
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นภารกิจท่ี คสช.เองก็รู้อยู่ว่าไม่ง่าย” 

         (ฉบับ 13 มิ.ย. 2557) 

การน าเสนอในข้อความนี้เป็นการน าเสนอวัจนกรรมประกาศ  ดูได้จากประกาศใช้กฎอัยการศึก  แสดง 
ความชัดเจนของการน าเสนอข้อมูล การประกาศที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสิ้นสุดการประกาศ นอกจากนี้ยังน าเสนอ   
วัจนกรรมประกาศตรงข้อความ ภารกิจหลักของกองทัพคือ การเข้ามาจัดการกับความแตกแยกในสังคม และป้องกันมิให้เกิด
การปะทะกันระหว่างประชาชนจนมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยิ่งแสดงให้เห็นวัจนกรรมการประกาศท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  ในส่วนของความสัมพันธ์ทางด้านเนื้อหา การน าเสนอข้อมูลเป็นการน าเสนอวัจนกรรมอ้อมในเชิงประชด
ประชัน คสช.เองก็รู้อยู่ว่าไม่ง่าย จากข้อความนี้เจตนาสื่อถึงภารกิจท่ีจะท าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ ท่ีจะจัดการ แสดงถึงการประชด
ประชัน คสช. ว่า เรื่องท่ีจะท าก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากซึ่งอาจจะไม่ง่ายท่ีจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
  ตัวอย่างท่ี 2 
 
  “การบริหารต่อไปโดย คสช. เป็นเวลาอีก 1 ปีนี่แหละที่ส าคัญว่าจะด าเนินการ 

อย่างไรอาศัย บทเรียน ใดมาเป็นแบบ อาศัยการผสมผสานอย่างไร จ าเป็นต้อง 
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ติดตามบทบาทของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
 
        (ฉบับ 23 มิ.ย. 2557)  
 

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นวัจนกรรมประกาศโดยเน้นความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม ซึ่งข้อความที่ว่า       
การบริหารต่อไปโดย คสช. เป็นการประกาศให้ทราบว่าใครจะมาบริหารประเทศในช่วง 1 ปี ข้างหน้านี้ และเป็นการประกาศ  
ที่มุ่งให้เกิดการกระท าตามที่ประกาศ ทั้งนี้มีลักษณะการถามปรากฏอยู่ด้วยเช่น ด าเนินการอย่างไรอาศัย บทเรียน ใดมาเป็น
แบบ อาศัยการผสมผสานอย่างไร  และสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังการประกาศนี้นั้นก็คือการท างานของ พล.อ. ประยุทธ์      
จันทร์โอชา ว่าจะมีบทบาทในการบริหารประเทศอย่างไร 

สรุปได้ว่าการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ในคอลัมน์    
การวิเคราะห์ข่าวการเมือง พบว่าการน าเสนอข้อความที่แสดงถึงวัจนกรรมปรากฏในการน าเสนอข่าวทางการเมืองมี  จ านวน       
70 ข้อความ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก โดยการกล่าวประชดประชันกับเหตุการณ์ทางการเมือง    
ที่เกิดขึ้นมีจ านวน 17 ข้อความ รองลงมาเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ ซึ่งใช้ถ้อยค าในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น จ านวน   
16 ข้อความ วัจนกรรมการผูกมัด มีจ านวน 17 ข้อความ เป็นการใช้ถ้อยค าในการท้าทายเพื่อให้เกิดการกระท า วัจนกรรม
ก าหนดให้ท า ซึ่งใช้ถ้อยค าในการถาม มีจ านวน 9 ข้อความ และวัจนกรรมประกาศ ซึ่งใช้ถ้อยค าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง        
มีจ านวน 8 ข้อความ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ของการเสนอ
ข่าวทางการเมือง พบว่า ความหมายที่ปรากฏในการน าเสนอจะเป็นเชิงวัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง ซึ่งจะใช้ค า      
หรือข้อความ เนื้อหา ในการน าเสนอเจตนาทางความหมายว่าสื่อไปในทิศทางใดบ้าง และเจตนาที่สื่อจะเป็นการสื่อเพื่อช้ีน าให้
เกิดการคล้อยตาม และกล่าวประชดประชันแก่บุคคล หรือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์มติชน ปรากฏการใช้วัจนกรรมในการน าเสนอ   
ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่วัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมก าหนดให้ท า วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
และวัจนกรรมประกาศ ซึ่งวัจนกรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งนี้ในข้อความที่ปรากฏ         
วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึกจะกล่าวถึงเหตุการณ์เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยการสื่อสารผ่านข้อความ
เพื่อให้ผู้อ่านทราบความรู้สึกของผู้เขียนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าวประชดประชันเพื่อให้เกิดผลตามเจตนาที่แฝงอยู่
ในวัจนกรรม สะท้อนให้เห็นว่าการน าเสนอข่าวของผู้เขียนสิ่งที่แฝงอยู่คือความรู้สึกของผู้เขียน หากการกล่าวเหตุการณ์ของ
ข่าวแบบตรง ๆ อาจท าให้ผู้อ่านไม่มีอารมณ์คล้อยตามหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาของข่าว ซึ่งการน าเสนอข่าวรูปแบบวัจนกรรม
ต่างๆ จะมีผลต่อผู้รับข่าวสารหรือผู้อ่าน ถ้าหากผู้รับสารมีความเข้าใจในสารที่อ่าน หรือตีเจตนาของผู้ส่งสารได้ถูกต้อง ก็จะให้
การรับข้อมูลข่าวสารไม่มีการบิดเบือน และเกิดความเข้าใจในเจตนาของข้อมูลที่สื่อออกมา ทั้งนี้การน าเสนอข่าวการเมืองเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนหากการให้ข้อมูลมีความบิดเบือนจากความเป็นจริงแล้ว ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย 

จากการที่มีการน าเสนอความหมายทางวัจกรรมอ้อมมากว่าวัจนกรรมตรงนั้น ในการน าเสนอข่าวทางการเมืองจะท า
ให้เนื้อหาข่าว หรือการกล่าวอ้างถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อข่าวลดความรุนแรงของการน าเสนอข่าว เพราะการ
น าเสนอข่าวด้วยวัจนกรรมอ้อมจะช่วยให้การสื่อสารลดความแข็งกระด้างลง และบางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถน าเสนอ
ความหมายได้แบบตรงไปตรงมาได้ ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาข่าวด้วยการใช้วัจนกรรมอ้อมเป็นการสื่อสารที่ช่วยให้เหตุการณ์  
ที่ดูรุนแรงมีเนื้อหาที่ดูอ่อนลง ไม่ท าให้เกิดกระแสต่อต้านเมื่อผู้อ่านไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามถ้าหากการใช้    
วัจนกรรมตรงกับเรื่องราวต่าง ๆ ในทางการเมือง ด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงก็อาจจะส่งผลให้ผู้อ่านที่รับ
ข่าวสารเกิดอารมณ์ร่วมไปใช้เชิงรุนแรงหรือเกิดการต่อต้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี ้

วัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมือง พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของวัจนกรรมที่ใช้ในการน าเสนอ ตามแนว            
การวิเคราะห์ วัจกรรมของจอห์น อาร์ เชอร์ล  หนังสือพิมพ์มติชน ได้น าเสนอวัจกรรมครบท้ัง 5 ชนิด ซึ่งได้แก่   วัจนกรรมการ
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บรรยายเหตุการณ์ (representatives)  วัจนกรรมก าหนดให้ท า (directives) วัจนกรรมผูกมัด (commossoves) วัจนกรรม
แสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives)  วัจนกรรมประกาศ (declaratives) ทั้งนี้พบว่า การน าเสนอที่ปรากฏมาที่สุดจะเป็น
การน าเสนอวัจนกรรมการแสดงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะใช้ในเชิงประชดประชัดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในทางการเมือง รองลงมาก็จะเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมก าหนดให้ท า และวัจนกรรม
ประกาศ  

ความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม  จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมาย  
ในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ของการเสนอข่าวทางการเมือง พบว่า ความหมายที่ปรากฏในการน าเสนอจะเป็น
เชิงวัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง ซึ่งจะใช้ค า หรือข้อความ เนื้อหา ในการน าเสนอเจตนาทางความหมายว่าสื่อไปใน
ทิศทางใดบ้าง และเจตนาที่สื่อจะเป็นการสื่อเพื่อช้ีน าให้เกิดการคล้อยตาม และกล่าวประชดประชันแก่บุคคล หรือเรื่องราว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ 
การใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  และเพื่อศึกษาการใช้ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคมใน
สถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่รู้จักและคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก ผลการวิจัยพบว่า ค าเรียกขาน ในภาษาหล่มมีจ านวน 6 รูปแบบ 
ได้แก่ ค าแสดงความรู้สึก ค าสรรพนาม ค าเรียกญาติ ค าน าหน้า ช่ือ ค าเรียกเพื่อน ส่วนการใช้ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม
ในสถานการณ์เมื่อพูดกับคนท่ีรู้จักและไม่รู้จักกัน พบว่าเมื่อสนทนากับคนรู้จักและไม่รู้จักผู้ใช้ภาษาหล่มจะนิยมใช้ค าเรียกญาติ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาเมื่อสนทนากับคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็นับถือกันเป็นญาติพี่น้อง และจะไม่นิยมใช้ค า
เรียกช่ือซึ่งแสดงถงึความสุภาพและห่างเหิน 

 
ค าส าคัญ : ค าเรียกขาน  ภาษาหล่ม  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the pattern and usage of address terms in lom 
Dialects  at Lomsak Phetchaboon Province and to study address terms under influence of social factors 
called relationship between known and unknown interlocutors. The results showed that there were 6 
types of address terms in Lom dialect; emotion words, pronouns, family member words, name title 
words, name words, and friend name words. The result also revealed that if communication to unknown 
interlocutors, Lom dialect users tended to use family member words. This meant that they tended to use 
family member words not only to known people but also to unknown people and they did not use 
name words expressing polite and distant between to interlocutors.  
 
Keywords : address terms   Lom Dialect 
 
บทน า 
 มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน การใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจ าวันการพูดสนทนาแต่ละครั้ง 
ต้องค านึงถึงสถานการณ์ บริบท รวมไปถึงปจจจัยทางสังคม เช่น อายุ เพศ และความสัมพันธ์ของคู่สนทนา การใช้ค าเรียกขาน
สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน (กัลยา ติงศภัทิย์ และ 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2531 : 1) ได้ศึกษาการใช้ค าเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และให้ความหมายของค า
เรียกขาน สรุปได้ว่า ค าเรียกขาน คือ ค าหรือวลีที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ฟจงก่อนที่ตนจะพูดเรื่องต่างๆ ด้วย เป็นค าที่แสดงระดับทาง
สังคมของผู้ฟจงตามที่ผู้พูดมองเมื่อเปรียบเทียบกับตนเอง และมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงที่อาจปรากฏระหว่างค าน าหน้าและค าลง
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ท้าย การศึกษา ค าเรียกขานในภาษาไทยที่ผ่านมามีผู้สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก เช่น เรื่อง “การใช้ ค าเรียกขานคู่สนทนาท่ีไม่
คุ้นเคย” ของ นันธิกานต์ จันทร์อภิบาล (2554) “การใช้ค าเรียกขานของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” ของ ปจทมวรรณ วงศ์ขจร 
(2542) “การศึกษาค าเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม”ของ รังสรรค์ จันต๊ะ (2535) “ค าเรียก
ขานในภาษาไทยตามปจจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด” ของ วริษา สารวิทย์ (2558) และเรื่อง “ค าเรียกขานใน
ภาษาเขมรเหนือ : การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม กรณีศึกษา ต าบลกระสัง  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” ของ 
สุริยา สอดส่องกฤษ (2541) จากการศึกษาข้างต้นพิจารณาได้ว่าเป็นการศึกษาตามแนวคิดภาษาศาสตร์สังคม ซึ่งแนวคิด
ภาษาศาสตร์สังคมนี้มีความน่าสนใจที่สามารถอธิบายถึงกฎเกณฑ์การใช้ภาษาตามปจจจัยทางสังคม  

ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้ศึกษาการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาการใช้ค าเรียกขานตามปจจจัย
ทางสังคม ในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่รู้จักและคู่สนทนาไม่รู้จัก โดยมีสมมุติฐานว่า เพศ ช่วงอายุ และความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟจงทีรู่้จักกันและไม่รู้จักกันจะมีผลต่อการเลือกใช้ค าเรียกขาน   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ข้ันเตรียมการ 

 1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค าเรียกขาน 

 1.2 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลการใช้ค าเรียกขานโดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้พูดภาษาหล่มที่เกิดและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสักงอย 

ต าบลวัดป่า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีอายุระหว่าง 30-60 ปี 

1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ค าเรียกขานของคู่สนทนาโดยก าหนดสถานการณ์ตามปจจจัย

ทางสังคม ด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์ ดังนี้  

  1.3.1 ปจจจัยด้านเพศ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่เป็นเพศชาย เพศหญิง 

  1.3.2 ปจจจัยด้านอายุ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า 

  1.33 ปจจจัยด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ เมื่อสนทนากับคนท่ีรู้จักและคนท่ีไม่รู้จัก  

 

แบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา 2 ตอน ดังนี ้ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ อายุ เพศ ศาสนา 

อาชีพ และที่อยู่ ตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ค าเรียกขานในสถานการณ์ตามปจจจัยทางสังคมทั้งหมด  12 

สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 สถานการณ์การใช้ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม 

ความสัมพันธ ์ เพศ อาย ุ

คนรู้จัก ชาย มากกว่า 

คนรู้จัก ชาย เท่ากัน 

คนรู้จัก ชาย น้อยกว่า 

คนรู้จัก หญิง มากกว่า 

คนรู้จัก หญิง เท่ากัน 
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2. ข้ันเก็บข้อมูล 

 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการใช้ค าเรียกขานที่หมู่บ้านสักงอย  ต าบลวัดป่า อ าเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ที่อยู่พูดภาษาหล่มในชีวิตประจ าวัน  มีอายุระหว่าง 30-60 ปี จ านวน 20 คน แบ่งเป็นเพศชาย 10 คน และ เพศ

หญิง 10 คน  

2.2 เก็บข้อมูลค าเรียกขานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ และจดบันทึก

ค าเรียกขาน สรุปในรูปแบบตาราง 

3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล   

3.1 น าค าท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของค าเรียกขาน นับจ านวนค าท่ีปรากฏ และคิดเป็นค่าร้อยละ 

3.2 น าค าเรียกขานมาวิเคราะห์การใช้ตามปจจจัยทางสังคม 3 ด้านความสัมพันธ์เพศ และอายุ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  ปจจจัย

ด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ เมื่อสนทนากับคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จัก   ปจจจัยด้านเพศ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่เป็นเพศชาย        

เพศหญิง และปจจจัยด้านอายุ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า 

4. ข้ันสรุปและน าเสนอผลการวิจัย   

 4.1 สรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง และค่าร้อยละ 

 4.2 เขียนน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัยจ านวน 5 บท  

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบค าเรียกขาน และวิเคราะห์การใช้ ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม ดังมีผลการวิจัยต่อไปนี ้
 
รูปแบบการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ค าเรียกขาน หมายถึง ค าหรือวลีที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ฟจงก่อนที่ตนจะพูดเรื่องต่างๆ ด้วย เป็นค าที่แสดงระดับทางสังคม

ของผู้ฟจงตามที่ผู้พูดมองเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองและมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อาจปรากฏระหว่างค าน าหน้าและค าลงท้าย 

(กัลยา ติงศภัทิย์ และ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2531 : 1) 

คนรู้จัก หญิง น้อยกว่า 

คนไม่รูจ้ัก ชาย มากกว่า 

คนไม่รูจ้ัก ชาย เท่ากัน 

คนไม่รูจ้ัก ชาย น้อยกว่า 

คนไม่รูจ้ัก หญิง มากกว่า 

คนไม่รูจ้ัก หญิง เท่ากัน 

คนไม่รูจ้ัก หญิง น้อยกว่า 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น      

6 รูปแบบ ดังนี ้

 1.1 ค าแสดงความรู้สึก หมายถึง ข้อมูลที่ผู้พูดใช้เป็นค าเรียกขานหรือส่วนประกอบหนึ่งของค า เรียกขาน เพื่อแสดง

ความรู้สึกพิเศษต่อผู้ฟจง จากข้อมูลพบค าเรียกขานภาษาหล่ม ท่ีเป็นค าแสดงความรู้สึก จ านวน 2 ค า ได้แก่ น้อย หล้า 

 1.2 ค าสรรพนาม หมายถึง ค าที่ใช้แทนตัวเอง แทนผู้ที่พูดด้วย และใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง เช่นค าว่า ฉัน เรา เธอ เขา 

เป็นต้น จากข้อมูลพบค าเรียกขานภาษาหล่มที่เป็นค าบุรุษสรรพนาม ซึ่งค าที่ผู้วิจัยพบนั้นเป็นค าบุรุษสรรพนาม บุรุษที่ 2 

จ านวน 6 ค า ได้แก่ แก โต เธอ นาย มึง เอง 

 1.3 ค าเรียกญาติ หมายถึง ค าที่ใช้เรียกคนท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยทางเชื้อสายหรือการแต่งงานซึ่งแต่ละวัฒนธรรมก็

จะเรียกแตกต่างกันออกไป ค าเรียกญาติสามารถ ใช้เรียกคนท่ีเป็นญาติจริงๆ หรือคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ผู้พูดเรียกเปรียบเทียบให้

เหมือนกับเป็นญาติก็ได้ เช่นค าว่า ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้นจากข้อมูลพบค าเรียกขานภาษาหล่ม ที่เป็นค าเรียก

ญาติ จ านวน 12 ค า ได้แก่ เจ๊ ตา น้อง น้า ปา้ พ่ี แม่ตู้ ลุง อา อาว อา้ย เอือ้ย 

 1.4 ค าน าหน้า หมายถึง ค าที่ใช้เรียกน าหน้าบุคคล หรือค าที่ใช้เรียกต าแหน่งหน้าที่ในสังคม เช่นค าว่า นาย นาง 

นางสาว ไอ้ อี เป็นต้น จากข้อมูลพบค าเรียกขาน  ภาษาหล่ม จ านวน 4 ค า โดยแยกใช้ตามเพศ เพศชายใช้ค าว่า บั๊กน้อย บั๊ก

หล้า และเพศหญิง ใช้ค าว่า อีหล้า อนี้อย 

 1.5 ช่ือ หมายถึง ค าท่ีตั้งข้ึนส าหรับเรียก จากข้อมูลพบค าเรียกขานจ านวน 3 ค า  ได้แก่ จ้อน นิด เลง 

 1.6 ค าเรียกเพื่อน หมายถึง ค าที่ใช้เรียกบุคคลที่มีสถานะสนิทสนมคุ้นเคยหรือรุ่นเดียวกันจากข้อมูลพบค าเรียกขาน

ภาษาหล่ม ท่ีเป็นค าเรียกช่ือ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ เสี่ยว เพ่ือน หมู่ 

 จากข้อมูลการใช้รูปแบบการใช้เรียกขานสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม พบจ านวนค า

เรียกขานทั้งหมด 30 ค า โดยแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 2 รูปแบบค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รูปแบบค าเรียกขาน รายการค าเรียกขาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ค าแสดงความรู้สึก น้อย หล้า 2 ค า 6.66 

2. ค าสรรพนาม แก โต เธอ มึง เอง 5 ค า 16.67 

3. ค าเรียกญาติ เจ๊ ตา น้อง น้า ป้า พี่  แม่ตู้  ลุง อา อาว อาย 

เอือ้ย 

12 ค า 40.00 

4. ค าน าหน้า  บักน้อย บกัหล้า อีหล้า อนี้อย นาย 5 ค า 16.67 

5. ช่ือ จ้อน นิด เลง 3 ค า 10.00 

6. ค าเรียกเพื่อน เสี่ยว เพ่ือน หมู่ 3 ค า 10.00 

สรุปจ านวนค าเรียกขานที่พบ 30 ค า 100 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบทั้งหมด  6 

รูปแบบ จ านวน 30 ค า ท้ังนี้รูปแบบค าเรียกขานที่ใช้ค าเรียกญาติพบจ านวนมากท่ีสุด 12 ค า คิดเป็นร้อยละ40.00 รองลงมา
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คือ ค าสรรพนาม จ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 16.67 ค าน าหน้า จ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 13.33 ช่ือ พบจ านวน 3 ค า คิด

เป็นร้อยละ 10.00 ค าเรียกเพื่อน พบจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ และพบค าแสดงความรู้สึกจ านวนน้อย

ที่สุด พบจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 6.67  

การใช้ค าเรียกขานตามปัจจัยทางสังคมในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาท่ีรู้จักและคู่สนทนาท่ีไม่รู้จัก 

 ค าเรียกขานท่ีผู้วิจัยพบมีทั้งหมด 6 รูปแบบ จ านวน 30 ค า ซึ่งปรากฏใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และมีความ

แตกต่างกันทั้งรูปแบบและจ านวนของค า ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงแสดงผลของการใช้ค าเรียกขานตามกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา โดยแบ่งการใช้ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม ด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ ์ของคู่สนทนาท่ีรู้จัก

และคู่สนทนาท่ีไม่รู้จัก จ านวนทั้งหมด 12 สถานการณ์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 การใช้ค าเรียกขานภาษาหล่มตามปจจจัยทางสังคมด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์กับคนทีรู่้จัก 

รูปแบบค าเรียกขานที่ใช้ตาม

ความสัมพันธก์ับคนที่รู้จัก 

 

เพศชาย 
เพศหญิง   

อายุ

มากกว่า 

อายุ

เท่ากัน 

อายุ

น้อย

กว่า 

อายุ

มากกว่า 

อายุ

เท่ากัน 

อายุ

น้อย

กว่า 
รวม 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1. ค าแสดงความรู้สึก - - 2 - - 2 4 3.13 

2. ค าสรรพนาม 1 10 3 1 9 2 26 20.31 

3. ค าเรียกญาต ิ 20 - 8 18 2 10 58 45.31 

4. ค าน าหน้า - - 5 - - 4 9 7.03 

5. ช่ือ 1 7 4 1 6 4 23 17.97 

6. ค าเรียกเพื่อน - 4 - - 4 - 8 6.25 
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 จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนค าเรียกขานภาษาหล่มที่ปรากฏใช้ตามปจจจัยทางสังคมเมื่อสนทนากับ คนที่มี

ความสัมพันธ์ที่รู้จัก จะใช้ค าเรียกญาติ มากที่สุด จ านวน 58 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 45.31 รองลงมา คือ ค าสรรพนาม จ านวน 

26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.31 ช่ือ จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.97 ค าน าหน้า จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.03 ค า

เรียกเพื่อนจ านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ และแสดงความรู้สึก  ปรากฏความถี่ในการใช้เป็นค าเรียกขานภาษา

หล่มน้อยท่ีสุด จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.13 

 นอกจากน้ีการใช้ค าเรียกขานเมื่อสนทนากับคนท่ีรู้จักกัน จะมีลักษณะการใช้ดังนี้  

 1. ค าแสดงความรู้สึก จะใช้นิยมใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงอายุน้อยกว่า 

 2. ค าสรรพนามนิยมใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงท่ีอายุเท่ากัน 

3. ค าเรียกญาตินิยมใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและหญิงท่ีอายุมากกว่า  

 4. ค าน าหน้า จะใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายหรือหญิงทีอ่ายุน้อย 

 5. ช่ือ นิยมใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและหญิงอายุเท่ากัน 

 6. ค าเรียกเพื่อนใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงอายุเท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 การใช้ค าเรียกขานภาษาหล่มตามปจจจัยทางสังคมด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์กับคนทีไ่ม่รู้จัก 

รวม 22 21 22 20 21 22 128 100 

 

รูปแบบค าเรียกขานที่

ใช้ตามความสัมพันธ์

กับคนทีไ่ม่รู้จัก 

เพศชาย เพศหญิง 

รวม 
คิดเป็น

ร้อยละ 
อายุ

มากกว่า 

อายุ

เท่ากัน 

อายุ

มากกว่า 

อายุ

เท่ากัน 

อายุ

มากกว่า 

อาย ุ

น้อย

กว่า 

1. ค าแสดงความรู้สึก - - 5 - - 4 9 7.5 

2. ค าสรรพนาม - 17 4 - 16 3 40 33.33 
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จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนค าเรียกขานภาษาหล่มที่ปรากฏใช้ตามปจจจัยทางสังคมเมื่อสนทนากับ คนที่มี

ความสัมพันธ์ทีไ่ม่รู้จัก จะใช้ค าเรียกญาติ มากที่สุด จ านวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อย 49.17 รองลงมา คือ ค าสรรพนาม จ านวน 40 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  ค าน าหน้า จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

7.5 ค าเรียกเพื่อนจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดับ และช่ือ ไม่ปรากฏความถี่ในการใช้  

 นอกจากน้ีการใช้ค าเรียกขานเมื่อสนทนากับคนท่ีไม่รู้จักกัน จะมีลักษณะการใช้ดังนี้  

1. ค าแสดงความรู้สึก จะใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชาและหญิงอายุน้อยกว่า 

 2. ค าสรรพนาม จะใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและหญิงท่ีอายุเท่ากันมากที่สุด และอายุน้อยกว่ารองลงมา 

3. ค าเรียกญาติ จะนิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและหญิงที่อายุมากกว่า และจะไม่นิยมใช้เรียกคนที่อายุ

เท่ากัน 

 4. ค าน าหน้า จะใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงท่ีอายุน้อยกว่าเท่านั้น 

 5. ช่ือไม่ปรากฏในเรียกคนท่ีไม่รู้จักกัน 

 6. ค าเรียกเพื่อนใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็นเพศชายหรือหญิงที่อายุเทา่กัน 

 

ตารางที่ 5 ความถีข่องการใช้ค าเรียกขานแต่ละรูปแบบ 

 จากตารางที่ 5 ความถี่ของการใช้ค าเรียกขานแต่ละรูปแบบ พบว่า ค าเรียกญาติ ปรากฏความถี่ในการใช้เป็นค าเรียก

ขานภาษาหล่มมากท่ีสุด ปรากฏจ านวน 117 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 47.18 รองลงมา คือ ค าสรรพนาม จ านวน 66 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 26.61 ช่ือ จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.27 ค าน าหน้า จ านวน 19 ครั้ง คดิเป็นร้อยละ 7.7 ค าแสดงความรู้สึก 13 

3. ค าเรียกญาต ิ 20 2 7 20 1 9 59 49.17 

4. ค าน าหน้า - - 5 - - 5 10 8.33 

5. ช่ือ - - - - - - 0 0 

6. ค าเรียกเพื่อน - 1 - - 1 - 2 1.67 

รวม 20 20 21 20 18 21 120 100 

ล าดับที ่ รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ค าแสดงความรู้สึก 

ค าสรรพนาม 

ค าเรียกญาต ิ

ค าน าหน้า 

ช่ือ 

ค าเรียกเพื่อน 

13 

66 

117 

19 

23 

10 

5.24 

26.61 

47.18 

7.7 

9.27 

4 

 รวม 248 100 
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ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามล าดับ และค าเรียกเพื่อนปรากฏความถี่ในการใช้เป็นค าเรียกขานภาษาหลม่น้อยท่ีสุด จ านวน 10 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4  

นอกจากน้ียังพบว่า  

1.ค าเรียกญาติ เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ค าเรียกญาติดังกล่าวใช้เรียก

ญาติแท้และยังใช้เรียกคนท่ีไม่รู้จักอีกด้วย 

2. ค าสรรพนาม เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสอง พบว่าใช้เรียกคนท่ีไม่รู้จักมากที่สุด 

ลองลงมาคือ คนที่รู้จัก 

3. ช่ือ เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสาม พบว่าใช้เรียกคนที่รู้จักมากที่สุด และไม่พบ

ค าเรียกขานที่ใช้เรียกคนท่ีไม่รู้จัก 

4. ค าน าหน้า เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสี่ พบว่าใช้มากที่สุดในเพศชายอายุน้อย

กว่า และเพศหญิงอายุน้อยกว่า ทั้งคนท่ีไม่รู้จักและคนท่ีรู้จัก 

5. ค าแสดงความรู้สึก เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับที่ห้าพบว่าใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็น

คนท่ีไม่รู้จักมากที่สุด 

6. ค าเรียกเพื่อน  เป็นค าเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสุดท้าย พบว่าใช้เรียกคู่สนทนาท่ีเป็น

คนท่ีรู้จักมากท่ีสุด และลองลงมาใช้เรียกคนท่ีไม่รู้จัก 

สรุปภาพรวมของรูปแบบค าเรียกขานภาษาหล่ม หมู่บ้านสักงอย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี ้

1. รูปแบบการใช้ค าเรียกขานภาษาหล่ม ในหมู่บ้านสักงอย อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พูดใช้ค าเรียกคู่

สนทนาซึ่งใช้เรียกเหมือนญาติพี่น้อง โดยสังเกต   ข้อมูลที่ปรากฏ คือค าเรียกญาติ และค าสรรพนามมากเป็นอันดับหนึ่งและ

สอง 

2. การใช้ ช่ือ และ ค าน าหน้า แสดงให้เห็นว่า ช่ือ จะใช้เรียกคนที่รู้จักและไม่พบค าเรียกขานที่ใช้เรียกคนที่ไม่รู้จัก 

และค าน าหน้า จะใช้เรียกทั้งคนท่ีไม่รู้จักและคนท่ีรู้จักจ านวนเท่าๆ กัน 

3. การใช้ ค าแสดงความรู้สึก และ ค าเรียกเพื่อน พบว่ามีการใช้สองรูปแบบนี้  เป็นจ านวนน้อยและไม่นิยม และค า

แสดงความรู้สึกจะใช้เรียกคนท่ีไม่รู้จักมากกว่าคนท่ีรู้จัก ส่วนค าเรียกเพื่อน จะใช้เรียกคนท่ีรู้จักมากกว่าคนท่ีไม่รู้จัก   

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบลักษณะและรูปแบบค าเรียกขานในภาษาหล่มแล้ว ยังท าให้มองเห็นภาพลักษณะ

การใช้ภาษาหล่มของคนหล่มสักในปจจจุบัน ดังนี้ 

1. คนในอ าเภอหล่มสักมีการสนทนาและมีความผูกพันกับคนท่ีสนทนาด้วยในแบบญาติ สังเกตได้จากการใช้ค าเรียก

ญาติและใช้ค าเรียกญาติเป็นส่วนประกอบของค าเรียกขาน ค าเรียกญาติดังกล่าวใช้เรียกทั้งญาติทั้งที่เป็นคู่สนทนาที่รู้จักและ             

คู่สนทนาทีไ่ม่รู้จัก ซึ่งเป็นบุคคลอื่นในสังคมแต่เปรียบเสมือนกับเป็นญาติ  

2. คนในอ าเภอหล่มสักให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการสนทนาและความสนิทสนม สอดคล้องกับ กัลยา         

ติงศภัทยิ์ และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์ (2531 : 35-37) ได้ศึกษาการใช้ค าเรียกขานในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์พบว่าค าเรียก

ขานที่ปรากฏใช้มากที่สุดในสามรูปแบบคือ ค าน าหน้า ค าน าหน้า+ช่ือ และช่ือซึ่งการใช้ค าเรียกขานทั้ง 3 รูปแบบถูกก าหนด
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โดยความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ ความเคารพ และความสนิทสนม เมื่อมองตามความสัมพันธ์ผู้พูดที่มีความสนิทสนม          

กับผู้ฟจงมากจะใช้ ช่ือ เช่น เมื่อพูดกับคู่สนทนาท่ีอายุเท่ากัน แต่ถ้าไม่สนิทกันจะใช้ ค าน าหน้า เช่น เมื่อพูดกับคู่สนทนาท่ีไม่รู้จัก 

และเมื่อมองตามความสัมพันธ์ ของคู่สนทนาที่รู้จัก ช่ือ เป็นค าเรียกขานที่แสดงว่าผู้พูดมีอ านาจเหนือผู้ฟจง เช่น ผู้ที่มีอายุ

มากกว่าสนทนากับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ค าเรียกขานในปจจจุบันในงานวิจัยนี้พบว่า มีการใช้ค าเรียกขาน  สอดคล้องกับ กัลยา        

ติงศภัทิย์ และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ศึกษาไว้ คือเมื่อพิจารณาตามความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมคืออายุเท่ากัน ช่ือ จะเป็นค า

เรียกขานที่ใช้สนทนาระหว่างเพื่อนและคนที่รู้จัก แสดงให้เห็นว่า ช่ือ เป็นเครื่องแสดงความสนิทสนม แต่มีส่วนที่ต่างกัน คือ 

เมื่อสนทนากับคนที่สนิทสนมน้อยกว่า ได้แก่ คนไม่รู้จัก จะใช้ค าเรียกญาติ ซึ่งจะช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแบบเครือญาติ 

และเมื่อมองตามความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน ช่ือ ยังเป็นค าเรียกขานที่ผู้ที่มีอายุมากกว่าใช้เรียกผู้ที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า ช่ือ เป็นค าที่แสดงผู้มีอ านาจเหนือผู้ฟจงส าหรับผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่าผู้ฟจงจะเรียกผู้มีอ านาจเหนือกว่าโดยใช้ค าเรียก

ญาติ จากลักษณะการใช้ค าเรียกขานของคนในอ าเภอหล่มสักดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปจจจุบัน  ช่ือ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความ

เคารพและสนิทสนม แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเรียกคนท่ีไม่สนิทหรือไม่รู้จัก 

3. การใช้ค าเรียกขานตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟจงเมื่อพูดกับ คนอายุเท่ากันจะใช้ ช่ือ เรียกกันมากท่ีสุด ช่ือ

ที่ใช้เรียกพบว่า เป็นช่ือเล่นของคู่สนทนาท้ังหมด และเมื่อผู้พูดสนทนากับคู่สนทนาท่ีอายุเท่าเทียมกันแต่ไม่รู้จักจะใช้สรรพนาม 

เรียกกันมากท่ีสุด เช่น แก เธอ เอง เจ้า โต มึง เรียกขานผู้ที่มีอายุเท่ากัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการใช้ค าเรียกขานในภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบรูปแบบการใช้ค าเรียกขานใน

ภาษาหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี ้

1) ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 2 ค า ได้แก่ “น้อย” “หล้า”  

2) ค าสรรพนาม จ านวน 5 ค า ได้แก่ “แก” “โต” “เธอ” “มงึ” “เอง”  

3) ค าเรียกญาติ จ านวน 12 ค า ได้แก่ “เจ๊” “ตา” “น้อง” “น้า” “ป้า” “พี”่ 

   “แม่ตู”้ “ลงุ” “อา” “อาว” “อ้าย” “เอือ้ย” 

4) ค าน าหน้า จ านวน 5 ค า ได้แก่ “บักน้อย” “บักหล้า” “อีหล้า” “อีน้อย” “นาย” 

5) ช่ือ จ านวน 3 ค า ได้แก ่“จ้อน” “นิด” “เลง”  

6) ค าเรียกเพื่อน จ านวน 3 ค า ได้แก่ “เสี่ยว” “เพือ่น” “หมู่”  

 

ส่วนการใช้ค าเรียกขานตามปจจจัยทางสังคมในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาท่ีไม่รู้จักและคู่สนทนาท่ีรู้จัก สรุปได้ว่า 

ในสถานการณ์ที่เป็นคู่สนทนาไม่รู้จักเพศชาย อายุมากกว่า จ านวน 20 ค า เป็นค าเรียกญาติทั้งหมด เพศชาย อายุเท่ากัน 

จ านวน 20 ค า แบ่งเป็น ค าสรรพนามจ านวน 17 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 2 ค า ค าเรียกเพื่อน จ านวน 1 ค า เพศชาย อายุ

น้อยกว่า จ านวน 21 ค า แบ่งเป็น ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 5 ค า ค าสรรพนาม จ านวน 4 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 7 ค า                                 

ค าน าหน้า จ านวน 5 ค า เพศหญิง อายุมากกว่า จ านวน 20 ค า เป็นค าเรียกญาติทั้งหมด เพศหญิง อายุเท่ากัน จ านวน 18 ค า 

แบ่งเป็น ค าสรรพนาม จ านวน 16 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 1 ค า ค าเรียกเพื่อน จ านวน 1 ค า เพศหญิง อายุน้อยกว่า จ านวน 
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21 ค า แบ่งเป็น ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 4 ค า ค าสรรพนาม จ านวน 3 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 9 ค า ค าน าหน้า จ านวน 5 

ค า และในสถานการณ์ที่เป็นคู่สนทนารู้จัก เพศชาย อายุมากกว่า จ านวน 22 ค า แบ่งเป็น ค าสรรพนาม จ านวน 1 ค า ค าเรียก

ญาติ จ านวน 20 ค า  ช่ือ จ านวน 1 ค า เพศชาย อายุเท่ากัน จ านวน 21 ค า แบ่งเป็น ค าสรรพนาม จ านวน 10 ค า ช่ือ จ านวน 

7 ค า ค าเรียกเพื่อน จ านวน 4 ค า เพศชาย อายุน้อยกว่า จ านวน 22 ค า แบ่งเป็น ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 2 ค า ค าสรรพ

นาม จ านวน 3 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 8 ค า ค าน าหน้า จ านวน 5 ค าช่ือ จ านวน 4 ค า เพศหญิง อายุมากกว่า จ านวน 20 

ค า แบ่งเป็น ค าสรรนาม จ านวน 1 ค าค าเรียกญาติ จ านวน 18 ค า ช่ือ จ านวน 1 ค า เพศหญิง อายุเท่ากัน จ านวน 21 ค า 

แบ่งเป็น ค าสรรพนาม จ านวน 9 ค า ค าเรียกญาติ จ านวน 2 ค า ช่ือ จ านวน 6 ค า ค าเรียกเพื่อน จ านวน 4 ค า เพศหญิง อายุ

น้อยกว่า จ านวน 22 ค า แบ่งเป็น ค าแสดงความรู้สึก จ านวน 2 ค า ค าเรียกเพื่อน จ านวน 2 ค าค าเรียกญาติ จ านวน 10 ค า 

ค าน าหน้า จ านวน 4 ค า ช่ือ จ านวน 4 ค า 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และ ความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยต้องขอ

กราบขอบพระคุณ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี              

ได้ฝึกวิจัยในเวลาเพียง 1 ภาคการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่ได้กรุณา

เสียสละเวลาอันมีค่ารับตรวจสอบและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อีกทั้งให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีแก่ผู้ศึกษา                  

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานการท าวิจัย ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและ  ความกรุณาของท่านอาจารย์จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ที่สละเวลาช่วยเหลือในการแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ  

สุดท้ายนี้ประโยชน์อันใดที่จะพึงได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 

อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิต ที่ได้มอบความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ให้ความสนับสนุนและก าลังใจอย่างดียิ่งด้วยดี

เสมอมา  

 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา ติงศภัทิย์ และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2531). การใช้ค าเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นันทิกานต์ จันทร์อภิบาล. (2554). การใช้ค าเรียกขานของคู่สนทนาที่ไม่คุ้นเคย. สารนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 

ปจทมวรรณ วงศ์ขจร. (2542). การใช้ค าเรียกขานของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

รังสรรค์ จันต๊ะ. (2535). การศึกษาค าเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต สาขาวรรณกรรมล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วริษา สารวิทย์. (2558). ค าเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

815 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

สุริยา สอดส่องกฤษ. (2541). ค าเรียกขานในภาษาเขมรเหนือ : การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมกรณีศึกษา ต าบล

กระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุ รีรัมย์ . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

816 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่  9 
AN ANALYSIS OF SOCIAL REFLECTION IN THE TALES OF VIRTUE FROM THE KING RAMA 

9’S TEACHINGS 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 จ านวน       

9 เรื่อง ได้แก่ นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสการให้ พูดจริงท าจริง ความเพียร การประมาณตน ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง ผลการวิจัยปรากฏภาพสะท้อนทางสังคม 7 ด้าน คือ ด้านการเมือง
การปกครอง ด้านวัฒนธรรม ด้านครอบครัว ด้านความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านค่านิยม ซึ่งภาพสะท้อนทาง
สังคมที่พบมากที่สุด คือ ด้านครอบครัว รองลงมา คือ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมที่พบ   
น้อยที่สุด  คือ ด้านความเช่ือ 

 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนทางสังคม  นิทานคุณธรรม  รัชกาลที่ 9 
 

Abstract 
 The research aimed to analyze social reflection in 9 tales of virtue from the king Rama 9’s 
teachings, namely, “Giving”, “Speak Truth, Act Truly”, “Perseverance”, “Self-Evaluation”, “Responsibility”, 
“Conserving Resources”, “Cooperation”, “Honesty”, and “Sufficiency.” The results of the research 
demonstrated 7 aspects of the reflection: politics, culture, family, belief, economy, education, and value. 
The most social reflection was the aspect of family; the later ones were education and economy, 
respectively. The least was the aspect of belief. 
 
keywords : social reflection tale of virtue king rama 9        
 
บทน า   
 นิทานเป็นวรรณกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความสนใจที่จะฟัง
นิทานเพื่อให้ได้รับความบันเทิงและสร้างความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ ผู้ที่แต่งขึ้นต้องการสอนคนในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
หรือให้คติในการด าเนินชีวิต แสดงความเป็นมาเป็นไปของชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่สามารถตอบสนองมนุษย์ได้เป็นอย่างดี บางครั้ง
ยังใช้สั่งสอน อบรม หรือให้คติในการด าเนินชีวิต สอดแทรกค าสอนข้อคิดอันดีงาม   ไว้ให้ผู้ฟังน าไปปรับใช้การด ารงชีวิต 
ความหมายของนิทานมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังเช่น เกษลดา มานะจุติและ อภิญญา มนูญศิลป์ (2529 : 1) ได้ให้
ความหมายของนิทานว่า หมายถึงเรื่องเล่าต่อกันมา โดยใช้วาจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือ การเล่าโดยวัสดุอุปกรณ์ 
ใช้ประเภทต่างๆ ประกอบก็ได้เช่น หนังสือภาพ หุ่นหรือการใช้คนแสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเนื้อเรื่องของนิทานนั้นๆ แต่เดิม
มานิทานถูกเล่าสู่กันและกันด้วยปากสืบกันมาเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามว่าง และเพื่อถ่ายทอดความเช่ือความศรัทธา
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เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดถือของคนแต่ละกลุ่ม วิไล มาศจรัส (2545 : 12) ได้กล่าวถึงความหมายของนิทานว่า นิทาน 
หมายถึง เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานอีสป นิทานชาดก ในทางคติชนวิทยาถือว่านิทานเป็นเรื่องเล่าสืบสานต่อๆ กันมา ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอย่างงหนึ่งในหลายอย่างของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า ซึ่งนิทานนั้นจะมีทั้งนิทานเล่า  
ปากเปล่าจดจ ากันมาแบบมุขปาฐะ และนิทานที่มีการเขียนการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเกริก ยุ้นพันธ์ (2547 : 8) 
ได้ให้ความหมายของนิทานว่า เรื่องราวที่เล่าสืบต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้แต่ง เช่น 
นิทานเรื่องสังข์ทอง ปลาบู่ทอง หรือโสนน้อยเรือนงาม มีการเล่าสู่กันฟังจากปู่ย่าตายายของเรา พ่อแม่ของเรารวมทั้งตัวเราเอง
ไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเราเป็นทอดๆกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า บางครั้งก็แพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่ท้องถิ่นหนึ่ง
กล่าวสรุปได้ว่า นิทานเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาโดยใช้วาจาหรือเล่าโดยภาพประกอบ  ถือเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อๆ กันมา เป็นสิ่งที่
มีความหมาย มีคุณค่า และสอดแทรกคติค าสอนต่างๆ และยังเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆ กันมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือมีการ   
ผูกเรื่องขึ้น  เช่น หนังสือภาพ การเล่าปากเปล่า หรือการใช้คนแสดง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น   
อีกทั้งยังเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างและถ่ายทอดความเชื่อ  ความศรัทธาเสื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบางครั้งก็สอดแทรกคติ
หรือคุณธรรมสอนใจลงไปด้วย  ดังนั้น นิทานจึงมีความส าคัญต่อเด็กๆหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป นอกจากนิทานจะให้ความ
บันเทิงแล้ว นิทานก็ยังให้ข้อคิดดีๆในการด ารงชีวิตอีกด้วย นิทานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสุขให้แง่คิดและ
คติสอนใจ การจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้นิทานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะการเล่านิทาน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก  
        นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส คือ หนังสือภาพส าหรับเด็กท่ีใช้แนวคิดของแต่ละเรื่องนั้นน ามาจากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในหลายวโรกาส โดยเน้นเรื่องคุณธรรมใกล้ตัวที่เด็กๆ หรือบุคคลทั่วไปสามารถ
น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างง่ายๆ ผ่านภาพความสนุกสนานของวิถีแบบไทยๆ แต่สอดแทรกแง่คิดที่ดี แฝงธรรมะ
เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ปลูกฝังจิตใจที่ดีงามให้คิดดีท าดีได้อย่างแนบเนียน ดังที่ ปรีดา ปัญญาจันทร์ (2559: ปกหลัง) ได้กล่าวว่า      
“ในตอนแรกคุณปรีดาได้รับทาบทามให้แต่งนิทานครูก็รับปากอย่างกระตือรือร้น แต่ปรากฏว่า ต้องครุ่นคิดอย่างหนักเพราะคน
ที่จะฟังนิทานเหล่านี้คือ เด็กเมื่อคิดไม่ตกก็ออกหาแรงบันดาลใจ และแทบไม่น่าเชื่อเมื่อเห็นพระราชด ารัสถูกน ามาติดบนรถ
ขายน้ าหวานโดยพ่อค้าชาวบ้านเพียงเพื่อเขาต้องการเตือนสติเด็กๆ เท่านั้น เมื่อเห็นเช่นนั้น รีบกลับมาเขียนนิทานโดยยึดหลัก
ที่ว่าน าเรื่องไกลตัวเข้ามาใกล้ตัวเด็ก จนไม่นานเรื่องราวต่างๆก็พรั่งพรูออกมาจนครบเก้าเล่ม ซึ่งไม่ได้ตั้งใจเรียงล าดับ 1-9 
เพราะทุกเรื่องทุกเล่ม สามารถหยิบขึ้นมาอ่านก่อนหรือหลังได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา และทุกโอกาส พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่คนไทยนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถท าได้ทุกเรื่องทุกข้อ ตามวาระ         
ตามจังหวะและชีวิตของแต่ละคน บุคคลที่ได้อ่านสามารถน าหลักธรรม และวิธีการคิดนั้นไปปฏิบัติพร้อมปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างง่ายๆ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว และเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในสังคมปัจจุบันอีกท้ังเด็กและคนส่วนใหญ่ได้
พึงปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า  
         ดังนั้น การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส จึงเป็นจุดประสงค์ส าคัญที่จะช่วยให้
เข้าใจถึงหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางสังคมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแนวคิดอัน
เป็นพื้นฐานทางสังคมที่จะช่วยปลูกฝังผู้ที่ได้อ่านนิทานน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานในคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 
9” ของปรีดา ปัญญาจันทร์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาพสะท้อนทางสังคมในนิทาน รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพสะท้อนทางสังคมและนิทานคุณธรรม ศึกษาและรวบรวม
นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสการให้ พูดจริงท าจริง 
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ความเพียร การประมาณตน ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง น ามาวิเคราะห์
ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 โดยใช้กรอบแนวคิดของวนิดา บ ารุงไทย และเกศรินทร์ 
คันธมาลา (2554) ซึ่งแบ่งภาพสะท้อนทางสังคมออกเป็น 7 ด้าน และขั้นตอนสุดท้ายคือน าข้อมูลที่วิเคราะห์สรุปและ   
อภิปรายผลตามจุดประสงค์ 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 จ านวน 9 เรื่อง พบภาพสะท้อน
ทางสังคม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรม ด้านครอบครัว ด้านความเช่ือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษา และด้านค่านิยม ดังต่อไปนี ้

1.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง 
         ประชาชนในทุกสังคมต้องมีกฎ ระเบียบข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจในการ
ปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองในแต่ละพื้นที่นั้นๆ และการใช้อ านาจที่ได้มาจากการไว้วางใจของผู้คนส่วนมาก เพื่อท าให้
เกิดความผาสุก ความเป็นระเบียบ รวมไปถึงการท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน เป็นการบริหารการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อก าหนดทิศทางการท างานของรัฐในการดูแลประชาชนให้ด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นเป็นสุข 
         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องความสามัคคี ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านการเมืองการ
ปกครอง คือ ทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันคือการสร้างบ้านในแบบที่ทุกคน  ตกลงกันได้แล้วว่าจะสร้างแบบเช่นนี้ จากนั้นเด็กๆ
ทุกคนได้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบกันอย่างเคร่งครัด ไม่นานบ้านท่ีเด็กๆ สร้างนั้นเสร็จภายในเวลาที่ไม่นาน 
พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบและมีการระเบียบในกลุ่มเด็กๆ ท่ีก าลังจะท าการสร้างบ้านจากลังกระดาษที่
ทุกคนคิดไว้แล้ว และมีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน ไม่มีการเอาเปรียบกัน เพราะเด็กๆ เข้าใจในการจัดระบบการท างานให้มี
ระเบียบมากข้ึน ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านการเมืองการปกครองดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้ 

“เด็กๆ ตกลงกันว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่โดยน าแบบบ้านของแต่ละคนมารวมกัน เด็กๆแบ่งหน้าที่ท างานกันโดยที่มี
คุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในเวลาไม่นานบ้านของเด็กๆ ห้องมาดีก็ส าเร็จเป็นบ้านท่ีสวยงามมีสีสันสดใส” 

2.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
         เศรษฐกิจนั้นคือผลผลิตที่ได้จากการการผลิตที่ใช้จ าหน่ายแจกจ่ายและบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชน นอกจากนี้
เศรษฐกิจยังรวมถึงด้านการใช้บริการและการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการตามอุปสงค์และอุปทานระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนหรือสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและกลุ่มบุคคลคน
ของสังคมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจต้องยึดถือไปในแนวเดียวกัน ในทางเศรษฐกิจนี้มีความส าคัญต่อชีวิต
มนุษย์มาก เพราะความต้องการในทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทรัพย์สิน อาชีพ ตลาด เป็นต้น        
         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องความเพียร ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึง
มาดีน าเมล็ดพืชที่คุณตาให้มาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านของตนเอง  มาดีก าลังท าผลผลิตขึ้นมาเองด้วยการปลูกเมล็ดพืชนี้  
พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มผลผลิตของพืชจากที่มาดีก าลังปลูกเพื่อไว้กินเองหรืออาจจะน าไปจ าหน่ายได้  และ
เป็นการท าให้รู้ถึงการอดทนรอคอยผลผลิตจากพืชที่ตนเองได้ลงมือปลูกอีกด้วย ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านเศรษฐกิจดัง
ข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้ 

 “ก่อนกลับบ้าน คุณตาได้ให้เมล็ดพืชไปหนึ่งเมล็ด เมื่อกลับถึงบ้าน มาดีรีบไปน ากระถางมาใส่ดิน เพื่อเพาะเมล็ดพืช
ของคุณตา แล้วน ากระถางไปวางบนช้ัน หลังจากนั้นมาดีก็รดน้ าทุกวัน” 

3.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว 
         ครอบครับที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จะต้องอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันมี
ความผูกพันกันสัมพันธ์กันทางสายโลหิต และสมาชิกในครอบครัวมีบทบาทตามที่สังคมให้ความหมายก็คือ ผู้น าครอบครัว บิดา 
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ผู้ให้การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และมารดาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบ้านมิให้ขาดตกบกพร่อง บุตรจะต้อง
เป็นผู้ที่เช่ือฟังบิดา มารดา เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงส าคัญที่สุดในการสร้างรากฐานของสมาชิกและสังคมต่อไป 
         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องพูดจริง ท าจริง  ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว  
กล่าวถึงคุณปู่ของมาดีเคยพูดถึงพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ “สัจวาจา” เหมือนที่คุณพ่อของมาดีที่เป็นคนดี
มีสัจวาจา พูดจริงท าจริง รักษาค าพูดของตัวเอง และเป็นบุคคลตัวอย่างให้ครอบครัวได้ เมื่อมาดีท าท่าไม่เข้าใจ คุณปู่พูด “คุณ
พ่อของมาดีเป็นคนพูดจริง ท าจริง และท าทุกอย่างตามที่รับปากไว้” คุณพ่อของมาดีจึงต้องรักษาค าพูดอย่างเคร่งครัดในสิ่งที่
พูดออกไป เพื่อเป็นตนแบบที่ดีต่อคนภายในครอบครัว และสังคมภายนอก คุณพ่อของมาดีจึงท าทุกอย่างตามที่เคยรับปากกับ
มาดี ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัวดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้ 

 “วันนี้คุณพ่อรับปากกับมาดีว่าจะมารับที่โรงเรียนตอนเย็น ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากงานแค่ไหน คุณพ่อก็มารับ
ตามที่รับปากกับมาดีไว้ จากนั้นคุณพ่อก็พาไปกินไอศกรีมตามที่รับปากกับมาดีไว้ แล้วพาไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่นข้างบ้านตามที่
รับปากไว”้ 

      (นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสพูดจริงท าจริง. 2559 : 4-6) 

4.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ 
ความเชื่อหมายถึงบุคคลที่ให้ความมั่นใจ มีความเห็นคล้อยตาม และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถน าไป

ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ เพื่อต้องการที่จะให้บุคคลนั้นเกิดความมั่นใจ เห็นคล้อยตาม เพื่อที่จะปฏิบัติตามได้ โดยไม่ค านึง
ว่าความเชื่อนั้นจะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม 

         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องการให้ ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ กล่าวถึง เมื่อ
คุณตาคุณยายน าข้าวของออกจากถุงพระราชทานก็ได้น าถุงพระราชทานเปล่าขึ้นไปไว้บนหิ้งเพื่อที่จะไว้บูชา จะได้เป็นเครื่อง
เตือนใจว่า การกระท า ความดีครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความเช่ือนี้คือรูปแบบการไว้วางใจต่างๆ เช่น 
โชคลาง โหราศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่จ าเปน็ว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆเพราะ
เป็นไปตามที่จิตใจของบุคคลต้องการ มีข้อความ ท่ีปรากฏดังนี้  

“หลังจากนั้น คุณยายน าถุงพระราชทานเปล่าขึ้นไปไว้บนหิ้งบูชาเพื่อเตือนใจว่า การให้ คือ การกระท าความดี ท่ีน า
ความอิ่มเอมชื่นอกช่ืนใจมายังผู้ให้และผู้รับ” 

(นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสการให้. 2559 : 20) 

5.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านวัฒนธรรม 
        มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต และการสืบทอดเผ่าพันธุ์ เป็นเวลาอันยาวนาน วัฒนธรรม
คือความเจริญในทางวิชาความรู้ และเป็นมรดกของสังคม วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลง ปรังปรุง หรือสร้างขึ้นไปตามเวลา 
เพื่อที่จะให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น และรวมไปถึงความรู้สึก ความประพฤติ และกิริยาอาการหรือการกระท าใดๆของ
มนุษย ์
         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องการประมาณตน ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านวัฒนธรรม 
กล่าวถึงมาดีไปตลาดกับคุณแม่ มาดีเห็นเด็กชายถือของช่วยคุณยายผู้สูงอายุคนหนึ่ง  ซึ่งเป็นตัวอย่างดีส าหรับคนที่เดินผ่านไป
ผ่านมาและเป็นที่ยอมรับส าหรับคนหมู่มากในสังคมอีกด้วย พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติตนที่ดีของ
เด็กชายคนนี้ที่มีน้ าใจต่อคุณยายผู้สูงอายุและเป็นที่ยอมรับอย่างมากอีกด้วย  ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านวัฒนธรรมดัง
ข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้ 
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 “เมื่อวันอาทิตย์ผมไปตลาดกับคุณแม่มีคนซื้อของมากมายเต็มไปหมด” มาดีเล่าเรื่องประกอบ มีคุณยายซื้อของเต็ม
ตะกร้า มีคุณป้าถือของพะรุงพะรัง ผมเห็นพี่ชายคนหนึ่งช่วยถือของให้คุณยายดูเก่งจัง” 

(นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสการประมาณตน. 2559 : 6-8) 

6.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านค่านิยม 
        ค่านิยมกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือความคิด ทัศนะคติของบุคคลสังคมนั้นๆ และมีความคิดความเห็นต่อสิ่งของ 
เหตุการณ์ หรืออาจเป็นสิ่งอ่ืนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ มีคุณค่า และความถูกต้องของสังคมนั้นๆ โดยทุกสิ่งทุกอย่างจะ
เป็นที่ยอมรับและต้องควรค่าแก่การปฏิบัติสิ่งนั้นๆของสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม 

         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องความซื่อสัตย์  ปรากฏภาพสะท้อนทางด้านค่านิยม  กล่าวถึง    
คุณพ่อได้เล่าเรื่องเพื่อนที่ท างานให้มาดีฟังว่าเพื่อนทุกคนในที่ท างานของคุณพ่อเป็นคนซื่อสัตย์มาก มีทั้งความประพฤติที่ดีไม่
คดโกงกัน ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทุกคนน าค าสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะความคิด
ของคนในสังคมยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจก าหนดการกระท าของตนเอง และที่ส าคัญทุกคนในสังคมต่างยึดถือพระราชด ารัสของ
ในหลวงที่ว่าด้วยเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ภาพสะท้อนทางสังคมด้านค่านิยม ดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้ 

         “คุณพ่อเล่าให้มาดีฟังว่าเพื่อนในที่ท างานของคุณพ่อทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ ต่างยึดถือ พระราชด ารัสของในหลวงท่ีว่า
ด้วยเรื่อง “ความซื่อสัตย์” จึงไม่มีปัญหาการคดโกง” 

(นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสความซื่อสัตย์. 2559 : 3) 

7.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา 
         การศึกษามีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงอายุเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจนกลายเป็น
สิ่งส าคัญต่อการด ารงชีพ และยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษามีหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การอบรม เป็นต้น 
         ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสเรื่องความประหยัด ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา  
กล่าวถึง มาดีเตรียมดินสอสีเพื่อที่จะวาดรูป แต่ดินสอสีนั้นสั้นกุดเกือบหมดแล้ว มาดีจึงตัดสินใจหยิบสีส ารองมาใหม่จาก
กระเป๋าเพื่อที่จะใช้สีนั้น แต่มาดีก็เหลือบไปเห็นภาพยาสีฟันของในหลวง มาดีจึงเก็บสีกล่องใหม่ แล้วกลับไปใช้สีกล่องเดิมที่มี
อยู่แทนสีกล่องใหม่ ดังข้อความที่ปรากฏดังนี้ 

  “มาดีเตรียมดินสอสีเพื่อวาดรูป แต่ดินสอสีสั้นกุดเกือบหมด มาดีตัดสินใจหยิบ สีส ารองกล่องใหม่จากในกระเป๋ามาใช้ 
แต่เหลือบไปเห็นภาพยาสีฟันของในหลวง มาดีจึงเก็บสีกล่องใหม่ แล้วกลับไปใช้สีกล่องเดิมที่มีอยู่แทน” 

(นิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสความประหยัด. 2559 : 6-10) 
อภิปรายผล 
   การวิจัยชุดนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 สะท้อนให้เห็นภาพสะท้อนทางสังคมในด้านต่างๆทั้ง 7 ด้าน
ที่มีความแตกต่างกันออกไป ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส  
รัชกาลที่ 9 ที่พบมากที่สุด จ านวน 6 เรื่อง คือ ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ เสริม
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ทัศนคติ ก าหนดบุคลิกภาพ วิถีประพฤติปฏิบัติตน นอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน เพิ่มจิตส านึกดี 
ปลูกฝังศีลธรรมอันงดงาม รวมไปถึงการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ครอบครัวจึงเปรียบเสมือนเครื่องขับเคลื่อนจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย ความรู้ ความคิดช้ันแรก ท าหน้าท่ีสร้างบุคลิกภาพ
ของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ ท าให้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในขณะเดียวกัน ยังเป็นสถาบันแรกที่
ต้องให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บ าบัด ฟื้นฟู ในยามที่บุคคลประสบปัญหาวิกฤตที่มากระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว อีกทั้งครอบครัวยังเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดย่อยที่มีความส าคัญสูงต่อระบบเศรษฐกิจส่วนร่วม เช่น 
กระบวนการผลิต การบริโภค และการอบรมที่จะต้องเริ่มจากครอบครัวก่อน รวมทั้งเป็นรากฐานการสร้างชุมชน และสังคมที่
เข้มแข็งอีกด้วย สอดคล้องกับวิเชียร เกษประทุม (2550) ที่กล่าวถึงคุณค่าของนิทานซึ่งนับเป็นสายใยแห่งความรักที่ช่วย
กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม ดังนั้นการแสดงภาพสะท้อนด้านครอบครัวที่พบได้มากจึงมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยดังกล่าว 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบภาพสะท้อนทางด้านการเมืองการปกครอง ปรากฏจ านวน 2 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้ 
และเรื่องความสามัคคี ซึ่งการเมืองการปกครองในนิทานท้ัง 2 เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระท าท่ีส่งผลกระทบถึงคนหลายๆ 
คนที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ เมื่อพ่อมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ลูก ก็ต้องท าหน้าที่นั้นปกครองลูกในอยู่ในกรอบและกฎระเบียบนั้น 
ด้านวัฒนธรรมปรากฏจ านวน 2 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้และการประมาณตน ซึ่ง  ด้านวัฒนธรรมในนิทานทั้ง 2 เรื่องนี้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการกระท าท่ีมีน้ าใจของคนท่ีอยู่สังคมเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม แสดงตัวอย่างที่ดีให้คนรอบข้างได้
เห็นถึงคุณงามความดีนั้น ด้านความเช่ือปรากฏจ านวน 1 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้ ซึ่งความเช่ือในนิทานในเรื่องการให้นั้น
เกี่ยวกับการกระท าความดีที่จะไว้บูชาจะได้เป็นเครื่องเตือนใจ ด้านเศรษฐกิจปรากฏจ านวน 4 เรื่อง จากนิทานเรื่องความเพียร 
ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง  ซึ่งด้านเศรษฐกิจในนิทานท้ัง 4 เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าท่ีตลาด 
บางเรื่องได้ปลูกผักขึ้นมาไว้รับประทานเอง บางเรื่องได้ไปจ่ายตลาดซื้อของมาท ากับข้าวเอง ท าให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจจึง
ส าคัญมากอีกด้านหนึ่ง  ด้านการศึกษาปรากฏจ านวน 4 เรื่อง จากนิทานเรื่องการประมาณตน ความประหยัด ความสามัคคี 
ความซื่อสัตย์ ซึ่งการศึกษาในนิทานท้ัง 4 เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งครูจะให้ความรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนอยู่เสมอ 
ทั้งให้ลงมือปฏิบัติกันเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าต่างๆ ท่ีนักเรียนท าแล้วยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับค านั้น ด้วยหน้าที่
ครูนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดส าหรับทุกคนหากไม่ได้เรียนหนังสือนั้นก็จะไม่มีงานท างานประกอบอาชีพกันทุกวัย ด้านการศึกษา
นั้นจึงส าคัญเป็นอย่างมาก 

 
 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิจัยภาพสะท้อนทางสังคมที่ปรากฏในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องการให้ เรื่องพูดจริง ท าจริง เรื่องความเพียร เรื่องการประมาณตน เรื่องความรับผิดชอบ เรื่องความประหยัด เรื่องความ
สามัคคี เรื่องความซื่อสัตย์ และเรื่องความพอเพียง แสดงให้เห็นว่าในนิทานคุณธรรมจ านวน 9 เรื่อง พบภาพสะท้อนทางสังคม 
7 ด้าน ดังนี้  กล่าวคือ ด้านการเมืองการปกครองพบจ านวน 2 เรื่อง ด้านวัฒนธรรมพบจ านวน 2 เรื่อง ด้านครอบครัวพบ
จ านวน 6 เรื่อง ด้านความเชื่อ พบจ านวน 1 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจพบจ านวน 4 เรื่อง ด้านการศึกษาพบจ านวน 4 เรื่อง ด้าน
ค่านิยมพบจ านวน 3 เรื่อง 
         ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 ที่พบภาพสะท้อนทางสังคมมากที่สุด คือ 
ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว ปรากฏจ านวน 6 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้ เรื่องพูดจริงท าจริง เรื่องความเพียร เรื่อง
การประมาณตน เรื่องความรับผิดชอบ และเรื่องความประหยัด  ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมที่พบรองลงมา คือ ภาพสะท้อน
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ทางด้านเศรษฐกิจ และภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา ปรากฏจ านวน 4 เรื่องเท่ากัน ซึ่งภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจพบ
จากนิทานเรื่องความเพียร เรื่องความประหยัด เรื่องความซื่อสัตย์ และเรื่องความพอเพียง ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมด้าน
การศึกษาพบจากนิทานเรื่องการประมาณตน เรื่องความประหยัด เรื่องความสามัคคี และเรื่องความซื่อสัตย์ ท้ังนี้ ภาพสะท้อน
ทางสังคมที่พบน้อยที่สุด คือ ภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ ปรากฏจ านวน 1 เรื่อง คือ พบจากนิทานเรื่องการให้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  และศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตาก  จังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดเพชรบูรณ์   ใช้ข้อมูลจ านวนแรงงาน(ผู้มีงานท า)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – 2557 และข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 โดยท าการแบ่งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  17  ประเภท  มาท าการหาสัดส่วน ร้อยละ และสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าจ านวนผู้มีงานท าและการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้นั้นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ว่าจ านวนโรงงานมากขึ้นย่อมมี
ความต้องการแรงงานมากขึน้  และปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นเพียงค่าแรง
หรือค่าจ้างเพียงอย่างเดียว  ยังรวมถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกดิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย 
 
ค าส าคัญ : แรงงาน  อุตสาหกรรม  การขาดแคลนแรงงาน 
 

Abstract 
 This study aims to study the general condition of labor and industrial growth in the lower 
northern region. The factors that determine the labor demand of industrial factories in 9 provinces are 
Uttaradit province. Phitsanulok Province Sukhothai Province Khampangphet Pichit province Nakhon Sawan 
Province Uthai Thani Phetchaboon Use data on the number of workers (employed) from 2003 to 2014 
and industry data registered with the Department of Industrial Works at the end of 2015. The industry 
classification is based on 17 economic activities. Percentage and Econometric Model to test the 
relationship of labor demand of industrial plants. The results show that the number of employed persons 
and the establishment of registered factories is highest in Nakhon Sawan province. It is predicted that 
more factories will have more labor demand. And the determinants of labor demand in the factory are 
not just labor or wages. It also includes the economic crisis in Thailand. 
 
Keywords : labor  industry   labor shortage 
 
บทน า   
 เนื่องด้วยนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  4 ที่มีการให้กระจายการผลิตให้ทั่วทุกภาค
ของประเทศ  ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและกระจายรายได้แก่
ท้องถิ่น  ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ และช่วยลดปัญหาความแออัดในสังคมเมือง  ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมก่อตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  เพื่อรองรับกับแผนพัฒนาของประเทศซึ่งแผนต่อๆมาได้มีการเตรียมพร้อมในหลายๆด้านทั้งการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและการน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตลอดจนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง  สมดุลอย่างสร้างสรรค์  การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิต  การค้า  การลงทุน(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบรับนโยบายดังกล่าว  โดยมีการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
ก าแพงเพชร  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดพิจิต  และจังหวัดนครสวรรค์  โดย
ภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ในบางปีจะเกิดปัญหาทางภาวะเศรษฐกิจท าให้มีการ
ปิดตัวลงบ้างในบางจังหวัดก็ตาม และเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สิ่งส าคัญที่ต้องมาควบคู่ กันก็คือ 
แรงงาน ที่เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง หากมองถึงปริมาณแรงงานในประเทศไทย
แล้วพบว่า ยังมีผู้ที่ไม่มีงานท าอยู่เป็นจ านวนมากทั้งที่อุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการแรงงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ว่าเพราะเหตุใดจึงยังมีผู้ไม่มีงานท าอยู่จ านวนมาก 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
   2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  
  ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาถึงสภาพทั่วไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะ
แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็น  17  ประเภท โดยใช้ข้อมูลจ านวนแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 
– 2555 ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ณ  สิ้นปี 2558 จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กรมโรงงานอุสาหกรรม  และปัจจัยความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจ านวนแรงงาน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 – 2557 ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2557 และข้อมูลค่าจ้าง  จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กรมโรงงานอุสาหกรรม 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantity Analysis)  การศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความต้องการแรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งวิธีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantity Analysis)  ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลในช่วงปี  พ.ศ. 2546 ถึง  2557 รวม  12  ปี  เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงท าการ
ออกแบบแบบจ าลองเพื่อท าการทดสอบ  โดยแบบจ าลองที่กล่าวต่อไปจะประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยดังนี้  จ านวน
แรงงาน (คน) (EMP)  จ านวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (โรง)(FC)   ค่าจ้างรายปี(WAGE)  และวิกฤตการณ์
ทางเศราฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดขึ้นในช่วงที่ท าการศึกษา (DUMMY)     
     EMP  =  β0 + β1 FCth-t + β2 WAGEth-t+DUMMYt 

 ก าหนดให ้
    EMP  =  จ านวนแรงงาน  (หน่วย  : คน  ) 
    FC  =  จ านวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (หน่วย  :  โรง)   
    WAGE  = ค่าจ้างรายปี (รายจังหวัด) (หน่วย  : บาท) 
    DUMMY =  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่อยู่ในช่วงที่ท าการศึกษา 
     
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   -  จ านวนแรงงาน (คน)   เป็นข้อมูลแรงงานของผู้ที่มีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
แยกเป็นรายจังหวัด ใช้ข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2555  จากส านักงานสถิติแห่งชาติ      
   -  จ านวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (โรง)  เป็นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)  ณ สิ้นปี 2558 
โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ปี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานสถิติแห่งชาติ 
   - ค่าจ้างข้ันต่ า (รายจังหวัด) (บาท)  
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  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  โดยการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  17  
ประเภท ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง  และจ านวนแรงงาน(ผู้ที่มีงานท า) โดยน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  สร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ  โดยก าหนดปัจจัยที่ต้องการท าการศึกษา  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลในช่วงปี  
พ.ศ. 2546 ถึง  2557 รวม  12  ปี  เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงท าการออกแบบแบบจ าลองเพื่อท าการทดสอบ 
   
ผลการวิจัย  

จ านวนโรงงานท้ังหมดที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 มีท้ังสิ้น 7,753 โรงงาน 
ซึ่งแบ่งแยกประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) แบ่งเป็น 17 ประเภท
อุตสาหกรรม จากการข้อมูลการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างพบว่า แต่ละจังหวัดมีจ านวนโรงงานแต่ละประเภทดังนี้ 

 
ตารางที ่1 แสดงการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม 17 ประเภท  
ประเภท
โรงงาน 

จังหวัด 
ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดิตถ์ อทุยัธำน ี

A    3      
D 662 569 1,414 551 1,047 869 394 316 247 
E 24 14 19 15 7 8 7 6 5 
F   1       
G 68 59 285 155 234 133 188 101 55 
I 11 29 30 41 56 34 58 7 8 
O 3  7 4 3 3 2  1 

 ข้อมูลโรงงาน ณ สิ้นปีพ.ศ. 2558 
โดยโรงงานประเภท D มีจ านวน 6,069 โรง (ร้อยละ78.28) เป็นประเภทโรงงานที่มีการจัดตั้งมากที่สุดเป็นโรงงาน

เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากพืชมากที่สุด อาทิ การผลิตแป้งมันส าปะหลัง การผลิต
มันเส้น โรงสีข้าว เป็นต้นและเป็นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการท าเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในจากไม้ รองลงมาคือ ประเภท 
G มีจ านวน 1,278 โรง (ร้อยละ 16.48) เป็น ประเภทโรงงานเกี่ยวกับการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะเน้นหนักไปในธุรกิจประเภทซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์และซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรม  

จากการศึกษาจ านวนแรงงาน(ผู้มีงานท า) ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าจังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนผู้มีงานท ามากที่สุด  
6,386,464 คน (ร้อยละ 20.06) รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์  5,027,389.60 คน (ร้อยละ 15.79) และจังหวัดพิษณุโลก  
4,024,190.79 คน (ร้อยละ 12.64)  ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้ทั้งจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานและ
จ านวนผู้มีงานท ามาเทียบกันจะให้เห็นว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีทั้งจ านวนโรงงานและจ านวนผู้มีงานท ามากที่สุด 
เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าเมื่อมีโรงงานก่อตั้งขึ้นมาเท่าใดก็จะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานที่มากขึ้ นตามไปด้วย เพราะ
ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องใช้แรงงานคนที่เป็นผู้คอยควบคุมการผลิตอยู่ดี 
รวมไปถึงการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างต้องใช้ความสามารถและความช านาญในการผลิตเป็นอย่างมาก 

จากแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

   lnEMP  =  β0 + β1 FCth-t + β2 WAGEth-t+DUMMYt 
   lnEMP  =  21.867 – 1.702 FCth-t +0.434WAGEth-t  + 0.132DUMMY 
                              (-0.407)       (0.603)               (0.466) 
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R-squared (R2) = 0.072  
Adjusted R-squared = -0.277  
Durbin-Watson stat = 2.316  
Prob (F-statistic) = 0.205 
หมายเหตุ :  ค่าในวงเล็บเป็นค่า  T-statistic 
  จากสมการทั้งหมดที่ได้ท าการประมวลผลออกมา  จะเห็นได้ว่าค่าต่างๆแตกต่างกันออกไปแต่จะสรุปค่าที่ดีที่สุด
อธิบายผลได้ดังนี้ 
  จากค่าที่ดีท่ีสุดจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  จะได้ค่า  R-squared = 0.072  และ Adjusted R-squared = -0.277  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ปัจจัยที่ก าหนดความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  จ านวน
โรงงานงาน  ค่าจ้างและ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเหมาะสมในการอธิบายสมการสัมพันธ์ของความ
ต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งมีค่า Durbin-Watson stat = 2.316  ซึ่งอยู่ในช่วงการ
ยอมรับได้โดยไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) และผลการศึกษาของปัจจัยแต่ละตัวสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
  1. ค่าสัมประสิทธิ์ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ( โรง ) มีค่าเท่ากับ  – 1.702  และมีค่า T-statistic = -0.407  
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  กล่าวคือ  เมื่อจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างลดลง  1.702  โรง  
จะเห็นได้ว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงาน  เนื่องถึงแม้ว่าจะมี
การก่อตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีผลให้โรงงานมีความต้องการจ านวนแรงงานแต่อย่างใด 
  2.  ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ า(บาท)  มีค่าเท่ากับ  0.434 และมีค่า T-statistic =   0.603  โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ า  กล่าวคือ  เมื่อค่าจ้างหรือต่ าแรงขั้นต่ า
เพิ่มขึ้น  1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเพิ่มขึ้น  0.434  คน   จะเห็นได้
ว่าค่าจ้างหรือค่าแรงข้ันต่ าของแรงงานในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงาน  เนื่องถึงแม้ว่าค่าจ้าง
จะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีผลให้โรงงานมีความต้องการจ านวนแรงงานลดลง    
  3.  ค่าสัมประสิทธิ์ของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีค่าเท่ากับ 0.132 และมีค่า T-statistic =   
0.466  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
กล่าวคือ เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เพิ่มขึ้น  0.132  คน  เนื่องจากถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ส่งผลให้ความต้องการแรงงานอุตสาหกรรม
ลดลง  เพราะประเทศไทยไม่ได้ท าการค้าขายหรือผลิตสินค้าเพียงเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศเท่านั้น ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมยังผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย  

 
อภิปรายผล  
       จากท่ีได้ท าการศึกษามาแล้วนั้นพบว่าการศึกษาที่ผ่านมาจะท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงาน
ของอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  โดยใช้แบบจ าลองทางสถิติท าการวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ  การศึกษาในครั้ง
นี้ได้ท าการศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองขึ้นเพื่อทดสอบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง  และได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษาออกเป็น  17  ประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
โดยเขตภาคเหนือตอนล่างที่ศึกษาในครั้งนี้มีประเภทอุตสาหกรรมเพียงแค่  7  ประเภทเท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมทั้ง  17  
ประเภทซึ่งจากการศึกษายังพบว่าการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสามารถท าได้หลายวิธี  อาทิ  การแยกประเภทอุตสาหกรรม
ตามกรรม  การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะและขนาดของกิจการ  การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการ
ใช้  การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามสภาพและสมบัติผลิตภัณฑ์  เป็นต้น   
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  ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมมีปัจจัยทีเ่ป็นตวัก าหนดอยู่หลายอยา่ง  แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็มีปัจจัยหลกัๆ ท่ี
แต่ละโรงงานต้องพิจารณาประกอบการตดัสนิใจนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
จะมีผลต่อก าลังการผลิต  การช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐบาล  ก าลังการผลิตของโรงงาน  เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  เกิดปัญหาต่างๆที่มากระทบต่อก าลังซื้อของคนในประเทศ  แต่ก็อย่าลืมว่าการผลิต
สนิค้าและบริการนั้นมิได้ผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคกันเองภายในประเทศเท่านั้น  แต่ยังมีการส่งออก  จ าหน่ายไปยังประเทศคู่ค้า
ต่างๆด้วย   
   
สรุปผลการวิจัย   
 อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังสิ้น  7  ประเภท  คือ  เกษตรกรรม การล่า
สัตว์ และการป่าไม้  การผลิต  การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา  การก่อสร้าง การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมฯ การขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม  และกิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ  โดยประเภทของ
อุตสาหกรรมการผลิตมีจ านวนโรงงานก่อตั้งมากท่ีสุดและตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนแรงงาน(ผู้มี
งานท า)จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีทั้งจ านวนผู้มีงานท ามากที่สุด เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าเมื่อมีโรงงานก่อตั้งขึ้นมา
เท่าใดก็จะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานที่มากขึ้นตามไปด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต
แล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องใช้แรงงานคนที่เป็นผู้คอยควบคุมการผลิตอยู่ดี รวมไปถึงการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างต้องใช้
ความสามารถและความช านาญในการผลิตเป็นอย่างมาก 
  ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  ค่าสัมประสิทธิ์ของ
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม    ค่า
สัมประสิทธ์ิของค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ า(บาท  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  สามารถอธิบายได้ว่า
ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับค่าจ้างหรือ
ค่าแรงข้ันต่ า  ค่าสัมประสิทธ์ิของวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95  สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  แนวทางการแก้ไขปัญหา และ การ
เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 
ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด จ านวน 156 คน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และน ามาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน ามา
ประมวลผลเป็นความเรียง จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ระบบการขับถ่ายดี  แต่มีความล าบากการเดินทางไปร่วม
กิจกรรม บางคนอยู่โดยล าพังการเดินทางไปร่วมกิจกรรมไม่สะดวก ท่ีน่าสนใจคือ ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างต้องการผู้ดูแลเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทาง ด้านความต้องการบริการสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพระดับปานกลาง ต้องการได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประจ าต าบล และต้องการให้ทางราชการจัดให้มีกลุ่มจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ  ความต้องการ  ปัญหา 

 
Abstract 

This research was to study problems and needs of the elders in at Moo 3, Tumbol Wongkong, 
Prompiram district, Phitsanulok province. The objectives of the research were to study the elders’ 
problems and needs and the solutions and health promotions for the elderly. The population of this 
research was 156 elders who aged 60 over years. The research instrument was questionnaires. The data 
was statistically analyzed with frequency, percentage, means, and standard deviation. The results were 
found that the elders were healthy with good excretory system; however, they had difficulties in 
travelling to participate in activities, particularly those who live alone. Interestingly, the elders needed 
care giver in their daily life, namely, travelling. In terms of health services, it was found that the elders 
who were at moderate level of health needed to acquire health check-up programs from community 
health center and required the government service to create social volunteers 
 
Keywords : elders   needs   problems 
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บทน า 
ในปี พ.ศ.2558 ประชากรไทยมีจ านวน 65.1 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน

หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเด็นส าคัญ คือ ขณะนี้ประชากรไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประเทศ
ไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรวัยอื่น 
ผู้สูงอายุก าลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เรว็มาก คือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรวัยอื่นเพิ่มข้ึนด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 
เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564 และจะเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 ในปี พ.ศ.2574 (บรรลุ ศิริพานิช, 2558) 
 วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอันเป็นผลมาจาก
ความเสื่อมและความสามารถในการท าหน้าที่ลดลงก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆตามมา เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก พบว่ากล้ามเนื้อเหี่ยว กระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสียมวลกระดูก ท าให้กระดูก
เปราะและหักง่ายแต่ติดช้าบางคนอาจหลังโก่งท าให้เคลื่อนไหวเช่ืองช้า ไม่กระฉับกระเฉง การทรงตัวไม่ดีอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบว่า ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินลดลงท าให้มีความ
บกพร่องในการติดต่อสื่อสารการรับรู้กลิ่นและรสลดลง เมื่อร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารที่มีการย่อยและ
การดูดซึมไม่ดีเกิดอาการท้องอืด แน่นท้องและอาจจะรู้สึกเบื่ออาหาร เกิดการบริโภคที่ไม่ถูกสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
การงาน ส่งผลท าให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสียผู้สมรสหรือเพื่อนท่ีใกล้ชิดไปจะท าให้
รู้สึกท้อแท้ หมดหวังบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจะรู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องการ
พึ่งพามากข้ึน รู้สึกขาดความอบอุ่น ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึมเศร้า แยกตัวเองออกจากสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังในครอบครัว และสังคม การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว นั้นพบว่า 
ผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลง เช่น จากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับกลายต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมท าให้ผู้สูงอา ยุบางคนต้อง
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สงูอายุท้ังร่างกาย จิตใจและสังคม จะส่งผลกระทบถึงกัน
และเป็นวงจรอย่างไม่รู้จบอันส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง (นพคุณ ถาวรกูล, 2557) 

 จากการส ารวจในเบื้องต้น หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 156 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง, 2560) จากการสังเกตในเบื้องต้น พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีความ
ว้าเหว่ เนื่องจากบุตรหลานออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน บุตรหลานไม่สนใจปล่อยให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตแต่โดยล าพัง การ
ทรงตัวไม่ดีอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินลดลงท าให้มีความบกพร่องในการ
ติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมและท ากิจกรรมในชุมชนลดน้อยลง ไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
และเจ็บป่วยได้ง่าย ท าให้มีภาวะซึมเศร้า ท้อแท้หมดหวัง ซึ่งผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการสวัสดิการการดูแลจาก
ภาครัฐและความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง 
หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็น มีความต้องการ มีปัญหา และความหวัง
ไปในทิศทางใด ผู้วิจัยยังคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เป็นภาระต่อสังคม 

วัตถุประสงค ์
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 1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 ต าบลวงฆ้อง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน
ทั้งหมด 156 คน โดยวิธีการเก็บข้อมูลทั้งหมด จ านวน 156 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ คือ แบบสอบถามของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จังหวัด
นครปฐม 
 1.แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ศึกษาถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
โรคประจ าตัว ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้  ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 2.น าแบบสอบถามที่ได้น ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบถูกต้อง และน าไปแก้ไขก่อนน าไปทดสอบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้การออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุบ้านวงฆ้อง หมู่ที่3 ต าบล
วงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารจากผู้วิจัยท่าน
อื่นที่ได้ท าการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องและบทความเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ โรคประจ าตัว ระดับ
การศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมไดป้ัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศชายมีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีอายุระหว่าง 60-
69 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีสถานภาพคู่อยู่ด้วยกัน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ไม่มีโรคประจ าตัว 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และมีโรคประจ าตัว จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 จบระดับการศึกษาช้ัน
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ประถมศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีแหล่งรายได้มา
จากตนเอง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามอุปสรรคที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านการเดินทาง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีสุขภาพดี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 ไม่มีการรับประทานยา จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ มีการรับประทานยา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.7 ไม่มีปัญหาด้านการขับถ่าย จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีปัญหาด้านการขับถ่าย จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.2 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และสูบบุหรี่ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่ดื่มสุรา จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และดื่มสุรา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มี
ผู้ดูแล จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 และไม่มีผู้ดูแล จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่ต้องการผู้ดูแล จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ผู้สูงอายุอาบน้ าเองได้ จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 การแต่งตัว/ใส่เสื้อผ้า พบว่า ส่วนใหญ่ แต่งตัว/ใส่เสื้อผ้าได้โดยสมบูรณ์ จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.3 ใช้ห้องสุขาได้ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ผู้สูงอายุลุกนั่งได้ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ไม่
เคยกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ผู้สูงอายุสามารถกินเองได้ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.3 และหยิบยากินได้โดยสมบูรณ์ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านร่างกาย การ
ตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เช่น การชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายทุกวัน มีความต้องการมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.69 และมีการแขวนปฏิทิน และนาฬิกาและมีมุมฝึกทักษะเพื่อการกระตุ้นความจ า มีความต้องการน้อยที่สุด โดยมี
คา่เฉลี่ย 2.24  

การวิเคราะห์ระดับความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านจิตใจ การบริการกิจกรรม
ทัศน์ศึกษาปีละ 2 ครั้ง มีความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.26 และจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุต่างวัย เช่น ร้องเพลง มี
ความต้องการน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 

ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านสังคม การจัดให้มีกลุ่มจิตอาสา/บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม มีความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.16 และจัดกิจกรรมไว้อาลัยหรือสวดในพิธีศพของสมาชิก มี
ความต้องการน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76 
 
อภิปรายผล 

วิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือในการวิจัย 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 2) 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมดจ านวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยน ามาแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วสรุปผลเป็นความเรียง
โดยผลของการวิจัยสามารถท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า 
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 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป ศึกษาถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ โรค
ประจ าตัว ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้  ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง พบว่า 
 ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีจ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 และเพศชายมีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 
มีสถานภาพคู่อยู่ด้วยกัน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และมี
โรคประจ าตัว จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 จบระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มี
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีแหล่งรายได้มาจากตนเอง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลตามอุปสรรคที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ พบว่า มีปัญหาด้านการเดินทาง จ านวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.8 สุขภาพของ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ด ีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ไม่มีการรับประทานยา จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ มีการรับประทานยา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ไม่มีปัญหาด้านการขับถ่าย จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีปัญหาด้านการขับถ่าย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.5 และสูบบุหรี่ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ไม่ดื่มสุรา จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และ
ดื่มสุรา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีผู้ดูแล จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 และไม่มีผู้ดูแล 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการผู้ดูแล จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่ต้องการ
ผู้ดูแล จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อาบน้ าเองได้โดยสมบูรณ์ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 แต่งตัว/ใส่เสื้อผ้าได้
โดยสมบูรณ์ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ใช้ห้องสุขาได้โดยสมบูรณ์ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ลุกนั่งได้  
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่เคยกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
สามารถกินเองได้ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และหยิบยากินได้โดยสมบูรณ์ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า 
 ผู้สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านร่างกาย 
การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เช่น การช่ังน้ าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายทุกวัน  มีความต้องการมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.69 และมีการแขวนปฏิทิน และนาฬิกาและมีมุมฝึกทักษะเพื่อการกระตุ้นความจ า มีความต้องการน้อยที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.24 ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.15 และเมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามมีความต้องการบรกิารสขุภาพของผู้สูงอายุด้าน
จิตใจ การบริการกิจกรรมทัศน์ศึกษาปีละ 2 ครั้ง มีความต้องการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.26 และจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ต่างวัย เช่น ร้องเพลง มีความต้องการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.96 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านสังคม การจัดให้มีกลุ่มจิตอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มี
ความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.16 และจัดกิจกรรมไว้อาลัยหรือสวดในพิธีศพของสมาชิก มีความต้องการน้อยที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐควรให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวเล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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 2. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เช่น การช่ังน้ าหนัก ความดันโลหิต 
ดัชนีมวลร่างกาย เป็นประจ าที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีรถรับส่งหากสามารถท าได้ 
 3. ควรจัดสวัสดิการเสริมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง เพื่อส่งเสริมด้าน
สังคม การพบปะพูดคุยของกลุ่มผู้สูงอายุ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และ การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุต้องการที่จะมีผู้คอยดูแลยาม
เจ็บไข้ การเดินทางไปยังสถานบริการพยาบาลใกล้เคียง เช่น ผู้ช่วยพยาบาล หรือ เยาว์ชนที่ได้รับการฝึกฝน เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราพรรณ เทพิน (2553) พบว่า การดูแลผู้สูงอายุต้องเริ่มจากบุคคลภายในบ้าน และ
หากจะสามารถเพิ่มการดูแล ในระหว่างที่บุคคลในครอบครัวไปท างานนอกบ้านช่วงกลางวัน ควรจัดหาผู้ช่วย หรือผู้คอยดูแล
ผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
เกี่ยวกับการตรวจ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลร่างกาย อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียด เช่น ปฏิทิน 
นาฬิกา ในบริเวณที่สามารถดูได้สะดวก ตัวใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งอยากให้มีมุมเสริมทักษะ ฝึกทักษะเพื่อกระตุ้น
ความจ า เพิ่มเกี่ยวกับกลุ่มจิตอาสา กลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนชน อาจจัดเป็นกลุ่มเยาวชนละแวกบ้าน และจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการร่วมกลุ่มสังคมผู้สูงอายุเพื่อจะได้มีการพบปะพูดคุย  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ต้องขอขอบพระคุณความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่ง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ 
ปัทมสนธิ ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่คอยสั่งสอนให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนและคอยให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง ตลอด
มา จนท าให้งานวิจัยเล่มนี้ประสบความส าเร็จ และขอขอบพระคุณ อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ และ
อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ ที่ให้เกียรติมารับฟังการน าเสนอแบบร่างงานวิจัย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้น าไป
แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้งานวิจัยออกมาดีที่สุดไร้ข้อผิดพลาดทุกประการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณนายทรงพล กลัดอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ที่คอยให้การสนับสนุนในการหาข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่  3 เป็นอย่างดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพาไป
ขอข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวงฆ้อง หรือ การประชาสัมพันธ์แก่คนในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การท างาน และขอขอบคุณคุณย่าบุญชู เปรี่ยมทรัพย์ คุณลุงสมบัติ เปรี่ยมทรัพย์ และคุณป้าส าเริง เปรี่ยมทรัพย์ ท่ีคอยให้ที่พัก
อาศัยช่ัวคราวในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตลอดจนให้ความเมตตาในการพาไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และเรื่องอาหารการ
กินเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วยในความเมตาและเอื้อเฟ้ือพวกข้าพเจ้า หากไม่มีผู้มีพระคุณทั้งหลายงานวิจัยเล่มนี้
ของข้าพเจ้าก็คงจะไม่ประสบผลส าเร็จได้ พวกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งจ าแนกกระบวนการวิจัยออกเป็น 5 ระยะ คือ ศึกษาสภาพการด าเนินโครงการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  การวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม ท าแผนเพื่อพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย น าแผนไป
ปฏิบัติ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ  ผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านพันเสามีการก าจัดขยะโดยใช้วิธีการเผา
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีขยะที่ไม่ได้ก าจัดอยู่บริเวณริมสองฝั่งถนน  เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยก
ขยะ  ไม่มีถังขยะส าหรับคัดแยก  ไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนแนวทางการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเริ่มจากกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัดแยก
ขยะ ท าถังขยะส าหรับใช้คัดแยกแบบง่ายซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นที่สามารถท าได้เอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยกันรักษาความสะอาด การมีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการด าเนินงานโดยการจัดท าโครงการคัดแยกขยะ ลด
มลพิษในชุมชน และหลังจากด าเนินโครงการพบว่า จ านวนขยะในชุมชนลดลง ชาวบ้านให้ความร่วมมือและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม  การบริหารจดัการ  ขยะมูลฝอย  
 

Abstract 
 The research was to study an appropriate waste management in Pansao village, Bangrakum 
district, Phitsanulok, by using the processes of community participation. Participatory Action Research 
(PAR) was conducted as the research methodology, which had five phases as follows: studying the 
processes of waste management projects, analyzing the groups’ problems, planning for developing the 
waste disposal management, implementing the plans, and following up and evaluating the operation. The 
results were that the villagers disposed their waste by burning, which caused air pollution, and there were 
a plenty of waste along two sides of the road since the villagers had lacked knowledge of waste sorting, 
sorting bins, and priority to environment in the community. Moreover, the ways of waste management by 
community participation stared with motivating the villagers to participate in, educating them about waste 
sorting, making sorting bins from local materials by themselves, publicizing the campaign of keeping clean. 
Additionally, after the participation in planning the procedure by conducting the waste sorting project for 
reducing pollution in the community, it was found that the waste in the community was reduced, and 
the villagers provided the cooperation and the importance of participating in waste disposal. 

Keywords :  participation  management  waste disposal 
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บทน า 
  ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญประการหนึ่งของชุมชนทุกประเทศทั่วโลกเพราะมีส่วนสัมพันธ์กับ  ความ
หนาแน่นของประชากร การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจสังคมนั้นๆ ในอดีตที่ผ่านมา การด าเนินการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย และน าไปก าจัดมักจะไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก เนื่องจากในแต่ละชุมชนมีจ านวนประชากรและกิจกรรมต่างๆ 
ไม่มากนักธรรมชาติสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนมี      การขยายตัวและมี
กิจกรรมต่างๆ ทวีจ านวนมากขึ้นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ เนื่องจากมีขยะมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
และปัญหาด้านการสาธารณสุข เป็นต้น 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและองค์ประกอบของขยะในแต่
ละชุมชนสามารถบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตและลักษณะของสินค้าที่เปลี่ยนไปในชุมชนนั้น ดังนั้น  การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในทุกข้ันตอนของวงจรการจัดการขยะจะสามารถท าให้การด าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
สูงสุดอย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นการยากที่จะระบุว่าความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันอยู่ในระดับใด แต่
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันคือ ปริมาณขยะริมถนนในชุมชนบ้านพันเสา    มีให้เห็นน้อยลง ซึ่ง
การเก็บกวาดของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพียงล าพังคงไม่สามารถกระท าได้ตลอดเวลา 

ในปัจจุบันการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังขาดประสทิธิภาพเนื่องจาก หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งประสบกับปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น ขาดงบประมาณ ขาด
บุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอย เพราะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะน าขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมจากแหล่งชุมชนมากองรวมบนพื้นดินแล้วปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติหรืออาจมีการเผาเป็นครั้งคราว ซึ่งการ
ก าจัดโดยวิธีนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการจัดหา
สถานท่ีทิ้งและท าลายที่หายากและมีราคาสูง อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไป ยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตส านึกและ
ปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบท าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (ฉัตรกร ชุเกียรติ, 2548 : 1-4) 
 อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก มีองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่
ในการจัดการขยะมูลฝอยจ านวนทิ้งสิ้น 8 แห่ง และเทศบาลต าบล 5 แห่ง แต่ละแห่งมีรูปแบบการจัดการขยะที่เหมือนและ
ต่างกันตามสภาพความพร้อมภาพรวมปัญหาขยะในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีการด าเนินการที่เป็นระบบเฉพาะในเขต
เทศบาล แหล่งที่มีตลาดสด ที่จ าหน่ายตลอดทั้งวันและเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มีประชากรจ านวนมาก เทศบาลมีงบประมาณ
พอส าหรับการบริหารจัดการแนวโน้มการเพิ่มของขยะจาก พ.ศ. 2557 ในแต่ละเขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลต าบลบางระก า 
เทศบาลต าบลปลักแรด เทศบาลต าบลบึงระมาณ เทศบาลต าบลพันเสา เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ รวมเป็น 42.96 ตัน
ต่อวัน ในปีพ.ศ. 2559 เพิ่มเป็น 55.53 ตันต่อวัน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 2559 : เว็บไซต์) มีหมู่บ้าน 44 หมู่บ้าน 4,560 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 21,689 คน  
 ในส่วนของเทศบาลต าบลพันเสา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ก าลังเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจาก
เทศบาลบาลต าบลพันเสา มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน จ านวน ประชากร 4,870 คน และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ทุกปี ในขณะที่เทศบาลต าบลพันเสา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ 4.14 ตัน โดยที่ปัจจุบันเทศบาล
ต าบลพันเสา มีความสามารถในการจัดการขยะได้เพียง 2.25 ตัน ต่อวัน เท่านั้น ส่วนที่เหลือประมาณ 1.89 ตัน ชุมชนจะท า
การก าจัดเองโดยการก าจัดในครัวเรือนและน าไปทิ้งในที่สาธารณะการเก็บรวบรวมและขนขยะ  มูลฝอยจากชุมชนไปทิ้งโดย
ไม่ได้รับการบริการจากเทศบาลส าหรับรถขยะจะน าขยะไปท้ิงยังท่ีสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลบางระก า ซึ่ง
มีพื้นท่ี 1 ไร่ โดยใช้วิธีการทั้งแบบวางกองและในส่วนหมู่บ้านที่รถเก็บขยะไปไม่ถึงก็จะมี   การน าขยะจากครัวเรือนไปทิ้งในที่
สาธารณะการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุของปัญหาตามมา คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวัน
และสัตว์น าโรคต่าง ๆ ปัญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอย ปัญหาสารพิษในขยะปนเปื้อนในแหล่งน้ า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรงและในระยะยาวปัญหาขยะมูลฝอย ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความด้อยประสิทธิภาพใน
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การจัดการด้านสาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 ต าบลพันเสา อ าเภอ      บาง
ระก า จังหวัดพิษณโุลก  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้วจิัยได้ท าการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) หมู่บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งกลุ่มตัวอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน โดย
คัดเลือกจากหน้าท่ีความรับผดิชอบของผู้น า ซึ่งภายในชุมชนมีการแบ่งหน้าท่ีของผู้น าชุมชนเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมและสาธารณะ
โดยเฉพาะ กลุ่มประชาชนท่ัวไป จ านวน 15 คน โดยเลือกจากความสมัครใจของประชาชนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลต่อชาวบ้านกลุ่มอื่นตอ่ไป  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1. แบบสัมภาษณ์พื้นที่การจดัการขยะมูลฝอยของบ้านพันเสา 2. การสนทนากลุม่ 
(Focus Group) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในประเด็นการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านพันเสา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในขณะท างาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล 

โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  

1. ด าเนินการประสานผู้น าชุมชน เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ และด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยนักวิจัยและทีมวิจัย   
3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน         บ้าน
พันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เช่น จ านวน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม ทุนของชุมชนบ้านพันเสา 4 ทุน คือ      ทุนทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ทุนทรัพยากรความหลากหลายของดิน น้ า  ปาา พืชพันธุ์ที่บ้านพันเสามีอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ทุนทาง
ปัญญา ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น นายสุทธิศักดิ์ มีแหยม มีความรู้ด้านการท าสารไล่แมลงศัตรูพืชและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
และนางสุวรรณ  จิตรล าพึง มีความรู้ด้านการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ทุนทางโภคทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มสัจจะ    ออมทรัพย์ 
กลุ่มเงินล้าน กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนหมู่บ้าน โดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชนบ้านพันเสา เช่น ข้อมูลแผนพัฒนาชุมชนและข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 (จปฐ) รวมทั้งการติดต่อผู้น าชุมชนหรือ
บุคคลส าคัญในชุมชน 

ผลการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สามารถแยกประเด็นได้ดังนี้  
 จากการวิจัยสรุปได้ว่า สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านพันเสา  มีการจัดการปัญหาขยะภายใน
ชุมชนโดยใช้วิธีการเผามากที่สุด ซึ่งท าให้มีปัญหาตามมาคือขยะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งกลิ่นเหม็น  นอกจากนี้
ชาวบ้านบางส่วนยังใช้วิธีทิ้งขยะบริเวณที่รกร้างและริมถนน  ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามีประเด็นที่น่าสนใจคือ  
ไม่มีถังขยะส าหรับคัดแยกขยะ ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยกขยะและชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่   ชาวบ้านไม่ให้
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ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนประกอบด้วย 1. 
หน่วยงานภาครัฐเช่น อบต. หรือ สาธารณสุขควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านและจัดหาถังขยะมาตั้ง
ไว้บริเวณหมู่บ้าน 2.  ชาวบ้านเองควรตะหนักเรื่องการคัดแยกขยะก่อนจะท้ิงลงถัง  และ3.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ
มาดูแลปรับเงินคนท่ีทิ้งขยะไม่เป็นท่ี  
 เมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้วคณะวิจัยได้ด าเนินการต่อโดยการกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยแกนน าเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมมือกัน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย
การส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีในการคัดแยกขยะ และท าถังขยะส าหรับใช้คัดแยกแบบง่าย ๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่
หาได้ในท้องถิ่นและสามารถท าได้เอง รวมทั้งท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ถ้าหากชาวบ้านร่วมมือกันและเห็นความส าคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น จึงได้น าแนวทางที่ได้จากการศึกษา จัดท าเป็นโครงการ
ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาหนทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการท าเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยใช้ช่ือโครงการว่า “คัดแยกขยะ ลดมลพิษในชุมชน” ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับซื้อขยะจากชาวบ้าน และจัดท าถังขยะที่ใช้คัดแยกขยะ
แบบง่ายๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและสามารถท าได้เอง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยและแกนน าชาวบ้านได้มีการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน เมื่อได้ด าเนินโครงการแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจากการประเมินผลโครงการพบว่าคนในชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ชาวบ้านรู้จัก
วิธีการคัดแยกขยะได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้ลดลง ทั้งนี้หากคนในชุมชนบ้านพันเสาและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้เกิดความยั่งยืนใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านดอนสัก 

 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาเรื่องการจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า แนวทางของครัวเรือนต้นแบบท่ีมีการจัดการขยะภายในครัวเรือน สามารถเปลี่ยนขยะไม่จ าเป็นมาเป็นมูลค่า
ได้ และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะกับชาวบ้านและเยาวชนภายในชุมชน เพื่อที่จะช่วยกันจัดการปัญหาขยะ
เบื้องต้น ท่ีเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านพันเสา  มีการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชนโดยใช้วิธีการเผา
มากที่สุด ซึ่งท าให้มีปัญหาตามมาคือขยะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งกลิ่นเหม็น  นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนยังใช้วิธีทิ้ง
ขยะบริเวณที่รกร้างและริมถนน  ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามีประเด็นที่น่าสนใจคือ  ไม่มีถังขยะส าหรับคัดแยก
ขยะ ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยกขยะและชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่  ชาวบ้านไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนประกอบด้วย 1. หน่วยงานภาครัฐเช่น อบต. หรือ 
สาธารณสุขควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านและจัดหาถังขยะมาตั้งไว้บริเวณหมู่บ้าน 2.  ชาวบ้านเอง
ควรตะหนักเรื่องการคัดแยกขยะก่อนจะทิ้งลงถัง  และ 3.ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมาตรการมาดูแลปรับเงินคนท่ีทิ้งขยะไม่เป็น
ที ่สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา ตันคิริ (2554) พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ตั้งแต่ในขั้นตอนท่ีหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาขยะ
และการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่และในขั้นตอนสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลงานการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาล และปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (2552) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการไม่มีส่วน
ร่วมในการประชุมและทราบถึงสาเหตุปัญหาไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนไม่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและ
ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการและในการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมทา
กิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนคือประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการขยะของเทศบาลยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจประชาชนไม่เห็น
ความสาคัญในการแยกขยะก่อนท่ีจะนาไปท้ิงหรือกาจัดเมื่อขยะมีปริมาณมากประชาชนเห็นว่าจะเป็นการเสียเวลาในการแยก
ขยะก่อนทิ้งนอกจากน้ันเทศบาลยังขาดแนวทางและขาดการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือในการแยกขยะขาดงบประมาณและ
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วัสดุอุปกรณ์ในการแยกขยะขาดการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องแก่ประชาชน 
 เมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้วคณะวิจัยได้ด าเนินการต่อโดยการกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยแกนน าเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมมือกัน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย
การส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีในการคัดแยกขยะ และท าถังขยะส าหรับใช้คัดแยกแบบง่าย ๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่
หาได้ในท้องถิ่นและสามารถท าได้เอง รวมทั้งท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ถ้าหากชาวบ้านร่วมมือกันและเห็นความส าคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น จึงได้น าแนวทางที่ได้จากการศึกษา จัดท าเป็นโครงการ
ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาหนทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการท าเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยใช้ช่ือโครงการว่า “คัดแยกขยะ ลดมลพิษในชุมชน” ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมาน อารีย์ (2546) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหามูลฝอย กรณีศึกษาต าบลส าราญ 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวชุมชนได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการแก้ไขคือ การจัดการอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างต่อเนื่องการศึกาดูงานวิธีการน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การตั้งกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของหมู่บ้าน และการขอรับการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณจากภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องจากผลการวิจัยการด าเนินงานแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนมีการน ามูลฝอย
พวกที่สามารถย่อยสลายได้มาท าปุ๋ยหมัก ร้อยละ 56.5 ท าน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 74.10 มีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อของเก่า
จ านวน 1 แห่ง และมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวร้อยละ 82.40 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอ   บาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอบาง
ระก า  จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเพื่อหาแนวทางการสร้างและด าเนินโครงการ 
  ในการจัดท ากิจกรรมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านในชุมชน
บ้านพันเสาจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพันเสามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง ส่วนโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านพันเสา 
 2. การจัดท าแผนเพื่อด าเนินโครงการและการน าไปปฏิบัติ 
  ในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาบ้านพันเสา ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมนั้นพบว่า สมาชิกในชุมชนบ้าน
พันเสาได้เสนอปัญหาและความต้องการคือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย การเผาขยะส่งกลิ่นเหม็น และไม่มีการคัดแยก
ขยะก่อนน ามาทิ้งเพราะในหมู่บ้านไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะในชุมชนซึ่งปัญหาและความตอ้งการต่างๆที่ชาวบ้านได้เสนอขึ้นมา
และร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถน ามาสรุปเป็นโครงการ คือ โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชนบ้านพันเสา
  
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะ ชุมชนบ้านพันเสา และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชนและภายในครอบครัวของตนเอง 
นอกจากน้ีในการจัดท าโครงการท าให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีภายในชุมชนและสามารถท าให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนให้มีความสวยงามปราศจากขยะมูลฝอย   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝาายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ ์อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท า
ให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายสุทธิศักดิ์ มีแหยม ผู้ใหญ่บ้านพันเสา รวมทั้งผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง และ
เพื่อหาแนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือแกนน าชุมชน 
ครัวเรือนท่ีเป็นต้นแบบในการท าเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชน จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบส ารวจชุมชน  การสนทนากลุ่ม  แบบสัมภาษณ์ และการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองมะคัง ส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเกษตรกร 
ยังเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับต้นทุนในการท าการเกษตรสูงขึ้นและราคาพืชผลตกต่ า ส่งผลให้มีภาระหนี้สินที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพออยู่ พอกิน พอประมาณ และมีเพียงชาวบ้าน
บางส่วนที่ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่บางครัวเรือนยั งไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี  และ
ภายในชุมชนยังขาดหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้อย่างถูกต้อง และพัฒนาขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
นักวิจัยร่วมกับชาวบ้านได้ด าเนินการพัฒนาส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน โดยได้จัดท าโครงการผักข้างบ้าน
อาหารข้างรั้ว โดยมีการให้ชาวบ้านภายในชุมชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอบรมวิธีการปลูกผักปลอด
สารพิษที่ถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นสร้างจิตส านึกให้เยาวชน และประชาชนด าเนินประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต  
 

ค าส าคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 This research aimed to study the situation of applying sufficiency economy and to explore the 
ways of promoting sufficiency economy in daily life at the community of Nong Makung, village number 7, 
Tumbol Totae, Wat Bot district, Phitsanulok. The research participants were 20 community leaders who 
were in the model families of sufficiency economy and in the group of supplementary occupation. The 
research instruments were community survey forms, focus group discussion, interviews, and projects for 
solutions. The data was descriptively analyzed. The findings were that since most of the villagers 
worked as agriculturists in monoculture farming, including with high cost of farming and low price 
for crops, household debt was increased. This was not in accordance with the philosophy of 
sufficiency economy that emphasized on making a living for simple lives. However, few villagers 
employed this philosophy; in addition, any families could not apply the philosophy correctly. 
Moreover, in the community, few government agencies provide the villagers appropriate knowledge and 
continuous development; therefore, the co-researchers and the villagers have cooperatively developed 
and promoted the way of sufficiency economy to the community by creating the project “Vegetable and 
Foods around the House.” Interested people attended the training program of organic vegetables, 
including motivating the youth and people in terms of applying the sufficiency economy in their ways of 
life. 
  

keywords : participatory action research   sufficiency economy  
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศที่ผ่านของไทยนั้นเริ่มตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 -7 ได้มุ่งเน้น
น าแนวความคิดตะวันตกหรือแบบทุนนิยมมาใช้ในการด าเนินชีวิต และบริหารประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยขาดการมองภูมิหลังของประเทศที่ป ระชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ ่ง
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นยุคของฟองสบู่แตก ส่งผลให้ประชาชนจ านวนหนึ่งเกิดการว่างงาน 
และเศรษฐกิจล้มละลาย ในท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานและ
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างไม่เดือดร้อน โดยยึดหลักทางสายกลางในการด าเนินชีวิต คือ อยู่อย่างพอเพียง ประมาณตนตามฐานะ ตาม
อัตภาพท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิ ดความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีความสุข
เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาประเทศภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มใช้ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นปรัชญาน าทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ สู่การมีระบบ เศรษฐกิจที่ยั ่งยืน สอดคล้องกับ
หลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมุ่งใช้ “ความมีเหตุผล” บนฐาน “ความรู้” และ “การพึ่งพาร่วมมือกัน” 
 เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบทุกระดับของ
สังคมไทยที่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จะสังเกตได้จากตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ระหว่างปี 2555 – 2559 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปีทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ท าการกระตุ้นการบริโภค
ในระดับรากหญ้า เปิดการค้าเสรี ปล่อยสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้แก่ภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และยังเพิ่มโ อกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทยที่มีการอุปโภคบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลตากการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2555 – 2559 ของส านักงานสถิติแห่งชาติมีหนี้สิ้นครัวเรือนเฉลี่ย 
68,405 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น 134,900 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2557 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 6.47 ต่อไป รวมไปถึงค่าครองชีพสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ยากจน หาเช้ากินค่ าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ก่อให้เกิด
ความล าบากในการด ารงชีพและการด ารงชีวิตส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สิน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีก เช่น 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาศีลธรรมตกต่ า ปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมอื่นๆ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้ประสบนั้นถูกสะสมต่อเนื่องมาหลายปี ความฟุ้งเฟ้อท าให้สังคมไทยจิตส านึกในเรื่องของ
ความพอดีและพอเพียง มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยทั้งในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การ
ด าเนินการต่างๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัดและยึดในกระแสโลกาภิวัตน์มาก
เกินไป ที่มุ่งเน้นแต่การค้า การลงทุนแต่ขาดความตระหนักถึงความเป็นคนและความเป็นสังคมไทย   
 ปัจจุบันการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้มีความมั่นคงมีความ
เป็นอยู่อย่างพอมีพอกินมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข และสามารถยืนหยัดในสังคมชุมชนต่อไปได้ ในสภาวการณ์ที่
เปลี ่ยนแปลงไปตลอดเวลา การหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นการสร้ างฐานความมั่นคงให้กับ
ครัวเรือน ชุมชนและสังคม การใช้ชีวิตตามปรัชญาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามทางสายกลาง การพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้รอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง และเงื่อนไขความมีคุณธรรมซื่อสัตย์
สุจริตอดทน สติปัญญาและแบ่งปัน สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย การมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่แค่เพีย งการไปร่วม
ประชุมรับฟังการเสนอโครงการ แต่เกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมี
การเสนอความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคนในชุมชนท้องถิ่น
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนการวางแผนร่วมกัน และ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ 
จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม และความโปร่งใส การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม และมี
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ความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก การมีส่วนร่วมอาจเป็นทั้งเป้าหมาย และวิธีการซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
วิธีการต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ท าให้คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 
และการเกิดผลประโยชน์ของกลุ่ม เนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ 
หุตานุวัตร, 2546) 
 บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีการด าเนินวิถีชีวิตแบบ
ชนบท โดยมีการเริ่มย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 เพราะมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มี
แม่น้ าไหลผ่านเหมาะแก่การท าการเกษตร โดยมีคลองลอยไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีประชากรที่ท าเกษตรกรรม ร้อยละ 38 ของ
ประชากรทั้งหมดเลี้ยงสัตว์และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันบ้านหนองมะคังนอกจากมีอาชีพหลักท าการเกษตรแล้ว 
ยังมีอาชีพเสริมเพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 อาทิเช่น การ
เลี ้ยงปลานิล การท าน้ าพริกของกลุ่มแม่บ้าน การเลี ้ยงไก่ไข่ เพื่อให้ชาวบ้านบ้านหนองมะคัง รู ้จักการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  นอกจากนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของคนภายในชุมชน คือ ปัญหา
หนี้สินจากการประกอบอาชีพ คิดเฉลี่ย 50,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านบางส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่เกิดจากการ
เป็นหนี้นอกระบบ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชุมชนบ้านหนองมะคัง โดยผู้วิจัยเน้นศึกษาชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งผลให้ชุมชนบ้านหนอง
มะคัง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และน าไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง 
 2. เพื่อหาแนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านหนองมะคังหมู่ที่ 7ต าบลท้อแท้อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
คณะผู้วิจัยเราประกอบไปด้วยกัน 3 ฝ่าย ได้แก่  
 1. ฝ่ายคณะผู้วิจัย ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4 โครงการจัดตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวนทั้งหมด 9 คน   
 2. ฝ่ายพัฒนา ได้แก่ ผู้น าชุมชนและผู้น าที่มีบทบาทส าคัญด้านการพัฒนาในชุมชน   
 3.ฝ่ายชุมชนได้แก่ตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่างๆในชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองมะคังที่มีความ
สนใจที่จะเข้าร่วมทีมวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชนบ้านหนองมะคังแล้วน ามาวางแผนก าหนด
โครงการและกิจกรรมซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ตลอดจนด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ร่วมกันในระหว่างผู้ร่วมทีมวิจัยทั้ง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายชุมชน
เป็นส าคัญ ดังมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยต่อไปนี้  

1. การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research : PAR) 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 
โดยผู ้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 
Research : PAR) ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 1. ขั้นการศึกษาบริบท คณะวิจัยท าการก าหนดพื้นที่ที่จะท าการศึกษาวิจัย โดยคณะผู้วิจัยในหมู่บ้านหนอง
มะคัง หมู่ที่ 7ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย  
 2. ขั้นก าหนดปัญหาคณะผู้วิจัยสรุปค าถามหรือปัญหารวมทั้งอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการแก้ไข
ปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกันได้อย่างชัดเจน 
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 3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัยคณะผู้วิจัยจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจนรวมทั้งระบุด้วยว่าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริมให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนโดยชาวบ้านนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนและตรวจสอบผลว่าพึงพอใจหรือไม่  
 4. ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง คณะผู้วิจัยมีส่วนร่วมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่ายแล้วน ามาท าการปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสมเพื ่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
 5. ขั้นการสรุปผลการวิจัย  คณะผู้วิจัยจะท าการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยกับทีม
วิจัยในหมู่บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกมีส่วนร่วมด้วยการรับทราบและ
ตรวจสอบประเมินผลการวิจัยว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างโดยชาวบ้านได้
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัยว่าพึงพอใจและได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่และแสดงความ
คิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์ครัวเรือน  20 ครัวเรือนโดย
คัดเลือกจากครัวเรือนที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริมภายในชุมชนให้กับประชาชนในชุมชน
บ้านหนองมะคัง ลักษณะการสัมภาษณ์ไม่ก าหนดรูปแบบตายตัว แต่เป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลของการ ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน เริ่มจากการส ารวจและสร้างทีมวิจัยในชุมชนบ้านหนองมะคังเพื่อร่วมท างาน 
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม Focus Group และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านหนี้สิน และยังไม่มีการจัดการปัญหาอย่างจริงจังคือยังคงเป็นการใช้หนี้ สินแบบระยะยาวและ
ไม่มีการหาวิธีจัดการปัญหาหนี้ส ินที ่เหมาะสม โดยมีแนวโน้มที ่จะมีหนี ้ส ินเพิ ่มจากการใช้จ่ายและการลงทุนท า
การเกษตร เนื่องจากมีปัญหาผลผลิตตกต่ า ค่าครองชีพสูง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ต าบล
ท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นก าหนดปัญหา เมื่อคณะผู้วิจัยและทีมวิจัยได้หัวข้อในการท าวิจัย ซึ่งได้มาจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) คณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยคือเพื่อศึกษา
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านหนองมะคังและเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมจากนั้นได้
น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จน ามาปรับ แก้ไขตามค าแนะน า 

 3. การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนหมู่บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7ต าบลท้อแท้อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ว่ามีปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถ
น ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตในชุมชนบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกและศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
  2. สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายคณะผู้วิจัยตั้งค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยคือเพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมของบ้านหนองมะคัง โดยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญอ่าน และแก้ไข 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเมื่อได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์มาแล้วนั้น ได้ท าก ารวางแผนกัน
ในทีม เพื่อแบ่งงานกันออกไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  20 ครัวเรือน โดยเป็นกลุ่มที่ เป็นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชน 
  5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์และน ามาวิเคราะห์
แล้วสรุปผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือนโดยคัดเลือกจากครัวเรือนที่ เป็น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชนเพราะการจัดการปัญหาจ าเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มอาชีพ
เสริมในชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  
 2. การตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือจากกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแหล่งอื่นๆ 
 3. การจัดระเบียบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เกิดประสิทธิภาพในการวิจัย
และมีเนื้อหาใจความส าคัญที่มีคุณภาพจากนั้นน ามาวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจัดเรียบเรียงข้อมูล
เพื่อความเป็นระเบียบ ท าการสรุปประเด็นย่อยของการวิจัยการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านหนองมะคัง 
 4.น ามาเขียนเรียบเรียงเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงในการจัดการปัญหาหนี้สินที่เหมาะสมของประชาชนในบ้าน
หนองมะคัง และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุป เพื่อเป็นประโยชน์ในหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้าน
หนองมะคัง และใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. สถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง  
 จากผลการศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง  กลุ่มตัวอย่างเคย
ได้รับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเป็นพระราชด ารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้ามาประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภารัฐ และการด าเนินงานของภาครัฐในระยะหลังได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ และใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวคิด และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้น และได้น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และกลุ่มตัวอย่างยังเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี ่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานเกี ่ยวกับเศรษ ฐกิจพอเพียง จึงท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง  
 ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้น าที่มีบทบาทในชุมชน และกลุ่มบุคคลที่ได้ด าเนินใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งหมดในชุมชน ในประเด็นการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ พบว่า การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันนั้นมีหลากหลาย 
สามารถแยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้  

1. การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองภายในครอบครัว เหลือจากบริโภคเองภายในครอบครัวจึงน ามาจ าหน่าย 
ณ ตลาดชุมชน  

2. การประหยัดอดออม ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  โดยประชาชน
บางส่วนได้มีการท าสมุดบัญชีรายรับ รายจ่าย 

3. การน าของที่เหลือใช้มารีไซเคิล และการน าไปจ าหน่าย  
4.  ประเด็นของอื่น ๆ เช่น การท าอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา  
โดยประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้านของการยึดความ

ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  และสาเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือก
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเนื่องมากจาก สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และทรัพยากรส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว
ภายในชุมชน 
 ในส่วนของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพนั้น กลุ ่มตัวอย่างได้น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ดังนี้ มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ซื่อสัตย์ต่อตนเองและชุมชน และเนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการค านึงถึงผู้บริโภคเป็นส าคัญ และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  
 หลังจากที่น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้แล้วนั้นกลุ่มตัวอย่างมีชีวิตที่มีความสุข หนี้สินลดลงและเกิดความ
สามัคคีกันในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

2. แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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 จากการประชุมผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง มีข้อเสนอในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
 2.1 กิจกรรมจัดท าโครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว กิจกรรมประกอบด้วย 1.อบรมให้ความรู้เบื ้องต้น
เกี่ยวกับการปลูกผักที่ถูกวิธี 2.แจกเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ผู ้ที ่เข้าร่วมโครงการปลอดสารพิษที่ถูกวิธีให้กับชาวบ้าน3.
ประกวดแปลงผักจากการประเมินผลโครงการพบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา ชาวบ้านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยชาวบ้านหนองมะคังได้มีกลุ่มท าน้ าพริก และกลุ่มเลี้ยงปลา อยู่
ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากนัก จึงต้องมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดหาตลาดในการขายสินค้า  
 2.3 รวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ควรลดต้นทุน
การผลิตโดยการรวมกลุ่มท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
 
อภิปรายผล 
 สถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง  แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล 
(2544) ซึ่งได้อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดละความ
ฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีประชาชนในชุมชนบ้านหนองมะคังได้มีแนวทางปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมผัก
ข้างบ้านอาหารข้างรั้ว เป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มอาชีพของชาวบ้านบ้านหนองมะคัง 
ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของธัญญารัตน์ นันติกา (2551) กิจกรรมที่เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการออม ด้านการเอื้ออาทรในชุมชน ด้านการ
ด ารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และกรอบ
ศักดิ์ ภูตระกูล (2545) โดยศึกษาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพบว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 3 ระดับได้แก่ 
 1. ระดับความอยู่รอดและ/หรือความเจริญอย่างยั่ งยืนภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 2.ระดับกุลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 3.ระดับสังเคราะห์แผนปฏิบัติการในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นตามเหมาะสมของทรัพยากร  
ผลการศึกษาดังกล่าวสัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยในการประยุกต์ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบ าลต าบล
ปาย เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องศึกษาถึงการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนให้ชุมชนด าเนินชีวิตแบบมี
ความพอเพียง โดยยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งท าให้ชาวบ้านและครอบครัวพึ่งตนเองได้ โดยผู้วิจัยเห็นว่าถ้าทุก
หมู่บ้านชุมชนและทุกประเทศ พึ่งตนเองได้ก็จะท าให้ไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะกระแสโลกกาภิวัฒน์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง  กลุ่มตัวอย่างเคย
ได้รับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเป็นพระราชด ารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้ามาประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภารัฐ พบว่า การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันนั้นมีหลากหลาย สามารถ
แยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เรียงล าดับได้ดังนี้  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองภายในครอบครัว , การประหยัดอดออม, 
การน าของที่เหลือใช้มารีไซเคิล และประเด็นของอื่น ๆ เช่น การท าอาชีพเสริม 
 แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมจัดท า
โครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มต่าง ๆ รวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชุมชนบ้านหนองมะคัง เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ได้นั้น เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดีจาก 
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ที่เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ
ประชาชนในชุมชนบ้านหนองมะคังหมู่ 7 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความ 
 สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณต่อทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความ
เรียบร้อยและสมบูรณ์คณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจข้อมูลหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ  โอกาสนี้ 
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ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู 
สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา 

STUDY OF THE SUCCESSION OF THE HERITAGE OF RONG-NGENG MUSIC FROM 
MR. SENG ABU TO MR. APHICHAT CANTACHA, HEAD OF ASLI MALA 

 

วิชัย  มีศรี 

คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  สงขลา 
*corresponding authur e-mail : aviolinjazz@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญ

ทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า 
นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่มีความเช่ียวชาญด้านดนตรีรองเง็ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ 
จากนายเซ็ง อาบู ศิลปินพ้ืนบ้านดนตรีรองเง็งอาวุโสคนส าคัญของจังหวัดปัตตานี นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นหัวหน้าคณะอัสลี
มาลา ซึ่งเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็งที่มีช่ือเสียงในภาคใต้ โดยมีผลงานการบันทึกเสียงเพลงพื้นบ้านดนตรีรองเง็ง มีผลงาน
การแสดงทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่วนแนวทางการสืบทอดของนายอภิชาติ คัญทะชา พบว่ามี 2 บทบาทส าคัญดังนี้ 
บทบาทในฐานะของศิลปินดนตรีพื้นบ้าน มีแนวทางการสืบทอดโดยยึดหลักความเป็นดั้งเดิมของดนตรีรองเง็งทั้งลีลาจังหวะ 
ท านอง แต่น าหลักทฤษฏีดนตรีสากลเข้ามาช่วยเรียบเรยีงด้านดนตรีให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับดนตรีรองเง็งแก่สถานศึกษา และออกแบบการแสดงให้กับสถานศึกษาต่างๆ 2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ มีการน า
หลักวิชาการมาอธิบายถึงความเช่ือมโยงในเชิงมิติต่างๆ ทางสังคมของดนตรีรองเง็งควบคู่ไปกับการแสดง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อดนตรีรองเง็งแก่สาธารณะชน 

ค าส าคัญ : แนวทางการสืบทอด  ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็ง  นายอภิชาติ คัญทะชา  หัวหน้าคณะอัสลีมาลา  
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the inheritance approach of Rong-Ngeng music from Mr. 
Seng Abu to Mr. Apichat Cantacha, the leader of Asli Mala band. The researcher collected data by 
conducting written interviews and participant observation forms. According to the study, Mr. Apichat 
Cantacha represents a new generation of folk artists, and he is an expert in Rong-Ngeng music due to the 
knowledge that was conveyed by Mr. Seng Abu, one of the senior major folk artists in Pattani province. 
Mr. Apichart Cantacha is the head of Asli Mala band, the famous folk music group in the South that have 
their own recorded Rong-Ngeng albums and have performed in various stages both national and 
international. The study also found that the inheritance approach of Mr. Apichat Cantacha has two 
important roles. 1. Role as a folk musician. The inheritance approach is based on preserving the originality 
of Rong-Ngeng music including rhythm and melody, but uses the Western music theory to compose 
music to be more interesting. He also gave lecturers of Rong-Ngeng music to the educational institutions 
and design performance shows for various educational institutions. 2. Role as a scholar. He used 
theoretical background to explain the connection in various dimensions of the social side of the Rong-
Ngeng music alongside the show in order to build a better understanding of Rong-Ngeng music for the 
public.  
 
Keywords : inheritance approach heritage rongengeng music Mr. Aphichat Cantacha head of asli mala 
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บทน า 
 ดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง เป็นศิลปะพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในคาบสมุทรมาลายูมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากการเข้ามาของชาติตะวันตกที่เข้ามาล่าอาณานิคม ค้าขายและเผยแพร่ศาสนา จนเกิดเป็นการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกและได้พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยมีเครื่องดนตรีเป็นสื่อสะท้อนความ
ผสมผสานกันทั้งสองวัฒนธรรม เช่น ไวโอลิน เปรียบเสมือนตัวแทนความของความเป็นวัฒนธรรมตะวันตก ขณะเดียวกันเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านอย่าง เช่น เรบานา ฆ้อง เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันออก เมื่อมีการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีที่เป็น
ตัวแทนของทั้งสองวัฒนธรรม การผสานเข้าหากันในรูปแบบการแสดง ซึ่งถือเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกชนชาติมา
ตั้งแต่อดีต ยิ่งท าให้ดนตรีพื้นรองเง็งเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการส่งต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ประเวศ 
วะสี , 2530 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1. มี
ความจ าเพาะของท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ
เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิน่จึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจเอาไปใช้ใน
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไม่ได้ หรือไม่ดี  2. มีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการสูง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่มาจาก
ประสบการณ์จริง จึงมีความเป็นบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องแม่ธรณี แม่คงคา 
แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอย่างของการน าเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่สื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เช่ือมโยง
ไปสู่อัตถะประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติ คนเราถ้าเคารพอะไร ย่อมไม่ท าลายสิ่งนั้น 3. มี
ความเคารพผู้อาวุโส ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพ   ผู้อาวุโสเพราะผู้อาวุโสมี
ประสบการณ์มากกว่า 

หากแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตในสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั รวมทั้งหลักความเชือ่ทางศาสนาท่ีมีผลต่อผูค้น ท า
ให้ดนตรีรองเง็งค่อยๆ ถูกลดบทบาทลง เนื่องมาจากความรู้สึกตระหนักถึงความส าคัญของดนตรีรองเง็งของเยาวชนรุ่นหลังได้
ลดน้อยลง ดนตรีรองเง็งจึงกลายเป็นเพียงเอกลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเท่านั้น โดยนานไปหากวัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้านรองเง็งไม่ได้รับการสืบทอดหรอืไดร้ับการอนุรักษ์จากคนรุน่ใหม่ ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งก็อาจจะสูญหายไปจากพ้ืนท่ี ด้วย
ศิลปินพ้ืนบ้านซึ่งเป็นปราชญ์ผู้มีประสบการณ์มีภูมิปัญญาความรู้ บางส่วนได้ทะยอยเสียชีวิตลง ปัจจุบันศิลปินดนตรีพื้นบ้าน
รองเง็งของจังหวัดปัตตานีที่ยังมีชีวิต คือ นายเซ็ง อาบ ูอายุ 64 ปี ชาวต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นักแมนโดลินผู้
ที่มีองค์ความรู้ทั้งด้านดนตรีและการเต้นรองเง็ง นับเป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีทั้งประสบการณ์และผลงานการแสดงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ได้พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งแก่ศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ ประกอบกับ
ปัญหาหลายๆ อย่าง ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที ความเช่ือทางหลักศาสนา การขาดความตระหนักของเยาวชนใน
ท้องถิ่น ท าให้นายเซ็ง อาบู จึงเปรียบเสมือนคลังปัญญาความรู้ทางดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ที่พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ศิลปินพื้นรุ่นใหม่ที่สนใจ อย่างเช่น คณะอัสลีมาลา และคณะบุหลันตานี ซึ่งทั้งสองคณะถือเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอด
ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู มาโดยตลอด    
 นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นนักไวโอลิน และต าแหน่งหัวหน้าคณะคณะอัสลีมาลาเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็งที่มี
แนวทางและผลงานการแสดงท่ีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นศิลปินพ้ืนบ้านรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการ
สืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ซึ่งนายอภิชาติ คัญทะชา เป็นผู้ที่ความรู้ความเข้าใจทั้งทักษะการเล่นเครื่องดนตรีในวงรองเง็งได้
ทุกชนิด และมีการศึกษาค้นคว้าในแง่ประวัติศาสตร์เพื่อท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง เพื่อเป็นข้อมูลในน า
ความรู้มาเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิ
ปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการศึกษา โดยการน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การสัมภาษณ์ (Interview) 
  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ นายอภิชาติ คัญทะชา ในประเด็นท่ีต้องการศึกษาดังต่อไปนี้ ประวัติ ผลงาน และแนวทาง
การสืบทอดดนตรีรองเง็ง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า  
และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือผู้วิจัยจะปล่อยให้ศิลปินแต่ละคนเล่าเรื่องของตนเองไปตามสบายแต่อยู่ในขอบเขตที่
ก าหนดไว ้ 
  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
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  ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมบรรเลงดนตรี รองเง็งและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในจัด
กิจกรรมต่างๆ ของนายอภิชาต คัญทะชา 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดระบบ พร้อมท้ังเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากนั้นผู้วิจัย
น าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ ประมวลผล และเขียนเป็นรายงานการวิจัย ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอด
ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา  
 
 ผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญา
ดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการผล
การศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.ประวัติและผลงานของนายอภิชาติ คัญทะชา 
 

 
 

ภาพที ่1  อภิชาติ คัญทะชา 
1.1.ประวัติส่วนตัว 
นายอภิชาติ คัญทะชา เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อายุ 37 ปี เป็นชาวต าบลล าพะยา อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายพนม คัญทะชาและนางพิสมัย คัญทะชา มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน เป็นชาย 2 คน นายอภิชาต คัญ
ทะชา เป็นบุตรคนที่ 2 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณปัจจุบันนายอภิชาติ 
คัญทะชา เป็นนักวิชาการศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และเป็นหัวหน้าคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ช่ือคณะว่า “อัสลีมาลา” โดยได้สมรสกับนางทัศนียา คัญทะชา อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุตรหญิง 1 คน นายอภิชาติ คัญ
ทะชา เริ่มศึกษาดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 12 ปี หลังจากนั้นได้เริ่มหัดเล่นไวโอลินด้วยตนเองเมื่ออายุ 17 ปี โดยฝึกหัดแกะเพลง
รองเง็งจากเทปบันทึกเสียงของพี่ชายทีเ่ป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตในขณะนั้น จนต่อมาได้มีโอกาสรับชมการแสดงของนายขาเดร์ แว
เด็ง นักไวโอลินรองเง็งและเป็นหัวหน้าคณะอีรามาอัสลี ซึ่งเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็งที่มีช่ือเสียงของจังหวัดปัตตานี ผ่าน
การถ่ายทอดทางโทรทัศน์จึงท าให้เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น จึงได้เดินทางไปขอเรียนกับนายขาเดร์ แวเด็ง เพื่อศึกษาบท
เพลงและเทคนิคการบรรเลงไวโอลินรองเง็งอย่างถูกต้อง และต่อมาได้รู้จักกับนายเซ็ง อาบู หนึ่งในนักดนตรีสมาชิกหลักคน
ส าคัญของคณะจนเกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง 
อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา พบว่ามีประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

 1.1.1 ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา 
           นายเซ็ง อาบู ศิลปินพื้นบ้านรองเง็งเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งให้แก่นายอภิชาติ คัญทะชา โดยผ่านรูปแบบการถ่ายทอดในลักษณะมุขฆปาฐะ หรือการบอกเล่า 
รวมทั้งการรวมกันแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ซึ่งนายอภิชาติ คัญทะชา ได้ยกย่องให้นายเซ็ง อาบู เป็นครูทั้งด้านดนตรีรองเง็งที่
มีบทบาทต่อตนเองอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากนายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพ้ืนบ้านท่ีมีความสามารถในการจดจ าบทเพลงรองเง็งได้เป็น
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จ านวนมาก และเป็นนักดนตรีที่มีทักษะทางด้านการบรรเลงแมนโดลินได้อย่างไพเราะ หาตัวจับยาก แม้กระทั่งศิลปินทางฝั่ง
มาเลเซียยังยกย่องให้เป็นมือแมนโดลินดนตรีพื้นบ้านรองเง็งแห่งคาบสมุทรมาลายู ปัจจุบัน นายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินอาวุโสที่
พยายามส่งต่อวัฒนธรรมสู่ศิลปินรุ่นใหม ่ซึ่งรูปแบบการส่งต่อนั้นตัวศิลปินรุ่นเก่ามักมีความเช่ือเรื่องการเลือกลูกศิษย์หรือผู้สืบ
ทอดต่อ โดยจะดูจากความตั้งใจ ปฎิภาณไหวพริบ และความมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนายเซ็ง อาบู 
มักจะถ่ายทอดบทเพลง เทคนิคการบรรเลง รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็งใหก้ับนายอภิชาติ คัญทะชา โดยไม่ได้หวง
วิชา นายเซ็ง อาบู ได้เคยกล่าวไว้ว่านายอภิชาต คัญทะชา น่าจะเป็นศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่ตัวจริงท่ีสืบทอดดนตรีรองเง็ง 
ด้วยเป็นศิลปินรุ่นใหม่มีความสนใจ ทักษะ มีความใฝ่รู้ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ของดนตรีรองเง็งในแทบทุกมิติ รวมทั้ง
ความตั้งใจแน่วใจในการที่จะสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งสืบต่อไปจากรุ่นของตน นายเซ็ง อาบู และนายอภิชาติ คัญทะชา 
มักจะรวมแสดงดนตรีด้วยกันทุกครั้งที่มีการแสดงดนตรีรองเง็ง แต่ช่วงหลังด้วยอายุมากขึ้นท าให้นายเซ็ง อาบู กลัวว่าภูมิ
ปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็งที่ตัวเองจดจ าไว้จะสูญหายไปกับตน จึงพยายามถ่ายทอดบทเพลงอีกจ านวนมากที่ตนจ าได้ให้กับ
นายอภิชาติ คัญทะชา ให้มากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่2  วิชัย มีศรี 
 

1.2 ผลงานของนายอภิชาติ คัญทะชา 
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม 

    1.1 คณะท างานโครงการจัดท าท าเนียบและบันทึกเสียงให้กับศิลปินพื้นบ้านชายฝั่ง ทะเลอันดา
มัน (มูลนิธิชุมชนไทย) เมื่อ พ.ศ.2549 
   1.2 คณะท างานโครงการสนับสนุนและฟื้นฟูศิลปินพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอันดามัน (มูลนิธิชุมชน
ไทย) เมื่อ พ.ศ.2550 
   1.3 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา” โดย อาจารย์อติพล อนุกูล นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ.2550 
   1.4 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพลงรองเง็งรองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้” โดย อาจารย์สัญญา  
เผ่าพืชพันธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีชาติพันธ์ุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2551 

2. ผลงานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านรองเง็งหน้าพระที่น่ัง 
2.1 แสดงดนตรีถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ ์ในงานแสดงแสงสีเสียงและ 

สื่อผสม เรื่อง มหานุภาพเมืองปัตตานี บุญบารมีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  โดยเทศบาลเมืองปัตตานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2545 
   2.2 แสดงดนตรีถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานเปิดอาคารคณะ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2554 
   2.3 แสดงดนตรีถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีเปิดอาคาร
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555 
   2.4 แสดงดนตรีประกอบการแสดงรองหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในพีธีเปิดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พ.ศ.2560 
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ภาพที ่3  อภิชาติ คัญทะชา 

  3. วิทยากร 
       3.1 ได้รับเกียรติจากสถาบันกัลยานิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
สาธิตและเป็นวิทยากรถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งโครงการอบรมค่ายเยาวชนรักษ์ถ่ิน รุ่นที่ 7 พ.ศ.2545   
   3.2 ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดดนตรี
พื้นบ้านรองเง็งโครงการสืบสานการแสดงพ้ืนบ้าน พ.ศ.2547   
       3.2 ได้รับเกียรติจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดการแสดงรองเง็ง พ.ศ. 2554 
   3.4 ได้รับเชิญจากประเทศออสเตรเลยี ร่วมถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน โครงการค่ายเยาวชน Ethno 
Music Australia และร่วมแสดงในงาน woodford folk festival 2011 
   3.5 เป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านรองเง็ง ให้กับคณะนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง ปี 2559-
2560 
  4. ผลงานด้านการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม 
   4.1 ร่วมบันทึกเสียงเพลงรองเง็ง ชุด Miracle of Frienship มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพ ในนาม
คณะอัสลีมาลา โดย Mr.Rupert Pichler : Austria เมื่อ พ.ศ.2546 
   4.2 คณะท างานโครงการจัดท าท าเนียบและบันทึกเสียงให้กับศิลปินพื้นบ้านชายฝั่ง ทะเลอันดา
มัน (มูลนิธิชุมชนไทย) เมื่อ พ.ศ.2549 - 2550 
   4.3 ร่วมเรียบเรียงเพลงประกอบละครเรื่อง แผ่นดินเดียวกัน ในนามคณะอัสลีมาลา ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เมื่อ พ.ศ.2554 
   4.4 ร่วมแสดงในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงรองเง็ง โดยนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2555 
   4.5 ร่วมบรรเลงดนตรีในการบันทึกภาพคลื่นไหวการแสดงรองเง็ง โดยนิสิตปริญญาเอก สาขา
ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2556 
   4.6 ร่วมแสดงในการบันทึกภาพคลื่นไหวการแสดงรองเง็ง โดยหออัครศิลปิน ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
    4.7 ร่วมแสดงในการบันทึกภาพคลื่นไหวการแสดงรองเง็ง โดยคณะวิจัยศูนย์วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2557 

5. ผลงานการออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงให้กับสถานศึกษา 
   5.1 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุด “ระบ าสังข์ ศรีสงขลา” ให้กับอาจารย์ 
และนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2545 
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   5.2 ร่วมออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุด ตารีลีเล็ง  ให้กับอาจารย์ทัศนียา 
คญัทะชา และนางสาวดัชนีย ์ทองแกมแก้ว นักศึกษาวิชาเอกศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552 
   5.3 ออกแบบเพลงรองเง็งส าหรับประกอบพิธีแต่งงานในงานแต่งงานลูกชาย นายธีระ มินทรา
ศักดิ์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2554 
   5.4 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงศิลปะนิพนธ์ ชุด “บูรงตีเต๊ะ” “ตารีเกอ กา
เวน” “ระบ าว่าวควาย” และ “ลีลาปาจั๊ก” ให้กับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ.2555 
   5.5 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงศิลปะนิพนธ์ ชุด “ระบ าปลาเค็ม”และ 
“ระบ าสิงโกรานารี” ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
พ.ศ.2557 
   5.6 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุดของดีเมืองตรัง ซึ่งเป็นศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษา คณะศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พ.ศ.2558 
   5.7 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบศิลปะนิพนธ์ชุดดูหล า ให้กับนักศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และออกแบบเพลงประกอบผลงานวิจัย ชุดตารีจ าปาดะให้กับ
อาจารย์ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2559 

2. แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายอภิชาติ คัญทะชา 
 จากการศึกษาพบว่านายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลีมาลา ศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่มีแนวทางในการ
สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็ง โดยได้วางบทบาทของตนเองดังนี้ 
  1.บทบาทในฐานะศิลปินดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชา ได้มีแนวทางในการสืบทอดดนตรี
รองเง็งโดยให้ความส าคัญกับความเป็นดั้งเดิมมากท่ีสุด ด้วยมีความมุ่งหมายอยากให้ความดั้งเดิมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
โดยเฉพาะในส่วนของดนตรีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ส าเนียงเฉพาะตัว โดยดนตรีรองเง็งที่สืบทอดเป็นการบรรเลงและการ
แสดงของทางฝั่งปัตตานี ด้วยเทคนิควิธีการเล่นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะ ด้วยความหมายของบทเพลงซึ่งเป็นภาษามลายู 
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบการคลุกคลีอยู่กับศิลปินพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งส าคัญ ด้วยศิลปินพื้นบ้านส่วนใหญ่ไม่มีหลักการทางการ
ถ่ายทอดเชิงวิชาการมากนัก แต่เป็นการเรียนรู้แบบการเลยีนแบบท าตามครจูึงเป็นเสน่ห์ของการเรยีนดนตรีพื้นบ้าน ด้วยดนตรี
รองเง็งมีองค์ประกอบการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกันหลายๆ ด้าน เช่น ดนตรี การขับกลอนและการเต้น ทั้งหมดล้วนมีความ
จ าเป็นต้องเรียนรู้จากครูและประสบการณ์ของผู้ถ่ายทอดด้วยเช่นกัน แต่ในส่วนของดนตรีนั้นหลังจากได้รับการถ่ายทอด
มาแล้ว นายอภิชาติ คัญทะชา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจะสร้างความน่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ค่อยๆ ไม่ได้ให้ความ
สนใจดนตรีรองเง็งมากนัก จึงน าหลักดนตรีสากลที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการเรียบเรียงดนตรีให้มีความ
น่าสนใจขึ้น ท้ังลักษณะการประสานเสียง การขยายท่อนเพลง รวมทั้งการน าบทเพลงมาสร้างสรรค์การแสดงใหม่ๆ ข้ึนมา ซึ่งมี
อาจารย์ทัศนียา คัญทะชา ภรรยาผู้ซึ่งมีความสนใจและมีความสามารถทางด้านการเต้นรองเง็งเช่นกัน ท าให้การสืบทอดดนตรี
รองเง็งของนายอภิชาติ คัญทะชา ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในแง่การท างานสืบทอดมากที่สุด และยังคงแนวคิดการรักษาความ
เป็นดั้งเดิมให้มากที่สุด นอกจากนายอภิชาติ คัญทะชา จะมีบทบาททางการแสดงดนตรีรองเง็งแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่สนใจ 
  2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ นายอภิชาติ คัญทะชา นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วยังเป็นนักวิชาการที่ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็ง โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งกับประวัติศาสตร์ บทบาททางสังคม 
ภาษาและวัฒนธรรม โดยมีการสอดแทรกความรู้ทางวิชาการเข้ากับการแสดง ทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณี ภาษาวัฒนธรรม 
เพื่อเป็นการความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชน ท้ังเป็นศิลปินพ้ืนบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นแหล่งข้อมูล
ให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ท่ีมีความสนใจดนตรีรองเง็ง 

3. ผลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 ผลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมยังพบประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลี
มาลา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การเป็นนักจัดการและนักประสานงานที่ดีเยี่ยม 2. การยังคงให้ความส าคัญกับความเช่ือ
ทางด้านพิธีกรรม  
 
อภิปรายผล  

นายอภิชาติ คัญทะชา ศิลปินพ้ืนบ้านดนตรีรองเง็งรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากศิลปินพื้นบ้านคนส าคัญๆ หลายท่าน ทั้งนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีพื้นบ้าน นายแบแซ 
ศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดนราธิวาส และนายเซ็ง อาบู หนึ่งในสมาชิกคนส าคัญผู้ที่เปรียบเสมือนนักดนตรีคู่บุญของนายขาเดร์ แว
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เด็ง ซึ่งนายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพ้ืนบ้านรองเง็งคนความส าคัญของจังหวัดปัตตานีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้ที่นายอภิชาติ 
คัญทะชา ได้รับการถ่ายทอดบทเพลงรองเง็งและถือเป็นบุคคลที่ยกย่องเป็นครูผู้ รู้ทางด้านดนตรีรองเง็งที่ส าคัญอีกท่านหนึ่ง 
นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินพ้ืนบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นก าลังส าคัญในการสบืทอดดนตรีรองเง็ง จากการศึกษาพบว่านายอภิชาติ 
คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลีมาลา ศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่มีแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็ง โดย
ได้วางบทบาทของตนเองดังนี้ 1.บทบาทในฐานะศิลปินดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชา ได้มีแนวทางในการสืบ
ทอดดนตรีรองเง็งโดยให้ความส าคัญกับความเป็นดั้งเดิมมากท่ีสุด ด้วยมีความมุ่งหมายอยากให้ความดั้งเดิมไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปมากนัก โดยเฉพาะในส่วนของดนตรีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ส าเนียงเฉพาะตัว 2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ นอกจากจะ
เป็นศิลปินแล้วยังเป็นนักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็ง โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็ง
กับประวัติศาสตร์ บทบาททางสังคม ภาษาและวัฒนธรรม โดยมีการสอดแทรกความรู้ทางวิชาการเข้ากับการแสดง ทั้งเป็น
ศิลปินพ้ืนบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ท่ีมีความสนใจดนตรีรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชาเป็นยังมี
ส่วนส าคัญในการร่วมเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นศิลปินพ้ืนรุ่นใหม่
ที่มีแนวทางในการสืบทอดดนตรีรองเง็งอันเป็นเอกลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสอดคล้องกับนภดล ทิพยรัตน์ 
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องดนตรีปัตตานี : ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ความ
เป็นมาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรีปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงลักษณะเฉพาะตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของ
ดนตรีปัตตานีในอนาคตมีขอบเขตครอบคลุมดนตรี พื้นที่ในจังหวัดปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส พบว่า ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีปัตตานีที่ส าคัญ ได้แก่  การเป็นดนตรีที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามที่มีความสัมพันธ์กับดนตรีประเทศเพื่อนบ้านและ
สามารถปรับเปลี่ยนตวัเองได้ตลอดเวลามาอย่างช้านาน ส่วนแนวโน้มและทิศทางของดนตรีปัตตานีในอนาคตนั้น ดนตรีปัตตานี
จะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคมและช่วยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันหากมองอีกมุมหนึ่งดนตรีปัตตานี ยังคงมีอิทธิพลของความเช่ือและหลักการที่ไม่
สอดคล้องวิถีชีวิตในสังคมปัตตานี อันอาจท าให้ดนตรีปัตตานีค่อย ๆ   ถูกลดบทบาทลงและอาจสูญหายไปได้ในที่สุด ดังนั้นจึง
ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมและรวบรวมองค์ความรู้ดนตรีปัตตานี ที่ก าลังสูญหายไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอติพล อนุกูล   (2551:173 - 176) ศึกษา เรื่องบทเพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทต่าง ๆ ของรองเง็งในสังคมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางดนตรีในบทเพลงรองเง็ง
ของคณะอัสลีมาลา จากการศึกษา พบว่า รองเง็งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ที่มีประวัติและพัฒนาการมาอย่างช้านาน 
ซึง่ได้รับความนิยมเล่นกนัมากและแพร่กระจายเข้าสู่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านวังเจ้าเมือง หรือบ้านข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่
แล้วเป็นเหตุให้ รองเง็งปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการแสดงทั้งการเต้น และการบรรเลงเพลงให้สวยงามประณีตมากยิ่ งขึ้น 
เพือ่ต้อนรับแขกผู้ มาเยือน และเป็นหน้าเป็นตาให้เจ้าของวัง หรือเจ้าของบ้านกระทั่งต่อมารองเง็งได้แพร่ลงสู่ชาวบ้านอีกครั้ง 
ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป หรือแขกผู้มาเยือนของเจ้าวัง หรือเจ้าของบ้าน ช่ืนชอบและน่าสนใจ
การแสดงนี้แล้วเกิดน าไปเผยแพร่เล่นให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วเล่นตาม ก่อนจะแพร่กระจายลงสู่บริเวณอื่นๆ แล้วปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงให้เข้ากับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณนั้น  

จากผลการศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้า
วงอัสลีมาลา พบว่า ดนตรีรองเง็งถือเป็นจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งหากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมผลักดันในการส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนศิลปินพ้ืนบ้านและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การรับช่วงต่อๆ ในการสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง โดยจัดให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการท า
กิจกรรม พร้อมท้ังการให้คุณค่าเพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อเอกลักษณ์ท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ก็จะท าให้ดนตรีพื้นบ้าน
รองเงง็ยังคงอยู่สืบไป    
       
สรุปผลการวิจัย   

นายอภิชาติ คัญทะชา ศิลปินพื้นบ้านดนตรีรองเง็งรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถซึ่งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทางด้านดนตรีรองเง็งจากศิลปินพ้ืนบ้านคนส าคัญหลายๆ ท่าน โดยหนึ่งในนั้นคือนายเซ็ง อาบู ศิลปินพ้ืนบ้านคนส าคัญและคน
สุดท้ายของจังหวัดปัตตานี ท่ีมีส่วนส าคัญในการส่งต่อภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งสู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าคณะอัสลีมาลา 
ซึ่งเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรอเง็งที่มีช่ือเสียงในภาคใต้ทั้งมีผลงานการแสดงท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยนายอภิชาติ คัญ
ทะชา เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและมีแนวทางในการสืบทอดดนตรีรองเง็ง โดยยังคงรักษาแนวทางการบรรเลงใน
รูปแบบดั้งเดิม และพัฒนาดนตรีรองเง็งให้เข้ากับยุคสมัยโดยใช้หลักทฤษฎีดนตรีสากลเข้ามาช่วยในการเรียบเรียงในขอบเขต
แนวทางของการอนุรักษ์ ทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ที่สนใจ ผ่านทั้งรูปแบบการเป็นวิทยากร นักแสดง และนักวิชาการ โดยพยายามศึกษาค้นคว้าทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิง
พื้นที่ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีรองเง็งในมิติต่างๆ เพื่อน ามาเสนอทั้งรูปแบบการแสดงและองค์
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ความรู้ทางวิชาการ นับได้ว่านายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินที่มีแนวทางในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งโดยยังคงรักษา
ความเป็นดั้งเดิม และปรับประยุกต์การแสดงให้เข้ากับยุคสมัย และยังพบประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายอภิชาติ คัญ
ทะชา ในประเด็น 1. การเป็นนักจัดการและนักประสานงานท่ีดีเยี่ยม 2. การยังคงให้ความส าคัญกับความเช่ือทางด้านพิธีกรรม  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่
ขึ้นไป จ านวน 257 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบภายในน้อยกว่า 5 ปี และมีต าแหน่งงานในระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน  
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการทดสอบสมมติฐาน  เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนของด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกระบวนการตรวจสอบหลักที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานได้ คือ ต้องมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานท่ีดี และต้องด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ 

ค าส าคัญ : ผู้ตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบภายใน  การด าเนินงาน 

Abstract 
 This research aims to study. The influence of the process of internal audit towards the 
performance of companies listed on the stock exchange of Thailand. Sample study is the internal auditor 
from officials up to. The number of people who use statistics in 257 research is average, standard deviation, 
and analysis with multiple regression analysis assumptions by the respondents is mostly female, younger than 
30 years old marital status single Bachelor's degree level. Experience in inspection work within less than 5 
years old and has high levels of officers/employees. The results of this research have found that the internal 
validation process has a positive influence on operational performance, statistically significant at the .05 level 
consistent with hypothesis testing. Considering the variable list, find that the process of internal audit, 
operational planning and audit performance forecasts can be statistically significant at the .05 level of the 
reporting of operating results and the follow-up monitoring. Cannot get the performance forecasts, which 
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reflect the main verification process that can increase the efficiency of operations is the planning and good 
work practices and follow the plan. 

Keywords : internal auditor  internal audit  operations 

 
 
 
บทน า 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ท าให้การตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ คือ องค์กรสามารถน าผล
การตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มมูลค่าและความส าเร็จ 
ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลัก
สากล 
 องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องด าเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน
ของการก ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี ท้ังนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในที่ดี
จะต้องมีความเหมาะสมและมีการปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ. 2547 : 
7-11) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่ากระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน หรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน 
ส่งเสริมให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และสร้างมูลค่าให้เกิดกับองค์กรได้ในอนาคต 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัน
ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบภายใน ที่ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                                           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบภายใน 

1. ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน 

2. ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ 

3. ดา้นการรายงานผลการปฏิบติังาน 
4. ดา้นการติดตามผลการตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 

2. ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

3. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

4. ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ค านิยามศัพท ์
 จากการศึกษางานวิจัยในครั้ง ผู้วิจัยได้ศึกษา น าไปสู่การสรุปค านิยามศัพท์ ดังนี้ 
 1. กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  
  1.1 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะ
ตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใน
ระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังท่ีก าหนด  
  1.2 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  1.3 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกข้ันตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและ
การควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ท่ีผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังน้ีคือ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด 
ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ  
  1.4 ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ หมายถึง การแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับการ
ตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ติดตามผลว่าผู้บรหิารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  แสดงว่าผู้บริหาร
ยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต   
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 2. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการ
จัดการพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมคุ้มค่า มีขั้นตอนกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบแบบแผน ท าให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็ว เป็นไปมาตรฐาน ซึ่งการประเมินว่าองค์กรหรือธุรกิจนั่นมีประสิทธิภาพการด าเนินการหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก
องค์ประกอบต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย  
  2.1 ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ หมายถึง การพิจารณาผลผลิตขององค์กร ว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
เพียงใด เช่น ต้องการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย การขายและการบริการได้ครบถ้วน กรณีที่เป็นสัญญาอันตรายว่ามี
ปัญหาในองค์กร คือ ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมายและบางครั้งเป็นเพราะตั้งเป้าหมายต่ าเกินไปจนเกิดภาพลวงว่าบรรลุเป้าหมาย  
  2.2 ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร หมายถึง การพิจารณาว่าองค์กรหรือธุรกิจ จะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จนั้น จ าเป็นจะต้องจัดหาทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรในลักษณะที่มีเงินเพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ และเงินได้ถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานความ
ถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดความสูญเปล่า  
  2.3 ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานการไหลเลื่อนส่งต่อของงาน ความครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย
ในการปฏิบัติงานบุคคลท างานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้ง  
  2.4 ด้านความพอใจของทุกฝ่าย หมายถึง การพิจารณาว่าผลงานความส าเร็จขององค์กรหรือธุรกิจ และกระบวนการ
ปฏิบัติที่ใช้น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากน้อยเพียงใด กลุ่มคนท่ีสมควรพิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหาร
องค์กร ลูกจ้างทุกระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ  
 
 ขอบเขตของงานวจิัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
       2.  ขอบเขตด้านประชากร และตัวอย่าง 

ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 722 คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 257 
คน โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 
 ช่วงระยะเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 5 เดือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย 
 การเก็บข้อมูลของเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 สว่นที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงานโดยเป็นค าถามแบบเป็นตัวเลือกเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2  แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับกระบวนการตรวจสอบภายใน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และ 4) การติดตามผลการตรวจสอบ  
 ส่วนที่ 3  แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 2) การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 3) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ 4) ด้านความพอใจของทุกฝ่าย  
 โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2535 หน้า 99-
100) 
  คะแนนเฉลี่ย           แปลความหมาย  
  1.00 – 1.50   มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 – 2.50   มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 – 3.50   มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.51 – 4.50   มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
  4.51 – 5.00   มีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย โดยท าการทดสอบเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความ
ตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 
ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผู้ เช่ียวชาญพบว่าทุกข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และ     ส่วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยง 
(Reliability) ท าการทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ
วิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่ก าหนดคือ สัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อมีค่ามากกว่า 0.3 (Hair, et al. 2006) ท้ังนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.797 ถึง 0.965 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.366 ถึง 0.950 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงไม่ ได้ท าการตัดข้อค าถามใด ๆ 
ออกจากการวัดตัวแปร  
 วิธีการทางสถิติ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีชนิดของสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าจ านวน และค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัย ที่ประกอบไปด้วย กระบวนการตรวจสอบภายในและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. ทดสอบสมมติฐาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
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ผลการวิจัย 
 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 55.05 และที่เหลือจ านวน 98 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.95 

ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53 
รองลงมาอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.03 และน้อยที่สุดมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
 ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.75 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.24 และน้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 156 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.56  และน้อยที่สุดระดับปริญญาโท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44  
 ด้านประสบการณ์ในการท างานด้านตรวจสอบภายใน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานด้านตรวจสอบภายในน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 รองลงมาช่วงระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.99 ช่วงระหว่าง 11 – 15 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 และน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 
 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/พนักงาน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมาระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่า จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 ระดับผู้จัดการฝ่าย/เทียบเท่า 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 และน้อยที่สุดระดับผู้อ านวยการ/เทียบเท่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 
 
  
 
 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน อันได้แก่ กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน จ าแนกรายด้านของบริษัทจดทะเบียนใน  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (n = 218) 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

กระบวนการตรวจสอบภายใน 4.26 0.55 ระดับมาก 
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- ด้านการวางแผนการปฏิบตัิงาน  4.11 0.72 ระดับมาก 

- ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ  4.11 0.72 ระดับมาก 

- ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  4.45 0.57 ระดับมาก 

- ด้านการตดิตามผลการตรวจสอบ 4.36 0.55 ระดับมาก 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.45 แปลความหมายว่าอยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ กระบวนการตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 แปลความหมายว่าอยู่
ในระดับมาก และกระบวนการตรวจสอบภายในด้านวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 แปล
ความหมายว่าอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2.2  ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกรายด้านของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (n = 218) 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 4.08 0.73 ระดับมาก 

- ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ 4.07 0.74 ระดับมาก 

- ด้านการจดัหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 4.09 0.73 ระดับมาก 

- ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน 4.09 0.75 ระดับมาก 

- ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 4.07 0.75 ระดับมาก 

จากตารางที่ 2.2 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยพบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.09 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก และ รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 

 
 
ส่วนที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ตัวแปร b SEb 
Standardized 
Coefficients 

t- value p 

EGN .497 .066 .484 7.552 .000** 
INS .389 .063 .378 6.153 .000** 
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PER .074 .040 .057 1.852         .065 
FOL .093 .075 .070 1.248         .213 

หมายเหตุ  ค่าคงที่ = .927, SEest = .278     n = 218, R2 = .860, F= 327.64, Sig = 0.00 
          * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 INA = ประสิทธิภาพการด าเนินงาน, EGN = ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน, INS = ด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบ, PER 
= ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ FOL = ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ 
จากตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งชุด พบว่า ตัวแปรทั้งชุดสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอ านาจพยากรณ์ประมาณ 86% นั่นคือ สมมติฐาน ได้รับการสนับสนุน 
 ผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนเป็นสมการณ์พยากรณ์ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เมื่อน ามิติของตัวแปร 

กระบวนการตรวจสอบภายใน เข้าสมการเป็นดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
INA' = .927 + .497EGN + .389INS + .074PER + .093FOL 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

  INA' = .484EGN + .378INS + .057PER + .070FOL   
เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (Beta = .484) และด้าน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Beta = .378)  สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน (Beta = .057)  และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ (Beta = .070) ไม่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการด าเนินงานได้ เนื่องจาก กิจการอาจไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรายงานผล และการติดตามผลการตรวจสอบ 
เพราะเล็งเห็นว่าทั้งสองปัจจัยไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 โดยผลการวิจัยที่ได้ พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินเงิน ส่วนด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออง ชัยวัตร 2555 พบว่า 1) การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องที่ส าคัญ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ด้านความประหยัด 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการท างานโดยรวมด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความมีประสิทธิผล และ
ด้านความประหยัด และ 3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดท าและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน ด้านความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560) กล่าวว่า การควบคุมภายในท่ีได้รับการออกแบบไว้ดี จะช่วยก ากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ 
สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์กร ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้องค์กรเสียช่ือเสียง หรือเกิดความเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นหากมีการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตต์ศุภางค์ แก้ว
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ค า 2555 พบว่า 1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเช่ือถือได้และความถูกต้องของสารสนเทศทางด้านการเงินและการ
ด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และข้อสัญญา
ข้อตกลงต่าง ๆ 2) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านขอบเขตการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 3) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านแนวการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเช่ือถือได้และความ
ถูกต้องของสารสนเทศทางด้านการเงินและการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ และ 4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการบริหารงานหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสทิธิผลการบรหิารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเช่ือถือได้และความ
ถูกต้องของสารสนเทศทางด้าน การเงินและการด าเนินงาน และด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 
 ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงกระบวนการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อการบริหารและปฏิบัติงานที่โปร่งใสยิ่งขึ้น และ
ท าให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ดี 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร ค านึงถึงความส าคัญของประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ในการน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ หรือแสดงผลการด าเนินที่ดีของกิจการ  
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรท าการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับตัวแปรที่สามารถวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อย่างชัด เช่น  มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและด าเนินงานขององค์กร ทั้งด้านการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด 
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การศึกษาการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่สูง 

ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูลค าศัพท์ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary 
Verbs) ที่มีความถี่สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล  โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้คือ หนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ จ านวน 17 ตอน  เครื่องมือท่ีน ามา ศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่โปรแกรม Antconc3.2.1 w,Corpus linguistics และค ากรยิาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวน 
13 ตัว โดยใช้ทฤษฎีของดร.ประเพศ ไกรจันทร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในหนังสือนว
นิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ มีการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวน
ทั้งสิ้น 484 ประโยค โดยค าว่า Could มีการใช้มากที่สุดจ านวนทั้งหมด 132 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 27.27 และไม่พบค าว่า 
Dare ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์  จากผลการวิจัยนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้สอนด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยน าไปปรับใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านในหนังสือนอกเวลา ภาษาอังกฤษ และ
เพื่อการอ้างอิงในอนาคตต่อไป  

ค าส าคัญ : ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ  หนังสือนวนิยายเรื่องแฮรี่พอตเตอร ์ คลังข้อมูล  

Abstract 
The aim of this study was to analyze the high-frequency of Modal Auxiliary Verbs from the Harry 

Potter and the Sorcerer’s Stone. This study focused on the concordance lines of 13 Modal Auxiliary Verbs 
with using Antconc 3.2.1w program, Corpus Linguistics, and the theory of Prapet Kraichan. The main 
finding showed that there were the concordance lines of Modal Auxiliary Verbs for 484 sentences. The  
most frequent concordance lines was “Could” for 132 sentences. It was at 27.27 percent.  But the author 
did not use “Dare” in that book at 0 percent.  Furthermore, it is useful for language learners and teachers 
to improve the reading skills in other particular books in the future.  

Keywords : modal auxiliary verbs  harry potter  corpus 

  
บทน า   

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการสื่อสารกันท่ัวโลก โดยใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารช่วยให้คนทั่ว 
โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รู้เรื่อง หรือมีความเข้าใจตรงกัน ปัจจุบันในประเทศไทย ได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการ 
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ท่ีจะช่วยให้คนไทยสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรืออาศัยอยู่ในประเทศ 
ไทยได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาองักฤษ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟัง การอ่าน การ 
พูด และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง4 ทักษะนี้ ยังถือเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญและมีความหมายในการเรียนทุก ๆ 
ระดับอีกด้วย(รัชดาวัลย์ ศรีวรกลุ, 2558)  
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ไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใช้ภาษาที่เป็นหลักและแนวทางให้กับผู้ใช้หรือผู้เรียนภาษานั้น ๆ ว่าจะ 
พูดหรือเขียนอย่างไร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีระบบมีหลักการที่ค้อนข้างชัดเจนและตายตัว กฎระเบียบหลักการจะท าให้ 
ผู้เรียนสามารถจดจ าและสามารถน าภาษาไปใช้งานได้จริง โดยยึดไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใช้เป็นแก่นใน 
การท าความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (อภินันท์ตันติวัตนะ, 2553 อ้างอิงใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2554) นอกจากนี้ไวยากรณ์ 
จ าเป็นจะต้องมีค ากริยาเข้ามาใช้ทั้ง การพูดและการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้มากขึ้น เพราะค ากริยา(Verb) คือ 
ค า ที่แสดงถึงการกระท าหรือถูกกระท าของประธานในประโยคหากปราศจากค ากริยาแล้ว เราก็จะไม่ทราบว่าประธานท า
กริยา อะไรในประโยคด้วยเหตุนี้นักภาษาศาสตร์บางท่านจึงได้ยกให้ค ากริยาเป็นหน่วยส าคัญที่สุดของประโยค หน้าที่ของ
ค ากริยาก็ คือ แสดงอาการของประธาน และผันรูปไปตามกาลที่ควรจะเป็น (ชิดพงษ์กวีวรวุฒิ, 2557)  ค ากริยา (Verb) แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดหรือ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Main Verb หรือ Lexical  Verb คือ ค ากริยาแท้ และ Auxiliary Verb หรือ 
Helping Verb คือ ค ากริยาช่วยโดยค ากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) ในภาษาอังกฤษคือ กริยาที่มีหน้าที่หรือท าหน้าที่ช่วย
กริยาแท้เป็น หลัก ดังนั้น ถ้ามีกริยาช่วยจะต้องมีกริยาแท้ปรากฏอยู่ในประโยคดว้ยเสมอยกเว้นประโยคที่เราละกริยาแท้เอาไว้
ในฐานท่ีเข้าใจ กริยาช่วยน้ันมีทั้งหมด 24 ตัว แบ่ง ออกเป็น 2 ชนิด คือ ค ากริยาแสดงข้อเท็จจริง (Primary Auxiliary Verb) 
ได้แก่ is, am, are, was, were, has, have, had, do, does และ did อีกชนิดคือ ค ากริยา แสดงทัศนะภาวะ(Modal 
Auxiliary Verbs) ได้แก่ will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to และ 
used to ซึ่งค ากริยา ช่วยกลุ่มนี้มีความส าคัญมาก ท าหน้าที่เป็นกริยาช่วยของกริยาแท้ในประโยคเท่านั้น (นเรศ สุรสิทธิ์, 
2554)  

  การศึกษาค าศัพท์จึงเป็นอีกปัจจัย หนึ่งในการเรียนภาษา และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งส าหรับผู้ที่ก าลังจะศึกษา 
ค าศัพท์คลังข้อมูลภาษา(corpus) คือ การรวบรวมภาษาเขียน หรือ ภาษาพูด ที่ใช้ในสถานการณ์จริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เช่น ข้อความ บทความ หนังสือพิมพ์ ตารางเรียน เป็นต้น (บีเบอร์และคณะ, ฮันสตัน Biber, Conrad&Reppen, 2000; 
Hunston, 2002) คลังข้อมูลภาษาจึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้คลังข้อมูลภาษา
ยังใช้เป็น แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการท าพจนานุกรมและพัฒนาบทเรียนอีกด้วยเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมลูที่ ใช้ใน
สถานการณ์จริง (ซิม เมอร์แมน Zimmerman, 1997) ความรู้ด้านค าศัพท์นั้นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้
ใจความส าคัญครบ สมบูรณ์ ดังนั้น นักภาษาศาสตร์จึงใช้คลังข้อมูลภาษาในการรวบรวมและวิเคราะห์ค าศัพท์ต่างๆ (ชุงและ
คณะ, ฮันสตัน Chung&Nation, 2004; Hunston, 2011 อ้างอิงใน วิรตา ปัญจานนท์ และ ทรงศรี สรณสถาพร, 2559)  

นวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ประพันธ์โดย โจแอน โรว์ลิง (Joanne Rowling) คือ วรรณกรรมที่เป็นงานแปลซึ่ง 
เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายถือได้ว่ามีอิทธิพลในเรื่องต้นแบบการใช้โครงสร้างทางภาษาของเยาวชนไม่มากก็น้อย และเป็นงานแปล 
ประเภทวรรณกรรมที่ถือว่าได้รับความนิยมมากในบรรดาผู้อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ซึ่งปัจจุบันผู้ประพันธ์ได้ก้าวขึ้นสู่ 
ท าเนียบยอดนักเขียนนวนยิายตลอดกาลของโลก และได้ครองอันดับ ที่หกของโลกส าหรับรางวัลยอดนักเขียนตลอดกาล ท าให้ 
หนังสือเรื่องนี้มียอดขายรวมถึง 397 ล้านเล่ม (The deathly hollow 3, 2550) นอกจากนี้ นวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ยัง 
ได้รับรางวัลระดับโลกต่างๆ มากมาย เช่น ชนะเลิศรางวัลหนังสือประจ าปี 1999 ของ British Book Awards (Nibbies) 
ชนะเลิศเหรียญทองรางวัล Nestle Smarties Book Prize ประจ าปี 1998 ประเภทหนังสือเด็กอายุ 9-11 ปี(นพรัตน์ จันทร์ 
โสภา, 2556)  

  จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของค ากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) โดยเป็นกริยาที่มีหน้าที่ช่วย 
กริยาแท้เป็นหลัก ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาให้ทราบว่า กริยาช่วยในรปู แบบของค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal 
Auxiliary Verbs) ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ในตอนศิลาอาภรรพ์ (Harry Potter And  The Sorcerer's 
Stone.)เนื่องจากเป็นการศึกษาจากหนังสือนวนิยาย เป็นการศึกษาที่สร้างความแปลกใหม่ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนให้แก่ 
ผู้วิจัยเอง โดยหนังสือนวนิยายเรื่องนี้เป็นหนังสือนวนิยายที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มีตัวละครที่สร้างความดึ งดูดใจ และมีกระแส
ตอบ รับที่ดีจากผู้อ่าน โดยผู้วิจัยจะพิจารณาจากความถี่ของค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)ที่
ปรากฏใน หนังสือนวนิยายนั้นเอง ผลจากการศึกษานั้นจะส่งผลใหผ้  ู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับค ากริยาช่วยแสดงทศันะภาวะ 
(Modal Auxiliary Verbs)ได้มีความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้
พัฒนายิ่งขึ้น ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่ปรากฏสูงจากหนังสือนวนิยายเรื่อง 

แฮร์รี่ พอตเตอรต์ อนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And  The Sorcerer's Stone.)โดยใช้คลังข้อมูล  
2. เพื่อรวบรวมการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)จากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอต 

เตอร์ตอนศลิาอาถรรพ์ (Harry Potter And  The Sorcerer's Stone.)โดยใช้คลังข้อมลู  
   
วิธดี าเนินการวิจัย   

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)ที่ปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรร์ี ่

พอตเตอร์ ตอน ศลิาอาถรรพ์  ไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ดังต่อไปนี้  
  1.ประชากร คือ หนังสือนวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ท้ังหมด 7 ภาค  

2.กลุ่มตัวอย่าง คือ หนังสือนวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ตอนศลิาอาถรรพ์ ภาคที่ 1 จ านวน 17 ตอน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

  1.โปรแกรม Antconc3.2.1 wโดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้  
  1.1 ใช้ฟังก์ช่ัน Concordance เปน็ เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของค าที่ปรากฏในแต่ละบรรทัด ใน 
หนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ จ านวน  17 ตอน  

2.Corpus linguistics เป็นเครื่องมือในการศึกษาการเก็บรวบรวมค า ศัพท์ และคลังข้อมลู ท้ังหมด เพือ่น ามาใช้ใน 
การวิเคราะห์ความถี่ของค ากริยาชว่ยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่ปรากฏในหนังสอื นวนิยายเรื่อง แฮรร์ี่ 
พอตเตอร์ ตอน ศลิาอาถรรพ์  

3.ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวน 13 ตัว เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งานวิจัย 
ในครั้งนี้ โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีของ ประเพศ ไกรจันทร์ (ประเพศ  ไกรจันทร,์ 2556) สามารถแบ่งชนิดของ 
ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ ไดด้ังนี้   

  Will, Would  =   จะ  

  Shall, Should   =  จะ  

  Can, Could   =  สามารถ, เป็น, ได้  

  May, Might  =  อาจจะ  

  Must     =  จะต้อง  

  Ought to   =  ควรจะ  

  Used to   =  เคย    

  Need    =  จ าเป็น, ต้องการ  

  Dare     =  กล้า  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์จากหนังสือนวนิยาย เรื่อง 
แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์จ านวน 17 ตอน รายละเอียดในการเก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้  

1. ดาวน์โหลดนวนิยายเรื่องแฮร์รี ่พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ และแปลงไฟล์ใน โปรแกรม Notepad ในขั้นตอนนี้ 
คลังค าศัพท์จะไม่รวมรูปภาพและค าบรรยายใต้ภาพ ตาราง บรรณานุกรม เชิงอรรถ และกิตติกรรมประกาศในบทความวิจัย  
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2. สร้างรายการค าศัพท์จากหนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์จ านวน 17 ตอนโดยใช้ 
โปรแกรม AntCon 3.2.1 w เนื่องจากขนาดคลังข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีมีทั้งหมด 80,621ค า  

3. วิเคราะห์ค ากริยาช่วยทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่ปรากฏร่วมจ าเพาะใน Concordance lines  
4. ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล  

  
  
ผลการวิจัย   

  
จ านวนร้อยละของประโยคท่ีมีการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ(Modal Auxiliary Verbs)  

  

  
  
  
  
อภิปรายผล   

จากผลการวิจัย พบว่า หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ มีการใช้ค ากริยาช่วยแสดง 
ทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวนท้ังสิ้น 484 ประโยค   

โดยค าว่า Could มีการใช้มากที่สุดจ านวนทั้งหมด 132 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 27.27 อันดับที่สอง คือค าว่า 
Would มีจ านวนทั้งหมด 78 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.12 อันดับที่สาม คือ ค าว่า Will มีจ านวนทั้งหมด 73 ประโยค คิด 
เป็นร้อยละ 15.08 อันดับที่สี่ คือ ค าว่า Must มีจ านวนทั้งหมด 56 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 11.57 อันดับที่ห้า คือ ค าว่า Can 
มีจ านวนทั้งหมด 50 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.33 อันดับที่หก คือ ค าว่า Might มีจ านวนทั้งหมด 39 ประโยค คิดเป็นร้อย
ละ 8.06 อันดับที่เจ็ด คือ ค าว่า Should มีจ านวนทั้งหมด 28 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5.79 อันดับที่แปด ค าว่า May และ 
Need มีจ านวนเท่ากัน คือ 8 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 1.65 อันดับที่เก้า คอื ค าว่า Shall มีจ านวนทั้งหมด 5 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 1.03 อันดับที่สิบ คือ ค าว่า Used to มีจ านวนทั้งหมด 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.83 อันดับที่สิบเอ็ด คือ ค าว่า 
Ought to มีจ านวนทั้งหมด 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.62 และไม่พบค าว่าDareในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์
ตอน ศิลา อาถรรพ์  

จากการศึกษาความถี่ของการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ในหนังสือนวนิยาย 
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ภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนโดยเจ้าของภาษา มีการใช้ค ากริยาช่วยเกือบทุกประเภทเพื่อช่วยขยายความหมายของกริยาแท้ (ชิด
พงษ์  กวีวรวุฒิ, 2557) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ ให้ได้ ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อมลู หรอื สร้างคลังข้อมลู ค าศัพท์เฉพาะในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
1. ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ใน 
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล ซึ่งมีจ านวนค าทั้งสิ้น 80,621ค า เป็นข้อมูลจ านวน 
มาก ต้องใช้เวลานานในการวิเคราะห์   ดังนั้น   จึงต้องใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้คลังข้อมูล (Corpus)     และการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประหยัดเวลา  
2. ควรมีการศึกษาการใช้ ค ากริยาช่วยให้กว้างขึ้นและใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อผลการวิเคราะห์ที่แม่นย าและ 
ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป  
  
สรุปผลการวิจัย    
  

1. ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่ปรากฏสูงที่สุด จากหนังสือนวนิยายเรื่อง 
แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And  The Sorcerer's Stone.)โดยใช้ คลังข้อมูล คือ ค าว่า 
Could    

2.    การใช้ค ากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่  พอตเตอร์ 
      ตอนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And  The Sorcerer's Stone.) โดยใช้คลังข้อมูล มีการใช้ค ากริยาช่วย 
      แสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวนท้ังสิ้น 484 ประโยค จากท้ังหมด 80,621ค า   

   
กิตติกรรมประกาศ   

รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จและสมบรูณ์ตามขั้นตอนได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขา 
ภาษาอังกฤษธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ใหค้ าแนะน าและค าปรึกษาตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการจัดท ารายงานเล่ม
นี้ ส าเร็จสมบรูณ์ผู้ท ารายงานขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

ขอขอบพระคุณเจ้าของต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและหนังสือนวนิยาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ ที่อ้างอิง 
ให้งานวิจัยฉบับนี้ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น   

ทั้งนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบพระคณุ ผู้หวังดีที่ได้ให้ค าแนะน าและก าลังใจเสมอมา ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้  
ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ผู้เขียนทุกท่านที่ไม่กล่าวมา ณ ที่น้ี   

ที่สุดนี้ หากมีข้อบกพร่องในลักษณะใดที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและผู้เขียนหวังว่ารายงาน 
วิจัยค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีจะเป็นประโยชนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาและผู้ที่สนใจท่ัวไป  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการหย่าร้างของพ่อแม่ที่มีต่อการศึกษาของบุตร และ ศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่สามารถลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจแรงงาน
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556-2558 และด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ผล
การศึกษาของการหย่าร้างของพ่อแม่ที่มีต่อการศึกษาของบุตร พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และ จากการศึกษาปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวจ านวน 4 ตัวแปร พบว่ามี 2 ตัวแปร คือ การศึกษาของแม่ และ รายได้ของ
แม่ที่สามารถลดผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ โดยการศึกษาของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบได้ 4% 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 ขณะที่รายได้ของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบไดม้ากถึง 53% ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ต่อมาได้ท าการวิเคราะห์
โดยศึกษาผลกระทบแยกเพศชายและหญิง พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรชายและบุตรหญิงลดลง โดยมีผลต่อ
บุตรชายมากกว่าบุตรสาว และ รายได้ของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้ทั้งในบุตรชายและบุตรสาว 
 
ค าส าคัญ : การหย่าร้าง  ความส าเร็จทางการศึกษา  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 

Abstract 
This paper investigates the impacts of parental divorce on children’s educational outcome and 

studies the mitigating effects associated with parent’s socio-economic background. The samples are drawn 
from Labor Force Survey in 2013-2015 and use multiple regression in the analysis. The results have 
concluded that divorce reduces children’s educational achievement at 5 percent significant level, and 
mother’s income can mitigate this negative impact of divorce by 53 percent at 5 percent significant level and 
mother’s education can reduce the divorce impact by 4 % at 10 percent significant level. When the model is 
analyzed by gender, the result found that divorce has an impact on both male and female children’s 
academic achievement. Only mother’s income can mitigate the negative effect of parental divorce by 63 
percent in male child and by 45 percent in female child. 
 
Keywords : divorce  educational achievement   single-parent family 
 
บทน า 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกและเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ แต่การที่สภาพ
ครอบครัวเกิดขึ้นแล้วไม่ได้หมายความว่าสภาพครอบครัวจะมั่นคงยั่งยืนตลอดไป สภาพครอบครัวสามารถสิ้นสุดลงได้ ด้วยเหตุ 2 
ประการ คือ การหย่าร้างและการตาย การที่สภาพครอบครัวสิ้นสุดลงด้วยความตาย ไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเท่ากับการ
หย่าร้าง เนื่องจากการหย่าร้างส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของคู่สมรส  การหย่าร้าง (Divorce) 
หมายถึง “การสิ้นสุดตามกฎหมายของการสมรส (A final legal dissolution of marriage)” (Shryock and Siegel, 1976) เป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญทางด้านประชากรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผลกระทบทางสังคมของการหย่า
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ร้างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมคือการท าลายคุณค่าของการสมรส (Marriage) และท าให้ภาวะเจริญพันธ์ุของประเทศลดลง (Alesina 
and Giuliano, 2006; Alesina and Giuliano, 2007)  

 
ตารางที ่1 สถิติการหย่ารา้ง 

ปี 
ทั่ว

ราชอาณาจักร กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

2547 86,982    14,976    24,971    17,080    22,281    7,674    

2548 90,688    15,158    27,203    18,118    21,654    8,555    

2549 98,388    15,625    29,282    18,524    26,070    8,887    

2550 100,420    15,796    31,586    19,301    24,515    9,222    

2551 109,084    16,884    34,198    20,197    27,201    10,604    

2552 109,277    16,608    34,534    20,014    27,527    10,594    

2553 108,482    15,919    34,490    20,330    27,515    10,228    

2554 109,312    15,175    34,225    20,085    29,007    10,820    

2555 111,377    15,557    35,702    19,145    28,719    10,814    

2556 107,031    15,130    35,297    19,145    26,963    10,496    

 
แหล่งที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2557 

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ครอบครัวไทยยุคใหม่ค่อนข้างเปราะบางและมีความน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะปัญหาการ
หย่าร้างที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การหย่าร้างมีอัตราสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี 2547 มี 
86982 คู่สมรสที่ท าการหย่าร้างและเพิ่มเป็น 107031 คู่สมรสในปี 2556 และกรุงเทพ เป็นจังหวัดที่มีการหย่าร้างสูงสุด (ตาราง 1) 
ปัจจัยพื้นฐานท่ีเป็นสาเหตุของการหย่าร้าง ประการแรกมาจากความมั่นคงในครอบครัวโดยเฉพาะสามีและภรรยาซึ่งเป็นคนตั้งต้น
ครอบครัวใหม่ ได้รับแรงกดดันมาจากการใช้ชีวิตภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสภาพการท างานมีมากขึ้น เมื่อ
กลับมาสู่ครอบครัวต่างมีความตึงเครียดกลับเข้ามาด้วย หากไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ก็จะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และ
ท าให้ชีวิตครอบครัวยุติลง  ประการที่ 2 มาจากต่างฝ่ายต่างพึ่งพาตนเองได้ มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าไม่มีความจ าเป็นต้องพึ่งคู่ชีวิตอีกคน ความอดทนจึงน้อยลง 

ผลเสียของการหย่าร้างที่เกิดขึ้นกับตัวคู่สมรสจะส่งผลเสียต่อบุตรในล าดับต่อมา Hawkins and Fackrell (2009) ระบุว่า 
เมื่อเกิดการหย่าร้าง เด็กจะได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และภาวะสุขภาพในหลายด้าน ประการแรกได้แก่ การมีความรู้สึกโดด
เดี่ยว ซึ่งมักเกิดจากการขาดการติดต่อกับบิดาหลังการหย่าร้างระยะหนึ่ง รวมทั้งเกิดจากการที่บิดาหรือมารดาต้องท างานมากขึ้น
จากการที่ต้องเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว อีกประการหนึ่งคือการรู้สึกไม่มัน่คงในชีวิต ด้วยเกรงว่าจะถูกทอดทิ้ง ท้ังนี้ ผลกระทบในเชิง
ลบท้ังหมดที่กล่าวมาจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ 
เด็กท่ีพ่อแม่หย่าร้างจะประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านที่แย่ลง เช่น  ภาวะจิตใจ ภาวะสุขภาพ ผลการศึกษา และ ปัญหาพฤติกรรม โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการหย่าร้างมีแนวโน้มส่งผลเสียต่อการศึกษาและความส าเร็จในการศึกษาของเด็ก อัน
เนื่องมาจากการได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครองน้อยลง รวมทั้งการมีปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง เนื่องจากเหลือแหล่งรายได้
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ในครอบครัวเพียงคนเดียว ตลอดจนการมีปัญหาภาวะทางอารมณ์และภาวะของสุขภาพของตัวเด็กเอง (Hawkins and Fackrell, 
2009) 

เพื่อเสนอแนะนโยบายทางสังคม ต้องท าความเข้าใจก่อนว่า การอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวจะส่งผลต่อ
อนาคตของเด็กอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่การท างาน มีงานวิจัยหลายช้ิน (Amato, 2000, 2010) แสดงให้
เห็นว่า เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างกันจะมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการเรียน การท างานและปัญหาเชิงพฤติกรรม ที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับเด็กที่
อยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ เนื่องจาก เด็กที่อาศัยกับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว จะได้รับเวลาหรือค่าใช้จ่ายน้อยกว่า  
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้คือ ศึกษาว่าการหย่าร้างมีผลอย่างไรต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร และ พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic backgrounds) ของพ่อแม่สามารถช่วยลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของ
บุตรได้หรือไม่  

ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 
Gary Becker (1981) น าเสนอ โมเดลการผลิตของครัวเรือน (A model of household production) กล่าวว่า 

การศึกษาและรายได้ในอนาคตของบุตร ถูกพจิารณาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งในครัวเรือน เงินและเวลาที่ให้กับบุตรเป็นปัจจัยการผลิตใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น ครัวเรือนที่มีผู้ปกครองคนเดียวหรือมีการหย่าร้างจะมีเวลาและเงินน้อยกว่าที่จะให้กับบุตร ส่งผลให้เด็กมี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่า เช่นเงินทุนทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น ทรัพยากรที่น้อยลงนี้ โดยเฉพาะเงินทุน จะส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก
และต่อเนื่องไปถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย (Krein and Beller, 1988) กล่าวคือ แรงงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่ า จะได้รับ
ผลตอบแทนต่ าตามระดับการศึกษา  
 ผลกระทบจากการหย่าร้างที่มีต่อบุตร มีดังน้ี หน่ึงคือ ผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่) จะมีเวลาให้บุตรน้อยลง เนื่องจากพ่อหรือ
แม่อาจต้องท างานหนักขึ้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว สองคือ การหย่าร้างจะลดรายได้ของครัวเรือน แต่บุตรอาจจะได้รับ
เงินช่วยเหลือจากพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่ด้วย ได้ถ้าพ่อหรือแม่ค่อนข้างมีฐานะ งานวิจัยบางช้ิน (Beller and Graham, 1993) พบว่า 
รายได้ของผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่กับบุตรหลังจากหย่าร้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับเงินช่วยเหลือที่บุตรจะได้รับ ดังนั้น 
การหย่าร้างของพ่อแม่จะส่งผลในแง่ลบต่อการศึกษาของบุตร โดยผลกระทบที่มีต่อบุตรชายมากกว่าบุตรสาว ( Krein and Beller, 
1988) ดังนั้นการหย่าร้างจะลดระดับทุนมนุษย์ของบุตรและน าไปสู่การได้ผลตอบแทนท่ีต่ าในตลาดแรงงาน 

งานวิจัยบางช้ิน (McLanahan and Sandefur, 1994; Fischer, 2007) พบว่า มี 3 ปัจจัยที่สามารถบรรเทาผลกระทบ
ทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อลูก คือ 1) รายได้ผู้ปกครองที่สูงจะส่งผลต่อสวัสดิการของลูกให้ดีขึ้นได้ โดยการพัฒนาบุตรทั้ง
ทางด้านสติปัญญาและร่างกาย 2) อาชีพท่ีประสบความส าเร็จของผู้ปกครอง จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนหนังสือและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  3) การศึกษาท่ีสูงของผู้ปกครองจะสามารถลดผลทางลบท่ีมีต่อบุตรในครอบครัวหย่าร้างได้ เนื่องจาก ผู้ปกครองที่มี
การศึกษา จะมีงานท่ีดีและมั่นคง ไม่ต้องย้ายงานบ่อย ซึ่งเป็นการดีกับบุตร ในแง่ของสังคมที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากหลังจาก
พ่อแม่แยกทางกัน (Hagan et. al., 1996) หรือ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะสามารถบริหารจัดการความเครียดหรือสภาพจิต
หลังจากการหย่าร้างได้ดีกว่า (Liu and Chen, 2006) และยิ่งไปกว่าน้ัน ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรที่จ ากัด โดยเฉพาะเงินทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อมูลและวิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการส ารวจแรงงานของส านักงานสถติิแห่งชาติ ปี 2556-2558 โดยท าการศึกษาใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มสีถิติการหยา่ร้างสูงสดุเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ และ กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้จะ
เป็นบุตรที่มีข้อมลูการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือแม่  

วิธีการวิเคราะห์  
 ในการวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร ผู้วิจัยใช้ Multiple regression ส าหรับ
โมเดลพื้นฐาน (Baseline Model: โมเดล 1) เป็นดังนี ้
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 educationi =
β0 + β1(divorce dummy) + β2(child characteristics control) +
                                         β3(family control) + β4(year dummy) + εi 
โดยมีตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร ซึ่งใช้จ านวนปีการศึกษาเป็นตัววัด และ มีตัวแปรอธิบาย คือ การหย่าร้าง 
ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อพ่อแม่มีการหย่าร้างและมีค่าเท่ากับ 0 ถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยกัน และในโมเดล
มีตัวแปรควบคุม คือ คุณลักษณะของบุตร (Child characteristics control) คือ เพศ อายุ จ านวนพ่ีน้อง และ ตัวแปรควบคุมด้าน
ครอบครัว (Family characteristics control) คือ รายได้ครอบครัว การศึกษาพ่อหรือแม่ และใส่ตัวแปรควบคุมปี (Year 
Dummies) เข้าไปเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ท าการศึกษา  ตาราง2 แสดงตัวแปรและ
ค าอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยจะท าการเพิ่ม interaction term เข้าไปในโมเดลที่ 2-5 เพื่อดูความสามารถของการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือ
แม่ที่สามารถบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อบุตรได้ โดยในโมเดลที่สอง จะท าการเพิ่มตัวแปร การหย่าร้าง*
การศึกษาแม่ ในโมเดลที่สาม เพิ่มการหย่าร้าง*การศึกษาพ่อ โมเดลสี่ เพิ่ม การหย่าร้าง*รายได้พ่อ และ โมเดลที่ห้า เพิ่มการหย่า
ร้าง*การศึกษาแม่ เนื่องจากในการวิเคราะห์จะท าการเพิ่ม interaction term ทีละตัวมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา high correlation 
ระหว่างตัวแปรได้ และ ต่อมาผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรแยกระหว่างบุตรชายและ
บุตรสาว เพื่อพิจารณาว่าการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือแม่ สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้แตกต่าง
กันหรือไม่ระหว่างบุตรชายและบุตรสาว 
 
ตารางที ่2 รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ตัวแปร นิยาม 
ตัวแปรตาม  
ปีการศึกษาของบุตร ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจ านวนปีท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุดชองบุตร 
ตัวแปรอธิบาย  
การหย่าร้าง ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง และเท่ากับ 0 พ่อแม่อยูด่้วยกัน 
หย่าร้าง*การศึกษาของพ่อ ตวัแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหยา่ร้างและปีการศึกษาสูงสดุของพ่อ 
หย่าร้าง*การศึกษาของแม ่ ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหยา่ร้างและปีการศึกษาสูงสดุของแม่ 
หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหยา่ร้างและรายได้ของพ่อ 
หย่าร้าง*รายได้แม ่ ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหยา่ร้างและรายได้ของแม ่
ตัวแปรควบคุม  
เพศ ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นเพศชาย และเท่ากับ 0 ถ้าเป็นเพศหญิง 
อาย ุ ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจ านวนอายมุีหน่วยเป็นป ี
จ านวนพี่น้อง ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจ านวนพ่ีน้องในครอบครัว 
การศึกษาพ่อหรือแม ่ ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจ านวนปีการศึกษาสูงสดุของพ่อหรือแม ่
รายได้ครอบครัว ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงรายได้รวมของพ่อและแม่ 
ปีการศึกษา 2556-2558 ตัวแปรจัดกลุ่ม โดยปี 2556 เท่ากับ 1 ปี 2557 เท่ากับ 2 และปี 2558 เท่ากับ 3 
 

จากการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น (ตาราง 3) พบว่า ในครัวเรือนที่มีการหย่าร้าง บุตรเป็นเพศชายร้อยละ 56.53 เพศหญิง 
ร้อยละ 43.47 บุตรในครัวเรือนหย่าร้าง ร้อยละ 96.95 มีอายุระหว่าง 15-35 ปี และมีจ านวนพี่น้อง 0-2 คน ปีการศึกษาโดยเฉลี่ย
ของบุตรระหว่างครัวเรือนท่ีมีการหย่าร้างและครัวเรือนท่ีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ บุตรในครัวเรือนหย่าร้าง
มีปีการศึกษาต่ ากว่า 16 ปี หรือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 83.15 ในขณะที่ บุตรในครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ร่วมกัน มีปีการศึกษาต่ า
กว่า 16 ปี ร้อยละ 77.57 พ่อแม่มีปีการศึกษาต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 76.80 ในครัวเรือนหย่าร้าง และ ร้อยละ 67.10 ในครัวเรือนที่
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พ่อแม่อยู่ร่วมกัน ส าหรับรายได้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนหย่าร้างที่มีรายได้ต่ ากว่า 30000 บาทต่อเดือน มีร้อยละ 84.37 
ขณะที่ครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน มีรายได้ต่ ากว่า 30000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 69.46 

 
ตารางที ่3 สถิติพรรณนาส าหรับตวัแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ตัวแปร 

ครัวเรือนหย่าร้าง ครัวเรือนอยูร่่วมกัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 463 56.53 2631 52.14 
อายุ(ปี) 

     15-35 794 96.95 4963 98.36 
     36 ขึ้นไป 25 3.05 83 1.64 
จ านวนพี่น้อง(คน) 

     0-2 819 100.00 4932 97.74 
     3-4 0 0.00 114 2.26 
ปีการศึกษาของบุตร(ปี) 

     ต่ ากว่า 16 ปี 681 83.15 3914 77.57 
     เท่ากับหรือสูงกว่า16ปี 138 16.85 1132 22.43 
ปีการศึกษาของพ่อแม่(ปี) 

     ต่ ากว่า 16 ปี 629 76.80 3386 67.10 
     เท่ากับหรือสูงกว่า16ปี 190 23.20 1660 32.90 
รายได้ครัวเรือน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ30000บาทต่อเดือน 691 84.37 3505 69.46 
     มากกว่า 30000 บาทต่อเดือน 128 15.63 1541 30.54 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 819 5046 

 
ผลการศึกษา  

ตาราง 4 น าเสนอผลการศึกษาของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตร และ ตาราง 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าในแต่
ละโมเดลที่ท าการศึกษา โดยในโมเดลที่ 1 เป็นพื้นฐานของการศึกษา และ โมเดลที่ 2-5 ท าการเพิ่ม interaction term เพื่อ
วิเคราะห์ว่า การเพิ่มการศึกษาของพ่อหรือแม่ หรือ การเพิ่มรายได้ของพ่อหรือแม่ สามารถบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่า
ร้างที่มีต่อบตุรได้หรือไม่ จากโมเดลที่ 1 พบว่า การหย่าร้างส่งผลในแง่ลบต่อการศึกษาของบุตร (β = -0.204, P < 0.05) กล่าวคือ 
การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง และ การศึกษาของพ่อไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อ
การศึกษาของบุตร เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร การหย่าร้าง*การศึกษาพ่อ ในโมเดลที่สาม ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แต่การศึกษาของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาบุตรได้ กล่าวคือ ตัวแปร การหย่าร้าง*การศึกษา
แม่ ในโมเดลที่สอง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 กล่าวคือ การศึกษาของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบได้ 4 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ จากโมเดลที่สี่ พบว่า รายได้ของพ่อไม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ เพราะตัว
แปร หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่รายได้ของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบด้านลบของการหย่าร้างได้
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มากถึง 53% ในโมเดลที่ห้า แสดงให้เห็นว่า การหย่าร้างจะไม่ส่งผลลบต่อการศึกษาของบุตร หากแม่มีการศึกษาสูงและมีรายได้ที่
สูงนั่นเอง  

ส าหรับตัวแปรควบคุมของบุตร (Child characteristics control) พบว่า บุตรชายจะมีความส าเร็จทางการศึกษาน้อย
กว่าบุตรสาว จ านวนพี่น้องยิ่งมาก บุตรจะได้รับการศึกษามากข้ึน อาจเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายเรียนรรีถึงระดับมัธยมปลาย 
ดังนั้นการที่มีพี่น้องในครอบครัวมาก จึงไม่ได้ลดการศึกษาของบุตรคนอื่น ส าหรับตัวแปรควบคุมของครอบครัว (Family 
characteristics control) ทั้งรายได้ครอบครัวและการศึกษาของพ่อหรือแม่ ส่งผลต่อการศึกษาของบุตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ เมื่อรายได้ครอบครัวสูงขึ้น บุตรจะมีการศึกษามากขึ้น และ เมื่อพ่อหรือแม่มีการศึกษาสูง บุตรจะได้รับการศึกษาที่ดีไป
ด้วย 

 
ตารางที ่5 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า F-statistics และ R-squared ในแต่ละโมเดล 

โมเดล 
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนตัวแปร
อิสระ ค่า F-statistics R-squared 

1 5865 8 460.94** 0.4117 

2 5529 9 391.03** 0.416 

3 4690 9 318.77** 0.4196 

4 3778 9 257.86** 0.4264 

5 3727 9 312.13** 0.4343 
 

ต่อมาได้ท าการศึกษาผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาบุตรโดยท าการศึกษาแยกเพศชายและหญิง (ตาราง 5-
6) พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรชายมีการศึกษาลดลง ในโมเดลที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของการหย่าร้างติดลบแต่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาแม่และพ่อไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรชาย เพราะเมื่อ
เพิ่มตัวแปร หย่าร้าง*การศึกษาแม่ (หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ) เข้าไปในโมเดลที่สอง (โมเดลสาม) แล้ว ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เช่นเดียวกับรายได้พ่อก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบ เนื่องจากเมื่อใส่ตัวแปร หย่าร้าง*รายได้พ่อ เข้าไปในโม เดลที่สี่ ตัว
แปรไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่รายได้ของแม่มีความส าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของ
บุตรชาย กล่าวคือ ถ้ารายได้แม่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้สามารถลดผลกระทบในแง่ลบได้มากถึง 63 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการวิเคราะห์ผล
ของการหย่าร้างที่มตี่อการศึกษาของบุตรสาว พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรสาวลดลงในขนาดที่น้อยกว่าบุตรชาย 
และ รายได้ของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาได้ 45 เปอร์เซ็นต์ (โมเดล 5)  

 
ตารางที ่4 การวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร 

ตัวแปร โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 โมเดล 5 

การหย่าร้าง  -0.204** -0.48**  -0.57   -4.2  -5.28** 

เพศชาย  -0.93**  -0.91**  -0.95**  -0.92**  -0.97** 

อาย ุ  0.34**  0.35**  0.35**  0.35**  0.35** 

จ านวนพี่น้อง  0.27**  0.29**  0.29**  0.26**  0.32** 

รายได้ครัวเรือน  0.57**  0.56**  0.46**  0.6**  0.48** 
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ปีการศึกษาของพ่อหรือแม ่  0.15**  0.15**  0.15**  0.14**  0.14** 

2557  -0.29**  -0.29**  -0.26**  -0.35**  -0.17* 

2558  -0.2**  -0.2**  -0.17*  -0.23**  -0.07 

หย่าร้าง*การศึกษาแม ่    0.04*       

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ      0.02     

หย่าร้าง*รายได้พ่อ       0.4   

หย่าร้าง*รายได้แม ่          0.53** 

ค่าคงท่ี -2.99**   -3.09** -2.19** -3.32**  -2.4** 

จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 5865 5529 4690 3778 3727 

R2 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 
หมายเหตุ * ระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
      
ตารางที ่5 การวิเคราะหผ์ลของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรชาย 

เพศชาย โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 โมเดล 5 

การหย่าร้าง -0.21 -0.48 -0.83 -2.4 -6.17** 

หย่าร้าง*การศึกษาแม ่
 

0.04 
   

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ 
  

0.04 
  

หย่าร้าง*รายได้พ่อ 
   

0.2 
 

หย่าร้าง*รายได้แม ่
    

0.63** 
หมายเหตุ * ระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
ตารางที่ 6 การวิเคราะหผ์ลของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรสาว 

เพศหญิง โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 โมเดล 5 

การหย่าร้าง -0.16 -0.42 0.25 -5.3 -4.5** 

หย่าร้าง*การศึกษาแม ่
 

-0.03 
   

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ 
  

-0.04 
  

หย่าร้าง*รายได้พ่อ 
   

0.54 
 

หย่าร้าง*รายได้แม ่
    

0.45** 
หมายเหตุ * ระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการหย่าร้างที่มีต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร พบว่า การหย่าร้างส่งผลเสียต่อการศึกษาของ
บุตร กล่าวคือ การหย่าร้างท าให้จ านวนปีการศึกษาของบุตรลดลง 0.204 ปี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 อาจเนื่องจากครอบครัวที่หย่า
ร้าง จะมีทรัพยากรในครัวเรือน โดยเฉพาะรายได้ที่ลดลง และ พ่อหรือแม่อาจต้องท างานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เวลาที่จะให้กับบุตรลดลง
อีกด้วย และ จากการศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมที่จะ ช่วยบรรเทาผลทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อบุตร พบว่า ตัวแปร 
การศึกษาของแม่ มีผลในการช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้าง กล่าวคือ การศึกษาของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบ
ของการหย่าร้างที่มีต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร ได้ 4% กล่าวคือ แม่ที่มีการศึกษาสูง จะท างานในต าแหน่งงานที่ดี มี
รายได้สูงจากต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดังนั้นแม่ที่มีการศึกษาสูงยังคงสามารถส่งเสียบุตรให้เรียนพิเศษ และ เรียนในช้ันที่สูงขึ้นต่อไป
ได้ อีกตัวแปรหนึ่งท่ีสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของการหย่าร้าง คือ รายได้ของแม่ จากการศึกษาพบว่า รายได้ของแม่
สามารถลดผลกระทบด้านลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้มากถึง 53% ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้เห็น
ความส าคัญของทรัพยากรทางการเงินในครัวเรือนที่มีการหย่าร้าง แต่จะเห็นว่า ตัวแปรอีก 2 ตัว คือ การศึกษาของพ่อและรายได้
ของพ่อ เมื่อถูกใส่เข้าไปในโมเดลแล้ว ตัวแปรไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การศึกษาของพ่อและรายได้ของพ่อ ไม่ได้ช่วย
บรรเทาผลเสียของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตร  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของแม่สามารถช่วย
บรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ กล่าวคือ รายได้ของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบจากการ
หย่าร้างได้ 53 เปอร์เซ็นต์ และ การศึกษาของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบจากการหย่าร้างได้ 4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของพ่อไม่ได้ช่วยลดผลกระทบของการหย่าร้าง เนื่องจาก เพราะเมื่อเพิ่มตัวแปร หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ เข้าไป
ในโมเดลที่สี่ และ หย่าร้าง*การศึกษาของพ่อ ในโมเดลที่สาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งสอง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อมาได้ท าการ
วิเคราะห์โดยศึกษาผลกระทบแยกเพศชายและหญิง พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรชายและบุตรหญิงลดลง โดยมี
ผลต่อบุตรชายมากกว่าบุตรหญิง และ รายได้ของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้ทั้งในบุตรชายและบุตรสาว 
โดย รายได้ของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่บุตรชายได้มากกว่าบุตรสาว ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
การยืนยันข้อค้นพบว่าปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวสามารถลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ 
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้ าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและค าแนะน าของผู้สอนผู้ซึ่งมีปร ะสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้นโดยบทความนี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ  ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน  ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของ
ผู้เรียน  ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
นักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ : ประโยชน์  กีตาร์คลาสสิค  เรียนรู ้
 

Abstract 
Private Lesson will help emphasize weaknesses and reinforce of learners and to develop learners 

with the best plan for each learner. Instructor will focus on observation, analysis, and problem-solving in 
techniques and make music practice more intensive. This article shares the benefits of learning Music 
Praticing by Private Lesson by first, separate in three main topics which are Instructor prepare for etude 
and study for student in individual. Secondly, Instructor can introduced each student by their ability of 
playing the instrument and Lastly, to train the student to know the phycology of playing music on stage 
and prepare the schedule of practicing the instrument.  
 
Keywords :  benefit  Classical guitar  learning 
 
บทน า 

  การเรียนการสอนดนตรีในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมเรียนเป็นลักษณะการปฏิบัติเป็น
กลุ่ม (School Music Program) โดยประโยชน์คือสามารถสอนนักเรียนจ านวนหลายคนพร้อมกันได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงความ
เป็นจริงของการศึกษาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ควรมีความเข้มข้นและเฉพาะเจาะจงตามแต่ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
พึงมี บทความวิชาการนี้จึงตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว 
(Private Lesson) เพราะการมุ่งพัฒนานักศึกษาวิชาดนตรีปฏิบัติเป็นรายบุคคลย่อมเห็นผลต่อพัฒนาการมากกว่าการเรียน
แบบกลุ่ม เพราะผู้สอนสามารถมุ่งเป้าไปท่ีศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เพราะมนุษย์และสรรพสิ่ง
ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้นการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน
เพื่อมุ่งเน้นการสังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฎิบัติดนตรีแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาการที่เป็นไปตามล าดับขึ้น
อย่างมั่งคงและยืนลงในการปฎิบัติเดี่ยวดนตรี จากการเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป โดยบทความ
นี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฎิบัติเครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ       
1) ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะน าบท  
เพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการ
ออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเด่ียวของผู้เรียน 
ด้วยเหตุผลของความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นไปได้ยากที่การปฏิบัติดนตรีแบบกลุ่มจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ด้านเทคนิคการปฏิบัติที่ผู้เล่นแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการปฏิบัติ กีตาร์คลาสสิค ผู้เล่นแต่ละบุคคลอาจ
ต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคท่ีต่างกันเช่น rest stroke, free strokes , slur, hiht bar ,การออกแรงทาบ full bar , การ
เล่นโน้ตที่ห่างกันมากๆ หรือเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ต่างๆ เช่น tremolo หรือ Harmonic เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น จุด
ยากในบทเพลงที่ต้องอาศัยการแยกซ้อมเทคนิค  slur ด้านล่างนี้ หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ผู้สอนอาจไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้เรียน
สามารถเล่นเทคนิค slur ทั้งแบบ Ascending slurs (Hammer On) และ Descending Slur (Pull Off) นี้ได้ออกมาที่องศา
นิ้ว ค่าโน้ต และในส าเนียงท่ีถูกต้องหรือไม่เป็นต้น 

 

 
ภาพที ่1 ตัวอย่างเทคนิค slur ที่ผูเ้ล่นแตล่ะคนอาจมีปัญหาต่างกัน 

 
2. ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศกัยภาพของผู้เรียน 

บทเรียนส าหรับกีตาร์คลาสสิคและเครื่องดนตรีอื่นๆสามารถแบ่งจากยุคของดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณ (ก่อนคริสตศักราช) 
ไปจนถึงยุคปัจจุบันคือ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเทคนิคและการตีความที่แตกต่างกันในแต่ละยุค นอกจากนี้ สามารถระบุเป็นจ านวน 4 
ขึ้นคร่าวๆตามระบบการสอบของสถาบันดนตรีต่างเช่น Royal Academy of Music จากประเทศอังกฤษ, Trinity College of 
Music จากประเทศอังกฤษ, Yamaha Academy จากประเทศญี่ปุ่น และ London Academy of Music จาก ประเทศอังกฤษ  
คือ ช้ันต้น (Beginner) –ช้ันกลาง (Intermediate)-ช้ันสูง (Advance)-ระดับประกาศนียบัตร (Diploma) ตารางด้านล่างนี้เป็น
ตัวอย่างการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นของ Trinity College of Music จากประเทศอังกฤษ ปี 2016-2019 ในวิชากีตาร์ 

 
 

ตารางที ่1 แบ่งเกรดของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชากีตาร ์
จากการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นบทเพลงของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชา

กีตาร์นี้ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว และยังเอื้อประโยชน์แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือผู้สอนสามารถ
แนะน าบทเพลงให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยแต่ละบทเพลงจะมีความยาก-
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ง่ายตามล าดับเกณฑ์ของแต่ละเกรด ความซับซ้อนของสังคีตลักษณ์ (Musical Form) จังหวะ (Rhythm) อัตราจังหวะ(Tempo) 
หรือกระสวนจังหวะ (Beat) และยุคของดนตรีที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 1 และ 8 Trinity College of 
Music จะเห็นได้ว่าทั้งเกรดทั้งคู่ซึ่งแตกต่างกัน มีทั้งบทเพลงในยุคบาโรค ซึ่งประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach ผู้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการดนตรีและการประพันธ์เพลงแบบCounter Point คีตกวีในยุคบาโรค หรือ Fernando Sor นัก
ประพันธ์จากยุคคลาสสิคผู้ซึ่งแบบฝึกของเขานักกีตาร์ทุกคนต้องเคยศึกษา Francisco Tarrega บิดาแห่งกีตาร์คลาสสิคในยุคโร
แมนติก หรือคีตกวีแห่งยุคศควรรษที่ 20 Villa-lobos หรือแม้แต่คีตกวีและนักกีตาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ Leo 
Brouwer เป็นต้น 

 
ภาพที ่2 ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 8 และเกรด 1 ของ Trinity College of Music 

 
ดังนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในบทเพลงของเกรด 1 และ เกรด 8 ซึ่งเป็นบทเพลงจากยุคเดียวกัน คือ

ศตวรรษที่ 17 (ราวปี ค.ศ. 1601-1700 โดยประมาณซึ่งอยู่ในยุคบาโรค) แต่มีความยาก-ง่ายต่างกัน หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ 
ผู้สอนไม่อาจดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง โดยมีความเป็นไปได้ว่าผู้สอนอาจให้ผู้เล่นท้ังห้องเรียนเกรด 1 ทุกคน เพื่อสะดวกต่อการบรรเลง
กลุ่ม แต่อาจมีนักเรียนที่มีศักยภาพสูงกว่าหลบซ่อนไว้ โดยอาจสามารถเล่นเพลงเกรดที่สูงกว่าเกรด1 คือ เกรด 8 ได้เป็นต้น 

885 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 
ภาพที ่3 เพลงสอบเกรด 1 ของ Trinity College of Music 

 
  ตัวอย่างเพลงเกรด 1 มีชื่อว่า เพลง Balletto เป็นเพลงพื้นบ้านอิตาลี แต่งข้ึนในยุคบาโรค เพลงอยู่ในคีย์ D major โดย
ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมเพียงต าแหน่งที่ 2 ถึง 5  โดยโน้ตจะเน้นsingle note หรือโน้ตเดี่ยว โน้ตไลน์เบส 
มักจะอยู่ที่แม่จังหวะคือจังหวะที่ 1 และ 3 โดยเล่นเป็นสายเปล่าสายที่ 4 และ 5 ท้ังบทเพลง โดยตีความได้ว่าใช้คอร์ด Tonic คือ 
chord แรกของ คีย์ D และ คอร์ด Dominant หรือ คอร์ดที่ 5  คือ A สลับกันไปทั้งบทเพลง ในด้านจ านวนจังหวะในห้องพบว่า
ใช้ Time Signature 4/4 คือตัวด า(Quarter Note) มีค่าเท่ากับ 1 จังหวะใน1ห้อง ซึ่งง่ายแก่การเข้าใจในการเล่นดนตรีช้ันต้น 
ในด้านการใช้จังหวะไม่พบจังหวะที่มีความถี่มากกว่าเขบ็ด 1 ช้ัน (Eighth Note) โครงสร้างเพลงแทบจะเป็นท่อน A เพียงท่อน
เดียวเล่นซ้ ากัน ซึ่งเหมาะแก่การฝึกซ้อมในการเล่นกีตาร์ในช้ันต้นเพราะการฝึกซ้ าๆจะช่วยให้แม่นย าในต าแหน่งของนิ้ว และการ
สร้างพลังเสียง 

   หากเปรียบเทียบกับบทเพลงเกรด 8 ท่ีมีชื่อว่า Les tours de passe-passe ประพันธ์โดย Couperin เพลง
ในยุคบาโรคเช่นกันเพลงอยู่ในคีย์ D major เช่นเดียวกันกับเพลงเกรด1 แต่ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมต าแหน่ง
ที่บาร์2 และ 3 และยังต้องข้ามไปเล่นท่ีบาร์ที่ 7 รวมถึงเทคนิค trill หรือ modant  การรัวสายที่ต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นในโน้ตบางจุด 
นอกจากนี้ Time Signature ยังคงมีความซับซ้อนมากกว่ากล่าวคือ เป็นTime Signature  6/8  ต้องค านวณ ตัวเขบ็ด 1 ช้ัน 
เป็นตัวละ 1 จังหวะ ใน 1 ห้อง และบทเพลงมีความยาวกว่าเพลงเกรด 1 อย่างชัดเจน 
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  ดังนั้นการล าดับความยาก-ง่ายบทเพลงแต่ละเกรดที่ถูกผู้ช านาญการเฉพาะด้านได้ศึกษาและจัดล าดับไว้แล้วนั้น มีผล
ท าให้ผู้เรียนปฏิบัติเดี่ยวแต่ละคนซึ่งความสามารถแตกต่างกันสามารถสอบถามผู้สอนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสามารถฝึกซ้อม
ดนตรีตามศักยภาพ และมีแบบแผนเป็นไปตามล าดับขั้นเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามศักยภาพของเฉพาะบุคคล 
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ผลการวิจัย 

1. ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 

การแสดงดนตรีสดต่อหน้าสาธารณชน สภาพจิตใจของนักแสดงหรือผู้เล่นมีส่วนส าคัญไม่น้อยกว่าการศึกษาบทเพลง
และเตรียมตัวฝึกซ้อมบทเพลง การเรียนปฎิบัติเดี่ยวผู้สอนสามารถแนะน าผู้เรียนปฎิบัติเดี่ยวโดยการแนะน าให้หาแรงบันดาล
ใจจากการอ่านหนังสือเชิงจิตวิทยา หนังสือชีวประวัติ หรืออัตชีวิประวัติของนักดนตรีหรือคนที่ประสบความส าเร็จ การฝึกมอง
ผ่านตัวกวนและการท าจิตใจให้สงบ ฝึกสมาธิ ให้ก าลังใจตนเองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝึกซ้อมและวันแสดงจริง นักแสดงอาจสร้างจินตนาการในแบบของตนเองเช่น Bennett Lerner (เกิดเมื่อ 21 มีนาคม ค.ศ. 
1944)  นักเปียโนชาวอเมริกัน เขาจินตนาการว่าผู้ชมการแสดงเป็นเพียงกระต่ายแสนน่ารักที่มาชมการแสดงของเขา หรือ 
Alessio Monti (เกิดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947) นักกีตาร์ชาวอิตาเลียน ได้จินตนาการว่าเขาขึ้นเวทีโดยมีกระจกแก้วครอบ
ตัวเขาไว้ โดยเขามีคติว่าเขาเล่นดนตรีเพื่อตัวเอง เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถแนะน านักเรียนผู้เรียนปฏิบัติเดียวให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเตรียมจิตใจได้ ทั้งนี้ผู้แสดงท่านอื่นสามารถมีจินตนาการส่วนตัวในแบบอื่นๆเพื่อให้การแสดงของตนเอง
ออกมาสมบูรณ์ ก่อนการแสดงควรมีสมาธิอยู่กับตัวเองและบทเพลง พยายามฝึกคิดว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยบนเวทีนั้น
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงสด เพราะมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การท างานหนักของผู้แสดงที่ได้วางแผนท าการศึกษาบทเพลงและฝึกซ้อมบทเพลงมาเป็นอย่างดี ซึ่งการควบคุมสมาธิและสติ
ระหว่างการแสดงคนเดียวบนเวทีน้ัน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการด ารงอยู่ของการท างานศิลปะที่เรียกว่าการแสดงสด 

 
 

      
Bennett Lerner                          Alessio Monti 

 

ทั้งนี้นอกจากการมีจิตใจที่พร้อมแสดง การวางแผนตารางฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ การมีผู้สอนหรือโค้ชที่ช่วยวางแผนและ
แนะน าตารางการฝึกซ้อมส่วนบุคคลยังเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการเรียนดนตรีแบบปฏิบัติเดี่ยวตัวต่อตัวกับผู้สอน  ทั้งนี้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมเพลงเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music ที่ผู้เขียนออกแบบเพื่อใช้สอน
นักเรียนของผู้เขียนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและนักเรียนวิชากีตาร์คลาสสิค ท าให้นักเรียนได้รางวัลเกียรตินิยม
อันดับ1 (Distinction) คะแนนสูงสุดของการสอบเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music เมื่อปี ค.ศ. 2014 มาแล้ว 
ทั้งนี้ตารางนี้สามารถน าไปประยุกต์กับการจัดตารางการฝึกซ้อมในการสอบเกรดอื่นๆรวมถึงการซ้อมเพื่อเป้าหมายอื่นๆได้ โดย
ตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมในแต่ละโดยยกมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆ 2 วัน มีดังนี้ 
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วันเดือนป ี เพลงที่ 1 เพลงที่ 2 เพลงที่ 3 Scale&Arpeggio Technical Work 
วันท่ี 1/1 ซ้อมเวลา11.00-

11.15 น. 
ซ้อมเวลา11.15-
11.30น. 

ซ้อมเวลา
11.30-11.45
น. 

ซ้อมเวลา11.45-
12.00 น. 

ซ้อมเวลา12.00-13.15 
น. 

วันท่ี 1/2 ซ้อมเวลา11.00-
11.15 น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้งแยก
ฝึกเทคนิคพิเศษใน
เพลง 

ซ้อมเวลา11.15-
11.30น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้ง
เพิ่มเทคนิค
dynamic(ดัง-
เบา) ในเพลงใน
จุดที่ผู้ประพันธ์
เพลงก าหนด 

ซ้อมเวลา
11.30-11.45
น. 
ความเร็วเร็ว
ขึ้นมากกว่าวัน
ก่อนหน้า
พร้อมท้ังแยก
ฝึกเทคนิค
พิเศษในเพลง 

ซ้อมเวลา11.45-
12.00 น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน 

ซ้อมเวลา12.00-13.15 
น. 
ความเร็วเร็วข้ึนมากกว่า
วันก่อนหน้า 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ประโยชน์ของการเรียนรู้วิชาปฏิบัติโดยวิธีการเรียนแบบเดี่ยวทั้ง 3 ข้อในบทความนี้  คือ 1) ผู้สอนสามารถจัดสรร
แบบฝึกหัดเพอืช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจ
ส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่ผู้เล่นจะประสบความส าเร็จในการ
ปฎิบัติเครื่องดนตรี ผู้เล่นต้องมีใจรักและทุ่มเทเวลาทุกวันในชีวิตเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพ ในส่วนของ
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบปฏบิัติเดีย่วจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้ าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและค าแนะน าของผู้สอนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้น พร้อมทั้งแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับประวัติดนตรีของเพลง
ยุคนั้นๆ รวมถึงโครงสร้างของบทเพลงโดยอิงเนื้อหาทฤษฎีดนตรีเป็นส าคัญ ดังนั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องท างานกันเป็นทีม
เดียวกันจึงจะเกิดผลการแสดงที่ดีที่ถูกหลักการปฏิบัติดนตรีและเป็นการแสดงที่ดี ประสบความส าเร็จในการเรียนการวัดผล 
และสามารถประทับใจผู้ชมได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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วิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิมพ์ครัง้ที่ 1. 
 

890 

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3183


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

ภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ 
THE REPRESENTATION OF MALE AND FEMALE APPEARING IN THAWIPHOP LITERATURE 

 
สุภาภรณ์  จันทร์แจ้ง* ชยาทิตย์  อินน้อย  และ  รัตนาวดี  ปาแปง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางสังคมวิทยา 
เรื่อง ภาพแทนของ Stuart Hall มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาตัวละครทั้งหมด  ๑๐ ตัว ซึ่งจะ
แบ่งเป็น ตัวละครชาย ๔ ตัว ประกอบด้วย คุณหลวงอัครเทพวรากร, ไรวัต, ดร. ตรอง, ขาม (คนใช้) ในอดีตถ้าเป็นบุตรของผู้มี
อ านาจก็สามารถจะสืบทอดต าแหน่งต่อจากพ่อและมีโอกาสได้เรียนหนังสือมากกว่าบุตรของทาส  ซึ่งถ้าเป็นบุตรของทาส  
ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาส ได้และส่วนภาพแทนผู้ชายในยุคปัจจุบันจะต้องใช้ความสามารถเพื่ อ 
สร้างความก้าวหน้า ด้านการงาน และมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพื่อค้ าจุนดูแลครอบครัว ด้าน        
ตัวละครหญิงมี ๖ ตัว ประกอบด้วย มณีจันทร์, กุลวรางค์, แม่ประโยง, คุณย่าของกุลวรางค์, ม้วน, นิ่ม (คนใช้) ภาพแทน 
ของผู้หญิงในยุคอดีตจะเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลเช่ือมความสัมพันธ์ในครอบครัวและดูแลสามี ส่วนผู้หญิงใน  
ยุคปัจจุบัน จะมีความคิดที่สามารถดูแลตัวเองได้  และมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย วรรณกรรมจึงเสนอ  
ภาพแทนของชาย-หญิงที่แตกต่างตามสถานภาพทางเพศและบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 
 
ค าส าคัญ : แนวคิดภาพแทนชาย-หญิง  วรรณกรรม 
 

Abstract 
 This article is about the man-woman characters representation in the Thawiphob. By applying the 
sociological theory of Stuart Hall instead of the concept of literary criticism. Acharacters have to person, 
Which are divided into four male characters, including khunLuongAkharathepwarakorn, Raiwat, Dr. Trong, 
Kham (menial) In the past, if the son of the authority, can inherit the position. From the father and the 
chance to lean more than the child of menial. If the child is a menial It can not be removed from menial, 
and the image of  men in the present age must use the ability to makeprogress in the work and the right 
to equal. Thefreedom to work for the family. There are six female characters, includ ing M aneechan , 
Kulwarang, Maeprayong, KhunyaKulwarang, Muan, Nim (maid). A mother Take care of family relation ships 
and take care of husband. Women in modern times They have the ability to take care of themselves and 
have the same level of knowledge as men. Thawiphob presents a different representation of men and 
women based on their sexual status and the context of the changing society and cultare. 
 
Keywords : man-women characters representation  literary work 
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 “ภาพแทน” เป็นการสร้างความหมายผ่านภาษาเชื่อมโยงระหว่าง “แนวคิด” กับ “ภาษา” เพื่ออ้างอิงถึง วัตถุ ผู้คน 

หรือเหตุการณ์ ต่างๆ ในโลกแห่ งความจริง หรื อโลกแห่ งจินตนาการ โดยไม่ ได้ เป็นกระบวนที่ ถ่ายทอดสิ่ งต่างๆ  

อย่างตรงไปตรงมา แต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมายต่างๆ ไว้ (Stuart Hall, ๒๐๐๓ : ๑๗ อ้างถึงใน นันทิดา 

จงมีสุข, ๒๕๕๕ : ๑๖-๑๗) วิทยา พุ่มยิ้ม (๒๕๕๐ : ๗) กล่าวว่าภาพแทน คือ ภาพที่ถูกน าเสนอผ่านกระบวนการคิดของผู้เขียน

ที่มีเพศสภาพ ชนช้ัน และเช้ือชาติต่างๆ กันไป ภาพที่เสนอในงานเขียนหนึ่งๆ จึงไม่ได้เป็นการสะท้อนสังคมอย่างที่เป็นจริง 

แต่เป็นสังคมหรือความจริงที่ผู้ เขียนเช่ือหรือมองเห็นในกรอบเวลาและสถานที่หนึ่งๆ  สอดคล้องกับ เสนาะ เจริญพร 

 (๒๕๔๖ : ๓๑) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาพแทนว่า คือ ภาพจ าลองสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งน าเสนอผ่านวรรณกรรมในฐานะที่เป็น 

ภาพจ าลองนั้นสร้างขึ้นจากการปรุงแต่งลักษณะบางอย่างจากความจริงตามคติความเช่ือและค่านิยมบางประการ ที่ท าหน้าที่

สื่อความหมายและคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งนั้น ภาพเสนอมิได้เป็นเครื่องบ่งช้ีความจริง มิใช่

ภาพสะท้อน แต่บ่ งบอกให้ทราบว่าผู้ คนในสังคมมีความเช่ือ ความคาดหวัง และให้ความหมายคุณค่ าต่อสิ่ ง 

ที่น าเสนออย่างไร ดังนั้น ภาพแทน (Representation) จึงเป็นกระบวนการสร้างความหมายผ่านภาษาผ่านความคิดและ

อุดมการณ์ของผู้สร้าง เพื่อให้ภาพแทนที่ถูกสร้างนั้นเป็นตัวแทนความรู้ที่ท าให้ผู้สร้างมีอ านาจและสามารถสะท้อนในลักษณะ           

ของความเหมือนภาพแบบจ าลองหรือการผลิตซ้ าโดยมีจุดประสงค์บางอย่างอยู ่มคีวามหมายแฝงเร้น 

 นวนิยายเรื่อง ทวิภพเป็นบทประพันธ์ที่มีช่ือเสียงของทมยันตี มีความโดดเด่นทั้งด้านตัวละคร การเรียนรู้และ  

การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งท่ีดีงามของแต่ละห้วงสมัยระหว่างคนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ และคนยุคปัจจุบันในทัศนคติ กิริยา 

และวิถีชีวิตต่างๆ เชิงปัจเจกอย่างความรักทั้งในระดับคู่รัก ครอบครัว เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด จนไปถึงเชิงชาตินิยม ทวิภพจะ

สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยสมัยก่อนมีเอกลักษณ์ไทยท่ีน่าภูมิใจ เช่น มีกิริยามารยาทท่ีดีความเป็นกุลสตรีไทย การท าอาหาร และ

การแต่งกายที่ควรรักษาไว้ ส่งผลต่อปัจจุบันในความรักชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี 

เรื่องนี้มีตัวละครหญิงทั้งหมด ๖ ตัว ตัวละครชายทั้งหมด ๔ ตัวซึ่งตัวละครทั้งหมดก็มีภาพแทนของตัวเองแตกต่างกันออกไป

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของตัวละคร 

ที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งหรือเป็นภาพแทนที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจน  

ท าให้ทราบว่าภาพแทนชาย-หญิง ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน (ร.๕-ร.๙) จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ในแง่มุมใดและ

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในแวดวงวรรณกรรมอีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
เพื่อศึกษาภาพแทนชาย-หญิงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารซึ่ง

มีวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

๑. ส ารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเรื่อง ทวิภพ  
๒. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดภาพแทนชาย-หญิง 
๓. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่ตั้งไว้ 
๔. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
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๑ ภาพแทนตัวละครชายในทวิภพ 

๑.๑ ภาพแทนชายในยุคอดีต 

๑.๑.๑ เป็นนักการทูต  การเป็นผู้แทนเจรจาและปกป้องผลกระโยชน์ ตลอดจนปกป้องประเทศนั้นๆ 
คุณหลวงอัครเทพวรากร เอกอัครราชทูตไทย มีความอ่อนโยน มีความสุภาพบุรุษและมีความ

มั่นคงในความรักความรัก 
เช่น 
“เจ้าคุณอักครเทพวรากร 
อีกแหละ  ช่ือคุ้นหู ดวงหน้าเจนตา แต่ ไม่รู้จัก 
“อักครเทพ วรากร” หญิงสาวพึมพ า 
“เพราะนะ”  

ท าไมจะไมเ่พราะ ทูตไทยประจ าสหรัฐฯ สมัยรัชการที่ห้าไง”    
   (ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๒๙) 

จากข้อความจะเป็นบททนากันระหว่างกุลวรางค์กับมณีจันทร์ที่พูดถึงคุณหลวงเทพวรากร ใน
สมัยรัชกาลที่ห้านั้น ได้ท าหน้าที่เป็นทูตของประเทศไทยที่ไปเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อสร้างไมตรีที่ดี
ระหว่างประเทศ  

 
๑.๑.๒ เป็นทาส  บุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมือนสิ่งของของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการด ารงชีวิตและมีหน้าที่ 
รับใช้ผู้อื่นโดยมิได้รับการตอบแทนจากเจ้าของ (นายทาส) 

ขาม(คนใช้)  เป็นคนคอยดูแลคุณเทพอัครเทพวรากรในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นคนรักศักดิ์ศรี
และจังรักภักดีต่อเจ้านาย ซื่อสัตย์และไม่คิดทรยศแม้กระทั่งบ้านเมืองของตน 

เช่น 
 “หญิงสาวหยุดชะงัก เพราะมีเสียงกระแอมกะไอคล้ายผู้ชายให้เสียง ดังมาจากหน้าห้อง 

ขาม : ท่านครับ...ท่านครับ 
  เสียงน้ันดังมาจากฉากหน้าหลังห้องนี้เอง 
 ขาม : ท่านเป็นอะไรไปหรือป่าวครับ 
 คุณหลวง : ไม่มีอะไร 
 ขาม : กระผมนึกว่า...ท่านพูดกะใคร 
 คุณหลวง : ไม่มีอะไร! นอนเสียเถอะ หางเสียงดุร าคาญ 
 ขาม : ขอรับ” 

(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๑๔๘) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่านายขามเป็นผู้ที่คอยดูแลคุณหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งคอยท า 

ทุกอย่างที่เจ้าคุณต้องการแม้ตอนที่นายของตัวเองป่วยนายขามก็ยังนอนเฝ้าอยู่หน้าประตู 
๑.๒ ภาพแทนชายสมัยใหม ่

๑.๒.๑ ผู้มีการศึกษา ผู้ที่มีความรู้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นสูงและสามารถสอนผู้อื่นได้ 
ดร. ตรอง เป็นนักฟิสิกส์และเป็นเพื่อนสนิทของมณีจันทร์ชอบการทดลองค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆ 

มีเหตุผลทุกอย่าง และมีความละเอียดรอบคอบท่ีสุด 
เช่น 
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“ผมบอกคุณฟังแล้ว ผมได้ด็อกเตอร์มาโดยบังเอิญ เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรยากๆ 
ฟังเป็นวิชาการไม่เป็นหรอก พูดได้แต่ง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ อย่างเช่น เมณี่รู้ไหม ดาว
บางดวงที่เราส่องกล้องเห็นน่ะ มันสลายเป็นฝุ่นไม่มีตัวตนแล้ว  แต่แสงมันเพิ่ง
เดินทางมาถึง เราเรียกดาวพ่ีได้ไหมล่ะ? คนพูดเริ่มอธิบายขยายเล่าให้เด็กฟัง” 

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๙๒) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ดร. ตรองนั้นเป็นนักนักวิทยาศาสตร์ที่มีความฉลาดและถ่อมตัว

เป็นที่สุดถึงแม้ว่าในบทสนทนาเจ้าตัวบอกว่าจบ ดร. มาโดยบังเอิญ แต่เขาก็เรียนจบ ดร. มาจริงไม่ได้เป็นที่
เขาพูดแบบถ่อมตัวในบทสนทนา 

๑.๒.๒ รับราชการ  บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนใน
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย 

ไรวัต  เป็นตัวแทนนายทหารหนุ่มที่เพียบพร้อมในทุกๆ ด้านชาติตระกูลดี มีทรัพย์สมบัติ  
เป็นคนท่ีรักมณีจันทร์ในยุคเดียวกัน และเป็นคนใจร้อน 
ตัวอย่าง 

“วันน้ีคนเยอะจัง เสียงห้าวๆ บอก 
เต็มทุกวันแหละ ตัวซิหายไปไหน มณีจันทร์ตอบพลางโยกตัวรับลูก 
“ราชการ” 
เหอะ ! มณีจันทร์ท าเสียงออกจมูก 
ถ้าไม่ใช่ราชการใครเขาจะยอมจากคุณนะ 
คนพูดท าเสียงเอาจริงเอาจัง หากหญิงสาวหัวเราะเสียงดัง” 

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๓๙) 
       จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไรวัตเป็นคนที่รับราชการเป็นนายทหาร ที่หลงรักมณีจันทร์  

แต่ก็ไม่ได้ ถูกมณีจันทร์ให้ความส าคัญมากเท่าไหร่  

ความแตกต่างของชายในยุคอดีต-ปัจจุบัน 

ผู้ชายในอดีต ในสังคมไทยที่ผู้ชายต้องเป็นใหญ่และมีอ านาจเหนือผู้หญิงอีกทั้งยังเป็นหัวหน้า
ครอบครัวคอยท างานหาเงินเพื่อเข้ามาเลี้ยงครอบครัวและผู้ชายในอดีตนั้นสามารถที่จะมีภรรยา 
ได้มากกว่าหนึ่งคน 

ผู้ชายในยุคปัจจุบันก็เปรียบเสมือนหัวหน้าของครอบครัวแต่ด้วยสังคมที่ส ตรีไทยมีบทบาท 
ในสังคมมากข้ึน ท าให้ผู้ชายในปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะมีภรรยาได้หลายคนได้ 

 
ความเหมือนของชายในยุคอดีต-ปัจจุบนั 

ผู้ชายในยุคอดีตกับปัจจุบันมีความเหมือนที่ต้องคอยท างานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหัวหน้า
ครอบครัว แต่ก็มีความแตกต่างกันคือผู้ชายในอดีตจะสามารถมีภรรยาได้หลายคนแต่ผู้ชายในปัจจุบัน
นั้นไม่สามารถมีภรรยาได้หลายคนเนื่องจากความเท่าเทียมกันในสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ท าให้ทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพท่ีเท่าเทียมกัน 

 

 

๒ ภาพแทนตัวละครหญิงในทวิภพ 
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๒.๑ ภาพแทนผู้หญิงตามขนบในอุดมคติ 

๒.๑.๑ เป็นแม่บ้านแม่เรือน  หญิงท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเพียบพร้อม เจ้าระเบียบทุกเรื่อง ด้านการ
แต่งกาย ท าอาหาร ท างานบ้านงานเรือน    

คุณหญิงแสร์  เป็นแม่ของเทพอัครวารกร เป็นคนท่ีเฉลียวฉลาด เป็นแม่ศรีเรือน ใส่ใจและพิถีพิถัน
ด้านการแต่งกาย  

เช่น 
“ตอนนี้คง จัดการเรื่อง ผ้านุ่งผ้าห่มก่อนออกไปข้างนอกบ่าวจะยิ่งสงสัย 
นั่นสิผู้เป็นมารดาคล้อยตาม 
ไหนยืนขึ้นซิ 
ม ณี จั น ท ร์ ค่ อ ย เลื่ อ น ตั วล งม ายื น  ไม่ ส บ าย ใ จนั ก  คิ ด ว่ า เป็ น ไท ย ดี แ ล้ ว เชี ย ว              
 ไหงกลายเป็นลาวไปได้ ลืมเปิดต าราดูว่าคนสมัยนี้แต่งกายอย่างไร 
อ้าว... นุ่งซิ่น แล้วท าไมร่นข้ึนไป 
หญิงสาวออกจะโมโห คนที่ท าเสียงกลั้วหัวเราะอยู่ในคอ 
มาใกล้ๆ จะเลื่อนลงให้” 

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๓๒๑) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณหญิงแสร์เป็นคนที่เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลการแต่งกาย

ให้เหมือนกับคนอื่นในสมัยรัชกาลที่ห้าของมณีจันทร์ อีกทั้งคุณหญิงแสร์ก็ยังเช่ือว่ามณีจันทร์มาจาก
เมืองลับแลจริงๆ 
๒.๑.๑ คนรับใช้ คนท่ีคอยดูแลรับใช้เจ้านายตามที่เจ้านายสั่งหรือต้องการให้ท า  

ตัวละครที่  ๑ ม้วน เป็นบ่าวรับใช้ของมณีจันทร์ ในสมัยรัชกาลที่  ๕ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ 
ต่อผู้เป็นนาย รักบ้านเมืองของตนเอง   

เช่น  
ที่แม่ม้วนอธิบายว่า  
“เอาไว้สีฟัน นี่เกลือ...เอาไว้จิ้มกับไม้ข่อย” 

     ข่อยทุบปลายละเอียดนุ่มดี แต่เกลือเค็มๆ เฝือนๆ ชอบกล 
     “ท าไมเกลือรสเป็นยังง้ีล่ะ ?” คนถามเอาให้แน่ใจ 

“เกลือสะตุกับสารส้มสะตุไงเจ้าคะ สีฟันแน่นดี 
“ม้วนก็สีเรอะ?” คนถามเอาให้แน่ใจ 
“อิฉันอมเกลือแล้วสีฟัน”  

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๓๓๒) 
จากข้อความจะเห็นได้ว่า คนใช้ที่คอยดูแลมณีจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ห้า เป็นคนที่มี 

ความซื่อสัตย์ ท าทุกอย่างเพื่อให้นายของตัวเองสบายและคอยให้ค าแนะน านายของตัวเองในภพที่
แตกต่างกันกับปัจจุบัน 

ตัวละครที่ ๒ นุ่ม (คนใช้)  เป็นตัวแทนคนใช้ที่ดูแลมณีจันทร์ในปัจจุบัน เป็นคนที่ซื่อสัตย์ 
ต่อเจ้านาย 

 
   เช่น 
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    ลูกกะตาเจ้าคุณว่าเธอสวยไหมหนอ? 
คุณแม่บ้านนั่งมองอย่างพิศวง คุณ เมณี่ ยิ้มกับใคร ? 
“เรียกช่างมาตัดดีกว่า” มณีจันทร์ตัดสินใจ 
“นุ่งเองเดี๋ยวหลุดไปกอง” 
ขืนเธอไปท าเช่นน้ัน ในภพโน้นความเป็นกุลสตรีคงไม่เหลือ 
เออ  บางทีนะ 
มณีจันทร์มองเฉพาะเงาตนเองไม่สบตาคุณแม่บ้าน  
“จะไปเที่ยวต่างจังหวัด นุ่มไม่ต้องตกใจ” 
“ไปเมื่อไหร่คะ  จะพักกับใครที่ไหน” 
“เถอะ แล้วจะบอก” 

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๒๙๓-๒๙๔) 
จากข้อความจะเห็นได้ว่า นุ่มในสมัยปัจจุบันมีความซื่อสัตย์ต่อมณีจันทร์เป็นอย่างมากและ

คอยเอาใจใส่เจ้านายของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
๒.๒ ภาพแทนผู้หญิงยุคใหม่ 

๒.๒.๑ เป็นสาวสมัยใหม่ ผู้หญิงที่ฉลาด มีความรู้ เป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการตัดสินใจได้
โดยล าพัง ต้องมีศีลธรรม มีความรู้ความสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ 

กุลวรางค์  เพื่อนสนิทมณีจันทร์ เป็นตัวแทนผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน ผู้หญิงสมัยใหม่มีความสดใส  
ร่าเริง ไม่ค่อยเป็นกุลสตรีเท่าไหร่ เป็นคนมีความรู้ ฉลาด ได้รับการอบรมจากคุณย่าของเธอและ 
เป็นเพื่อนสนิทของมณีจันทร์ในยุคปัจจุบัน 

เช่น 
“เธอเติบโตมาในต่างประเทศ คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตก ไม่เคยขวางที่ใครจะมี

ความสัมพันธ์กัน หาก...มณีจันทร์ไม่ยอมท า” 
(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๕๖) 

จากข้อความจะเห็นได้ว่าเป็นกุลวรางค์เป็นผู้หญิงสมัยใหม่เพราะ ผู้หญิงสมัยก่อนจะมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยกันเองก็ตาม ก็ต้องขออนุญาตก่อนที่จะออกไปพบกัน แต่จากข้อความข้างต้นก็จะเห็นว่า
ผู้หญิงในปัจจุบันสามารถมีเสรีภาพได้ ไม่เหมือนผู้หญิงสมัยก่อนที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ต้องรอความ
คิดเห็นจากผู้ชาย สามี หรือผู้ใหญ่ 

๒.๒.๒ ผู้มีการศึกษา 
มณีจันทร์  เป็นตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ฉลาดและ 

มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง 
เช่น 
“บนโต๊ะใกล้ตะเกียงเป็นหลอดยาว แก้วครอบเขียนลายเป็นดอกไม้สวย วางหนังสือเล่มโต       
หุ้มหนังปกเดินทอง ผู้เป็นเจ้าของห้องคว้ามาส่งให้ เพียงเห็นแวบเดียวมณีจันทร์ก็หน้าเบ้  
“วรรณคดีอังกฤษ” 
เท่านี้ฝ่ายนั้นก็ชะงัก เพราะไม่ใช่แต่อ่านได้ หากยังแปลได้ออกทันควัน” 

(ทมยันต,ี ๒๕๕๑ : ๒๒๗) 

896 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ามณจีันทร์เปน็ผู้หญิงที่มีฐานะสูง มีการศึกษา และมีความฉลาดสามารถ
เข้าใจภาษาได้หลายภาษารวมทั้งภาษาฝรั่งเศส และพยายามที่จะใช้ความรู้ของตนที่จะแก้ไขอดีตที่ไทยเสียเปรียบ
ฝรั่งเศส 
ความแตกต่างของหญิงในยุคอดีต-ปัจจบุัน 

ผู้หญิงในอดีตเป็นเพศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในทุกๆ เรื่องเพราะในยุคอดีตผู้ชายสามารถมีภรรยาได้

หลายคน ผู้หญิงในสมัยนั้นจึงถูกกดขี่และถูกเอาเปรียบเป็นอย่างมาก เพราะผู้หญิงในยุคอดีตต้องท างาน 

อยู่ในบ้าน เลี้ยงลูก ท าอาหาร และต้องคอยดูแลผู้เป็นสามี ผู้หญิงในอดีตจึงต้องควรมีกิริยามารยาทและค าพูดที่

อ่อนหวาน สุภาพ เรียบร้อย 

ผู้หญิงในปัจจุบันจะไม่ถูกกดขี่เหมือนกับผู้หญิงในยุคอดีต เพราะผู้หญิงในปัจจุบันมีสถานภาพที่ 

เท่าเทียมกับผู้ชาย สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นความอ่อนโยนและความมีระเบียบที่

ผู้หญิงมีอยู่ในยุคอดีตเมื่อน าทั้งสองยุคมาผสานกัน จะท าให้ผู้หญิงมีบทบาทความส าคัญกับสังคมได้มากข้ึนและ

ท าให้ผู้หญิงในปัจจุบันเข้มแข็งกว่าผู้หญิงในอดีต 

ความเหมือนของหญิงในยุคอดีต-ปัจจุบัน 

ความเหมือนของผู้หญิ งในยุคอดีตและปัจจุบัน  คือ การรักศักดิ์ศรีของตัวเอง การรักใน 
ชาติบ้านเมืองของตัวเอง แม้ว่าผู้หญิงในอดีตจะไม่มีสิทธิยุ่งเรื่องบ้านเมือง แต่สิ่งที่ยังคงตระหนักอยู่ตลอดก็
คือการรักชาติบ้านเมือง แผ่นดินเกิด และที่ส าคัญสิ่งที่ผู้หญิงทุกยุคสมัยเหมือนกันไม่เคยเปลี่ยน คือ การเป็น 
แม่ที่ดีให้กับลูก การอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่า ภาพแทนตัวละครชาย-หญิงมักเป็นไปตามสิ่งที่สังคมก าหนด เช่น ผู้ชายในอดีต จะต้องเป็นผู้น า

ครอบครัว ท าหน้าที่ประกอบอาชีพ ดูแลทุกคนในครอบครัว สามีจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องของครอบครัว สามารถมีภรรยาได้

หลายคน กล่าวคือผู้ชายในอดีตนั้นมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ (๒๕๔๔ : ๖๙) สรุปอ านาจที่

เหนือกว่าของผู้ชายในอดีตไว้ว่า ๑. สังคมไทยให้สิทธิสามีในการมีภรรยาได้หลายคน ๒. สามีเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องในครอบครัว 

๓. สามีมีอ านาจเหนือภรรยา จึงพบว่าผู้ชายในวรรณกรรมเรื่องทวิภพมีสถานภาพหรือภาพแทนเหมือนกับอภิวันทน์ เพราะ 

สังคมได้ก าหนดให้ผู้ชายเป็นใหญ่มีอ านาจที่ เหนือกว่าผู้หญิง มีหน้าที่ เลี้ยงดูครอบครัว และเป็นผู้น าของครอบครัว             

ส่วนภาพแทนของผู้ชายในยุคปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันกับผู้ชายในยุคอดีต เพราะต้องเป็นผู้น าครอบครัว ท างาน 

หาเงินเลี้ยงดคูรอบครับ แตกต่างกันท่ีผู้ชายในยุคปัจจุบันสนับสนุนสิทธิเท่าเทียมกันของผู้หญิงมากกว่าอดีต 

ภาพแทนตัวละครหญิงจะพบว่ามี ๒ แบบคือ แบบที่ ๑ ยุคอดีตผู้หญิงเป็นแม่ศรีเรือนเป็นแม่บ้านที่ต้องการการดูแล

ปกป้องจากเพศชายตามที่สังคมก าหนดปรากฏในงานของอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ (๒๕๔๔ : ๑๑) ที่กล่าวว่า ตัวละครหญิง 

ในวรรณคดีค าสอนมีลักษณะแบบอุดมคติด้านความประพฤติ และการปฏิบัติหน้าที่ภรรยา โดยมีคุณสมบัติ ตรงกัน  

คือ มีความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว รู้จักปรนนิบัติสามี และมีความรู้ในกิจการบ้านเรือน ส่วนในแบบท่ี ๒ ผู้หญิงยุคใหม่มีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ดูแลตนเองได้  มีการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถออกไป

ท างานนอกบ้านได้ซึ่งเหมือนกับลักษณะผู้หญิงในงานของพัชราวลี จินนิกร และคณะ (๒๕๕๙ : ๗๙๔) กล่าวว่า ผู้หญิงยุค

ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถมีอยู่ 7 คุณลักษณะ คือ ๑. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ๒. มีความรู้ความช านาญใน

ศาสตร์นั้นๆ ๓. ช่างสังเกตและมีปฏิภาณไหวพริบ 4 . มีความเช่ือมั่นในตนเอง ๕. สุขุมรอบคอบ ๖. มีเหตุผล และ               
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๗. มีวาทศิลป์ในการพูด ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องทวิภพพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว เพราะผู้หญิง     

ยุคปัจจุบันมีแนวโน้มทีก่้าวสู่ความเป็นผู้หญิงยุคใหมม่ากขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

สรุปผลการวิจัย 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพแทนชาย-หญิงในยุคอดีตและปัจจุบันในวรรณกรรมเรื่องทวิภพจะพบว่า ผู้ชาย

ในยุคอดีต ถ้าเป็นบุตรของผู้มีอ านาจก็สามารถจะสืบทอดต าแหน่งต่อจากพ่อไดแ้ละมีโอกาสได้เรียนหนังสือจึงมีความรู้มากกว่า

บุตรของทาส  แต่ถ้าเป็นบุตรของทาส ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสได้ ผู้ชายในยุคปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าผู้ชายในยุค

ปัจจุบันจะต้องใช้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้า ด้านการงาน และมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อ

ค้ าจุนดูแลครอบครัว 

ส่วนผู้หญิงในยุคอดีต  จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคอดีตจะเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลเช่ือมความสัมพันธ์  

ในครอบครัวและดูแลสามี และผู้หญิงในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบัน จะมีความคิดที่สามารถดูแลตนเองได้ 

และมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย 

 
 

ช่ือตัวละคร 
 

ภาพแทนชายที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ ภาพแทนหญิงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ 
ชาย หญิง 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
เป็นนัก 
การทูต 

เป็นทาส ผู้มี
การศึกษา 

ข้าราช 
การ 

แม่บ้าน 
แม่เรือน 

คนรับ
ใช้ 

สาว
ทันสมัย 

ผู้มี
การศึกษา 

คนรับใช้ 

 
๑.คณุหลวงอัครเทพวรากร 
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การศึกษาปญหาการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

A STUDY ON THE PROBLEM OF WASTE MANAGEMENT BY THE PARTICIPATION OF
COMMUNITY AND SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN TUMBOL BAN MAI

SUKKASAME, KONGKRAILAT DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบล

บานใหมสุขเกษม เพ่ือหาแนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมรวมกับ
ชุมชนโดยการวิจัยแบบมีสวนรวม ผลจากการวิจัยพบวาขยะสวนใหญในชุมชนบานใหมสุขเกษมเปนขยะอินทรีย ซึ่งสวนใหญ
มักกําจัดโดยวิธีการเผาในท่ีโลงแจง ชุมชนตองการใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและการนําขยะกลับมาใช
ประโยชน และตองการใหเพ่ิมมาตรการเขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน แนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการ
จัดการขยะในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมคือ สงเสริมและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับคัดแยกขยะ การนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในหลากหลายวิธี ลดการเผาทําลาย โดยเฉพาะขยะอินทรีย เพ่ือใหแตละครัวเรือนสามารถจัดการขยะไดดวยตัวเอง
นอกจากน้ีควรมุงเนนไปท่ีการปลูกจิตสาํนึกความรบัผิดชอบในการท้ิงขยะของประชาชน โดยการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆของชุมชน จัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะ
และควรจัดทําขอบังคับหรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดการขยะภายในชุมชนรวมกับผูนําชุมชน โรงเรียน วัดตางๆ เพ่ือเปนการ
สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการขยะภายในชุมชน

คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย การวิจัยแบบมีสวนรวม งานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน

Abstract
This research aims to study behavior, problems and requirements of waste management in Ban

Mai Sukkasame to find the guideline to build up a collaborative network to solve problems and find the
appropriate ways to manage solid waste with community through participatory action research. The
research found that most of waste in Ban Mai Sukkasame is organic waste and they often get rid of by
burning. The community needs to know how to manage and recycle waste in many ways. Moreover they
need more stringent measures for waste pollution builders. The appropriate ways for waste management
in Ban Mai Sukkasame are encouraging and educating the public about waste separation and use it in
variety to reduce burning and each household can manage their own waste especially organic waste. For
currently, Ban Mai Sukkasame has no waste collection service. In addition, sub-district administration
organization should focus on raising public awareness by campaigning and public relations in the
community. Organize activities or projects to stimulate and encourage participation in waste management
activities. The regulations or agreements on waste management within the community should be

900 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

developed together with community leaders, schools, temples and others to establish a cooperative
network in waste management.

Keywords : solid waste management, participatory action research, community – based research

บทนํา
ตําบลบานใหมสุขเกษม ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอกงไกรลาศ อยูหางจากอําเภอกงไกรลาศไปตามทางหลวง

แผนดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน) เปนระยะทาง 9 กิโลเมตร ตําบลบานใหมสุขเกษมแยกออกจากตําบลกกแรด เมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2522 มีประชากรท้ังหมด 4,679 คน จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,624 ครัวเรือน แบงเขตการปกครอง เปน 8
หมูบานประกอบดวย หมู 1 บานใหมสุขเกษม หมู 2 บานใหมสุขเกษม หมู 3 บานนาแถว หมู 4 บานใหมโพธ์ิทอง หมู 5 บาน
ใหมโพธ์ิทอง หมู 6 บานหนองเงิน หมู 7 บานจิกเอน และหมู 8 บานใน ตําบลบานใหมสุขเกษมมีสถานศึกษา 7 แหง สถาน
บริการดานสุขภาพ 4 แหง วัดและศาสนสถาน 7 แหง และสถานีบริการเช้ือเพลิง 1 แหง สภาพโดยท่ัวไปของตําบลบานใหม
สุขเกษมเปนท่ีราบและราบลุมอยูต่ํากวาระดับถนน ทําใหเกิดนํ้าทวมในฤดูฝน มีพ้ืนท่ี 33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
20,625 ไร ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศใต ติดกับ ตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลกก
แรต ตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพเสริม
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

เน่ืองจากตําบลบานใหมสุขเกษมไมไดรวมมือทําขอตกลงรวมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในการจัดเก็บและกําจัด
ขยะเหมือนกับตําบลอ่ืนๆในอําเภอกงไกรลาศ ดังน้ันตําบลบานใหมสุขเกษมจึงดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง โดย
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเปนผูดําเนินการ จากการดําเนินการท่ีผานมาตําบลบานใหมสุขเกษมก็ยังประสบ
ปญหาขยะมูลฝอย ซึ่งจากการประชุมแลกเปลี่ยนในโครงการ “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัย
และนักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู” ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานใหมสุข
เกษมถูกจัดอยูในกลุมปญหาเรงดวนท่ีตองไดรับการแกไข ไดแก การจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมเหมาะสมและไมถูก
วิธี ทําใหเกิดปญหาขยะลนชุมชน การเผาทําลายท่ีไมถูกวิธีกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศตามมา การหมักหมมของขยะ
เปนเวลานานทําใหเกิดกลิ่นเหม็น กลายเปนแหลงพาหะนําโรคตางๆ กอเหตุรําคาญและความไมนาดขูองชุมชน ซึ่งสงผลเสียตอ
สุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ รวมถึงทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมดวย ดังน้ันกลุมผูวิจัยจึงตองการศึกษาสาเหตุของ
ปญหาขยะมูลฝอยเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการกําจัดอยางถูกวิธี สอดคลองกับบริบทและความ
ตองการของชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษม โดยในการวิจัยน้ีจะประยุกตใชกระบวนการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community –
Based Research : CBR) ในการศึกษาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน ซึ่งเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory action
research) ท่ีจะทําใหชุมชนและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของสามารถรวมกันแกไขปญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาและวิจัยน้ีจะใชกระบวนการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community – Based Research : CBR) เปน

เครื่องมือในการศึกษา โดยจะเนนการมีสวนรวมของชาวบานในพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหปญหาและหา
ขอตกลงรวมกันของชาวบานในชุมชน เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติเดียวกันและสามารถนําไปสูการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนได
อยางยั่งยืน โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยดังน้ี

1. พบปะผูเก่ียวของเพ่ือสอบถามขอมูลเบื้องตน รวมถึงการเชิญชวนบุคคลหรือตัวแทนจากกลุมตางๆในการเขารวม
ทีมวิจัย
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2. ประชุมทีมวิจัยเพ่ือแบงทีมงาน และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัยรวมกัน
3. ออกแบบและสรางแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บขอมูล
4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและเน้ือหาใหครอบคลุมกับประเด็นท่ีจะทําการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ

โดยใชวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค (IOC : Index of Item Objective Congruence)
(สุวิมล ติรกานันท, 2543, ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) แลวทําการปรับปรุงแบบสอบถาม

5. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและสุมเก็บขอมูลจากแตละครัวเรือนในแตละหมูบาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster sampling ) (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2535) ซึ่งจะเก็บแบบสอบถามตามจํานวนท่ีคํานวณไดตาม
หลักการเก็บขอมูลแบบสุมของ Taro Yamane (1973) ท่ีความเช่ือมั่นรอยละ 95

6. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี
7. จัดประชุมทีมวิจัย เพ่ือวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันจากขอมูลท่ีรวบรวม

ไว
8. ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพจากชุมชนตนแบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการแกไข

ปญหาขยะของชุมชน
9. จัดประชุมภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนใน

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนรวมกัน
10.สรุปและนําเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขการจัดการปญหาขยะของชุมชน
11.จัดประชุมทีมวิจัย เพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยรวมกัน
12. เขียนสรุปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณและเผยแพรผลการวิจัย

ผลการวิจัย
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมประกอบดวย 8 หมูบาน  มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,624 ครัวเรือน

และมีจํานวนประชากรท้ังหมด 4,679 คน ดังตารางท่ี 1 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ปลูกขาว ปลูก
แตงโม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมยังไมมีระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีงบประมาณจํากัด จึงไมสามารถจัดซื้อรถจัดเก็บขยะและจัดจาง
พนักงานประจํารถขยะได ดังน้ันชุมชนในพ้ืนท่ีทําการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนดวยตนเอง โดยฝงกลบขยะ
อันตราย ขยะท่ีสามารถเผาไดจะทําการเผาภายในพ้ืนท่ีครัวเรือนของตนเอง สวนขยะท่ีสามารถขายไดจะเก็บรวบรวมและขาย
ใหกับรถเรหรือรานรับซื้อของเกาภายในหมูบาน ท่ีผานมาเคยมีบอขยะสําหรับกําจัดขยะภายในหมูบาน 1 บอ ตั้งอยูท่ีวัดเกตุ
วนาราม หมูท่ี 2 ปจจุบันไดปดบอขยะแลว เน่ืองจากสงกลิ่นเหม็นและมีสัตวคุยเข่ียทําใหสกปรกและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
ในป 2560 องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมไดจัดใหมีถังขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง) เพ่ือรองรับและรวบรวมขยะ
อันตรายในแตละหมูบาน หมูบานละ 1 ถัง ตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือเปนการปองกันและลดสารพิษปนเปอนสูธรรมชาติ
จากขยะอันตรายเหลาน้ัน โดยองคการบริหารสวนตําบลจะทําการจัดเก็บและรวบรวมสงไปยังอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เพ่ือนําไปกําจัดตอไป
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ตารางท่ี 1 ขอมูลจํานวนครัวเรือนและประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จํานวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวมท้ังหมด

1 บานบึงครอบ 140 218 241 459
2 บานใหมสุขเกษม 361 572 590 1,162
3 บานใหมสุขเกษม 268 355 394 749
4 บานนาแถว 168 263 299 562
5 บานใหมโพธ์ิทอง 290 376 410 786
6 บานใหมโพธ์ิทอง 251 316 285 601
7 บานหนองเงิน 85 156 145 301
8 บานจิกเอน 61 31 28 59

รวม 1,624 2,287 2,392 4,679

จากขอมูลท่ีกลาวมาผูวิจัยไดสํารวจปญหาและความตองการของแตละครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานใหมสุขเกษมท้ังหมด 8 หมูบาน โดยใชแบบสอบถาม โดยกอนลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลน้ันไดมีการประชุมเพ่ืออธิบายและ
ทําความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยและการเก็บขอมูลดังภาพท่ี 1 หลังจากน้ันจึงใหตัวแทนของแตละหมูบานอยางนอย
หมูบานละ 1 คน ทําการเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 สภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอย
สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
สวนท่ี 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สวนท่ี 5 กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะมูลฝอย
สวนท่ี 6 การมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สวนท่ี 7ความตองการจัดการขยะมูลฝอยและขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ภาพท่ี 1 การประชุมเพ่ือช้ีแจงและทําความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยและการเก็บขอมลู
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ผลจากการเก็บแบบสอบถามจากตัวแทนของแตละหมูบานท้ัง 8 หมูบาน ไดแบบสอบถามท้ังหมด 344 ชุด จาก
การตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดพบวามีแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณจํานวน 13 ชุด จึงไดตัดแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก ทํา
ใหเหลือแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะหผลจํานวน 331 ชุด ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมี
ดังน้ี

1. ดานขอมูลท่ัวไปของชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษม
ชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมสวนใหญรอยละ 48.48 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรองลงมาคือ รับจาง

ท่ัวไปและคาขายทําธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000–10,000 บาท สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน
และอาศัยอยูในชุมชนมานานมากกวา 21 ปข้ึนไป รองลงมาคือ อาศัยอยูในชุมชน 6-10 ป จากการสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับความตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีบริการจัดเก็บขยะท่ีบาน โดยคิดคาบริการจัดเก็บ
ขยะเปนรายเดือน พบวากวารอยละ 56.19 ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีบริการจัดเก็บขยะท่ี
บานโดยสวนใหญยินดีจายคาบริการจัดเก็บขยะในอัตราราคา 20 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 89.25 ของผูท่ีตองการใหมีการ
จัดเก็บขยะ

2. ดานสภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
ปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทในแตละครัวเรือนมีในปริมาณท่ีนอยคือ ขยะอินทรียนอยกวา 1 กิโลกรัมตอ

วัน ขยะรีไซเคิลนอยกวา 5 ช้ินตอวัน ขยะท่ัวไปนอยกวา 10 ช้ินตอวัน และขยะอันตรายนอยกวา 5 ช้ินตอสัปดาห ปจจุบัน
ตําบลบานใหมสุขเกษมยังไมมีรถจัดเก็บขยะ และยังไมมีการจัดเก็บขยะตามบาน ดังน้ันแตละครัวเรือนจึงจัดการขยะภายใน
ครัวเรือนดวยตนเอง จากการสอบถามวิธีการจัดการขยะแตละประเภทของแตละครัวเรือนพบวาโดยสวนใหญจัดการขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตรายไดเหมาะสม แตขยะอินทรียและขยะท่ัวไปมักใชวิธีการเผาทําลาย โดยเฉพาะขยะท่ัวไป

3. ดานความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
จากการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมี

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยคาเฉลี่ยของจํานวนท่ีตอบถูกเทากับรอยละ 75.81 และเมื่อ
พิจารณาในรายขอท่ีตอบถูกนอยพบวาเปนขอคําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจในการคัดแยกและกําจัดขยะ

4. ดานพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางดานพฤติกรรมการปฏิบัติตนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาดานท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดานการคัดแยกขยะ รองลงมาคือ ดานการกําจัดขยะ แตท้ัง 2 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา (ต่ํากวารอย
ละ 50) สวนดานท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการลดการเกิดขยะ ซึ่งเปนดานสําคัญท่ีจะชวยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนได

5. ดานกฎระเบียบ ขอบังคับในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมรับทราบเก่ียวกับกฎระเบียบและขอบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยของ

ชุมชน โดยเฉพาะกฎขอหามการเผาขยะในท่ีโลงแจง การกําหนดอัตราคาปรับหรือบทลงโทษสําหรับผูท่ีละเมิดกฎขอหามตางๆ
ของการจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะกอนท้ิง

6. ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
จากการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชนท้ัง 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ

ดานการมีสวนรวมในการวางแผนและดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ผลจากการสํารวจพบวาประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด
ในดานการปฏิบัติ โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนดานท่ีชุมชนมีสวนรวมนอยท่ีสุดคือ ดาน
การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14

7. ดานความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหองคการบริหารสวนตําบล

จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพ่ือความสะดวกในการแยกประเภทของขยะ เพ่ือความสะดวกในการท้ิงขยะ ตองการใหทาง
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องคการบริหารสวนตําบลใหความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมมาตรการ
เขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน นอกจากน้ีในการประชุมทีมวิจัยยังไดมีการเสนอใหมีการสงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบในการท้ิงขยะในชุมชน เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธเรื่องการจัดการขยะใหบอยมากข้ึนการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนในการเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะมูล
ฝอยและการจัดทําขอบังคับเก่ียวกับการจัดการขยะภายในชุมชน สําหรับประเด็นท่ีมีความตองการขัดแยงคือสวนหน่ึงตองการ
ใหมีรถเก็บขยะ และมีถังขยะวางตามจุดตางๆในหมูบาน แตอีกสวนหน่ึงตองการใหชุมชนบริหารจัดการขยะดวยตนเอง

ผูวิจัยไดจัดประชุมทีมวิจัย เพ่ือสงคืนขอมูลแกชุมชน และรับฟงขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนบานใหมสุขเกษมดังภาพท่ี 2 จากขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของแตละกลุม
พบวามีขอเสนอแนะท่ีทุกกลุมคิดเห็นตรงกันคือ ควรสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน เพ่ือนํา
ขยะไปใชประโยชนหรือกําจัดอยางถูกวิธี ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหกับประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะและควรมีการจัดทําขอบังคับเก่ียวกับการจัดการขยะภายในชุมชนรวมกัน ดังน้ัน
จากประเด็นเหลาน้ีองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการตามแนวทางเหลาน้ีไดเลย แต
สําหรับขอเสนอแนะท่ีขัดแยงกันคือประเด็นท่ีกลุมหน่ึงตองการใหมีรถเก็บขยะ และมีถังขยะวางตามจุดตางๆในหมูบาน แตอีก
กลุมหน่ึงตองการใหชุมชนบริหารจัดการขยะดวยตนเอง โดยไมตองมีรถจัดเก็บขยะ ดังน้ันในประเด็นน้ีจึงควรมีการประชุม
พูดคุยดวยกัน เพ่ือหาแนวทางและขอสรุปท่ีสวนใหญเห็นชอบรวมกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับความตองการ
ของสวนรวม

ผูวิจัยไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 ณ เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถเพ่ือใหเปนแบบอยางและเปนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแกผูเขารวมวิจัยโดยมีผูเขารวมศึกษาดูงาน
ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม เจาหนาท่ี และประชาชนจากแตละหมูบานท่ีมีความสนใจ รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 18 คน ในการศึกษาดูงานมีการอบรมใหความรูและฝกลงมือปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรูตางๆดังภาพท่ี 3 และ
4

ภาพท่ี 2 การประชุม เพ่ือสงคืนขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะ
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ภาพท่ี 3 ศึกษาดูงานในฐานการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย

ภาพท่ี 4 ศึกษาดูงานในฐานการคดัแยกขยะรีไซเคิลใหไดกําไร

จากการศึกษาดูงานทําใหผูเขารวมไดรับความรูและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและในครัวเรือนดังน้ี
1. ไดรับความรูใหมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทอยางถูกวิธี สามารถบริหารจัดการขยะแตละ

ประเภทไดอยางเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนท้ังในครัวเรือนและชุมชน เชน การทําโบกาชิเพ่ือใชเปนจุลินทรียชวยยอย
สลายขยะอินทรีย การคัดแยกขยะรีไซเคิลอยางถูกวิธีทําใหสามารถขายไดในราคาท่ีสูงข้ึน การนําขยะท่ัวไปมาประดิษฐเปน
ดอกไม การเก็บรวบรวมขยะอันตรายอยางถูกวิธีและปลอดภัย เปนตน

2. ไดแนวทางและวิธีการใหมๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชน เชน
การจัดกิจกรรมขยะแลกไข เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหคนในชุมชนใหความรวมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะดวยตนเอง
เปนการลดขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกแกเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยสรางความรวมมือกับโรงเรียน
วัดและศูนยเด็กเล็กในชุมชน เพ่ือความยั่งยืนในการจัดการขยะ การบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะผูนําชุมชน ซึ่งจะเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จได เปนตน
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อภิปรายผล
จากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีไดจากการเสนอแนะของผูเขารวม

วิจัย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะท่ีไดจากการศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ ผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมา
อภิปรายรวมกันดังน้ี

1. ดานสภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
จากผลการศึกษาพบวาขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมสวนใหญเปนขยะอินทรียสอดคลองกับการ

ประกอบอาชีพท่ีสวนใหญรอยละ 48.48 แตละครัวเรือนจึงจัดการขยะภายในครัวเรือนดวยตนเอง เน่ืองจากปจจุบันตําบลบาน
ใหมสุขเกษมยังไมมีรถจัดเก็บขยะและยังไมมีการจัดเก็บขยะตามบาน สวนใหญแตละครัวเรือนจัดการขยะรีไซเคิลและขยะ
อันตรายไดเหมาะสม แตขยะอินทรียและขยะท่ัวไปมักใชวิธีการเผาทําลายในท่ีโลงแจง เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย แตตาม
หลักการจัดการขยะมูลฝอย (ปรีดา แยมเจริญวงศ, 2531) การเผาทําลายในท่ีโลงแจงเปนวิธีการท่ีควรหลีกเลี่ยงและไม
เหมาะสม เพราะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและสงผลเสียตอสุขภาพ ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะท่ัวไปแกชุมชน โดยนํามาใชใหเกิด
ประโยชน เพ่ือลดการเผาขยะ

2. ดานความรูความเขาใจของประชาชนและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลจากการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยท่ีพบวาประชาชนยังมคีวามรูความเขาใจท่ี

ไมถูกตองเก่ียวกับการคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรสราง
ความเขาใจ เพ่ือใหทุกครัวเรือนสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย สําหรับดาน
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควร
สงเสริม คือ ดานการลดการเกิดขยะ ซึ่งเปนดานสําคัญท่ีจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของสุกฤษฎิ์พงษ วะเจดีย ( ) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชนและดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในเขตตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แลวพบวาปริมาณขยะมูลฝอย
จากแหลงกําเนิดในครัวเรือนเฉลี่ยท่ีลดลง ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
จากแหลงกําเนิดและการใชรูปแบบทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมาใชในการจัดการขยะมูลฝอย

3. ดานกฎระเบียบ ขอบังคับในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ผลจากแบบสอบถามท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมรับทราบเก่ียวกับกฎระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับกฎ

ขอหามการเผาขยะในท่ีโลงแจง การกําหนดอัตราคาปรับหรือบทลงโทษสําหรับผูท่ีละเมิดกฎขอหามตางๆ ของการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนและการคัดแยกขยะกอนท้ิง ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากกฎระเบียบและขอบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนท่ียังไมผานพระราชกฤษฎีกาจึงยังไมสามารถนํากฎระเบียบและขอบังคับมาใชไดอยางเต็มท่ี ดังน้ันหากกฎระเบียบและ
ขอบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผานการพิจารณาและสามารถนํามาบังคับใชไดแลว องคการบริหารสวนตําบล
บานใหมสุขเกษมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงประชาสัมพันธ โดยการประกาศเสียงตามสาย การติดปาย หรือวิธีอ่ืนๆ
เพ่ือใหทุกคนในชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

4. ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลจากการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชน พบวาการมีสวนรวมท้ัง 3 ดาน ยังอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรใหความสําคัญและสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
การวางแผนและการปฏิบัติรวมกัน ตามความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2550) ไดให
ความหมายไววา คือ การท่ีกลุมประชาชนไดทํางานรวมกันแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมหรือความสนใจรวมกัน การมีสวน
รวมของประชาชนจะเปนกลไกสําคัญท่ีชวยใหการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประสบความสําเร็จได สอดคลองกับ
งานวิจัยของวัสสา คงนครและคณะ ( ) ท่ีไดศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
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เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนรวมกันคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและทําแผนปฏิบัติการท่ีดําเนินการรวมกันระหวางเทศบาลและ
ชุมชน

5. ดานความตองการจัดการขยะมูลฝอย
จากประเด็นความตองการท่ีหลากหลายและแตกตางกันของประชาชนในแตละหมูบาน ดังน้ันองคการบริหาร

สวนตําบลบานใหมสุขเกษม หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูนําชุมชนควรมีการจัดประชุมพูดคุยดวยกันท้ังหมด เพ่ือหาแนวทาง
และขอสรุปท่ีสวนใหญเห็นชอบรวมกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับความตองการของสวนรวม สอดคลองกับท่ี
ยุพาพร รูปงาม (2545) ไดกลาวไววา กลุมผูนําชุมชนหรือองคกร (Organization) จะเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสวนรวมได

สรุปผลการวิจัย
จากปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลบานใหมสขุเกษม ผูวิจัยจึงไดศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและวิธีการกําจัดอยางถูกวิธี โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community – Based Research : CBR) ใน
การศึกษาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเปนตัวกลางในการประสานกับ
ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ และใหตัวแทนจากแตละหมูบานเปนผูสํารวจและเก็บขอมูล ผลจากการวิจัยพบวาชุมชนบาน
ใหมสุขเกษมยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรสรางความเขาใจ เพ่ือใหทุกครัวเรือนสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดอยางถูกตอง แทน
การเผาทําลาย นอกจากน้ีควรมุงเนนไปท่ีการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบของประชาชนในการท้ิงขยะ โดยการรณรงคและ
เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆของชุมชน เพ่ือกระตุนและสงเสริมพฤติกรรมในดานการลดการเกิดขยะ
นอกจากน้ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูนําชุมชนควรมีการประชุมพูดคุยกันเพ่ือหา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนรวมกันและจัดทําเปนขอบังคับหรือขอตกลงของชุมชนท่ีตองปฏิบัติรวมกัน โดยให
ผูนําชุมชนเปนแกนนําหลัก เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน

ขอเสนอแนะ
1. เน่ืองจากการรวมกลุมภายในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมมีหลากหลายกลุม และแตละกลุมมีความสนใจท่ี

แตกตางกัน ดังน้ันกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรมีการสํารวจความ
สนในของแตละกลุมและหาผูนํากลุมหรือผูรับผิดชอบแลวจึงดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของแตละกลุม ซึ่งจะทําใหไดรับความรวมมือและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน

2. ควรมีการกําหนดมาตรการหรือขอบังคับสําหรับพอคาแมคาท่ีเขามาคาขายในพ้ืนท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการ
จัดการขยะของชุมชน และประชาสัมพันธ เพ่ือใหทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน

3. องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรมีการหารือและวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาว เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากท่ีสุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมท่ีใหความอนุเคราะหเอ้ือเฟอสถานท่ี รวมท้ังอํานวยความ

สะดวกในการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณตางๆในการดําเนินงานวิจัยตลอดมา ขอขอบคุณนางผองศรี กันทะปา รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม ท่ีเปนตัวแทนในการติดตอประสานงานระหวางผู วิจัยและชุมชนเปนอยางดี ขอขอบคุณ
พนักงาน เจาหนาท่ี ตัวแทนของแตละหมูบานและผูเขารวมโครงการวิจัยทุกทานท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล เก็บขอมูล
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ใหคําแนะนํา รวมถึงใหขอเสนอแนะตางๆ จนทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยดี และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี
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บทคัดยอ
การวิจัย มี วัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบ

เครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง 2) ประเมินคุณภาพของเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบ
เครื่องปนดินเผาดังกลาว 3) ศึกษาแนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน  4) สรางสรรคผลงานผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน กลุมตัวอยางไดแก กลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ชาวบก 3 คน กลุมนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ช้ันปท่ี 3 จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวา ข้ีเถาแกลบขาวสังหยดผสมกับ
วัตถุดิบ หินฟนมาและดินทองนา ท่ีเคลือบ 15 สูตร พบวา สูตรท่ีมีปริมาณของข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยดมาก (30-50%) จะให
เฉดสีเทา สูตรท่ีมีปริมาณข้ีเถาแกลบขาวสังหยดนอย(10-20%)ใหเฉดสีนํ้าตาล และสูตรตางๆของเคลือบจะใหสีท่ีแตกตางกัน
และยังพบวา คุณภาพของเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยดมีความสวยงาม เหมาะสมในการนํามาสรางผลิตภัณฑ  และมีความ
เปนไปไดในการจําหนาย อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 65.32 มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากธรรมชาติและคติ
ความเชื่อเรื่อง 12 นักษัตร การพัฒนาเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด สรุปไดวา  สูตรนํ้าเคลือบจํานวน 15 สูตร ใหสีที่เปน
เอกลักษณ สามารถนําไปใชเพื่อสรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑ มีกระบวนการท่ีไมซับซอน ใชงานไดจริง สามารถผลิตไดโดย
ไมตองใชทักษะในการทํามากนัก เหมาะกับชางพ้ืนบานและนักศึกษานําไปตอยอดเพ่ือการผลิต และจําหนายได

คําสําคัญ : เครื่องปนดินเผา  ข้ีเถาแกลบ ขาวสังหยด

Abstract
The research objective are 1 ) To determine the mixture ratio of Sangyod rice - husk ashes

for potteries glaze. 2) Evaluate the quality of Sangyod rice - husk ashes for potteries glaze. 3) To propose
guidelines for local potteries design. 4) To create the unique traditional pottery products with Sang Yod
Rice - husk ashes. The some of sample are 3 pottery makers from Chaobok Wisdom Learning Center and
30 students who took pottery design course. There are 15 glaze formulas, the mixture of Sang Yod Rice -
husk ashes, Feldspar and ball clay. The researcher found that the glaze formulas which had 30-50% of
Sang Yod Rice - husk ashes is given grey tone colors but the formulas which 10-20% Sang Yod Rice husk
ashes is given brown tone colors. Moreover the researcher found that the sample groups showed the
quality of Sang Yod Rice - husk ashes for potteries glaze with a possibility to use the glaze for commercial
production is 65.32 % ,the highest possibility. The design of the potteries are inspired by nature and 12
astrology zodiac signs. These conclusion that 15 glaze formulas from Sang Yod Rice - husk ashes
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produced the colors that could create the unique potteries products. The methods are not complicated
and it is also unskilled methods. Hence, these methods are proper for local potteries and students who
interested in potteries product development.

Keywords : pottery, rice husk ash, sangyod rice

บทนํา
จังหวัดสงขลามีชุมชนท่ีมีช่ือเสียงในดานเครื่องปนดินเผาพ้ืนเมือง คือชุมชนบานสทิงหมอ ภาชนะท่ีข้ึนช่ือคือ

หมอดิน ในอดีตชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณน้ันจะมีอาชีพหลัก คือ การปนหมอ แตปจจุบันผูประกอบการมีจํานวนลดนอยลง
สงผลใหเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน เทคนิค วิธีการผลิตเครื่องปนดินเผาท่ีไดสรางสมสืบตอกันมาจนเกิดเปนภูมิปญญาชาวบานใน
เรื่องของการใชวัสดุของทองถ่ินอาจสูญหายไดเน่ืองจากคนในปจจุบันมีความคิดวารูปแบบเครื่องปนดินเผาสทิงหมอรูปแบบ
ดั้งเดิมน้ันลาสมัย ไมตอบสนองความตองการในการใชสอยในสภาวการณปจจุบัน สาเหตุท่ีรูปแบบเครื่องปนดินเผาของชาว
สทิงหมอไมอาจพัฒนาไดนอกจากความรูดานการออกแบบสรางสรรคมีนอยแลว เทคนิควิธีการก็ยังคงเดิม มิไดพัฒนามากนัก
การวิจัยน้ี ผูวิจัยมุงเนนท่ีจะใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนหลักในการทําเครื่องปนดินเผา โดยดินท่ีใชในโครงการวิจัยจะใชดินจากดิน
บริเวณชุมชนบอแดง อําเภอสทิงพระและวัตถุดิบหลักในการทํานํ้าเคลือบคือข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยดซึ่งเปนพันธขาว
พ้ืนเมืองของภาคใต ท่ีนิยมปลูกมากแถบลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาท้ัง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง งานวิจัย
น้ีมุงเนนท่ีจะออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานชนิดเผาเคลือบดวยข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยด  ท่ีเปนวัสดุ
เหลือใชจากการแปรรูปมาทดลองใชทํานํ้าเคลือบเครื่องปนดินเผาเพ่ือใหเครื่องปนดินมีโทนสีท่ีสวยงาม มีความหลากหลายของ
พ้ืนผิวและสีสัน เพ่ือแสดงคุณคา ศักยภาพของดินบริเวณชุมชนบอแดงอําเภอสทิงพระและนํ้าเคลือบจากข้ีเถาขาวสังหยดเปน
การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินโดยการศึกษาพัฒนาวัสดุกรรมวิธีและกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา ผานกระบวนการ
สรางสรรคผลงานโดยใชทัศนธาตุ คือ สี นํ้าหนักออนแกของแสง และเงา มิติ เสน พื้นที่วาง รวมถึงหลักคิด ทฤษฎีดานการ
ออกแบบที่คํานึงถึงความงามและประโยชนใชสอย การผลิตไดจริงในเชิงพาณิชยและการตลาดเพ่ือแสดงถึงสุนทรียศาสตรแหง
ความงามในเชิงศิลปะ และคุณคาในเชิงศิลปประยุกตโดยใชเครื่องปนดินเผาชนิดเผาเคลือบเปนหลักในการออกแบบ อันเปน
การสรางนวัตกรรมใหมท่ีผูผลิตเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานสามรถนําไปประยุกตใชได ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ
1) ศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 2)ประเมินคุณภาพของเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3) ศึกษาแนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน และ 4) สรางสรรคผลงาน
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดแบงแนวทางในการวิจัยเปนสองสวน  คือ 1) การทดลองและพัฒนานํ้าเคลือบเครื่องปนดินเผาจากข้ีเถาขาวสัง
หยดใหเหมาะกับการนํามาเคลือบเครื่องปนดินเผาท่ีทํามาจากดินพ้ืนบาน 2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑโดยการใชแรงบันดาล
ใจจากรูปทรงท่ีจินตนาการจากธรรมชาติ ซึ่งดําเนินการวิจัยตามลําดับ  ดังน้ี

การพัฒนาน้ําเคลือบเคร่ืองปนดินเผาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
ในงานวิจัยผูวิจัยไดเลือกการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเปนกรรมวิธีหลักในการสรางสรรคงาน เพ่ือใหผลงานท่ี

สรางสรรคมีคุณคา สามารถนําไปตอยอดเพ่ือการผลิต สวยงามในเชิงศิลปะและคุณคาทางประโยชนใชสอย จึงกําหนด
คุณลักษณะเพ่ือเปนเกณฑในการพัฒนา 4 ประการ คือ 1) วัสดุมีความคงทน  แข็งแรงเหมาะกับประโยชนใชสอย 2) รูปแบบ
ผลิตภัณฑสะทอนใหเห็นความเปนธรรมชาติ โดยอาศัยคุณลักษณะของสัตวในธรรมชาติเปนสื่อ 3) สีและพ้ืนผิวสอดคลองกับ
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ความงามเชิงศิลปะและ 4) ประเภทของผลิตภัณฑท่ีออกแบบสามารถนําไปประดับตกแตงในสถานท่ีตางๆได จากเกณฑขางตน
ผูวิจัยไดพัฒนาในประเด็นตอไปน้ี

1. การพัฒนาเคลือบขี้เถาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
การเตรียมวัตถุดิบหลัก โดยมีวิธีการคือ นําแกลบขาวสังหยดมาเผาในถังนํ้ามันเพ่ือปองกันการปนเปอนจาก

สิ่งอ่ืนและเมื่อเผาเสร็จแลวจะนําข้ีเถามารอนเพ่ือใหมีความละเอียดข้ึน

ภาพท่ี 1 แกลบขาวสังหยด (ซาย) เมื่อเปรียบเทียบกับแกลบขาวหอมมะลิจะมีสีท่ีเขมคล้ํากวา
และ ข้ีเถาแกลบขาวสังหยด (ซาย) เมื่อเปรียบเทียบกับข้ีเถาแกลบขาวหอมมะลิ จะมีสีท่ีเขมกวาเล็กนอย

หลังจากไดข้ีเถาแกลบขาวสังหยดแลว นําข้ีเถาแกลบขาวสังหยดมาผสมกับวัตถุดิบตางๆเพ่ือทําเคลือบ ซึ่งวัตถุดิบ
ท่ีนํามาผสมกับข้ีเถา มี 2 ชนิด คือ หินฟนมาและดินทองนาโดยไดทดลองเคลือบ 15 สูตรในอัตราสวนตางๆ ดังตาราง

ตารางท่ี 1 อัตราสวนผสมของเคลอืบข้ีเถาจากข้ีเถาแกลบขาวสังหยด

สูตร
ที่

วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสม
คิดเปนจํานวนรอยละ

สูตร
ที่

วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสม
คิดเปนจํานวนรอยละ

หิน
ฟนมา

ขี้เถาจากแกลบ
ขาวสังหยด

ดิน
ทองนา

รวม หิน
ฟนมา

ขี้เถาจากแกลบ
ขาวสังหยด

ดิน
ทองนา

รวม

1 80 10 10 100 9 50 20 30 100
2 70 20 10 100 10 50 10 40 100
3 70 10 20 100 11 40 50 10 100
4 60 30 10 100 12 40 40 20 100
5 60 20 20 100 13 40 30 30 100
6 60 10 30 100 14 40 20 40 100
7 50 40 10 100 15 50 20 30 100
8 50 30 20 100

นําแผนทดลองท่ีผานการเผาดิบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส นํามาชุบนํ้าเคลือบในอัตราสวนตางๆแลวผึ่งให
แหงสนิทในท่ีรมเมื่อนํ้าเคลือบแหงสนิทดีแลว จึงนําไปเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงรายละเอียดเปน
ตารางไดดังน้ี
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางผลการทดลองเผาเคลือบ
สูตร
ท่ี

ภาพแผนทดลอง รายละเอียดขอมูล
สูตร
ท่ี

ภาพแผนทดลอง รายละเอียดขอมูล

1 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีนํ้าตาลเขม
นํ้าเคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิว
ไดดี

2 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีเทาอมนํ้าตาล นํ้า
เคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิวไดดี

3 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีนํ้าตาลอม
เหลืองนํ้าเคลือบยึดเกาะกับ
พ้ืนผิวไดดี

4 เคลือบสูตรน้ีเม่ือเผาอุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส ใหสีเทา
อมนํ้าตาลนํ้าเคลือบยึดเกาะกับ
พ้ืนผิวไมคอยดีนักแตกรอนเปน
แหงๆ

5 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีนํ้าตาลออน
นํ้าเคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิว
ไดดี

6 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีนํ้าตาลอมเหลืองนํ้า
เคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิวไดดี

7 เคลือบสูตรน้ีเม่ือเผาใน
อุณหภูมิ1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีเทาอม
นํ้าตาล นํ้าเคลือบยึดเกาะกับ
พ้ืนผิวไดดี พ้ืนผิวราน
เล็กนอย

8 เคลือบสูตรน้ีเม่ือเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีนํ้าตาล มีความพรุนท่ี
พ้ืนผิวเล็กนอย นํ้าเคลือบยึด
เกาะกับพ้ืนผิวไดดี

9 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีนํ้าตาลอม
เหลือง มีความพรุนเล็กนอย
นํ้าเคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิว
ไดดี

10 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีนํ้าตาลอมสม มีความ
พรุนท่ีพ้ืนผิวปานกลาง นํ้า
เคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิวไดดี

11 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีเทาขาว
ความพรุนผิวปานกลาง นํ้า
เคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิวได
ไมดี มีหลุดรอนเปนบางจุด

12 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีนํ้าตาล มีความพรุนท่ี
พ้ืนผิวปานกลาง นํ้าเคลือบยึด
เกาะกับพ้ืนผิวไดดี

13 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีนํ้าตาลอม
สม มีความพรุนท่ีพ้ืนผิวปาน

14 เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีนํ้าตาลอมเหลือง มี
ความพรุนท่ีพ้ืนผิวปานกลาง
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กลาง นํ้าเคลือบยึดเกาะกับ
พ้ืนผิวไดดี

นํ้าเคลือบยึดเกาะกับพ้ืนผิวได
ดี

15
เคลือบสูตรน้ีเม่ือนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหนํ้าตาลเขม มี
ความพรุนท่ีพ้ืนผิวมาก

จากตารางท่ี 2 ผลการเผาเคลือบแผนทดลองในสูตรตางๆ พบวาสูตรท่ีมีปริมาณของข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยดมาก
(30-50%)จะใหสีในเฉดของสีเทา สวนสูตรท่ีมีปริมาณข้ีเถาแกลบขาวสังหยดนอย(10-20%)จะใหสีในเฉดของสีนํ้าตาล ซึ่งจาก
สูตรตางๆของเคลือบจะใหสีท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังเรื่องของความพรุน การรานของพ้ืนผิว รวมถึงสีท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวดวย
สวนในเรื่องของการเลือกนํามาใชในผลงานผูวิจัยจะใชวิธีเลือกสีจากสูตรตางๆมาใชตามความเหมาะสมกับช้ินงาน

2. การขึ้นรูปและเผาผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา
ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการข้ึนรปูดวยมือ เน่ืองจากไมตองใชอุปกรณมากนัก และชางพ้ืนบานก็สามารถท่ีจะ

ทําได ซึ่งการปนข้ึนรปูผลิตภณัฑในโครงการวิจัย มีข้ันตอนท่ีสามารถแสดงเปนตารางได ดังน้ี

ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการปนข้ึนรูปผลิตภณัฑ
ขั้นตอนท่ี ภาพแสดง รายละเอียดขอมูล

1 ข้ึนโครงดวยรูปทรงงายๆ โดยยังไม
ตองใสรายละเอียด แตสิ่งท่ีควรคํานึง
คือความหนาของดิน ควรมีความ
หนาท่ีใกลเคียงกัน

2 กําหนดตําแหนงรายละเอียดตางๆ
ของช้ินงานท่ีจะปน เชน จมูก ดวงตา
เปนตน เมื่อไดเปนท่ีพอใจแลวจึงลง
มือปนเพ่ิมลงบนช้ินงาน

3 - เก็บรายละเอียดของช้ินงาน เชน
พ้ืนผิวของเขา ขน และพ้ืนผิวสวน
ของจมูก
- ตกแตงความเรียบรอยของ
ช้ินงานใหสมบูรณ
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เพ่ือใหผลิตภัณฑสอดคลองกับเกณฑในการพัฒนาท่ีกําหนดไวในตอนตน คือ วิธีการผลิตตองผลิตไดโดยไมตอง
ใชทักษะฝมือมากนัก จึงเลือกวิธีการเผาดิบโดยใชถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตรเปนเตาเผาและใชแกลบเปนเช้ือเพลิงในการเผา
เน่ืองจากมีข้ันตอนท่ีงายไมซับซอน วัสดุอุปกรณสามารถหาไดงายในทองถ่ินและมีราคาถูก ซึ่งข้ันตอนในการเผาช้ินงานมี
รายละเอียด ดังน้ี

1. เมื่อตากช้ินงานเปนเวลาหาถึงหกวันช้ินงานจะแหงสนิท โดยสังเกตไดจากสี เมื่อแหงสนิทแลวช้ินงาน
จะมีสีซีดลงจากสีเทาดําเปนเทาขาว

2. การวางช้ิน ใหวางแกลบไวท่ีกนถัง หนาประมาณ 20-25 เซนติเมตร แลววางช้ินงานไวดานบน เสร็จแล
จึงวางแกลบทับบนช้ินงานทําเปนช้ันๆใหเต็มถัง

3. กอไฟดานบนถัง และหมั่นเติมฟนดานบนเมื่อไฟติดฟนแลว แกลบจะเริ่มไหมจากบนลงลาง ปลอยให
แกลบไหมใหหมดถัง โดยสังเกตไดจากสีของข้ีเถาดานบนเปนสีขาว แลวปลอยท้ิงไวใหไฟมอดเอง รอใหช้ินงานเย็นแลวจึงยกออก
จากเตาเผา จะเสร็จข้ันตอนการเผาดิบ

4. ข้ันตอนการเผาชุบเคลือบ จะชุบเคลือบเพียงแคบางสวนเพ่ือเนนใหเปนจุดเดนของผลงาน
5. ข้ันตอนการเผาเคลือบ จะเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส

3. แนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต
สําหรับแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในโครงการวิจัยเรื่อง เครื่องปนดินเผาสรางสรรค : กรณีศึกษา

เครื่องปนดินเผาพ้ืนบานจังหวัดสงขลาโดยเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด ผูวิจัยไดออกแบบแผนภาพเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ดังน้ี

ภาพท่ี 3 แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลติ

การออกแบบผลติภณัฑเครื่องปนดินเผา
สรางสรรค

การพัฒนานํ้าเคลือบข้ีเถา

ศึกษาทฤษฏีดานทัศนศิลปและทฤษฏีดาน
การออกแบบ

การทดสอบคณุสมบัติของนํ้าเคลือบข้ีเถา
ในอัตราสวนตางๆ

นําทฤษฎีมาประยุกตใชในงานวิจัย
การทดลองหาเทคนิคการสรางพ้ืนผิวดวย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายและการ

ทดสอบหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สําหรับการเผาออกแบบผลิตภัณฑโดยใชแรงบันดาลใจ

จากความเช่ือเรื่องป 12 นักษัตร การพัฒนาเทคนิคในการชุบเคลือบเพ่ือ
เนนจุดเดนในผลงานข้ึน

นําช้ินงานมาประกอบกับไมพาเลท

แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
และการพัฒนานํ้าเคลือบข้ีเถาจากข้ีเถาแกลบขาวสังหยด

ผลติภณัฑท่ีเสร็จสมบูรณ
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4. การกําหนดแนวคิดในการออกแบบ

การกําหนดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนางาน ไดแรงบันดาลจากธรรมชาติผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในดาน
ปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบ ผูวิจัยไดจําแนกแหลงท่ีมาของแรงบันดาลใจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
เปนแหลงท่ีมาของแรงบันดาลใจไดท้ัง 2 ทาง คือ ทางตรงและทางออม ทางตรง แลวนํามาเปนแนวคิด

ในการสรางสรรค ออกแบบผลงาน ซึ่งแสดงภาพตัวอยางการเปรียบเทียบในการออกแบบ ดังน้ี

แหลงแรงบันดาลใจ แบบราง แหลงแรงบันดาลใจ แบบราง

ผูวิจัยไดนําช้ินงานท่ีผานการเคลือบแลวนํามาประกอบกับไมพาเลทท่ีทําจากไมสนเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑ เน่ืองจากไมสนหา
ไดงายและมีราคาถูก และผูวิจัยออกแบบผลิตภัณฑเปนนาฬิกาจากแนวความคิดเรื่อง 12 นักษัตร มีความเก่ียวเน่ืองกับรอบของ
เวลา จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการออกแบบนาฬิกาและผลิตภัณฑในโครงการวิจัยนี้ ทําขึ้นดวยวัสดุสองอยาง
ประกอบกัน คือเครื่องเคลือบดินเผาและไมพาเลท โดยสามารถอธิบายเปนข้ันตอนการทําไดดังน้ี

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงสวนประกอบ ช้ินสวนตางๆของผลติภณัฑ

ข้ันตอนการประกอบผลิตภัณฑ
1. เน่ืองจากไมพาเลทมีความกวางไมเพียงพอกับขนาดท่ีตองการ จึงตองนํามาตอกันดวยกาวรอนผสมข้ีเลื่อย

แลวนําไปไสใหเรียบ และตัดตามขนาดท่ีกําหนด
2. นําไมสวนท่ีเปนพ้ืนหลังมาขัดใหเรียบ และเขียนภาพพ้ืนหลังตรงจุดท่ีเปนหนาปดนาฬิกา
3. นําแผนวงกลมมาติดกับพ้ืนหลังใหเปนกรอบนาฬิกา และใสเครื่องนาฬิกาขางหลังของแผนพ้ืน
4. ติดเข็มนาฬิกา และนําแผนพลาสติกใส มาติดดานบนของกรอบนาฬิกา
5. ติดตั้งงานเครื่องเคลือบดินเผากับพ้ืนหลัง และยึดใหแนนดวยอีพ็อคซี่ สํารวจความเรียบรอย ความสมบูรณ

ของช้ินงานเปนข้ันตอนสุดทาย

ภาพท่ี 4 ตัวอยางการศึกษาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและแบบราง
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ในการวิจัย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑตนแบบท่ีสมบูรณผูวิจัยไดทดลองหลายกระบวนการท้ังการทดลองหาอัตราสวน
ท่ีเหมาะสมของสูตรนํ้าเคลือบข้ีเถาจากข้ีเถาแกลบขาวสังหยดในอัตราสวนตางๆการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสื่อถึงแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ ความเช่ือในเรื่อง 12 นักษัตรรวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการข้ึนรูปงานไมใหเหมาะสมกับรูปทรงท่ีไดออกแบบไวและ
สอดคลองกับวัตถุประสงของงานวิจัย

อภิปรายผล
ดานการตลาด ผูซื้อตองการเพ่ิมตัวสินคาท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมเปนรูปแบบประยุกตรวม

สมัยซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของออยทิพย พลศรี (2542) เก่ียวกับรูปแบบเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอ พบวา จาก
การศึกษาคนควาสมควรจะใหมีการพัฒนาดานรูปแบบ ท้ังดานรูปราง รูปทรง ดานขนาดและดานลวดลาย ใหมีการประสาน
กลมกลืนกันตามหลักการออกแบบจะไดเปนท่ีรูจักแพรหลายมากกวาน้ี พรอมท้ังตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากข้ึน
และประยุกตใหมีความสวยงาม เหมาะกับประโยชนใชสอย

ดานการพัฒนาดานเน้ือดินในการข้ึนรูปและกรรมวิธีการเผา ผูวิจัยนําดินพ้ืนบานจากสทิงพระซึ่งเปนดินท่ี
ชาวบานสทิงหมอนํามาทําเครื่องปนดินเผาอยูแลว นํามาผสมกับดินเช้ือ ซึ่งทํามาจากดินพ้ืนบานผสมกับแกลบ เมื่อผสมแลว
สามารถข้ึนรูปไดท้ังการข้ึนรูปดวยมือ ดวยแปนหมุนและโดยวิธีการอัดแมพิมพเปนการลดปริมาณการใชดินและนําช้ินงานท่ีผาน
การเคลือบแลวนํามาประกอบกับไมพาเลทท่ีทําจากไมสนเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑ เน่ืองจากไมสนหาไดงายในจังหวัดสงขลา
และมีราคาถูก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีท่ีวาดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับการวิจัยของ
ภรดี พันธุภากร (2535) ท่ีวาดวยการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกเซรามิกส วา ลักษณะของผลิตภัณฑตองมีความสัมพันธกับวิถี
ชีวิตของผูคนในทองถ่ิน โดยเฉพาะเอกลักษณของผลิตภัณฑท่ีควรมีการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาใช ตลอดจนการสรางสรรครูปทรง
และเทคนิคการตกแตงท่ีสัมพันธกับทองถ่ิน เพ่ือใหผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในงานวิจัยน้ี สามารถนําไปตอยอดเพ่ือการผลิต
และจําหนายไดจริง  รวมถึงกรรมวิธีการผลิตตองสามารถผลิตไดโดยชางพ้ืนบานผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ
เน่ืองจากไมตองใชอุปกรณมากนัก และชางพ้ืนบานก็สามารถท่ีจะทําไดโดยไมตองใชทักษะฝมือมากนัก การออกแบบรูปทรง
ผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปดวยมือท่ีเปนกรรมวิธีท่ีชาวบานสทิงหมอคุนเคยเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย  สิงหยะบุศย
(2542) ท่ีศึกษาลักษณะรูปแบบศิลปะและการจัดการเครื่องปนดินเผา ไดกลาววา การปน - เผาเชิงสรางสรรค จะตองประกอบ
ไปดวยชางพ้ืนบานผูเจนจัดกลวิธีดั้งเดิมกับผูมีประสบการณดานการออกแบบหรือทางศิลปะสมัยใหมเปนสวนประกอบซึ่งกันและ
กัน โดยตางทําหนาท่ีตามความถนัดในการผลติผลงานช้ินเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็เปนการถายเทการเรียนรู
ตอกันและกันดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิพงศ ศรีชุมพล (2551) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตเครื่องปนดินเผา
ชุมชนดานเกวียนจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาตองมีคุณคาทางดานความงามตอรูปแบบรูปทรงใช

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการประกอบผลติภัณฑ
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กรรมวิธีตามภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหมแลวสืบทอดมรดกภูมิปญญาสูความเปนสากลและยกระดับพัฒนา
สูอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบพ้ืนบานใหคงอยูเปนศิลปะและวัฒนธรรม

ดานแนวคิดในการออกแบบและพัฒนางานเครื่องปนดินเผา ผูวิจัยไดแรงบันดาลจากพืชและสัตวในทองถ่ิน
โดยมีแหลงท่ีมาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับไพเวช วังบอน (2551) ท่ีกลาววา แรงบันดาลใจในการออกแบบมา
จากสิ่งเรารอบตัวท่ีกระตุนความคิดใหเห็นเปนรูปธรรม โดยแรงบันดาลใจน้ัน  เกิดจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ผลงานในอดีต
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา  ผลงานออกแบบ หรือสิ่งอ่ืนๆ

ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจยัท่ีกําหนดไวขางตนสามารถสรุปผลการวิจยัได 4 ประเด็น ดังน้ี
1. การศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหลักคือข้ีเถาแกลบขาวสังหยด มีวิธีการคือ นําแกลบขาวสังหยด
มาเผาในถังนํ้ามันเพ่ือปองกันการปนเปอนจากสิ่งอ่ืนและเมื่อเผาเสร็จแลวจะนําข้ีเถามารอนเพ่ือใหมีความละเอียดข้ึนหลังจากได
ข้ีเถาแกลบขาวสังหยดแลว นําข้ีเถาแกลบขาวสังหยดมาผสมกับวัตถุดิบตางๆเพ่ือทําเคลือบ วัตถุดิบท่ีนํามาผสม มี 2 ชนิด คือ
หินฟนมาและดินทองนาโดยไดทดลองเคลือบ 15 สูตรในอัตราสวนตางๆพบวาสูตรท่ีมีปริมาณของข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยดมาก
(30-50%)จะใหสีในเฉดของสีเทา สวนสูตรที่มีปริมาณข้ีเถาแกลบขาวสังหยดนอย(10-20%)จะใหสีในเฉดของสีนํ้าตาล ซึ่งจาก
สูตรตางๆของเคลือบจะใหสีท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป

2. การประเมินคุณภาพของเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความสวยงามความเหมาะสมในการนํามาสราง
ผลิตภัณฑ  และความเปนไปไดในการจําหนาย อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 65.32

3. แนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในดานปจจัยท่ีมีผลตอการ
ออกแบบ หรือแรงบันดาลใจท่ีมีผลตอการออกแบบซึ่งมาจากสิ่งเรารอบตัวท่ีกระตุนความคิดใหเห็นเปนรูปธรรม

แรงบันดาลใจธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดนําแหลงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมมาเปน
แรงบันดาลใจ คือ นกและสัตวนํ้าเชนกุง หอย และปู เน่ืองจากพบเห็นไดงายในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา มาจัดองคประกอบให
สอดคลองกลมกลืนกับรูปทรงทางศิลปะและงคํานึงถึงประโยชนใชสอยท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชในปจจุบัน

แรงบันดาลใจจากรูปทรงเครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิมของชาวสทิงหมอ นํามาพัฒนารูปทรงโดยการเพ่ิมเติม
ตัดทอนหรือเปลี่ยนหนาท่ีการทํางาน ใหมีรปูทรงท่ีทันสมัย มีความนาสนใจเพ่ิมมากข้ึน

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะและการออกแบบ ผู วิจัยไดแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาประกอบไมยางพาราและเถาวัลยมาจากผลงานของกลุมศิลปะลัทธิ อารตนูโว หรือรูจักกันในอีกช่ือหน่ึงวา ยู
เกนดชติล (เยอรมัน : Jugendstil) เปนลักษณะศิลปะสถาปตยกรรม และศิลปประยุกตจุดเดน คือ ใชรูปแบบจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะดอกไม เถาวัลยและพืชอ่ืนๆ มาทําเปนลวดลายเสนโคงท่ีออนชอย ลักษณะรูปแบบจะเปนการลดทอนรูปแบบจาก
ธรรมชาติ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ีมาปรับใชในการออกแบบผลิตภัณฑในเรื่องของวัสดุและรูปทรงของผลิตภัณฑ

การสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน ผูวิจัยไดดําเนินการโดย การ
พัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต โดยกําหนดคุณลักษณะของผลงานเพื่อเปนเกณฑในการพัฒนา 4 ประการ คือ 1)
วัสดุมีความคงทน แข็งแรงเหมาะกับประโยชนใชสอย 2) รูปแบบผลิตภัณฑสะทอนใหเห็นความเปนธรรมชาติ และทองถ่ิน
จังหวัดสงขลา 3) ประเภทของผลิตภัณฑท่ีออกแบบสอดคลองกับความตองการของตลาด และ 4) กรรมวิธีการผลิตสามารถ
ผลิตไดโดยชางพ้ืนบาน จากเกณฑ น้ีผูวิจัยมีแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต ในประเด็น 1) การพัฒนาเน้ือ
ดินในการเผา ผูวิจัยไดนําเอาดินจากผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอมาทดลองเผาโดยใชถังนํ้ามันขนาด 50 ลิตรเปน
เตาเผาปรากฏวาผลงานท่ีทําข้ึนโดยดินจากแหลงผูผลิตบานสทิงหมอจะแตกหักเสียหายระหวางการเผาช้ินงาน เน่ืองจากการ
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เผาโดยใชถังนํ้ามันเปนเตาเผาและใชเศษไมเปนเช้ือเพลิงจะควบคุมอุณหภูมิลําบากความรอนจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วสงผลให
ช้ินงานแตกหักเสียหายเน่ืองจากช้ินงานมีการหดตัวเร็วเกินไปในขณะท่ีโดนความรอน ผูวิจัยจึงไดจากการทดลองนําดินเช้ือมา
ผสมกับดินพ้ืนบานสทิงหมอในอัตตราสวนตางๆ  พบวา ช้ินงานท่ีเปนดินเหนียวพ้ืนบาน 100% ไมมีดินเช้ือเปนสวนผสม เวลา
เผาเกิดการหดตัวอยางเร็ว ทําใหช้ินงานแตกไมสามารถคงรูปอยูไดช้ินงานท่ีมีอัตราสวนผสมของดินเช้ือมากกวาดินเหนียวจะทําให
ช้ินงานมีเน้ือหยาบไมสามารถเก็บรายละเอียดของพ้ืนผิวตามท่ีตองการอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 70 : 30 ใน
ช้ินงาน D และรองลงมาคืออัตราสวน 80 : 20 ในช้ินงาน C จากการคนพบนี้ ผูวิจัยจึงนําดินในสัดสวน70 : 30 มาใชใน
การสรางผลติภณัฑเครื่องปนดินเผาตอไป 2) การพัฒนาดานการข้ึนรูป ผลิตภัณฑตองสามารถนําไปตอยอดเพ่ือการผลิต และ
จําหนายไดจริง  กรรมวิธีการผลิตตองสามารถผลิตไดโดยไมตองใชทักษะฝมือมากนักผูวิจัยจึงเลือกวิธีการข้ึนรูปท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหผูสนใจไดเลือกศึกษาวิธีการตามความสนใจและความถนัดในแตละคน ท้ังวิธีการข้ึนรูปดวยมือ ข้ึนรูปดวยแปนหมุนและข้ึน
รูปดวยตนแบบแมพิมพเพ่ือชวยใหกรรมวิธีการผลิตมีข้ันตอนลดนอยลง เมื่อช้ินงานแหงสนิทแลวจึงนําช้ินงานท่ีไดไปเผา  โดย
ใชวิธีเผาแบบเปด ใชก่ิงไมฟนเปนเช้ือไฟท่ีอุณหภูมิ 800 -1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งในข้ันตอนการเผาสามารถกําหนดสีของ
ช้ินงานวาจะใหมีนํ้าตาลอมสมเรียบสม่ําเสมอหรือใหสีดําแซมโดยถาตองการใหมีสีนํ้าตาลอมสมใหใชก่ิงไมท่ีแหงสนิทหรือถา
ตองการใหมีสีดําแซมใหใชก่ิงไมท่ียังสด มาผสมเปนเช้ือไฟดวย และเมื่อเผาแลวใหผลงานเย็นตัวลงเอง  กอนนําออกจาก
เตาเผา

4. การตอยอดภูมิปญญาของคนรุนใหมในอนาคต การวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นเก่ียวกับความยากงาย
ของการเตรียมวัตถุดิบในการทําเครื่องปนดินเผาในงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ช้ันปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาออกแบบเครื่องปนดินเผา รายวิชาวัสดุและกรรมวิธี และรายวิชาออกแบบของท่ีของท่ีระลึกพบวา นักศึกษาสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา การเตรียมดิน การเตรียมดินเช้ือ และการผสมวัตถุดิบตามสัดสวน  มีความงายท่ีสุด โดยเฉลี่ย รอยละ 66.26
ขอมูลเก่ียวกับในการประกอบอาชีพเก่ียวกับเครื่องปนดินเผาของนักศึกษาหลักสตูรออกแบบ ช้ันปท่ี 3ในอนาคต พบวา
นักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดานเครื่องปนดินเผาเปนอาชีพหลัก 8 คนนักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดาน
เครื่องปนดินเผาเปนอาชีพเสริม12คนนักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดานเครื่องปนดินเผาเปนงานศิลปะหรือเฉพาะเมื่อมี
เวลาวาง 4 คน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิจากแบบสาํรวจคือ ใหความสําคัญเก่ียวกับผลติภณัฑเครื่องปนดินเผาโดย
การเผยแพรใหกับนักทองเท่ียว และบุคคลท่ัวไปใหมากยิ่งข้ึนและผูประกอบการควรรักษาคุณภาพงานเครื่องปนดินเผา ไดแก
ข้ันตอนการผลิต การเผา  การขนสงใหมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติท่ีเหลือใชตางๆ ท่ีหลากหลายในทองถ่ิน และนํามาผสมกับดินเพ่ือลดอัตราการใช

ดินในการทําเครื่องปนดินเผา เพ่ือการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ควรมีการศึกษา วิจัยเพ่ือสงเสริม พัฒนาดานรูปแบบการผลิต และการตลาดเพ่ือเปนการอนุรักษอาชีพทํา

เครื่องปนดินเผาของชาวบานสทิงหมอไมใหสูญหาย
3. ควรมีการศึกษารูปแบบและกระบวนการเผาเคลือบเครื่องปนดินเผาท่ีประหยัดเช้ือเพลิงและไมทําลาย

สิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ในการพัฒนาเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอควรเปนการพัฒนาท่ีอาศัยพ้ืนฐานการผลิตเดิมและมีวิธีคิดจากการเห็นคุณคา
ในความงามของเครื่องปนดินเผาแบบเน้ือไมแกรงเปนพ้ืนฐานการพัฒนา
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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมปญหาและความตองการในการจัดการขยะชุมชน สราง

เครือขายความรวมมือในการแกไขและพัฒนาชุมชน ศึกษาและรวบรวมขอมูลปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของชุมชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาไดสุมตัวอยางจํานวน 348 ครัวเรือน วิเคราะหและ
ประมวลขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Excel ใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเลือกรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยบางประเภทท่ีไมถูกวิธีน้ันมาจาก
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอย ขาดความรูในดานการคัดแยกการท้ิงขยะใหถูกวิธี
ขาดความรูในดานการสรางประโยชนจากขยะอินทรีและขยะรีไซเคิล ขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนว
ทางแกไขปญหา เทศบาลบึงระมาณควรเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพ่ือท่ีจะนํา
ความรูไปอธิบาย ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในทองถ่ินไดเขาใจ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงาน
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือการบริหารจัดการและการกําจัดท่ีถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย  เทศบาลบึงระมาณ  พฤติกรรมการจัดการขยะ

Abstract
The purpose of this research is to investigate behavior and needs in community in garbage management

problems and create a collaborative network to solve the problems. The researchers had studied and collected
information in Buengraman, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok province.The samples of this study were undertaken 348
households by using a set of questionnaires from. The collected data were analyzed by using Microsoft Excel to find
arithmetic mean, percentage and standard deviation. The results show that the causes of garbage management
problems in household are: the people lack of knowledge to manage and sort out garbage, lack of knowledge to make
benefits from organic and recyclable waste, and lack of participation to solve problems together. The local
administration does not also provide effective public relation to the community. Buengraman municipality should
develop personnel to have knowledge about solid waste management and could be instructor for the local people to
manage waste by themselves. Moreover the municipality should allocate budget for establishing a services team for
solid waste collection to manage waste in the community with proper and effective disposal.

Keywords : garbage,  buengraman municipality,  garbage management behavior
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บทนํา
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ไมมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ชาวบานในชุมชนเลือกใช

วิธีการกําจัดขยะของตนดวยการเผาขยะ การฝงกลบในบริเวณบานแตในสวนของการฝงกลบน้ัน ก็ไมไดเปนตามท่ีทาง
สาธารณสุขไดกําหนดไว จะเปนไปตามวิถีของชาวบานเทาน้ัน ซึ่งยังไมใชวิธีการกําจัดท่ีถูกวิธี จึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ สง
กลิ่นเหม็น และเปนการแพรกระจายของเช้ือโรคตางๆ ในการจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนน้ันตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักเริ่มจากการท้ิงขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือควรมี
การคัดแยกขยะกอนท่ีจะท้ิงขยะชนิดใดท่ีสามารถนํากลับไปใชไดอีก หรือสามารถแปรรูปเพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชนและ
เปนการรักษาและเปนการสรางสุขลักษณะนิสัยในการท้ิงขยะอยางถูกวิธี

จากปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงตองการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของ
ครัวเรือน โดยมุงเนนท่ีจะศึกษาในสวนของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือน ความตองการในการจัดการขยะ ความรูพ้ืนฐานในการกําจัดขยะ เพ่ือประโยชนใน
การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเก็บขยะในชุมชนของเทศบาลตําบลบึงระมาณตอไป ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี ถือวาเปน
การจัดการความรูอยางบูรณาการใหผูเก่ียวของกับปญหาน้ีระดับประชาชน เทศบาลตําบลบึงระมาณ ไดเกิดความรู ความ
ตระหนักตอปญหาท่ีเกิดจากการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกหลักดานสุขอนามัยและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังจะเปน
แนวทางผลักดันใหชุมชนไดรวมมือกันบริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในรูปแบบตางๆ ท่ีชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง
โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและผูเก่ียวของอยางเปนรูปธรรม

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการในการจัดการขยะชุมชนตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก
2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือรวมกันแกไขและพัฒนาชุมชนตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก
3. เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของชุมชน
4. เพ่ือหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอยางถูกวิธีรวมกับชุมชนและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546) ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในดานบวก
เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติและไดรับผลตอบแทนคือผลท่ีเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรน
มีความมุงมั่นท่ีจะทํางานมีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลาน้ีจึงมีผลตอประสิทธิผลของการทํางาน

อารี เพชรผุด (2525) ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับความตองการความคิดเห็นท่ีคนมีตองาน และตอ
นายจาง มีอารมณพึงพอใจ สบายใจท่ีผลงานน้ันไดทําใหความตองการไดรับการตอบสนอง

ตระกูล สุวรรณดี (2538) ประมวลความสําคัญของความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานโดยสรุปดังน้ี คือความพึง
พอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ เสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจดี
ตอกันมีความซื่อสัตยความจงรักภักดีเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการรวมพลังเพ่ือกําจัดปญหา เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธา
และชวยเหลือเก้ือหนุน ใหกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการเกิดความสรางสรรคในกิจการตางๆ ขององคการ

จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกดี ความรูสึกรัก ความรูสึกภูมิใจ
ความรูสึกยินดี และชอบในสิ่งท่ีสอดคลองกับความตองการของตนเอง ความพึงพอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความเขาใจ
อันดีตอกันและเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการตัดสินใจเลือก ความถึงพอใจมีสวนชวยใหการดําเนินงานประสบ
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ความสําเร็จความรูสึกน้ีจะชวยจูงใจ ใหเกิดความรักในงานโดยเฉพาะเมื่อบุคคลน้ันไดมีสวนรวมในนโยบาย มีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น เปนสวนหน่ึงในการวางแผน ซึ่งทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจ มีความพยายาม มี
ความรูสึกมั่นคงและมีความมุงมั่นท่ีจะอุทิศตนและทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มท่ีแลวงานทุกอยางจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

2. จํานวนประชากร ประชากรท้ังสิ้น 1,540 ครัวเรือน จํานวน 4,310 คน ประกอบดวย เพศชาย จํานวน 2,071 คน
คิดเปนรอยละ 48.05 เพศหญิง จํานวน 2,239 คน คิดเปนรอยละ 51.95 มีความหนาแนนเฉลี่ย 47.63 คน/ตารางกิโลเมตร

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงอาณาเขต ตาํบลบึงระมาณ ท่ีมา : (เทศบาลตาํบลบึงระมาณ, 2554)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเก็บรวมรวบขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือน ซึ่งใหหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเปนผูตอบแบบสอบถาม

ครัวเรือนละ 1 ชุด จํานวน 348 ชุด คิดคาเผื่อรอยละ 9 โดยผูวิจัยไดประสานกับเจาหนาท่ีอาสาสมัครทีเปนผูรวมวิจัยท่ีเปน
ตัวแทนของแตละหมูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบึงระมาณเพ่ือเก็บรวมขอมูลแบบสอบถามจากครัวเรือนกลุมตัวอยาง
ตามจํานวนท่ีไดกําหนดไว ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหไดขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือนมาทําการศึกษาครบตามจํานวน
ท่ีกําหนด

ตัวแปรตน

 ความตองการของชุมชนเทศบาลตําบลบึงระมาณ
ในการจัดการแกไขปญหาขยะมลูฝอย

 ปริมาณและประเภทของขยะมลูฝอยของชุมชน
เทศบาลตาํบลบึงระมาณ
 บริบทและสภาพทองถ่ินของชุมชนเทศบาลตาํบล

บึงระมาณ
 ความรวมมือจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ

ในการบริหารจัดการขยะ
 ความรวมมือของชุมชน

ตัวแปรตาม
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
เทศบาลตาํบลบึงระมาณ
 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับขยะ

แตละชนิด
 แผนหรือนโยบายในการบริหารจัดการขยะ

ของชุมชน
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การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง ครัวเรือนประชาชนเทศบาลบึงระมาณ ซึ่งผูวิจัยคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางใหเปนตัวแทนประชากรตามแนวของยามาเน (Yamane) (มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ, 2557)
เพ่ือใชในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดังน้ี

2Ne1
N=n


เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง

N = ขนาดของประชากร 1,540 ครัวเรือน
e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ซึ่งเทากับ 0.05 เพราะตองการทราบความคลาดเคลื่อนท่ี 5%

ตัวอยางการคํานวณขนาดของกลุมประชากร

2Ne1
N=n



 20.051,5401
1,540=n


318317.53=n 

ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางครัวเรือนท่ีนอยท่ีสุดท่ีเปนตัวแทนของประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 317.53 ≈ 318
ครัวเรือน การสุมตัวอยางครัวเรือนจาก 10 หมูบานในเขตเทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งน้ีเพ่ือให
กลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมท้ัง 10 หมูบาน ผูวิจัยจึงกําหนดโดยใชสูตรยามาเนในทุกกลุมหมูบาน ดังน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูล
หมู จํานวนครัวเรือนท้ังหมด กลุมตัวอยางท่ีเก็บ (ครัวเรือน)
1 25 6
2 185 42
3 98 22
4 319 72
5 20 5
6 212 48
7 263 59
8 107 24
9 116 26
10 195 44
รวม 1,540 348

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจครั้งน้ีเปนแบบสอบถามการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ตําบลบึง

ระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ประกอบดวย 6 สวน ดังน้ี
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 สภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
1) ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทาน เปนขยะประเภทใด
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2) วิธีการจัดการขยะแตละประเภทท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน
สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีขอคําถามจํานวน 16 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบตอบวา ใช

หรือ ไมใช คําถามท่ีตอบวา ใช จํานวน 9 ขอไดแก ขอ 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, และ 14 คําถามท่ีตอบวา ไมใช จํานวน 7
ขอ ไดแก ขอ 2, 3 , 5, 6, 8, 15 และ 16

1) โดยมีเกณฑใหคะแนน คือ ตอบถูก ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน จากน้ันรวบรวมคะแนนท้ังหมด ในการ
แปลขอมูลโดยรวมและรายขอ ใชการอิงเกณฑ ซึ่งผูศึกษาไดแบงคาเฉลี่ยออกเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง และมาก ใช
วิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังน้ี

2) การแปลขอมูลโดยรวม

16 0Max - Min 5.33
Level 3


 

จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความหมายของความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยดังน้ี 0.00 -
5.33 หมายถึง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะฯ นอย 5.34 - 10.66 หมายถึง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการขยะฯ ปานกลาง 10.67 – 16.00 หมายถึง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะฯ มาก

สวนท่ี 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สามารถแบงประเด็นยอยออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการลดการเกิดขยะ มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 2) ดานการ

คัดแยกขยะ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 3) ดานการเก็บรวบรวม/การนํากลับมาใชประโยชน มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ4)
ดานการกําจัดขยะ มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ รวมเปน 21 ขอ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ปฏิบัติทุกครั้ง 3 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง 2 คะแนน ไมเคยปฏิบัติ 1 คะแนน

จากน้ันทําการรวบรวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด สําหรับการแปลขอมูลในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบงคาเฉลี่ย
ออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี 1.00 – 1.66
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ 1.67 – 2.33 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 2.34 – 3.00 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง

สวนท่ี 5 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สามารถแบงประเด็นยอยออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ มีขอคําถาม

จํานวน 3 ขอ 2) ดานการคัดแยกขยะ มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ3) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ มีขอคําถามจํานวน 9
ขอ รวมเปน 17 ขอ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี มากท่ีสุด 6 คะแนน มาก 5 คะแนน ปานกลาง 4 คะแนน นอย 3
คะแนน นอยท่ีสุด 2 คะแนน ไมเคย 1 คะแนน

จากน้ันทําการรวบรวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด สําหรับการแปลขอมูลในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบงคาเฉลี่ย
ออกเปน 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และไมเคย จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี 1.00 – 1.82 หมายถึง
ไมเคย 1.83 – 2.65 หมายถึง นอยท่ีสุด 2.66 – 3.48 หมายถึง นอย 3.49 – 4.31 หมายถึง ปานกลาง 4.32 – 5.14 หมายถึง
มาก 5.15 – 6.00 หมายถึง มากท่ีสุด

สวนท่ี 6 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
สามารถแบงประเด็นยอยไดท้ังหมด 9 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนแบบ Rating Scale โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนน ดังน้ี มากท่ีสุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นอย 2 คะแนน นอยท่ีสุด 1 คะแนน
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จากน้ันทําการรวบรวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด สําหรับการแปลขอมูลในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบงคาเฉลี่ย
ออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี 1.00 – 1.79
หมายถึง นอยท่ีสุด 1.80 – 2.59 หมายถึง นอย 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง 3.40 – 4.19 หมายถึง มาก 4.20 – 5.00
หมายถึง มากท่ีสุด

ผลการวิจัย
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

เทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พบปญหาเรื่องไมมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ชาวบานใน
ชุมชนเลือกใชวิธีการกําจัดขยะของตนดวยการเผาขยะ การฝงกลบในบริเวณบานแตก็ไมไดเปนตามท่ีทางสาธารณสขุไดกําหนด
ไว จะเปนไปตามวิถีของชาวบานเทาน้ัน ซึ่งยังไมใชวิธีการกําจัดท่ีถูกวิธี ในอนาคตอาจกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ สง
กลิ่นเหม็น และเปนการแพรกระจายของเช้ือโรคตางๆ ผูวิจัยจึงนําประเด็นปญหาดังกลาวมาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับ
เจาหนาท่ีของเทศบาลบึงระมาณ ชาวบานและผูท่ีมีความเก่ียวของทําใหไดชุดคําถามท่ีสามารถสะทอนปญหาไดอยางแทจริง
ผลจากการตอบแบบสอบถามพบวาประชาชนสวนใหญตองการใหทางเทศบาลบึงระมาณมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน
263 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.57 ประชาชนสวนใหญยินดีจายคาธรรมเนียมบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาทตอ
เดือน จํานวน 237 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 68.10 และมีความสนใจในเรื่องสวนลดคาธรรมเนียมหากชําระแบบราย 12 เดือน
จํานวน 208 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 59.77

2. สภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
การศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชนผูวิจัยจําแนกออกเปน 2 ดาน ซึ่งไดแก ดานการสราง

ปริมาณขยะตอครัวเรือน และดานวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดังน้ี
2.1 ดานการสรางปริมาณขยะตอครัวเรือน พบวาประชนชนสวนใหญนิยมการประกอบอาหารรับประทานใน

ครัวเรือนวันละ 1 มื้อ จํานวน 147 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 42.24 ในการใชชีวิตประจําวันของประชาชนสวนใหญจะสราง
ปริมาณขยะอินทรีย นอยกวา 1 กิโลกรัมตอวัน จํานวน 268 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 77.01 สรางปริมาณขยะรีไซเคิล นอย
กวา 5 ช้ินตอวัน จํานวน 292 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 83.91 และสรางปริมาณขยะท่ัวไป นอยกวา 10 ช้ินตอวัน จํานวน
329 ครัวเรือน

2.2 ดานวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวาประชนชนสวนใหญเลือกวิธีการกําจัดขยะในครัวเรือนในแต
ละประเภทดังน้ี การจัดการขยะอินทรี ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา จํานวน 153 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 31.29
การจัดการขยะรีไซเคิล ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย จํานวน 307 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 71.90
การจัดการขยะท่ัวไป ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา จํานวน 285 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 69.85 และการจัดการ
ขยะอันตราย ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย จํานวน 191 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 53.95

3. ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ

อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.97 หาก
พิจารณาจําแนกเปนรายขอในขอยอยท่ี 2 (ในครัวเรือนควรมีถังขยะขนาดใหญ เพ่ือรองรับขยะไดท้ังหมด และสามารถเก็บได
เปนเวลาหลายวัน เมื่อเต็มแลวจึงนําไปกําจัด) และขอยอยท่ี 8 (ขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก สามารถกําจัดโดยการ
เผาไดเองในบริเวณบาน เน่ืองจากสะดวก และเปนการชวยลดปริมาณขยะลงไดอยางรวดเร็ว) ประชาชนสวนใหญตอบผิดและ
ไดคะแนนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.52 และ 34.77 ตามลําดับ
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4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.

บางระกํา จ.พิษณุโลก มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในระดับบางครั้ง คิดเปนรอยละ 50.86 หากพิจารณา
จําแนกเปนรายขอในขอยอยท่ี 2.2 (ทานคัดแยกขยะประเภทกระปองสี ขวดยาฆาหญายาฆาแมลง แบตเตอรี่ ถานไฟฉายออก
จากขยะท่ัวไป) ขอยอยท่ี 2.3 (ครอบครัวของทานมีการคัดแยกขยะท่ีขายได เชนกระดาษ ขวดแกว เศษเหล็ก ออกจากขยะ
ท่ัวไป) และขอยอยท่ี 3.5 (ครอบครัวของทานมีการนําขยะท่ีสามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของ) มีระดับ
ในการปฏิบัติทุกครั้งสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 67.53 รอยละ 70.98 และรอยละ 72.13 ตามลําดับ

5. การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลพบวาประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.24 หากพิจารณาจําแนกเปนรายขอในขอยอยท่ี 1.3 (ทานมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการแกไขปญหาขยะของชุมชนรวมกับ เทศบาล) และขอยอยท่ี 2.4 (ทานมีสวนรวมในการกําหนด
วิธีการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน) มีระดับการมีสวนรวมเปนอันดับท่ีสองและมี
คาระดับการมีสาวนรวมกับเทศบาลท่ีระดับนอย

6. ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความตองการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.

พิษณุโลก ประชาชนมีความตองการการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลท่ีระดับใกลเคียงกัน คือระดับปาน
กลางและระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.23 และ 31.86 ตามลําดับ หากพิจารณาจําแนกเปนรายขอดังน้ี

ขอยอยท่ี 1 (ทานตองการใหเทศบาล จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพ่ือความสะดวกในการแยกประเภทของขยะ
เพ่ือความสะดวกในการท้ิงขยะ) ประชาชนมีความตองการในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.21

ขอยอยท่ี 2 (ทานตองการใหเทศบาล ใหความรูดานการนําขยะกลับมาใชประโยชนหลายๆ วิธี) ประชาชนมีความ
ตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.55

ขอยอยท่ี 3 (ทานตองการใหทางเทศบาลใหความรูเรื่องการจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการ
กําจัด เปนตน) ประชาชนมีความตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.97

ขอยอยท่ี 4 (ทานตองการใหทางเทศบาลเพ่ิมมาตรการเขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน)
ประชาชนมีความตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.94

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.11 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 29.89
จําแนกตามอายุ สวนใหญมีอายุ 60 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 30.17 รองลงมาอายุระหวาง 51– 60  ป คิดเปนรอย

ละ 28.45 อายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 22.13 อายุระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ 13.51 และสุดทายระหวาง
20 –30 ป คิดเปนรอยละ 5.75

จําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.24 รองลงมาระดับ
การศึกษามัธยมปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 10.06 ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 8.62 ระดับการศึกษามัธยมตน คิดเปน
รอยละ 8.33 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.74 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 1.72 และ
สุดทายระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.29
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จําแนกตามอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 45.40 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป
คิดเปนรอยละ 28.45 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 13.22 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน ขาราชการบํานาญ
แมบาน นักเรียน วางงาน คิดเปนรอยละ 8.05 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 3.74 และสุดทายรับราชการ
คิดเปนรอยละ 1.15

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.74
รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.92 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 –
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.05 และสุดทายมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.30

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง 3 – 4 คน คิดเปนรอยละ
50.57 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 26.72 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู
ระหวาง 5 – 6 คน คิดเปนรอยละ 18.97 และสุดทายมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 3.74

จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนระหวาง 6 –10 ป คิดเปนรอยละ 50.57
รองลงมาอาศัยอยูในชุมชนระหวาง 1 –5 ป คิดเปนรอยละ 26.72 อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 11 –15 ป คิดเปนรอยละ 18.97
อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 16–20 ป คิดเปนรอยละ 2.30 สุดทายอาศัยอยูในชุมชนนานกวา 21 ป คิดเปนรอยละ 1.44

จําแนกตามความคิดเห็นเรือ่งความตองการใหเทศบาลตาํบลบึงระมาณบรกิารจัดเก็บขยะมูลฝอย สวนใหญมีความ
ตองการใหเทศบาลตําบลบึงระมาณบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 75.57 และไมตองการใหเทศบาลตําบลบึง
ระมาณบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 24.43

จําแนกตามความคิดเห็นเรื่องอัตราคาบริการท่ีเหมาะสม สวนใหญยินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 20
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 68.10 รองลงมายินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในขออ่ืนระบุอัตรา 10 และ 15 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 28.45 ยินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 25 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.30 และสุดทายยินดีจาย
คาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 30 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 1.15

จําแนกตามความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการเก็บคาบริการท่ีเหมาะสม สวนใหญตองการใหเจาหนาท่ี อบต. เก็บ
คาบริการขยะมูลฝอยแบบรายเดือน คิดเปนรอยละ 35.34 รองลงมาตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบราย 12 เดือน คิดเปน
รอยละ 29.60 ตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบอ่ืนๆระบุเปน ราย 5 เดือน คิดเปนรอยละ 25.00 ตองการใหเรียกเก็บ
คาบริการแบบราย 3 เดือน คิดเปนรอยละ 9.20 และสุดทายตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบราย 6 เดือน คิดเปนรอยละ
0.86

จําแนกตามความคิดเห็นเรือ่งสวนลดคาธรรมเนียม สวนใหญมีความสนใจในเรื่องของสวนลดคาบรกิารขยะมลูฝอย
หากชําระแบบราย 12 เดือน คิดเปนรอยละ 59.77 มีผูไมสนใจในเรื่องสวนลดคาบริการขยะมูลฝอยหากชําระแบบราย 12
เดือน คิดเปนรอยละ 19.83 และไมตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 20.40

2. สภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
2.1 จําแนกตามการสรางปริมาณขยะมูลฝอย

2.1.1 การประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน สวนใหญนิยมประกอบอาหารรับประทานเองวันละ 1 มื้อ
คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาประกอบอาหารรับประทานเองวันละ 2 มื้อ คิดเปนรอยละ 31.32 สุดทายประกอบอาหาร
รับประทานเองวันละ 3 มื้อ คิดเปนรอยละ 26.44

2.1.2 การสรางปริมาณขยะอินทรีย สวนใหญสรางปริมาณขยะอินทรีนอยกวา 1 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอย
ละ 77.01 รองลงมาสรางปริมาณขยะอินทรีระหวาง 1-2 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 16.95 สรางปริมาณขยะอินทรีระหวาง
3-5 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 5.75 และสุดทายสรางปริมาณขยะอินทรีมากกวา 5 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 0.29
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2.1.3 การสรางปริมาณขยะรีไซเคิล สวนใหญสรางปริมาณขยะรีไซเคิลนอยกวา 5 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ
83.91 รองลงมาสรางปริมาณขยะรีไซเคิลระหวาง 6-10 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 14.94 สรางปริมาณขยะรีไซเคิลระหวาง 11-
20 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 0.86 และสุดทายสรางปริมาณขยะรีไซเคิลมากกวา 20 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 0.29

2.1.4 การสรางปริมาณขยะท่ัวไป สวนใหญสรางปริมาณขยะท่ัวไปนอยกวา 10 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ
94.54 รองลงมาสรางปริมาณขยะท่ัวไประหวาง 11-20 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 4.89 และสุดทายสรางปริมาณขยะท่ัวไป
มากกวา 30 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 0.57

2.1.5 การสรางปริมาณขยะอันตราย สวนใหญสรางปริมาณขยะอันตราย 1 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 94.83
รองลงมาสรางปริมาณขยะอันตรายระหวาง 2-3 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 3.74 สรางปริมาณขยะอันตรายระหวาง 4-5 ช้ินตอ
วัน คิดเปนรอยละ 0.86 และสุดทายสรางปริมาณขยะอันตรายมากกวา 5 ช้ินตอวัน คิดเปนรอยละ 0.57

2.2 จําแนกตามวิธีการจัดการขยะในแตละประเภท
2.2.1 การจัดการขยะอินทรี สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 31.29 รองลงมาเลือกวิธีกําจัด

แบบกองท้ิงบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 29.04 เลือกวิธีกําจัดแบบทําปุยหมัก คิดเปนรอยละ 25.77 เลือกวิธีกําจัดแบบฝงกลบ
คิดเปนรอยละ 13.70 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบท้ิงลงแหลงนํ้า คิดเปนรอยละ 0.20

2.2.2 การจัดการขยะรีไซเคิล สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 71.90 รองลงมา
เลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 18.50 เลือกวิธีกําจัดแบบเก็บไวใชประโยชน คิดเปนรอยละ 7.49 และสุดทายเลือกวิธี
กําจัดแบบกองท้ิงบริเวณหนาบาน คิดเปนรอยละ 1.41

2.2.3 การจัดการขยะท่ัวไป สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 69.85 รองลงมาเลือกวิธีกําจัด
แบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 23.77 เลือกวิธีกําจัดแบบเก็บไวใชประโยชน คิดเปนรอยละ 3.43 เลือกวิธีกําจัดแบบฝง
กลบ คิดเปนรอยละ 2.21 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบกองท้ิงบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 0.74

2.2.4 การจัดการขยะอันตราย สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 53.95 รองลงมา
เลือกวิธีกําจัดแบบฝงกลบ คิดเปนรอยละ 33.05 เลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 7.91 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบ
กองท้ิงบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 3.67

2.3 ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ

อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.97
2.4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.
บางระกํา จ.พิษณุโลก พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในระดับบางครั้ง คิดเปนรอยละ 50.86 จากผลการวิ
เคราหขอมูลจะเห็นไดในขอยอยท่ี 1.2 (ทานเลือกใชสินคาท่ีไมตองใชถุงพลาสติกมากเกินความจําเปนหรือเลือกใชถุงพลาสติก
ใบใหญใบเดียวแทนใบเล็กหลายๆ ใบ) มีระดับการปฏิบัติเพียงบางครั้ง สูงถึงรอยละ 71.84 ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีสรางปริมาณ
ขยะใหกับครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก

2.5 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลพบวาประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความพ่ึงพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.24 จากผลการวิเคราหขอมูลจะเห็นไดวาประชาชนยังขาดบทบาทการมีสวนรวมตอการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
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2.6 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความตองการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.

พิษณุโลก มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.23
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ี สามารถแยกเปน 3 ดาน คือ ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี
5.1 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา

เน่ืองจากประชาชนสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามนิยมจํากัดขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก ดวยการ
เผา ซึ่งเปนหลักการกําจัดท่ีผิดวิธีและเปนตนเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ เพ่ือลดปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกวิธี
ของประชาชน เทศบาลตําบลบึงระมาณควรมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชนทุกระดับ รวมท้ังผูนําทองถ่ิน ในเรื่องของ
ความสําคัญท่ีตองมีการจัดการขยะมูลฝอย ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเขาถึงความรูดังกลาวโดยผานขบวนการฝกอบรม การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หนวยงานหรือทองถ่ินอ่ืนๆ

ความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญพบวานําขยะประเภทกลองกระดาษ กระดาษหนาเดียวท่ีนํากลับมาใชใหม
เพียงบางครั้ง และมีการกําจัดขยะอินทรีดวยวิธีการเผา ซึ่งเปนหลักการกําจัดท่ีผิดวิธี เทศบาลตําบลบึงระมาณควรมีการ
ประชาสัมพันธและรณรงคดานการจัดการขยะมูลฝอยท้ังการคัดแยกขยะและลดขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด โครงการสราง
มูลคาเพ่ิมจากขยะรีไซเคิล โครงการทําปุยหมักชีวภาพ เพ่ือช้ีใหเห็นวาขยะมูลฝอยอินทรียและขยะรีไซเคิลสามารถนํ้ามาใช
ประโยชนได นอกจากน้ีเทศบาลตําบลบึงระมาณควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งธนาคารขยะ หรือระบบถังขยะคัดแยกอัตโนมัติท่ี
สามารถจูงใจใหประชาชนมีความสนใจท่ีจะคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดดวยตนเองมากข้ึน

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาครั้งน้ีเห็นวาเทศบาลตําบลบึงระมาณจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลบึงระมาณ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพ่ือท่ีจะนําความรูไปอธิบาย ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในทองถ่ินไดเขาใจ และ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือการบริหารจัดการและการกําจัดท่ีถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม

5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.1 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงระมาณ
5.3.2 การศึกษาเสนทางท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บขยะของรถขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูล

ฝอย ลดระยะทางการเดินรถขยะ

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ี

สนับสนุนทุนทรัพยทําใหเกิดงานวิจัยฉบับน้ีข้ึน และขอขอบพระคุณผูบริหาร และพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลบึงระมาณตําบล
บึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการประสานงาน
เก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
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บทคัดยอ
ประเทศไทยในอดีตน้ันถูกเรียกไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรเปนผูดําเนินการผลิตพืชผลใหกับคนใน

ประเทศ แตแลวเกษตรกรก็พบปญหาครั้งยิ่งใหญ คือ ปญหาหน้ีสินของเกษตรกร โดยปญหาดังกลาวเกิดมาหลากหลายวิธี เชน
การซื้อปุย ยาฆาแมลง ท่ีใชในการเกษตร เปนตน ทําใหเกษตรกรมีตนทุนคาใชจายท่ีสูงข้ึน ในการน้ีผูวิจัย ตองการทราบถึง
ปญหาการมีหน้ีสินของเกษตรกร เพ่ือคนหาแนวทางการแกปญหาดานหน้ีสินของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเทศบาลทายดง อําเภอวัง
โปง จังหวัดเพชรบูรณ จากผลกระทบดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการแกปญหาดังกลาวน้ัน ประเด็นสําคัญของ
การเปนหน้ีสินเกษตรกร คือ การใชปุยและยาฆาแมลง เปนอันดับแรก การใชจายตามคานิยม เปนอันดับท่ีสอง และ การสง
บุตรหลานเรียน เปนอันดับท่ีสาม ในการน้ีผูวิจัยจึงไดหาวิธีแกปญหาเบื้องตน โดยแนะนําการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือท่ีจะให
ชาวบานลดตนทุนการการทําเกษตรใหนอยลงและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : หน้ีสินเกษตรกร เกษตรกร ปญหา

Abstract
Thailand in the past was called an agricultural country. A The farmers are the producers of the

crop to the people in the country. But farmers are facing a great deal of debt problems. The problem is
caused by a variety of ways, such as the purchase of fertilizers, insecticides used in agriculture, so farmers
have higher costs. In this regard, the researcher want to know the debt problems of farmers. To find
solutions to debt problems of farmers. In the area of Ta Phung district, Phetchabun. Because of this
effect, the researcher realized the importance of solving the problem. The key issue of farmers' debt is
the use of fertilizers and insecticides. First Spending by value Second place and sending children. Is third
In this case, the researcher has found a solution to the problem. By introducing new theories of
agriculture to the villagers, they reduce the cost of farming and are able to rely on their own crops
effectively.

Keywords : farmer debt , farmer , problems

932 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

บทนํา
ประเทศไทยในสมัยกอนน้ันถูกเรียกไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม กรมสงเสริมการเกษตร (2559) จากการสํารวจ

ประชากรท่ีทําเกษตรมีจํานวน 6.4 ลานครัวเรือน ซึ่งประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เกษตรกรสวนใหญจะมีการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนตน ในอดีตเกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกพืชผลไดปละ 1 ครั้งตอปเทาน้ัน ทําใหเกษตรกร ตองหาอาชีพเสริมนอกจากการทําเกษตรเพียงอยางเดียว แต
ปจจุบันการทําอาชีพเกษตรสามารถทําไดปละหลายครั้งเน่ืองจากสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชใน
การเพาะปลูก เชน รถไถนา รถเก่ียวขาว เปนตน ทําใหราคาตนทุนการผลิตสินคาทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึนไปตามความ
สะดวกสบายในการเพาะปลูกพืชผลและยังมีการใชสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพืชผลใหมี สีสัน ขนาด นารับประทาน
นอกจากน้ีเกษตรกรยังคานิยมการสงเสริมบุตรหลานใหมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย เพ่ือใหประกอบอาชีพอ่ืนๆ
นอกจากการทําเกษตรกรรมซึ่งมีความลําบาก และยากจน ดังท่ีกลาวมาน้ันลวนเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกษตรกรมีคาใชจายท่ี
สูงข้ึน

ปาริชาติ (2550) กลาววาทิศทางการเปนหน้ีของคนไทยมีปริมาณหน้ี และอัตราการเพ่ิมของหน้ีท่ีสูงข้ึน กลาวคือ
เมื่อ กอนคนไทยเปนหน้ีคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 20-30 ของรายไดแตใน ปจจุบันการเปนหน้ีเพ่ิมข้ึนมาอยูในระดับอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของรายไดสะทอนใหเห็นวา ประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญา มีปญหาหน้ีสินเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะปญหาเรงดวนคือ เรื่องหน้ี นอกระบบ ซึ่งถาหากปลอยใหภาวะหน้ีสินภาคประชาชนเติบโตมากข้ึน เช่ือวาอนาคตจะ
มี ปญหาตอระบบเศรษฐกิจสังคม ถึงแมปจจุบันคนสวนใหญยังมีความรับผิดชอบสูงตอการเปนหน้ีมีความคิดวาถาเปน หน้ีแลว
จะตองพยายามหาทางจายคืนใหไดแตทวาในกลุมคนรุนใหมน้ันไดเกิดแนวโนมท่ีนาเปน หวงอยูอยางหน่ึงคือคนอายุต่ํากวา 30
ปมีอัตราคนท่ีเห็นวา “การไมชําระหน้ีเปนเรื่องธรรมดา” มากข้ึน ซึ่งถาหากปลอยใหความคิดเชนน้ี ขยายตัวมากข้ึน

พิชัย (2547) จากขอความดังกลาวจะสอดคลองกับเกษตรกรสวนใหญยากจนและไมสามารถพ่ึงตนเองได เพราะ
เกษตรกรไทยรับแนวคิดแบบทุนนิยมท่ีเนนการผลิตเพ่ือขายโดยมุงทําการเกษตรแบบการปลูกพืช เชิงเดี่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงค
อนขางสูง เพราะ ไมมีเงินทุน ไมมีการแปรรูปสินคาดวยตนเอง ไมสามารถกําหนดราคาสินคาดวยตนเองไดเน่ืองจากข้ึนอยกับ
กลไกการตลาด เชน การผลิตขาว ประเทศไทยผลิตขาวไดป ละ 23.3 ลานตัน สงออกไปขายท่ัวโลกประมาณปละ 6 ลานตัน
โดยราคาขาวข้ึนกับจํานวน ขาวท่ี ผลิตไดท่ัวโลกในแตละปเมื่อการผลิตขาวของท้ังโลกผลิตไดมากราคาขาวก็ถูกลง ผนวกกับ
การท่ีประเทศไทยตองประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตั้งแตปพ.ศ. 2540 จึงทําใหหันมาสนใจ เศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งเปนแนว
คิดหลักของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอด เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังใน การพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลางเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมี ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต
อผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง ภายนอกและภายใน

พ้ืนท่ีเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ประชาชนโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร มีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรประมาณ 3,000 ไร เชน ทําไร ทํานาทําสวน ประมงเพาะเลี้ยง และบางสวน คาขาย รับจางท่ัวไป รับราชการ ฯลฯ
รายไดของประชากร โดยเฉลี่ย 90,000.00 บาท/คน (องคการบริหารสวนตําบล ,2556) โดยภาพรวมแลวประชากรมีฐานะ
ปานกลาง และยังมีประชาชนวัยทํางานจํานวนมากเดินทางไปทํางาน ยังทองถ่ินอ่ืนซึ่งสวนใหญไมมีท่ีดิน ทํากินหรือมีอยู นอย
จึงไมเพียงพอตอการยังชีพ สําหรับประชาชนท่ีทําอาชีพเกษตรกรน้ัน ตองการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการใชสารเคมี ทํา
ใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูง ทําใหจะตองกูเงินเพ่ือนํามาลงทุนทําการเกษตรกอน โดยอาจกูจากแหลงเงินกูจากภาครัฐ เชน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ หรือจากภาคเอกชน เชน แหลงเงินกูนอกระบบ รานคาขายสารเคมีทางการเกษตร เปน
ตน โดยผลผลิตท่ีไดรับเกิดความไมแนนอน อาจไดราคาสูงหรือต่ํากวาตนทุน ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย ไมวาจะเปน กลไกทาง
การตลาด พอคาคนกลาง ฤดูกาล แมลงศัตรูพืช โรคในพืช เปนตน
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จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงภาระหน้ีสินท่ีเกษตรกรมีอยู ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ท่ีอาจกลายเปนหน้ีสินเรื้อรัง เกิดเปนปญหาภายในครัวเรือนท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ชุมชน จนถึงระดับประเทศ และอาจสงผลตอปญหาสังคม อ่ืนๆตามมาได เชน ปญหาทางดานการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร และอาชญากรรม เปนตน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทราบถึงปญหาการมีหน้ีสินของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพ่ือคนหาแนวทางการแกปญหาดานหน้ีสินของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วิธีดําเนินการวิจัย
จากข้ันตนการวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาปญหาการเกิดหน้ีสินเกษตรกร แลวทําการนําเสนอวิธีการ

แกปญหาเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรน้ันมีแนวทางในการปลดหน้ีสินดวยตนเอง ผูวิจัยจึงแบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3
ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1
1. ศึกษาขอมูลและเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2. จัดทําแบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาหน้ีสินของเกษตรกร
3. นําแบบสัมภาษณนําไปใชกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในเทศบาลตําบลทายดง
4. วิเคราะหและสรุปผล
ระยะท่ี 2
1. ประชุมการวางแผนการทําแบบสอบถามจากกลุมโครงการเกษตรยั่งยืนและจัดทําแบบฟอรมกลาง
2. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากระยะท่ี 1 และแบบฟอรมกลางมาจัดทําแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามเสนอประธานโครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือขออนุมัติการลงสํารวจพ้ืนท่ี
4. กลุมประชากร ท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก เกษตกรในพ้ืนท่ีเทศบาลทายดง ต.ทายดง อ.วังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 8,573 คน จะไดกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เกษตกรในพ้ืนท่ีเทศบาลทายดง ต.ทาย
ดง อ.วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 410 คน (กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro
Yamane ท่ีความคลาดเคลื่อนขนาด ±5%) โดยการสุมแบบงาย
4. นําแบบสอบถามลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจปญหาหน้ีสินเกษตรกรของกลุมตัวอยาง
5. เก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหและสรุปผล
ระยะท่ี 3
1. นําผลท่ีไดจากระยะท่ี 2 มาศึกษาถึงวิธีการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรใหสอดคลองกับปญหา
2. จัดทําแบบสรุปผลปญหาและความสอดคลองของขอมูลเพ่ือนําเสนอ
3. จัดประชุมเพ่ือวางแผนในการแกไขปญหากับผูมีสวนไดสวนเสีย
4. จัดอบรมเพ่ือใหความรูแกเกษตรกร (บริการวิชาการ)
5. จัดทํารูปเลมสรุปผลโครงการ
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ผลการวิจัย
ผลการสํารวจปญหาหน้ีสินของเกษตรกร จากรายไดหลักของเกษตรกร ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายไดหลกัจากการเกษตรของเกษตรกรจํานวน 410 คน

รายไดของเกษตรกร จํานวน
ไมตอบแบบสอบถาม 48

0-120,000 บาท 262
120,000 - 240,000 67
240,000-360,000 22
มากกวา 360,000 11

รวม 410

ผลการสํารวจปญหาหน้ีสินของเกษตรกร จากรายจายหลักของเกษตรกร ดังตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 ตารางคาใชจายระหวางการทําเกษตรท่ีสงผลใหเกิดหน้ีสินของเกษตรกร

คาใชจายระหวางการทําเกษตร จํานวน รอยละ
การซื้อปุยและยาฆาแมลง 386 94.14634

คาใชจายภายในบาน 267 65.12195
คารักษาพยาบาล 225 54.87805

คาการศึกษาบุตรและหลาน 231 56.34146
ชําระหน้ีสินในครัวเรือน 217 52.92683
คาอาหารและเครื่องดื่ม 191 46.58537

ผลการสํารวจจํานวนหน้ีสินของกลุมเกษตรกรจํานวน 410 คนพบวามีหน้ีสินจากการเกษตร ดังตารางท่ี 3
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนหน้ีสินของเกษตรกรจํานวน 410 คน

หนี้สินของเกษตรกร จํานวน
ไมมีหน้ีสิน 30

ต่ํากวา 30,000 บาท 17
30,000 - 60,000 บาท 109
60,001 - 90,000 บาท 67
90,001 - 120,000 บาท 22
มากกวา 120,000 บาท 165

รวม 410

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการสํารวจและวิจัยจะเห็นไดวา หน้ีสินทางการเกษตรของเกษตรกรน้ันสวนใหญเกิดจากการใชจายไป

ในชวงการทําเกษตรไมวาจะเปน คาปุย คายา คาใชจายอ่ืนๆ น้ันจะเปนตัวสงผลใหเกษตรกรทําการกูหน้ียืมสินเพ่ือท่ีจะให
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ตนเองสามารถใชชีวิต และยังตองสงลูกหลานไปเรียนระดับสูงเพ่ือท่ีจะไดไมตองลําบากแบบตน ซึ่งในระยะยาวจะสงผลทําให
เกิดการเปนหน้ีสินท่ีมีปริมาณมาก

แนวทางแกปญหาหน้ีสินของเกษตรกรน้ันสามารถท่ีจะนําแนวปฏิบัติเศรษฐพอเพียงมาใชเพ่ือลดตนทุนการทํา
การเกษตร เชน การทําปุยใชเอง (เกษตรอินทรีย) พรอมท้ังสอนตามแนวปฏิบัติความพอเพียงเพ่ือใหเกษตรกรมีแนวคิดท่ีจะ
พอเพียงในสิ่งท่ีตนเองมีไมเกิดความโลภ และจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาชนะพงษพันธ
(2551) การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการวัดจะชวยใหคาใชจายภายในวัดลดลง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะไดรับความกรุณาเปนอยางสูง จากโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดสนับสนุนเงินทุนวิจัย แลวยังคณบดีครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามไดใหความอนุเคราะหใหจัดทําวิจัยในครั้งน้ี และผูรวมวิจัยท่ีหลายทานไดใหการสนับสนุนวิจัย รวมถึงขอกราบ
ขอบพระคุณนายยกเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ รม ท่ีใหความรวมมือในการทดลอง  และเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการเกษตร. (2559). ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริม

การเกษตร.
ปาริชาติ พงษแขก. (2550). การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนในทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
พระมหาชนะพงษพันธ สีสังข. (2551). การศึกษาสภาพและปญหาของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร

วัดของเจาอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
พิชัย ลิมานนทดํารงค. (2547). การศึกษาภาวะหนี้สิน ของสมาชิกโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู จังหวัดสกลนคร.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

936 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การพัฒนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยโปรแกรม จูมลา
WEBSITE DEVELOPMENT FOR THE FACULTY OF MEDICAL SCIENCE  NARESUAN UNIVERSITY

USING THE JOOMLA PROGRAM
จีราวรรณ ทองลิ้ม

คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
corresponding author e-mail : Jeerawanth@nu.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยโปรแกรม

จูมลาและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา 87 คน ประกอบดวยบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรการแพทยประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน นิสิต และบุคคลภายนอก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใชในการพัฒนาเว็บไซต คือ โปรแกรมจูมลา และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร (SPSS
Program) โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยท่ีได ไดเว็บไซต
คณะวิทยาศาสตรการแพทยท่ีถูกพัฒนาดวย โปรแกรมจูมลา และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต พบวาผูใชมี
ความพึงพอใจตอเว็บไซตโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย (x̄ ) เทากับ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) มีคา
เทากับ 0.52

คําสําคัญ : เว็บไซต จูมลา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract
The objectives of this research were to develop a website for the Faculty of Medical Science at

Naresuan University using the Joomla Program and to survey the satisfaction of faculty management and
others with the website. Data was obtained from randomly sampling 87 users of the new website which
included academic staff, supporting staff, faculty students and other users. The tool used to: develop the
website was the Joomla Program, and to evaluate satisfaction was a website questionnaire. The SPSS
statistical package, used in social sciences, was used to analyze mean, percentage and standard deviation.
The research results were 1) Provision of a new website for the Faculty of Medical Science at Naresuan
University using the Joomla Program 2) the overall satisfaction toward the website development from faculty
management and others who completed the questionnaire was at a high level of 4.17 with a standard
deviation of 0.52.

Keywords : website, joomla , faculty of medical science , Naresuan University
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บทนํา
ในปจจุบันเว็บไซตไดกลายมาเปนสื่อท่ีมีความสําคัญมีบทบาทอยสูงมากในเรื่องของการประชาสัมพันธ ซึ่งระบบ

อินเทอรเน็ตเปนระบบเครื่อขายสามารถช่ือมโยงติดตอได 24 ช่ัวโมง ดังนี้เราสามารถเขาถึงขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอความภาพ
และเสียงท่ีมีผูนําเสนอไวโดยผานรูปแบบและเนื้อหาท่ีแตกตางกัน (ชลิตา ไวรักษ, 2550) และนอกจากนั้นเว็บไซตยังไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเช่ือมโยงมากข้ึนจนกระท่ังกลายมาเปนระบบเครือขายระบบคอมพิวเตอรท่ีใหญท่ีสุดในโลก
(สุพิชญา เข็มทอง, 2547) ในการพัฒนาเว็บไซตนั้นไดมีโปรแกรมสําหรับการออกแบบเว็บไซตท่ีใชงานไดงายข้ึน เครื่องมือและ
อุปกรณท่ีใชก็ราคาไมสูงนัก โดยการพัฒนาเว็บไซต

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทยมีนโยบายในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานตามพันธกิจหลักในทุกหนวยงาน ดังนั้นการติดตอสื่อสารและการประชาสัมพันธจึงมีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารท่ีสําคัญท่ีสุด โดยมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก อาทิเชน คณาจารย นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เว็บไซตจึงตอง
มีขอมูลท่ีสําคัญ และผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด จึงไดจัดทําเว็บไซตข้ึนเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลดังกลาวกับบุคลภายในและภายนอก จากผลการวิจัยท่ีไดศึกษาในปการศึกษา 2559 เรื่อง
การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเว็บไซตในการประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ผลการวิจัย
พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพเว็บไซตในปจจุบันอยูในระดับ ปานกลาง โดยแยกเปน ขาวประชาสัมพันธ ควรมีการ
นําเสนอขอมูลใหมีความเปนปจจุบันรวมท้ังเนื้อหาขาวควรมีปริมาณท่ีเหมาะสมคือไมมากหรือนอยเกินไป  ภารกิจของผูบริหาร/
งานอบรม/การศึกษาตอ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีการนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน เชน ขาวทุนการศึกษา ขาวการฝกอบรม ควร
แยกหัวขอออกจากกันใหชัดเจน การจัดรูปแบบ ตัวอักษร และการแบงหัวขอเนื้อหา ควรมีการออกแบบใหมีความเรียบงาย สะดุด
ตา มีการจัดแบงใหเปนหมวดหมูใหขอมูลท่ีอยูใกลกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมใชสีฉูดฉาด ควรใชสีท่ีแสดงผลแลวดูเย็นตา
รวมท้ังโครงสรางของเว็บไซตภายในควรมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และการเช่ือมโยง ระบบนําทางและการขอขอมูล ควรมี
การเช่ือมโยงจากเมนูตางๆใหเขาใจงายโดยการใชขอความหรือใชแบนเนอรท่ีแสดงแบบรูปภาพ การเช่ือมโยงขอมูลควรเช่ือมโยงได
ทุกหนาและมีการเช่ือมโยงขอมูลท้ังภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็วและไมซับซอน

ดังนั้นจากการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาควรมีการพัฒนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
นเรศวรข้ึนมาใหม โดยไดเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตท่ีเรียกวา Content management system Program Joomla
ในการศึกษาและพัฒนาเนื่องจากตัว CMS จูมลา นั้นผูวิจัยไดศึกษาถึงขอดีในการใช CMS ตัวนี้คือ เปนโปรแกรมท่ีใชงานไดฟรีไมมี
คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร เปน Open source และสามารถควบคุมหนาตาของเว็บไซตดวยเทมเพลตและการแสดงเนื้อหา โดยความสา
รถในการจัดการเนื้อหาสามารถจัดทําไดงายและสะดวก พรอมท้ังรองรับการทํางานของแอดมินหลายๆคนพรอมกัน ดวยระบบ
จัดการผูใชงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดแยกช้ันของผูดูแล มีความเสถียรภาพ ปลอดภัยและมีการอัพเดทอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันสามารถใชงานไดสะดวกตรงตามความตองการของผูใชงานและบรรลุตรง
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวขององคกรและเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการตอเว็บไซต

วิธีดําเนินการวิจัย
1.ศึกษาและรวบรวมขอมลู การศกึษาและรวบรวมขอมลูแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ไดแก

1.1. ขอมูลเกี่ยวกับหลักการในการพัฒนาเว็บไซต ไดแก เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต  เครื่องมือท่ีจะใชในการพัฒนา
เว็บไซต ขอมูลการติดตั้งโปรแกรม Joomla การตั้งเซิรฟเวอรสําหรับรองรับ โปรแกรม Joomla
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1.2. ขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต ไดแก ขอมูลประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร ประวัติความ
เปนมาของคณะฯ ขอมูลบุคลากร ขอมูลเอกสารดาวนโหลด ขอมูลหนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ เปนตน โดยขอมูลไดมาจาก
เว็บไซตเดิม ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ขอมูลจากเจาหนาท่ีและบุคคลากรท่ีเกี่ยวของ

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรคณะวิทยาศาสตรการแพทยโดยใชวิธีการ การเลือก
ตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน โดยตัวอยางท่ีเลือกนั้นเปนตัวแทนของผูใชงานเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย โดย เลือก
ลุมตัวอยางจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกตามสถานภาพโดยเปน นิสิตจํานวน 35
คน เจาหนาท่ี 28 คน อาจารย 20 คน บุคคลภายนอก 4 คน โดยรวมจํานวนแลวเปนจํานวน 87 คน

2. พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม โปรแกรม Joomla Content Management System V3.65
3. ทดสอบการทํางานของเว็บไซต
4. ประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย  ดวยโปรแกรมจูมลา ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการ

วิจัย ดังนี้ 1.ดานฮารดแวร (Hardware) เครื่องเซิรฟเวอรไดลงระบบปฎิบัติการ Microsoft Server 2008 ท่ีจะนํามารองรับ
โปรแกรมจูมลาเวอรช้ัน 3.6 2.ดานซอฟแวร (Software) ประกอบดวย โปรแกรมจูมลา เวอรช้ัน 3.6
ระบบจัดการฐานขอมูล phpMyadmin และ XAMPP Version 3.2.2 และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตท่ีได
พัฒนาข้ึน

การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรการแพทย และ

บุคคลภายนอก โดยไดนําขอมูลมาแจกแจงความถ่ี หาคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
การรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้
1.ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี บุคลากรในสวนของงานตางๆเพ่ือท่ีจะขอขอมูลท่ีมีความเปนปจจุบันเพ่ือ

นํามาใชในการปรับปรุงเว็บไซต ไมวาจะเปนงานทางดานวิชาการหลักสูตรตางท่ีตองมีการอัพเดทใหเปนปจจุบัน
2.ศึกษาการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมจูมลา โดยศึกษาวา เซิรฟเวอรท่ีคณะมีอยูสามารถรองรับกับ โปรแกรมจูมลา ได

ในเวอรชันไหน และการทํางานท่ีมีความเสถียรภาพมากท่ีสุด
3.รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตท้ังจากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก

และนําขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
1.ไดเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทยใหม ท่ีไดพัฒนาข้ึนจากโปรแกรม จูมลา ซึ่งเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมีเนื้อหาและ

การออกแบบท่ีครอบคลุม มีความเรียบงาย มีการจัดแบงใหเปนหมวดหมูใหขอมูลท่ีอยูใกลกันเปนไปในทิศทาง เชน หมวดขาว แบง
ออกเปน ขาวประชาสัมพันธ  ขาวบริการการศึกษา ขาวประกวดสอบราคา ขาวทุน/งานวิจัย และขาวสมัครงาน หมวดเมนูหลัก
ของเว็บไซตก็ไดแบงเปน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคณะ ขอมูลของหลักสูตร ขอมูลของงานวิชาการ หมวดหนวยงาน/ภาควิชา หมวด
งานประกันคุณภาพการศึกษา หมวดงานบริการวิชาการ หมวดหมูของระบบสารสนเทศ หมวดงานวิจัยเดน/บุคลากรเดน ก็เปน
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การวบรวม ขอมูลของงานวิจัยท่ีโดเดนของบุคลากรภายในคณะ และหมวดบุคลากรเดนก็เปนการรวบรวมบุคลท่ีสรางช่ือเสียงใหกับ
คณะฯ เปนตน ในสวนของการออกแบบสีของเว็บไซต ไดมีการใชสีในแนวเดียวกัน โดยสีท่ีใชพยายามใชสีไมฉุดฉาดใชสีเทาคุมโทน
ของเว็บไซต รวมท้ังโครงสรางของเว็บไซตมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานและมีการเช่ือมโยงจากเมนูตางๆ โดยการใชขอความหรือใชแบน
เนอรท่ีแสดงแบบรูปภาพ และมีชองทางสําหรับการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต เพ่ือคนหาขอมูลตามความตองการของผูใชงาน
เว็บไซต

ภาพท่ี 1 หนาเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึน
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2. ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจากแบบสอบถามพบวา
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ของกลุมตัวอยาง ดังตาราง
ท่ี 1 ในสวนของเนื้อหาของเว็บไซต

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจตอเว็บไซตในสวนของเนื้อหา
หัวขอ (ดานเนื้อหา) x̄ S.D. ระดับ

1. มีความชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ 4.62 0.53 มากท่ีสุด
2. การประชาสัมพันธขาวสาร รูปภาพในเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ 4.06 0.39 มาก
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอตอความตองการ 4.11 0.49 มาก
4 การจัดลําดับเนื้อหา ข้ันตอน มีความตอเนื่อง 4.09 0.52 มาก
5 มีการจัดหมวดหมูงายตอการคนหาและทําความเขาใจ 4.03 0.53 มาก

เฉลี่ยรวม 4.18 0.49 มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางท่ี 2 ในสวนของการออกแบบของเว็บไซต

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจตอเว็บไซตในสวนของการออกแบบเว็บไซต ของกลุมตวัอยาง
หัวขอ (ดานการออกแบบเว็บไซต) x̄ S.D. ระดับ

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 4.07 0.50 มาก
2. หนาโฮมเพจ มีความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ 4.27 0.60 มาก
3. ขนาดตัวอักษร และรูปตัวอักษร อานไดงาย 4.19 0.50 มาก
4 มีความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ 4.13 0.50 มาก
5 มีภาพประกอบสามารสื่อความหมายได 4.19 0.58 มาก
6 ความถูกตองในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 4.06 0.50 มาก

เฉลี่ยรวม 4.15 0.53 มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางท่ี 3 ในสวนของดานเทคนิคและการปฏสิัมพันธกับผูใชงาน

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชงานเว็บไซต
หัวขอ (ดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชงานเว็บไซต) x̄ S.D. ระดับ

1. ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ สามารถชวยใหผูใชงานเว็บไซตทราบถึงกิจกรรมตางๆ
ภายในคณะได

4.17 0.49 มาก

2. การเช่ือมตอกับ Facebook เพจคณะวิทยาศาสตรการแพทย 4.04 0.56 มาก
เฉลี่ยรวม 4.10 0.52 มาก
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ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางท่ี 4 ในสวนของดานประโยชนและการนําไปใช

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ดานประโยชนและการนําไปใช
หัวขอ (ดานประโยชนและการนําไปใช) x̄ S.D. ระดับ

1. เนื้อหาภายในเว็บไซตมีประโยชนตอผูใชงาน 4.27 0.56 มาก
2. เปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวประชาสัมพันธ และงานวิจัย 4.25 0.53 มาก
3. สามารถเปนแหลงความรูและขอมูลตรงตามความตองการของผูใช 4.26 0.57 มาก

เฉลี่ยรวม 4.26 0.55 มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตท่ีไดพัฒนาข้ึนมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางท่ี 5 ในสวนของภาพรวมท่ีมีตอเว็บไซต

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ภาพรวมของกลุมตัวอยาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของภาพรวมเว็บไซตจากลุมตัวอยาง x̄ S.D. ระดับ
1. ความพึงพอใจของเว็บไซตสวนของเนื้อหา 4.18 0.49 มาก
2. ความพึงพอใจของเว็บไซตสวนการออกแบบ 4.15 0.53 มาก
3. ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชเว็บไซต 4.10 0.52 มาก
4 ความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใช 4.26 0.55 มาก

ผลการประเมิน 4.17 0.52 มาก

อภิปรายผล
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาดวยโปรแกรมจูมลา ซึ่งประกอบเนื้อหาในเว็บไซตประกอบดวย

ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลขาวประชาสัมพันของคณะ ขอมูลหลักสูตร ขอมูลบุคลากร ขอมูลเอกสารคูมือ เอกสารแบบฟอรมดาวน
โหลด ขอมูลศิษยเกา ขอมูลทุนการศึกษา เอกสารเผยแพร เอกสารแบบฟอรม คลังความรู และยังมีสวนประกอบเสริมการทํางาน
เว็บไซตไดแก MEDSCI PRODUCTS กิจกรรมคณะวิทยาศาสตรการแพทย  วารสารโมกคณะวิทยาศาสตรการแพทย วีดีโอคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย อัลบัมภาพ ขอมูลติดตอ และอ่ืนๆ ชวยลดการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ จึงถือไดวาเว็บไซตนี้เปนศูนย
รวมขอมูลสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตรการแพทย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยมงคล เทพวงษ (2550) ท่ีกลาววา เว็บไซตควร
มีเนื้อหาตรงตามความตองการของผูใช และสอดกับงานวิจัยของ ชาญณรงค แกวกระจาง (2555) ท่ีกลาววาเนื้อหาของเว็บไซตท่ี
กลาวมาทําใหไดเว็บไซตท่ีคุณภาพไวเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขอมูล โดยเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทยท่ีได
พัฒนาข้ึน โดยใชโปรแกรม joomla ในการพัฒนาข้ึนนั้นและ ใช phpmyadmin จัดการระบบฐานขอมูล ทําใหระบบการทํางาน
ของเว็บไซตในสวนของผูดูแลระบบ สามารถ เพ่ิม แกไข ปรับปรุง ลบ และคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีผูใชตองการไดในเว็บไซตทําให
เว็บไซตมีประสิทธิภาพท่ีดี ตรงตามความตองการของผูใชซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ พรสวรรค จันทะคัด (2553) ท่ีไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศศิษยเกาบนอินเทอรเน็ต โดยใชโปรแกรมจูมลา และผลการวิจัยถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูในระดับ มาก
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ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชเว็บไซตเปนสวนท่ีไดรับความพึงพอใจอันดับสี่ โดยมีเมนูฟงกชันท่ีสามารถ
เขาใจไดงายและใชงานสะดวก โดยแบงออกเปนเมนูหลักและเมนูรอง โดยเมนูหลักจะประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญและใชงานได
บอย มีการจัดวางไวในตําแหนงบนสุดเพ่ือใชงานงาย สอดคลองกับแนวคิดของ Lynch และ Horton (1999) ท่ีเสนอแนะวาเมนู
ควรใชงานไดงาย มีการจัดวางตาม Layout ท่ีออกแบบใหไมซับซอนสอดคลองกับแนวคิดของ Lynch และ Horton (1999) ท่ี
เสนอแนะวา ผูพัฒนาเว็บไซตควรออกแบบโครงสรางสารสนเทศลวงหนาและมีการออกแบบท่ีคํานึงถึงความเรียบงายและความคงท่ี

ขอเสนอแนะ
1.เว็บไซตควรมีเนื้อหาท่ีทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซตอยางตอเนื่อง
2.ควรมีเนื้อหาเปนสองภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมกลุมเปาหมายท่ีเปนชาวตางประเทศ ใหเขามาใช

บริการเว็บไซตมากข้ึน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1.ควรจัดทําเว็บไซตของภาควิชาดวยโปรแกรมจูมลาเพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกันเพ่ืองายตอการบริหารจัดการและเปนไป

ในทางทิศทางเดียวกันกับเว็บไซตคณะฯ ซึ่งประกอบดวย 4 ภาควิชา ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมี

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดีผูวิจัยขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายไดคณะวิทยาศาสตรการแพทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สงผลใหมีการพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการไดเปนอยางดียิ่ง โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรระวี คงสมบัติ เปนท่ีปรึกษาของโครงการวิจัยในครั้งนี้ท่ีไดใหคําเสนอแนะ
ใหแนวคิดตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆของการโครงการวิจัย และสุดทายนี้ขอขอบคุณบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร
การแพทยทุกทานท่ีรวมทําแบบสอบถาม และใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานขอขอมูลในทุกๆดาน
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของ

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล โดยทําการศึกษาสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรดวยการสํารวจโดยใชแบบบันทึกขอมูล และศึกษาแนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลโดยการสัมภาษณอาจารยนักศึกษาสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา จํานวน 58 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใช
ฐานขอมูลท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยการใชแบบสอบถามจากอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา
จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา เครื่องมือวิทยาศาสตร มีจํานวนท้ังหมด  431 เครื่อง พบวาใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง
ชํารุดจํานวน 23 เครื่อง ในการพัฒนาฐานขอมูลผูวิจัยพัฒนาฐานขอมูลเว็บไซตออนไลนฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรช่ือ
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/ และผลการทดลองใชฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบของเว็บไซต
ฐานขอมูลอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.13)รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการประโยชนของการใชงานของเว็บไซตอยูในระดับ
มาก ( x = 4.06) และดานการขอมูลของเครื่องมือ อยูในระดับมาก ( x = 4.03)

คําสําคัญ : สภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร การพัฒนาฐานขอมูล ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

Abstract
The objectives of this research were to study the state and guideline development on database of

Science apparatus of Biology Program, Faculty of Science and Technology at PibulsongkramRajabhat
University and to study the satisfaction of the database users by studying the state of Science apparatus
via survey towards data recording form and studying the development guideline of database via an
interview 58 instructors and students from Biology and Microbiology Programs and to study the
satisfaction on using the database developed by the researcher via a questionnaire asking 100 instructors,
staff, and students of Biology and Microbiology Programs. The findings found that there are 431 Science
apparatuses all together: only 408 apparatuses are usable and 23 apparatuses are out of order, the
database development was developed by the researcher from online website of Science apparatus called
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/, the tryout outcome of database found that the satisfactions of the
database users overall were at a high level and when considering by items ranging from high to low as
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follows: the database website format was at the highest level ( x =4.13) then the website utilization was
at a high level ( x =4.06) and the apparatus data were at a high level ( x =4.03).

Keywords : state of science apparatus, the database development, the satisfaction of the database users

บทนํา
ในปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความรูตางๆ หลากหลายสาขาวิชามีจํานวนมากและปรากฏอยูอยาง

หลายรูปแบบ จึงไดมีการพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตดานการจัดการสารสนเทศขอมูลใหองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนมี
วิธีการจัดเก็บขอมูลตางๆท่ีมีอยูใหเปนระบบเพ่ือสามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนไดตามความตองการการพัฒนา
ฐานขอมูลจึงไดแพรหลายและไดรับความสนใจมากข้ึนฐานขอมูลในฐานะเครื่องมือการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลตางๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการผูใชบริการ  สามารถหาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอง
มีการทําปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตร  การทําปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนแตจากการสํารวจพบวาเครื่องมือสวนใหญของสาขาวิชาชีววิทยามีอายุการใชงาน
นานจึงมีสภาพเกา หรือชํารุด รวมท้ังเครื่องมือของศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนเครื่องมือท่ีไดรับพรอมการกอตั้งศูนยวิทยาศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานนานจึงเกาเครื่องมือบางชนิดจึงจําเปนจัดการแทงจําหนาย และมีการหา
เครื่องมือมาทดแทน รวมท้ังตองจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการการเรียนการสอนท่ีพัฒนากระบวนการ วิธีการ
ทดลองใหมๆ และเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งในปท่ีผานมา สาขาวิชาชีววิทยาไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑมาอยาง
ตอเน่ือง จึงมีจํานวนเครื่องมือเพ่ิมมากข้ึนทําใหผูท่ีมีสวนในการดูแลรักษาตองมีระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเปน
ฐานขอมูลท่ีเปนระบบเพ่ืองายตอการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพในการเรียนการสอนและการวิจัย

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาโดยมีวัตถุประสงคคือ ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งในการพัฒนาฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหไดสารสนเทศและ
ใหบริการการคนหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใหกับอาจารย นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดเบื้องตนตางๆ ดังน้ี รูปภาพ ช่ือ ยี่หอ รุน แหลงท่ีอยู และคุณสมบัติท่ัวไปของเครื่องมือ ซึ่ง
เว็บไซตหรือระบบฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลครุภัณฑเหลาน้ีไวเพ่ือความสะดวกในการคนหา และการรวบรวมไวในท่ีเดียวกัน
โดยจะมีผูดูแลระบบการใชงานสามารถ เพ่ิม แกไข ลบขอมูลในฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร และเปดใหบุคคลภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกใชงานในสวนของการคนหาครุภัณฑและการยืมคืนผานระบบออนไลนได ระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรน้ันสามารถแบงขอมูลในระบบออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบจัดการสมาชิก และระบบจัดการครุภัณฑ
เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารจัดการการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และพรอมสําหรับ
การเรียนการสอนการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย รวมท้ังบุคคลภายนอกดวย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี
ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.1 กลุมประชากรในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา บุคลากร
และผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร

1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 11 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 40 คน และ
อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน รวม 58 คน

1.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือแบบบันทึกสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งผูวิจัยเปน
ผูออกแบบเอง ซึ่งจะระบุรูปภาพเครื่องมือ ช่ือเครื่องมือ ยี่หอ และแหลงท่ีอยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร และการสัมภาษณ
พูดคุยสอบถามความตองการเก่ียวกับฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา

1.4 การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหาแบบลงขอสรุป
ตอนท่ี 2 การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ข้ันตอนดังน้ี 2.1.ศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร โดยใชเอกสารรายการสํารวจครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2559 ถึง 2560และแบบ
บันทึกสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา

2.2. ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลโดยมีแนวทางจากผลการวิเคราะหความตองการฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ของสาขาวิชาชีววิทยาท่ีไดจากการสัมภาษณนักศึกษาและอาจารยสาขาชีววิทยาท่ีเปนกลุมเปาหมายกลาว คือ มีลักษณะท่ี
สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยาในระบบออนไลน, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนง
ท่ีตั้งของเครื่องมือผูวิจัยยังไดเพ่ิมเติมระบบการบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และ
ผูใชระบบ

2.3 พัฒนาฐานขอมูลออนไลนเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php จะเปนเว็บไซตออนไลนจะมีขอมูลรูปภาพเครื่องมือ ช่ือเครื่องมือ
ยี่หอ และแหลงท่ีอยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร

ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3.1 กลุมเปาหมาย ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจํานวน 29 คน สาขาวิชาจุลชีววิยาจํานวน 27 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไปจํานวน 22  คน อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 18 คนและนักวิทยาศาสตรจํานวน 4 คน ท่ีทดลองใช
บริการฐานขอมูลท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน รวม 100 คน

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดาน
รูปแบบของเว็บไซตฐานขอมูล ดานการใชประโยชนของการใชงานของเว็บไซต และดานขอมูลของเครื่องมือวิทยาศาสตร

3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี สาขาวิชา
ชีววิทยา หลังจากไดทดลองใชงานฐานขอมูล

3.4 วิเคราะหขอมูล ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package Social
Sciences) โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี
1.จากการสํารวจสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา ท่ีประจําอยูท้ัง 4

อาคารคืออาคารวิทยาศาสตรบริเวณช้ัน 3  จํานวน 100 เครื่อง อาคารวิทยสโมสรบริเวณช้ัน 4  จํานวน 303 เครื่อง อาคาร
เพาะชําเรือนกระจก บริเวณช้ัน 1 จํานวน  4  เครื่อง และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณช้ัน 1 จํานวน 24 เครื่อง
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รวมหองปฏิบัติการท้ังหมด 22 หอง พบวาเครื่องมือท้ังหมดมีจํานวน 431 เครื่อง ใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง ชํารุดจํานวน
23 เครื่อง

ภาพท่ี 1 แสดงแผนภูมิแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาท่ีประจําอยูท้ัง4 อาคาร

2. จากการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา พบวาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของ
สาขาวิชาชีววิทยาท่ีตองการ มีลักษณะท่ีสามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ขอมูลรูปภาพ
เครื่องมือ ช่ือเครื่องมือ ยี่ หอ และแหล งท่ีอยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร ซึ่ งเปนฐานขอมูลออนไลน ช่ือเว็บไซต
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php โดยมีระบบสมาชิกในการใสรหัสเขาใชฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ
ผูดูแลระบบและผูใชระบบ

2.1 หนาหลักเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php ซึ่งประกอบดวยรายการครุภณัฑ
ท้ังหมดจะปรากฏหนาละ 10 เครือ่งและชองคนหาครุภณัฑ เมื่อระบุช่ือหรือเลขครภุัณฑในการคนหาครุภณัฑจะชวยเพ่ิมความ
รวดเร็วในการคนหา

23%

70%

1%
6%

เครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา

อาคารวิทยาศาสตร อาคารวิทยสโมสร เรือนกระจก อาคารความหลากหลาย
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ภาพท่ี   2 แสดงรายการฐานขอมูลครภุณัฑเครื่องมือวิทยาศาสตร

2.2 รายละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย รูปภาพ ช่ือเครื่องมือช่ือยี่หอ สถานท่ีตั้ง
และคณุสมบัติของเครื่องมือวิทยาศาสตร

ภาพท่ี 3 แสดงรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร

2.3 หนาหลักเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/administrator/checkin1.php สําหรับผูดูแล
ระบบซึ่งเปนระบบบริหารการยืมคืนครุภัณฑทางวิทยาศาสตรของผูดูแลระบบ ซึ่งจะประกอบดวยระบบจัดการสมาชิก ระบบ
จัดการครุภัณฑ รายงาน ยืมครุภัณฑ และคืนครุภัณฑ
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ภาพท่ี 4 แสดงระบบจดัการสมาชิก

ภาพท่ี 5 แสดงรายงานสถิติการยืมคืนครภุัณฑ

3. จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน มีผลการสํารวจท้ัง 3 ดาน ดังแสดงในตารางท่ี
1 –4
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนในดานภาพรวม
ของการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 4.06 0.58 มาก
ดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 4.03 0.54 มาก
ดานรูปแบบของเว็บไซตครื่องมือวิทยาศาสตร 4.13 0.51 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.07 0.54 มาก

จากตารางท่ี 1 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผู ใชฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูใน
ระดับมากท้ังสามดานโดยประเด็นท่ีผูทดลองใชพอใจมากท่ีสุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือ
วิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาคือ ดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.06
และ ดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.03

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร 4.12 0.61 มาก
เน้ือหามีประโยชนตอตอผูใชงานสามารถนําไปประยุกตใชได 4.13 0.58 มาก
มีความสะดวกในการคนหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 3.98 0.53 มาก
มีความสะดวกในการขอใช ยืม คนื เครื่องมือวิทยาศาสตร 3.80 0.57 มาก
เปนแหลงขอมูลตรงกับความตองการของผูใชงาน 4.21 0.62 มาก
มีความหลากหลายของเครื่องมือวิทยาศาสตร 4.10 0.59 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.06 0.58 มาก
จากตารางท่ี 2 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือ

วิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาท่ีอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก
ท้ังหมดโดยประเด็นท่ีผูทดลองใชพอใจมากท่ีสุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก เปนแหลงขอมูลตรงกับความตองการของผูใชงาน
คาเฉลี่ยx=4.21รองลงมาคือ เน้ือหามีประโยชนตอตอผูใชงานสามารถนําไปประยุกตใชไดคาเฉลีย่เทากับ 4.13 สวนท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด ไดแก มีความสะดวกในการขอใช ยืม คืน เครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 3.80
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความพึงพอใจดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ช่ือเครื่องมือวิทยาศาสตร 4.00 0.56 มาก
ตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน 4.24 0.63 มาก
หลักการของเครื่องมือภาษาเขาใจงาย กระชับ อธิบายช้ีแจง
ขอมูลไดชัดเจน

3.98 0.50 มาก

ขอมูลเครื่องมือเปนปจจุบันและถูกตอง 3.86 0.47 มาก
ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ 4.10 0.56 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.03 0.54 มาก
จากตารางท่ี 3 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชา

ชีววิทยาท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดโดย
ประเด็นท่ีผูทดลองใชพอใจมากท่ีสุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานของผูใชงานคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
รองลงมาคือ ขอมูลท่ีนําเสนอครบถวนตรงกับความตองการคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแกขอมูล
เครื่องมือเปนปจจุบันและถูกตองคาเฉลี่ยเทากับ 3.86

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความพึงพอใจดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ

ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต 4.12 0.54 มาก
ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.17 0.51 มาก
สามารถสงขอมูลติดตอกลับได 3.98 0.53 มาก
ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และถูกตอง 4.12 0.53 มาก
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม 4.17 0.60 มาก
การนําขอมูลไปใชประโยชน 4.19 0.56 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.13 0.56 มาก
จากตารางท่ี 4 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตร

สาขาวิชาชีววิทยาอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.13เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดโดย
ประเด็นท่ีผูทดลองใชพอใจมากท่ีสุดซึ่งมีคาเฉลีย่สงูสุดไดแก การนําขอมูลไปใชประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา คือ ใช
งานงายและสะดวกในการคนหาขอมูลและภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสมคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
ท่ีสุดไดแกสามารถสงขอมูลติดตอกลับไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.98
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยท่ีไดโดยสรุปสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี
1. จากการศึกษาสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาจาก4 อาคาร คือ อาคารวิทยาศาสตรบริเวณช้ัน 3

อาคารวิทยสโมสรบริเวณช้ัน 4 อาคารเพาะชําเรือนกระจก และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะพบวาพ้ืนท่ีของ
สาขาวิชาชีววิทยาจะอยูแยกกันแตละอาคาร ทําใหเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาท่ีมีจํานวนมากกระจายอยูตาม
อาคารตางๆ เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยจึงพบวาเครื่องมือท้ังหมดมีจํานวน 431 เครื่อง แลวพบวามีเครื่องมือ
ท่ีชํารุดใชงานไมไดจํานวน 23 เครื่อง ซึ่งบางเครื่องอยูระหวางการซอมบํารุงเพ่ือใหพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งสาเหตุของการ
ชํารุดเน่ืองมาจากเครื่องมือมีสภาพเกามีอายุการใชงานนาน บางเครื่องไดรับพรอมการกอตั้งศูนยวิทยาศาสตรเมื่อปพ.ศ.2543
ซึ่งจากการศึกษาของวันเพ็ญ ตรงตอกิจ (2559) ในป พ.ศ.2556-2558 ศูนยวิทยาศาสตรใชงบประมาณในการซอมบํารุง
เครื่องมือเปนจํานวนเงิน 403,849.90 บาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองทําแผนงบประมาณไวสําหรับการซอม
บํารุงเครื่องมือ และงบประมาณสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑใหมเพ่ือทดแทนเครื่องมือท่ีชํารุดแลวซอมไมได เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยาสวนใหญจะประจําอยูอาคารวิทยสโมสรบริเวณช้ัน 4 ซึ่งเปนอาคารท่ีใชในการเรียน
ปฏิบัติการ การทํางานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย

2. จากการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสราง
เว็บไซด http://csit.psru.ac.th/~stockbio/administrator/checkin1.php มีการทดลองใชเว็บไซตฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรแลวประเมินความพึงพอใจพบวาในภาพรวมอยูในระดับมากในทุกดานคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.13
ซึ่งมีความพึงพอใจในประเด็นการนําขอมูลไปใชประโยชน ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสมใชงานงายและสะดวกใน
การคนหาขอมูลซึ่งสอดคลองกับงานกับงานวิจัยของชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548) ไดทําการพัฒนาฐานขอมูลแหลงการเรียนรู
ดานวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย การสืบคนขอมูลและการจัดการขอมูล ดานกราฟกมัลติมีเดีย ลักษณะ ของตัวอักษรท่ีใชใน
ฐานขอมูล ควรเลือกตัวอักษรท่ีมีขนาดชัดเจนและอานงาย สีของตัวอักษรเดนชัด สบายตา ไมมีสีสันและลวดลายมากกินไป
และประโยชนท่ีคนพบจากการวิจัยเมื่อมีการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรน้ีใหเปนระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต
ออนไลนแลวทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนหาเครื่องมือไดอยางสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังยังชวยใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของสามารถ
บริหารจัดการดูแลเครื่องมือไดอยางท่ัวถึง ซึ่งสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตรก็สมควรจะมีระบบฐานขอมูลออนไลน
เครื่องมือวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งประจําอยู 4 อาคาร คืออาคารวิทยาศาสตรบริเวณช้ัน 3

จํานวน 100 เครื่อง อาคารวิทยสโมสรบริเวณช้ัน 4  จาํนวน 303 เครื่อง อาคารเพาะชําเรือนกระจก บริเวณช้ัน 1 จํานวน  4
เครื่อง และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณช้ัน 1 จํานวน 24 เครื่อง รวมหองปฏิบัติการท้ังหมด 22 หอง พบวา
เครื่องมือท้ังหมดมจีํานวน 431 เครื่อง ใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง และชํารุดจาํนวน 23 เครื่อง

2. ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา ท่ีจัดทําข้ึนมีขอมูลท่ีสามารถดูรายการเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ขอมูลรูปภาพเครื่องมือ ช่ือเครื่องมือ ยี่หอ และแหลงท่ีอยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนช่ือเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php โดยมีระบบสมาชิกในการใสรหัสเขาใช
ฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบและผูใชระบบ ซึ่งเว็บไซตฐานขอมูลน้ีจะเปนแหลงสําหรับเก็บขอมูลครุภัณฑ
ไวเพ่ือความสะดวกในการคนหา และการรวบรวมขอมูลครุภัณฑไวในท่ีเดียวกัน ทําใหผูใชบริการบุคคลภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถคนหาครุภัณฑและยืมคืนผานระบบออนไลนได นอกจากน้ียังเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหาร
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จัดการการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และพรอมสําหรับการเรียนการสอนการวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย รวมท้ังบุคคลภายนอกอีกดวย

3. ผูทดลองใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาความ
พึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดาน
รูปแบบของเว็บไซตฐานขอมูลอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.13) รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการประโยชนของการใชงาน
ของเว็บไซตอยูในระดับมาก ( x = 4.06) และดานการขอมูลของเครื่องมือ อยูในระดับมาก ( x = 4.03)

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
และความเร็วเพ่ิมข้ึน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยลงพ้ืนท่ีทําการสาํรวจตรวจสอบอุปกรณกระจายสญัญาณเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเปน
จุดเช่ือมตออาคารตาง ๆ เรียกช่ือวาโหนดหลัก โดยเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ ไดแก ซอฟตแวรวัดประสิทธิภาพความเร็วของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภายในโหนดสูเครือขายภายในมหาวิทยาลัยฯ ช่ือวา J-Perf ทําการทดสอบ 5 ครั้ง และเก็บ
ขอมูลคาความเร็วต่ําสุด คาความเร็วสูงสุด คาความเร็วเฉลี่ย และทําการตรวจสอบความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรจาก
ภายในออกสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตทดสอบความเร็ว Speed Test ซึ่งจากการสํารวจ พบวา อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอรหลักท้ัง 16 โหนด ท้ังระดับคณะและระดับหนวยงานสามารถรับสงขอมูลท่ีความเร็วสูงสุดท่ี 823 Mbps และ
ต่ําสุด ท่ี 94.70 Mbps มีหนวยงานท่ีสามารถใชงานความเร็วสูงได 15 โหนดหลัก และ 1 โหนดหลักท่ีมีปญหาไมสามารถใช
งานไดเต็มประสิทธิภาพ ปญหาอ่ืนท่ีพบ คือ อุปกรณภายในอาคารคณะหรือหนวยงานยังไมรองรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ท่ีมีความเร็วสูง 1000 Mbps เพราะอุปกรณกระจายสัญญาณท่ีนําหนาท่ีโหนดหลักอายุการใชงานมากกวา 10 ป แนวทางใน
การพัฒนา คือ ตองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพและความเร็วเพ่ิมข้ึน โดย
งบประมาณ ประมาณการพรอมติดตั้งเปนเงินจํานวน 1,779,600 บาท  จะทําใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความเร็วสูงสุด
ได 1 Gpbs ทุกพ้ืนท่ี

คําสําคัญ : ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract
The objectives of this research were to study the state and problem in speedy computer network

service and to propose the effective and speedy adjustment and development of the service system of
Pibulsongkram Rajabhat University.  The research team went to survey and checked the equipment
transmitting the computer network signals linked to various buildings called Main Node.  The data were
collected by using software measuring the speed efficiency of the computer network system from the
inside Node to the intra university network called J-Perf; testing 5 times and collecting the lowest speed,
highest speed, average speed and checking the speed of the computer network system from inside to
outside the university via website.  From the survey, it was found that the computer network equipment
of main 16 Nodes at the faculty level and working units can receive and send data with the highest speed
at 823 Mbps and the lowest speed at 94.70 Mbps. There are 15 main Nodes enabling to use a high speed
and 1 main problematic Node cannot work fully efficient.  The other problems found were equipment in
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the building or working units have no computer network support with high speed 1000Mbps due to the
equipment transmitting signals has been used more than 10 years so the development model is to
change and reform the computer network system more efficiently and speedily by allocating the
approximate budget and installment of 1,779,600 Baht which will make the computer network system
with the highest speed of 1 Gpbs in all areas.

Keywords : computer network system, performance, Pibulsongkram Rajabhat University

บทนํา
การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีปริมาณการใชงานท่ีมากข้ึน มีการ

ขยายเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรกระจายไปทุกหองในทุกอาคาร และในยุคของคลาวด (Cloud ) ผูใชงานไดนําทุกสิ่ง
ทุกอยางไปเก็บไวบนระบบอินเทอรเน็ต (โอภาส เอ่ียมศิริวงศ, 2552) ปญหาสําคัญ คือ 1 ความเร็วของการใชงาน 2 คุณภาพ
ของความเร็ว จัดวาเปนปจจัยสําคัญตอการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของผูใชงาน (User) ทุกคนเช่ือมตอกับอุปกรณกระจาย
สัญญาณมากมายหลายยีห่อตางมาตรฐานกันปญหาท่ีตามมา คือ ปญหาความเร็วท่ีมาจากอุปกรณ การออกแบบระบบและการ
บริหารจัดการของผูดูแลระบบท่ีจะสามารถระบุปญหาการเช่ือมตอในแตละจุดวาเกิดจากจุดเช่ือมตออุปกรณใดท่ีจะทําใหเกิด
ปญหาในอนาคต และลงทุนการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีดีท่ีสุดเทาไรท่ีจะเพียงพอตอการใชงานของผูใชงาน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ มีคณะ สถาบัน สํานัก กอง ศูนย ตางๆ รวมท้ังหมด 24 หนวยงาน มีบุคลากรท่ีเปน ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา ท่ีดําเนินงานจํานวนไมนอยกวา 720 คน ซึ่งจะ
ทํางานเก่ียวของกับการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต และมีนักศึกษาจํานวน ไมนอยกวา 3,000 คนตอ
ชวงเวลาเรียนท่ีใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต

จากสภาพการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพมีปริมาณความเร็วเพียงพอหรือไมอยางไร เพ่ือใหทราบถึงสภาพ
และปญหา การใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแตละโหนด และเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพและความเร็วเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีขอบเขตของ
การศึกษาท่ีจัดเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหบริการจํานวน 16 โหนด ติดตั้งและใหบริการอยูท้ัง 3 วิทยาเขตท่ีใช
บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นการศึกษาไดแก
ปริมาณการใชงานตอการใหบริการดานความเร็วในการใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดานชองทางการใชบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และจํานวนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอ ซึ่งประโยชนของการวิจัยในครั้งน้ีจะทําใหไดทราบ
ถึงสภาพการใชงานและปญหาของการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากอุปกรณ เครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยฯ แนวทางสําหรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ังในดานความเร็วอุปกรณและ
Software เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจะเปนสวนหน่ึงไปสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนงบประมาณ
คาใชจายของมหาวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและกระจายความเร็วในการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรมีความมั่นคงเสถียรยิ่งข้ึน

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยดําเนินการดังน้ี
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1. การศึกษาสภาพปญหาผูวิจัยตองการทดสอบความเร็วในการสงถายขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสงขอมูลผานเครื่องมือท่ีใชคือโปรแกรม (JPref) ทดสอบเสนทางจากตนทางคณะหรือหนวยงานท่ี
ตองการทดสอบไปยังปลายทาง (หอง Server) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติของเครื่องมือโปรแกรม (JPref) จะทําการ
สงขอมูลจากเครื่องตนทาง (JPref-Client) ไปยัง (JPref Server) โดยจะแสดงผลการสงขอมูลท่ีสําเร็จสูงสุดตามชวงเวลา ดัง
ตัวอยาง ภาพท่ี1

ภาพท่ี 1 หนาจอการใชงานโปรแกรม (JPref Server)

1.1 ข้ันตอนการทดสอบความเร็วในการสงขอมูลมีข้ันตอนดังน้ี ผูวิจัยทําการติดตั้งเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายดวยการติดตั้งโปรแกรมทดสอบความเร็ว (JPref) ในเครื่องแมขายติดตั้งท่ีหองควบคุมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร(หอง Server)ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในท่ีน้ีเรียกวา(JPerf Server) เมื่อตองการทดสอบความเร็วทําการเปดใช
งานโปรแกรม(JPerf Server)เพ่ือรับขอมูลท่ีสงทดสอบ ในขณะเดียวกันผูรวมวิจัยจะทําการเดินทางไปอาคารคณะหรือ
หนวยงานท่ีตองการทดสอบทําการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีติดตั้งโปรแกรม (JPerf Client) ในท่ีน้ีเรียกวา
(Notebook Client) และทําการสั่งใหโปรแกรมทํางานสงขอมูลทดสอบจํานวน 5 ครั้ง เพ่ือเก็บขอมูลความเร็วของการสง
ขอมูลดัง ภาพท่ี 1 หนาจอการใชงานโปรแกรม (JPref Server) โปรแกรมจะแสดงปริมาณการสงขอมูลในรูปแบบสน
(Bandwidth & Jitter) ดังภาพท่ี1 ผูวิจัยบันทึกผล(ในรูปแบบภาพ) และบันทึกผลลงตารางเก็บขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล
ตอไปการเก็บขอมูลใชการสํารวจจากขอมูลจริงเก็บผลในรูปแบบตารางเก็บขอมูลดังตารางที1-2

1.2 ข้ันตอนการสํารวจตรวจเสนทางการสงขอมูลมีข้ันตอนดังน้ี สํารวจเสนทางการสงขอมูลจากศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมายังอาคารท่ีทําการทดสอบความเร็วเมื่อมีการเช่ือมตอในจุดตางๆจะทําการบันทึกคาคุณสมบัติของอุปกรณ
กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร เชน บันทึกยี่หอ, รุน, ความสามารถในการสงถายขอมูล โดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีเขาทดสอบเพ่ือรวมทําการทดสอบรวมถึงการบันทึกขอมูล แนนการตรวจเช็คอุปกรณเช่ือมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในอาคาร รวมถึงเก็บรูปสภาพการใชงาน, การติดตั้ง, การเดินสายสัญญาณ, จํานวนผูใชงานภายในอาคาร
และทดสอบการเช่ือมตออินเทอรเน็ตทดสอบความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ทดสอบความเร็วอินเทอรเน็ตในท่ีน้ี คือ http://speedtest.3bb.co.th และ http://speedtest.adslthailand.com เพ่ือเก็บ
ขอมูลการใชงานจริงตามสภาพประกอบการวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนสุดทายผูทําการวิจัยตองทําการถายรูปอุปกรณเครือขาย
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คอมพิวเตอรท่ีมีอยูภายในอาคารเพ่ือมาประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร และเพ่ือ
ประเมินจํานวนอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานกับความเร็วสูงไดเพ่ือขอเปลี่ยนอุปกรณใหมใหสามารถทํางานในระดับความเร็ว 1
Gbps/s ไดเปนอยางดี

2. การนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยฯ
ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจอุปกรณเครือขายท่ีเปนอุปกรณเกาความเร็ว 10Mbps/s และ 100Mbps/s และนําเสนออุปกรณ
กระจายสัญญาณท่ีมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนจัดหาอุปกรณใหมความเร็ว (1 Gbps/s) หรือ (1000Mpbs/s) มาติดตั้ง
ทดแทนเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการสงถายขอมูล รวมถึงสํารวจราคาของอุปกรณเพ่ือประมาณการงบประมาณท่ีตองใชในการ
ปรับปรุง โดยแยกเปนหนวยงานและคณะเพ่ือเปนขอมูลนําเสนอเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแกผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ดังตารางท่ี 3 สรุปการประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเปนหนวยงานและคณะ

ผลการวิจัย
จากการวิจัยไดผลการศึกษาสภาพการใชงานและปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอร แต

ละจุดละ 5 ครั้ง พบวาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถรองรับการใชงานท่ีความเร็วสูงไดในระดับดี เพราะสามารถสง
ขอมูลไดสูงกวา(300Mpbs/s) และสามารถสรุปขอมูลความเร็วเปนหนวยงานและคณะ (โหนด) ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1-2
และ ภาพท่ี 1-2

ตารางท่ี 1 ขอมูลการวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากตนทางคณะมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจาก
JPerf

ลําดับ
รายชื่อ

โหนดปลายทาง
(จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย)

รายชื่อ
อุปกรณตนทาง

จํานวนครั้งการทดสอบความเร็ว
(หนวยนับ Mbps/s) คา

เฉลี่ย
Mbps/s

คา
สูงสุด

Mbps/s

คา
ต่ําสุด

Mbps/sครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

1 โหนดคณะวิทยาการจัดการ CoreSwitch
หอง Server

618.00 593.00 578.00 717.00 670.00 635.20 717.00 578.00

2 โหนดอาคารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

CoreSwitch
หอง Server

532.00 534.00 627.00 566.00 625.00 576.80 627.00 532.00

3 โหนดคณะครุศาสตร CoreSwitch
หอง Server

586.00 545.00 579.00 547.00 578.00 567.00 586.00 545.00

4 โหนดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

CoreSwitch
หอง Server

361.00 363.00 345.00 368.00 377.00 362.80 377.00 345.00

5 โหนดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

CoreSwitch
หอง Server

402.00 350.00 287.00 297.00 285.00 324.20 402.00 285.00

6 โหนดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

CoreSwitch
หอง Server 337.00 327.00 328.00 321.00 302.00 323.00 337.00 302.00

จากตารางท่ี 1 พบวา ความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับคณะทุกคณะผานเกณฑสามารถใชงาน
ความเร็วสูงได (เกณฑข้ันต่ําคาเฉลี่ย 300 Mbps/s) โดยคณะวิทยาการจัดการคาเฉลี่ยความเร็วการทดสอบสูงสุดท่ีคาเฉลี่ย
635.20 Mbps/s และคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหารคาเฉลี่ยความเร็วการทดสอบต่ําสุดท่ีคาเฉลี่ย 232.00 Mbps/s

957 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

635.2 576.8 567
362.8 324.2 323

0
100
200
300
400
500
600
700

โห
นด

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร(

อา
คา

รป
กเก

ลา
)

โห
นด

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร


แล

ะส
ังค

มศ
าส

ตร


โห
นด

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
(สว

น
วัง

จัน
ทน

)

โห
นด

คณ
ะเท

คโ
นโ

ลยี
อุต

สา
หก

รร
ม

โห
นด

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร


(อา

คา
รศู

นย
วิท

ยส
โม

สร
)

โห
นด

คณ
ะ

เท
คโ

นโ
ลยี

กา
รเก

ษต
รแ

ละ
อา

หา
ร

1 2 3 4 5 6

คาเฉลี่ย Mbps การวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายจากตนทางผูใชงานมายังศูนยกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเครื่องมือ j-Perf ระดับคณะ

และแสดงการจดัเรยีงขอมูลความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามลําดับสูงสดุไปต่ําสดุในระดับคณะ ดังภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 แสดงลาํดับความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับคณะ

ตารางท่ี 2 ขอมูลการวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากตนทางหนวยงานมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศได
จาก JPerf

ลําดับ
รายช่ือ

โหนดปลายทาง
(จุดเช่ือมตอระบบเครือขาย)

รายช่ือ
อุปกรณตนทาง

จํานวนคร้ังการทดสอบ
(หนวยนับ Mbps/s) คา

เฉลี่ย
Mbps/s

คา
สูงสุด

Mbps/s

คา
ตํ่าสุด

Mbps/sคร้ังท่ี
1

คร้ังท่ี
2

คร้ังท่ี
3

คร้ังท่ี
4

คร้ังท่ี
5

1 โหนดสํานักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

CoreSwitch
หอง Server

778.00 823.00 783.00 790.00 790.00 792.80 823.00 778.00

2 โหนดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคารเรียนรวม)

CoreSwitch
หอง Server

684.00 705.00 768.00 716.00 763.00 727.20 768.00 684.00

3 โหนดอาคารมหาวชิราลงกรณ
(อาคารเรียนรวม)

CoreSwitch
หอง Server

733.00 723.00 723.00 710.00 734.00 724.60 734.00 710.00

4 โหนดการศึกษาพิเศษ CoreSwitch
หอง Server

559.00 546.00 539.00 579.00 639.00 572.40 639.00 539.00

5 โหนดสํานักงานกองพัฒนานกัศึกษา CoreSwitch
หอง Server

528.00 583.00 488.00 618.00 626.00 568.60 626.00 488.00

6 โหนดสนามบินสํานักงานโรงเรียน
สาธิตพิบูล

CoreSwitch
หอง Server

554.00 542.00 551.00 497.00 563.00 541.40 563.00 497.00

7 โหนดสํานักงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

CoreSwitch
หอง Server

438.00 445.00 407.00 423.00 430.00 428.60 445.00 407.00

8 โหนดสํานักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

CoreSwitch
หอง Server

363.00 346.00 372.00 357.00 355.00 358.60 372.00 346.00

9 โหนดอาคารทีปวิชญสํานักงาน
อธิการบดี

CoreSwitch
หอง Server

315.00 338.00 238.00 384.00 235.00 302.00 384.00 235.00

10 โหนดวังจันทนสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

CoreSwitch
หอง Server

94.90 94.70 94.80 94.80 94.90 94.82 94.90 94.70

Mbps
Speed

คณะ
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จากตารางท่ี 2 พบวา ความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับหนวยงานไมผานเกณฑ(เกณฑข้ันต่ําคาเฉลี่ย
Mbps/s = 300) จํานวนหน่ึงหนวยงาน ไดแกสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีความเร็วต่ําสุดท่ีคาเฉลี่ย = 94.82 Mbps/s และ
ความเร็วสูงสุดในระดับหนวยงาน ไดแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเร็วสูงสุดท่ีคาเฉลี่ย = 792.80
Mbps/s

ภาพท่ี 3 แสดงการจัดเรียงขอมลูความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามลําดับสูงสดุไปต่ําสดุในระดับหนวยงาน
หนวยงานท่ีราคาอุปกรณเปนศูนยน้ันเน่ืองจากอุปกรณภายในหนวยงานเปนอุปกรณใหมซึงคุณสมบัติอุปกรณรองรับ

การทํางานท่ีความเร็วสูงไดอยูในระดับ 1000Mbps/s หรือ 1Gbps/s ซึ่งเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน การเสนอรายการ
คาใชจายโดยประมาณการเพ่ือเปนขอมูลประกอบในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 สรุปการประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเปนหนวยงานและคณะ

ลําดับที่ รายชื่ออาคารทีท่ําการทดสอบและสํารวจขอมูล ราคาอุปกรณ

1 โหนดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

2 โหนดโรงเรียนสาธิตพิบูล (สวนสนามบิน) 0

3 โหนดการศึกษาพิเศษ 33,330

4 โหนดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สวนวงัจันทน) 35,070

5 โหนดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 38,280

6 โหนดสถาบันวิจัยและพัฒนา 68,370

7 โหนดกองพัฒนานกัศึกษา 79,170

8 โหนดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเรียนรวม) 131,040

9 โหนดอาคารทีปวิชญสํานกังานงานอธกิารบดี (อาคารเรียนรวม) 132,720

10 โหนดคณะวิทยาการจัดการ (อาคารปกเกลา) 162,960

11 โหนดอาคารมหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม) 169,620

12 โหนดอาคารเฉลิมพระเกยีรติ (อาคารเรียนรวม) 169,620

13 โหนดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคารศูนยวิทยสโมสร) 176,250

14 โหนดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล) 188,250

Spe

หนวยงาน
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15 โหนดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (รวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล) 193,500

16 โหนดคณะครุศาสตร (สวนวังจันทนรวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล 6 อาคาร) 201,420

รวมราคา 1,779,600

จากตารางท่ี 3 สวนรายละเอียดจํานวนอุปกรณ, สถานท่ีติดตั้ง, หนวยงาน, อาคาร รวมถึงคุณสมบัติอุปกรณมีขอมูล
อยูในงานวิจัยแนวทางการพัฒนาการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอมูล
คุณสมบัติอุปกรณและราคายึดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณทคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ 21เมษายน2560 ประกอบการกําหนดราคา

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโหนดหรืออาคารท่ีมีการใชงานระบบเครือขายท่ีความเร็วต่ําน่ันสวนหน่ึงเปนอาคาร
เกาซึ่งอุปกรณเครือขายท่ีติดตั้งมาพรอมกับตัวอาคารน้ันเปนเทคโนโลยีเกาไมสามารถสงขอมูลในระดับความเร็วสูงได ผูวิจัยขอ
เสนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการโดยทําการเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหรองรับกับเทคโนโลยีใหมรองรับสามารถสงขอมูลใน
ระดับความเร็วสูงได และไดทําการสํารวจอุปกรณและประเมินราคาการปรับปรุงเพ่ือนําเสนอขอปรับปรุงดังตารางท่ี 3 สรุป
การประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเปนหนวยงานและคณะ เพ่ือพัฒนาการใหบริการใหได
ความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรสูงข้ึนและรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดตามวัตถุประสงคได ดังน้ี
1. สภาพการใหบริการความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1.1 สภาพโดยรวมการความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับดีการใหบริการในระดับคณะทุกคณะ
ผานเกณฑสามารถใชความเร็วสูงได และในระดับหนวยงานมีเพียงหน่ึงหนวยงาน คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีต่ํากวา
เกณฑ

1.2 ปญหาในการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีความเร็วสูง คือ อุปกรณท่ีใชงานในโหนดหรือภายใน
หนวยงานตาง ๆ น้ัน จําเปนตองเปนเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถรองรับการสื่อสารความเร็วสูงไดเทาน้ัน ซึ่งปจจุบันอุปกรณท่ีใช
งานอยูเปนอุปกรณเทคโนโลยีแบบเกาไมรองรับการทํางานท่ีความเร็วสูงจึงจําเปนตองจัดหาอุปกรณมาทดแทน

2. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีความเร็วสูง คือ การปรับเปลี่ยน
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําเปนตองลงทุนจัดหาเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถรองรับ
การสื่อสารความเร็วสูงไดมาใชงานทดแทนอุปกรณเกาเพ่ือเพ่ิมความเร็วใหกับระบบโดยตรง

อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลแนวทางการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี
1. จากท่ีสํารวจภาพรวมการใหบริการระดับดี แสดงวา มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและพยายามปรับปรุงความสามารถระบบเครือขายอยางตอเน่ืองแตยังไมท่ัวถึงและเทาเทียมกันทุกคณะ
ทุกหนวยงาน เชน คณะท่ีพบวาการใหบริการเครือขายคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีความเร็วต่ําสุดความเร็วสูงและได
น้ัน ไดแก คณะวิทยาการจัดการ เพราะอุปกรณท่ีติดตั้งภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการท่ีใชงานอยูเปนอุปกรณใหมติดตั้ง
พรอมอาคารใหมสอดคลองกับ ภูษิต รุงโรจน, เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ. (2550) กลาวไววา Gigabit Ethernet (IEEE802.3z)
เปนมาตรฐานใหม สามารถทําความเร็วไดดีและมีปริมาณจํานวนผูใชบริการท่ีเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับท่ี โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ
(2552) กลาวไววาการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบเครือขายจําเปนตองมีเกณฑท่ีนํามาประกอบการพิจารณาอยาง
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มากมายหลายประการดวยกันอยางไรก็ตาม จะมีเกณฑพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะนํามาพิจารณาในครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะ
(Performance) ความนาเช่ือถือ (Reliabili) ความปลอดภัย (Security) การสํารวจในระดับหนวยงาน พบวา การใหบริการ
เครือขายความเร็วสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความเร็วต่ําสุด เครือขายความเร็วสูงไดน้ัน ไดแก สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี เพราะอุปกรณท่ีติดตั้งพรอมอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุปกรณใหม
สามารถทําความเร็วไดดี นอกจากน้ียังพบวาการเช่ือมตอระบบเครือขายสายสัญญาณท่ีติดตั้งมาพรอมกับตัวอาคารเปน
ระยะเวลา 10 ปน้ัน มีอาการเสื่อมสภาพจะเกิดสัญญาณรบกวนภายในสายจึงมีผลทําใหความเร็วชาลงจําเปนตองทําการ
ปรับปรุงระบบสายสัญญาณควบคูไปดวย

2. จากผลการวิจยัพบวาจําเปนตองปรับเลี่ยนอุปกรณ
การปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหรองรับท่ีความเร็วสูงระดับ

(1Gbps/s) ท้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรน้ันจําเปนตองปรับเลี่ยนอุปกรณภายในท่ีจําเปนดังน้ี
- อุปกรณท่ีตองปรับเปลี่ยน Link Fiber Optic รองรับข้ันต่ํา 1Gbps/s เพ่ือสรางเสนทางการสื่อสารความเร็วสูง
- อุปกรณท่ีตองปรับเปลี่ยน Media Fiber Optic รองรับข้ันต่ํา 1Gbps/s เพ่ือสรางเสนทางการสื่อสารความเร็วสูง
- อุปกรณ ท่ีตองปรับเปลี่ยน Switch ชนิด Gigabit 24 Port ความเร็วข้ันต่ํา 1Gbps/s เพ่ือเช่ือตอกับเครื่อง

คอมพิวเตอร
- อุปกรณ ท่ีตองปรับเปลี่ยน Switch ชนิด Gigabit 8 Port ความเร็วข้ันต่ํา 1Gbps/s เพ่ือเช่ือตอกับเครื่อง

คอมพิวเตอร
- อุปกรณ Network Card ภายในเครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วข้ันต่ํา 1Gbps/s เพ่ือเช่ือมตอกับอุปกรณ Switch

โดย
การปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหรองรับท่ีความเร็วสูงระดับ

(1Gbps/s) ท้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเพ่ิมสมรรถนะของเครือขายของการใหบริการดานเครือขายของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหองรองรับการใชงานและเทคโนโลยีใหมๆไดมากยิ่งข้ึน เอกสิทธ์ิ  วิริยจารี. (2549) ไดกลาวไวอีกวา
สมรรถนะของเครือขายประเมินไดจากเวลาในการรับสงขอมูล เวลาตอบสนอง ยอมข้ึนอยูกับสภาพปจจัย ไดแกจํานวนผูใช
ชนิดสื่อกลาง  อุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวร ฉะน้ันเพ่ือใหเกิดผลตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณและ
สื่ออุปกรณเครือขายจะใชงบประมาณลงทุนเปนเงิน 1,779,600 บาท ดังตารางท่ี 3 คาใชจายท่ีจะตองลงทุนปรับเปลี่ยน
อุปกรณกระจายสัญญาณและท่ีจะตองปรับปรุงใหกับหนวยงานตางๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กองน โยบ ายและแผน  มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลส งค ราม ให ก ารส นับ ส นุ นการ วิจั ย

ผูชวยศาสตราจารย ผองลักษณ  จิตตการุณ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ สุวรรณราช  ผูชวยอธิการบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลูสงคราม ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือชวยสละเวลาใหขอมูลและรวมลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลรวมกับผูวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปญหาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือสราง
องคความรูสําหรับพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการแบบ Online
ผู วิ จั ย ใช กระบวนการ วิศวกรรมความรู  (Knowledge Engineering) ซึ่ งผลการวิจั ยพบว าปญ หาและ อุปสรรค
ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ข้ันตอน และ
เอกสารท่ีใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มีหลายข้ันตอนและมีผูเก่ียวของกับกระบวนการดาน
เอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ /ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ
ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิจัยจึงไดนํา
ประเด็นปญหาดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ซึ่ง
ประกอบดวย ข้ันตอนการตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเปนความรูแจง เชน ประกาศ
ระเบียบ ข้ันตอนการจับความรู (Knowledge Capture)  โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือจับความรูในประเด็นท่ีเปนปจจัย
ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แลวจึงดําเนินการข้ันการวิเคราะหความรู
(Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS และจัด
อบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 59 คน ไดทดลองใชงานและให
ขอเสนอแนะ จากน้ันไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวาบุคลากรสวน
ใหญมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
แบบ Online อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.20 เน่ืองจากระบบมีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน
เปนหมวดหมู อีกท้ังยังชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารท่ีเก่ียวของกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ยังคงตองพัฒนา
ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีความเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืนๆ
เพ่ือใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสูงสุด

คําสําคัญ : การเดินทางไปราชการ กระบวนการ ลดข้ันตอน

Abstract
The research entitled ‘ Development Permission for Official Travel and Reimbursement Official

Travel Expenses System’ aims to analyze problems in permission for official travel and reimbursement
official travel expenses, and to create body of knowledge for development permission for official travel
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and reimbursement official travel expenses online system. The researchers uses knowledge engineering
process. The research findings reveal that problems and obstacles in asking permission for official travel
and reimbursement official travel expenses are due to several steps and paperwork which are used in
permission for official travel and reimbursement official travel expenses. Also, there are many people
involved with the paperwork process, and the staffs who involve permission for official travel lack of
knowledge / expertise in the rules, regulations or guidelines. Regarding permission for official travel and
reimbursement official travel expenses, researchers have taken those problem issues to develop
permission for official travel and reimbursement official travel expenses system including Knowledge
Audit Process is by studying and collecting knowledgeable information, such as announcement and
regulations. Knowledge Capture emphasizes interviewing experts to capture experts’ knowledge on
factors affecting permission for official travel and reimbursement official travel expenses. Then proceeding
Knowledge Analysis ( Knowledge Analysis) utilizes Knowledge Engineering with Common KADS
methodology and trains staffs in College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
59 sample in order to collect feedback via trying out. Next, the system is launched and user satisfaction
questionnaires are composed. Most of the respondents satisfies with permission for official travel and
reimbursement official travel expenses online system in high level (5 5 .2 % ). Reasons are namely the
system is appropriate, convenient, not complex, well categorize as well as reduces process and time
required to complete the documents relating to permission for official travel and reimbursement official
travel expenses, and reducing paper resources. The College of Arts, Media and Technology still needs to
develop permission for official travel and reimbursement official travel expenses system, and make link to
other systems. This is to be able to use the system effectively, and serve staffs needs at most.

Keywords : official travel, process, reduce process

บทนํา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความตองการ

ของกลุมแขงขันอุตสาหกรรมการทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพ่ือเปนผูปฏิบัติงานระดับ
นานาชาติอยางมีประสิทธิภาพ, วิจัยพัฒนาองคความรูใหมเพ่ือสนับสนุนกลุมแขงขันอุตสาหกรรมทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมซอฟตแวร, สนับสนุนการจัดทําระบบจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูและชวยตัดสินใจแกองคกรขนาดใหญ
กลุมแขงขันท่ีเก่ียวของและชุมชน ท้ังน้ี เพ่ือใหภารกิจหลักของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประสบความสําเร็จจึง
จําเปนตองมีการเดินทางไปราชการในการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ใหมีโอกาสไปเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และศักยภาพ โดยการฝกอบรม การประชุมสัมมนากับสวนราชการสถาน
ประกอบการ องคกรภาครัฐและเอกชน ดังน้ัน บุคลากรผูเดินทางไปราชการ และบุคลากรผูเปนเจาหนาท่ีบุคคล เจาหนาท่ี
การเงิน จะตองมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เพ่ือปองกันขอผิดพลาดอันไมพึงประสงคท่ีจะมีตอการพัฒนาบุคลากรตอไป

ในปจจุบันการขออนุมัติเดินทางไปราชการคอนขางท่ีจะใชระยะเวลาในการดําเนินการ เน่ืองจากมีผูเก่ียวของหลาย
คน เอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวยเอกสารและ
รายละเอียดจํานวนมาก จะตองใชเวลาและความรอบคอบในการจัดทําเอกสารในแตละครั้ง และจากการตรวจสอบเอกสาร
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การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการท่ีผานมาพบวามีขอผิดพลาดบอยครั้ง อีกท้ังใน
สวนของกระบวนการและข้ันตอนในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มีหลายข้ันตอนและมี
ผูเก่ียวของกับกระบวนการเปนจํานวนมาก และตองใชเวลาในการอธิบายทําความเขาใจในเอกสารประกอบการขออนมุติและ
เบิกจายคาใชจาย ใหแกผูขออนุมัติในกรอกเอกสารตาง ๆ คอนขางมาก สงผลทําใหเกิดความลาชาในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทีมผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะเลือกศึกษาสภาพปญหา ออกแบบวิเคราะหและ
พัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางองค
ความรู ในเรื่องการออกแบบวิเคราะหและพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ
Online

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เพ่ือสรางองคความรูสําหรับพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ Online โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายได

ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอ่ืนท่ีมิใช บริษัทการบินไทย จํากัด)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายได

ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 14/2554 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของ

มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
6. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ขอบเขตประชากร
ตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ, ประธานและเลขาหลักสูตร, หัวหนาสํานักวิชา

หัวหนาสํานักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล, เจาหนาท่ีการเงิน, เจาหนาท่ีนโยบายและแผน
การรวบรวมขอมูล

ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการเดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจายรายการและเง่ือนไขการจายเงินจากรายได

ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 20/2552 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายได

ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอ่ืนท่ีมิใช บริษัทการบินไทย จํากัด)
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 14/2554 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)

6. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการรวบรวมขอมูลเบื้องตนท่ีจําเปนตอการพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ศึกษาความรูความเขาใจประกาศ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ และสรางแบบสัมภาษณ
สัมภาษณผูเก่ียวของซึ่งประกอบดวยตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ, ประธานและ

เลขาหลักสูตร, หัวหนาสํานักวิชาหัวหนาสํานักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล, เจาหนาท่ี
การเงิน, เจาหนาท่ีนโยบายและแผน ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชวิธีทางวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ประกอบดวย ข้ันตอนการตรวจสอบความรู

(Knowledge Audit) โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเปนความรูแจง เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
เดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย
รายการและเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 20/2552 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจาก
รายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอ่ืนท่ีมิใช บริษัทการบินไทย
จํากัด) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย  ฉบับ ท่ี  14/2554 (ค าใชจ ายในการเดินทางไปปฏิบั ติ งานของพ นักงานมหาวิทยาลัย ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี
10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) ข้ันตอนการจับความรู (Knowledge Capture)
โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือจับความรูในประเด็นท่ีเปนปจจัยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ แลวจึงดําเนินการข้ันการวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู
(Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS ท่ีมีระดับการนําความรูไปใช 3 ระดับ ไดแก ความรูระดับงาน
(Task Level) ความรูระดับคิด (Inference Level) และความรูระดับปญหา (Domain Level) เมื่อไดองคความรูครบถวนแลว
ผูวิจัยจึงนําองคความรูท่ีไดไปสรางแผนท่ีความรู (KMAP) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และทําการทดสอบระบบเพ่ือนําผลการเสนอแนะจากผูใชงานมาพัฒนาระบบ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหสัมฤทธ์ิผลในวัตถุประสงคท่ีท่ีกําหนด

การพัฒนาระบบ และทดสอบการใชงาน
ผูวิจัยดําเนินการสรางระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

โดยใชเครื่องมือ Adobe Dreamweaver, Appserv ภาษา PHP ฐานขอมูล phpMyAdmin และทําการทดสอบระบบกับ
บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให
ความรูเก่ียวกับการใชงานระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
จากน้ันสรางแบบสํารวจความพึงพอใจในการในงานระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากร โดยสํารวจจากผูเขารับการฝกอบรม ผูใชงานจริง และบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
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เทคโนโลยี ท่ีสนใจเขาดูรายละเอียดการใชงานของระบบ โดยมีขอบเขตเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ประเภทบุคลากร
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของบุคลากร
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งท่ีคาดหวัง
เพ่ือนําผลการสํารวจท่ีไดมาพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ ตอไป
ความพึงพอใจของผูประเมิน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก ระดับนอยท่ีสุด

นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percent)

ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยสามารถแสดงผลการวิจัย ดังน้ี

การสรางระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และการทดสอบระบบ
มีข้ันตอนการทํางานของระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติราชการ ดังน้ี

ภาพท่ี 1 โครงสรางการทํางานของระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติราชการ
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ในการพัฒนาระบบน้ันมีการแสดงผลดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3

ภาพท่ี 2 แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูลขออนุมัตเิดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ภาพท่ี 3 แสดงหนาจอเอกสารบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/อบรม/สมัมนา เอกสารประมาณการคาใชจาย
และเอกสารยมืเงินทดรอง
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ผูวิจัยจัดอบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 59 คน
ไดทดลองใชงานและใหขอเสนอแนะ จากน้ันไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบ พบวาบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.20

อภิปรายผล
จากการสัมภาษณผูเก่ียวของกับการดําเนินการดานเอกสารในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยใชกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) จากการดําเนินกระบวนการสนทนา
กลุมพบวา กระบวนการ ข้ันตอน และเอกสารท่ีใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มีหลาย
ข้ันตอนและมีผูเก่ียวของกับกระบวนการเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ
/ ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทําระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากร แบบ Online เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตนและลดข้ันตอนการทํางานดานเอกสาร

โดยผูวิจัยไดนําวิธีวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) มาพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งประกอบดวย ข้ันตอนการตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) โดย
การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเปนความรูแจง เชน ประกาศ ระเบียบ ข้ันตอนการจับความรู (Knowledge Capture)  โดยการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือจับความรูในประเด็นท่ีเปนปจจัยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
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เดินทางไปราชการ แลวจึงดําเนินการข้ันการวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู
(Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS ท่ีมีระดับการนําความรูไปใชอยู 3 ระดับ ประกอบดวย ความรู
ระดับงาน (Task Level) ความรูระดับคิด (Inference Level) และความรูระดับปญหา (Domain Level) ซึ่งประกอบดวย
เกณฑการพิจารณาอนุมัตกิารเดนิทาง และเทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย ผูวิจัยนําความรูไปสรางระบบการขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และทดสอบระบบเพ่ือนําผลการเสนอแนะ
จ าก ผู ใช ง าน ม า พั ฒ น าระ บ บ ก ารข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า ง ไป ร าช ก า รแ ล ะ ก าร เบิ ก ค า ใช จ า ย ใน ก าร เดิ น ท า ง
ไปราชการมาพัฒนาใหครอบคลุม โดยจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีความสนใจเขารวมการทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจพรอมใหขอเสนอแนะในการใชระบบ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online โดยแยก 3 ประเด็น สรุปไดดังตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
บุคลากร

หัวขอ ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบมีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน เปนหมวดหมู มากท่ีสุด
2. ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารแบบฟอรมหลายๆ แบบฟอรม มาก
3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชงานระบบ มาก

เฉลี่ย มาก
จากตารางพบวาความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ข้ันตอน และเอกสารท่ีใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัตคิาใชจายในการ
เดินทาง มีหลายข้ันตอนและมีผูเก่ียวของกับกระบวนการดานเอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวน
ใหญยังขาดความรูความเขาใจ / ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ยังตองพัฒนาระบบการขออนุมตัิเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online
ใหมีเน้ือหาครอบคลุมระเบยีบตางๆ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือไมใหเกิดความผดิพลาดดานเอกสารและลดข้ันตอนการดําเนินงานใหเหลือนอยท่ีสดุเพ่ือความสะดวกของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม มากท่ีสุด

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรจดัทําแบบฟอรมของระบบใหมีความสวยงามและเปนระเบียบตรงตามระเบยีบสารบญั
2. ควรพัฒนาตอยอดระบบท่ีเช่ือมโยงกับการเบิกจายเงิน เชน เมื่อระบบอนุมัติใหยมืเงิน ระบบควรจะแจงมายัง

หนวยการเงินเพ่ือใหเตรียมทําเช็ค สั่งจายเช็คหรือการนําเงินเขาบญัชีใหโดยอัตโนมตัิ
3. ควรมีการพัฒนาระบบการทํางานในหนวยงานอ่ืนๆ และควรเช่ือมโยงระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาดวยกัน
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารท่ีใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มี
หลายขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการดานเอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจ / ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ซ่ึงถึงแมจะมีตัวอยางขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสารท่ีเกี่ยวของใหดูเปนตัวอยาง แตเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของก็ยังตองใช
เวลาในการอธิบายเปนรายบุคคล และเม่ือบุคลากรมีความจําเปนจะตองเดินทางแบบกระชั้นชิดจะไมสามารถดําเนินการขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองจายไดทันกอนวันเดินทาง และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจาย เม่ือเกิดขอผิดพลาดตองเสียเวลาในการนําเอกสารกลับไปแกไข
เชนการคํานวนคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาแท็กซ่ี ไมถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย และยังมีปญหาสวนบุคคล เชน ไมไดเดินทางบอยครั้ง
จึงตองเสียเวลาในการศึกษาขอมูลกฏ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทุกครั้งท่ีขออนุมัติเดินทาง ประกอบกับปจจุบันยังไมมีระบบสนับสนุนเพ่ือลด
ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิจัยจึงไดนําประเด็นปญหา
ดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online
และจัดอบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทดลองใชงานและใหขอเสนอแนะ จากน้ัน
ไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวาบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในระบบการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก เน่ืองจากระบบ
มีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน เปนหมวดหมู อีกท้ังยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ
และเทคโนโลยี ยังคงตองพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีความเชื่อมโยง
กับระบบงานอื่นๆ เพ่ือใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร สารสนเทศท่ัวๆไป และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึงเพ่ือศึกษาปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานสื่อสังคมออนไลน เครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งใชสื่อสังคมออนไลนท่ีตอบแบบสอบถามกลับ
จํานวน 230 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel
ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศท่ัวๆไปหลาย
ชองทาง โดยสวนใหญใช Facebook ในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 54.42 รองลงมา Line คิดเปนรอยละ 32.51
และเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทาง Facebook คิดเปนรอยละ 78.17 รองลงมา Google+ คิดเปนรอยละ 10.32
ในสวนของปญหาของการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษา สวนใหญไมมีปญหาการใชงาน โดยคิดเปนรอยละ
77.83 จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ผานทางสื่อสังคมออนไลน การใช
Facebook และ Line จะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาสื่ออ่ืนๆ และโดยชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. จะมีผูใชงาน
มากท่ีสุด

คําสําคัญ : สื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน ปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน

Abstract
The purposes of this research were to study the social media usage behavior and to study the

social media usage problem of the personnel on accessing information at Pibulsongkram Rajabhat
University and guidelines for Improving the dissemination of information through social media. The data
were collected by using questionnaire. The samples were 230 personnel who use social media and
returned the questionnaires. The data were analyzed in Microsoft Excel using the frequency analysis tool.
The findings found that the personnel had the social media usage behavior on accessing the information
via many channels mainly via Facebook at 54.42%, followed by Line at 32.51 % and access the university
information via Facebook at 78.17% , followed by Google+ at 10.32 % . In terms of social media usage
problem of the personnel mainly they have no problems in using the media at 78.83%. From the findings,
it was found that the guidelines for Improving the dissemination of university information through social
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media, the use of Facebook and Line are more accessible to the target than other channels and the most
frequent time for using it was during 6.01 to 9.00 pm.

Keywords : social media, social media usage behavior, social media usage problems

บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของมนุษยมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนามาก

ข้ึน ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานตางๆของคนไปอยางมาก ไมวาจะการติดตอสื่อสาร การทําธุรกรรมตางๆ การเรียนการ
สอน การศึกษาหาความรู ความบันเทิงตางๆ เชน การโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษหรือ
เอกสาร เปนในรูปแบบไฟลเอกสาร รูปภาพ หรือวีดีโอ อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีดานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีการพัฒนาใหมี
ความเร็วมากข้ึน สามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลา ทําใหการดําเนินชีวิตสะดวกมากข้ึน รับรูขาวสารตางๆ ไดรวดเร็วข้ึน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นตางๆ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดเปนเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) ข้ึน เครือขายสังคมออนไลน เปนบริการเว็บท่ีเปดใหผูใชงานสามารถสรางเครือขายในสังคมออนไลน มีการติดตอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งท่ีสนใจเหมือนๆกันผานการติดตอเปนสังคมบนอินเทอรเน็ต (ภาณุวัฒน กองราช 2554) สวน
สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media ไดใหความหมายวา สื่อสังคมท่ีมีการตอบสนองทางสังคมหรือติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ขอมูลกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในรูปแบบสื่อตางๆ เชน ขอความ รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งจะครอบคลุมมากกวาเครือขายสังคมออนไลน (จุฑารัตน นกแกว 2558) แตเน่ืองจากในปจจุบันผูใหบริการสื่อ
สังคมออนไลนน้ันมีอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน Facebook , LinkedIn , YouTube , Instagram , Flickr , Blog ,
Twitter ฯลฯ (เอมิกา เหมมินทร และปรีชา วิจิตรธรรมรส , 2557) ทําใหผูแจงขาวสารหรือพัฒนาสารสนเทศไมทราบวา
จะตองแจงหรือพัฒนาสารสนเทศบนสื่อออนไลนชนิดใด ทําใหการแจงขอมูลขาวสารไมตรงกับสื่อสังคมออนไลนท่ีคนสวนใหญ
ใชงานหรือไมไดรับขาวสาร

จากปญหาท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาใน
การเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสนใจศึกษาวาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากร
และนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สารสนเทศท่ัวๆไป และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึง
การศึกษาปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สารสนเทศท่ีไดจากผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางสําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปใชในการพัฒนาสารสนเทศใหตรงกับการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหทราบถึง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการ

เขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนําผลการสํารวจไปประกอบการพิจารณาจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ใหตรงกับชองทางการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหมีความเหมาะสมตรงความตองการยิ่งข้ึน
รวมถึงนําผลท่ีไดมาใชในการวางแผนฝกอบรมการใชงานใหกับผูท่ีมีปญหาในการใชสื่อสังคมออนไลนการการเขาถึงสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามรายละเอียดในหัวขอตางๆ ดังน้ี

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรเปาหมาย ไดแก บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในหนวยงาน

และคณะท่ีใชสื่อสังคมออนไลน ซึ่งประมาณการวาอยางนอยมีจํานวนรอยละ 50 คือประมาณ 500 คน
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1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรและนักศึกษาซึ่งใชสื่อสังคมออนไลนท่ีตอบแบบสอบถามกลับ จํานวน
230 คน โดยคิดเปนรอยละ 46 ของประชากรเปาหมาย ซึ่งเปนเกณฑขนาดของกลุมตัวอยางท่ีสามารถใชได เมื่อพิจารณา
เทียบกับจํานวนประชากร ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอยรอยละ 25 กลุมตัวอยางเปน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 54 คน
บคุลากรสายสนับสนุน จํานวน 137 คน และนักศึกษา จํานวน 39 คน

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ในการทําวิจัยน้ีไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสอบถามถึงพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน  โดย

จะแบงการสอบถามเปน 2 ตอนดังน้ี
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะใชวิธีสงแบบสอบถามใหกับบุคลากรสายวิชาการผานทางสํานักงานคณะตางๆ

สวนสายสนับสนุนจะทําการสงแบบสอบถามผานหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยฯ และใหสงคืนกลับทางหนวยงานศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเวลาท่ีกําหนด สวนนักศึกษาจะใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาท่ีมาติดตอใชบริการของทาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามสวนท่ี 1 ไดนํามาจัดเปนหมวดหมูเพ่ือจัดกลุมตาม

อายุ ประเภท ใชวิธีการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ
4.2 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามสวนท่ี 2 ใชวิธีตีความและวิเคราะหเน้ือหาจาก

ขอเสนอแนะแลวสรุปใจความสําคัญ เปนรายขอพรอมท้ังคํานวณรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของความเรียง
4.3 สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft

Excel ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี
4.3.1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ใชแจกแจงความถ่ีและรอยละ
4.3.2. วิเคราะหระดับขอเสนอแนะ ใชรอยละ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยไดดังน้ี
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย 74 32.17
หญิง 156 67.83

ชวงอายุ
อายุต่ํากวา 20 ป 7 3.04
อายุ 21 – 30 ป 95 41.30
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อายุ 31 – 40 ป 89 38.70
อายุ 41 – 50 ป 24 10.44
อายุ 51 ปข้ึนไป 15 6.52

ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ 54 23.48
สายสนับสนุน 137 59.56
นักศึกษา 39 16.96

จากตารางท่ี 1 พบวา บุคลากรและนักศึกษาเปนเพศชาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 32.17 และเปนเพศหญิง
จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 67.83

บุคลากรและนักศึกษามีอายุ 21-30 ปมากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมาคืออายุ 31-40 ป
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 38.70

บุคลากรและนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเปนสายสนับสนุนมากท่ีสุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 59.56
รองลงมาคือสายวิชาการ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 23.48 และนักศึกษามีจํานวนนอยท่ีสุด 39 คน คิดเปนรอยละ 16.96

2. พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน จํานวน รอยละ
ประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน

นอยกวา 6 เดือน 0 0
6 เดือน – 1 ป 10 4.35
1 – 2 ป 7 3.04
2 – 3 ป 7 3.04
3 – 4 ป 21 9.13
4 ปข้ึนไป 185 80.44

ทานเปนสมาชิกของสื่อสังคมออนไลนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Facebook 225 21.93
Twitter 57 5.56
MySpace 4 0.39
Line 221 21.54
Instagram 123 11.99
YouTube 151 14.72
Google+ 146 14.23
WhatsApp 22 2.14
Tango 14 1.36
Socialcam 25 2.44
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Skype 30 2.92
Foursquare 6 0.59
อ่ืนๆ 2 0.19

สื่อสังคมออนไลนท่ีทานใชบอยท่ีสุด
Facebook 124 53.91
Twitter 5 2.17
MySpace 2 0.87
Line 72 31.30
Instagram 7 3.04
YouTube 6 2.61
Google+ 12 5.22
WhatsApp 1 0.44
Tango 1 0.44
Socialcam 0 0
Skype 0 0
Foursquare 0 0
อ่ืนๆ 0 0

อุปกรณท่ีเขาใชสื่อสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Smartphone 204 51.78
Laptop/Notebook 58 14.72
PC/Mac 92 23.35
iPad/Tablet 40 10.15

อุปกรณท่ีเขาใชสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด
Smartphone 172 74.78
Laptop/Notebook 11 4.78
PC/Mac 34 14.78
iPad/Tablet 13 5.66

ชวงเวลาท่ีเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนใดบอยท่ีสุด
06.01 – 09.00 น. 19 8.26
09.01 – 12.00 น. 12 5.22
12.01 – 13.00 น. 31 13.48
13.01 – 15.00 น. 11 4.78
16.01 – 18.00 น. 14 6.09
18.01 – 21.00 น. 93 40.43
21.01 – 00.00 น. 48 20.87
00.01 – 06.00 น. 2 0.87

ความถี่ในการเขาใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน
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1 – 2 ครั้ง 12 5.24
3 – 4 ครั้ง 65 28.38
5 – 6 ครั้ง 47 20.09
เปดตลอดท้ังวัน 106 46.29

ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนในแตละวัน
นอยกวา 30 นาที 56 24.35
30 นาที – 1 ชม. 48 20.87
1 – 2 ชม. 33 14.35
2 – 3 ชม. 26 11.30
3 – 4 ชม. 16 6.96
มากกวา 4 ชม. 51 22.17

จากตารางท่ี 2 พบวา บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน มากท่ีสุด ไดแก 4 ปข้ึนไป
จํานวน 185 คน คดิเปนรอยละ 80.44 รองลงมา ไดแก ชวง 3 – 4 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.13

บุคลากรและนักศึกษาเปนสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน Facebook มากท่ีสุด 225 คน คิดเปนรอยละ 21.93
รองลงมาคือ Line จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 21.54

สื่อสังคมออนไลนท่ีบุคลากรและนักศึกษาใชบอยท่ีสุด Facebook มากท่ีสุด 124 คน คิดเปนรอยละ 53.91
รองลงมาคือ Line จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 31.30

อุปกรณท่ีบุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด ไดแก Smartphone จํานวน 204 คน
คิดเปนรอยละ 51.78 รองลงมาไดแก PC/Mac จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.35

อุปกรณท่ีบุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด ไดแก Smartphone จํานวน 172 คน
คิดเปนรอยละ 74.78 รองลงมา ไดแก PC/Mac จํานวน 34 คน ติดเปนรอยละ 14.78

ชวงเวลาท่ีบุคลากรและนักศึกษาเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด ไดแก ชวงเวลา 18.01–21.00 น. มีจํานวน
มากท่ีสุด 93 คน คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 20.87

ความถ่ีในการเขาใชสื่อสังคมออนไลนตอวันของบุคลากรและนักศึกษา ไดแก เปดตลอดท้ังวัน จํานวน 106 คน คิด
เปนรอยละ 46.29 รองลงมาคือความถ่ี 3-4 ครั้ง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 28.38

ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในแตละวัน ไดแก นอยวา 30 นาที จํานวน 56 คน
คิดเปนรอยละ 24.35 รองลงมาคือ มากกวา 4 ชม. จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 22.17

3. พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของผูตอบ
แบบสอบถาม

ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดัง
ตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการใชสือ่สังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลูสงคราม

การใชสื่อสังคมออนไลนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จํานวน รอยละ

ใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
เคย 205 89.13
ไมเคย 25 10.87

สื่อสังคมออนไลนท่ีใชในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
Facebook 179 77.82
Twitter 0 0
MySpace 0 0
Line 20 8.70
Instagram 0 0
YouTube 3 1.31
Google+ 24 10.43
WhatsApp 0 0
Tango 0 0
Socialcam 1 0.43
Skype 0 0
Foursquare 0 0
อ่ืนๆ 3 1.31

ปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศ
มี 51 22.17
ไมมี 179 77.83

ทานตองการใหมีการอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน
ควรมี 172 74.78
ไมควรมี 58 25.22

จากตารางท่ี 3 พบวา บุคลากรและนักศึกษาเคยใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 89.13

สื่อสังคมออนไลนท่ีบุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก Facebook จํานวน
179 คน คิดเปนรอยละ 77.82 รองลงมาคือ Google+ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.43

บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญไมมีปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนออนไลน จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ
77.83

บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญตองการใหมีการอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ
74.78
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4. แนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานทางสื่อสงัคมออนไลน
จากผลการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานทางสื่อ

สังคมออนไลน ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเปนสื่อท่ีบุคลากรและนักศึกษาเขาใชมากท่ีสุด
รองลงมาคือ Line สวนระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเผยแพรสารสนเทศ ไดแก ชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. และสวนใหญจะ
เขาถึงสื่อสังคมออนไลนผานทางอุปกรณ Smartphone และจะใชระยะเวลาในการใชงานสื่อสังคมออนไลนในแตละวันนอย
กวา 30 นาที

สรุปผลการวิจัย
ในการทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จํานวน 230 คน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี

1. บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศท่ัวๆไปหลายชองทาง โดย
สวนใหญใช Facebook เปนสื่อในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 54.42 และสวนใหญมีประสบการณ
การใชสื่อสังคมออนไลน มากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 80.44

2. บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ทาง
Facebook มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 78.17

3. บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญไมมีปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปน
รอยละ 77.83

4. เมื่อสอบถามเรื่องการจัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญใหความเห็นวาควร
มีการจัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 74.78

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดวา บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญใช

สื่อสังคมออนไลน Facebook ในการเขาถึงสาระสนเทศตางๆและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ
Simon Kemp (2017) จากเว็บ www.wearesocial.com ท่ีไดสํารวจสิถิติการใชเครือขายสังคมออนไลนของแตละประเทศ
ในป 2017 โดยประเทศไทยมีผูใชสื่อสังคมออนไลน Facebook มากท่ีสุด สวนอุปกรณท่ีบุคลากรและนักศึกษาสวนใหญใชใน
การเขาถึงสื่อสังคมออนไลนคือ Smartphone อาจเพราะปจจุบัน Smartphone มีความสามารถมากข้ึน ทําใหสามารถเขาใช
งานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนจากท่ีใดก็ได ซึ่งสอดคลองกับสถิติของเว็บ www.wearesocial.com ท่ีพบวาคนใน
ประเทศไทยใช Smartphone ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด และเพ่ิมข้ึนจากป 2016 ถึง
46% ในขณะท่ีการใช PC หรือคอมพิวเตอรในการเขาถึงอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน มีจํานวนลดลง 42% และ
ชวงเวลาท่ีบุคลากรและนักศึกษาเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนบอยท่ีสุด พบวาคือชวงเวลา 18.01-21.00 น. อาจเพราะเปน
ชวงเวลาพักผอนหลังจากเลิกงาน ทําใหเปนชวงเวลาท่ีมีผูเขาใชงานชวงเวลาน้ีมากท่ีสุด

ดานปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาไมมีปญหาเรื่องการใชงานสื่อสังคมออนไลน อาจ
เพราะสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันถูกออกแบบมาใหใชงานงาย ผูใชงานสามารถเรียนรูดวยตัวเองได อีกท้ังยังมีขอมูลสนับสนุน
จากผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนเพ่ือชวยเหลือผูใชงานกรณีมีปญหา

ดานความตองการการอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญตองการ
ใหมีการฝกอบรม อาจเพราะสื่อสังคมออนไลนมีการปรับปรุงอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดบริการท่ีหลากหลายและเขาถึงผูใชงานมาก
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ท่ีสุด ทําใหบุคลากรและนักศึกษาอาจเกิดปญหาติดขัดในเรื่องการใชงานสื่อสังคมออนไลน จึงตองการใหมีการอบรมเพ่ือ
แนะนําและอัพเดตขอมูลของสื่อสังคมออนไลนใหมๆ
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บทคัดยอ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดทําข้ึนเพ่ือ

วัตถุประสงคการตรวจสอบและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยงอันตรายโดยใช
เครื่องมือดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ไดแก แบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสําหรับถนนท่ีเปดใหบริการแลว
โดยในการคัดเลือกพ้ืนท่ี ทางตรง ทางแยก และวงเวียน จากจุดท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด และยังไมไดเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด จาก
การดําเนินงานตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมขนสงและจราจร พบวา การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถ
คนพบประเด็นความไมปลอดภัยจากปจจัยท่ีอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ความบกพรองและไมไดมาตรฐานของลักษณะของ
ทางตรงและทางแยก, ระยะการมองเห็น, เครื่องหมายและปายจราจร, สัญญาณไฟจราจร, ไฟฟาและแสงสวาง ซึ่งท้ังหมดลวน
เปนความเสี่ยงท่ีอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีระดับความรุนแรงได โดยทางคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดจัดทํา
รายงานประเด็นปญหาท่ีตรวจพบ พรอมท้ังแนวทางแกไขปญหาเพ่ือเสนอแกผูท่ีมีสวนรับผิดชอบ ตลอดจนผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย อันนําไปสูประโยชน ในการออกนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ : การตรวจสอบ ความปลอดภัย ทางถนน มหาวิทยาลัย

Abstract
Road Safety Audit at Rajabhat Pibulsongkram University, Phitsanulok province proposes to audit

and analyse risk factors that cause traffic accident in the area. During the process, the road safety audit
team had made the checklist and collected data to verify the safety of the area by targeting into retail
factors such as characteristic of road section, intersection and roundabout, sight distance, road surface,
traffic making and sign, lighting and brightness. The project result was found that there were problems
according to the study, leading to traffic accident in existing road area, which have already been listed to
report to Pibulsongkram Rajabhat University administrators and the authorities related to road safety.

Keywords : audit, safety, accident, road, university

บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก เริ่ม

กอนตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2464 ในนามโรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายตอหลายครั้ง โดยในป พ.ศ.
2524 สํานักนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหใชท่ีดินสาธารณะประโยชนทุงทะเลแกวเพ่ือขยายวิทยาลัยในสวนวังจันทรออกไปยัง
บริเวณทุงทะเลแกว ซึ่งในปจจุบันสวนน้ีเปนท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ไร เปด
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การเรียนกานสอนในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประกอบไปดวย 5 คณะดวยกัน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดวยเหตุน้ีทําใหเกิดการเดินทางสัญจรเปนจํานวนมากภายในมหาวิทยาลัยแตจากการเจริญเติบโตของคณะและ
การปรับปรุงหลักสูตรแบบกาวกระโดด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเผชิญปญหาหน่ึงท่ีอาจสงตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนภายในมหาวิทยาลัยเน่ืองจากลักษณะของเสนทางเดิมบางจุดมีลักษณะท่ีไมเอ้ือตอความปลอดภัยในการสัญจร
อีกท้ังฟงกช่ันการใชงานของถนนก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและไมอาจจะรองรับปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดย
จากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ของศูนยขอมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางผูประสบภัย
(ThaiRSC, 2561) พบวา การเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยสังเกตไดจากขนาดความกวางของถนนท่ีมีลักษณะแคบ ไมมี
ระบบไหลทาง เชนเดียวกับอุปกรณประเภทสัญญาณเตือนทางถนนท่ีมีความบกพรอง ชํารุดเสียหาย และขาดแคลนในบางจุด
ซึ่งสันนิษฐานวาอาจสงผลตอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพ 1

ภาพท่ี 1 สถานท่ีเกิดอุบัตเิหตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม (พ.ศ.2556 – 2560)
ท่ีมา: http://www.thairsc.com

จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการจัดการและแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยการเขาใจถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุตองอาศัยเครื่องมือ
ทางดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนเพ่ือประเมินความเสี่ยงและศักยภาพดานความปลอดภัยของถนนท่ีเปดใหบบริการ
แลว

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) จึงเปนแนวทางในการทําใหเห็นถึงปญหาทางดาน
ความปลอดภัยทางถนนท่ีพบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Audit Findings) ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ พรอมกับ
เสนอแนะแนวทางแกไข (Audit Recommendations) ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวจะเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินงานและประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessments) ของประเด็นปญหาท่ีตรวจพบ
และเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ “กอน – หลัง” ของประเด็นปญหาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการแกไขปญหาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําเกิดอุบัติเหตุบน

ถนนโดยอาศัยวิธีการท่ีมีลักษณะเชิงรุก (Proactive Approach) โดยการนําเครื่องมือท่ีอาศัยหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Safety Engineering Tools) ควบคูกับแบบตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit Checklists) มาใช เพ่ือนํา
ผลท่ีไดจากการตรวจสอบมาเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี ซึ่งผลของการตรวจสอบ
ท่ีไดสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยดังน้ี

• เพ่ือระบุตําแหนงและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขและเพ่ิมประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการวิจัย
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ไดถูกนําเสนอครั้งแรกในป 1994 ในประเทศอังกฤษ

ซึ่งในเวลาตอมาสถาบันทางหลวงและการขนสงไดตีพิมพและอธิบายหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงโดยละเอียด
เพ่ือใหผูตรวจสอบ (Auditor) มีความเขาใจในข้ันตอนการตรวจสอบความปลอดภัย ตลอดจนหลักในการประเมินความเสี่ยงท่ี
กอใหเกิดอันตรายบนทองถนน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหเจาของโครงการหรือผูท่ีเก่ียวของมีความแนใจวาทุกโครงการ
ในการกอสรางหรือปรับปรุงทางหลวงใหมมีการทํางานท่ีเปนไปดวยความปลอดภัย ท้ังในข้ันตอนการเตรียมงาน, การออกแบบ
, การปฏิบัติงานระหวางกอสรางและความปลอดภัยขณะถนนเปดใหบริการแลว (IHT, 1996) สอดคลองกับคูมือการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนของ AUSTROADS ประเทศออสเตรเลีย โดยไดอธิบายถึงความสําคัญและหลักในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน โดยผูท่ีทําการตรวจสอบจะตองทําการตรวจสอบอยางครอบคลุมรอบดานและมีการตรวจสอบท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน ซึ่งจะตองมีทีมงานในการตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหาโดยใชหลักการของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน (Austroads, 2002) และตรงกันกับข้ันตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศเดนมารก ท่ีระบุกระบวนการของการตรวจสอบความปลอดภัยท้ังหาข้ันตอน (Wrisberg and
Nilsson, 1996) ข้ันตอนความเปนไปไดโครงการ, ข้ันตอนการออกแบบราง, ข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด, ข้ันตอนการ
กอนเปดใหบริการและการตรวจสอบความปลอดภัยในถนนท่ีเปดใชงานแลว

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนตาง ๆ ในการตรวจสอบ ท่ีมา: FHWA, 2006
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สําหรับในประเทศไทยไดมีการพัฒนาคูมือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (พิชัย, 2548) โดยมุงเนนบุคคลท่ีมี
ความรูดานวิศวกรรมขนสงและจราจร มีความชํานาญและประสบการณดานความปลอดภัยทางถนน ซึ่งผานการฝกอบรม
หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และเปนหนวยงานอิสระท่ีไมเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับทางโครงการ
เพ่ือตรวจสอบถนนท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูใชรถใชถนนพรอมท้ังตองประเมินความเสี่ยงและเสนอวิธีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองท่ีตรวจพบ

ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มีคณะทํางาน 7 คนดวยกัน ไดแก อาจารยประจํา
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 คน อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 1 คน และนักศึกษาชวยงานวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ท่ีผานการศึกษารายวิชา CVIL371 วิศวกรรมขนสง 4 คน โดยใชแบบการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนสําหรับถนนท่ีเปดใหบริการแลว (Existing Roads) ของกรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 2548) ซึ่งมีประเด็นในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยท้ังหมด 13 ประเด็น แตในการดําเนินงานวิจัยน้ีคณะตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดตัดบาง
ประเด็นท่ีไมครอบคลุมในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยออก เชน การระบายนํ้า ไฟสัญญาณไฟจราจร ทางเช่ือม การจอด และท่ีหยุดรถ
ประจําทาง เหลือ 8 ประเด็นดวยกัน คือ

1. แนวทางและรูปตัดถนน
2. ลักษณะท่ัวไปของทางแยก
3. ปายจราจร
4. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนําทาง
5. สภาพอันตรายขางทาง
6. พ้ืนถนน
7. คนเดินเทา คนเดินขามถนน คนข่ีจักรยาน
8. ไฟฟาแสงสวาง
โดยในแตละประเด็นคณะทํางานตองดําเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานช้ันทาง ความถูกตองเหมาะสมในการติดตั้ง

เครื่องหมายหรืออุปกรณอํานวยความปลอดภัย การบํารุงรักษาปายจราจร และเครื่องหมายนําทางใหอยูในสภาพท่ีดีสามารถ
มองเห็นไดทุกสภาพอากาศท้ังกลางวันและกลางคืน ดานการพิจารณาเลือกจุดท่ีลงเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพทางถนน
และตรวจสอบขอบกพรองของปจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการสัมภาษณผูท่ีทํางานเก่ียวของกับขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและขอมูลศูนยขอมูลอุบัติเหตุ บริษัท
กลางผูประสบภัย ซึ่งพบวามีจุดท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 5 จุด มีท้ัง ทางตรง ทางโคง และไดเลือกจุด
ท่ีทําการตรวจสอบความปลอดภัยท่ียังไมเคยเกิดอุบัติเหตุอีกจํานวน 5 จุด เปนท้ังหมด 10 จุด เพ่ือเปนการเปรียบเทียบปจจัย
ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได ดังแสดงในภาพท่ี 3 และตาราง 1

ภาพท่ี 3 จุดท่ีทําการตรวจสอบความปลอดภัย
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของถนนท่ีตรวจสอบ
สถานท่ีในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)

จุดท่ี 1 โคงหลังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จุดท่ี 2 วงเวียนทีปวิชญ

จุดท่ี 3 สามแยกประตู 1 จุดท่ี 4 ทางแยกหลังหอประชุมศรวีชิรโชติ

จุดท่ี 5 วงเวียนใหญตึกมหาวชิราลงกรณ จุดท่ี 6 วงเวียนเล็กตึกเฉลิมพระเกียรติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของถนนท่ีตรวจสอบ (ตอ)
สถานท่ีในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)

จุดท่ี 7 สามแยกศูนยกีฬาในรม จุดท่ี 8 สามแยกคณะวิทยาการฯ

จุดท่ี 9 สามแยกสนามกีฬาพระองคดํา จุดท่ี 10 สี่แยกสนามฟุตซอล

ผลการวิจัย
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) สามารถชวยใหเห็นประเด็นขอบกพรองตาง ๆ ดาน

ความปลอดภัยทางถนนใหชัดเจนมากข้ึน ผานปจจัยท่ีอาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากแบบฟอรมในการตรวจสอบ
(Audit Checklists) และการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสามารถแบงได 3 ระดับ ไดแก

1) สูง หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุแลว 3 – 4 ครั้ง/ป
2) ปานกลาง หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุแลว 1 – 2 ครั้ง/ป และ
3) นอย หมายถึง ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุ แตมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
โดยจากรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทําใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร

บนถนน ซึ่งมีขอมูลลักษณะทางกายภาพและประเด็นปญหาดานความปลอดภัยท่ีไดรายการและคําแนะนําดังตารางท่ี 2 การ
จําแนกประเด็นท่ีพบในจุดท่ีทําการตรวจสอบดังตารางท่ี 3 และมาตรการแกไขจุดท่ีทําการตรวจสอบดังตารางท่ี 2
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางท่ี 2 ปญหาท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จุดท่ีตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/

ปญหาท่ีพบ
ระดับความเสี่ยง ขอเสนอแนะ

จุดท่ี 1 โคงหลังคณะเทคโนฯ - ต น ไ ม บ ด บั ง ร ะ ย ะ ก า ร
มองเห็นท่ีปลอดภัยในบริเวณ
ทางโคง
- เครื่องหมายจราจรบนพ้ืน
ทางมีความไมเหมาะสม
- ไหลทาง มีความกว างไม
เพียงพอ
- ไ ม มี ไ ฟ ฟ า แ ส ง ส ว า ง ท่ี
เพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป

- ปานกลาง - ควรติดต้ังการดเรลในบริ
เวณทางโคงใหเพียงพอ
- ปรับปรุงเสนจราจรเปน
เสนทึบ (หามแซง) และ
- ติดต้ังไฟฟาเพ่ือแสงสวาง

จุดท่ี 2 วงเวียนทีปวิชญ - ถนนมีชองจราจรท่ีกวาง
มากถึง 3 ชองตอทิศทางทํา
ใหยากตอการเดินขามถนน
- เสนแบงชองและทิศทาง
การจราจรเลืองราง
เกิดอุบัติเหตุ -

- นอย - ปรับปรุงเพ่ิมเกาะกลาง
ถนนเพ่ือความปลอดภัยให
ส ามารถ เ ดินข ามถนน
อยางปลอดภัย
- ลดจํานวนชองทางเหลือ
เพียง 2 ชองตอทิศทาง
และออกแบบไหลทางให
อํานวยความความสะดวก
และปลอดภัยแกผูพิการ
- ปรับปรุงเสนจราจรให
ชัดเจน

จุดท่ี 3 สามแยกประตู 1 - ถนน มี คว า มก ว า ง ข อ ง
ชองทางจราจรมาก
- ป า ยบ อก ช อ ง ทา ง เป น
อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร สั ญ จ ร
เดินทางและเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ
- ปาย“หยุด” มีความซํ้าซอน
เกิดอุบัติเหตุ -

- นอย - ควรติด ต้ัง เกาะกลาง
ถนนเพ่ือแบงกระแสและ
ทิ ศท า ง ก า ร จ ร า จ ร ใ ห
ชัดเจน
- นําปายบอกชองทางออก
- ติ ด ต้ั ง สั ญ ญ า ณ ไ ฟ
กระพริบเพ่ือเตือนผูขับขี่
ให
- กอสรางทางเทาเล้ียวท่ี
หนาประตู 1 เ น่ืองจาก
เป นถนน  3  เลน  และ
ปรับปรุงใหมีทางจักรจาน
ตลอดจนทางเทาใหผูคน
สัญจรอยางปลอดภัย
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ตารางท่ี 2 ปญหาท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดท่ีตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/

ปญหาท่ีพบ
ระดับความเสี่ยง ขอเสนอแนะ

จุดท่ี 4 ทางแยกหลังหอประชุม
ศรีวชิรโชติ

- แนวทางของถนนท่ีมีการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง อ ย า ง
กระทันหัน
- ป ายบอกช องทาง เป น
อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร สั ญ จ ร
เดินทางและเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ -

- ปานกลาง - ปรับปรุงแนวทางของถนน
- ติดต้ังไฟสองสวาง
- เพ่ิมเกาะกลางถนน
- ปดจุดเล้ียวและจัดใหมี
การเดินรถทางเดียว หรือ
- เพ่ิมเกาะบังคับเล้ียวเพ่ือ
ความปลอดภัย

จุดท่ี 5 วงเวียนใหญตึกมหาวชิรา
ลงกรณ

- เครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง (เสนจราจร) มีความ
เส่ือมสภาพ
- ไหลทางมีความกวางไม
เพียงพอ
- ปายจราจร/ปายเตือนมี
ความบกพรองไมชัดเจน
- ผิวทางชํารุดเสียหาย
เกิดอุบัติเหตุ -

- นอย - ปรับปรุงเสนจราจร ทาสีตี
เสนใหมีความชัดเจน
- ขยายไหลทางเพ่ืออํานวย
ความสะดวกและปลอดภัย
แกผูใชรถใชถนน
- ติดต้ังปายจราจรเพ่ิมเติม
เชน ปายลดความเร็ว ปาย
เตือนทางแยก และปายวง
เวียน
- ติดต้ังแถบชะลอความเร็ว
- ติดต้ังเกาะกลางสําหรับ
คนเดินขาม และเพ่ิมทางมา
ลาย

จุดท่ี 6 วงเวียนเล็กตึกเฉลิมพระ
เกียรติ

- ปายขอมูล/ปายแนะนําบด
บั ง ร ะย ะก า รม อ ง เ ห็ น ท่ี
ปลอดภัย
- เสนแบงทิศจราจรบนผิว
ทางมีความไมเหมาะสม
- ผิวทางชํารุดเสียหาย
- ชองแบงทิศทางและเกาะ
กลางวง เ วี ยน มีความไม
เหมาะสม
เกิดอุบัติเหตุ 1-2 ครั้ง/ป

- ปานกลาง - ป รั บ ป รุ ง ร ะ ย ะ ก า ร
มองเห็นท่ีปลอดภัย โดยเอา
ปาย ท่ีบดบังทางซ าย มือ
ออก
- ปรับปรุงทาสีตีเสนจราจร
บนผิวทางใหม
- ติดต้ังแถบชะลอความเร็ว
- ติดต้ังปายเตือน สัญญาณ
ไฟกระพริบ
- ปรับปรุ ง ลั กษณะทาง
กายภาพวงเวียนใหมใหมี
ความปลอดภัยมากขึ้น
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ตารางท่ี 2 ปญหาท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดท่ีตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/

ปญหาท่ีพบ
ระดับความเสี่ยง ขอเสนอแนะ

จุดท่ี 7 สามแยกศูนยกีฬาในรม - ผิวทางจราจรชํารุดเปนคล่ืน
- บริเวณจุดรอเล้ียวมีความ
อั น ต ร า ย อ า จ ทํ า ใ ห เ กิ ด
อันตรายได
- สัญญาณไฟกระพริบไมได
อยูในจุดท่ีเหมาะสม
- เสนแบงทิศทางจราจรเลือน
ราง
- ไมมีเสนหยุดในทางโท
เกิดอุบัติเหตุ 4 – 5 ครั้ง/ป

- สูง - ปรับปรุงผิวทางจราจร
- ทาสีตีเสนเสนจราจรใหมี
ความชัดเจน
- ติดต้ังสัญญาไฟกระพริบ
ในจุดท่ีผูขับขี่สามารถเห็น
ไดงาย
- นําปายชองรอเล้ียวและ
ห ลั ก พ ล า ส ติ ก แ บ ง ทิ ศ
ทางออก

จุดท่ี 8 สามแยกวิทยาการฯ - ไมมีการแบงชองจราจรท่ี
ชัดเจน
- หลักแบงชองมีความเปน
อันตรายตอการขับขี่
- ปายแบงชองอาจทําเปน
อุปสรรคตอการสัญจร
- ร ะ ย ะ ก า ร ม อ ง เ ห็ น ท่ี
ปลอดภัยไมเพียงพอ
- ขาดปายบอกทิศทางใน
บริเวณสามแยก
เกิดอุบัติเหตุ 4 – 5 ครั้ง/ป

- สูง - ติดต้ังปายจราจรเตือน
ทางแยก
- ปรับปรุงเสนแบงทิศทาง
การจราจร
- ป รั บ ป รุ ง ร ะ ย ะ ก า ร
มองเห็น
- ติ ด ต้ั ง ป า ย ก า ง ป ล า
(Chevron) ในบริเวณสาม
แยก
- นําปายชองรอเล้ียวและ
ห ลั ก พ ล า ส ติ ก แ บ ง ทิ ศ
ทางออก

จุ ด ท่ี  9 สามแยกสนามกี ฬ า
พระองคดํา

- เกิ ดความสับสนในการ
สัญจร
- ปายนําทางไมเพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป

- ปานกลาง - ปรับปรุ ง ตําแหน งป าย
จราจร
- ติดต้ังเสนชะลอความเร็ว
- เ พ่ิ มป า ยบอก ทิศทา ง
จ ร า จ ร ( Chevron) ใ น
บริเวณทางโคง
- ปรับปรุงเสนจราจรและ
นําทาง
- เ พ่ิ ม ไ ฟ ฟ า ส อ ง ส ว า ง
บริเวณกอนโคง
- พิจารณาปรับปรุงเปนวง
เวียน
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ตารางท่ี 2 ปญหาท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดท่ีตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/

ปญหาท่ีพบ
ระดับความเสี่ยง ขอเสนอแนะ

จุดท่ี 10 สี่แยกสนามฟุตซอล - สัญญาณไฟกระพริ บ
ขัดของ
- ระยะการมอง เห็น ไม
เพียงพอ
- เสนจราจรบนผิวทาง
ชํารุดและมีความบกพรอง
- หลักแบงชองจราจรอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป

- ปานกลาง - ปรับปรุงสัญญาณไฟ
กระพริบ
- ปรับปรุงเสนจราจร
บริเวณทางแยกเปนเสน
ทึบ
- เพ่ิมเสนชะลอความเร็ว
ให กับรถทางเอก เ พ่ิม
เสนหยุดใหรถทางโท
- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ตารางท่ี 3 จําแนกประเด็นท่ีพบในจุดท่ีทําการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ
จุดท่ีทําการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. แนวทางและรูปตัดถนน 
2. ลักษณะท่ัวไปของทางแยก         
3. ปายจราจร          
4. เครื่องหมายจราจร/นําทาง        
5. สภาพอันตรายขางทาง     
6. พ้ืนถนน     
7. คนเดินเทา ขามถนน คนข่ีจักรยาน   
8. ไฟฟาแสงสวาง          

ตารางท่ี 4 มาตรการแกไขในจุดท่ีทําการตรวจสอบ

มาตรการแกไข
จุดท่ีควรทําการแกไขปรับปรุง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. เสนจราจร         
2. เสนหยุดรถ     
3. เสนชะลอความเร็ว          
4. ปาย (Chevron)   
5. ราวกันตก (Guard Rail) 
6. ไฟฟาสองสวาง          
7. ทางเทาและทางจักรยาน    
8. ทางมาลาย    
9. สัญญาณไฟกระพริบ    
10. เกาะกลาง   
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สรุปและอภิปรายผล
การดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน  (Road Safety Audit ) บริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายท้ัง 10 จุด

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท้ังกลางวันและกลางคืนเพ่ือประเมินศักยภาพและหาปจจัยเสี่ยงอันตรายท่ีอาจนําไปสู
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนน้ันเปนกระบวนการ
แกปญหามาในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งเปนวิธีการท่ีชวยใหมองเห็น “อันตราย” และดําเนินการแกไข กอนท่ีสิ่ง
อันตรายดังกลาวจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต ซึ่งเปนการปองกันปญหามากกวาการตามแกปญหา

สําหรับปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน โดยไดทําการคนหาจุดบกพรองในบริเวณจุดเสี่ยงตาง ๆ พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนสวนใหญเปนปญหาท่ีมีความ
คลายคลึงกันในแตละจุดโดยสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบความปลอดภัย พบวา ปญหาสวนใหญแบง
ออกเปน 8 ประเด็นสําคัญดวยกัน คือ 1) แนวทางและรูปตัดของถนน, 2) ลักษณะท่ัวไป, 3)ปายจราจร, 4) เครื่องหมายจราจร
และเครื่องหมายนําทาง, 5) สภาพอันตรายขางทาง, 6) พ้ืนถนน, 7) คนเดินเทา คนเดินขามถนน และคนข่ีจักรยาน, และ 8)
ไฟฟาแสงสวาง โดยจากการดําเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท้ัง 10 จุด พบวา จุดท่ีมีขอบกพรองและมีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุด 5 จุด ไดแก

1. สามแยกศูนยกีฬาในรม
2. สามแยกคณะวิทยาการจัดการ
3. สี่แยกสนามฟุตซอล
4. สามแยกสนามกีฬาพระองคดํา
5. วงเวียนอาคารธีปวิชญ
ซึ่งท้ัง 5 จุด เปนจุดเสี่ยงอันตรายท่ีเคยเกิดอุบัตเิหตุและยังไมไดเกิดอุบัติเหตมุากอนตามลําดับ โดยปญหาท่ีพบเปน

ปญหาเชน ระยะการมองเห็นไมเพียงพอ สัญญาณไฟกระพริบไมไดอยูในจุดท่ีเหมาะสม ผิวทางจราจรชํารุดเปนคลื่น เสนแบง
ทิศทางจราจรเลือนราง หลักแบงชองจราจรอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เปนตน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย นําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี
1) แนวทางและรูปตัดของถนน

- ควรปรับปรุงขนาดความกวางของชองจราจรและจํานวนชองจราจรเหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงาน
ปจจุบัน

2) ลักษณะท่ัวไป
- ควรปรับปรุงความกวางของชองจราจร ชองทางเลี้ยว รัศมีวงเลี้ยว ไหลทาง และถนนโดยรวมเพียงพอสําหรับ

ยานพาหนะทุกประเภทท่ีเขามาในบริเวณทางรวมทางแยก
- ควรปรับปรุงรูปแบบทางรวมทางแยกใหมีความชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนตอผูใชรถใชถนนทุกประเภท

3) ปายจราจร
- ควรปรับปรุงปายใหมีความถูกตองเหมาะสมกับการใชงาน
- ควรติดตั้งปายใหเปนไปตามมาตรฐาน
- ควรติดตั้งปายในตําแหนงท่ีถูกตองเหมาะสม

4) เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนําทาง
- ควรปรับปรุงเครื่องหมายจราจรใหมีความเหมาะสมกับหนาท่ีการใชงาน
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- ควรปรับปรุงเสนหยุดและเสนใหทางอยางเหมาะสม
- ควรปรับปรุงเครื่องหมายหามแซงในบริเวณท่ีจําเปนถูกตองและเหมาะสม

5) สภาพอันตรายขางทาง
- ควรติดตั้งอุปกรณกันชนอยางเหมาะสม

6) พ้ืนถนน
- ควรปรับปรุงผิวถนนท่ีชํารดุเสียหายท่ีอาจเปนอันตรายตอผูขับข่ี

7) คนเดินเทา คนเดินขามถนน และคนข่ีจักรยาน
- ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอํานวยความปลอดภัยท่ีเหมาะสมสําหรับคนเดินเทา และคนเดินขาม

ถนน
- ควรพัฒนาทางจักรยานท่ีมีความตอเน่ืองและอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตอผูข่ีจักรยาน

8) ไฟฟาและแสงสวาง
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอ
- ควรปรับปรุงและกําจัดสิ่งท่ีอาจบดบังไฟฟาแสงสวาง เชน ก่ิงไม

ภาพท่ี 4 ตัวอยางการปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงอันตรายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

ภาพท่ี 5 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณและเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม
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การจัดการดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ัน ไมอาจทําการแกไขและปรับปรงุ
ความปลอดภัยเพียงดานใดดานหน่ึง หากตองมีการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในหลาย ๆ ดานและตองครอบคลุม
ประเด็นท้ังหมดโดยอาจทําการแบงเปนการแกไขในระยะสั้น กลาง ยาว เพ่ือใหการแกไขและปรับปรุงจุดท่ีมีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนทุกรูปแบบ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีได
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีคิดและการดําเนิน

ชีวิตของศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิค
การสัมภาษณแบบเจาะลึก เลือกสัมภาษณศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 9 คน จากศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 90 คน ผลการวิจัย
พบวา เกาศิษยเกาเกียรติยศ มีวิธีคิดและการดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน ไดแก การเห็นคุณคาในตัวเอง ศิษยเกาเกียรติยศทุก
คนคนพบแรงบันดาลใจตั้งแตวัยเด็ก ไดรับโอกาสแสดงความสามารถท่ีสัมพันธกับแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึน ชวยใหเกิดความรูสึก
ท่ีสงผลตอพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง การสั่งสมความรูความสามารถ ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนมีความรูความสามารถ และ
ความสนใจท่ีเก่ียวของกับดานท่ีประสบความสําเร็จตั้งแตวัยเด็ก เมื่อประสบความสําเร็จในเบื้องตน จะมีความมุงมั่นท่ีจะสั่งสม
ความรูความสามารถเพ่ือตอยอดความสําเร็จน้ันใหมีพัฒนาสูงข้ึนไป ความสามารถในการแกไขปญหา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน
เมื่อประสบปญหาจะสามารถแกไขปญหาไดดี นอกจากน้ียังพบวาปญหาอุปสรรคน้ันเปนปญหาท่ีสามารถจัดการไดไมยาก 4)
ความคิดเชิงบวก ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน มีทัศนคติท่ีเปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ และรูจักเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสทุก
ครั้งท่ีพบสถานการณท่ีเลวราย มีจิตใจท่ีพรอมเต็มไปดวยความมุงมั่น จริงจัง โดยสามารถวางแผนกําหนดรูปแบบความคิดและ
แนวทางชีวิตท่ีสรางข้ึนจากประสบการณท่ีผานมาของตนเองได

คําสําคัญ : เกาศิษยเกาเกียรติยศ ศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract
The objective of this research was to study the thinking method and how the 9 alumni honors

leading their lives of Pibulsongkram Rajabhat University.  It was qualitative research by using in-depth
interview of 9 out of 90 alumni honors. The findings found that the nine alumni honors had similar
thinking method and leading their lives : seeing their own values; that is, they found the inspiration since
they were young, received the opportunity showing their abilities related to their inspiration which
resulted to the development towards seeing their own values; collecting knowledge and ability; namely,
they had knowledge, ability and interest on the success since the young age so when they were initially
successful, they would concentrate on collecting knowledge and ability to cap for the progressing
success; problem solving ability: they could solve their problems well and they also found the problems
were manageable easily; positive thinking: they had positive attitude, knew how to change the crisis into
opportunity, were determined, serious by enabling them to plan, designate the thinking model and life
trend created from their own previous experience.

Keywords : nine alumni honors, alumni honors, Pibulsongkram Rajabhat University
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บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน เริ่มกอต้ัง ในป พ.ศ.2569 จนถึง

ปจจุบัน พ.ศ.2559 นับเปนเวลา 90 ป ต้ังแตการเปนโรงเรียนฝกหัดครูพิบูลสงคราม จนกระท่ังยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในป พ.ศ.2547 ผลิตบัณฑิตออกสูสังคมอยางตอเน่ืองตามปณิธานเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยในปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ซ่ึงเปนโครงการท่ีแสวงหาศิษยเกาตนแบบการประสบความสําเร็จ
ดานตางๆ และมีคุณคาตอสังคม เพ่ือเชิดชูเกียรติใหเปนศิษยเกาเกียรติยศ สะทอนคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาก
ปจจุบันสูอนาคต จํานวน 6 ดาน ไดแก 1.ดานการศึกษา 2.ดานการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ 3.ดานบริหารธุรกิจ หรือองคกรเอกชน 4.
ดานวิจัยและบริการสังคม 5.ดานศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม และ 6. ดานอื่นๆ

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของ เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ท่ีพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพล พิบูลสงคราม เพ่ือเปนแนวทางใหกับ
นักศึกษาและผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานหรือประสบการณใน

อดีตอันนําไปสูการประสบความสําเร็จ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาถึงภูมิหลัง ความเปนมา
ประสบการณ และวิธีคิดและการประสบความสําเร็จ ของศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังน้ี

ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก อัตมโนทัศน ทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมของคารล โรเจอรส (Carl Rogers)
(ณั ฐิกานต  คําห ม่ืน, 2550 อางใน อุษาวดี เรืองน่ิม และ ชาคริต ถาวรรักษ , 2554) การเห็นคุณคาในตนเอง คูเปอรสมิท
(Coopersmith, 1960 อางถึงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556) ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน (นิรันดร จุลทรัพย, 2558) งานวิจัย และ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัย การเขาถึงกรณีศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ประเด็นการสัมภาษณกรณีศึกษา
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล และศึกษาขอมูลจากแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบของศิษยเกาเกียรติยศ ในโครงการศิษยเกา
เกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเกาศิษยเกาเกียรติยศทางอินเตอรเน็ต จัดลําดับความคิดท่ีสําคัญเพ่ือใชเปน
ประโยชนในการกําหนดแนวประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก นําไปปรึกษาผูรูกอนนําไปใชจริง

ข้ันท่ี 2 กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย

ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เลือกกรณีศึกษา ศิษยเกาเกียรติยศ จากโครงการศิษยเกาเกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม

ติดตอกรณีศึกษา

เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหและนําเสนอขอมลู

994 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ข้ันท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย/แบบแผนของการวิจัย/ออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาขามกรณี โดยมีกรณีศึกษา 9 กรณี ซึ่งใชวิธีเลือกกรณีศึกษาแบบ

เฉพาะเจาะจง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือวิเคราะหขอมูลจากอัตชีวประวัติ ประสบการณ
ความสําเร็จในชีวิตของศิษยเกา และสรางขอสรุปอุปนัย โดยมีกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งน้ี คือ ศิษยเกาเกียรติยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 คน จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดย คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
คัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม จากศิษยเกาเกียรติยศท่ีมีผลงานโดดเดน ในแตละดาน ดังตอไปน้ี

ดานการศึกษา
1. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ

ปจจุบันดํารงตําแหนง คณบดสีาํนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
ดานการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ
2. นายสุรเดช เตียวตระกูล

ปจจุบันดํารงตําแหนง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ดร.พรรณสริิ กุลนาถศิริ

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
4. รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา

ปจจุบันเกษียณอายุราชการในตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ดานบริหารธุรกิจ หรือองคกรเอกชน
5. ดร.สมไทย วงษเจริญ

ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท วงษพาณิชยรไีซเคิล
6. ดร.วิสิทธ์ิ โรจนพจนรตัน

ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท พ.ศ.พัฒนา จํากัด และ
ผูบริหารงานคอนโดมิเนียม บรษัิท พ.ศ.พัฒนา กรุป จํากัด

ดานวิจัยและบริการสังคม
7. รองศาสตราจารย ดร.ฉตัรนภา พรหมมา

ปจจุบันดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาศูนยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ
ดานศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม
8. ดร.ประทีป สุขโสภา

ปจจุบันเกษียณอายรุาชการ ในตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
9. นางสาวพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูเช่ียวชาญดานอักษรศาสตรทรงคณุวุฒิ สาํนักหอสมุดแหงชาติ กรมศลิปากร
ดานอื่นๆ

- ไมมี -
ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (In-Depth Structure Interview) โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดเปนกรอบของแบบสัมภาษณกอนนําไปปรึกษาผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ และวางแผนการการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก มีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ในประเด็นท่ีมี
ความสัมพันธเก่ียวของกับการศึกษา ดังน้ี
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สวนท่ี 1 ภูมิหลัง ความเปนมา ประสบการณท่ีศึกษาในโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนประเด็นประสบการณในอดีต และเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จใน
ชีวิต

สวนท่ี 2 เกียรติประวัติและผลงาน ปจจัยสงเสริมใหประสบความสําเร็จท่ีสามารถเปนตนแบบใหกับผูอ่ืนได
สวนท่ี 3 วิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน และความภาคภูมิใจในฐานะศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผูประสบความสําเร็จในชีวิต
โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะห ในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

ศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 9 คน เมื่อไดรับอนุญาตใหเขาสัมภาษณ จึงเก็บขอมูลภาคสนาม แบบรายกรณีศึกษา โดยวิธี
สัมภาษณแบบเจาะลึก รวมถึงการสังเกตสภาพแวดลอมการใชชีวิต อัตชีวประวัติ ประสบการณ ความสําเร็จในชีวิตของศิษย
เกาเกียรติยศ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการอธิบายขอมูลท้ังหมด โดยจําแนก
และเรียบเรียงตามกรอบแนวคิดในการศึกษา สังเคราะหทฤษฎี และขอมูลท่ีไดรวมกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางเปนรูปแบบ
จากวิธีคิดและการใชชีวิตของศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ

ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลศิษยเกาเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา ดวยวิธีการสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสารผลงาน การสังเกต

และการวิเคราะหอัตชีวประวัติ พบวา ศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวิธีคิดและการดําเนินชีวิตท่ี
คลายคลึงกัน ดังตอไปน้ี

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหคณุลักษณะท่ีคลายคลึงกันของเกาศิษยเกาเกียรตยิศ
การวิเคราะหคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกันของเกาศิษยเกาเกียรติยศ

1. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ
1 ) ก า ร เห็ น คุ ณ ค า ใน

ตัวเอง
2 ) ก า ร สั่ ง ส ม ค ว า ม รู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ก า ร ได รั บ ตํ า แ ห น ง
หัวหนาสถานีวิทยุ อสมท.
ในตางจังหวัด ท่ีเขาแสกน
จากกลุมดีเจท่ีพูดเกง ซึ่ง
ผ ม เอ ง ก็ จ ะ เป น ดี เจ ท่ี
คอนขางกินเวลาในการจัด
รายการมากกวาคนอ่ืน
และพูดมาก”

“ดวยความท่ีเปนคนอีสาน
แลวมักจะพูดภาษากลาง
ไมคอยชัด การออกเสียง
ควบกล้ําก็เปนเรื่องท่ียาก
ม าก  และต อ งใช เวล า
ระยะหน่ึง พอดีมีครูทาน
หน่ึงคอยสอนใหหัดพูดให
ชัดเจน ก็เริ่มฝกมาเรื่อยๆ
จนในท่ีสุดพูดไดชัดถอย
ชัดคํา จนบางทีเพ่ือนยัง
ถามวาจะเวอเกินไปหรือ
เปลา”

“ตอน ท่ีไปอบรมนักจัด
รายการวิทยุประมาณ 1
สัปดาห โดยท่ีไมรูจักใคร
เลย เน่ืองจากสนิทกับคน
ยาก แตพออยูไป 2-3 วัน
ก็เริ่มคุนเคยกับคนอ่ืน ทํา
ใหมีเครือขายและถูกชวน
ใหไปเปนนักจัดรายการ
โดยท่ียังไมมีใบ กปว.”

“เมื่อมีโอกาสไดไปเรียนตอ ป.เอก
ท่ีตางประเทศ กลัวมาก เพราะคน
ท่ีน่ีพูดภาษาอังกฤษกันหมด วัน
แรกครุนคิดนอนรองไหวาจะอยูได
หรือไม แตพอตื่นเชามาคิดไดวา
เปนโอกาสท่ีดีท่ีเราจะไดวิชาความรู
อ่ืนเพ่ิมเติมไปดวย”
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2. นายสุรเดช เตียวตระกูล
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ผมตั้งเปาหมายโดยการ
ดูวาในอนาคตขางหนา จะ
มี ท่ีไหนท่ีมีตําแหนงวาง
เพ่ือเอามาเตรียมความ
พรอมใหกับตนเองในการ
เขาสูตําแหนง และผมก็
ทําตามท่ีตั้งเปาหมายได”

“ในการท่ีจะทําอะไรตางๆ
ไมวาจะเปนตอนเรียนท่ี
จ ะ ต อ ง เลื อ ก เรี ย น ท่ี
เหมาะสม การทํางานก็
จ ะ ต อ ง เ ลื อ ก ง า น ท่ี
เหมาะสม  เมื่ อมี ความ
เหมาะสมเกิดข้ึน มันก็จะ
มีเปาหมายวาจะเรียนตอ
ท่ีไหน จะทํางานท่ีไหน
แลวมีหนทางหรือวิธีการ
อยางไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน
ได  ผม เลย เลื อก ท่ี จะปู
พ้ืนฐานใหกับตนเอง”

“ทุก ท่ี ล วน มี ป ญ ห าไป
หมด ไมวาจะเปนท่ีไหน
แต เราก็กลา ท่ีจะเผชิญ
และกาวขามผานมันไปได
อยูท่ีวาปญหาท่ีเจอน้ันคือ
อะไร และตัวแปรท่ีสําคัญ
ในการแกไขคืออะไร เรารู
และแกไขมันได”

“การทํางานในแตละวันจะตองมี
การวางแผน หรือตั้งเปาหมายวาใน
วันห น่ึ งๆ  จะทํ าอะไรบ าง เมื่ อ
ตั้งเปาหมายแลวก็ทําตามเปาหมาย
น้ัน พอเมื่อหมดเวลาทํางานก็มาน่ัง
ทบทวนวาสิ่งท่ีคาดหวังไวน้ันสําเร็จ
ต าม เป าหมายหรื อ ไม  ถ า เห็ น
ขอบกพรองตรงไหนจะไดรีบแกไข
และถือเปนประสบการณ”

3. ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“บนเสนทางชี วิตตั้ งแต
เริ่ ม ต น เป น ค รู ใน ส าย
บริหาร ทําใหไดเล็งเห็น
มิติแหงชีวิตอยางลุมลึกท้ัง
เด็กและผูใหญ และพรอม
ท่ีจะถายทอดและพัฒนา
ให บุ คคล เหล า น้ั น ได มี
ประสิทธิภาพ แตในท่ีสุด
ได ก า ว เข า สู ตํ า แ ห น ง
ผูบริหารระดับประเทศท่ี
จ ะ ได มี โ อ ก า ส แ ส ด ง
ทัศนคติ ท่ี มี ในการเป น
สวนหน่ึงในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศใหดี
ยิ่งข้ึน”

“ดวยบทบาทท่ีเปนผูนํา
ในการพัฒนาองคกรตางๆ
ทําใหเรามองเห็นวาภาวะ
แหงการเปนผูนําจะตองมี
คุณสมบัติท่ีครบถวนและ
เหมาะสม ท่ีสามารถเปน
ผูนําได จึงเลือกศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือสั่ง
สมป ระสบ การณ แล ะ
ความ เช่ียวชาญ ในการ
พั ฒ น า อ ง ค ก ร ใ ห มี
ประสิทธิภาพ”

“การทํางานในดานการ
บริหารท่ีตองอาศัยความ
รวมมือจากเครือขายใน
การขับเคลื่อนและพัฒนา
ระหวางทางยอมพบกับ
ปญหาและอุปสรรคอยู
บอยครั้ง ก็เลือกท่ีจะหัน
เขาหาธรรมะ เพราะคิดวา
จะเปนเครื่องยึดเหน่ียว
จิตใจท่ีดีท่ีสุด และก็ทําให
เห็นหนทางสวางวาสัจจะ
ชีวิตของมนุษยเปนเชนไร
ก็ปลอยวาง”

“ในความเปนผูบริหารมองวาการ
สงตอสิ่งท่ีดีและเปนประโยชนตอ
ผู อ่ืน ลําพังตัวเองก็เหมือนสงตอ
โดยตรงเพียงกลุมเล็กๆ แตถาเรา
ส งต อผ านสมาชิก ในแบบของ
เครือขาย เราก็จะไดถายทอดสิ่งท่ีดี
ใหแกผู อ่ืนไดอยางท่ัวถึง และเกิด
ประโยชน”
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4. รองศาสตราจารย ดร.เปร่ือง จันดา
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ตอนเรียนท่ีพิบูลสงคราม
ดวยความท่ีเปนเด็กเรียน
เกงและมีผลการเรียนดี
จึงไดรับการคัดเลือกเปน
คณะกรรมการนักเรียนใน
การเปนผูนําทํากิจกรรม
ต า งๆ ดี ใจ ม าก จึ ง รี บ
กลับมาบอกแมท่ีบานวา
อยากเรียนตอในระดับท่ี
สูงกวาน้ี”

“ดวยความ ท่ีชอบและ
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษ
ท่ีดูแลวมันเทดี ไมคอยมี
ใครเรียน ตอนท่ีทํางาน
เปนครูอยูท่ีหลมสักจึงขอ
อนุญาตครูใหญเพ่ือเขามา
เรียนท่ีวิทยาลัยวิชาการ
พิษณุโลก ประมาณ 3 ป”

“ในตอน เด็ กมั กจะ ถู ก
เพ่ือนลอเลียนอยูเสมอวา
เปนลูกไมมีพ อบ าง ลูก
กําพราบาง จนบางครั้งทํา
ใหรูสึกทอ แตภายในใจ
คิดวาตัวเองยังมีแม และ
ดวยคําวาแม จึงทําใหรูจัก
อด ท น แ ล ะมี แ ร งฮึ ด สู
ข้ึนมา”

“ในตอนท่ี ถูกฟองรองตอนเปน
อธิการ รูสึกเครียดมาก และปดก้ัน
ตัวเองจากภายนอก คิดทบทวนวา
คนเราทุกคนเกิดมายอมมีกรรม จึง
คิดวาฟาลิขิตมา ไดแคเปนครูก็ดีแค
ไหนแลว ไม เคยคิดวาจะได เปน
อธิการ”

5. ดร.สมไทย วงษเจริญ
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ผมเปรียบตัวผมเองดั่งมา
ศึ ก  เพ ราะม าศึ กจะ ว่ิ ง
ตลอด ถามาหยุดอยูกับท่ี
คือ มาปวย และผมเช่ือวา
ถนนทุกหนแหงบนโลกใบ
น้ีมีทางออกเสมอ ถึงแม
จะมีปญหาสักเพียงใด ผม
ยอมตองหาทางออกดวย
ส ติ ป ญ ญ า ไ ด เ ส ม อ
เชนกัน”

“ในช วงแรกฐานะทาง
บ า น ค อ น ข า งย าก จ น
จึงตองเรียนไปดวยและทํา
ธุรกิจเสริมไปดวย จึงเรียน
เก่ียวกับการบริหารเพ่ือสั่ง
สมความรูความเช่ียวชาญ
ในการทํางานของตัวเอง”

“ผมผนวกความรูจํา คือ
ป ระสบ ก ารณ ใน อดี ต
ตั้งแตรุนปูยาตายายท่ีถาย
ทิดมา กับความรูจริง ท่ี
ไดรับการถายทอดจากใน
ตําราวิชาการ เขาดวยกัน
จะเกิดทฤษฎี หน่ึงบวก
หน่ึงมากกวาสอง สงผล
ทําใหเกิดพลังงานดึงดูด
ท่ี เป น พ ลั ง งาน สํ าคั ญ
ภายในท่ีจะผลักดันใหถึงท่ี
สูงใหได”

“ผมมองวาทุกคนบนโลกลวนมี
ปญหา แตปญหาในโลกน้ีไมมี ท่ี
แกไขไมได          มีเพียงปญหา
เดียวท่ีแกไขไมได คือ ปญหาใจ ถา
ใจกําลังตกต่ํา แลวเราเอาใจไปฝง
ดิน จะไมมีสิทธ์ิแกไขปญหาใดๆ
บนโลกน้ีไดเลย”

6. ดร.วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ชวงน้ันท่ีโรงเรียนมีการ
สอบชิงทุนศึกษาตอของ
รุนพ่ีและไดรับการข้ึนปาย
หนาโรงเรียน ทําให เกิด
อยากมี รูปตั วเองอยู ใน
ปายน้ันบาง เมื่อมีโอกาส

“ตั้ งใจวาจะเรียนตอให
สูงข้ึนกวาน้ีเมื่อมีเวลาวาง
จากการทํ างานเพ่ื อส ง
ตัวเองเรียน ก็จะทบทวน
ตําราเรียนโดยการอาน
หนังสือ ซึ่งในชวงเวลาท่ี

“ตัดสินใจลาออกจากการ
เปนครูสอนหนังสือเพราะ
ถูกชักชวนจากเพ่ือนใหไป
ทํางานดวยท่ีบริษัทนํ้ามัน
เ อ ส โ ซ  โ ด ย ไ ด รั บ
มอบหมายใหทํางานการ

“เคยถูกก็อปปหนังสือแบบเรียนท่ี
ทํารวมกับทีมงานติวเตอร โดยถูก
เปลี่ยนปกแลวถายเอกสารเน้ือหา
ในเลมเพ่ือขายใหกับโรงเรียน ดวย
ความท่ีเปนคนใจดีเลยมองวาเปน
การทําการกุศลใหแกสังคมเก่ียวกับ
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ไ ด ส อ บ ชิ ง ทุ น บ า ง ก็
สามารถทําได”

เรียน ท่ี พิบู ล น้ัน ไฟแสง
สวางในหอพักก็ไมมีตอง
อาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟา
เปนประจําทุกวัน”

วางแผนการตลาดและ
การบริหารเงินของบริษัท
ก็สามารถทําได และไดรับ
คาตอบแทนท่ีสูงกวาการ
เปนครู”

การศึกษาแก เด็ก โดยไมหวังสิ่ ง
ตอบแทน หรือรองเรียนอะไร”

7. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“เคยสอบสอนซึ่งเปนวิชา
หน่ึงของวิชาอนุกาชาดช้ัน
พิเศษท่ีตองสอบสอนรุนพ่ี
และถูกลองเชิงจากรุนพ่ี
อยางหนักมาก แตก็ไดรับ
คะแนนระดับดีเยี่ยม โดย
คุ ณ ค รู ช ม เช ย ว าต อ บ
คําถามไดอยางมีเหตุผล
จึงเปนจุดประกายใหรูสึก
ชอบและอยากท่ีจะเปน
ครู”

“ตอนเรียนท่ีพิบูลสงคราม
เมื่ อมี เวลาวางจากการ
เรี ย น ก็ จ ะ ทํ า กิ จก รรม
โดย รับสอนพิ เศษบาง
เปนผูช วยวิทยากรบาง
เพ่ื อหารายได ระหว าง
เ รี ย น  แ ล ะ ฝ ก ฝ น
ประสบการณของตัวเอง
จนผูวาราชการจังหวัดใน
ต อ น น้ั น ท า ม อ บ
ประกาศนียบัตรเรียนดีให
และจองตัวใหเปนครูสอน
พิ เศ ษ ข อ ง ท า น เป น
ประจํา”

“การรับรายงานตัวเปน
ครั้งแรกท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ และได
พบสั งคม ใหมของชี วิต
ป ร ะ ก อ บ กั บ ไ ด รั บ
ม อบ ห ม าย ให ส อน ใน
รายวิชาคณิตศาสตร ซึ่ง
ชวงแรกตองปรับตัวและ
ทําใจหนักมากวาจะทําได
หรือไม จึงทบทวนศึกษา
หาความรู เพ่ิ ม เติมด วย
ต น เอ ง เพ่ื อ ไป ส อน ให
นักศึกษาจนได”

“ในอดีตหลายคนอาจเคยไดยินบาง
คนพูดวา บัณ ฑิ ตราชภั ฏ  เป น
บัณฑิตปลายแถว เลยทําให เกิด
ความมุงมั่นท่ีจะรวมสรางความเขม
แขงทางวิชาการดานการพัฒนา
เกณฑและการประกันคุณภาพ
องคกรการศึกษา เพ่ือบลบคําสบ
ประมาท”

8. ดร.ประทีป สุขโสภา
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ตอนเด็กเคยแตงเพลง
ของตัวเองเปนเพลงแรก
แต ไม เคย ไป ให ใค รฟ ง
พ อ ได ม า เรี ย น ท่ี พิ บู ล
สงคราม ครูทองเจือไดฝก
ใหแตงเพลงก็สามารถแตง
ไดและดีดวย โดยคิดเอง
แตงเองจากเน้ือเรื่องใน
หนังสือวรรณคดีขุนชาง
ขุนแผน และสามกก”

“ใน ตอน เด็ กชอบและ
หลงใหลในการรองเลน
ดนตรี  เมื่ อมี งานต างๆ
แถวบานก็มักจะไปรวม
เลน กับคนโตอยู บ อยๆ
บางทีก็แอบหนีท่ีบานไป
บาง บางทีก็ขออนุญาตไป
บาง พอโตข้ึนก็เลยไดวิชา
พวกน้ันติดตัวมา ขนาด
ทํางานเปนครูแลวยังไม
เลิกทําการแสดงเลย ”

“การไดรับราชการครูใน
ตอนน้ันตองทํางานควบคู
ไปกับการเดินสายแสดง
ท่ัวประเทศทําใหตองลา
งานหลายวันและไม ได
สอนหนังสือ จึงใชวิธีสลับ
กับครูคนอ่ืนให เขาสอน
แทนในรายวิชาของตน
และบางครั้ งถ าจํ า เป น
จริงๆ ก็จะเลื่อนการสอน
บางบางครั้ง”

“เคยสงผลงานเพ่ือเขารับรางวัล
ศิ ล ป น แ ห ง ช า ติ แ ม ว า ย
ความสามารถจะดีแต เสนสายไมมี
ก็ทําใหเปรียบเทียบกับคนอ่ืนไมได
จนพลาดโอกาสอยูหลายหน แตก็
ไมไดคิดนอยเน้ือต่ําใจอะไร มองวา
เ ป น ก า ร สื บ ส า น อ นุ รั ก ษ
ศิ ล ป ะการแสด ง พ้ื น บ าน แล ะ
ถายทอดใหอยูช่ัวลูกช่ัวหลาน ไมให
หายไป”
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9. นางสาวพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ
1) การเห็นคุณคาใน

ตัวเอง
2) การสั่งสมความรู

ความสามารถ
3) ความสามารถในการ

ปรับตัว
4) ความคิดเชิงบวก

“ตอนแรกท่ีจบ ป.โท มาก็
ยังไมมีงานทํา วางงานอยู
2 ป จึงมาสอบไดท่ีน่ีและ
ทํางานเก่ียวกับการบริการ
ยืมคืนหนังสือของหอสมุด
ท่ี ต อ งใช ค วาม รู ค ว าม
เขาใจระดับหน่ึงเก่ียวกับ
ห นั งสื อ แ ล ะ เอ ก ส า ร
โบ ราณ  แ ม จ ะ ยั ง ไม มี
ประสบการณ มากนักก็
สามารถทําได”

“เมื่อขาทํางานท่ีหอสมุด
ตั้งแตแรก พ่ีคิดเสมอวา
ก า ร ท่ี ค น เ ร า จ ะ
เจริญกาวหนาน้ันตองมี
ความพรอม ในหลายๆ
อยาง จึงใหความสําคัญ
กับการทํางานแบบเอาใจ
ใสเปนพิเศษ หมั่นศึกษา
หาความรู เพ่ิ ม เติ มจาก
ตํ ารา วิชาการต างๆ ใน
หอสมุด ท่ี เราอยูจนเกิด
ความชํานาญ เมื่อมีโอกาส
หรือหนทางท่ีจะกาวหนา
ไป เราก็จะไดมีคุณสมบัติ
พรอม”

“ความฝ นตอน เด็ กคื อ
อยากเปนนักรอง จึงเลือก
เรียนภาษาไทย แตหารูไม
วาการเรียนวิชาภาษาไทย
ไมไดนํามาใชในการเปน
นั ก ร อ ง เล ย  แ ต ก ลั บ
ก ล า ย เ ป น ต อ ง ใ ช
ภาษาไทยเพ่ือเปนอาชีพท่ี
เปนอยูทุกวันน้ี แตก็ไมได
รูสึ กผิดห วังอะไร กลับ
กลายเปนสิ่งท่ีดีท่ีนอยคน
นักจะไดทํางานแบบน้ี”

“ตอนท่ีจะเรียนตอ ป.โทคิดวาถา
เราอยากสบายในวันขางหนา เรา
จะตองเกง นอกจากจะเกงอยาง
เดียวคงไมพอ ตองมีอะไรท่ีแปลก
และไมเหมือนคนอ่ืนดวยมันถึงจะดี
และเดน”

จากตารางการวิเคราะหคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกันของเกาศิษยเกาเกียรติยศ แสดงใหเห็นวาศิษยเกาเกียรติยศท้ัง 9
กรณีศึกษา มีคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกันในเรื่อง 1) การเห็นคุณคาในตัวเอง 2) การส่ังสมความรูความสามารถ 3) ความสามารถในการ
ปรับตัว และ 4) ความคิดเชิงบวก

อภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลของ เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีคิดและการ

ดําเนินชีวิตของศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก อัตมโนทัศน
การเห็นคุณคาในตนเอง และการประสบความสําเร็จ เพ่ือการเขาถึงวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของ ศิษยเกาเกียรติยศแตละกรณีศึกษา
นําไปสูบทสรุปของการวิจัยตามวัตถปุระสงค ดังตอไปน้ี

1) การเห็นคุณคาในตัวเอง จากการศึกษาพบวา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนคนพบวาตนเองมีคุณคาในตนเองต้ังแตวัยเด็ก และ
ไดรับโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถท่ีสัมพันธกันกับแรงบันดาลใจท่ีเกิดขึ้น ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากครอบครัวหรือคนรอบ
ขาง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการดานตางๆ ของตนเอง ชวยใหเกิดความรูสึกท่ีสงผลตอพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
สอดคลองกับกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองคือ การเห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการเรียนรูตลอดเวลา ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูน้ีเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล ส่ิงแวดลอมและสังคมรอบๆ ดาน โดยมีจุดเริ่มตนจากภายใน
ครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเองไมใชสภาพตายตัวท่ีติดตัวบุคคล แตสามารถเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับประสบการณท่ีไดรับและ
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น การท่ีบุคคลมีการเห็นคุณคาในตนเองนอยสวนมากเกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณเชิงลบ ซ่ึงในปจจุบันเปนเรื่องลําบาก
ท่ีเด็กๆ จะเติบโตเขาสูวัยผูใหญดวยความรูสึกท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง เน่ืองจากองคประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซอน
โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีตองเผชิญกับผูใหญ เพ่ือนๆ สภาพแวดลอม ส่ือตางๆ สภาพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมโดยท่ัวไป ท่ีทําให
เด็กรูสึกตํ่าตอย (Inferiority) และเห็นคุณคาในตนเองนอย (Palladino, 1994 อางอิงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556)
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2) การส่ังสมความรูความสามารถ จากการศึกษาพบวา ศิษยเกาเกียรติยศคนพบแรงบันดาลใจดานอาชีพ มีความรู
ความสามารถและความสนใจท่ีเกี่ยวของกับดานท่ีประสบความสําเร็จต้ังแตวัยเด็ก เม่ือประสบความสําเร็จในเบ้ืองตนซ่ึงเกิดจากแรง
บันดาลใจและความสามารถท่ีคนพบ จะมีความมุงม่ันท่ีจะส่ังสมความรูความสามารถเพ่ือตอยอดความสําเร็จน้ันใหมีพัฒนาสูงขึ้นไป
สอดคลองกับแนวคิดของ จรัส อติวิทยาภรณ (2557 อางอิงใน นิรันดร จุลทรัพย, 2558) เสนอแนวคิดท่ีนําความสําเร็จมาสูชีวิตและการ
ทํางาน คือ ความเปนมืออาชีพในการทํางาน (Professional) หมายถึง การมีหนาท่ีควรทําตัวใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีน้ันๆ
หม่ันแสวงหาความรูใหมๆ และหม่ันฝกฝนฝมือในการทํางานอยูเสมอ เพ่ือใหงานออกมาดีท่ีสุด การทํางานอยางมืออาชีพ จะเปนผลให
งานสําเร็จและมีคุณภาพ

3) ความสามารถในการจัดการปญหา จากการศึกษาพบวา ประสบการณในชวงแรกของชีวิตและอิทธิพลทางวัฒนธรรมมี
อิทธิพลตอการปรับตัวของบุคคล เม่ือประสบปญหาในอนาคตศิษยเกาเกียรติยศจะสามารถแกไขได นอกจากน้ีพบวาปญหาอุปสรรคท่ี
พบยังเปนปญหาท่ีสามารถเอาชนะไดอยางไมยากนัก สอดคลองกับแนวคิดของ อีริคสัน (ณัฐิกานต คําหม่ืน, 2550 อางใน อุษาวดี เรือง
น่ิม และ ชาคริต ถาวรรักษ, 2554) ไดอธิบายถึงลักษณะของการศึกษาไปขางหนาโดยเนนสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอ
การกําเนิดบุคลิกภาพ ในแตละขั้นของพัฒนาการน้ันจะมีวิกฤติการณทางสังคม (Social Crisis) เกิดขึ้น การท่ีไมสามารถเอาชนะ หรือ
ผานวิกฤติการณทางสังคมขั้นหน่ึงๆ จะเปนปญหาในการเอาชนะวิกฤติการณทางสังคมในขั้นตอมา ทําใหเกิดความบกพรองทางสังคม
(Social Inadequacy) และเปนปญหาทางจิตใจตามมาภายหลัง

4) ความคิดเชิงบวก จากการศึกษาพบวา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนมีทัศนคติท่ีเปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ และรูจัก
เปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาสทุกครั้งท่ีพบสถานการณท่ีเลวราย มีจิตใจท่ีพรอมเต็มไปดวยความมุงม่ัน จริงจัง โดยสามารถวางแผนกําหนด
รูปแบบความคิดและแนวทางชีวิตท่ีสรางขึ้นจากประสบการณท่ีผานมาของตนเองได สอดคลองกับแนวคิดของ Snyder & Lopez
(2007 อางอิงใน นิรันดร จุลทรัพย, 2558) คือ การมองโลกในแงดี (Optimism) หมายถึง ทัศนคติท่ีบุคคลพึงมีตอชีวิตหรือเหตุการณ
ตางๆ ทางดานดี ถึงแมจะตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคบางประการในชีวิต ก็ยังคงดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายท่ีมีคุณคาน้ันไดโดยการ
ควบคุมตัวเอง

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําใหทราบถึงวิธีคิดและการดําเนิน
ชีวิตของศิษยเกาเกียรติยศผูประสบความสําเร็จโดยเสนทางความสําเร็จน้ีจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในดานการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณลักษณะตางๆ และสอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย ดร.สาคร สรอยสังวาลย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล

สงคราม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ ซ่ือประดิษฐกุล รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิษยเกาเกียรติยศ 9 ทาน อาจารยยรรยงวรกร ทองแยม และ นางสาวอธิติ
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คน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษามีความสนใจเขารวม และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก พัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีพึงประสงค และทดลองใชลักษณะการจัด
กิจกรรมท่ีพัฒนาและประเมินผล โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง แบงเปน 3 ข้ันตอนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ข้ันตอนท่ี 1ใชแบบสอบถาม สอบถามกลุมตัวอยางนักศึกษาหอพัก จํานวน 327 คน วิเคราะห
ขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา สังเคราะหขอมูลท่ีไดในข้ันตอนท่ี 1 รวมกับ
การสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดกิจกรรม จํานวน 8 คน ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองใชโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 แลวประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาหอพักกลุมตัวอยาง
เดิม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ปญหาในการจัดกิจกรรม ไดแก การ
ประชาสัมพันธไมท่ัวถึงการสรางแรงจูงใจยังไมเพียงพอ และลักษณะการจัดกิจกรรมยังไมนาสนใจเทาท่ีควร ควรเปนกิจกรรมท่ี
สรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง” และควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัด ในการพัฒนาลักษณะการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการโดยใชหลักการมีสวนรวมของนักศึกษาเปนสําคัญ ผลการจัด
กิจกรรม คือ ในภาพรวมนักศึกษาหอพักมีความคิดเห็นตอการจดักิจกรรมหอพักอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเดน็
ทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง

คําสําคัญ : การจัดกิจกรรม นักศกึษาหอพัก ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก

Abstract
The purposes of this research were to study the problems, dormitory student’s activity

characteristics and the guideline for developing the dormitory activities, to develop the model type of
desirable dormitory activities and to try out the developed model type and to evaluate the research
operation which the researcher conducted and collected the data by herself, which could be divided into
3 steps according to research objectives as follows: first step was to use the questionnaire asking 327
students, including analyzing the data for means and standard deviation; second step was to analyze and
synthesize the data from the first step along with the interview of the 8 related persons who organized
the activities; third step was to test the organization of the orientation for dormitory students on July 27,
2017 and evaluated it by using a questionnaire to inquire the same dormitory students’ opinions and
then analyzing the data for means and standard deviation. The findings found that the problems of
organizing the activities were as follows: the public relations was not publicized thoroughly, and the
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model type of dormitory activities was not interesting as expected. Therefore, the activity should be
created with a warm atmosphere like their second home and allow students to participate in organizing
the activities; the model type development of desirable dormitory activities was conducted through
student centered participation; the result of organizing the activities overall was satisfying at the highest
level.  When considering by items, it was found that every item was at the highest level too especially
the highest mean was on the item of throughout publicity.

Keywords : organizing, dormitory student, dormitory student orientation

บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหน่ึงท่ีสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะชีวิตดวยการจัดกิจกรรมตางๆใหกับนักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการสงเสริมเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการและสวัสดิการสําหรับ
นักศึกษาและศิษยเกา โดยมีพันธกิจใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค และบริหารองคกรโดยใชหลักการบริหารจัดการท่ีดี (กองพัฒนานักศึกษา, 2560) ซึ่ง
ลักษณะของกิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยงานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา องคการบริหารกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะ กิจกรรมชมรม (ศศิรัศมิ์  เสือเมือง, สัมพันธ  รอดพ่ึงครุฑ, ชัชภูมิ  สีชมภู, 2555) มี
การดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมโดยกําหนดโครงการ การดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาและสงเสริมสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ซึ่งงานหอพักนักศึกษาถือเปนงานหน่ึงท่ีสังกัดโครงสรางการบริหารงานของกอง
พัฒนานักศึกษา มีภารกิจดูแลพัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาท่ีอาศัยอยูหอพักเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีการ
เรียนรูการใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข ตามปรัชญา “เรือนธรรม เรือนปญญา และเรือนสุข” (คูมือปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการและการเขาพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) รูสึกอบอุนเปรียบเสมือนเปนบานหลังท่ีสอง
แตในปจจุบันพบวากิจกรรมท่ีจัดใหแกนักศึกษาหอพักในแตละปการศึกษา มีนักศึกษาหอพักใหความสนใจเขารวมและมีสวน
รวมในกิจกรรมนอย กิจกรรมบางกิจกรรมตองใชวิธีการออกประกาศบังคับใหเขารวม และทําใหเกิดปญหาไมมีนักศึกษาเขา
รวมในกิจกรรมหอพักตามเปาหมายของโครงการท่ีกําหนดตามแผนงานไว

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมหอพัก เพ่ือใหทราบ
ถึงปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
หอพักวาควรเปนอยางไร เพ่ือพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงค และทดลองใชลักษณะกิจกรรม
ท่ีไดพัฒนา และประเมินผลโดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2560 ซึ่งสารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนากระบวนการและลักษณะ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงตอความตองการของนักศึกษา
สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาหอพักมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน เพ่ือสงเสริมพัฒนาใหนักศึกษาหอพักมีศักยภาพ มีทักษะการใช
ชีวิต และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี
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ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษา
หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จุดประสงคของการศึกษาในข้ันตอนน้ี เพ่ือใหทราบถึงปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรม
หอพักท่ีนักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปการศึกษา 2560 มีลักษณะอยางไร ซึ่งแบงออกเปน

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก นักศึกษาท่ีอาศัยอยู ในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,792 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 327 คน โดย
ไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (อางจาก ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%

1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี
2.1 แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษา

หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปการศึกษา
2560 มีท้ังหมด 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาหอพัก ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักโดยผูวิจัยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และไดกําหนดคา
นํ้าหนักคะแนน ดังน้ี

5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 สอบถามขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

3.1 การสรางแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูเชิงปริมาณ มีข้ันตอน

ในการสรางดังน้ี
3.1.1 ศึกษาคนควาเอกสาร วารสารและตําราท่ีเก่ียวของกับแนวทาง การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา

หอพัก เพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
3.1.3 จัดทําแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาแตละดาน และสอดคลองกับจุดมุงหมายการวิจยัมากท่ีสดุ
3.1.4 นําเสนอรางแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดแก

1) ผูเช่ียวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย จํานวน 2 คน
2) ผูเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการ จํานวน 1 คน
3) ผูเช่ียวชาญดานงานกิจการนักศึกษา จํานวน 2 คน

3.1.5 นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 5 คน มาคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคาํถามกับ
จุดมุงหมายของการวิจัยหรือนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : Item Objective Congruence Index) ไดคา IOC มีคาตั้งแต 0.60 ถึง
+1 แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ
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3.1.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขสวนท่ียังบกพรองเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีคณุภาพ และ
นําไปเก็บขอมลูกับกลุมตัวอยาง

1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา

หอพักท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 จํานวน 327 คน โดยแยกเปนหอพักท่ี 1 จํานวน 115
คน หอพักท่ี 2 จํานวน 115 คน และหอพักท่ี 3 จํานวน 97 คน

1.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี คารอย

ละ ในแตละประเด็นท่ีศึกษา ขอมูลเก่ียวกับปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษา
หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา

2560 โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยของสภาพการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใชเกณฑการแปลผล
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด

ขั้นตอนท่ี 2  พัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปการศึกษา 2560

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาลักษณะการจดักิจกรรมของนักศึกษาท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศกึษา 2560 โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 แลวดําเนินการ
สัมภาษณกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก จํานวน 8 คน เพ่ือใหไดลักษณะการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงค โดยแบงการดําเนินการออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี

2.1  ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ เพ่ือการวิเคราะหสังเคราะห คนหารูปแบบของการจัดกิจกรรม เพ่ือ
วางแผนและกําหนดรายละเอียดโครงการเพ่ือการทดลองใชในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560

2.1.1  แหลงขอมูล
กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา จํานวน 8 คน แบงออกเปน ผูควบคุมดูแล

การดําเนินกิจกรรม และโครงการท่ีนักศึกษาจัดข้ึน จํานวน 5 คน ไดแก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 3 คน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาจํานวน 1 คน หัวหนาหนวยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาหอพัก จํานวน 1 คน และ
ตัวแทนนักศึกษาหอพักท่ีเขารวมกิจกรรมหอพัก จํานวน 3 คน แบงออกเปนหอพักละ 1 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

2.1.1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวรรณ  ทองมี  ตําแหนง รองคณบดีฝายประกันคณุภาพและพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

2.1.1.2 อาจารยพิมล  เกษมเสาวภาคย ตาํแหนง รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

2.1.1.3 อาจารยปยธิดา  เปยมงาม ตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2.1.1.4 นายอําพน  กลีบปาน ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม

2.1.1.5 นางสาววรกมล  นาชอน ตําแหนง เจาหนาท่ีหอพักหนวยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมหอพัก
งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.1.1.6 นางสาวศิรลิักษณ  ดําจาง ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 1 หอง B311 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 3/58 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม

2.1.1.7 นางสาวอุไรวรรณ  เขียวเขิน ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 2 หอง A406 สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 1/60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม

2.1.1.8 นางสาวมัณฑนา  ทองดี ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 3 หอง A313 สาขารัฐศาสตร เอกการเมือง
การปกครอง ช้ันปท่ี 1/60 โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

2.2.2 วิธีการดําเนินการวิจัย
2.2.2.1 นําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวา 4.00

นําเสนอกับกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมหอพัก จํานวน 8 คน
2.2.2.2 สัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษาเพ่ือวิพากษผลการวิจัยของ

แบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2.2.3 สรุปประเด็นท่ีไดจากขอ 2.2.2.2 ไปสังเคราะหรวมกับเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนว

ทางการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560

2.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร
2.2.3.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

2.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี

2.2.4.1 นําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 กับเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแบบ
สัมภาษณ

2.2.4.2 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมบคุคลท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมหอพัก จํานวน 8 คน
2.2.4.3 สรุปประเด็นท่ีไดจากขอ 2.2.4.2 แลวนําไปสังเคราะหรวมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผน

กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักปการศึกษา 2560
2.2.5 การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห โดยการ
วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) ซึ่งไดจากการนําขอมูลการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ
เพ่ือวางแผนกําหนดเปนลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปการศึกษา 2560
ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560
และประเมินผลการจัดกิจกรรม

3.1  ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาในการจดักิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 จาก
การพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 จึงวางแผนกําหนดรายละเอียดโครงการเพ่ือการทดลองใชในการจัดกิจกรรม โดยแบงออกเปนการดําเนินการดังน้ี
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3.1.1 วางแผนกําหนดรายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติจากอธิการบดีเพ่ือดําเนินการ
3.1.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม

2560 ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 16.30 น.
3.1.3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม ปการศึกษา

2560 ท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 327 คน
3.1.4 สถานท่ีจัด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และหอพักอาคาร 1,2 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.1.5 ลักษณะการจัดกิจกรรมมีการกลาวตอนรับของคณะผูบริหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหมเรื่องกฎ

ระเบียบวินัยในการอาศัยอยูหอพัก การบรรยายทอลคโชวโดยวิทยากรมืออาชีพภายนอก ในหัวขอ “เด็กหอยุคใหม อยูอยางไร
ใหมีสุข” และลักษณะการรับนองหอพักโดยบูรณาการการมสีวนรวมของตัวแทนนักศึกษาองคการนักศึกษา รุนพ่ีหอพัก เขา
รวมกิจกรรมรับนองใหมท่ีอาคารหอพักเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจและความอบอุนแกนองใหมหอพัก

3.2  ประเมินผลการจดักิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 โดยดําเนินการใชแบบสอบถาม
สอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาหอพักท่ีเขารวมกิจกรรม จาํนวน 327 คน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
กิจกรรม โดยมีท้ังหมด 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาหอพัก ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหอพัก โดยผูวิจัยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 3
สอบถามขอเสนอแนะการจดักิจกรรมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

ผลการวิจัย
พบวา
1. ปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 ไดแก การใหมีการ
ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงมากกวาน้ี ( x =3.60, S.D=0.55) การใหมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
( x =3.80, S.D=0.63) และใหมีรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจ ( x =-3.98, S.D=0.68)
ตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม
ท่ี รายการ คาเฉลี่ย

( x )
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D)
ระดับ

ความคิดเห็น

1 ใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 3.60 0.55 มาก
2 ใหมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 3.80 0.63 มาก
3 ใหมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 4.17 0.61 มาก
4 ใหมีรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจ 3.98 0.68 มาก
5 ใหเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอนักศึกษาหอพัก 4.10 0.67 มาก
6 ใหมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 4.12 0.69 มาก
7 ใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมมคีวามเหมาะสม
4.08 0.66 มาก

รวม 3.98 0.23 มาก
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2. การพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยดําเนินการโดยสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมหอพักเพ่ือสังเคราะหขอมูลกําหนด
เปนแนวทางการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมโดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธกิจกรรมหอพักนักศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย สรางความตื่นเตนเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาหอพักเขารวมกิจกรรม สรางรูปแบบกิจกรรมหอพักนักศึกษาให
นาสนใจ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเปนสําคัญ ซึ่งมีกําหนดการในการจัดกิจกรรม

3. ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาแลว โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ไดผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาหอพักกลุมตัวอยางกลุมเดิมท่ีเขารวม
กิจกรรม คือในภาพรวมนักศึกษาหอพักมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.80, S.D=0.14)
เมื่อพิจารณาประเด็นทุกประเดนอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยาง
ท่ัวถึง ( x =4.96, S.D=0.18) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ( x =4.57, S.D=0.49)

ตารางท่ี 2 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม
ท่ี รายการ คาเฉลี่ย

( x )
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D)
ระดับ

ความคิดเห็น

1 มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 4.96 0.18 มากท่ีสุด
2 มีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 4.75 0.43 มากท่ีสุด
3 มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 4.57 0.49 มากท่ีสุด
4 มีรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจ 4.84 0.36 มากท่ีสุด
5 เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอนักศกึษาหอพัก 4.80 0.40 มากท่ีสุด
6 มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 4.76 0.42 มากท่ีสุด
7 มีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมมคีวามเหมาะสม
4.64 0.48 มากท่ีสุด

8 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 4.89 0.31 มากท่ีสุด
9 มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป 4.95 0.21 มากท่ีสุด

รวม 4.80 0.14 มากท่ีสุด

ภาพท่ี 1 แสดงการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักประจําปการศึกษา
2560 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญบรรยายทอลคโชว หัวขอ “เด็กหอยคุใหม

อยูอยางไรใหมสีุข”
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ภาพท่ี 2 แสดงการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจําปการศึกษา
2560 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 การมีสวนรวมของนักศึกษา ไดแก ตัวแทนสภานักศึกษา , องคการบริหารงานกิจกรรม
นักศึกษา และสโมสรนักศกึษา ท้ัง 7 คณะ เขามามสีวนรวมจัดกิจกรรมรับนองเขาหอพักในวันปฐมนิเทศเพ่ือใหการตอนรับ

นักศึกษารุนนองหอพักเกิดบรรยากาศสรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง”

อภิปรายผล
ผลการวิจัยจากท่ีพบวาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษาหอพักมีความสนใจ

เขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 ไดแก การ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของหอพักนักศึกษายังไมท่ัวถึง ไมตื่นเตน ไมนาสนใจ อาจเปนเพราะการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
หอพักใชสื่อยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดท่ัวถึง ไมทันยุคสมัยกับสถานการณการรับรูขาวสารในปจจุบันของนักศึกษา
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเทาท่ีควร สรางแรงดึงดูดใจใหนาสนใจไดนอย อาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธกิจกรรมหอพักใชการติด
ประกาศตามอาคารหอพัก ลงขาวประชาสัมพันธใบปลิวในขาวทะเลแกวนิเวศนิวสเทาน้ัน จึงทําใหการรับรูของนักศึกษาหอพัก
ไมท่ัวถึงเน่ืองจากจุดติดประกาศมีจํานวนจํากัด และนักศึกษาหอพักในสภาวะปจจุบันจะรับรูขาวสารตางๆ ผานสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) โดยใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนกันมากข้ึน เชน เว็ปไซตความเคลื่อนไหวของกิจกรรม บริการ
เครือขายสังคมออนไลน (Facebook) ตลอดจนรูปแบบท่ีใชในการประชาสัมพันธอาจยังไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพพอ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสําราญ จูชวย (2553) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธตามคุณลักษณะของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเพราะเปนการบอกเลาและแนะนํา
ใหบุคคลภายนอกไดรูจัก และควรประชาสัมพันธใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหกวางมากท่ีสุด งานประชาสัมพันธตองมีความไวและทัน
ตอเหตุการณ ควรสรางความคุนเคยกับสื่อและใชสื่อเปนฐานของตนเองและสรางความแข็งแกรงท่ีนักศึกษาใหมีเครือขายความ
รวมมือใหมากท่ีสุด

และจากการท่ีพบวาปญหาการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมยังไมเพียงพอ อาจเปนเพราะ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมแตละกิจกรรมจะเนนเน้ือหาเชิงวิชาการไมสรางแรงจูงใจใหอยากเขารวมกิจกรรม ไมสรางความตื่นเตน ไม
สนุกสนาน ใชระยะเวลานานเกินไป ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความเบื่อหนายได และเมื่อมีการพัฒนาลักษณะ
การจัดกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาอยากเขารวม โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 เมื่อ
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ดวยการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูความสามารถในการสรางแรงจูงใจ อาศัยจากประสบการณ
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และความเช่ียวชาญของวิทยากร มาสรางสีสันโดยจัดเปนบรรยายทอลคโชวในหัวขอ “เด็กหอยุคใหม อยูอยางไรใหมีสุข” ซึ่ง
หัวขอน้ีไดมาจากการประชุมวางแผนรวมกันระหวางผูดูแลหอพักและตัวแทนนักศึกษาหอพัก สรางความตื่นเตนใหนักศึกษา
เกิดความสนุกสนานและไดรับความรูท่ีสอดแทรกในกิจกรรม ตลอดจนการใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดย
ใหองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษารุนพ่ีเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม รวมวางแผนและดําเนินจัดกิจกรรมรับนองใหม
เขาหอพัก (Welcome Dorm) ทําใหนักศึกษาหอพักเกิดความอบอุนในการตอนรับครั้งแรกเมื่อเขาหอพัก เสมือนเปนบาน
หลังท่ีสองของตนเอง ซึ่งจากลักษณะการจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542) ท่ีไดกลาววา การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมี
สวนรวมในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง ก็ถือไดวาเปนการมีสวนรวมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เพราะเปนการมีสวนรวมทาง
สมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือโครงการตางๆ เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา
(psychological commitment) ท่ีจะทําใหเปาหมายหรือโครงการน้ันบรรลุ นอกจากน้ันยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของ
ในเปาหมายหรือโครงการ ดังน้ันเมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ และกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามท่ีเขาไดมีสวน
กําหนดข้ึนมาน้ัน

ซึ่งจากการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักปการศึกษา 2560 ใน
ครั้งน้ี ผลการประเมินการจัดกิจกรรมจากความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเขารวมในภาพรวมอยูระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 ตอบสนองความตองการของนักศึกษา และนักศึกษาเกิดความพึง
พอใจกับการเขารวมกิจกรรมไดมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณีน อินฟาแสง, เกียรติพงษ พันชนะ (2556) ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ และไดสรุปวา
ความสําคัญของการมีสวนรวมของนักศึกษามุงเนนพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ คุณภาพ และผลการปฏิบัติจริง ชวยให
นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมรอบตัวและสถานภาพทางสังคมใหดีข้ึน โดยมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู
ประสบการณในการทํางานเปนทีม รวมท้ังการเสียสละเพ่ือชุมชน มีความเขาใจสังคม เปดใจกวางยอมรับความแตกตางของ
ผูอ่ืน รูจักตนเอง รูจักเพ่ือนๆมีเจตคติท่ีดีโดยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน รักการทํางาน การคิดวิเคราะห สังเคราะห
วิธีการแกปญหา และปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑในการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเปนหอพักสีขาว เปนแหลงท่ีพักอาศัยท่ีสรางความอบอุนใหแกนักศึกษาหอพักเสมือนเปน
บานหลังท่ีสองของนักศึกษา (คูมือปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการเขาพักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2558)

สรุปผลการวิจัย
1. ปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ไดแก การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง การสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมยังไมเพียงพอ และลักษณะการจัดกิจกรรมยังไมนาสนใจเทาท่ีควร ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักท่ีนักศึกษาหอพักมี
ความสนใจเขารวม คือ ควรเปนกิจกรรมท่ีสรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง” และควรใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม

2. ในการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักท่ีพึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการโดยใชหลักการมีสวน
รวมของนักศึกษาเปนสําคัญ

3. การทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาแลวโดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 และประเมินผลการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ไดผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง คือ ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาประเด็นทุก
ประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง และประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน

1010 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ และ

ดร.กมลภพ  ยอดบอพลับ ผูเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ อยูมี ผูเช่ียวชาญดานงานกิจการ
นักศึกษา วาท่ีเรืออากาศตรี ดร.บัญชา  สํารวยรื่น และนายอําพน  กลีบปาน ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ กองพัฒนานักศึกษา เพ่ือนรวมงานบุคลากรหอพักทุกทาน และนักศึกษาหอพัก
สําหรับความชวยเหลือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัย และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ

เอกสารอางอิง
พนาวัน  เปรมศรี.  (2558). คูมือปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการเขาพักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ศศิรัศมิ์  เสือเมือง สัมพันธ  รอดพ่ึงครุฑ และ ชัชภูมิ  สีชมภู.  (2555). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการ เครือขายบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ. 2(2): 31-
40.

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. (2542). พฤติกรรมองคการ ทฤษฎีและการประยุกต (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.

สําราญ  จูชวย. (2553). แนวทางการประชาสัมพันธตามคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ.

อาภรณีน  อินฟาแสง และ เกียรติพงษ  พันชนะ. (2556). การมีสวนรวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ. วิทยาลัยราชพฤกษ.

1011 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ความคิดเห็นของผูใชบริการ

ตอระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง และแนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางไดแกผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง จํานวน
377 ไดมาจากผูใชบริการในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา เก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สภาพการใช
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูใชบริการสวนใหญเคยใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง มีความถ่ีในการใชบริการ  1 ครั้ง
ตอสัปดาห มากท่ีสุด มีระยะเวลาใชงานเปนเวลา 2 ป  ทรัพยากรท่ีถูกยืม-คืนดวยตนเอง คือ หนังสือ ตํารา และใชวิธีการ
เรียนรูการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองจากหนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ในดานความคิดเห็นของผูใชบริการตอ
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง  ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาท่ีพรอมใหบริการ
ในทันทีท่ีระบบยืม-คืนหนังสือขัดของ เมื่อระบบขัดของระบบสามารถแสดงขอความแนะนํา และสามารถยืมหนังสือพรอมกัน
ครั้งละหลายเลม ( x =4.32) สวนปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง คือ ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืน
(รอยละ 25.13) สําหรับแนวทางในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรพัฒนาระบบการพิมพสลิปการยืม-คืน ใหใชงานไดงาย พิมพไดรวดเร็วและคมชัด
พัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองใหมีเสถียรภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีระบบแจงเตือนเมื่อเครื่องขัดของ สงถึง
ผูรับผิดชอบดูแลระบบใหแกไขไดทันที และ พัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสดวยตนเองในกรณีท่ีมีการลืมรหัสผานหนาจอ
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง การใหบริการยืม-คืน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Abstract
The purpose of this research was to study the state of library shelf check in-out by members and

guideline on library shelf check in-out by members of Academic Resource and Information Technology
Center of Pibulsongkram Rajabhat University.  The samples were 377 people who use the library shelf
check in-out by members during the research time. The findings found that the state of library shelf
check in-out by most members had the usage frequency once a week the most in 2 years.  The resources
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were books, textbooks by accessing the in-out check via the monitor screen. The opinion of the library
shelf check in-out by members, mostly they agree on the issue of librarians/staff on immediate service
during the in-out shelf check is out-of-order service.  When the out-of-order service occurs, the instruction
is able to give guidance and many books can be returned in one time ( x =4.32).  The only problem
found the most in the in-out shelf check was that there is no slip for the in-out shelf check (25.13%). The
development guideline on library shelf check in-out by members of Academic Resource and Information
Technology Center of Pibulsongkram Rajabhat University, the center should develop the printing of in-out
shelf check slip easy to access clearly and speedily, develop the stable in-out shelf check of all time,
have the warning system when the out-of-order machine occurs and inform the person in charge for
immediate correction and develop the code checking system via the screen in case of the members
forgetting the code.

Keywords : development guideline on library shelf check in-out members, library shelf check in-out
members, Academic Resource and Information Technology Center

บทนํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหองสมุด เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังดาน

การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีไวสําหรับ นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยได
ศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตองการไดอยางเต็มท่ี งานบริการยืม-คืน เปนบริการพ้ืนฐานท่ีหองสมุดจัดใหแกผูใชบริการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหผูใชสามารถยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศออกไปใชนอกหองสมุดได ในการใหบริการยืม-คืน ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เดิมใชระบบการยืม-คืน ดวยระบบบารโคด ผานบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด โดย
จะนําบารโคดท่ีติดกับหนังสือมาอานกับเครื่องอานบารโคดผานโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ จากน้ันจะนําหนังสือท่ีทํา
การยืม ไปลบสัญญาณแมเหล็กกันขโมยกอนจะสงหนังสือใหผูใชนําออกจากหองสมุด สวนข้ันตอนการรับคืน บรรณารักษหรือ
เจาหนาท่ีหองสมุด อานบารโคดของหนังสือและนําหนังสือมาตั้งสัญญาณกันขโมย เพ่ือนําข้ึนช้ันรอผูใชคนตอไป

ปจจุบัน มีการนําระบบคอมพิวเตอร มาใชในระบบยืม-คืน ชวยใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID- Radio Frequency Identification) มาใชในระบบยืม-คืน
หนังสือดวยตนเอง แทนการใหบริการแบบบารโคด โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการของ
หองสมุดมากยิ่งข้ึน มีความเปนอิสระและความเปนสวนตัวในการยืมหนังสือ ในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูยืมสามารถทํา
การยืม  ทําการคืนดวยตนเอง ระบบสามารถพิมพสลิปการยืม การคืน ท่ีระบุช่ือผูยืม ช่ือหนังสือท่ียืม วัน เวลาท่ีทําการยืม
กําหนดสง  ทําใหเกิดความสะดวกสบาย ลดข้ันตอนและประหยัดเวลาในการใหบริการยืม การคืน รวมท้ังระบบยังสามารถ
ปองกันหนังสือสูญหาย และแท็ก RFID มีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ครั้ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดนําระบบการยืม-คืนหนังสือ
อัตโนมัติ มาใหบริการแกผูใชบริการ ตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2557 จนถึงปจจุบัน โดยมีตูยืมหนังสือดวยตนเอง ณ อาคาร
หอสมุด e-library ช้ัน 2 จํานวน 1 ชุด ช้ัน 3 จํานวน 1 ชุด และตูรับคืนหนังสือดวยตนเอง ช้ัน 1 จํานวน 2 ชุด โดยจุดรับคืน
หนังสือจะเปดตลอด 24 ช่ัวโมง  ดังน้ันจึงเปนประเด็นสําคัญอยางอยางท่ีผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอระบบการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูวิจัยในฐานะท่ีเปน
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ผูปฏิบัติงาน จึงเห็นความจําเปนในการศึกษาเรื่องดังกลาว ผลท่ีไดจากการวิจัยจะทําใหทราบสภาพการ ใชงาน ความคิดเห็น
ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ซึ่งเปนประโยชนตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงระบบการยืม การคืนหนังสือดวยตนเอง ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมาก
ยิ่งข้ึน

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบยืมคืนหนังสือดวยตนเอง ของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูใชบริการท่ึเคยใชงานระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 22,977 คน ท่ีเปนสมาชิกในระบบยืม-คืนหนังสือ ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง อางอิงจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยาง 377 คน โดย
การแจกแบบสอบถามจากผูใชบริการท่ีมาใชงานระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

เคร่ืองมือในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใหเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม มีการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเครื่องมือ เอกสารท่ีเก่ียวกับการสรางแบบสอบถาม
2)  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย
3)  นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตรวจ ไดแก อาจารย รติวัฒน ปารีศรี  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณา พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ  ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ

4)  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง เฉพาะผูท่ีมาใชบริการระบบยืม-คืน

หนังสือดวยตนเอง ในชวงเวลาท่ีทําการวิจัย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 377 คน
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
1) คารอยละ ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและเก่ียวกับสภาพการ

ใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
2) คาเฉลี่ย แปลความโดยใช มาตรวัด 5 ระดับ

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

3) การแปลผลคะแนนตามเกณฑของ Likert’s scale
ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิง่
ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวย
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ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 ไมแนใจ
ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81-2.260 ไมเห็นดวย
ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

4) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับวิเคราะหการกระจายของระดับความคิดเห็น

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี
1. เปนการวิเคราะหขอมูลสภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
2. เปนการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการตอระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
3. แนวทางการนําสารสนเทศท่ีไดจากการวิจัยไปใชพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

1. สภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ

อาจารย 15 4.00
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 302 80.10
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 60 15.90

รวม 377 100.00

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาท่ีเคยใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
ระยะเวลา จํานวน รอยละ

1 ป 75 19.90
2 ป 181 48.00
3 ป 121 32.10

รวม 377 100.00

ตารางท่ี 3 ความถ่ีในการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
ความถี่ จํานวน รอยละ

2-3 ครั้งตอสัปดาห 45 11.90
1 ครั้งตอสัปดาห 242 64.20
2-3 ครั้งตอเดือน 90 23.90

รวม 377 100.00
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ตารางท่ี 4 วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
วิธีการเรียนรู จํานวน รอยละ

การแนะนําบนหนาจอของระบบยืม-คืน หนังสอืดวยตนเอง 287 52.95
คําแนะนําจากบรรณารักษ/เจาหนาท่ี 195 35.98
อาจารยผูสอน 45 8.30
เพ่ือน 15 2.77

รวม 542 100.00

ตารางท่ี 5 หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศท่ียืม-คืนหนังสือดวยเอง
ทรัพยากร จํานวน รอยละ

หนังสือตํารา 377 69.56
รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ 287 52.95
นวนิยาย เรื่องสั้น 76 14.02
นิตยสารฉบับยอนหลัง 30 5.54

รวม 770 100.00

จากตารางท่ี 1- 5 พบวา ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สวนใหญ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอย
ละ 80.10 ระยะเวลาท่ีเคยใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง 2 ป จํานวน 181 คน ความถ่ีในการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 242 คน และยืมหนังสือตํารา มากท่ีสุด วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง ใชวิธีการแนะนําบนหนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

2. ความคิดเห็นของผูใชบริการตอระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแยกในแตละดาน

ตารางท่ี 6 ระบบยืมหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ x SD ระดับความคิดเห็น

ทานตองการบรรณารักษ/เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําการยืม
หนังสือ

3.76 0.99 เห็นดวย

ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ีในทันทีท่ีมีปญหา
การยืมหนังสือ

4.28 0.53 เห็นดวยอยางยิ่ง

บรรณารักษ/เจาหนาท่ีพรอมใหบริการในทันทีท่ีระบบยืม
หนังสือขัดของ

4.32 0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.12 0.66 เห็นดวย
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ x SD ระดับความคิดเห็น

ทานเขาใจข้ันตอนการยืมหนังสือดวยตนเองท่ีปรากฏในแตละ
หนาจอ

4.16 0.47 เห็นดวย
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ทานสามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอไดงาย 4.16 0.46 เห็นดวย
กรณีหนังสือท่ีนํามายืมเปนหนังสือท่ียืมออกไมได ระบบแสดง
ขอความ/สัญลักษณใหทราบอยางชัดเจน

4.16 0.55 เห็นดวย

เมื่อระบบการยืมหนังสือขัดของ ระบบแสดงขอความพรอม
คําแนะนํา

4.32 0.57 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.20 0.51 เห็นดวย
ดานความสามารถของระบบ x SD ระดับความคิดเห็น

ทานสามารถยืมหนังสือไดพรอมกันครั้งละหลายเลม 4.32 0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง
ระบบหนาจอการยืมแบบสัมผัส ทํางานตอบสนองไดทันที 4.20 0.40 เห็นดวย
การยืมหนังสือดวยตนเองสะดวกรวดเร็วกวาการยืมท่ีมี
บรรณารักษ/เจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการให

4.24 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง

การยืมหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได 4.24 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง
เครื่องยืมหนังสือดวยตนเองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.20 0.57 เห็นดวย
เครื่องยืมหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน 4.28 0.60 เห็นดวยอยางยิ่ง
ทานไดรับขอมูลขาวสารหองสมุดผานหนาจอระบบการยืม
หนังสือดวยตนเอง

4.24 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.25 0.54 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตารางท่ี 6 พบวา ดานผูใหบริการ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาท่ี
พรอมใหบริการในทันทีท่ีระบบยมืหนังสือขัดของ ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ีในทันทีท่ีมีปญหาการยืมหนังสือ

ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใช   ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เมื่อระบบการยืมหนังสือ
ขัดของ ระบบแสดงขอความพรอมคําแนะนํา ( x =4.32)

ดานความสามารถของระบบ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็นระบบการยืมหนังสือสามารถยืม
หนังสือพรอมกันครั้งละหลายเลม ( x =4.32)

ตารางท่ี 7 ระบบคืนหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ x SD ระดับความคิดเห็น

ในการคืนหนังสือทานตองการบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีคอย
ใหคําแนะนํา

3.76 0.86 เห็นดวย

ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ีในทันทีท่ีมีปญหา
การคืนหนังสือ

4.20 0.63 เห็นดวย

บรรณารักษ/เจาหนาท่ีพรอมใหบริการในทันทีท่ีระบบการคืน
หนังสือขัดของ

4.24 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.06 0.69 เห็นดวย
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ x SD ระดับความคิดเห็น

ทานเขาใจข้ันตอนการคืนหนังสือดวยตนเองท่ีปรากฏในแตละ 4.16 0.61 เห็นดวย
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หนาจอ
ทานสามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอไดงาย 4.16 0.61 เห็นดวย
เมื่อมีปญหาการคืนหนังสือ ระบบแสดงขอความพรอมให
คําแนะนํา

4.24 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.19 0.58 เห็นดวย
ดานความสามารถของระบบ x SD ระดับความคิดเห็น

ทานสามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชม. 4.24 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง
ระบบหนาจอการคืนแบบสัมผัส ทํางานตอบสนองไดทันที 4.24 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง
การคืนหนังสือดวยตนเองสะดวกรวดเร็วกวาการคืนท่ีมี
บรรณารักษ/เจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการให

4.24 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง

การคืนหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได 4.28 0.53 เห็นดวยอยางยิ่ง
เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.36 0.56 เห็นดวยอยางยิ่ง
เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน 4.36 0.56 เห็นดวยอยางยิ่ง

รวม 4.29 0.54 เห็นดวยอยางย่ิง

จากตารางท่ี 7 พบวา ดานผูใหบริการ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาท่ี
พรอมใหบริการในทันทีท่ีระบบการคืนหนังสือขัดของ ( x = 4.24)

ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ  ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เมื่อมีปญหาการคืน
หนังสือ ระบบแสดงขอความพรอมใหคําแนะนํา ( x = 4.24)

ดานความสามารถของระบบ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเอง
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน ( x =4.36) เทากัน

3. ปญหาของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละปญหาการยืมหนังสือ
หัวขอ จํานวน รอยละ

เครื่องมือใหบริการยืมขัดของไมสามารถยมืได 135 14.02
ระบบไมอานรหสัจากบตัรสมาชิกหองสมุด 45 4.67
จํารหัสในการยืมไมได 150 15.58
หนังสือเลมท่ีตองการไมสามารถยมืได 136 14.12
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อไมสามารถยืมหนังสือเลมท่ีตองการได 75 7.79
ไมเขาใจคําแนะนําวิธีใชท่ีปรากฏบนหนาจอ 45 4.67
ไมมีบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีคอยชวยเหลือเมื่อมีปญหา 60 6.23
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ตารางท่ี 8 (ตอ) จํานวนและรอยละปญหาการยืมหนังสือ
หัวขอ จํานวน รอยละ

ระบบไมพิมพสลิปการยืมหนังสือ 242 25.13
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อระบบการยมืขัดของ 45 4.67
ประตูทางออกเสยีงดงัเมื่อเดินผาน(หนังสือไดผานการยมืแลว 30 3.12

รวม 963 100.00

จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา ระบบไมพิมพสลิปการยืมหนังสือ มากท่ีสุด จํานวน 242 คน
คิดเปนรอยละ 25.13  รองลงมา จํารหัสในการยืมไมได จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 15.58  และ หนังสือเลมท่ีตองการไม
สามารถยืมได จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 14.12

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละปญหาการคืนหนังสือ
หัวขอ จํานวน รอยละ

เครื่องใหบริการรับคืน มีปญหาไมสามารถสงคืนได 151 22.78
ระบบไมรับคืนหนังสือท่ีสงคืน (ไมปรากฏรายช่ือหนังสือท่ีคืน(บนสลปิ) 120 18.10
ไมเขาใจคําแนะนําวิธีใชท่ีปรากฏบนหนาจอ 45 6.79
ไมสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ี เมื่อระบบการคืนขัดของหรอืมีปญหาในการ
คืนหนังสือ

90 13.57

ระบบไมพิมพสลิปการคืน 197 29.71
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อระบบการคืนขัดของ 60 9.05

รวม 663 100.00

จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา ระบบไมพิมพสลิปการคืนหนังสือ มากท่ีสุด จํานวน 197 คน
คิดเปนรอยละ 29.71 รองลงมา เครื่องใหบริการรับคืน มีปญหาไมสามารถสงคืนได จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 22.78
และ ระบบไมรับคืนหนังสือท่ีสงคืน (ไมปรากฏรายช่ือหนังสือท่ีคืน) จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 18.10

4. แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมี 3 ดาน คือ ดานผูใหบริการ ดานการติดตอสื่อสารระหวางระบบกับ
ผูใชบริการ ดานความสามารถของระบบ พบวา สามารถพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ไดดังน้ีคือ

1. ดานผูใชบริการ ผูใชบริการตองการใหมีบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา
2. ดานความสามารถของระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาเครื่องยืม-คืนหนังสือให

พรอมใชงานอยู
เสมอ มีระบบสงขอความเตือนถึงผูรับผิดชอบเมื่อเครื่องระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองขัดของเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได
ทันที

3. นอกจากน้ีปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการใชระบบยืม-คืนของผูใชบริการ มีดังน้ี
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3.1 ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืนหนังสือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบการ
พิมพ

สลิปการยืม-คืน ใหใชไดงาย รวดเร็วและคมชัด ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องพิมพอยูเสมอเพ่ือปองกันกระดาษสลิปติด
เครื่องพิมพ

3.2 จํารหัสในการยืมไมได
3.3 หนังสือเลมท่ีตองการไมสามารถยืมได

อภิปรายผล
สภาพการใชบริการยืม-คืนหนังสือ ดวยตนเอง พบวา ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สวนใหญเปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และใชงานระบบยืม-คืนหนังสือ 3 ป และ 2 ป รองลงมา เพราะบางสวนยังท่ีจะใชบริการยืมจาก
บรรณารักษ/เจาหนาท่ี ท่ีสามารถพูดจา สนทนา กับผูใชบริการได สวนความถ่ีในการใชงานท่ีมีการใช บริการ 1ครั้งตอสัปดาห
เพราะในปจจุบันมีแหลงคนความากมาย ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยไมจําเปนตองยืม สามารถอาน ดาวนโหลดเก็บไวอานในคราว
ตอไปได สะดวกตอการใชบริการ สวนใหญเรียนรูวิธีการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองจากการแนะนําบนหนาจอของ
ระบบยืม-คืนดวยตนเองมากท่ีสุดเน่ืองจากเปนหนาจอภาษาไทยสามารถอานและทําความเขาใจไดไมยาก

ความคิดเห็นตอการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นดวยอยางยิ่งท่ีบรรณารักษ/เจาหนาท่ี

พรอมใหบริการในทันทีท่ีระบบยืมหนังสือขัดของ  ซึ่งอาจติดตั้งเครื่องยืม ไวใกลเจาหนาท่ีหรือบรรณารักษ คอยใหคําแนะนํา
และใหบริการงานอ่ืนรวมไปดวยเพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูใชบริการมากท่ีสุด

ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ  ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นวาระบบ
สามารถทํางานตอบสนองกับผูใชบริการไดดี คือ มีสัญลักษณชัดเจน ในกรณีท่ียืมหนังสือออกไมได  สามารถเลือกภาษาในการ
แสดงผลไดงาย

ดานความสามารถของระบบ  ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นวาระบบสามารถทําการ
ยืม-คืนไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ  สามารถยืมหนังสือไดหลายเลมในครั้งเดียวกันได แตบางครั้งเครื่องระบบยืม-คืนหนังสือ
สือขัดของ ไมสามารถใหบริการได ดังน้ัน ควรมีการจัดเจาหนาท่ีใหความชวยเหลือกรณีท่ีมีปญหา สุภารักษ เมินกระโทก
(2559)

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม ควรพัฒนาระบบการพิมพสลิปการยืม-คืนหนังสือ ใหมีความรวดเร็ว คมชัด และตรวจสอบและความความ
สะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกันกระดาษสลิปติดเครื่องพิมพ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี
สภาพการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ใชบริการยืม-คืนหนังสือ 2 ป จํานวน

181 คน รอยละ 48.00 รองลงมาคือ 3 ป จํานวน 121  รอยละ 32.10 มีความถ่ีในการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง 1
ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด จํานวน 242 คน รอยละ 64.20 รองลงมา 2-3 ครั้งตอเดือน รอยละ 23.90 และ 2-3ครั้งตอสัปดาห
จํานวน รอยละ 11.90 วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูตอบแบบสอบถามจะเรียนรูจากการแนะนําบน
หนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง มากท่ีสุด จํานวน 287 คน รอยละ 52.95 รองลงมา คือ คําแนะนําจาก
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บรรณารักษ/เจาหนาท่ี  จํานวน 195 คน รอยละ 35.98 สวนทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมดวยตนเองมากท่ีสุด คือ หนังสือตํารา
จํานวน 377 คน รอยละ 69.56   รองลงมาคือ รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ จํานวน 287 คน รอยละ 52.95 และ นวนิยาย เรื่อง
สั้น  จํานวน 76 คน  รอยละ 14.02

ความคิดเห็นตอระบบยืมหนังสือดวยตนเอง 3 ดาน
ดานผูใหบริการ  ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาท่ีพรอม

ใหบริการในทันทีท่ีระบบยืมหนังสือขัดของ ( x =4.32) สามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ีในทันทีท่ีมีปญหาการยืมหนังสือ
( x =4.28) และตองการบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําการยืมหนังสือ ( x =3.76)

ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อระบบการยืม
หนังสือขัดของ ระบบแสดงขอความพรอมคําแนะนํา ( x =4.32) และเห็นดวย สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอ
ไดงาย  เขาใจข้ึนตอนการยืมหนังสือดวยตนเองท่ีปรากฏในแตละหนาจอ กรณีหนังสือท่ีนํามายืมเปนหนังสือท่ียืมออกไมได
ระบบแสดงขอความ/สัญลักษณใหทราบอยางชัดเจน ( x =4.16 เทากัน)

ดานความสามารถของระบบ ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง สามารถยืมหนังสือไดพรอมกันครั้งละ
หลายเลม ( x =4.32)  รองลงมาคือ การยืมหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได  การยืมหนังสือดวยตนเอง
สะดวกรวดเร็วกวาการยืมท่ีมีบรรณารักษ/เจาหนาเปนผูดําเนินการให  ไดรับขอมูลขอมูลขาวสารผานหนาจอระบบการยืม
หนังสือดวยตนเอง ( x = 4.24 เทากัน)

ความคิดเห็นตอระบบคืนหนังสือดวยตนเอง 3 ดาน
ดานผูใหบริการ  ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาท่ีพรอม

ใหบริการในทันทีท่ีระบบการคืนหนังสือขัดของ ( x =4.24)  รองลงมาคือ สามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาท่ีในทันทีท่ีมี
ปญหาการคืนหนังสือ ( x =4.20) และในการคืนหนังสือตองการบรรณารักษ/เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา ( x = 3.76)

ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อมีปญหาการคืนหนังสือ ระบบ
แสดงขอความพรอมคําแนะนํา ( x = 4.24) และ เขาใจข้ันตอนการคืนหนังสือดวยตนเองท่ีปรากฏในแตละหนาจอและ
สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลหนาจอไดงาย ( x =4.16 เทากัน)

ดานความสามารถของระบบ  ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยอยางยิ่ง เครื่องขัดของเมื่อตองการใชงาน ( x =4.36)
รองลงมาคือ การคืนหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได ( x = 4.28) และ สามารถคืนหนังสือไดตลอด 24
ชม. ระบบหนาจอการคืนแบบสัมผัส ทํางานตอบสนองไดทันที การคืนหนังสือดวยตนเองสะดวกรวดเร็วกวาการคืนท่ีมี
บรรณารักษ/เจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการให ( x =4.24 เทากัน)

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมี 3 ดาน คือ ดานผูใหบริการ ดานการติดตอสื่อสารระหวางระบบกับ
ผูใชบริการ ดานความสามารถของระบบ พบวา สามารถพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองใหตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการ ไดดังน้ีคือ

4. ดานผูใชบริการ ผูใชบริการตองการใหมีบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา
5. ดานความสามารถของระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาเครื่องยืม-คืนหนังสือให

พรอม
ใชงานอยูเสมอ มีระบบสงขอความเตือนถึงผูรับผิดชอบเมื่อเครื่องระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองขัดของเพ่ือใหสามารถแกไข
ปญหาไดทันที
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6. นอกจากน้ีปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการใชระบบยืม-คืนของผูใชบริการ มีดังน้ี
6.1 ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืนหนังสือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบการ

พิมพ
สลิปการยืม-คืน ใหใชไดงาย รวดเร็วและคมชัด ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องพิมพอยูเสมอเพ่ือปองกันกระดาษสลิปติด
เครื่องพิมพ

6.2 จํารหัสในการยืมไมได
6.3 หนังสือเลมท่ีตองการไมสามารถยืมได

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีทําใหการทําวิจัยน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงค อาทิ ทรงคุณวุฒิในการตรวจ

ประเมินผลการวิจัย  ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม จิตตการุญท่ีไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ตอการทําวิจัย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ ละมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ     มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พลดา เดชพลมาตย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวสัดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.รดี ธนารักษ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดร.ศิรัตน์ สนชัย      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒค า     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ดร.ภัทรพร ตัสโต      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พัชรี ครูขยัน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.กมัปนาท ปิยะธ ารงชัย    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ส าราญ มีแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ดนุลดา  จามจุรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สุวรรณี ทองรอด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.โรชินี อุปรา      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน     มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.สุพรรณี  อินทรแ์ก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม    มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ลาวัณย ์สังขพันธานนท์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช     มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

     

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ฐิติพร เจาะจง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิโรจน ์ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิจิตรา  จ าลองราษฎร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สมเกียรติ ติดชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.สุภาวดี น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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